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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu medeni-
yetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde bulun-
ma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değerleri üretir, ürettiği kültür ve düşünce ile 
de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar arasın-
daki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve işbir-
liklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet de-
ğerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık bir gelecek inşa 
edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak kazanımı olan kültür ve 
medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler kuran 
bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet ve kültür 
tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, hakikatin 
farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve Türk tarihinden 
süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik kaynağıdır. Bilgiye, 
hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih boyunca sevgiyi, hoşgörü-
yü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı önplanda tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasavvu-
rumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde aktarıl-
masını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmişimizden 
devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi idrak edilmesine ve 
sahiplenilmesine bağlıdır.

Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine’de, 
Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da, Konya’da, 
Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen değerler, bugün 
tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, bu 
büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli sorumluluğumuzdur.



Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet projesinin 
dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz bu hazinelerin 
ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras bize, tarihteki en büyük 
ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede ürettikleri eserleri sunuyor. Çok 
çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en zengin ve benzersiz metinle-
rini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlen-
mesi ve etkin bir şekilde yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun 
önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ec-
dadımıza, gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik 
fikrî çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür ve 
sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınmaya, ilgi görme-
ye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar ge-
tirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal emaneti yücelterek muhafaza 
etmeyi sürdürecektir.

 
 Recep Tayyip Erdoğan
 T. C.
 Başbakan
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ÖNSÖZ
Peygamberler tarihi din, bilim, kültür, medeniyet, ahlâk, hukuk, sanat, ede-

biyât, mücâdele gibi unsurları ihtivâ etmesi açısından bir bakıma bütün insanlı-
ğın tarihi sayılır. Gerek Kur’ân-ı Kerîm’in tebliğ, hidâyet, terbiye, teselli ve ibret 
amacıyla peygamber kıssalarına sıklıkla yer vermesi, gerekse Hz. Peygamber’in 
geçmiş kavimlerin başlarına gelenleri anlattığı hadislerin tedvini vesilesiyle, h. II. 
asırdan itibâren kısas-ı enbiyâ ile ilgili müstakil kaynakların ilk örnekleri oluşma-
ya başlamıştır. Bu eserler zaman içinde birtakım rivâyetleri de içine alarak, telif, 
tercüme ve şerh yoluyla gelişmiş, böylece kısas-ı enbiyâ, ilmî bir disiplin hâline 
gelmiştir. 

Mehazları doğrudan Kur’ân-ı Kerîm, hadis-i şerifler, çeşitli milletlerin yazı-
lı/sözlü mahsulleri, yaradılışından itibâren dünya ve insanlık tarihi olduğu için 
Türk-İslâm edebiyâtının beslendiği en zengin kaynakların başında kısas-ı enbiyâ 
gelir. Eski edebiyâtımızın hemen her eserinde bu birikimden izler bulmak müm-
kündür. Şâir ve müellifler peygamber kıssalarının sayısız motiflerinden ilhâm 
devşirmiş, iktibas, telmih, istişhâd, hüsn-i ta’lil, mecâz, teşbih gibi birçok edebî 
sanatın değişmeyen örneklerini buradan elde etmiş, mânâ ve hayâl ufuklarını bu 
mazmunlarla genişletmişlerdir.

Kısas-ı enbiyâ metinlerinden Türk milletinin gelenek göreneğine, hayat tar-
zına akseden pek çok yön bulunmaktadır. Türk milleti çocuklarını dini ve vata-
nı için kurban olmaya yollarken onların ellerini kınalamayı Hâcer Ana’dan, “kör 
şeytana lanet” okumayı İsmâil Peygamber’den, kurbanın gözlerini bağlamayı 
Hazret-i İbrâhim’den öğrenmiş gibidir. Anadolu’daki evlerin duvarlarını süsleyen 
Cebrâil’in ak kanatları ve bu kanatların altından süzülen kara gözlü koç kim bi-
lir hangi âlimin padişâha takdim ettiği minyatürlü kısas-ı enbiyâsından taşmış-
tır. “Mühür kimdeyse Süleymân odur” cümlesi “Her firavunun bir Musa’sı çıkar” 
sözü, “Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez” ifâdesi, “Halil İbrâhim sofrası” ve “bere-
ket-i Halîlullâh” tabiri kulağa çalınan kıssaların dillere düşüp hikmete bürünmüş 
hâli olmalıdır. Türk milletinin “Nemrut gibi zâlim”leri, “Firavunlaşan” adamları, 
“Nûh deyip peygamber demeyen” inatçıları “Hazret-i Eyüp sabrı” ile karşılama-
sı; “Kārun gibi zengin”leri, “Âdem baba gibi” perişan kılıklıları, “ne İsa’ya ne 
Musa’ya yaranabilen” bahtsızları “Nûh Nebi’den kalma” tabirlerle tavsif etmesi 
peygamber kıssalarının dikkatlerden kaçan derin izlerinin tezâhürü sayılmalıdır.

İşte, XVI. asrın hüviyeti meçhul kalmış şâirlerinden Hindî Mahmûd, çalışma-
mızın konusu olan eserinde kıssalarda anlatılanlar ile kıssalarla anlatılanlar arasın-
daki bu ince çizgiyi ustalıkla belirlemiş, böylece okuyucusunun kıssalardan hem 
haberdâr olmasını hem de hisse almasını sağlamıştır.



Giriş, şâirin kısa biyografisi, eser tetkįki, tenkidli neşir, sonuç, kaynakça ve 
tıpkıbasımdan meydana gelen elinizdeki bu eser doktora tezimizin bir kısmı esas 
alınarak hazırlanmıştır. 

Giriş bölümünde kısas kelimesinin lugat ve ıstılah mânâsı aktarılmış, Kur’an 
kıssalarının hususiyetleri kısaca anlatılarak Türk-İslâm edebiyâtında kısas-ı en-
biyâlar hakkında ana hatlarıyla bazı bilgiler verilmiştir.

Birinci bölüm  iki ana başlıktan oluşmaktadır. İlk başlıkta Hindî Mahmûd’un 
Gürcistan’dan Roma’ya, Yemen’den İstanbul’a uzanan çalkantılı hayatı ana hat-
larıyla ele alınmış, şahsiyeti ve Türk edebiyâtındaki yeri ile ilgili genel bilgiler 
aktarılmıştır.

İkinci başlık Kısas-ı Enbiyâ incelemesinden ibârettir. Türk-İslâm edebiyâtının 
bilinen ilk manzum kısas-ı enbiyâsı olan bu eserle ilgili genel mâlumattan sonra 
eserin kaynakları, şekil ve muhtevâ özellikleri, burada geçen âyet ve hadisler, ata-
sözleri ve deyimler hakkında bilgi verilmiş, eserdeki edebî sanatlar ve eski Anado-
lu Türkçesi’ne âit kelimeler tespit edilmiş, Kısas-ı Enbiyâ’nın ifâde, şiir ve tasvîr 
yönleri üzerinde durulmuştur.

İkinci bölümde nüsha tavsifleri, metnin imlâ özellikleri, metin tesisinde takip 
edilen usûl ve Kısas-ı Enbiyâ’nın transkripsiyon harfleriyle tenkidli neşri yer al-
maktadır.

Bu vesileyle, doktora tez danışmanım Prof. Dr. Hasan Aksoy hocama şükrânla-
rımı arz ederim. Kısas-ı Enbiyâ konusunun tespitinden çalışmanın nihâyete erme-
sine kadar kendilerine danıştığım her hususta kıymetli fikirleri ve engin tecrübele-
riyle bana rehberlik eden muhterem hocam Prof. Dr. İsmail E. Erünsal’a teşekkürü 
Îfâsı elzem bir borç bilirim. Yapıcı tenkid ve teklifleriyle bu çalışmaya önemli 
katkılar sağlayan değerli hocalarım Prof. Dr. Mustafa Uzun, Prof. Dr. Abdülkadir 
Özcan, Prof. Dr. Mustafa Tahralı ve Yrd. Doç. Dr. Meliha Y. Sarıkaya’ya, Hindî 
Mahmûd’un eserleriyle yakından ilgilenerek bunların neşri için hiçbir fedâkâr-
lıktan kaçınmayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit ile Çeviri ve Yayım Dairesi’nin değerli Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı Hocalarıma teşekkürlerimi sunarım. Bu hacimli 
eseri satır satır okuyarak çalışmaya son hâlini veren kıymetli editörüm Yrd. Doç. 
Dr. Hatice Coşkun Hanımefendi’ye, eserin iç düzenini gerçekleştiren saygıdeğer 
Avni, Hakan ve Sercan Alan Beyler’e hâsseten müteşekkirim. Ayrıca, uzun ve me-
şakkatli araştırma sürecinde sabır ve anlayışı ile dâima yanımda olan, nâzik ilgisini 
ve desteğini bir an olsun esirgemeyen eşim Esra’ya da çok teşekkür ederim. 
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Son olarak, vefâtından iki gün önceki son ziyaretimde hasta yatağında tâkat-
siz yatarken bile, güçlükle duyurabildiği sesiyle tez konumla ilgili fikirlerini be-
nimle paylaşan, talebesi olma bahtiyarlığına eriştiğim Neclâ Pekolcay Hocamı ve 
bu çalışma vesilesiyle eserlerinden istifâde ettiğim, yazdıklarıyla yolumu aydın-
latan merhum Âmil Çelebioğlu’nu minnet ve şükranla anar, kendilerine Cenâb-ı           
Allâh’tan sonsuz rahmet ve mağfiret niyâz ederim.

 Kişiyi añduran dâim eśerdür
 Bu devrân bâd-veş durmaz eserdür      (Hindî Mahmûd)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARATAŞ

Ataşehir 2013
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GİRİŞ

Dinî Edebî ve Bediî Bir Tür Olarak Kısas-ı Enbiyâ
Kıssa kelimesi lugatlerde fiil ve mastar olarak “bir kimsenin izini sürmek, ar-

dınca takip etmek; haber vermek, bir hâdiseyi ayrıntılarıyla bildirmek, nakletmek, 
hikâye etmek”; isim olarak da “rivâyet, nakil, haber, mevzu, mesele, söz, sözün bir 
bölümü, cümle, hikâye (olmuş bir hâdise), vak’a” gibi mânâlarda kullanılmıştır.1 
Istılahta ise peygamberler ve kavimlerle ilgili ibretâmiz haber yahut hâdiselerin 
anlatım ve aktarımına kıssa denmektedir.2

Kıssa, “yalan ihtimâli ve hayâlin karışması mümkün olmayacak bir tarzda tari-
hin derinliklerinde kaybolmuş, unutulmuş veya bazı izleri insanlığın hâfızalarında 
varlığını koruyabilmiş hâdiselerin muhâtaplara âdetâ olaylara yeniden canlılık ve-
rilerek anlatılması”,3 “insanların ibret almalarını ve hidâyete ulaşmalarını sağla-
mak amacıyla çoğunlukla zaman ve mekândan soyutlanmış, geçmiş peygamberler 
ve kavimleri ile yahut geçmiş toplumlarla ilgili Kur’ân-ı Kerîm’de anlatılan olay-
lar”4 şeklinde de tarif edilmiştir. Kıssanın doğrudan Kur’an’la irtibatlandırılmış 
daha geniş çerçeveli bir başka tarifi “Kur’an’ın değişik sûrelerinde yer alan ve 
tahminen yarısını oluşturan, önceki bazı ümmetlerin bâtıl hayatlarıyla onların bu 
durumunu Allâh’ın istediği doğrultuda düzeltmeye çalışan davetçiler ve kavimle-
rinin isimleri başta olmak üzere, peygamber olmayan bazı zâtların da hayatlarını 

1 İbn Manzûr, Cemâlüddîn Muhammed b. Mükrim, Lisânü’l-Arab, Beyrut ty., VII, 73-74; 
Cevherî, İsmâîl b. Hammâd, es-Sıhah Tâcü’l-lüğa ve sıhâhu’l-Arabiyye, Kahire 1956, 
III, 1051-1052; Zebîdî, Muhibbüddîn Ebü’l-feyz Muhammed Murtazâ, Tâcü’l-arûs 
min cevâhiri’l-kāmûs, Kahire 1306, IV, 431-434; Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât fî garî-
bi’l-Kur’ân, Kahire 1970, s. 610; Mütercim Âsım Efendi, Kāmûs Tercemesi (el-Ok-
yânûsü’l-basît fî tercemeti’l-Kāmûsi’l-muhît), İstanbul 1272, II, 394. Elmalılı M. Hamdi 
Yazır’ın kıssa-kısas-kasas tarifiyle ilgili “Kaf’ın fethiyle ‘kasas’ esasen masdardır. Ve 
asl-ı lugatte ma’nâsı bir şeyin izini ta’kib ederek arkasına düşmektir… Sâniyen bundan 
me’hûz olarak ta’kıbe şâyân bir haberi nakl ü hikâye etmek mânâsına gelir ki Türkçe 
ayıtmak ve ba’zı lehçelerde ayırtmak ta’bir olunur. Sâlisen o anlatılan haber veya hikâye-
de masdar bi-ma’nâ mef’ûl, yani maksus ma’nâsına kasas yahut kıssa denilir ki, ‘kaf’ın 
kesri ile ‘kısas’ bunun cem’idir. Kıssa da esasen izi ta’kib olunmağa şâyan hâl ü şân 
ma’nâsınadır… Demek ki bir haber veya hikâyenin kıssa olabilmesi için şâyân-ı ta’kib ve 
tahrir bir haysiyyeti ile müteâreftir.” demektedir (Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1935, 
IV, 2846). 

2 Mennâ Halil el-Kettân, Mebâhis fî ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut 1993, s. 306.
3 İdris Şengül, Kur’an Kıssaları Üzerine, İzmir 1994, s. 46.
4 Şehmus Demir, Mitoloji, Kur’an Kıssaları ve Tarihî Gerçeklik, İstanbul 2003, s. 73.



anlatan; mucizelerle desteklenen elçilere karşı çıkanların feci sonlarını açıklayan, 
en önemlisi teselli ve ibret için anlatıldığı ifâde edilen bölümler” şeklindedir.5

Bazı araştırmacılar, “kıssa”nın temel unsurlarıyla Kur’an’da önemli bir yekûn 
teşkil eden geçmişe âit haberlerin mâhiyet ve hakikatini açıkça yansıttığına ve tef-
sir usûlünde “Kısasü’l-Kur’ân” terkibiyle ilmî bir disiplin haline geldiğine işâret 
ederek bu kelimenin Kur’an’la irtibatlandırılmasının zorunlu olduğunu savunur-
ken6 bazıları konuyla ilgili birtakım âyetleri yorumlayarak Kur’an’ın anlattıkları 
dışında da  kıssalar olabileceğini ve zamanla bunların da ortaya çıkabileceğini 
söylemektedirler.7

Kur’ân-ı Kerîm’de “kıssa” ve “kısas” kelimeleri bulunmamakla birlikte isim 
ve masdar kalıbında bu kelimelerin anlamını karşılayan, bir sûrenin de ismi olan 
“kasas” tabiri kullanılmıştır:8

“Şüphesiz bu (Îsâ hakkında söylenenler) doğru haberlerdir.”9 (Âl-i İmrân 3/62)

“Kıssayı anlat, belki düşünürler.” (el-A’râf 7/176)

5 Abdullah Acar, Bir İctihad Kaynağı Olarak Kur’an Kıssaları (doktora tezi, 2005), Selçuk 
Üniversitesi SBE, s. 105-106; a.mlf., “Bir İctihad Kaynağı Olarak Kur’an Kıssaları”, 
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 9 (İstanbul 2007), s. 103.

6 İdris Şengül, Kur’an Kıssaları Üzerine, s. 45; Abdullah Acar, Bir İctihad Kaynağı Olarak 
Kur’an Kıssaları, s. 101; Suat Yıldırım, “Kur’ân-ı Kerîm’de Kıssalar”, Atatürk Üniversi-
tesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, sy. 3 (Ankara 1979), s. 37-39.

7 Ali Sayı, “Kur’an’da Kıssa Kavramı Üzerine”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakül-
tesi Dergisi, sy. 9 (İzmir 1995), s. 145, 193.

8 el-Kasas 28/1-88. Enbiyâ sûresi de kıssalara tahsis edilmiş, burada da bazı peygamberle-
rin hayatlarından ve kavimleriyle olan münasebetlerinden bahsedilmiştir (el-Enbiyâ 21/1-
112). Kurân-ı Kerîm’de haklarında geniş malumat ihtivâ ettiği için isimlerini peygamber-
lerden alan sûreler de bulunmaktadır: Yûnus 10/1-109; Hûd 11/1-123; Yûsuf 12/1-111; 
İbrâhîm 14/1-52; Muhammed 47/1-38; Nûh 71/1-28. Adını peygamberlerle ilgili kıssalar 
ve kahramanlarından alan sûreler ise şunlardır: el-Bakara 2/1-286; Âl-i İmrân 3/1-200; 
el-Mâide 5/1-120; el-İsrâ 17/1-111; el-Kehf 18/1-110; Meryem 19/1-98; en-Neml 27/1-
93; Lokmân 31/1-34; el-Ahzâb 33/1-73; Sebe’ 34/1-54; el-Fetih 48/1-29; el-Hucurât 
49/1-18; et-Tûr 52/1-49; el-Hadîd 57/1-29; el-Mümtehine 60/1-13; et-Tahrîm 66/1-12; 
el-Cin 72/1-28; el-Müzzemmil 73/1-20; el-Müddessir 74/1-56; en-Nebe’ 78/1-40; Abese       
80/1-42; el-İnşirâh 94/1-8; el-Fîl 105/1-5; Kureyş 106/1-4; el-Kâfirûn 109/1-6; Tebbet   
111/1-5.

9 Bu çalışmada genellikle Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Meâli (haz. Ali 
Özek ve dğr.) kullanılmıştır (İstanbul 1990). Farklı meâllerin künyeleri dipnotlarda ay-
rıca belirtilmiştir. Elmalılı Hamdi Yazır Meâli’nde âyetin mânâsı “Doğrusu işte budur o 
kıssanın hak ifâdesi.” şeklindedir.
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“(Ey Muhammed!) Biz sana bu Kur’an’ı vahyetmekle geçmiş milletlerin ha-
berlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz.” (Yûsuf 12/3)

“Mûsâ ona (Hz. Şuayb’a) gelip başından geçeni anlatınca…” (el-Kasas 
28/25)

Kur’an’da “ķ-ŝ-ŝ” kökünün muhtelif iştikakları (ķaŝŝa, yeķuŝŝu, naķuŝŝu, 
ķaŝaŝnâ, uķŝuŝ vb.) yirmi altı âyette toplam otuz defa geçmektedir.10 Bu iştikakla-
rın geçtiği yerler mânâlarına göre üç ana grupta toplanabilir:

a) Bir şeyin veya kimsenin izini takip edip ardınca gitmek, iz sürmek: el-Kehf 
18/64, el-Kasas 28/11.

b)  Bir eyleme ona denk bir eylemle karşılık vermek: el-Bakara 2/178, 179, 
194, el-Mâide 5/45.

c) Bir olayı hikâye etmek, nakletmek, anlatmak, açıklamak: el-En’âm 6/57, 
130, el-A’râf 7/35, en-Nahl 16/118, en-Neml 27/76. Görülen bir rüyayı anlatmak: 
Yûsuf 12/5. Peygamberlerin veya toplulukların başlarına gelen hâdiseleri hikâye 
etmek: en-Nisâ 4/164, Hûd 11/100, 120, el-A’râf 7/7, 101, 176, Yûsuf 12/3, el-
Kehf 18/13, Tâ Hâ 20/99, Ğâfir (el-Mü’min) 40/78.11

Kaynaklarda kıssa ve iştikakları dışında bu kelimelerle yakın anlamlara gelen, 
zaman zaman birbirlerinin yerlerine kullanılan ve bir kısmı Kur’ân-ı Kerîm’de 
de geçen nebe’/enbâ’, haber/ahbâr, mesel/emsâl, ustûre/esâtîr, hadîs/ehâdîs, ibret, 
hikâye, kitâb, sâhife, târîh, hak, destân, efsane, masal, İsrâiliyyât, mit/mitos gibi 
kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramların her birinin etimolojisi, zaman içerisin-
de kazandıkları/kaybettikleri anlamlar, mânâ incelikleri, birbirleriyle ve özellikle 
“kısas-ı enbiyâ” ile irtibatları hakkında çeşitli ilmî araştırmalar yapılmıştır.12 Buna 
göre, kıssanın anlam çerçevesi içerisinde öne çıkan en önemli ayırıcı hususiyet-
ler “yaşanmış, adım adım takip edilmiş, doğru ve hakiki” olmasıdır. Binâenaleyh, 

10 bk. Muhammed Fuâd Abdülbâki, el-Mu’cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, 
yy., 1994, s. 693-694.

11 “k-s-s” kökünden türeyen ancak Kur’an’da geçmeyen “makas”, göğüs, alın, saçı veya tır-
nağı kısaltmak gibi mânâlara gelen “kasas” ve “kass” ile bunların hadislerdeki örnekleri 
için bk. Abdullah Acar, Bir İctihad Kaynağı Olarak Kur’an Kıssaları, s. 99.

12  Yukarıdaki dipnotlarda künyeleri verilen çalışmalar dışında bk. M. Sait Şimşek, Kur’an 
Kıssalarına Giriş, İstanbul 1993, s. 129-156; Hasan Cirit, Halkın İslâm Anlayışının Kay-
nakları: Vaaz ve Kıssacılık, İstanbul 2002, s. 64-74, 112-126; Mustafa Öztürk, Kıssaların 
Dili, Ankara 2010, s. 11-47; Şinasi Gündüz, Mitoloji ile İnanç Arasında, Samsun 1998, s. 
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Kur’an kıssaları için, bir hâdisenin gerçekleşmiş olma şartının aranmadığı hikâ-
ye, mesel, destân, efsâne esâtîr, masal, mit gibi tabirlerinin kullanılması doğru 
bulunmamıştır. Hatta müşriklerin bazı âyetleri “esâtîrü’l-evvelîn: öncekilerin ma-
salları, efsaneler” şeklinde değerlendirmelerine bizzat Kur’ân-ı Kerîm karşı çık-
maktadır.13

Kur’ân-ı Kerîm’in 1328 âyetinde üçü (Zü’l-karneyn, Lokmân, Uzeyr) ihtilâf-
lı olmak üzere yirmi sekiz peygamberin kıssası anlatılmıştır. Bu oran Kur’an’ın       
% 28.84’üne tekâbül etmektedir. Bu yekûna kıssalarla alâkalı bazı meselelerin an-
latıldığı (kavimlerin helâki ve helâk sebepleri, azâb tehditleri vs.) âyetler de ilâve 
edildiğinde sayı 1678’e çıkmakta, oran ise % 30’ları geçmektedir.14 Kısas-ı en-
biyânın hacim olarak Kur’ân-ı Kerîm’in neredeyse yarısını oluşturmasının teme-
linde dinî mesaj (tebliğ) ve insanların bu anlatılanlardan dersler almasını sağlamak 

26 vd.; Abdullah Aydemir, Tefsirde İsrailiyyat, İstanbul ty., s. 29-63; Hatice K. Arpaguş, 
“Mitoloji, Kur’ân-ı Kerîm Kıssaları ve Kültürel Miras”, Marmara Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi Dergisi, sy. XXV/2 (İstanbul 2003), s. 5-24; Mustafa Öztürk, “Bilge Kul-Mu-
sa Kıssası ve İslam Kültüründe Hızır Mitosu”, On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi Dergisi, sy. 14-15 (Samsun 2003), s. 245-249; Muhittin Uysal, “Bazı Hadis 
Kıssaları Üzerine Mülâhazalar”, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 22 
(Konya 2006), s. 33-58; Tahsin Görgün, “Kur’an Kıssalarının Neliği (Mâhiyeti) Üzer-
ine”, IV. Kur’an Haftası Kur’an Sempozyumu (1998), Ankara 1998, s. 19 vd.; Selahat-
tin Sönmezsoy, “İletişim Açısından Kur’an Kıssaları”, a.g.e., s. 97-112; Mehmet Nuri 
Güler, “Kıssa ve Hukuk”, a.g.e., s. 113-144; Burhanettin Tatar, “Kur’an’da Kıssaların 
Temel Anlamları Üzerine Felsefî Notlar”, Milel ve Nihal, VI/1 (İstanbul 2009), s. 99-111; 
Dursun Hazer, “Kur’ân-ı Kerîm Kıssalarının Edebî Değeri”, İslâmî İlimler Dergisi: I. 
Kur’an Sempozyumu (2006), Çorum 2007, s. 205-218; Sadık Kılıç, “Kur’an ve Hadis-
lerde Temsilî Anlatım Örnekleri”, İslâmî İlimler Dergisi, V/1 (Çorum 2010), s. 11-40; 
Osman Eyüpoğlu, “Günümüze Bakan Yönleriyle Peygamber Kıssaları (Sosyolojik ve 
Pedagojik Açıdan)”, XI. Kur’an Sempozyumu: Kur’an ve Risalet (2008), Ankara 2009, s. 
103-109; İdris Şengül, “Kıssa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), Ankara 
2002, XXV, 498-501; İbrahim Hatiboğlu-Abdülhamit Birışık, “İsrâiliyât”, DİA, İstanbul 
2001, XXIII, 195-202.

13 el-En’âm 6/25-30; el-Enfâl 8/31; en-Nahl 16/24-27, el-Furkān 25/5-6, el-Ahkāf 46/17-18, 
el-Kalem 68/15, el-Mutaffifîn 83/13. Kur’an kıssalarının tarihî hakikatlerinin olmadığını, 
kısas-ı enbiyâyı “eskilerin masalları” olarak niteleyen müşriklere Kur’an’ın aslında 
karşı çıkmadığını iddia eden Muhammed Ahmed Halefullah’ın (el-Fennü’l-kasasî fi’l-
Kur’âni’l-Kerîm: Kur’an’da Anlatım Sanatı [trc. Şaban Karataş], Ankara 2002, s. 212 
vd.) iddiaları ile ilgili tartışmalar için bk. Mustafa Öztürk, Kıssaların Dili, s. 77 vd.; M. 
Said Şimşek, Kur’an Kıssalarına Giriş, s. 49 vd. 

14  Bu oranlar ve kısas-ı enbiyânın Kur’an’da dağılımına dâir daha teferruatlı bilgiler için 
bk. Osman Eyüpoğlu, “Günümüze Bakan Yönleriyle Peygamber Kıssaları (Sosyolojik ve 
Pedagojik Açıdan)”, s. 105-107.
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yatmaktadır. Söz konusu kıssaların hemen tamamında Allâh’ın birliği, O’na itâat 
ve kulluk, O’nun rızası çerçevesinde hayat sürmek, sabır, tevekkül, duâ, âhirete 
îmân gibi İslâm’ın ana prensiplerinin anlatılması Kur’an’ın indiriliş gâyesi ile de 
örtüşmektedir.

Kısas-ı enbiyânın anlatıldığı âyetlerde iyi ve kötü modeller (Âdem/Şeytân, 
Hâbil/Kābil, Mûsâ/Firavun, İbrâhim/Nemrut vs.) ortaya konarak iyiliğe teşvik, 
kötülükten sakındırma amacı güdülmüştür. Bu âyetlerdeki edebî üslup, canlı, este-
tik ve etkileyici anlatım tarzı ise peygamber kıssalarının temel hedeflerini sanat ve 
edebiyât yönüyle de desteklemiştir.15

Edebî bir tür olan kıssanın tarihi kâinâtın tarihiyle eşdeğerdir. Zira kısas-ı en-
biyâlarda ele alınan ilk konu “arş”ın, “kürsî”nin, ayın, güneşin, yerin, göğün ya-
ratılışıdır. Bu durumda ilk insan Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e 
kadar anlatılan peygamberler tarihi de insanlığın tarihi olmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm 
bir tarih kitabı olmadığı için aktardığı kıssalarda tarih bilgisi verme amacı gütme-
miştir. Kur’an’daki kıssalarda kronolojik bir sıralama, hiyerarşi, zaman ve mekân 
vurgusu gibi tarihî teferruat bulunmamakta, hatta bazen tarihî unsurlar bütünüyle 
hazfedilerek “tebliğ, hidâyet ve ibret” gayeleri çerçevesinde doğrudan kıssadan 
alınacak hisseye vurgu yapılmaktadır.

Tevrât ve İncîl’de anlatılan birçok kısas-ı enbiyâ, emsâl, ahbâr Kur’an’da da 
mevcuttur. Ancak yapılan araştırmalar Eski Mısır, Sümer ve Bâbil medeniyetle-
rinde de varlığına rastlanan kıssanın belli bir disiplin ve sistem dâhilinde ilk defa 
Hindistan’da neş’et ettiğini, sonra buradan sırasıyla İran, Arap ülkeleri ve İslâm 
dünyasına geçtiğini ortaya koymaktadır.16 Kıssalar bu tarihî süreçte intikal etti-
ği her milletin kültürel ve dinî mirasından etkilenmiş, onların hikâye, efsane ve 
masallarından izler taşımış, yer yer mâhiyet değiştirmiş, artmış, eksilmiş, anlam 
kaymalarına maruz kalmıştır.

Câhiliyye devrinde ve İslâm’ın ilk zamanlarında Arap kabileleri arasında cere-
yan eden, “eyyâmü’l-Arab” diye adlandırılan çatışma ve savaşlardan sonra bura-

15 İdris Şengül, “Kıssa”, DİA, XXV, s. 499. Kur’an kıssaları için yapılan tasnifler, kıssala-
rın gâyeleri, özellikleri, unsurları, anlatım biçimleri, kaynakları, gerçeklikleri hakkında 
genel değerlendirmeler için bk. Muhammed Abay, Kur’an Kıssaları, İstanbul 2007, s. 
15-62; ayrıca bk. Remzi Kaya, “Kurân-ı Kerîm Kıssaları ve Düşündürdükleri”, Uludağ 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XI/2 (Bursa 2002), s. 31-58; Ahmet Çelik, “Birey 
ve Toplumun Islahı Açısından Kur’an Kıssaları”, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 
Dergisi, sy. 22 (Erzurum 2004), s. 55-88.

16 İdris Şengül, Kur’an Kıssaları Üzerine, s. 62.
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larda vuku bulan hâdiselerin kıssa tarzında anlatılması âdettendi.17 Mensur örnek-
leri de olmakla beraber çoğu manzum olan, edebiyât ve belâgat unsurlarıyla süslü, 
“eyyâm” veya “ahbârü’l-Arab” adı verilen bu kıssalarda savaşın yanısıra yiğitlik, 
cesâret, düşman kabileyi hicv etme, ahde vefâ, yakınlara yardım, komşuyu koru-
ma, tapınılan putlar, kehânetler, birtakım dinî inançlar, geçmiş kavimler, ataların 
kahramanlıkları, yolculuklar, kervanlar, baskınlar, gece eğlenceleri vb. konular 
mübâlağalı bir üslupla kāss/kussâs/kassâs denilen kıssacılar tarafından aktarılır-
dı.18 Teselli, telkin, öğreticilik, hoşça vakit geçirme gibi hususiyetleri olan bu kıs-
saların anlatılması özel bir mahâret gerektirdiği için meslek hâline gelmişti. Do-
layısıyla her Arap kabilesinin şâir, hatip veya kâhini aynı zamanda birer kāss idi.

Hz. Peygamber devrinde müşrik Araplar’ın kısas-ı enbiyâ ile ilgili âyetlere 
“eskilerin masalları” demeleri bu kıssaların bir bölümüne yabancı olmadıklarının 
işâreti sayılır. Bunda birlikte yaşadıkları yahudi ve hıristiyan Araplar’ın da etki-
sinin olduğu muhakkaktır. Gerek Kur’ân-ı Kerîm’in gerekse Hz. Peygamber’in 
tebliğ, ibret ve terbiye gayesiyle anlattığı kıssalar19 Hz. Peygamber’in vefâtından 
sonra “eyyâm/ahbâr” kültürü ve yeni bir hüviyete bürünen kıssacıların da tesiriyle 
yahudilik ve hıristiyanlığın dinî literatürü (İsrâiliyyât) başta olmak üzere Kur’an 
dışı kaynaklarla genişletilmiştir. Bu süreç içerisinde kıssacılığı kendilerine mes-
lek edinen bazı kimseler Kur’an ve peygamber kıssalarına uydurma hadisleri de 
ilâve edip bunları esâtîr ve hayâlî malzemelerle harmanlayarak yaklaşık iki asır 
boyunca anlatmaya devam etmişlerdir. Sayıları gittikçe artan bu kussâsı Hz. Ali 
mescidlerden uzaklaştırmış, İslâm âlimleri (özellikle muhaddisler) bunlara karşı 

17 bk. Mehmet Ali Kapar, “Eyyâmü’l-Arab”, DİA, İstanbul 1995, XII, 15.
18 Abbâs el-Azzâvî, Târîhu’l-edebi’l-Arabî fi’l-Irâk, Irak 1960, I, s. 288-290; İbn Abdirab-

bih, Bedevî Arapların Özdeyiş ve Âdetleri (çev. Erkan Avşar), İstanbul 2004, s. 9-11; 
Mücteba Uğur, “Va’z, Kıssacılık ve Hadiste Kussâs”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakül-
tesi Dergisi, XXVIII (Ankara 1986), 294-295; A. A. Duri, “The Iraq School of History to 
the Ninth Century- a Sketch”, Historians of the Middle East (ed. Bernard Lewis), London 
1962, s. 46 vd.; Ch. Pellat, “Kıssa”, EI, V, 186; Nihad M. Çetin, “Ahbâr”, DİA, İstan-
bul 1988, I, 486; İbrahim Altunel, “Kıssahan”, a.g.e., XXV, 501. Arap sözlü geleneğinin 
önemli bir yekûnunu temsil eden bu edebî mahsuller Araplar’da yazı yaygın olmadığı için 
asırlarca hâfızadan hâfızaya intikal ile muhafaza edilebilmiş, bunların tesbit ve tedvini 
ancak milâdî sekizinci asırdan itibâren mümkün olabilmiştir (Hüseyin Yazıcı, “Hikâye”, 
a.g.e., Ankara 2004, XVII, 480). 

19 Bu kıssaların çeşitleri ve özellikleri için bk. Hasan Cirit, Halkın İslâm Anlayışının Kay-
nakları: Vaaz ve Kıssacılık, s. 75-88; bazı örnekler için bk. Mücteba Uğur, “Va’z, Kıs-
sacılık ve Hadiste Kussâs”, s. 297-299; Muhittin Uysal, “Bazı Hadis Kıssaları Üzerine 
Mülâhazalar”, s. 42-56.
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çıkarak birtakım önlemler almışlardır.20 Ancak Ka’bü’l-Ahbâr (v. 34/654) ve Vehb 
b. Münebbih (114/732) gibi tâbiîn dönemi âlimleri kanalıyla Ehl-i Kitâb’tan tedvin 
edilen kısas-ı enbiyâ rivâyetlerinin belli bir sistem dâhilinde tarih, tefsir ve bazı 
hadis kitaplarında yer almasından sonra21 kısas-ı enbiyâ başlı başına bir tür olarak 
İslâmî literatürdeki yerini almaya başlamış ve müslüman bilginler tarafından bu 
türün ilk müstakil örnekleri yazılmıştır.

Kâtib Çelebi, Vehb b. Münebbih dışında Ali b. Hamza el-Kisâî (v. 189/805),22 
bu zâtın eserinin muhtasarını hazırlayan Sehl b. Abdullâh et-Tüsterî (v. 283/896) 
ve Muhammed b. Abdülmelik el-Müsebbihî el-Harrânî’nin (v. 420/1029) Arapça; 
Muhammed b. Hasen ed-Dandurmî (Dîrûmî, v. ?) ve İshak b. İbrâhîm b. Mansûr 
b. Halef en-Nîsâbûrî’nin (h. II. asır)23 ise Farsça kısas-ı enbiyâlarından bahsetmek-
tedir.24 Kaynaklarda ayrıca Ebü’n-Nadr Muhammed b. es-Sâib b. Bişr el-Kelbî 
(v.146/763), İbnü’l-Cebbâb Ebû Amr Ahmed b. Halid b. Yezid el-Kurtubi el-Mâ-
likî (v. 322/934), Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Mutarrif el-Kinânî et-Ta-
rafî (v. 454/1062), Ebü’l-Hasen b. Heysem (v. 573/1177) gibi âlimlerin de pey-
gamberler tarihi ile ilgili eserler yazdıkları kayıtlıdır.25

20 İbn Cevzî, Ebü’l-Ferec Cemâleddîn Abdurrahmân b. Alî, el-Kussâs ve’l-müzekkirîn (thk. 
Ebû Hacer Muhammed Zaglul), Beyrut 1986, s. 103-109; D. B. Macdonald, “Kıssa”, 
MEB İslâm Ansiklopedisi (İA), İstanbul 1977, VI, 773; İdris Şengül, “Kıssa”, a.g.e., XXV, 
501; İbrahim Altunel, “Kıssahan”, a.g.e., s. 501-502. 

21  Bu tür eserler arasında Taberî’nin (v. 310/922) Câmi‘ü’l-beyân ‘an te’vîli âyi’l-Kur’ân 
adlı tefsiri ve Târîhü’r-rüsül ve’l-mülûk ve ahbârihim isimli tarihi, Ebû İshâk Ahmed b. 
Muhammed b. İbrâhîm es-Sa’lebî en-Nişâbûrî eş-Şâfiî’nin (v. 427/1035) el-Keşf ve’l-
beyân an tefsîri’l-Kurân’ı, Fahreddîn Râzî’nin (v. 606/1209) et-Tefsîrü’l-Kebîr’i, İb-
nü’l-Esîr lakabıyla meşhur Ebü’l-Hasen eş-Şeybânî’nin (v. 629/1232) el-Kâmil fi’târîh’i, 
Ebü’l-Hasen el-Hâzin’in (v. 741/1341) Lübâbü’t-te’vîl fî maâni’t-Tenzîl’i, İbn Kesîr’in (v. 
774/1373) Tefsîrü’l-Kur’âni’l-azîm, el-Bidâye ve’n-nihâye (el-Bidâye’nin ilk cildi kısas-ı 
enbiyâya ayrılmıştır) ile Câmiü’l-mesânid ve’s-sünen el-hâdî li akvemi’s-senen adlı hadis 
külliyatı sayılabilir. Kaynaklarda Vehb b. Münebbih’in bizzat derlediği Kitâbü’l-İsrâiliy-
yât ve Kısasü’l-Enbiyâ (Kısasü’l-Ahbâr) adlı eserlerinden bahsediliyorsa da bu sahanın 
ilk yazılı kaynaklarından sayılan söz konusu eserlerin mâhiyeti hakkında bilgi bulunma-
maktadır (Hasan Cirit, Halkın İslâm Anlayışının Kaynakları: Vaaz ve Kıssacılık, s. 125).

22 Bazı kaynaklar Kâtib Çelebî’nin meşhur kıraat ve nahiv âlimi Ali b. Hamza el-Kisâî ile 
Muhammed b. Abdillâh el-Kisâî’yi (h. V/XI. asır) karıştırdığını ileri sürmektedirler (bk. 
Carl Brockelmann, “Kisâî”, İA, VI, 823).

23 Bu iki isim için bk. Omid Safi, Progressive Muslims, Oxford 2003, s. 232.
24 Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, İstanbul 1972, II, 1328.
25 bk. C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL), Leiden 1937, I, 591-

593; II, 580.
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Kısas-ı enbiyâ türünün müstakil ilk örneklerini veren ve bu türün gelişmesi-
ne önemli katkılar sağlayan müelliflerin başında Kitâbu Bed’i’d-dünyâ ve kısa-
si’l-enbiyâ adlı eseriyle Muhammed b. Abdillâh el-Kisâî (V/XI. asır) ve  el-Keşf 
ve’l-beyân an tefsîri’l-Kurân isimli tefsirindeki kıssaları birtakım rivâyetlerle 
zenginleştirerek Kitâbu Arâisü’l-mecâlis fî kısasi’l-enbiyâ adıyla kitaplaştıran 
Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm es-Sa’lebî en-Nîsâbûrî eş-Şâfiî (v. 
427/1035) gelmektedir. Bu eserlerin Türkçe’ye tam, muhtasar, ilâveli birçok ter-
cümesinin yapılması ve bunların çeşitli dönemlerde defalarca istinsâh edilmeleri 
Anadolu sahasında kazandıkları yaygın şöhretin işâreti sayılır. Bunda söz konusu 
eserlerin kullandıkları rivâyetlerin, ahlâkî telkinlerin, özellikle Sa’lebî’nin eserin-
de bulunan şiir, menkıbe ve hikâyelerin de etkisi bulunmaktadır.26

26  Kisâî ve Sa’lebî hakkında daha teferruatlı bilgiler için bk. İsmet Cemiloğlu, 14. Yüzyıla 
Ait Bir Kısas-ı Enbiya Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi, Ankara 1994, s. XIII-XXI 
(Eserde, Aydınoğlu Mehmed Bey [v. 735/1334] adına yapılan Anadolu sahasının bilinen 
en eski Arâisü’l-mecâlis tercümelerinden biri ele alınmıştır); Meriç Ökten, Sa’lebî’nin 
Kısasü’l-enbiyâsı’nın XIV. Yüzyılda Türkçe Tercümesi Metin-Sözlük (doktora tezi, 2000), 
İstanbul Üniversitesi SBE, s. XIII-LI (Bu çalışmada Arâisü’l-mecâlis’in Bursa nüsha-
sı esas alınmış, eksik kısımlar Ankara nüshasından ikmâl edilmiştir); Nesrin Bayraktar, 
Ebu’l-Fazl Musa bin Hacı Hüseyn el-İznikî Kasasü’l-Enbiya Tercümesi (Metin-Dizin), 
Ankara 2008 (bu çalışmada da Sa’lebî’nin Arâisü’l-mecâlis’inin tercümesi -esas alınan 
İznikî nüshalarının ikinci ciltleri bulunmadığı için- yaradılıştan Hz. Mûsâ kıssasının so-
nuna kadarki kısım bugünkü harflere aktarılmıştır); Kemal Eraslan, “Kisâî’nin Kitâbu 
bed’id-dünyâ ve kısasi’l-enbiyâ Adlı Eserinin İstanbul’daki Tercümeleri”, İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, sy. 18 (İstanbul 1970) s. 125-
132; İsmet Cemiloğlu, “Kısas-ı Enbiyâ ve Türkiye Kütüphanelerindeki Kısas-ı Enbiya 
Nüshaları”, Türk Kültürü Araştırmaları, XXVI/2 (Ankara 1988), s. 235-242; Emine Yıl-
maz- Nurettin Demir, “Bir Sa’lebî Çevirisi: Kısas-ı Enbiya TDK Nüshası”, International 
Journal of Central Asian Studies (Mustafa Canpolat Armağanı), sy. 10/1 (Seoul [Korea] 
2005), s. 1-8; a.mlf.ler, “Sa’lebî’nin Kitâbu arâisi’l-mecâlis fî kısasi’l-enbiyâ’sının Ana-
dolu Sahasında Yapılmış Çevirileri”, Journal of Turkish Studies (Cem Dilçin Armağanı), 
XXXIII/II (Cambridge 2009), 357-370; a.mlf.ler, “Özer, Şerife (2008), Die nominale 
Wortbildung im Altosmanischen. Am Beispiel der Übersetzung von Talabis Qisas al-An-
biya aus dem 14. Jahrhundert (Turcologica 73). Wiesbaden: Harrassowitz-Verlag”, Bilig, 
sy. 49 (Ankara 2009), s. 231-240; Günay Tümer, “Bir Türkçe Kasas-ı Enbiya”, Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXII (Ankara 1978), 397-400; a.mlf., “Arâi-
sü’l-Mecâlis” DİA, İstanbul 1991, III, 265-266; C. Brockelmann, “Sa’lebî”, İA, İstanbul 
1979, X, 125. Arâisü’l-mecâlis’in TDK nüshasının transkripsiyonu Emine Yılmaz-Nu-
rettin Demir tarafından yapılmış, eserin diğer nüshaları ile ilgili teferruatlı bir inceleme 
ve sözlük ilâvesiyle basılmak üzere Türk Dil Kurumu’na teslim edilmiştir (bk. a.mlf.ler, 
“Kısas-ı Enbiya’dan Eski Anadolu Türkçesinin Sözvarlığına Katkılar I”, International 
Journal of Central Asian Studies [Talat Tekin Armağanı], sy. 13 [Korea 2009], s. 496-
497).
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Türkçe telif edilmiş ilk mensur kısas-ı enbiyâ Burhanoğlu Kadı Nâsırüddîn 
Rabgûzî’ye (VII-VIII/XIII-XIV. asır) âittir. Harezm Türkçesi ile 710 (1310)’da 
kaleme alınıp Nâsırüddîn Tok Buğra (Tokbuğa) Beg  adında bir emire sunulan eser 
Kısas-ı Rabgûzî adıyla meşhur olmuştur. Rabgûzî eserini Tok Buğra Bey’in ricâsı 
üzerine Moğol hâkimiyetinde yaşayan ve İslâm’la yeni tanışmış Türkler’e başta 
Hz. Peygamber olmak üzere Kur’an’da geçen peygamberleri “doğru ve yeterli” 
bir seviyede anlatmak üzere kendi “zimmetinden çıkan, kaleminden akan, akıbeti 
de ibâreleri de” kendine âit olan bir üslup ve muhtevâ ile yazmıştır.27 Eser Orta 
Asya Türk dünyasında parlak bir şöhrete ulaşmış, halk kitleleri tarafından asırlar-
ca sevilerek okunmuş, dünyanın çeşitli kütüphânelerinde bulunan birçok yazması 
üzerinde araştırmalar yapılmış, XIX. asırdan itibâren Taşkent ve Kazan’da defa-
larca basılmıştır.28

Rabgûzî, halk edebiyâtı hususiyetlerini taşıyan Kısas-ı Enbiyâ’sında âyetlerden 
ve ahbârdan çokça istifâde etmiş, mensur parçalar arasına halkın rağbetini arttır-
mak için etkileyici şiirler yerleştirmiş, yer yer hikâyeler ve menkıbeler aktarmış, 
öğütler, uyarılar ve soru-cevaplarla eseri zenginleştirmiştir. Her kıssanın başın-
da yazdığı kasideler, aşk, tabiat, burçlar vb. konularla ilgili tasvîrleri nazmında-
ki çeşitliliği göstermesi bakımından önemlidir. Hatta bazı araştırmacılar, Kısas-ı 
Rabgûzî’nin, hakkında en teferruatlı bilgileri verdiği, en çok kaside yazdığı Hz. 
Peygamber’le ilgili kısımlarının, üslubundaki akıcılık ve halk tarafından ilgiyle 
okunması vesilesiyle Süleymân Çelebî’nin mevlidine kaynaklık ettiğini söyle-
mektedirler.29

27 Seyfettin Erşahin, “Türklerin Hz. Muhammed Hakkındaki İlk Bilgi Kaynaklarından Kı-
sas-ı Enbiyalar: Kısas-ı Rabguzi Örneği”, Diyanet İlmî Dergi (Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed Özel Sayı), Ankara 2003, s. 204.

28 Eser Aysun Ata tarafından doktora tezi olarak hazırlandıktan (1995, Ankara Üniversitesi 
SBE) sonra giriş, tıpkıbasım ve dizin ilâvesiyle neşredilmiştir (Nâsırüddîn bin Burhânüd-
dîn Rabgûzî, Kısasü’l-Enbiyâ [Peygamber Kıssaları], I-II, Ankara 1997). Eserle ilgili te-
ferruatlı bilgi için ayrıca bk. Naile Hacızade, “Nasıreddin Rabguzi’nin ‘Kısasü’l-Enbiyâ’ 
Adlı Eseri ve Onun Azerbaycan Türkçesi ile Münasebeti”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi, sy. 1 (Konya 1994), s. 67-77; a.mlf., “Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı 
Hikmet’i ve Nasıreddin Rabguzî’nin Kısasü’l-Enbiyâ İsimli Eserinin Karşılaştırmalı Dil 
Özellikleri”, a.g.e., sy. 3 (Konya 1997), s. 11-18; Naile Hacıyeva, “Rabguzî’nin Kısa-
sü’l-Enbiyâ Eserinin Bakü Yazması”, Türk Dili, sy. 514 (Ankara 1994), s. 292-296; Avni 
Gözütok, “Rabguzî, Kısasü’l-enbiyâ: XIX. Yüzyıla Ait Bir Kazan Yazması”, Atatürk 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, XV/37 (Erzurum 2008), s. 1-30; 
Ali Cin, “Rabguzi’nin Kısasü’l-Enbiya’sının Tahran Nüshası”, Turkish Studies, V/1 (İs-
tanbul 2010), s. 237-245.

29  Aysun Ata, “Rabgûzî’nin Kısasü’l-Enbiyâ’sında Nazmın Gücü”, Modern Türklük Araş-
tırmaları Dergisi, V/2 (Ankara 2008), s. 123-124.
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Kütüphânelerimizde çoğu Kisâî ve Sa’lebî’nin eserlerinin tercümesi olan mü-
ellifi, mütercimi, müstensihi malum/meçhul çok sayıda Kısas-ı Enbiyâ nüshası 
bulunmaktadır. Bu eserlere -farklı isimlerle kaleme alınmış olsalar da- peygamber-
lerin hayat hikâyelerini ihtivâ eden birçok umûmi/Osmanlı tarih kitabını, bunlara 
yazılan zeylleri, irili ufaklı mucizât-ı enbiyâ, siyer-i enbiyâ ve bazı siyer/megāzî 
eserlerini de ilâve etmek gerekir.

Eski Türk edebiyâtında kaleme alınmış kısas-ı enbiyâların birkaç istisnâ dı-
şında tamamı mensurdur. Tespit edebildiğimiz ilk manzum kısas-ı enbiyâ 987 
(1579)’de Hindî Mahmûd tarafından nazmedilmiştir. 7867 beyitten oluşan eser 
çalışmamızın ikinci bölümünde incelenmiştir.30

XVII. asır Osmanlı âlim ve şâirlerinden İshak Hocası Ahmedî’nin (v. 
1120/1708) Vahdetnâme-i Âlem-engîz adlı 2921 beyitlik mesnevîsi mucizât ve 
gazavât-ı enbiyâdan bahsettiği bölümleri dolayısıyla bazı tezkire müellifleri tara-
fından kısas-ı enbiyâ türü içerisinde değerlendirilmiştir. Bu müelliflerden Safâyî 

30 Millî Kütüphâne katalogunda A5191 arşiv numaralı Manzûme-i Târîh-i Peygamberân is-
miyle kayıtlı 63 varaklık bir eser bulunmaktaysa da yaptığımız incelemede eserin Abdül-
vâsî Çelebî’nin (XV. asır) Hz. İbrâhim kıssasını anlatan Halilnâme’sinin eksik bir nüshası 
olduğunu tespit ettik. Ahmed b. Ali Uşşâkįzâde tarafından 1248 (1832)’de istinsâh edilen 
nüsha Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Yazmaları katalogundaki (www.yazmalar.
gov.tr) açıklama notunda da “manzum peygamberler tarihi” olarak geçmektedir.

İlâhî ol begüñ göñline maĥbûb
Görindür iş-bu hûbı eylegil hûb

Budur ŝâfî ŝafâya mâ᾿il eyle
Şu cismânî havâyı zâ᾿il eyle (1b)

 mısrâlarıyla başlayan nüshadan Günay Alpay’ın konuyla ilgili makalesinde (“Abdülvâsî 
Çelebi’nin Eseri ve Nüshaları”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten: 1969, Ankara 
1989, s. 201-226) ve Halilnâme ile ilgili yapılmış doktora çalışmasında bahsedilmemek-
tedir (Ayhan Güldaş, Abdülvasi Çelebi, Halilnâme, Ankara 1996. Bu çalışmada yukarı-
daki mısrâlar 330-331. beyitlere tekābül etmektedir. bk. a.g.e., s. 78).

 Türkiye Yazmaları katalogunda (www.yazmalar.gov.tr) ayrıca Diyarbakır İl Halk Kü-
tüphânesi,  nr. 1578/2’de kayıtlı bir Manzum Kısas olduğu da belirtilmektedir. Ancak 
araştırmalarımız neticesinde aslında Ziya Gökalp İhtisas Yazma Eser Kütüphânesi (Di-
yarbakır)’nde 1587/2 (37a-159b) numarada kayıtlı bulunan söz konusu eserin 980 (1572) 
istinsâh tarihli, baş kısmı eksik, müellif ve müstensihi belirsiz, manzum bir Siyer-i Nebî 
olduğunu gördük. 124 varaklık bu eserin künyesi Sadettin Özçelik’in “Diyarbakır İl Halk 
Kütüphânesi’ndeki Türkçe Yazmalar Katalogu” başlıklı makalesinde de “114 sayfa”dan 
müteşekkil Manzum Kısas olarak verilmektedir (a.g.m., Türk Dünyası İncelemeleri Der-
gisi, V/2 [İzmir 2005], s. 250).
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“… ve dahi Vahdetnâme nâmıyla kısas-ı enbiyâyı nazm etmişdir.”31 derken Sâlim 
söz konusu eserden “… ve Vahdetnâme ile kısas-ı enbiyâyı nazm etdikleri eser-i 
kâmilleri…” şeklinde bahsetmektedir.32 Ancak eseri umumî muhtevâsı itibariyle 
tevhidnâme olarak kabul etmek daha doğru olacaktır.33

Osmanlı’nın son dönem dil, kültür ve edebiyât âlimlerinden Manastırlı Meh-
med Rif’at (v. 1325/1907) tarafından çocukların istifâde etmesi amacıyla yazılan 
Kısas-ı Enbiyâ mesnevîsi 377 beyitten müteşekkil olup Tuhfetü’l-İslâm adı altında 
İlm-i hâl ve Sîre-i Muhammediyye manzumeleriyle birlikte neşredilmiştir (Şâm 
1308).34 Bir başka manzum kısas-ı enbiyâ Yenikapı Mevlevîhânesi neyzenlerin-
den, bestekâr (Mahmut) Dânişzâde Şevket Gavsî [Özdönmez]’in (v. 1954) kale-
me aldığı Manzum Târîh-i Enbiyâ adlı eseridir. Mesnevî tarzında kaleme alınan 
eser 46 sayfa olup 1313 (1895)’te İstanbul’da neşredilmiştir. Kâinâtın yaratılışın-
dan tûfân kıssasına (Hz. Nûh) kadarki hâdiselerin anlatıldığı kitabın kapağında         
“Birinci Kısım” ibâresi mevcuttur. Şevket Gavsî “Bed’-i Kelâm” kısmına kaydet-
tiği beyitlerde kendi eseri ile Hakānî’nin Hilye’sini kıyaslarken:

Eyledim işte bunı der-‛uĥde
Nażm-ı târîħ-i rüsül itmekde

Her nebîye yazaraķ ayrı fuŝûl
Minnet Allâh’a merâm buldı ĥuŝûl35

demekteyse de eserin kütüphânelerde rastlayamadığımız diğer ciltleri hakkında 
bilgimiz yoktur.

M. Nuri Şeydâ Bey’in Mücmel Târîh-i Enbiyâ (İstanbul 1315), Hüseyin 
Hıfzî’nin Hulâsa-i Târîh-i Enbiyâ (İstanbul 1323), Râşid’in Zübde-i Târîh-i En-
biyâ (İstanbul 1323), Halil Vâhid’in Târîh-i Enbiyâ ve İslâm (İstanbul 1326), 
Mehmed Şâkir’in Mu‛cizât-ı Enbiyâ (İstanbul 1327), “Mekteb-i Sultânî Akāid-i 

31 Safâyî, Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-âsâr min fevâidi’l-eş‛âr (haz. Pervin Çapan), Ankara 
2005, s. 78-79.

32 Sâlim, Tezkiretü’ş-şuarâ (haz. Adnan İnce), Ankara 2005, s. 198.
33 Nitekim Âgah Sırrı Levend de “tevhidnâme ve vahdetnâme türü” hakkında bilgi verdik-

ten sonra Ahmedî’nin Vahdetnâme’sini bu türün müstakil örnekleri arasında göstermiş-
tir (bk. “Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 
[1972], Ankara 1989, s. 40.)

34 Eser aynı başlık ve muhtevâyla İstanbul’da da yayımlanmıştır (Dersaâdet 1315).
35 Şevket Gavsî, Manzum Târîh-i Enbiyâ, İstanbul 1313, s. 8.

Kısas-ı  Enbiyâ 33



Dîniyye Muallimi” Rif‛at Bey’in Târîh-i ‛Âli-i Enbiyâ (İstanbul 1327), İbrâhim 
Cûdî’nin Küçük Târîh-i Enbiyâ ve İslâm (İstanbul 1328), Abdülkādir Kadrî’nin 
Enbiyâ ve İslâm Târîhine Hazırlık (Bursa 1330), Ali Şeyyâd Bey’in Târîh-i En-
biyâ ve İslâm (İstanbul 1338) isimli eserleri Meşrutiyet Dönemi’nde mekteplerde 
okutulmak maksadıyla yahut avâm için kaleme alınan kısas-ı enbiyâlar arasında 
bulunmaktadır. 

XIX. asırda Ahmed Cevdet Paşa’nın (v. 1312/1895) ömrünün sonlarına doğ-
ru kaleme aldığı on iki cüzden oluşan Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ adlı 
mensur eser sade ve akıcı üslubu dolayısıyla yaygın bir şöhrete ulaşmıştır. Ancak, 
eserde Hz. Peygamber, halifeler, Emevî, Abbâsî ve 1439’a kadarki Türk-İslâm ta-
rihi dönemi teferruatlı bir şekilde anlatılmışken yirmi dört peygamberin kıssasını 
ihtivâ eden bölüm eserin hacmine oranla yok denecek kadar kısadır. Cevdet Paşa 
eserinin girişinde peygamberlerin hayatına sadece değinmiş, esâtîr, menâkıb ve İs-
râiliyyât’a çok az yer vererek Kur’an’daki bilgilerin bir kısmını aktarmakla iktifâ 
etmiştir. Eser çeşitli baskılar yapmış, bugünkü harflere aktarılmış, sadeleştirilmiş, 
sadece Hz. Peygamber kısmı alınarak birçok defa yayımlanmıştır.

İrşâdî Bayburdî’nin (v. 1877) yazmaya başladığı, Ağlarbaba Bayburdî’nin (v. 
1958) tamamladığı Kısas-ı Enbiyâ,36 Abdullatif Uyan’ın yıllarca Türkiye Gazete-
si’nde tefrika edildikten sonra şahsî internet sitesinde kitap şeklinde yayımlanan 
Şiirlerle Menkıbeler serisinin ilk üç cildi;37 Faik Ersöz’ün Manzum Şekliyle Pey-
gamberler Tarihi ve Ahirete Ait Konular38 ve M. Âsım Köksal’ın Peygamberler39 
adlı eserleri ile Nizam Bozkurt’un “Dörtlüklerle Peygamberler Tarihi” başlıklı ça-
lışması40 kısas-ı enbiyâ manzumelerinin çağdaş örnekleri arasında en dikkat çekici 
olanlarıdır.41

36 İrşâdî Bayburdî- Ağlarbaba Bayburdî, Kısas-ı Enbiyâ (yay. haz. Kalender Battal), Bay-
burt 2007.

37 On iki ciltlik bu serinin I. ve II. cildinde Peygamberimiz’in hayatı, III. cildinde de diğer 
peygamberlerin kıssaları teferruatlı biçimde nazmedilmiştir

 (bk. www.siirlerlemenkibeler.com).
38  Faik Ersöz, Manzum Şekliyle Peygamberler Tarihi ve Ahirete Ait Konular, İzmir 1992.
39  M. Âsım Köksal, Peygamberler (Manzum), İstanbul 1999.
40  Nizam Bozkurt, “Dörtlüklerle Peygamberler Tarihi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî 

Araştırma Dergisi, sy. 28 (Ankara 2003), s. 193-210.
41 Günümüzde çeşitli isimlerle birçok mensur kısas-ı enbiyâ neşredilmişse de bu çalışmada 

daha çok manzum kısas-ı enbiyâlar üzerinde durulduğundan mensur olanların adları zik-
redilmemiştir.
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Türk edebiyâtında yukarıda bahsedilen kısas ve tevârîh-i enbiyâ kitapları dışın-
da peygamber/ Kur’an kıssalarının sadece birini veya birkaçını konu edinen, çoğu 
mesnevî tarzında yazılmış telif-tercüme eserler de dikkat çekmektedir. Bunların 
başında Kur’an’ın “ahsenü’l-kasas: kıssaların en güzeli” diye vasıflandırdığı42     
Hz. Yûsuf kıssası gelir. Tefsîr-i Sûre-i Yûsuf’lar dışında Yûsuf u Züleyhâ, Kıssa-i 
Yûsuf, Menâkıb-ı Yûsuf u Züleyhâ, Mu’cizât-ı Yûsuf Aleyhisselâm gibi adlarla man-
zum/mensur, telif yahut tercüme yüzlerce yazmanın varlığı bu türün zenginliğini 
göstermesi bakımından kayda değerdir. Hz. İbrâhim’le ilgili Menâkıb-ı İbrâhîm 
Nebî, Manzûme-i İbrâhîm Aleyhisselâm, Dâstân-ı Hazret-i İbrâhîm, Hikâye-i 
Nemrûd ü İbrâhîm, Kıssa-i İbrâhîm, Kitâb-ı İbrâhîm, Halilnâme; Hz. İsmâil’i ve 
babasıyla olan irtibatını konu edinen Dâstân-ı İsmâîl Aleyhisselâm, Kıssa-i İsmâîl 
Peygamber, Kıssa-i İsmâîl ü İbrâhîm, Hikâyetü İbrâhîm fî zebhi İsmâîl; Hz. Sü-
leymân ve etrafındaki şahıslarla alâkalı Süleymânnâme, Hikâye-i Süleymân Nebî, 
Menâkıb-ı Süleymân Aleyhisselâm, Dâstân-ı Süleymân Peygamber, Hikâye-i Sü-
leymân ü Belkıs, Kıssa-i Hazret-i Süleymân ü Belkıs, Vefât-ı Süleymân, Hikâyet-i 
Hazret-i Süleymân Nebî vü Sîmurg gibi eserlerin; Kur’ân-ı Kerîm’de kendilerin-
den bahsedilen diğer peygamberler, ulu kişiler ve topluluklara dâir Kıssa-i Dâvûd, 
Kıssa-i İbrâhîm ü Dâvûd, Risâle fî hakkı Eyyûb Nebî, Hızırnâme, Kıssa-i Mûsâ 
vü Hızır, Risâle fî hayâti Hızır ve İlyâs, Kitâb-ı Hızır Nebî, Dâstân-ı  İskender-i 
Zü’l-karneyn, Kıssa-i Hikâye-i İskender-i Zü’l-karneyn, Hikâyât-ı  Ashâb-ı Kehf, 
Dâstân-ı Ashâb-ı Kehf, Hikâye-i Uzeyr Peygamber, Hikâye-i Zekeriyyâ Aleyhis-
selâm, Hikâye-i Beyân-ı Katl-i Zekeriyyâ vü Nübüvvet-i Yahyâ Aleyhimesselâm, 
Dâstân-ı Hazret-i Îsâ, Hikâye-i Beyân-ı Vefât-ı Meryem vb. isimlerle kayıtlı yaz-
maların varlığı Kur’an kıssalarının edebiyâtımız üzerindeki tesirini ve toplumun 
bu kıssalara olan rağbetini güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bütün bu eserler dışında Türk-İslâm edebiyâtının dîvânlar başta olmak üzere, 
mesnevî, tarih, şehrengiz, hikâye, menâkıb, münşeât gibi hemen her türlü mahsu-
lünde peygamber kıssalarından izler, mazmunlar, remizler, iktibaslar, telmih, imaj 
ve motifler bulmak mümkündür.43 Türk-İslâm edebiyâtı müelliflerinin en önemli 

42 Yûsuf 12/3.
43  Bazı örnekler için bk. Âgah Sırrı Levend, Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler, Maz-

munlar ve Mefhumlar, İstanbul 1984, s. 107-142; Melike Uçar, Klasik Türk Şiirinde Pey-
gamberler (yüksek lisans tezi, 2006), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi SBE, 
muht.yerler; İshak Taşdelen, Peygamber Kıssalarının Klasik Türk Şiirine Yansımaları 
(yüksek lisans tezi, 2008), Dumlupınar Üniversitesi SBE, muht.yerler.
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bilgi ve ilham kaynaklarından olan kısas-ı enbiyânın, eserlere bu derece yaygın bir 
kullanımla, büyük bir hayâl gücü ve anlam zenginliği ile yansıması tevârüs ettiği-
miz edebî geleneğin sağlamlığının da önemli işâretlerinden sayılmalıdır.

Peygamberlerin fizikî hususiyetleri, ahlâk ve vasıflarından bahseden hilye-i 
enbiyâ türü eserler peygamber kıssaları ile ilgili teferruatlı bilgiler vermeseler de 
onların hayatlarını ihtivâ eden parçalar ve kıssalardan ilhâmla yapılan tasvîrler 
dolayısıyla burada zikredilmelidir. Bunlar arasında en meşhuru Neşâtî Ahmed De-
de’nin (v. 1085/1674) 187 beyitlik Hilye-i Enbiyâ’sıdır.44 Dursunzâde Abdülbâki 
(Bekāyî)’nin (v. 1015/1606) Evsâf-ı Peygamberân-ı Mürsel yahut Hilyetü’l-en-
biyâ ve Hilye-i Çehâryâr-ı Güzîn’i ile, Nûrî mahlaslı bir şâirin Hilye-i Peygam-
berân’ı da bu tür eserler arasında sayılır.

Fuzûlî’nin Türk edebî nesrinde hususi bir mevki ve kıymete sahip olan Hadîka-
tü’s-suedâ isimli “maktel”i, birinci bölümünde Hz. Âdem, Nûh, İbrâhîm, Ya’kūb, 
Mûsâ, Îsâ, Eyyûb, Zekeriyyâ ve Yahyâ’nın uğradığı belâlardan; ikinci bölümünde 
ise Hz. Peygamber’in çektiği eziyetlerden bahsetmesi bakımından burada ayrıca 
kaydedilmelidir. Hadîkatü’s-suedâ’nın dünyanın çeşitli kütüphânelerinde bulunan 
birçok nüshasının peygamberlerle alâkalı kıymetli minyatürlerle bezenmiş olması 
eserin sanat tarihine katkısı bakımından da ehemmiyet arz etmektedir.

Tasavvuf edebiyâtında ise peygamberler, nebevî şahsiyetleri, fizik ötesi merte-
be ve hakikatleri (a’yân-ı sâbiteleri), mucizeleri, seyr ü sülûkta manevî birer rehber 
olarak görülmeleri yönleriyle ele alınmışlardır. Peygamberlerin kıssaları zâhir ve 
bâtın açısından değerlendirilmiş, gönderilmelerindeki hikmetler birtakım sembol-
lerle ifâde edilerek Kur’an’da ismi geçen her peygamber marifetullah, hakikat-i 
Muhammediyye, ilm-i ledün (ilm-i vehbî), insân-ı kâmil, irşâd, nübüvvet-velâ-
yet vb. açılardan incelenmiştir. Bu tür eserlerin en dikkat çekici olanı şüphesiz 
Muhyiddîn ibn Arabî’nin (v. 638/1239) üzerinde pek çok şerh, hâşiye ve ta’lîk 
çalışması yapılan Fusûsü’l-hikem’idir. Kısas-ı enbiyânın makamlar, hâller, ibâdet 
ve âdâb bakımından ele alınıp yorumlandığı dinî-tasavvufî eserlerin başında ise 

44 1312 (1894)’de İstanbul’da basılan eser Sadettin Nüzhet Ergun (Neşâtî, Hayatı ve Eser-
leri, İstanbul 1933), H. İbrahim Şener (“Neşâtî’nin Hilye-i Enbiyâsı” Dokuz Eylül Üni-
versitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 1 [İzmir 1983], s. 285-301), Mahmut Kaplan 
(“Neşâtî’nin Hilye-i Enbiyâsı”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, II/2 [Van 1991], s. 149-166) ve Bayram Ali Kaya (XVII. Asır Şairlerin-
den Neşati: Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Hilye-i Enbiya’sının Tenkidli Metni [yük-
sek lisans tezi, 1991], Trakya Üniversitesi SBE) tarafından çalışılmıştır. 
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Mevlânâ’nın (v. 672/1273) Mesnevî’si gelir.45 Kuşeyrî’nin (v. 465/1072) er-Risâle, 
Hucvirî’nin (v. 465/1072) Keşfü’l-mahcûb, Ebû Tâlib el-Mekkî’nin (v. 386/996) 
Kūtü’l-kulûb, İmâm Gazzâlî’nin (v. 505/1111) İhyâu ulûmi’d-dîn, Sühreverdî’nin 
(v. 632/1234) Avârifü’l-maârif, Ebû Bekir Kelâbâzî’nin (v. 380/991) et-Taarruf 
li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, Ebû Nasr es-Serrâc’ın (v. 378/988) el-Luma‛, Hacı Bek-
tâş Velî’nin (v. 669/1270) Makālât, İsmâil Hakkı Bursevî’nin (v. 1137/1725) Tefsî-
ru Rûhi’l-Beyân’ı da bu tür eserler arasında sayılabilir.46

Mutasavvıflar tarafından tasavvufun yapısına uygun yorumlarla derin tahlillere 
tâbi tutulan kıssalar arasında en dikkat çekeni Hz. Mûsâ-Hızır kıssasıdır. Tasavvuf 
edebiyâtında sadece bu kıssayı konu edinen Şemseddîn Sivâsî’nin (v. 1006/1597) 
Kıssa-i Mûsâ ve Hızır’ı, Niyâzî-i Mısrî’nin (v. 1105/1693) Risâle-i Hıdriyye’si gibi 
müstakil eserlerin yanısıra, Eşrefoğlu Rûmî’nin (v. 874/1469) Müzekki’n-nüfûs’u, 
Ahmed Bîcân’ın (v. 859/1455) Envârü’l-âşık+n’i gibi fasıllarından birini bu kıs-
saya ayıran kaynaklar da bulunmaktadır.47 Bütün bu eserlerin yanında tasavvufî 
dîvânlarda da kısas-ı enbiyâya âit pek çok kavrama hem bilinen mânâları hem de 
tasavvufî remizleriyle sıkça yer verilmesi, iktibâs ve telmihlerle bu kıssalardan 
istifâde edilmesi kısas-ı enbiyânın edebiyâtımızın her sâhasındaki nüfûzunu gös-
termesi bakımından kayda değerdir.

Peygamber kıssaları, halk/âşık edebiyâtı mahsüllerinde de dîvân şiirindekilere 
benzer motiflerle sıklıkla işlenmiştir. Halk şâirleri kaleme aldıkları koşma, semai, 
destan, deyiş, türkü vb. eserlerinde aşk, gurbet, hasret, ayrılık, ölüm acısı, sevinç, 
hüzün gibi duyguları; dine, tabiat ve topluma dâir meseleleri terennüm ederken 
kısas-ı enbiyânın zengin imaj ve mazmunlarından yararlanmaktan kaçınmamışlar-
dır. Halk edebiyâtının temsilcileri olan âşıklar yazdıkları şiirler vâsıtasıyla bir yan-
dan Anadolu kültürünü yansıtırlarken bir yandan da halkın düşünce ve inançlarını 
kayda geçirmiş olmaktaydılar. Bu sebeble, onların peygamber kıssalarından izler 
taşıyan mısrâları tarihî birer vesika hükmünde addedilmelidir.48

45 Peygamber kıssalarına dâir Fusûsü’l-hikem’deki tasavvufî yorumlarla Mesnevî’de verilen 
mesajlar Dilaver Gürer tarafından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. bk. a.mlf., Fusu-
sü’l-hikem ve Mesnevî’de Peygamberlerin Öyküleri, İstanbul 2002; a.mlf., Fususü’l-hi-
kem ve Mesnevî’de Peygamber Öyküleri II, Konya 2007.

46 Daha teferruatlı bilgi ve zengin örnekler için bk. Sema Özdemir, Tasavvuf Kültüründe 
Peygamberler (yüksek lisans tezi, 2004), Uludağ Üniversitesi SBE, muht.yerler.

47 bk. Ahmet Yaşar Ocak, İslam Türk İnançlarında Hızır yahut Hızır-İlyas Kültü, İstanbul 
2007, s. 34,85-104.

48 Konuyla ilgili örnekler için bk. Emine Dalkılıç Gültekin, Âşık Edebiyatında Peygamber 
Kıssaları, Isparta 2010, muht. yerler.
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Son olarak, kısas-ı enbiyâ metinlerinin Osmanlı tasvîr sanatına yansımaları hu-
susuna değinmek yerinde olacaktır. Osmanlı’nın ilk devirlerinde metinlerde anla-
tılan hâdise, hikâye veya bilgilerin minyatür yoluyla resim diline aktarılması pek 
yaygın değildir. XV. asırdan itibâren doğuya yapılan seferler sırasında İstanbul’a 
getirilen nakkaşların desteği ve güçlü bir hâmîlik geleneğinin oluşması neticesin-
de gelişen tasvîr sanatıyla birlikte aşk mesnevîlerinin yanında dinî konuların da 
yaygın bir şekilde resmedildiği görülmektedir. Kısas-ı enbiyâlar Osmanlı tasvîr 
sanatında her biri birer belgesel mâhiyetinde olan minyatürlerin yer aldığı eserle-
rin başında gelir. Peygamber hikâyelerindeki zengin muhtevâ, mahâretli musav-
virlerin eliyle derinlikli ve çok boyutlu tasvîrlerle canlandırılmış; anlatılan mevzu 
metin-resim bağlantısıyla bütünleştirilerek hâfızalarda kalıcı kılınmıştır. Nakkaş-
lar minyatürleri her ne kadar metne bütünüyle bağlı kalarak çizmişlerse de, bazen 
çizimlerine hünerlerinin yanında hayâllerini, bilgi ve kültürlerini, bugün bir kısmı 
kaybolmuş sözlü geleneğin izlerini de kodlamışlar, bu detaylarla metne yeni zen-
ginlikler ve kendine has açılımlar kazandırmışlardır.

Metinlerde çeşitli sebeplerle açıklanmayan bazı hususların resimler vâsıtasıyla 
dillendirilmesi Osmanlı tasvîr sanatının en belirgin özelliklerinden sayılır. Kısas-ı 
enbiyâlardaki bu tür tasvîrlerin doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için resme-
dilen konunun farklı rivâyetlerinin iyi bilinmesi ve mahallî unsurlarla irtibatının 
isabetli bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Minyatürlü kısas-ı enbiyâlarda dünyânın yaratılışından Hz. Peygamber’in 
vefâtına kadar peygamberlerin hayatlarına ve mucizelerine dâir kareler resimlere 
titiz bir işçilikle, ince fırça teknikleri, sınır çizgileri kesin hatlar, canlı ve birbiri-
ne karışmayan renklerle yansıtılmıştır. Resmi dolduran figürler ve ayrıntılar ise 
geçmişte metnin nasıl anlaşıldığını ortaya koyması bakımından önemlidir. Meselâ 
Süleymân Peygamber’in anlatıldığı kısma çizilen minyatürlerde Hz. Süleymân 
tecrübe sâhibi kâmil bir kişi olarak resmedilmiş, yüzüne bilge ve muzaffer bir ba-
kış yerleştirilmiş, adalet ve gücü temsil eden cihânşümûl bir hükümdâr duruşuyla 
cinler, melekler ve insanlar tarafından tahtının taşınması aktarılmıştır. Resimdeki 
figüratif ögeler arasında Hz. Süleymân’ın veziri Âsaf, hüdhüd, sîmurg, Belkıs, 
taht, tahtın yerleştirildiği zeminin suyu hatırlatan maviliği, çeşit çeşit hayvanlar 
(bilhassa kuşlar), devler, periler, ulu kişiler, şeytan, burçlar, yıldızlar, ordular, sa-
vaş âletleri dikkat çekmektedir. Yazılı metinlerde tamamını bir arada göremediği-
miz bu detaylar nakkaşların bilgi ve hünerleriyle resme kodlanmış, bütün olay ve 
şahıs kadrosuyla muazzam bir peygamber tablosu ortaya çıkarılmıştır. Aynı durum 
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49 Zengin örnekler ve yorumlar için bk. Metin And, Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitolog-
yası, İstanbul 1998, s. 66-109 (“Yaratılış-Türeyiş-Tufan”), s. 110-227 (“Peygamberler ve 
Mucizeleri”); S. Bağcı, F. Çağman, G. Renda, Z. Tanındı, Osmanlı Resim Sanatı, Ankara 
2006, s. 46-48. Osmanlı dönemi yazmalarında Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil’in hayatlarıyla 
ilgili çizilen minyatürler Mustafa Kurul tarafından (İslâm Resim Sanatında Hz. İbrâhim 
ve Hz. İsmâil [yüksek lisans tezi, 2007], Süleyman Demirel Üniversitesi SBE); Mustafa 
Darîr’in altı ciltlik Siyer-i Nebî’sinin TSMK H. 1221 numaralı cildinde bulunanlar Melek 
Dikmen tarafından incelenmiştir (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi H. 1221 nolu Si-
yer-i Nebî’de Metin Minyatür İlişkisi [doktora tezi, 2009], Ankara Üniversitesi SBE).

50 Metin And, Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitologyası adlı eserinde kısas-ı enbiyâ min-
yatürlerini Nişâbûrî’nin Kısas-ı Enbiyâ’sı (Süleymaniye Ktp., Hamidiye Blm., nr. 980), 
Darîr’in Siyer-i Nebî’si (TSMK H. 1221-1223, CBL 419, TİEM 1974 nüshaları), Fir-
devsi-i Tavîl’in Süleymânnâme’si (TSMK H. 1487, 1490, 1546 nüshaları), Ferîdüddîn 
Attâr’ın Mantıku’t-tayr’ı (TSMK H. 1512), Kalender Paşa’nın Fâlnâme’si (TSMK H. 
1703), Farsça bir Fâl-ı Kur’an nüshası (TSMK H. 1702), Mîrhand’ın Ravzatü’s-safâ’sı 
(Süleymaniye Ktp. Damad İbrahim Paşa Blm., nr. 906), Hamdî’nin Yûsuf u Züleyhâ’sı 
(CBL 428), Seyyid Lokmân Aşurî’nin Zübdetü’t-tevârîh’i (TİEM 1973, TSMK H. 1321, 
CBL 414 nüshaları) ve Fuzûlî’nin Hadîkatü’s-suedâ’sından (BL Or. 12009, 7301, TİEM 
1967, NYBM 70, BN 1088 nüshaları) seçmiştir. Ayrıca bk. a.mlf., Osmanlı Tasvir Sanat-
ları I: Minyatürler, İstanbul 2002, s. 295-309.

Hz. Âdem’den Hz. Peygamber’e kadar Kur’an’da ismi zikredilen hemen her pey-
gamber için geçerlidir.49

Peygamberlerin hayatlarıyla ilgili sanat değeri yüksek tasvîrlere  kısas-ı en-
biyâlar dışında bazı siyerlerde, çeşitli tarih, silsilenâme ve falnâme türü eserlerde 
de rastlanmaktadır.50

Görüldüğü üzere, peygamber kıssalarının ulûm-ı Kur’an başta olmak üzere tef-
sir, hadis, hukuk, İslâm/ milletler/ dinler tarihi, tasavvuf, felsefe, edebiyât, dilbili-
mi, folklor, antropoloji, resim ve sanat tarihi gibi bilim dallarıyla doğrudan irtibatı 
vardır. Kısas-ı enbiyâ çalışmalarında bu sahalardan birinin gözardı edilmesinin 
söz konusu kıssaları anlama ve yorumlama konusunda ciddî boşluklar meydana 
getireceği unutulmamalıdır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM
A. HİNDÎ MAHMÛD’UN HAYATI
Hindî Mahmûd Kanûnî Sultân Süleymân devrinden itibâren Osmanlı’nın mer-

kez ve taşra teşkilâtında çeşitli vazifeler üstlenmiş devlet görevlilerinden ve ka-
leme aldığı binlerce beyitlik önemli iki manzumesine rağmen edebiyât tarihimiz-
de hak ettiği yeri alamamış şâirlerimizden biridir. Tezkirelerde ve çeşitli kaynak 
eserlerde hayatı hakkında hiçbir bilgi bulamadığımız Hindî Mahmûd eserlerinde 
kendisini teferruatlı bir şekilde tanıtmıştır.51 Buna göre o, 919 (1513-1514)’da 
Afyonkarahisar’da doğmuş, yirmili yaşlarından itibâren Şehzâde Selîm’in (II. 
Selîm) maiyyetine girmiş, Gürcistan’dan Yemen’e, İstanbul’dan İtalya’ya uzanan 
geniş bir coğrafyada meşakkatli ve çalkantılı bir hayat sürmüştür. 60 yaşındayken 
katıldığı İnebahtı (Sıngın/Lepanto) Deniz Savaşı’nda (979/1571) esir düşüp dört 
yıl boyunca önce İspanyol kuvvetlerinin elinde, sonra da Vatikan’da hapis hayatı 
yaşamak zorunda kalmış, 983 (1575)’te Sultân III. Murâd’ın “lütuf ve himmeti” 
sayesinde hürriyetine kavuşmuştur.

Hindî Mahmûd, İnebahtı Deniz Savaşı’nda esir düşünceye kadar çeşitli va-
zifelerde çalışmış, terfîler almış, Osmanlı’nın geniş coğrafyasında hizmet etme 
imkânı bulmuştur. Kendisinden bahsettiği beyitler incelendiğinde sırasıyla ah-
kâm-ı şer‛iyye kâtibi, dîvân kâtibi, müteferrika, elçi, kapıcıbaşı, defterdâr (tîmâr 
defterdârı), Dergâh-ı Âlî müteferrikası olduğu ve son vazifesindeyken savaşa ka-
tılıp esir düştüğü görülür. Hindî, esâretten kurtulduğu altmış dört yaşından sonra 
(983/1575) resmî bir vazife alıp almadığı hususunda ise bilgi vermemektedir. Her 
biri ayrı bir bilgi ve maharet gerektiren bu vazifelerde Tevkį‛î Celâlzâde, Kazasker 
Kutbüddînzâde gibi devlet adamlarının emrinde ve hayatı boyunca da II. Selîm’in 
maiyyetinde çalışmıştır. 959-973 (1552-1566)’te müteferrika iken evvelâ “Şâh-ı 
Şark” olarak bilinen Safevî hükümdârı Tahmâsb’a elçi olarak gönderilmiş, sonra 
da Mısır, Şâm ve Yemen mahmillerinde yıllarca hizmet etmiştir. 978 (1570)’de 
Kahramanmaraş’ta defterdârken Dergâh-ı Âlî müteferrikalığına getirilen Hindî 
Mahmûd’un İstanbul’daki bu son vazifesi hayatının en önemli dönüm noktasını 
teşkil eder. Zira II. Selîm’in fermânıyla esâretle neticelenecek çileli bir yolculuğa 
çıkacak, İnebahtı Deniz Savaşı’na katılacaktır. Hindî Mahmûd yaklaşık dört yıl sü-

51  Hindî Mahmûd’un hayatı daha önceki çalışmalarımızda ayrıntılı olarak ele alındığı için 
burada özet bilgi verilecektir. Teferruatlı hayat hikâyesi için bk. Ahmet Karataş, Sergü-
zeştnâme-i Hindî Mahmûd: İnebahtı Gâzîsi Hindî Mahmûd ve Esâret Hâtıraları, İstanbul 
2013, s. 25-154.



ren bu esâret devresini teferruatlı bir şekilde Sergüzeştnâme’sinde anlatmaktadır. 
Messina ve Roma’da geçen hayli meşakkatli ve çileli yıllardan sonra III. Murâd ta-
rafından 983 (1575)’te Vatikan’ın elinden kurtarılan Hindî Mahmûd, Sergüzeştnâ-
me adıyla kaleme aldığı esâret hâtıralarına Hediyye ismini vererek kendisini kur-
taran III. Murâd’a takdim etmiş, ömrünün sonlarına doğru da Kısas-ı Enbiyâ’sını 
yazmıştır. Her ikisi de türlerinin ilk ve en hacimli örneklerinden olan Sergüzeştnâ-
me ve Kısas-ı Enbiyâ adlı eserleri Hindî Mahmûd’un hayatı ve yaşadığı döneme 
dâir birçok ilgi çekici bilgiyle doludur.52

Hindî Mahmûd, eğitimi hakkında bilgi vermemektedir. Üstlenmiş olduğu ah-
kâm-ı şer‛iyye ve dîvân kâtiplikleri, defterdârlık, müteferrikalık gibi resmî vazife-
ler ve binlerce beyitlik Kısas-ı Enbiyâ mesnevîsi göz önünde bulundurulduğunda 
Hindî’nin ciddî bir eğitim-öğretim disiplininden geçtiği ve yüksek kültür seviye-
sine sâhip olduğu söylenebilir. Kısas-ı Enbiyâ’sında kullandığı dinî terminoloji 
onun, siyer, dinler tarihi, kelâm, tefsir gibi ilim dallarındaki birikimini; konuların 
muhtevâsına göre sık sık âyetlerden iktibâslar yapması da Kur’ân-ı Kerîm’i çok 
iyi bildiğini gösterir. Eserlerinde Hz. Peygamber’in hadislerine yer vermesi, onla-
ra telmihlerde bulunması hadis birikiminin de geniş olduğuna işâret sayılır.  Ser-
güzeştnâme’sinde Zilhicce ayı vesilesiyle Kâbe tarihine ve menâsik-i hacca dâir 
yazdığı beyitler dinî bilgisinin derinliğini yansıtması bakımından ayrıca kayda 
değerdir.

Kısas-ı Enbiyâ’nın İstanbul Üniversitesi nüshasının istinsâh kaydında Hindî 
Mahmûd’dan “ârif, kâmil, âlim, fâzıl” bir zât olarak bahsedilmektedir. Eserde Ta-
berî’nin Târîh’i başta olmak üzere isim vermeden andığı diğer tarih kitapların-
dan aktardığı bilgilere; Vehb ibn Münebbih, Abdullah ibn Selâm, İbn Abbâs ve 
Ka‛bü’l-Ahbâr’dan naklettiği rivâyetlere ve konular arasına serpiştirdiği ahbâr ve 
hikâyelere bakıldığında bu tavsiflerin medihten ziyâde bir hakikate işâret ettiği-
ne şüphe yoktur. Kısas-ı Enbiyâ’da Cem, Cemşîd, Dârâ, Keykubâd, Feridûn gibi 
İran’ın önde gelen isimlerine atıflarda bulunması vesilesiyle onun Fars kültürüne 
de âşina olduğunu belirtmek gerekir. Eserlerine yansıttığı üslup, şiir tekniği, us-
talıkla kurduğu terkipler, bilhassa Kısas-ı Enbiyâ’da arûzu umumiyetle başarılı 
kullanması, belâgat ilmine ve dil bilimi kurallarına olan vukufunu göstermesi açı-
sından zikredilmelidir.

52 Konuyla ilgili hazırlanan doktora çalışması için bk. Ahmet Karataş, Hindî Mahmûd Ha-
yatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Kısas-ı Enbiyâsının Tenkidli Metni (doktora tezi 2011), I-III, 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

BİRİNCİ BÖLÜM - Peygamber Kıssaları42



Devlet teşkilâtının çeşitli kademelerinde vazife almasına rağmen Hindî Mah-
mûd’un şahsiyetinin en belirgin yönünü şüphesiz edebî kimliği oluşturmaktadır. 
O, önceleri Hamdî mahlasını kullanmışken, sonra -muhtemelen esmer olduğu 
için- Sultân II. Selîm’in isteğiyle “Hindî”yi tahallus etmiş, bugüne kadar ulaşabi-
len eserlerini bu mahlas ile kaleme almıştır. Hindî’ye mahlasını bizzat Sultân’ın 
vermesi, zaman zaman onun takdirlerine mazhar olması, şiirlerinin edebiyâta vâ-
kıf “ehl-i irfân” tarafından okunduğunu söylemesi, onun bu sâhadaki kudretinin en 
bâriz işâretlerinden sayılır. Günümüze ulaşan bir dîvânı bulunmasa da o, elimizde-
ki eserlerinde kullandığı dil tekniği, edebî üslûbu, başta Türkçe olmak üzere Fars-
ça ve Arapça’ya hâkimiyeti ile devrinin edebiyât atmosferini de yansıtmaktadır.

Hindî Mahmûd, manzumelerinde kullandığı ıstılâhlar, ifâde kalıpları, mecâz-
lar, teşbihler, atasözleri ve deyimler ile Türkçe’ye katkı sağlamıştır. Eserlerinde 
yer alan “acı kavun misâli”, “tuz ekmek hakkı”, “bülbül gibi şakımak”, “kar yağ-
dığında iz örtülür” gibi deyim ve tabirler bugün de dilimizde kullanılmaktaysa da 
“ocaktan od kapmak”, “ne sansan başına san yoldaşına”, “domuzun ölüsü köpeğe 
düğün”, “şer iş tehirle olur hayra tebdîl”, “cân bostanda bitmez” gibi unutulmaya 
yüz tutmuş deyişlerin Hindî’nin eserlerinde yer almış olması o dönemin Türkçe’si-
ni bugüne yansıtması bakımından ehemmiyet arz etmektedir.

O, Kısas-ı Enbiyâ’da peygamberlerin hayatını, Sergüzeştnâme’de kendi başın-
dan geçenleri içten duygularla, kendine has tarz ve tavırla aktarırken okuyucuyu 
da duygulandırır, hâdiselerin içine çeker. Bu üslubun temelinde şüphesiz onun şâir 
ruhunun ve sanatkâr hassasiyetinin izleri vardır. Türk edebiyâtında Muhammediy-
ye’nin şöhreti çağları aşmışken benzer motiflerle kaleme alınan Kısas-ı Enbiyâ’nın 
tarihin karanlığında kaybolması kaderin cilvesi olsa gerektir. Halbuki Hindî Mah-
mûd, samimi söyleyişi, eserlerinde halkın âşinası olduğu akıcı bir dil kullanması, 
muhitinin/devrinin dinî ve maddî kültürü ile edebî ve sosyal yapısını yansıtması 
gibi yönleriyle önemli bir ayna vazifesi görmüştür.

Hindî Mahmûd’un Peygamberlerin hikâyelerini anlatırken sık sık mahallî un-
surlara mürâcaat etmesi, zaman zaman tekrara düşse de dâimâ Türkçe söyleyişi 
esas alması, bugün artık kullanılmayan yilmek, yügürmek, uñarmak, derilmek, 
karımak, sımak, igen, yund, çetük, yabuk, yagı, yeygü, göynüklü, çokal gibi yüz-
lerce kelimeye yer vermesi ve devrin kültür dilini bütün zenginlikleriyle içine alıp 
şâirâne bir üslupla yansıtması eserlerinin kıymetini bir kat daha arttırmaktadır. O, 
bazı beyitlerini kaleme alırken aslında bugüne hem şahsî tecrübelerinin izlerini 
hem de Türkçe’nin tabir ve hususiyetlerini taşımıştır. Bu yönüyle Kısas-ı Enbiyâ 
sadece peygamber kıssalarını hâvi bir metin olmaktan öte halk tasavvurunu, irfâ-
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nını ve devrin sosyal hayatını aktaran bir belge hüviyetindedir. Hindî Mahmûd’un 
Hz. Âdem aksırınca meleklere “yerhamükellâh” dedirtmesini (413-415. beyitler), 
ekin ekmek için Hz. Âdem’e öküz koşturup, sabanla tarla sürdürmesini (824-826. 
beyitler), Hz. Havvâ’ya koyun kırktırıp yün eğirtmesini (821-822. beyitler), Hz. 
Mûsâ devrinde yaşayan şahısların ellerine tesbih tutuşturmasını (5214. beyit), Hz. 
Yûsuf’un güzelliğini görenlere kelime-i şehâdet getirtmesini (2988-2989. beyit-
ler), kömürün tarihini Hz. Âdem’e kadar götürüp (810. beyit) Hızır aleyhisselâma 
“üç kulhüvallâh” okutmasını (6689. beyit) bu bakış açısıyla değerlendirmek gere-
kir. 

Hindî Mahmûd, esas itibâriyle şâirlik dâvâsı gütmediği ve eserlerini yazarken 
doğrudan doğruya sanat kaygısı taşımadığı için onun manzumelerini dîvân ve 
hamse sahibi şöhretli şâirlerin eserleriyle mukayese etmek doğru değildir. O, vez-
nin ve şeklin kayıtlarına bağlı kalmanın getirdiği bütün zorluk ve aksaklıklara rağ-
men kurduğu ince hayâller, kelime tasarrufu, kendine mahsus üslup, ifâdelerindeki 
sadelik ve akıcılıkla bunların üstesinden gelebilmiş başarılı bir mesnevî şâiridir.

Eserleri göz önünde bulundurulduğunda Hindî Mahmûd’un şeriate bağlı, şer’î 
hükümleri çok iyi bilen, kalbi Allâh ve Hz. Peygamber sevgisiyle dolu, dindâr ve 
hakikatli bir müslüman olduğu görülür. Kâtiplerde aranan en önemli şartlar arasın-
da “müstakim ve dindar” olmaları gerektiği hususu dikkate alındığında uzun yıllar 
ahkâm-ı şer’iyye ve dîvân kâtipliği de dâhil devletin itimâd, istikāmet, hak ve adâ-
let gerektiren çeşitli kademelerinde mühim vazifeler üstlenen Hindî’nin kuvvetli 
bir dinî şahsiyete sahip olduğuna şüphe yoktur. Her iki eserine tevhîd ve na’tlerle 
başlayan Hindî Mahmûd’un manzumelerinin baştan sona dinî motiflerle örülü ol-
ması da gayet tabiîdir. Zira Kısas-ı Enbiyâ’nın ana kaynağı Kur’an’dır. Sergüzeşt-
nâme ise Allâh yolunda savaşılırken vuku bulan esâret dolayısıyla kaleme alındığı 
için daha başlangıçta dinî bir sebep barındırır.
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B. HİNDÎ MAHMÛD’UN KISAS-I ENBİYÂ’SI

1. Eser Hakkında Genel Bilgiler

Kısas-ı Enbiyâ, Hindî Mahmûd’un ömrünün sonlarında (987/1579) yazdığı 
toplam 7867 beyitlik mesnevîsidir. Eser konusu itibariyle İslâmî Türk edebiyâtı-
nın bilinen ilk manzum kısas-ı enbiyâsı özelliğini taşımaktadır. Hindî, eserinin 
sonlarında bu durumu şu beyitlerle ifâde etmektedir:

7710. Ķıŝaŝ-ı enbiyâ nażmına Rûm’da
 Dehen açılmamış meger ki Ķūm’da
…

7713. Ķıŝaŝ-ı enbiyâ nażmını Yezdân
 Zamânında baña fetĥ itdi Sübĥân

G. M. Meredith-Owens’in tanıtım yazısıyla53 ilim dünyâsının haberdâr olduğu 
Kısas-ı Enbiyâ altı ayda yazılmıştır. Klasik kitap tertibi esas alınarak besmele, 
hamdele ve salveleyle başlayan eserin ilk bölümünü fihrist oluşturmaktadır. Bura-
da Hindî Mahmûd mesnevîsine konu ettiği peygamberler hakkında mensur olarak 
kısa bilgiler vermektedir. Hacimli mesnevîler kaleme almanın zorluğunu bildiği 
için kitabının yine baş kısmında “… noķŝânını âśâr-ı luţfları ile taŝĥîĥ iden ‛irfân 
śevâb ve ecir ĥâŝıl ideler inşâallâhu Te‛âlâ” (1b) demekte ve

48.  Umaram ŝaķlaya sehv u ħaţâdan
 Dirîġ itmeye luţfını gedâdan

beytiyle kitabını yanlışlardan koruması için Allâh’a el açarken, birkaç yerde de 
eserinin kusursuz olmadığını belirtip onu baştan sona okuyan, hatâları görüp ör-
ten veya düzelten okuyuculara ve dinleyicilere duâ etmekte, onların da duâlarını 
beklemektedir:

26. Oķuyanlar bunı vü hem sâmi‛în
 Bula raĥmet her ki deye âmîn
…

53 G. M. Meredith-Owens, “Traces of a Lost Autobiographical Work by a Courtier of Se-
lim II”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XXIII/3 (London 1960),            
s. 456-463.
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7755. ‛Uyûbın setr idenler bula devlet
 Eger taŝĥîĥ oluna ulu ‛izzet

7756. Şular ki ibtidâdan intihâya
 Nażar ķıla Ḳıṣaṣ-ı enbiyâ’ya 

7757. İrişe cismine vü ķalbine nûr
 Ola âśâr-ı ervâĥ ile mesrûr

7758. Bula dünyâda vü uħrâda i‛zâz
 Aña mekşûf ola pinhân niçe râz

7759. Du‛â ile idenler Hindî’yi yâd
 Ħudâ eyleye anlar göñlin âbâd

7760. Şular ki bu du‛âda deye âmîn
 Ħudâ iĥsânına irişe yarın

Kısas-ı Enbiyâ’nın son beytini de Hindî’nin okuyucuya duâsı oluşturmaktadır:

7764. Oķuyup ħatm idenler bu kitâbı
 Bula her ĥarfine yüz biñ śevâbı

O, böyle bir eserin nazmını kendisine nasip ettiği için Allâh’a şükretmektedir:

22. Enbiyâ vaŝfın baña ķılduñ naŝîb
 Luţfıñ ile žerre olundı nişân

Kur’an’daki peygamber kıssalarını açıklayan bu eser Allâh’ın inâyetiyle Yazı-
cıoğlu Mehmed’in Muhammediyye’si gibi şöhret bulacak, halkın takdirini kaza-
nacaktır:

24. Sen ‛azîz ķıl ħalķ içinde nażmumı
 ‛Âşıķ olup sâmi‛în şevķ ala cân
…

7718. Bular mefhûm-ı Ķur’ân-ı ‛Ażîm’dür
 Beyân iden ĥikâyâtı Kerîm’dür

7719. Bula Muḥammediyye gibi ‛izzet
 Buña ‛izzet iden başında devlet

Hindî Mahmûd Kısas-ı Enbiyâ’yı Sultân III. Murâd’a takdim etmek üzere ka-
leme almıştır. Zira kendisi onun sâyesinde “devlete” erişmiş, kalbi huzûra ermiş, 
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üzerine kilitlenmiş olan karanlık zindânların kapıları Sultân’ın lutfuyla hürriyete 
açılmıştır:

14. Bu ĥâl üzre du‛âda Hindî şâha
 Hediyyesi budurur pâdişâha

7704. Anuñ devrinde ķalb irdi neşâţa
 Ki baġlu ķapular oldı küşâde

Eserinin şöhret bulup her diyara ulaşması, her dilde okunması da ancak Pâ-
dişâh’ın himmetiyle mümkündür:

7721. Şehinşâhum irişdür her diyâra
 Ki her vech-ile lâyıķ i‛tibâra

7722. Oķuyup müslimîn ide du‛âyı
 Ķabûl ide Ħudâ olan śenâyı

7723. Devâm-ı devletüñde oldı żâhir
 Buña her kim yapışur ise ţâhir

7724. Bula âśârını ol dü cihânda
 Mekânına irişe ol cinânda

7725. ‛Azîz eyler ‛azîzi ulu ‛izzet
 Ziyâde ola şâhım ‛ömr ü devlet

Hindî, Kısas-ı Enbiyâ’yı okuyup Peygamberlerin hayatlarını anlamaya çalı-
şanların gözlerinden perdeyi kaldırması, böylece sırların âşikâr olması, kalplerine 
feyz müyesser etmesi ve onları peygamberlerle dost kılması için Allâh’a niyâzda 
bulunur:

10. Ķıŝaŝ-ı enbiyâyı kim oķuya
 Ħudâ ‛ibretlerini anda duya

11. Ķulûba luţfını feyż ide Raĥmân
 Müyesser ide ķullarına Sübĥân

12. Göre żâhirde vü bâţında âśâr
 Aña ervâĥ-ı enbiyâ ola yâr

13. Ĥicâbı ref‛ ide gözden o Settâr
 Aña mekşûf oluna gizlü esrâr
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Bir beytinde ise yazdığı bu eserden dolayı peygamberlerin ruhları ile “refîk” 
olduğunu söyleyerek hamdeder:

 Nażma getürdi ķıŝŝaların ‛abd-i bî-riyâ
 Oldı refîķ ĥamd aña ervâĥ-ı enbiyâ
 (“Beyt”, Fihrist kısmı, 18b)

Kısas-ı Enbiyâ mesnevîsi peygamberlerin hikâyelerinden oluşmasına rağmen 
Hindî Mahmûd eserde hayatının önemli bulduğu dönemlerine âit bazı bilgiler 
aktarmış, yazdığı diğer eser (Sergüzeştnâme) hakkında malûmât vermiş, yer yer 
pâdişâhtan da bahsederek devrine bağımsız kalmadığını göstermiştir. Peygamber-
lerin başından geçenleri hikâye ettiği bazı beyitlerde kendi tecrübelerinden de izler 
görülebilmektedir. Musâ ile Firavun bahsinde Firavun’un zulmünden bahsederken

4066. Kimüñ ki ķudreti var żulme mâ᾿il
 Olunmaya anuñ żulmına ĥâ᾿il

beytini kaleme alması, Hz. Yûsuf kısmında

3804. Dinür ħâ᾿in olur ħavf üzre dâ’im
 Gider żulm ile mülk küfr-ile dâ’im

demesi, Sâlih aleyhisselâmın devesini anlatırken

1611. Deve de çekdi küffârıñ belâsın
 Cihânın kim görüpdürür vefâsın

beytini kaydetmesi, Hazret-i Eyyûb kısmında yazdığı 

5712. Ne kim yazıldı bu ser görecekdür
mısrâı buna misâl verilebilir.

Kısas-ı Enbiyâ’da Kur’an’da ismi geçen hemen her peygamber hakkında bilgi 
verilmekle birlikte bazılarıyla ilgili bilgiler teferruatlıyken bazıları muhtasar tutul-
muştur. Hindî Mahmûd, peygamber kıssalarının yine bir kısmını “tafsîlen nazm” 
ettiğini söylerken bazı kıssaların ayrıntısına “Gerekmez burada taķrîr taţvîl” 
diyerek girmez.54 Eserin Hazret-i Peygamber’le ilgili kısmının kısa olması ise ay-
rıca dikkat çekicidir. Hindî, Peygamberimiz’in hayatını hicrete kadar özet olarak 
anlatır, sonra da

7672. Resûl’üñ mu‛cizi şerĥi ne mümkin
 O mu‛ciz ile bil dîn dutdı temkîn

54 Mısrâ için bk. 2083. beyit.
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7673. Anuñdur cümle âśâr dü cihânda
 Ķodı âśârı Ĥaķ âħir zamânda

7674. Ŝalavât ile ħatm olsun kitâbum
 Ŝalavât vire işiden ħiţâbum

diyerek bitiriverir. Bu âni bitirişe ilerleyen yaşından ötürü kitâbını yarım bırak-
mama endişesinin mi, manzum bir siyer kaleme alarak Hazret-i Peygamber’in ha-
yatını ayrı bir mesnevîde bütün teferruatıyla anlatma arzusunun mu yoksa başka 
şartların mı sebep olduğunu bilemiyoruz. Öte yandan, incelediğimiz bazı kısas-ı 
enbiyâ nüshaları kâinâtın yaradılışıyla başlayıp Hz. Peygamber’le bitmektedir.55 
Bu geleneğe Hindî Mahmûd’un da uyduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira aşağı-
daki beyitlerden onun eserini zaten Hazret-i Peygamber’in hayâtına kadar yazma-
yı hedeflediği anlaşılmaktadır:

7715. Żuhûr itdi Ħudâ’nuñ vâridâtı
 Niçe ħalķ itdi evvel kâ᾿inâtı

7716. Oradan ibtidâsı intihâya
 İrişdi tâ ki ħatm-i enbiyâya

2. Eserin Adı

Hindî Mahmûd mesnevîsine Kısas-ı Enbiyâ adını vermiştir. Kitâbın ana başlığı 
“Hâžâ Kitâbü Kısas-ı Enbiyâ ‛aleyhimü’s-selâm”dır. Ara başlıklarda ve yukarıda 
çeşitli vesilelerle örnekleri verilen beyitlerde de bu terkib kullanılmıştır:

2. Ola nażmum ķıŝaŝ-ı enbiyâdan
 Şular ki naķl olundı etķıyâdan
…

10. Ķıŝaŝ-ı enbiyâ’yı kim oķuya
 Ħudâ ‛ibretlerini anda duya

Eserin ferâğ kaydında “…hâžihi’n-nusħati’ş-şerîfeti’l-laţîfeti’l-mevsûmeti bi-
ķıŝaŝi’l-enbiyâ᾿i’l-‛ıżâm ‛aleyhim ŝalavâtü’l-meliki’l-‛allâm…” denilerek mes-
nevînin adının Kısas-ı Enbiyâ olduğuna vurgu yapılmıştır.

55 Bunun sebebi Hz. Peygamber’in hayatının müstakil olarak “siyer” ve “megāzî” türü eser-
lerde anlatılması olmalıdır.
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3. Sebeb-i Te’lîfi

Hindî Mahmûd Kısas-ı Enbiyâ’yı kaleme almasını birkaç sebebe bağlamak-
tadır. Birincisi iki cihân saâdetini elde etme gâyesidir. Eserin baş kısmındaki          
“…peyġamberân-ı mürselîn ‛aleyhimü’s-selâm ĥikâyâtından Ķur᾿ân-ı ‛Ażîm’de 
mesţûr olan feĥvâ-yı şerîf üzre neśr ile beyân iden fużalâ taĥrîründen bu bende-i 
ķalîlü’l-biḍâ‛a Hindî Maĥmûd dü cihânda maĥmûd olmaķ ümmîdine tażarru‛ ile 
nażma getürüp…” ifâdelerinden onun bu eseri meydana getirirken dünyâ ve âhiret 
mutluluğunu hedeflediğini anlıyoruz. 

İkincisi, başta Hazret-i Peygamber olmak üzere bütün peygamberlerin şefâati-
ne mazhar olarak affedilme arzusudur:

3. Ola luţf-ıla rehber şer‛-i Aĥmed
 Resûl-i müctebâ Maĥmûd Muĥammed

4. Şefâ‛at eyleye yevmü’l-ķıyâmet
 Günehkâr ümmete ire sa‛âdet

…

49. Resûlullâh’dan umaram şefâ‛at
 Livâsında ķopam yevmü’l-ķıyâmet
…

46. Ķıŝas-ı enbiyâ ola enîsüm
 Meşâyıħ-ı ‛ıżâm ola celîsüm

Üçüncüsü, türlü iniş çıkışlarla süren bir ömürden sonra geriye onun adını ya-
şatacak eser bırakma, hayır ile yâd olunma isteğidir:

16. Sebeb bu nażma ne eyledi Allâh
 Kimesneye degil bâķį güžergâh

17. Neden neye irişdüm sâl u mâhda
 Geçirdim ‛ömrümi ħıdmet-i şâhda

44. Yetişdi çünki altmış sekize yaş
 Ecel yaŝduġına ķonulmadın baş

45. Ŝalâĥ ile oluna bir ‛amelde
 Sirişt olam anuñla ħâtimemde
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47. Ķalem urdum ŝıġındum ben Ħudâ’ya
 Bahâne ister ol Yezdân ‛aţâya
…

7708. Sürûr irişdi ķalbe Ĥaķķ’a ma‛lûm
 Ḳıṣaṣ-ı enbiyâ gösterdi mefhûm
…

7762. Kişiyi añduran dâyim eśerdür
 Bu devrân bâd-veş durmaz eserdür

Eserin fihrist kısmında müellifin “Tâ ki muħtaŝar müfîd ile ‛âmil olan iħvân-ı 
ehl-i ‛irfân bu ĥâlden istifâde idüp bu ĥaķįr ħayr ile yâd olınup śevâb-ı dü cihânı 
ĥâŝıl ideler” cümlesi, iyilikle anılma isteğini açıkça ifâde etmektedir.

Dördüncü sebep ise kendisini esâretten kurtaran, âhir ömründe rahat bir nefes 
almasını sağlayan Sultân III. Murâd’a armağan sunma arzusudur. Zira o, bu “Pâ-
dişâh-ı heft-iklîm sâyesinde” eserini kaleme alma imkânı bulmuştur. Yine adalet 
ve lutfuyla dünyânın yüzünü güldüren, güneşin ve ayın saltanatı etrafında döndü-
ğü bu Sultân’ın himmetiyle eseri her diyâra ulaşacaktır:

5. Ki Şâh-ı kâm-kâr devrinde bu ân
 Ḳıṣaṣ-ı enbiyâ nażmını iĥsân

6. O dem ķalbime ilhâm ķıldı Ķādir
 Dilümden luţf-ı Raĥmân oldı ŝâdır

7. Bi-ĥamdillâh irişdüm devlete ben
 Murâd Ħân devri içre vech-i aĥsen
…

7709. Ki nażma eyledi dil murġı cevlân
 Diledüm medĥ ola Sulţân Murâd Ħân
…

7711. Ħudâvend-i ‛ażîmü’ş-şân-ı ‛âdil
 Ki şâhlarda aña olmaz mu‛âdil

7712. Ŝalâĥ ü zühd ü taķvâ virmiş Allâh
 Dolanur taħtgâhun mihr ile mâh
…
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7714. Ża‛îfüñ nesne yoķ sermâyesinde
 Bu şâh-ı heft iķlîm sâyesinde
…

14. Bu ĥâl üzre du‛âda Hindî şâha
 Hediyyesi budurur pâdişâha

4. Yazılış Tarihi ve İstinsâhı

Hindî Mahmûd eserinin son kısmında “Beyân-ı Târîħ-i Kitâb” başlığı altın-
da eseri yazdığı tarihi vermiştir. Buna göre mesnevîsini 987 Muharrem’inin ilk 
günlerinde (Mart 1579) yazmaya başlamış, altı ay içinde, 987 Cemâziyelâhir’in 
sonlarına doğru (Ağustos 1579) bitirmiştir:

7752. Ţoķuz yüz daħı seksen yedi târîħ
 Bu târîħde yazar nażmını râsiħ

7753. Muĥarrem ġurresidür ibtidâsı
 Evâħir-i Cümâžeyn intihâsı

7754.  Bu şeş mâh içre sekiz biñdür ebyât
 Güneşden ķapdı Hindî bil ki žerrât

Taradığımız katalog ve kayıtlarda Kısas-ı Enbiyâ’nın müellif nüshasına ulaşa-
madık. Çalışmamıza esas aldığımız British Library nüshası 993 (1585)’te yazılmış 
olup müstensihi belli değildir. İstanbul Üniversitesi nüshasında ise iki tarih dik-
kat çekmektedir. Eserin mensur şekilde hazırlanmış özeti olan “Fihrist”in ferâğ 
kısmında fihristin tamamlandığı tarih olarak 1009 (1600) kaydedilmişken (vr. 5b) 
eserin sonunda müstensih Ahmed b. Nebi tarafından 10 Muharrem 1010 (11 Tem-
muz 1601) tarihi not düşülmüştür (201b). Heidelberg nüshası ise İÜ nüshası esas 
alınarak 1214 (1799)’te istinsâh edilmiştir.

5. Eserin Kaynakları

Hindî Mahmûd’un istifâde ettiği kaynakların başında şüphesiz Kur’ân-ı Kerîm 
gelmektedir. Müellif, Kısas-ı Enbiyâ’da bahsettiği konularla alâkalı 440 âyete yer 
vermiştir. O, bir kıssayı anlatırken mevzuu muhakkak ilgili âyetlerden birine getir-
mekte ve söz konusu âyetin ya tamamını yahut bir kısmını metne dâhil etmektedir:

311. Olara emr olunmış ķıl ‛ibâdet
 İder taŝdîķ kelâmı bunda âyet
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Ve mâ ħaleķtü’l-cinne ve’l-inse illâ li-ya‛büdûn

637. Nitekim buyurur Ķur᾿ân’da Ġufrân
 Ri‛âyet olınur fermân-ı Deyyân

Ve ķāsemehümâ innî lekümâ lemine’n-nâŝiĥîn

1212. Gemide eyledükde dir ķu‛ûdı
 Bu âyet-i kerîmeyi oķudı

Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne Rabbî leġafûrün raĥîm

537. Biner Âdem ata bâ emr-i Sübĥân
 Oķur Âdem o dem âyât-ı Ķur᾿ân

Sübĥâne’l-ležî seħħare lenâ hâžâ ve mâ künnâ lehu muķrinîn

3195. Biraz dembeste vü ĥayrân olurlar
 Maĥallidür bu âyeti oķurlar

Mâ hâžâ beşeren in hâžâ illâ melekün kerîm

Hindî Mahmûd, bazen âyeti zikrettikten sonra ondan çıkardığı neticeyi kıssa-
nın arasına bir beyitle yazmaktadır. Yukarıda kayıtlı olan “Bismillâhi mecrâhâ…” 
âyetinden iki beyit sonra yazdığı şu beyit söylediğimiz hususa misâldir:

539. Ķaçan-kim bir kimesne ata binse
 Oķuya âyeti râm ola ünse

Hindî, bazen de âyeti müteakip onun manzum meâlini vermektedir:

Fe᾿innellâhe ye᾿tî bi’ş-şemsi mine’l-meşrıķi fe᾿ti bihâ mine’l-maġrib

2186. Benüm tañrım güneşi şarķa ġarba
 İledür hem ba‛îd olanı ķurba

2187. Senüñ de ķudretüñ var ise göster
 Olur ‛âciz bu sözlerden ol ebter
…

2720. Dimiş rü᾿yâsını ĥażret-i pîre
 Bu âyet ma‛nisi gözine ire

İnnî ra᾿eytü eĥade ‛aşere kevkeben ve’ş-şemse ve’l-ķamere ra᾿eytühüm lî 
sâcidîn

2721. Dir on bir yıldız u güneş ile ay
 Baña secde iderler nedürür re᾿y
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Hindî Mahmûd, kimi zaman da âyetin meâlini iki beyte yaymış, beyitlerin ara-
sına ise âyeti yerleştirmiştir:

2722. İşidicek dimiş Ya‛ķūb ŝaķın sen
 Bu iħvânuña dimemekdür aĥsen

Lâ taķŝuŝ rü᾿yâke ‛alâ iħvetike feyekîdû leke keyden

2723. Saña mekr itmeyeler bil ĥasedden
 Ola ki çıķmayalar idi ĥadden

Netice itibariyle müellif kıssaları aktaran âyetlerin tamamını bir bütün hâlin-
de alıp bunlar üzerinden mevzuu anlatmak yerine doğrudan kısas-ı enbiyâ eserle-
rinden faydalanmış, yeri geldikçe de ilgili âyetlerden iktibaslar yapmak sûretiyle 
Kur’ân-ı Kerîm’i kaynak olarak kullanmıştır. 

Hindî Mahmûd’un Kur’ân-ı Kerîm’den sonraki kaynağı hadislerdir. O, İsrâilî 
rivâyetleri aktarmakla şöhret bulmuş aşağıda isimleri bahsedilen râvîler yoluy-
la hadislerden genişçe istifâde etmiştir. Ancak ekseriyetle esâtîr ile karışmış bu 
hadisler sahih kaynaklarda bulunmamaktadır. Bu nakilleri nazmeden Hindî Mah-
mûd, bazen aldığı rivâyeti “hadis” olarak nitelerken bazen de “ħaber, ħaberde şöy-
le gelmiş, dinür, nakledilür” gibi ibârelerle aktarmıştır: 

Ĥadîś-i ibtidâ-i ħalķi’l-ar i ve’l-cibâl:

124. Resûl’den Ka‛b ķılmışdur rivâyet
 Selâm olsun eyâ ehl-i şefâ‛at

Ĥadîśü’l-cenneti ve’n-nâri ve mâ fîhâ:

250. Rivâyet İbn ‛Abbâs’dan olundı
 Sekiz yaratdı Ĥaķ uçmaġı dindi

Ĥadîśü’l-cinni ve’l-cânni ve mâ kâne min ibtidâ᾿i emrihim ve ‛ibâdet-i İblîs 
‛aleyhi’l-la‛ne:

296. Beyân ider Vehb ibn Münebbih
 Ŝalavât virmege olundı tenbîh
…

7212. Ĥadîś naķlince naķl olundı dinür
 Lebistân cebelinde defn olınur
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Eserinde İsrâîlî rivâyetlere geniş yer veren Hindî Mahmûd hem Tevrât’tan ve 
İncîl’den hem de bazı peygamberlere nâzil olan suhûftan bahsetmekte, muhtevâla-
rı hakkında bilgiler verip bu kaynaklardan nakiller yapmaktadır:

81. Kitâb-ı enbiyâda ‛arş beyânın
 Ki her birinde yazmışlar ‛ayânın

5266. Dimiş Mûsâ zekât vir mâlıñ içün
 Ki Tevrât’da buyurdı anı Bî-çûn

Ancak onun bu nakilleri doğrudan mukaddes kitaplardan değil, bunlardan is-
tifâde ile rivâyetlerde bulunan râvîlerden ve tarih kitaplarından yaptığı kanaatin-
deyiz. Zira o, eski ümmetlerden ve onlara indirilen kitaplardan bahsederken ekse-
riyetle “dinür, dinmişdür, rivâyet eyledi, ehl-i târîħ” gibi ibâreler kullanarak o râvi 
ve eserlere atıfta bulunmaktadır:

239. Vehb ibn Münebbih’den rivâyet
 Beyân oluna Ĥaķ ķıla ‛inâyet
            ↓
243. Dimişler ehl-i Tevrât ħalķ-ı ‛âlem
 Yazılmışdur o gün Allâhu a‛lem   
Hindî Mahmûd Kısas-ı Enbiyâ’yı yazarken istifâde ettiği eserlerin tamamının 

isimlerini vermemektedir. “Kitâb-ı enbiyâda ‛arş beyânın” (81), “… yazar ħaţ”  
(277), “Neye iş‛ârdurur görüñ kitâbda” (1894), “Dimişlerdür kitâb içre erenler” 
(2086) “Dimişlerdür kitâb içre bu sözi” (2182), “Ħaberde şöyle yazmış deyu 
gelmiş” (2341), “Dimiş bu vech-ile yazan süħanver” (2531), “Bu tafŝîl üzre yazar-
lar bu faŝlı” (3448), “Tevârîħüñ kitâblarında yazar” (4025), “Dimişler ehl-i târîħ 
her kitâbda” (4173), “Kitâb yazan kitâbda böyle didi” (6483), “Bunı böyle ya-
zar bilgil kitâbda” (6497), “Bu vech-ile beyân olmış kitâbda” (6768), “Kitâblarda 
yazılmışdur mufaŝŝal” (7530) gibi mısrâlarla eser ve müellif ismi vermek yerine 
“kitap, râvî” gibi kalıplara ve “dinür, dinilmiş, dinmiş ħaberde” gibi ifâdelere vur-
gu yapan Hindî’nin kitabını hazırlarken muhtelif mensur tarih kaynaklarından ve  
kısas-ı enbiyâ râvilerinin rivâyetlerinden yararlandığı anlaşılmaktadır. Eserinin gi-
rişinde bulunan “Ķur᾿ân-ı ‛Ażîm’de mesţûr olan feĥvâ-yı şerîf üzre neśr ile beyân 
iden fużalâ taĥrîründen bu bende-i ķalîlü’l-biḍâ‛a Hindî Maĥmûd dü cihânda 
maĥmûd olmaķ ümmîdine tażarru‛ ile nażma getürüp…” ibâresi ve çeşitli yerlerde 
geçen  “râvî, etkıyâ nakli, ehl-i târîh, ehl-i ahbâr, ehl-i hikmet” gibi ifâdeleri ile de 
kaynaklara genel olarak gönderme yapmaktadır. Aşağıdaki beyitte de aynı durum 
daha açık ifâdelerle dile getirilmiştir:
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53. Egerçi neśr-ile olmışdı ķıŝŝa
 Faķįre nażm üzere ire ĥıŝŝa 
Hindî Mahmûd’un esas aldığı kaynaklar arasında zikrettiği tek isim Taberî’nin     

(v. 310/922) Târîhu’r-rusül ve’l-mülûk ve ahbârihim adlı eseridir.56 Kitabının fih-
rist kısmında Firavun’dan bahsederken “Tevârîħ-i Ţaberî taĥrîri üzre sebeb-i 
żuhûrı tafŝîlen nażm olunmuşdur” ibâresi (9a) ve 

4022. Tevârîħ-i Ţaberiyye’de mesţûr
 Bilinmesine ŝarf olundı maķdûr

beytiyle bu eseri zikretmesi bu kaynağa verdiği ehemmiyeti göstermesi bakımın-
dan kayda değerdir. Ancak, Hindî’nin sadece Taberî’den istifâde etmediği, çeşitli 
kısas-ı enbiyâ metinleri ile rivâyetleri de kaynak olarak kullandığı kanaatindeyiz. 
Zira o, değindiği bazı mevzular ve aktardığı birtakım bilgilerde Taberî Tarihi’n-
de bulunmayan rivâyetleri de tercih etmiştir. Mukayese imkânı vermesi açısından 
seçtiğimiz bir kısmın her iki eserde yer alış şekli aşağıdaki tablolarda gösterilmiş-
tir: 57 

56 Muhammed b. Cerir b. Yezid b. Kesîr b. Gâlib Ebû Cafer et-Taberi, İslâm ilimler ta-
rihinde adından müfessir, muhaddis, fakih ve tarihçi olması yönüyle söz ettiren büyük 
bir bilgindir. Aynı zamanda kıraat âlimi de olan Taberî dil, edebiyât, şiir felsefe, mantık, 
tıp ve matematikte mütebahhir kabul edilmiştir. Târîhu’r-rusül ve’l-mülûk ve ahbârihim 
(Târîhu’r-rusül ve’l-enbiyâ ve’l-mulûk ve’l-hulefâ) adlı eseri münâsebetiyle Hindî Mah-
mûd’un zikrettiği Taberî’nin Câmi‘ü’l-beyân ‘an te’vîli âyi’l-Kur’ân, Tehzîbü’l-âsâr, İh-
tilâfü’l-fukahâ, Kitâbü Sarîhi’s-sünne gibi eserleri de sahalarının en önemli kaynakları 
arasında sayılmaktadır. İslâm tarihinin en mühim eseri olarak kabul edilen ve pek çok 
zeyli bulunan Târîhu’r-rusül ve’l-mülûk’un temel özelliği -Şemsettin Günaltay gibi bazı 
araştırmacıların İslâm dünyasının Heredot’u kabul ettikleri- Taberî’nin kâinâtın yaratı-
lışından itibâren İslâm tarihiyle alâkalı ulaşabildiği yazılı ve şifâhî malumatı bir araya 
getirmek sûretiyle burada te’lif etmesidir. (Taberî’nin hayatı, eserleri ve İslâm ilimler 
tarihindeki önemi ve tarihçiliği hakında geniş bilgi için bk. Ahmed Muhammed Hûfî, 
et-Taberî, Kahire 1970, s. 180-232; Muhammed Zuhayli, el-İmâm et-Taberî, Dımaşk 
1990, s. 198-245; M. Şemseddin Günaltay, İslâm Tarihinin Kaynakları, İstanbul 1991,     
s. 17-50; Fatih Bayar, Taberî’nin Tefsir Metodolojisi [doktora tezi, 2008], Uludağ Üniver-
sitesi SBE, s. 4-23; Fatma Akdokur, Tehzîbü’l-âsâr Bağlamında et-Taberî’nin Hadisçiliği 
[doktora tezi, 2010], Ankara Üniversitesi SBE, s. 6-45; Hasan Kurt, Taberî’nin Hayatı 
ve Tarihçiliği [yüksek lisans tezi, 1991], Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE, muht.yerler; 
a.mlf., “Taberî’nin Tarih Anlayışı”, İslâmî İlimler Dergisi, sy. 2 [Çorum 2008], s. 89-103; 
Fikret Işıltan, “Taberi”, İA, İstanbul 1979, XI, 594-598.)

57 Mukayese yaparken Târîh-i Taberî-i Kebîr Tercümesi ile (İstanbul 1292, II, 153-161) 
Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk: Milletler ve Hükümdârlar Târihi (trc. Zâkir Kadirî Ugan-Ah-
met Temir, Ankara 1954, I, 400-412)’nden istifâde ettik.
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Hz. İbrâhim’in İsmâil’i Kurban Etmesi Kıssasında
Hindî Mahmûd’da Olmayan Taberî Rivâyetleri

Hz. İbrâhim’in Allâh’a “Bana bir oğul verirsen onu senin aşkına kurban 
ederim” demesi.

Hz. İbrâhim İsmâil’i kurban etmeye götürürken gökteki meleklerin ağla-
ması ve Allâh’a “Yâ Rabbî, İbrâhim ne büyük bir kul ki, ateşe attılar senden 
yüz çevirmedi, ‘en sevdiğini kes’ dedin yine sana gücenmedi.” diyerek hay-
retlerini dile getirmeleri. 

Hz. İbrâhim, İsmâil’i kurban için dağa çıkardığında dağın “Bu nasıl bir 
gün! Bir peygamber oğlunu benim üzerimde kesecek!” deyip titremesi, İs-
mâil aleyhisselâmın korkup “Baba, bu dağ neden titredi?” sorusuna “Allâh 
ne dilemişse o olur” şeklinde cevap vermesi.

Hâcer ve İsmâil’den ümit kesen şeytanın Hz. İbrâhim’e gelip “rüyada 
sana görünüp ‘oğlunu kes’ diyen İblîs’ti, Allâh ‘oğul kes’ der mi, İsmâil’i 
öldürürsen O’na âsî olursun” demesi.

Oğlunu kurban etmeye hazırlanan İbrâhim aleyhisselâma Hz. İsmâil’in 
“Baba, keşke bunu evde söyleseydin de annemle helalleşebilseydim” de-
mesi ve baba-oğulun birbirlerine sarılıp ağlaması. Bu şefkatin isyan mânâsı 
taşımadığının “el-kalbü yahzen ve’l-aynü tedma‛”, (gönül mahzun olur, 
göz yaşarır) hadis-i şerifiyle izah edilmesi. 
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Hz. İbrâhim’in İsmâil’i Kurban Etmesi Kıssasında
Hindî Mahmûd’un Taberî Dışındaki Kaynaklardan 

Aktardığı Rivâyetler

Hz. İsmâil sekiz yaşına bastığında alnında Hz. Peygamber’in nûrunun 
belirmesi.

Ümitsizlik içinde kıvranan “kör şeytan” için istiâzenin okunması.

Hz. İbrâhim’in yere yatırdığı İsmâil’ine kıyamayıp ağlaması, baba-oğul 
arasında gelişen muhâvere.

Hz. İbrâhim ağlarken İsmâil’in metânetini muhâfaza etmesindeki hikme-
tin sorulması ve cevabının nazmı. Buna göre İbrâhim evlâdından ayrılacağı 
için ağlamakta, İsmâil Dost’a kavuşacağından dolayı sevinmektedir. 

Oğlunu fedâ eden İbrâhim’in mi, cânını bağışlayan İsmâil’in mi cömert 
olduğu sorusuna birtakım akıl yürütmelerle cevap aranması ve Hz. İbrâ-
him’in daha cömert olduğu neticesine varılması.

Cebrâil koçu getirdikten sonra “ayağının bağı çözülen” İsmâil aley-
hisselâmın koşa koşa annesine sarılmaya gitmesi.
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Hz. İbrâhim’in İsmâil’i Kurban Etmesi Kıssasında
Hindî Mahmûd’un Aktardığı Rivâyetlerle Taberî’nin Rivâyetleri 

Arasındaki Farklılıklar
Taberî’de Hindî Mahmûd’da

Hz. İbrâhim Hâcer’e “İsmâil artık 
büyüdü, onu benimle gönder de bera-
ber çalışalım, odun keselim.” demek-
tedir.

Hz. İbrâhim Hâcer’e “Çok kıymetli 
bir dostun düğünü var, davet edildim, 
İsmâil’i giydir, saçlarını tara, onu da 
götüreyim.” demektedir.

Şeytan Hz. İbrâhim’in İsmâil’i 
aslında  kurban için götürdüğünü önce 
Hâcer’e söylemektedir. Taberî bir 
başka rivâyeti de aktararak, şeytanın 
önce Hz. İbrâhim’in karşısına çıktığını 
kaydetmektedir. 

Şeytan bu durumu önce Hz. İsmâil’e 
söylemektedir.

Hz. İbrâhim Cebrâil aleyhisselâmla 
sık sık görüştüğü hâlde Allâh’ın kur-
ban emrini onun vâsıtasıyla değil de 
rüya yoluyla bildirmesinin hikmeti ola-
rak bunun mutlak emir değil “sözünü 
tutması yönünde ihtar” olduğu rivâyeti 
aktarılmaktadır.

Hindî’nin aktardığı rivâyete göre 
Allâh, acıların en büyüğü olan oğul 
acısını Cebrâil’in bildirmesini iste-
memiştir. O, zaten hiç kimsenin ölüm 
haberini Cebrâil vâsıtasıyla gönderme-
miştir.

Hz. İsmâil’in babasına âsîlerden 
olmamak için Allâh’ın emrini çabucak 
yerine getirmesini istemesi. Taberî’de 
ayrıca, annesi Hâcer’in vaziyetten ha-
berdâr olması hâlinde gelip kendisini 
İbrâhim’in elinden alacağı rivâyeti     
kayıtlıdır.

Hz. İsmâil’in elini ağır tutan Hz. 
İbrâhim’e çabuk davranmasını isteme-
si. Zira Allâh’ın emri ne kadar çabuk 
yerine getirilirse şeytandan o kadar 
hızlı uzaklaşılacaktır.
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Hz. İsmâil’in ağlayan babasından 
iki isteği vardır:

1. Yüzünü ya bir bezle örtmesi ya-
hut yüzükoyun yatırması.

2. Annesi Hâcer’e “âhiret hakkı”nı 
bağışlamasını söylemesi.

Taberî, Hz. İsmâil’in boğazlanma 
esnâsında can havliyle hareket edip 
Hz. İbrâhim’in üstüne kan sıçratma-
mak için babasından kendisini sıkıca 
bağlamasını istediğine dâir rivâyeti de 
aktarır.

Hz. İsmâil’in gözü yaşlı babasına 
üç “vasiyet”i vardır:

1. Elini ayağını sıkı bağlaması, can 
acısıyla ona dokunursa etkilenmemesi.

2. Onun ağlamaklı yüzünü görme-
mesi için kendisini yüzükoyun yere 
yatırması.

3. Annesi Hâcer’e selâmını ilet-
mesi, “uhrevî hakkı”nı helâl etmesini 
istemesi ve oğlu için ağlamamasını 
söylemesi.

Hz. İbrâhim’in oğlunun boğazına 
bıçağı iki defa çalmasına rağmen bı-
çağın kesmemesi. Üçüncüyü çalmadan 
Cebrâil aleyhisselâmın gelmesi.

Hz. İbrâhim’in bıçağı İsmâil’in 
boğazına yetmiş kere çalması. Her de-
fasında yeniden bileyip, var gücüyle 
hamle etmesine rağmen bıçağın kes-
memesi. Yetmiş defadan sonra Cenâb-ı 
Hak’tan nidâ erişmesi: “Tamam İbrâ-
him! Rüyan yerine geldi!” Cebrâil’in 
nidâdan sonra gelmesi.

Cebrâil’in, kulağına yapışıp cen-
netten getirdiği gözleri, ayakları ve 
boynuzları kara, gerisi ak koçu “Allâ-
hu ekber Allâhu ekber” nidâsıyla İbrâ-
him’e vermesi, İbrâhim aleyhisselâmın 
onu “Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” 
diyerek alması, olan bitene şâhit olan 
İsmâil aleyhisselâmın “Allâhu ekber 
ve lillâhi’l-hamd” demesi. 

Cebrail’in koçu “Allâhu ekber” di-
yerek getirmesi, Hz. İbrâhim’in “Allâ-
hu ekber” diye alması. Hindî Mahmûd, 
tekbirin üç kişi arasında tamamlandığı-
na değinmeden tamamını mensur ola-
rak yazmıştır. 

Cebrâil’in getirdiği koçla ilgili üç 
rivayet aktarılmıştır: Cennetten her-
hangi bir koç, Hâbil’in Allâh’a kurban 
olarak verdiği koç, herhangi bir dağda 
otlayan koç.

Hindî Mahmûd koçun Hâbil’in 
kurbanı olduğuna dair rivâyeti tercih 
etmiştir.
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Hindî Mahmûd’un faydalandığı râviler İslâm öncesi dönemlere âit kıssa, ef-
sâne, hikâye vb. rivâyetleri (İsrâiliyyât) büyük ölçüde Tevrât ve İncîl’den istifâde 
ile nakletmekle şöhret bulmuş Abdullah ibn Selâm (v. 43/663-664),58 Abdullah ibn 
Abbâs,59 Ka’bü’l-Ahbâr (v. 34/654) ve Vehb b. Münebbih (114/732)’dir.60 Eserde 
az da olsa Hazret-i Âişe (v. 59/678)61 ve Cafer-i Sâdık (v. 148/765)62’tan rivâyet 
bulunmaktadır. Hindî Mahmûd Kısas-ı Enbiyâ’da bu isimleri “radıyallâhu anh, 
hazret” gibi saygı ifâdeleriyle birlikte sık sık zikretmektedir:

57. Rivâyet eyledi dir İbn ‛Abbâs
 Raḍıyallâhu ‛anhu deye her nâs

155. Ķanatları var anlaruñ dinildi
 Bular hep İbn ‛Abbâs’dan bilindi
…

209. Bil ‛Abdullâh kim İbnü’s-selâme
 Olardan açalum âġaz kelâma
…

58 Hayatı, rivâyetleri ve tesirleri için bk. Şaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri 
(doktora tezi, 2006), Ankara Üniversitesi SBE, s. 125-131; Mustafa Fayda, “Abdullah b. 
Selâm”, DİA, İstanbul 1988, I, 134-135.

59  Abdullah b. Abbâs’ın hayatı, ilmî-siyâsî kişiliği ve tesirleri hakkında bk. Ali Akbıyık, Ab-
dullah b. Abbâs Hayatı ve Şahsiyeti (yüksek lisans tezi, 2007), Selçuk Üniversitesi SBE, 
s. 4 vd; Mehmet Bilgen, Abdullah İbn-i Abbas’ın Siyasi Hayatı (yüksek lisans tezi, 2007), 
Cumhuriyet Üniversitesi SBE, s. 9 vd.

 60 Ka’bü’l-Ahbâr ve Vehb b. Münebbih’in hayatları, tarih ilmi ve İsrâilî rivâyetler bakı-
mından ehemmiyetleri, kaynakları, râvileri, eserleri, şahsiyetleri ve metodları hakkında 
ana kaynaklar ve güncel ilmî araştırmalar esas alınarak yapılan etraflı değerlendirmeler 
için bk. Şaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, s. 119-125, 131-142; Halil İsmâîl 
İlyâs, Ka’bü’l-Ahbâr ve eseruhu fi’t-tefsîr, Beyrut 2007, muht.yer.; Veli Atmaca, “Hadisde 
İsrâiliyâta Bakış II: Ka’bü’l-Ahbâr”, Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 3 
(Şanlıurfa 1997), s. 163-180; Saliha Ünal, Hemmâm b. Münebbih ve Vehb b. Münebbih’in 
Hadis İlmindeki Yeri (yüksek lisans tezi, 2008), Selçuk Üniversitesi SBE, s. 17-30.

61  Hz. Âişe’nin rivâyetçiliğiyle ilgili bk. Hatice Görmez, Hz. Âişe’nin Tefsir Rivâyetleri 
(yüksek lisans tezi, 2006), Ankara Üniversitesi, SBE, s. 34 vd.; Sevgi Tütün, “Taberî Tef-
siri’nde Hz. Âişe’nin Rivâyetleri ve Tefsir Metodu”, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebi-
yat ve Musiki Dergisi, VIII/16 (Konya 2010), s. 99-111.

 62 Cafer Sâdık’ın hayatı, ilmî şahsiyeti ve rivâyet ettiği hadisler hakkında teferruatlı bilgi 
için bk. Yunus Emre Gördük, İmam Cafer es-Sâdık’a İsnat Edilen Tasavvufî Tefsir ve 
Metodu (doktora tezi 2010), Harran Üniversitesi SBE, s. 37-106.
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218. Rivâyet ķıldı ‛Âyişe anamuz
 Şefâ‛at ehli zevc-i müctebâmuz

…

399. Vehb ibn Münebbih dindi râvi
 Olar olmış rivâyetde mesâ‛î

…

427. Cum‛a gün zevâlinde dinilmiş
 Rivâyet Ca‛fer-i Ŝâdıķ’dan olmış

…

577. Rivâyet eylemiş dir Ka‛bü’l-Aĥbâr
 Raḍıyallâhu ‛anhü deyelüm yâr

…

2740. Ve bir niceleri ķılmış rivâyet
 Dinür ‛Âişe Ana’dan ĥikâyet

…

4023. Vehb ibn Münebbih Ka‛bü’l-Aĥbâr
 Ve ‛Abdullâh-ı ĥażret naķli yazar

Hindî Mahmûd Hz. Mûsâ’nın Cenâb-ı Hakk’ı görmek istemesiyle ilgili kıssa-
sını anlatırken Şeyh Şiblî’den aktardığı bir hikâyeyi de kaynak olarak kullanmıştır 
(bk. 5362-5375. beyitler).

Hindî, Kısas-ı Enbiyâ’da kelâm-ı kibârdan ve halk arasında doğruluğuna inanı-
lan kimi sözlerden de istifâde etmiştir:

2767. Ķażâ gelse baŝîret baġlanur bil
 Anı def‛ idemez cem‛ olsa ger il

Yukarıdaki beytin ilk mısrâı “ižâ câ᾿e’l-ķażâ ‛amiye’l-baŝaru” şeklindeki 
Arapça darb-ı meselin birebir tercümesi sayılır. Aşağıdaki beyit ise halk arasındaki 
“kişide (özellikle ağır hastalarda) ölmeden önce bir rahatlama, ferahlama  meyda-
na geldiği” inanışına atıf vardır:

BİRİNCİ BÖLÜM - Peygamber Kıssaları62



2785. Ķażâ irmezden evvel ca‛lî şâdî
 Ķulûba irüben virür neşâţı

Aşağıdaki beytin ikinci mısrâında da “bir sadaka bin belâyı def eder” atasözü-
nün izlerini görmek mümkündür:

3102. ‛Ažâbından Ħudâ’nuñ ķanı ħavfüñ
 Ŝadaķa tevbedür bâ‛iśi def‛üñ

Netice itibariyle Hindî Mahmûd Kısas-ı Enbiyâ’yı farklı kaynaklardan faydala-
narak nazmetmişse de onun esas kaynakları Kur’an, Hz. Peygamber’e dayandırı-
larak rivâyet edilen bilgiler ve esâtîrdir. Eser baştan sona bu kaynaklardan yapılan 
iktibaslar, tercümeler ve telmihlerle doludur. Hindî, Türkçe’yi ve şiirin âhenk un-
surlarını muvaffakıyetle kullanarak oluşturduğu tercüme ve tasannu‛ hissi barın-
dırmayan akıcı üslubuyla zaman zaman atıflarla, çoğu kere de herhangi bir işârette 
bulunmayarak söz konusu kaynaklardan derlediği bilgilerle eserini meydana ge-
tirmiştir. 

6.  Beyit Sayısı

Eserin tenkidli neşrinin toplam beyit sayısı 7867’dir. Eserin başında bulunan 
“Fihrist-i Kitâb-ı Ķıŝaŝ-ı Enbiyâ ‛aleyhimü’s-selâm” kısmında Kısas-ı Enbiyâ 
mesnevîsine dâhil olmayan tevhid, na’t ve pâdişâh medhiyesini muhtevi 103 be-
yit mevcuttur. “Kitâb-ı Ķıŝaŝ-ı Enbiyâ ‛aleyhimü’s-selâm bi-nażm-ı Hindî 
Maĥmûd el-faķer” başlığı ve Besmele’den sonra

1. Deyelüm besmeleyle elĥamdülillâh
 Ola tâ dilde śâbit lafżatullâh

beytiyle başlayan metnin ana kısmı ise 7764 beyit tutmaktadır. Daha önce de ifâde 
edildiği gibi Hindî’nin

7754. Bu şeş mâh içre sekiz biñdür ebyât
 Güneşden ķapdı Hindî bil ki žerrât

beytinde söylediği “sekiz bin” rakamı takribî olsa gerektir. 7764 beyitlik ana metin 
içinde Hindî toplamı 39 beyit tutan iki bölümde (8+31) pâdişâhı medhetmekte, 66 
beyitlik üç bölümde kendisi hakkında bilgi vererek Allâh’tan af ve merhamet di-
lemekte (40+17+9), sondaki 13 beyitle de eserini yazdığı tarihi belirterek kitabını 
bitirmektedir. Bütün bu beyitlerle birlikte Hindî’nin peygamberleri anlattığı bö-
lümlerde nadiren de olsa sözü kendisine getirdiği beyitler çıkarıldığında kâinâtın 
yaradılışından itibâren doğrudan doğruya peygamberler tarihinin anlatıldığı beyit-
lerin sayısı 7630 civarındadır.
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7. Muhtevâ Özellikleri

a) Tertibi

Kısas-ı Enbiyâ, klasik mesnevî planına göre tertib edilmiştir. Eserin baş kıs-
mında “Fihrist-i Kitâb-ı Ķıŝaŝ-ı Enbiyâ ‛aleyhimü’s-selâm” başlığıyla manzum 
kısımda hikâyesi anlatılan peygamberlerin hayatı ana hatlarıyla aktarılmıştır. Ese-
rin “giriş”ini oluşturan bu fihrist kısmında 23 ve 26 beyitlik iki tevhid, 15 beyit-
lik kelime-i şehâdet manzumesi ile 21 beyitlik bir na’t ve eserini takdim ettiği 
14 beyitlik Sultân III. Murâd medhiyesi bulunmaktadır. “Kitâb-ı Ķıŝaŝ-ı Enbiyâ 
‛aleyhimü’s-selâm” başlığından sonra besmele, hamdele ve salveleyle mesnevîsi-
ne başlayan Hindî Mahmûd yine Sultân III. Murâd’ı medhetmekte ve kendisi hak-
kında bilgi vermektedir. Sebeb-i te’lifin de bulunduğu bu bölüm duâ ile bitmekte 
ve “Beyân-ı levĥ ve’l-ķalem” başlığı ile mesnevînin ana kısmına geçilmektedir. 
Vr. 277b’de bulunan 

7674. Ŝalavât ile ħatm olsun kitâbum
 Ŝalavât vire işiden ħiţâbum

beyti ile biten bu ana bölümden sonra birbirini takip eden iki na’t ve Pâdişâh          
medhi ile eserin hâtimesine geçilmektedir. Eser Hindî’nin kendi hayatı hakkın-
da bilgi verdiği “Beyân-ı Vaţan-ı Hindî Maĥmûd el-faķer”, “Münâcât” ve 
“Beyân-ı Târîħ-i Kitâb” ile son bulmaktadır.

Eserin bölüm başlıklarında dil birliği yoktur. Bazı başlıklar Arapça’yken bazı-
larında Türkçe tercih edilmiştir. Şâir her kıssadan sonra okuyucuyu kıssasını anlat-
tığı peygamber için duâya ve Fâtiha okumaya davet etmektedir. Zira peygambere 
duâ etmek aslında kişinin kendisine duâ etmesidir:

5524. Du‛â oķuyalum rûĥına anuñ
 Du‛âya iresin sevine cânuñ
…

6461. Zekeriyyâ içün oķı du‛âyı
 Saña da raĥmet eyleye o Bârî

Hindî Mahmûd bu hacimli mesnevîsinin ana metnini tek vezinle oluşturmasına 
rağmen beyitlerin arasına yerleştirdiği âyetler ve üslubundaki akıcılık sayesinde 
monotonluğa düşmemiş, mesnevî boyunca okuyucunun merak ve dikkatini ko-
nuya teksif etmesini sağlayabilmiştir. Kısas-ı Enbiyâ’nın ana planı şu şekildedir:
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Ana Bölüm
Ana Bölümü Oluşturan

Unsurlar
Varakları ve

Beyit Aralıkları 
Beyit 
Sayısı

Giriş
Fihrist, Tevhid, Beyân-ı      
Kelime-i Şehâdet, Na’t,      

Medh-i Pâdişâh
1b-19a 103

Konunun
İşlendiği Esas 

Kısım

Besmele, Medh-i Pâdişâh, 
Hindî’nin Hayatından Bir 

Bölüm, Sebeb-i Te’lif, Kısas-ı 
Enbiyâ Metni

1b-277b 

1-7674
7674

Hâtime
Na’t, Medh-i Pâdişâh, Hin-

dî’nin Hayatından Bir Bölüm, 
Münâcât, Eserin Yazılış Tarihi

277b-280b 

7675-7764
89

b) Konusu

Kısas-ı Enbiyâ mesnevîsi, âyet ve İsrâiliyyât’a dayalı rivâyetlerden hareketle 
Kur’an’da isimleri zikredilen yirmi beş peygamberden63 Hz. Elyesâ ve Hz. Zülkifl 
dışındaki yirmi üç peygamberin, isimleri Kur’an’da geçtiği hâlde peygamberlikle-
ri ihtilâflı olan Hz. Lokmân, Hz. Uzeyr, Hz. Zülkarneyn’in ve Kur’an’da isimleri 
anılmayan Hz. Şît, Hz. Hızır ile Hz. Dânyâl’in kıssalarından bahsetmektedir.

Klasik tarih kitaplarında olduğu gibi burada da eser “Levh ve kalem”in, suyun, 
arşın, yerin göğün yaratılışının anlatılması ile başlamaktadır. Müellif bazı pey-
gamberlerin hayatlarına çok kısa değinirken, bazılarını teferruatlı bir şekilde ak-
tarmış, onların kavimleriyle olan mücadelelerini, çektikleri sıkıntıları, zaferlerini, 
mağlubiyetlerini, Hakk’a tazarrularını, evlâd ü ıyâllerini bütün ayrıntılarıyla naz-
metmiştir. Peygamberlerin irtibatlı oldukları şahsiyetler (Âzer, Nemrûd, Firavun, 
Hâmân, Kārûn, Belkıs, Züleyha vb.) hakkında da bilgiler veren Hindî Mahmûd 
Hz. Peygamber’in hayatının ise sadece hicrete kadar olan devresini ana hatlarıyla 
aktarmıştır.

63 O peygamberler şunlardır: Hz. Âdem, Hz. İdrîs, Hz. Nûh, Hz. Hûd, Hz. Sâlih, Hz. İbrâ-
him, Hz. İshâk, Hz. İsmâil, Hz. Lût, Hz. Ya’kūb, Hz. Yûsuf, Hz. Eyyûb, Hz. Şuayb, Hz. 
Mûsâ, Hz. Hârûn, Hz. Dâvûd, Hz. Süleymân, Hz. Yûnus, Hz. İlyâs, Hz. Elyesâ, Hz. Zül-
kifl, Hz. Zekeriyyâ, Hz. Yahyâ, Hz. Îsâ, Hz. Muhammed.
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Kısas-ı Enbiyâ’da dikkat çeken bir başka husus Hindî’nin eserini yazarken ya-
şadığı dönemden bağımsız kalamamasıdır. Hindî Mahmûd, eserin yaklaşık altmış 
beytinde pâdişâhı medhetmekte, yetmiş beytinde ise kendi hayatından bahsetmek-
tedir. Peygamber kıssalarını aktarırken de yer yer sözü kendi dönemine getire-
rek duygu ve düşüncelerini açıklamaktadır. Meselâ, Firavun’un hanımı Âsiye’nin 
uğradığı eziyeti anlatırken Messina’da yakılarak şehid edilen esir arkadaşlarını 
hatırlamakta,64 Hz. Nûh’un oğlu Yâfes hakkında bilgi verirken Farslılar’a bedduâ 
etmektedir:

1346. Yesâf’dan geldi Ye᾿cûc deyu mesţûr
 Menâşîħ’den ‛Acem ĥâkimi maķhûr

1347. Olar Ĥaķ’dan dilerem yoķ olalar
 ‛Acem mülkini ‛Ośmânlu alalar

1348. Du‛âmı müstecâb eyle İlâhâ
 Murâd viricisin sen pâdişâha

c) “Fihrist” Kısmının Hususiyeti

Kısas-ı Enbiyâ’nın fihrist kısmının kendine mahsus bazı özellikleri bulunmak-
tadır. İçindeki manzum tevhid, na’t ve pâdişâh medhi dışında mensur olan ve Bri-
tish Library nüshasında 19, İÜ nüshasında 5, H nüshasında 12 varak tutan bu kısım 
Kısas-ı Enbiyâ’nın ana metninin bölüm başlıklarını ihtivâ etmesinden öte, eserin 
özeti niteliği taşımaktadır.

Hindî Mahmûd bu özeti, kısa ve faydalı malumatla yetinmek isteyen ve bu-
nunla âmil olan “irfân ehli” okuyucunun istifâde etmesi için hazırladığını belirt-
mektedir:

“Tâ ki muħtaŝar müfîd ile ‛âmil olan iħvân-ı ehl-i ‛irfân bu ĥâlden istifâde 
idüp…” (1b)

Hindî’nin bu bilgili okuyuculardan isteği, himmet edip eserin varsa eksik taraf-
larını tamamlamaları ve kendisini hayırla yâd etmeleridir:

“….bu ĥaķįr ħayr ile yâd olınup śevâb-ı dü cihânı ĥâŝıl ideler ve noķŝânını 
âśâr-ı luţfları ile taŝĥîĥ iden ‛irfân śevâb ve ecir ĥâŝıl ideler inşâallâhu Te‛âlâ.”  (1b)

 64 aş. bk. 4713-4718. beyitler.
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Fihrist kısmı ana metin gibi klasik eser tertibine göre oluşturulmuştur. Besme-
le, hamdele ve salveleden sonra faslü’l-hitâbla hem fihrist hem de Kısas-ı Enbiyâ 
mesnevîsi hakkında bilgi veren Hindî Mahmûd manzum tevhid ve na’ti müteakip 
ana metnin özetini vermeye başlamaktadır. Özeti verilen kısımların manzum me-
tindeki yerlerinin sayfa numaraları derkenâr olarak eserin British Library nüsha-
sında yer almaktadır. İÜ nüshasında bu kısım bazı varakların kopuk olmasından 
dolayı eksiktir, var olan varaklarda ise numara bulunmamaktadır.

Hindî bu kısımda zaman zaman “tafsîli nazmda ma‛lûm olur”, “tafŝîli nażm-
da meşrûĥdur”, “sebeb-i żuhûrı tafŝîlen nażm olunmuşdur” gibi notlarla manzum 
metne gönderme yapmakta, bazı yerlerde ise “kıssadan hisse” kapması için oku-
yucuya tavsiyelerde bulunmaktadır.65 Allâh’a hamd, peygamberlere duâ ettikten 
sonra da “Ķıŝaŝ-ı Enbiyâ’nuñ ‛aleyhimü’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm fihristi tamâm oldı 
bi-‛avnillâhi Te‛âlâ ve ĥüsne tevfîķıhi” ibâreleriyle fihrist bölümünü tamamlamak-
tadır.

Hindî Mahmûd nazımda olduğu gibi nesirde de akıcı ve sağlam bir üsluba sa-
hiptir. Eserinde, Lokmân aleyhisselâmın hayatından bir kıssayı aktardığı mensur 
kısım ve aynı kıssanın ana metindeki manzum kısmını, konuları aktarma ve ifâde 
etme tarzı hususunda karşılaştırma imkânı vermesi için aşağıya alıyoruz:

Ĥażret-i Loķmân ‛aleyhi’s-selâm Ĥabeşî ķul imiş. Mevlâsı âzâd eylemiş. Üç 
biñ beş yüz yıl ‛ömür sürmiş. Ĥażret-i Ĥaķ celle žikruhu Loķmân’a iki melek gön-
dermişler. Ve buyurmuşlar ki rıżâsı elünde olsun dilerse nübüvvet ve dilerse ĥikmet 
ķabûl eylesün deyu fermân olunduķda ĥikmet ķabûl eylemişler. Müdâmî ĥikmet 
naķl iderler imiş. Bir kimesne Loķmân’a su᾿âl idüp bu kerâmete ne fi‛lden irişdiñüz 
didükde ŝıyânet ile ţoġrı sözde bulduķ buyurmuşlar.
…
6769. Dinür Loķmân’ı Ĥabeşî ķul imiş
 Anı mevlâsı bil âzâd ķılmış

6770. Olur üç biñ ü beş yüz yıl ‛ömri
 Bilürmiş yine ol Zeyd ile ‛Amr’i

 65 Meselâ, Yûşâ aleyhisselâmın bin ay oruç tuttuğu ve bu oruçlu hâliyle gazâ ettiğini an-
lattığı bölümde Hz. Peygamber’in “keşke benim ümmetimde de Yûşâ gibi erler olsay-
dı.” temennisine  Cenâb-ı Hakk’ın “Senin ümmetinden Kadir gecesini ihyâ eden herkes 
Yuşâ’nın bin ay boyunca oruçlu olarak yaptığı gazâların sevâbını kazanır.” müjdesiyle 
mukābele ettiğini söyler ve okuyucuyu tenbihlemeyi ihmâl etmez: “Ol gice iĥyâsından 
ġāfil olunmaya.” (vr. 10b)
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6771. İki ferişte gönderdi Ħudâ dir
 Buyurmış ola elinde rıżâ dir

6772. Nübüvvet ile ĥikmet iħtiyârı
 Dimiş ķabûlüne mevķūf o Bârî

6773. Ķabûl itmiş dinür ĥikmeti Loķmân
 Dimişler ehl-i ĥikmet bile yârân

6774. Dinür Loķmân’ı ĥikmet naķl idermiş
 Biri dir bu kerâmet neden irmiş

6775. Dimiş Loķmân iki ĥâlden irdüm
 Ŝıyânet ile ţoġrı sözde buldum

 Fihrist’teki konu başlıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Sıra 
Nr. Konu Başlığı Varak 

Nr.
Beyit/ Satır 

Sayısı

1. Fihrist-i Kitâb-ı Ķıŝaŝ-ı Enbiyâ ‛aleyhimü’s-selâm 1b 11 satır
2. Ķaŝîde-i tevĥîd-i Žü’l-celâl lâ ilâhe illâ hû 2a-3a 23 beyit
3. Der Beyân-ı Kelime-i Şehâdet 2a-2b1* 15 beyit
4. Tevĥîd-i Bârî Ħudâ ‛Azze ve cell 3a-3b 26 beyit
5. İbtidâ-i levĥ ve’l-ķalem 3b-4a 2 satır
6. Ķıŝŝa-i Âdem Nebî ‛aleyhi’s-selâm 4a 3 satır
7. Ķıŝŝa-i Şît Nebî ‛aleyhi’s-selâm 4a 3 satır
8. Ķıŝŝa-i İdrîs Nebî ‛aleyhi’s-selâm 4a 3 satır
9. Ķıŝŝa-i Nûĥ Nebî ‛aleyhi’s-selâm 4a-4b 4 satır
10. Ķıŝŝa-i Hûd Nebî ‛aleyhi’s-selâm 4b 5 satır
11. Ķıŝŝa-i Ŝâliĥ ‛aleyhi’s-selâm 4b-5a 19 satır
12. Ĥażret-i Nûĥ ‛aleyhi’s-selâm oġullarından Kûş 5a-6a 29 satır
13. Ķıŝŝa-i İbrâhîm Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 6a-7a 19 satır
14. Ķıŝŝa-i İsmâ‛îl Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 7a 8 satır
15. Ķıŝŝa-i İsĥâķ Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 7a-7b 8 satır
16. Ķıŝŝa-i Lûţ Nebî ‛aleyhi’s-selâm 7b-8a 12 satır

*  “Der Beyân-ı Kelime-i Şehâdet” manzumesi sadece Heidelberg nüshasında bulunmak-
tadır.
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17. Ķıŝŝa-i Ya‛ķūb Nebî ‛aleyhi’s-selâm 8a-8b 12 satır
18. Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Yûsuf Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 8b-9a 15 satır
19. Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Mûsâ Nebî ‛aleyhi’s-selâm 9a-10a 40 satır
20. Ķıŝŝa-i Yûşa‛ ‛aleyhi’s-selâm 10a-10b 10 satır
21. Ķıŝŝa-i Şu‛ayb Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 10b-11a 6 satır
22. Ķıŝŝa-i Yûnus Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 11a 11 satır
23. Ķıŝŝa-i Eyyûb Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 11a-11b 9 satır
24. Ķıŝŝa-i Dâvûd Nebî ‛aleyhi’s-selâm 11b-12b 21 satır
25. Ķıŝŝa-i Süleymân ‛aleyhi’s-selâm 12b 13 satır
26. Ķıŝŝa-i Zekeriyyâ Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 13a 4 satır
27. Ķıŝŝa-i Yaĥyâ Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 13a 5 satır
28. Ķıŝŝa-i İskender-i Žü’l-ķarneyn ‛aleyhi’s-selâm 13a-13b 4 satır
29. Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Loķmân ‛aleyhi’s-selâm 13b 7 satır
30. Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Ĥıżır ve İlyâs ‛aleyhimâ’s-selâm 13b-14a 7 satır
31. Ķıŝŝa-i Aŝĥâb-ı Kehf 14a-14b 15 satır
32. Ķıŝŝa-i ‛Uzeyr Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 14b-15a 12 satır
33. Ķıŝŝa-i Dânyâl Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 15a-15b 19 satır

34.
Ķıŝŝa-i Ĥażret-i ‛Îsâ-yı Nebî ve Meryem Ana 
‛aleyhimâ’s-selâm 

15b-16a 18 satır

35. [Beyt] 16a 1 beyit
36. [Beyt] 16a 1 beyit
37. Kıŝŝa-i Resûl-i Ekrem ŝallallâhu ‛aleyhi ve sellem 16a-17b 38 satır
38. Na‛t-i Resûl-i Žü’l-celâl 17b-18b 21 beyit
39. Beyt 18b 1 beyit
40. Beyt 18b 1 beyit
41. Nażm [Pâdişâh medhiyesi] 18b-19a 14 beyit
42. [Ferâğ Kaydı] [İÜ, 5b] 4 satır

d) Bölüm Başlıkları

Metinde yaklaşık 215 başlık bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda görüleceği üze-
re başlıkların bir kısmı Arapça ise de büyük çoğunluğu Osmanlı Türkçesi grameri 
esas alınarak tertib edilmiştir. Eserde Farsça başlık bulunmamaktadır. Müellif bazı 
başlıkları ise vezne uydurmuştur: 
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108. başlık: Bu arada düşer dir çâha Yûsuf [fâilâtün mefâîlün feûlün]

109. başlık: Ne görmüş diñle Yûsuf çâh içinde  [mefâîlün mefâîlün feûlün]

148. başlık: Ħaberde şöyledür ki   [mefâîlün feûlün]

163. başlık: Burada şöyle dinmişdür ħaberde   [mefâîlün mefâîlün feûlün]

Bazı bölüm başlıkları anlatılan konunun tamamını kapsamamakta, müellif 
mevzuu geniş tuttuğundan başlık yetersiz kalmaktadır. Bazen ise başlığın işâret 
ettiği konu bittiği halde müellif yeni meseleye başlık koymadan devam etmektedir. 
Meselâ “Beyân-ı Âb-ı Nîl” başlığı altında Hz. Yûsuf’un Nil Nehri’nde yıkanması 
bir varakta (107a-b) anlatılıp başka bir mevzuya geçilmesine rağmen 109a’ya kadar 
yeni başlık konulmamıştır. Kezâ, “Ĥażret-i Yûsuf Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 
zindândan çıķdı” başlıklı kısımda Hazret-i Yûsuf’un zindândan çıkışı ve melikin 
huzuruna varışı kısaca anlatıldıktan sonra (122b) melike tarımla ilgili meselelerde 
yardımcı tayin edilmesi (anbardârlık) hususu ve Yûsuf Peygamber bu görevdey-
ken memleketin ahvâli aktarılmaktaysa da (123a-125a) bu son kısım başlığa yan-
sımamıştır. Bu durum sadece başlıkları nazar-ı dikkate alarak konuları takip eden 
okuyucuyu yanıltabilmektedir.

Kısas-ı Enbiyâ’da yer alan bölüm başlıkları, bu başlıklar altında işlenen konu-
ların varak numaraları ve kaç beyitten oluştukları “Bölüm Başlıkları” tablosunda 
belirtilmiştir. Kısas-ı Enbiyâ’da beyitlerin ana hatlarıyla dağılımı ise şu şekildedir:

  

Bölüm Beyit / Satır

Fihrist, giriş, eserin başında ve sonunda yer alan kasideler 123 beyit, 392 satır

Kendisinden, pâdişâhtan ve yaşadığı dönemden bahsettiği 
bölümler 125 beyit

Kâinâtın yaradılışı, arş, levh, kürsî, güneş, ay, melekler, 
cennet, cehennem gibi konuları anlattığı bölümler 297 beyit

Hz. Âdem-Hz. Havvâ, İblis, Hâbil-Kābil, Hârut-Mârut 629 beyit

Hz. Şît 36 beyit

Hz. İdrîs 49 beyit

Hz. Nûh, Hâm, Sâm, Yâfes 293 beyit
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Hz. Hûd 115 beyit

Hz. Sâlih 154 beyit

Hz. İbrâhim, Âzer, Nemrûd 712 beyit

Hz. İsmâil, Hz. İshâk 296 beyit

Hz. Lût 61 beyit

Hz. Ya‛kūb, Hz. Yûsuf, Züleyhâ 1283 beyit

Hz. Mûsâ, Hz. Hârûn, Firavun, Kārûn 1505 beyit

Hz. Yûşâ 38 beyit

Hz. Şuayb 38 beyit

Hz. Yûnus 90 beyit

Hz. Eyyûb 121 beyit

Hz. Dâvûd 272 beyit

Hz. Süleymân, Belkıs 354 beyit

Hz. Zekeriyyâ 24 beyit

Hz. Yahyâ 122 beyit

Zülkarneyn 184 beyit

Hz. Lokmân 63 beyit

Hz. Hızır-Hz. İlyâs 68 beyit

Ashâb-ı Kehf 65 beyit

Hz. Uzeyr 33 beyit

Hz. Dânyâl 39 beyit

Hz. Îsâ, Hz. Meryem 224 beyit

Hz. Muhammed 315 beyit

Târîh-i kitâb 10 beyit
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Görüldüğü üzere Hindî Mahmûd en teferruatlı bilgiyi 1505 beyitle Hz. Mûsa 
ve 1283 beyitle Hz. Yûsuf hakkında vermekte, bu peygamberleri 712 beyitle Hz. 
İbrâhim ve 629 beyitle Hz. Âdem takip etmektedir. Bu sıralamada en dikkat çekici 
husus eserde Hz. Peygamber’in anlatıldığı kısmın sadece 315 beyit tutmasıdır. 
Müellifin hakkında en az bilgi verdiği peygamber ise 24 beyitle Hz. Zekeriyyâ 
aleyhisselâmdır.

Kısas-ı Enbiyâ mesnevîsinin bölüm başlıkları varak numaraları ve beyit sayıla-
rıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Sıra 
Nr. Bölüm Başlığı* Varak Nr. Beyit

Sayısı
1. Kitâb-ı Ķıŝaŝ-ı Enbiyâ ‛aleyhimü’s-selâm 1b 7 beyit
2. Medĥ-i Pâdişâh-ı Żıllullâh 1b-2a 8 beyit
3. Bâ‛iś-i nażm-ı Ķıŝaŝ-ı Enbiyâ ‛aleyhimü’s-selâm 2a-3b 40 beyit
4. Beyân-ı levĥ ve’l-ķalem 3b-4a 10 beyit
5. Beyt 4a 1 beyit
6. Beyân-ı ħalķü’l-mâ᾿ 4a 12 beyit
7. Beyân-ı ħalķü’l-‛arş 4a-4b 14 beyit
8. Ĥameletü’l-‛arş 5a 12 beyit
9. Beyân-ı kürsî 5a-5b 7 beyit
10. ‛Arşı iĥâţa iden ilan beyân olınur 5b-6a 11 beyit
11. Beyt 6a 1 beyit
12. Ĥadîś-i ibtidâ-i ħalķi’l-arżi ve’l-cibâl 6a 5 beyit
13. Beyân-ı buĥûr-ı heft 6a 8 beyit
14. Beyân-ı zemîn-i heft 6b-7b 30 beyit
15. Mıŝrâ‛ 7b 1 mısrâ
16. Beyân-ı Vehb ibn Münebbih raḍıyallâhu ‛anhü 7b-8a 16 beyit
17. Ĥadîśü’l-‛aķl 8a 4 beyit

18.
Beyânü’s-semâvâti ve’l-melâ᾿iketi ve’ş-şemsi 
ve’l-ķamer 

8b-9b 31 beyit

19. Ŝıfat-ı İsrâfîl ‛aleyhi’s-selâm 9b 9 beyit
20. Vaŝf-ı melekü’l-mevt 9b-10a 12 beyit

* Köşeli parantez içindeki başlıklar eserin tertibini daha iyi göstermesi için bizim 
tarafımızdan ilâve edilmiştir.
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21. Ĥadîśü’ş-şemsi ve’l-ķamer 10a-10b 11 beyit
22. Ĥadîśü’l-cenneti ve’n-nâri ve mâ fîhâ 10b-11b 24 beyit
23. Beyân-ı bâb-ı cennet 11b 5 beyit
24. Vaŝf-ı cehennem 11b-12b 17 beyit

25.
Ĥadîśü’l-cinni ve’l-cânni ve mâ kâne min 
ibtidâ᾿i emrihim ve ‛ibâdet-i İblîs ‛aleyhi’l-la‛ne 

12b-14b 56 beyit

26. Ĥadîś-i ibtidâ-i Âdem Nebî ‛aleyhi’s-selâm 14b 7 beyit
27. Vaŝf-ı Âdem Nebî ‛aleyhi’s-selâm 14b-16a 40 beyit

28.
Ĥadîś-i duħûli’r-rûĥ fî cesedi Âdeme’n-nebiyyi 
‛aleyhi’s-selâm 

16a-17a 31 beyit

29. Ĥadîś-i mâ kâne min sücûdi’l-melâ᾿ike 17a-18a 25 beyit

30.
Âdem ‛aleyhi’s-selâma esâmî beyânı ilhâm 
olduġı 

18a-19a 34 beyit

31. Ŝıfat-ı ħalķ-ı Ĥavvâ Ana ‛aleyha’s-selâm 19a-20a 25 beyit

32.
‛Arżü’l-emâneti ‛alâ seyyidinâ Âdem ‛alâ 
nebiyyinâ ve ‛aleyhi’s-selâm 

20a-21b 45 beyit

33. Beyân-ı ţâvus 21b-22a 15 beyit
34. Beyânü’l-ĥayye 22a-25b 93 beyit
35. İħrâc-ı Âdem Nebî ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm 25b 6 beyit
36. İħrâc-ı Ĥavvâ Ana ‛aleyha’s-selâm 25b 12 beyit
37. İħrâc-ı ţâvus 26a 3 beyit
38. İħrâcü’l-ĥayye 26a-27a 20 beyit
39. Ķıŝŝa-i Hârût ve Mârût 27a-27b 18 beyit
40. Su᾿âl-i İblîs-i pür-telbîs ‛aleyhi’l-la‛ne 27b-28a 15 beyit

41.
Su᾿âl-i Âdem Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve 
‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm 

28a-29a 23 beyit

42. Ĥadîśü’n-nesr ve’l-ĥût 29a-30a 34 beyit

43.
Rivâyet-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu Te‛âlâ 
‛anhümâ 

30a-32a 58 beyit

44.
Beyân-ı ‛imâret-i Âdem Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve 
‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm 

32a-33a 22 beyit

45. Ĥadîś-i Hâbîl u Ķābîl 33a-34b 47 beyit
46. Vefât-ı Âdem Nebî ‛aleyhi’s-selâm 34b-36a 44 beyit
47. Vefât-ı Ĥavvâ Ana ‛aleyha’s-selâm 36a 12 beyit
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48. Şît Nebî ‛aleyhi’s-selâm Ķābîl’i ķatl eyledügidür 36a-36b 11 beyit
49. Beyân-ı ŝuĥuf 36b-37a 18 beyit

50.
Rivâyet-i Vehb bin Münebbih raḍıyallâhu Te‛âlâ 
‛anh 

37a-37b 7 beyit

51.
Ķıŝŝa-i İdrîs Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’ŝ-
ŝalˇât ü ve’s-selâm 

37b-39a 49 beyit

52.
Ķıŝŝa-i Nûĥ Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’ŝ-
ŝalˇâtü ve’s-selâm 

39a-40b 32 beyit

53.
Nübüvvet-i Nûĥ Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aley-
hi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm 

40b-43a 73 beyit

54. Beyân-ı fermân-ı sefîne ‛an ķıbeli’r-Raĥmân 43a-43b 20 beyit

55.
Nidâ-i Nûĥ Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi ve 
‛alâ sâ᾿iri’l-enbiyâ᾿i’s-selâm 

43b-44a 9 beyit

56. Cem‛-i vuĥûş u ţuyûr 44a 1 beyit
57. Her ţabaķaya giren insân ve ĥayvân bunlardur 44a-44b 11 beyit

58.
Rivâyet-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu Te‛âlâ 
‛anhümâ 

44b-45a 12 beyit

59. Düħûlü’s-sefîne 45a-46a 35 beyit
60. Ķarâr-ı sefîne 46a-46b 15 beyit
61. Binâ-i ķarye 46b-47a 7 beyit

62.
Rivâyet-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu Te‛âlâ 
‛anhümâ 

47a-47b 15 beyit

63. Rivâyet-i Ĥażret-i Ķa‛b raḍıyallâhu Te‛âlâ ‛anh 47b-48b 27 beyit
64. Ķıŝŝa-i Ĥâm 48b-49a 18 beyit
65. Ķıŝŝa-i Yâfeś 49a 8 beyit

66.
Ķıŝŝa-i Sâm bin Nûĥ ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’s-
selâm 

49a-49b 10 beyit

67.
Ķıŝŝa-i Hûd Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’ŝ-
ŝalˇâtü ve’s-selâm 

49b-50b 25 beyit

68.
Ķıŝŝa-i Mevlûd-ı Hûd Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve 
‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm 

50b-51b 31 beyit

69.
Rivâyet-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu Te‛âlâ 
‛anhümâ 

51b-52b 31 beyit

70.
Rivâyet-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu Te‛âlâ 
‛anhümâ 

52b-53b 28 beyit
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71.
Ķıŝŝa-i Ŝâliĥ Peyġamber ‛alâ nebiyyinâ ve 
‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm 

53b-54a 16 beyit

72. Vaŝf-ı Ŝanem 54a-55a 26 beyit

73.
Mevlûd-ı Ŝâliĥ Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi 
ve ‛alâ sâ᾿iri’l-enbiyâ᾿i’s-selâm 

55a-56a 26 beyit

74. Beyt 56a 1 beyit
75. [Nażm] 56a-59a 85 beyit

76.
Ĥadîś-i evlâd-ı Kûş ve mîlâd-ı Nemrûd 
‛aleyhi’l-la‛ne ve ol emr-i mâcerâ leh 

59a-62a 84 beyit

77. Żuhûr-ı Nemrûd ‛aleyhi’l-la‛ne 62a-64a 61 beyit
78. Nidâ-i  evvel 64a-64b 10 beyit
79. Nidâ-i  śânî 64b-65a 19 beyit
80. İşâret-i murġān 65a-65b 14 beyit
81. Vâķı‛a-i Nemrûd ‛aleyhi’l-la‛ne 65b-66a 10 beyit
82. Vâķı‛a-i uħrâ 66a 9 beyit
83. Vâķı‛a-i dîger 66a-67b 35 beyit
84. Beyân-ı ‛alâmet-i Âzer 67b-68a 17 beyit

85.
İbrâhîm ‛aleyhi’s-selâmuñ kevkeb-i sa‛âdetleri 
ţoġdı 

68a-69a 28 beyit

86.
Mîlâd-ı Ĥażret-i İbrâhîm Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve 
‛alâ sâ᾿iri’l-enbiyâ᾿i ve ‛aleyhi’s-selâm 

69a-70a 29 beyit

87.
Rivâyet-i Vehb bin Münebbih raḍıyallâhu Te‛âlâ 
‛anh 

70a-70b 11 beyit

88. Ħurûc-ı İbrâhîm Nebî ‛aleyhi’s-selâm mine’l-ġār 70b-72b 45 beyit

89.
Ĥażret-i İbrâhîm Nebî ‛aleyhi’s-selâm şehirden 
gitdiler 

72b-77a 132 beyit

90. Beyân-ı dûd 77a-78a 25 beyit

91.
Tezevvüc-i İbrâhîm Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve 
‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm 

78a-78b 15 beyit

92.
Da‛vet-i İbrâhîm Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aley-
hi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm 

78b-79b 21 beyit

93.
Ḍalâlet-i Nemrûd ‛aleyhi’l-la‛ne ve ķıŝŝa-i tîr-i 
merdûd 

79b-81a 44 beyit

94. Beyân-ı helâk-i Nemrûd ‛aleyhi’l-la‛ne 81a-82b 53 beyit
95. Nemrûd’ıñ yerine geçenüñ beyânındadur 82b-84b 50 beyit
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96. İsmâ‛îl Nebî ‛aleyhi’s-selâma ķurbân geldügidür 84b-86b 63 beyit
97. Nükte 86b-88a 42 beyit

98.
Beyân-ı müjde-i Cebrâ᾿îl ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-
selâm 

88a-89a 28 beyit

99.
Vilâdet-i İsĥâķ Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü 
ve’s-selâm 

89a-90a 18 beyit

100.
Beyân-ı aĥvâl-i Hâcer Ana vü Ĥażret-i İsmâ‛îl 
Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 

90a-92b 74 beyit

101.
Ĥażret-i İbrâhîm ‛aleyhi’s-selâmıñ Ka‛be-i Şerîf 
binâsına mübâşeretleridür 

92b-93a 18 beyit

102.
Tażarru‛ât-ı İbrâhîm Peyġamber u İsmâ‛îl 
Peyġamber u İsĥâķ Peyġamber ‛aleyhi-
mü’s-selâm u Ĥażret-i Sâre Ana vü Hâcer Ana 

93a-93b 9 beyit

103.
Emr-i Ĥaķ ile Ĥażret-i İbrâhîm Nebî ‛aley-
hi’s-selâm nidâ eyledügidür 

93b-95a 44 beyit

104.
Ķıŝŝa-i Lûţ Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’ŝ-
ŝalatü ve’s-selâm 

95a-97b 61 beyit

105.
Ķıŝŝa-i Ya‛ķūb Peyġamber ‛alâ nebiyyinâ ve 
‛aleyhi’s-selâm 

97b-98a 11 beyit

106.
Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Yûsuf Peyġamber ‛alâ nebiy-
yinâ ve ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm 

98a-99a 35 beyit

107. Beyân-ı ta‛bîr-i rü᾿yâ 99a-101b 64 beyit
108. Bu arada düşer dir çâha Yûsuf 101b-102a 8 beyit
109. Ne görmüş diñle Yûsuf çâh içinde 102a 7 beyit

110.
Ĥażret-i Yûsuf Nebî’ye ‛aleyhi’s-selâm ĥâl      
dilüyle çâh kelâmıdur 

102a-102b 7 beyit

111. Mükâleme-i ĥacer be-lisân-ı ĥâl 102b-103a 11 beyit
112. Beyân-ı âb-ı çâh-ı Ken‛ân 103a 10 beyit
113. Beyân-ı telbîs-i iħvân 103a-106a 77 beyit
114. Teveccüh-i Mıŝr 106a-106b 24 beyit
115. Beyân-ı Âb-ı Nîl 106b-109a 65 beyit

116.
Mülâķāt-ı Ĥażret-i Yûsuf ‛aleyhi’s-selâm ilâ 
Zelîħâ 

109a-110a 35 beyit

117. Ĥîle-i ‛acûze-i mekkâre 110a-110b 9 beyit
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118. İtmâm-ı ĥîle-i ‛acûze 110b-112b 56 beyit
119. Maĥall-i firâr-ı Yûsuf 112b-114a 43 beyit
120. Nükte 114a-114b 22 beyit
121. Ţa‛ne-i ħavâtûn-ı maĥmiye-i Mıŝr 114b-115a 17 beyit

122.
Zînet-i Ĥażret-i Yûsuf Nebî ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü 
ve’s-selâm 

115a-116b 34 beyit

123. Nükte 116b-117a 22 beyit
124. Beşâret 117a-117b 11 beyit
125. Vaŝf-ı zindân 117b-120a 74 beyit

126.
Ĥażret-i Yûsuf Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm zin-
dândan çıķdıġıdur 

120a-121b 31 beyit

127. Beşâret 121b-122a 14 beyit
128. İşâret-i dîger 122a 5 beyit
129. Nükte 122a-122b 7 beyit

130.
Ĥażret-i Yûsuf Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm zin-
dândan çıķdı 

122b-125a 77 beyit

131. Beşâret-i âħer 125a 4 beyit

132.
Ĥażret-i Ĥaķ celle žikruhu cemâl-i Ĥażret-i 
Yûsuf Nebî müşâhedesiyle ehl-i Mıŝr’a ġınâ 
iĥsânıdur 

125a-125b 7 beyit

133. Beyt 125b 1 beyit
134. Nażm 125b 4 beyit
135. İşâret 125b-126a 8 beyit
136. Ŝıfat-ı mu‛ciz 126a 7 beyit
137. Beşâret 126a-126b 4 beyit

138.
Ya‛ķūb Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm oġulların 
buġday almaġa Mıŝr’a gönderdügidür 

126b-127a 22 beyit

139. Beşâret 127a-128b 38 beyit
140. Beşâret 128b-134a 96 beyit
141. Beyt 132a 1 beyit
142. [Nażm] 132a-134a 55 beyit

143.
Hücûm-ı iħvân-ı Yûsuf Nebî ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü 
ve’s-selâm 

134a-136a 56 beyit

144. Beşâret 136a 2 beyit

Kısas-ı  Enbiyâ 77



145. [Nażm] 136a-137b 39 beyit

146.
Ĥażret-i Yûsuf ‛aleyhi’s-selâm žât-ı şerîfin bil-
dürdi 

137b-138b 22 beyit

147. Beşâret 138b-139a 11 beyit
148. Ħaberde şöyledür ki 139a-139b 25 beyit

149.
Ya‛ķūb Nebî’ye Yûsuf Nebî’nüñ ‛aley-
himâ’s-selâm müjdesidür 

139b-141a 36 beyit

150.
Ĥażret-i Ya‛ķūb Ĥażret-i Yûsuf ‛aley-
himâ’s-selâm ile buluşdılar 

141a-141b 8 beyit

151. Beyt 141b 1 beyit
152. [Nażm] 141b-143a 47 beyit
153. Ĥikâyet-i Zelîħâ 143a-144a 36 beyit

154.
Bârî Ħudâ Zelîħâ’ya du‛â-i Yûsuf Nebî ile yine 
ĥüsnini kemâ kân yirine getürüp Zelîħâ müs-
lümân oldı 

144a-145a 33 beyit

155. Zuhûr-ı Fir‛avn ‛aleyhi’l-la‛ne 145a-149b 125 beyit
156. Fir‛avn’i sulţâna da‛vetidür 149b-153a 97 beyit

157.
Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Mûsâ ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-
selâm 

153a-160b 202 beyit

158. Beşâret 160b-162a 35 beyit

159.
Ĥażret-i Mûsâ Nebî ‛aleyhi’s-selâm Fir‛avn 
sarâyına girdügidür 

162a-166b 126 beyit

160.
Ĥażret-i Mûsâ ‛aleyhi’s-selâm ile câdûlar ķıŝŝa-
sıdur 

166b-169b 75 beyit

161. Beşâret 169b 5 beyit
162. [Nażm] 169b-176b 196 beyit
163. Burada şöyle dinmişdür ħaberde 176b 5 beyit
164. [Nażm] 176b-178b 52 beyit

165.
Mûsâ Nebî ‛aleyhi’s-selâm ķavmi ile ‛Amâlîķ 
seferine tevcîhidür 

178b-185b 184 beyit

166.
Vuķūf-ı Mûsâ Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-
selâm 

185b-188a 66 beyit

167. Ĥikâyet 188a-189a 21 beyit
168. Ĥikâyet 189a-190b 46 beyit
169. Ķıŝŝa-i Ķārûn ‛aleyhi’l-la‛ne 190b-193a 77 beyit
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170. Ĥażret-i Mûsâ Nebî ‛aleyhi’s-selâm dîdâr diledi 193a-194b 31 beyit
171. Ĥikâyet 194b-195a 15 beyit 
172. [Nażm] 195a-197b 74 beyit

173.
Ĥażret-i Mûsâ ‛aleyhi’s-selâmuñ Ĥażret-i Ħıżır 
Nebî ile mülâķātlarıdur 

197b-200b 73 beyit

174. Ķıŝŝa-i Yûşa‛ Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 200b-202a 38 beyit
175. Ķıŝŝa-i Şu‛ayb Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 202a-203a 38 beyit
176. Ķıŝŝa-i Yûnus Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 203a-205a 52 beyit
177. Nükte 205a-205b 10 beyit
178. [Nażm] 205b-206b 28 beyit
179. Ķıŝŝa-i Eyyûb Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 206b-210b 121 beyit
180. Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Dâvûd Nebî ‛aleyhi’s-selâm 210b-211a 13 beyit
181. Ĥikâyet-i Tâbût 211a-212b 38 beyit
182. Ĥikâyet-i Ţâlût 212b-215a 66 beyit

183.
Dâvûd Peyġamber ‛aleyhi’s-selâmuñ Uryâ 
Ħâtûn’a ‛alâķasıdur 

215a-220b 154 beyit

184. Beyt 220b 1 beyit
185. Ķıŝŝa-i Süleymân Nebî ‛aleyhi’s-selâm 220b-224a 99 beyit

186.
Ĥażret-i Süleymân Nebî ‛aleyhi’s-selâm ķarınca 
ile mükâlemesidür 

224a-226a 57 beyit

187. Ĥikâyet-i Belķįs 226a-229b 90 beyit
188. Vaŝf-ı taħt-ı Belķįs 229b-232a 68 beyit
189. Mühr-i Süleymân’ı dîv alduġı maĥaldür 232a-233b 40 beyit

190.
Ķıŝŝa-i Zekeriyyâ Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü 
ve’s-selâm 

233b-234b 24 beyit

191. Ķıŝŝa-i Yaĥyâ Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm 234b-237b 86 beyit

192.
Bâ‛iś-i şehâdet-i Yaĥyâ Peyġamber ‛aley-
hi’s-selâm 

237b-239a 36 beyit

193. Ķıŝŝa-i İskender-i Žü’l-ķarneyn ‛aleyhi’s-selâm 239a-239b 11 beyit

194.
Beyân-ı Ĥażret-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu Te‛âlâ 
‛anhümâ 

239b-241a 49 beyit

195. Žü’l-ķarneyn ķaranlıġa teveccüh eyledügidür 241a-245a 114 beyit
196. Beşâret 245a-245b 6 beyit
197. [Nażm] 245b 4 beyit
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198. Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Loķmân ‛aleyhi’s-selâm 245b 7 beyit
199. Ĥikâyet 245b-246a 10 beyit
200. Ĥikâyet-i dîger 246a-246b 7 beyit
201. Ĥikâyet-i uħrâ 246b-247b 39 beyit

202.
Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Ħıżr u İlyâs ‛aleyhimâ’ŝ-ŝalˇâtü 
ve’s-selâm 

247b-248a 6 beyit

203. Rivâyet 248a-250a 62 beyit
204. Ķıŝŝa-i Aŝĥâbü’l-Kehf 250a-252b 65 beyit

205.
Ķıŝŝa-i ‛Uzeyr Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-
selâm 

252b-253b 33 beyit

206.
Ķıŝŝa-i Dânyâl Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü 
ve’s-selâm 

253b-255a 39 beyit

207.
Ķıŝŝa-i ‛Îsâ Peyġamber ü Meryem Ana 
‛aleyhimâ’s-selâm 

255a-256a 23 beyit

208. Ķıŝŝa-i ĥaml-i Meryem Ana ‛aleyha’s-selâm 256a-259a 82 beyit

209.
Nübüvvet-i Ĥażret-i ‛Îsâ Peyġamber ‛aley-
hi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm 

259a-262a 80 beyit

210.
Ĥikâyet-i Ĥażret-i ‛Îsâ ‛aleyhi’s-selâmdan ŝoñra 
ķavmi azduķlarıdur 

262a-263b 39 beyit

211.
Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Resûl-i Ekrem ŝallallâhu ‛aleyhi 
ve sellem 

263b-272a 249 beyit

212.
‛Alâmet-i vaĥy-i Resûlillâh ŝallallâhu ‛aleyhi ve 
sellem 

272a-277b 66 beyit

213.
Na‛t-i ħatmi’l-enbiyâ ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-
selâm 

277b-278a 11 beyit

214. Na‛t-ı dîger 278a 9 beyit
215. Medĥ-i pâdişâh-ı żıllullâh 278b-279b 31 beyit
216. Beyân-ı vaţan-ı Hindî Maĥmûd el-faķįr 279b-280a 17 beyit

217.
Münâcât-ı Hindî Maĥmûdü’l-faķįr ileyhi sübĥâ-
nehu 

280a-280b 9 beyit

218. Beyân-ı târîħ-i kitâb 280b 10 beyit
219. Beyt 280b 1 beyit
220. Beyt 280b 1 beyit
221. Beyt-i dîger 280b 1 beyit
222. [Ferâğ Kaydı] 201 [İÜ] 14 satır
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e) Eserde Yer Alan Âyetler
Hindî Mahmûd Kısas-ı Enbiyâ’sında hemen tamamı peygamberlerin kıssaları-

na dâir 440 âyete yer vermiştir. Eserde tam yahut kısmî iktibâslarla yer alan âyetler 
kırmızı mürekkeple yazılmış, mânâları çoğunlukla ya kısmen veya yaklaşık olarak 
nazmedilmiştir. Eserin British Library nüshasında âyetler yer yer yanlış hareke-
lenmiş, kelimeler yanlış ve eksik yazılmıştır. Çalışmamızın metin kısmında bütün 
âyetler doğru bir şekilde yazılarak yanlış ve eksik kısımlar düzeltilmiş, âyetlerin 
bulundukları sûreler ve numaraları tespit edilmiş, dipnotlara meâlleri kaydedil-
miştir. Eserini âyet, hadis ve râvilerin İsrâilî rivâyetlerine dayandırarak oluşturan 
Hindî Mahmûd’un başta Kur’an olmak üzere bu kaynaklardan nasıl istifâde ettiği 
hakkında çalışmamızın “Eserin Kaynakları” başlığı altında teferruatlı bilgi ve-
rilmiştir.66

f) Hadisler

Kısas-ı Enbiyâ’da nadiren de olsa ya bazı bölüm başlıklarına “Ĥadîś-i…” ibâ-
resi ilâve ederek67 yahut beyitlere “ĥadîśde naķl olunmış…”68 “ĥadîś naķlince…”69 
ifâdelerini koyarak aktaracağı rivâyetin hadis olduğunu beyân eden Hindî Mah-
mûd eserinde çoğunlukla İbn Abbâs, Vehb ibn Münebbih, Ka’bü’l-Ahbâr gibi râ-
vilerin rivâyetlerini kullanmış, ancak bunların hadis olduğunu vurgulamamıştır. 
Yaptığımız araştırmalar bize rivâyet tefsirlerinde ve mensur  kısas-ı enbiyâlarda 
bolca yer verilen ancak sahih hadis kaynaklarında rastlamadığımız söz konusu 
rivâyetlerin Hz. Peygamber’e dayanmadığı, Tevrât ve İncîl kaynaklı esâtîr olduğu-
nu göstermektedir. Adı geçen râvilerin rivâyetlerinin yanında Hindî’nin doğrudan 
“hadîś” kaydıyla yer verdiği rivâyetlerin önemli bir kısmının da sahih hadis kay-
naklarında bulunmadığını ayrıca zikretmemiz gerekir. Öte yandan metinde geçen 
sahih hadislerin tahricleri mümkün olduğunca yapılmaya çalışılmıştır.

Hindî Mahmûd’un aktardığı bazı hadisler sahih kaynaklarda farklı rivâyetlerle 
yer almaktayken bir kısmı kaynaklarla örtüşmektedir. Meselâ, Kısas-ı Enbiyâ’da 

66 yk. bk. s. 52.
67 bk. 6a “Ĥadîś-i ibtidâ-i ħalķi’l-arżi ve’l-cibâl”, 8a “Ĥadîśü’l-‛aķl”, 10a “Ĥadîśü’ş-şems 

ve’l-ķamer”, 8a “Ĥadîś-i Hâbîl u Ķābîl”.
68 bk. 692. beyit: Ĥadîśde naķl olunmış dir yılanı
  Dinilmiş kim ki öldürürse anı
69 bk. 7217. beyit: Ĥadîś naķlince naķl olundı dinür
  Lebistân cebelinde defn olınur
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Hz. Âdem’in yaratılışı bahsinde Peygamberimiz’in şöyle buyurduğu ifâde edil-
mektedir:

245. Resûlullâh buyurmış cum‛a günü
 Ulu gündür dönüñ Yezdân’a yönü

246. Bu cümle günleriñ ol ulusıdur
 Śevâblı günlerüñ ol ţolusıdur

247. Ve beş ħaŝlet muĥaķķaķdur o günde
 O gün ħalķ oldı dir Âdem’e ten de

248. Ve cum‛a gün ĥulûl eyledi rûĥı
 O gün fevt oldı yazılmış şürûĥı

249. Ve cum‛a günde bir sâ‛at muĥaķķaķ
 Olur ĥâcet revâ buyurdı dir Ĥaķ

Bu hadis İbn Mâce’de şu şekilde yer almaktadır: “Resûlullâh aleyhissalâtü 
vesselâm buyurdular ki: ‘Cuma günü, günlerin efendisidir. Allâh katında da en 
mühim olanıdır. Cuma, Allâh katında, Kurban ve Ramazan bayramı günlerinden 
daha mühimdir. Bu günün beş hasleti vardır: Allâh, Âdem’i o günde yarattı. Onu 
o günde yeryüzüne indirdi. Ruhunu o gün kabzetti. O günde bir saat vardır ki, kul 
o saatte Allâh’tan haram bir şey talep etmedikçe her ne isterse mutlaka kendisine 
talebi verilir. Kıyamet de o gün kopacaktır. Bütün mukarreb  melekler, sema, arz, 
rüzgar, dağ, deniz hepsi o günden korkarlar.’”70

Yukarıdaki son beyit bazı hadis kaynaklarında müstakil olarak bulunmaktadır: 
“Resûlullâh aleyhissalâtü vesselâm cuma gününden bahis açıp buyurdu ki: ‘Onda 
bir saat vardır; müslüman bir kul namaz kılarken o saate eriştiğinde Allâh’tan her 
ne istemişse Allâh onu kendisine muhakkak verir.’ Allâh’ın Resûlü bunu söylerken 
eliyle o vaktin azlığına işâret ediyordu.”71

Bedenine rûh üflenince Hz. Âdem’in aksırması hâdisesi Kısas-ı Enbiyâ’da şöy-
le anlatılır:

413. Ķaçan cân Âdem’üñ gögsine irdi
 Didilerdi-kim Âdem aķsırdı

70  İbn Mâce, “Cum’a”, 79 (1084). (Bu hadisin farklı şekillerdeki rivâyetleri için bk. Ebû 
Dâvûd, “Salât”, 207; Nesâî, “Cum’a”, 5.)

71 Buhârî, “Cum’a”, 37, “Talak”, 24, “Daavât”, 61; Müslim, “Cum’a”, 13; İmâm Mâlik, 
“Cum’a”, 15; Nesâî, “Cum’a”, 45.
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414. O dem içre ki Âdem aķsırdı
 O küllî ĥâline ĥamd itmiş idi

415. İrüp yerĥamüke Rabbük nidâsı
 Nice ta‛żîm ider görüñ Ħudâsı

Hadis kaynaklarında Hz. Âdem’le ilgili uzun bir rivâyetin baş kısmı şöyledir: 
“Allâh Teâlâ Hz. Âdem’i yarattığı ve ona ruh üflediği zaman Âdem hapşırdı ve 
‘elhamdülillâh’ diyerek Allâh’a hamdetti.”72

Hindî Mahmûd Hz. Âdem’in Cenâb-ı Allâh’la bir mükâlemesini şu şekilde ak-
tarmaktadır:

930. Buyurmış İbn ‛Abbâs Ĥażret-i Ĥaķ
 Ne kim dünyâya gelecekdi mutlaķ

931. Olarıñ rûĥını görmüşdi Âdem
 Görür bir cânı nûrlı Âdem ol dem

932. Dimiş Âdem İlâhâ bu ne cândur
 Bu câna Dâvûd oġluñ ulutandur

933. Benüm biñ yıllıķ ‛ömrümden İlâhî
 Buña ķırķ yılı virdüm dut güvâhı

934. Feriştehleri şâhid dutdı Raĥmân
 Ķaçan ölümün Âdem ķıldı iž‛ân

935. Dimiş ķırķ yıl daħı var ‛ömre ezmân
 Buyurmış Dâvûd’a virdüñ o Mennân

936. Feriştehler buña şâhid dir Allâh
 Utanur Âdem Allâh’dan ol âgâh

937. Ħudâ emr eylemiş bu ĥâle şâhid
 Olundı fi‛l-i Âdem’de müşâhid

938. Virür Âdem’e biñ yıl ‛ömr-i kâmil
 Ve yüz yıl ‛ömri Dâvûd’a sâ᾿il

939. Ħudâ’nuñ luţf u iĥsânı firâvân
 Ola mı luţf-ı Ĥaķķ’a ĥadd ü pâyân

72 Tirmizî, “Tefsîr, Muavvizeteyn”, 3368. Ayrıca bk. Buhârî, “İsti’zân” 1; Müslim, “Cen-
net”, 28.
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Tirmizî’de Ebû Hureyre kanalıyla rivâyet edilen yukarıda baş kısmını verdiği-
miz hadisin devamında Hz. Peygamber’in bu konuyu şu şekilde anlattığı aktarıl-
maktadır:

“Allâh Teâla, elleri kapalı olduğu halde Âdem’e: ‘Dilediğini seç!’ dedi. Hz. 
Âdem ‘Rabbimin sağ elini seçtim! Rabbimin iki eli de sağdır, mübârektir’ dedi. 
Sonra Allâh Teâlâ sağ elini açtı. İçinde Hz. Âdem ve onun zürriyeti(nin emsâlleri) 
vardı. Hz. Âdem, ‘Rabbim, bunlar nedir?’ dedi. Allâh Teâla ‘Bunlar senin zürri-
yetindir’ buyurdu. Her insanın iki gözünün arasında ömrü yazılıydı. Aralarında 
biri hepsinden daha nurlu idi. Hz. Âdem ‘Yâ Rabbî! Bu kimdir?’ dedi. Allâh Teâlâ 
‘Bu senin oğlun Dâvûd’dur. Ona kırk yıllık ömür takdir ettim’ buyurdu. Âdem 
aleyhisselam, ‘Yâ Rabbî onun ömrünü uzat!’ talebinde bulundu. Allâh Teâlâ, “Bu 
ona takdir edilmiş olandır!’ deyince, Âdem ‘Ey Rabbim, ben ona kendi ömrümden 
altmış sene bağışladım’ diye ısrar etti. Bunun üzerine Allâh, ‘Sen ve bu (talebin) 
berabersiniz.’ buyurdu. Sonra Âdem cennete yerleştirildi. Allâh’ın dilediği kadar 
orada kaldı. Sonra cennetten indirildi. Âdem burada kendi ecelini yıl yıl sayıp 
hesaplıyordu. Derken ölüm meleği geldi. Hz. Âdem ona, ‘Acele ettin, erken gel-
din. Bana bin yıl ömür takdir edilmişti!’ dedi. Melek, ‘İyi ama sen oğlun Dâvûd’a 
ömrünün altmış senesini verdin.’ dedi. Ne var ki Âdem bunu unuttu, zürriyeti (üm-
meti) de unuttu. Âdem hatâ işledi, zürriyeti de hatâ işledi.” Resûlullâh ilâve etti: 
“O günden itibâren yazma ve şâhidlik emredilmiştir.”73

Hindî Mahmûd, Hz. İbrâhim’in hanımı Sâre ile bir şehrin yöneticisi arasında 
geçen hâdiseyi şöyle anlatmaktadır:

2295. Sâre ana ziyâde ħûbe imiş
 Ki Ĥavvâ Ana aķrânı ögülmiş

2296. Diler şehirden alup gitmek anı
 Bilür elinde degildür ‛ınânı

2297. Diler Ĥażret-i İbrâhîm icâzet
 Ħudâ’dan gitmege olur irâdet

2298. Ķoyar ŝandûġa Sâre Anamız’ı
 Giderek bir maĥalle irer izi

73  Tirmizî, “Tefsîr, Muavvizeteyn”, 3368. (Hadis “hasen-garib” kaydıyla rivâyet edilmiştir. 
Ayrıca bk. Tirmizî, “Tefsîr, A’râf”, 3078)
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2299. Bâc alurlar imiş dir ol maĥalde
 İrer bâd-ı hevâ daħı seĥerde

2300. Dimiş bâcdâr ne ĥâl ŝandûķda ne var
 Dimişler bâcıñ al ŝandûķda neñ var

2301. Dimiş şâh emridür ŝandûġı açmaķ
 Bize lâzım olan açmaķ u baķmaķ

2302. Açar ŝandûġı nâgâh anı görür
 Melek-sîmâ perî-ruħ anı bilür

2303. Ķamaşur gözleri dünyâyı görmez
 Gider ‛aķlı o dem kendüye gelmez

2304. Giderek gözin açar dir ki sulţân
 Bunıñ gibi yolında ħod virür cân

2305. Alur ŝandûķ-ıla Sâre’yi gider
 Ħudâ İbrâhîm’e gör kim ne ider

2306. Gözinden ref‛ ider perdeyi Yezdân
 Görinür âşikâre aña pinhân

2307. Ġaraż bile Ħudâ ĥıfż eyledügin
 O kelb Sâre’ye ne söz söyledügin

2308. İledürler sarâya Sâre’yi yâr
 Görüp kelbüñ dinür kellesi ķızar

2309. Yaķın varmaķ diler kim el ide ol
 Dimiş Sâre yüri benden ırâġ ol

2310. Zevâl irer saña gelme yanuma
 Ţayanuram ŝaĥîĥ bilgil dînüme

2311. ‛İnâd idüp yürür ki el uzada
 Eli a‛żâsı ķurumış orada

2312. Dimiş Tañrı’ñ içün baña meded ķıl
 Baġışlayam saña câriye vü ķul
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2313. Saña ni‛met virüp olam ķarındaş
 Meded eyle bu derdden ķurtıla baş

2314. Tażarru‛ Ĥaķķ’a ķılmış Sâre Ana
 Bayaġı gibi olmış dir tüvânâ

2315. Ŝuçım baġışla ķardaş ol benümle
 Barışduġımız ecli-çün senüñle

2316. Hâcer’dür câriyem sizüñ nesilden
 O Ŝâliĥ peyġamber aŝlından

2317. Baġışladım saña câriyeñ olsun
 Senüñle ‛ömri olduġunca dursun

2318. Varur İbrâhîm’üñ yanına Sârâ
 O kelb ne vech-ile ķıldı müdârâ

2319. İdüp taķrîr dir İbrâhîm görürem
 Ne kim vâķi‛ olupdur hep bilürem

2320. Ħudâ perdeyi ref‛ itdi gözümden
 Ħaber ŝıĥĥatını bilgil sözümden

Sahih hadis kaynaklarına göre Hz. Peygamber bu mevzuu şu şekilde anlatmış-
tır: “Resûlullâh aleyhissalâtü vesselâm buyurdular ki: ‘İbrâhim aleyhisselâm sa-
dece üç defa yalan söylemiştir: Bunlardan ikisi Allâh’ın zâtı ve rızâsı içindir. Biri, 
puta tapanlara “Ben hastayım.” demesi, diğeri “Belki şu büyük put kırma işini 
yapmıştır.” demesidir. Bir tanesi de Sâre hakkındadır. Hz. İbrâhim günün birinde 
azılı bir zâlimin memleketine Sâre ile beraber gelmişti. Sâre güzel bir kadındı. 
Zâlim yöneticinin adamları Hz. İbrâhim ve Sâre’yi görüp ona haber verdiler: ‘Se-
nin memleketine öyle güzel bir kadın geldi ki, senden başkasının olması münâsib 
değildir’ dediler. Zâlim derhal adamlarıyla İbrâhim’e haber gönderdi. Hz. İbrâhim 
geldiğinde ‘O kadın kimdir?’ diye sordu. Hz. İbrâhim ‘Kız kardeşim’ dedi. Sonra 
İbrâhim Sâre’nin yanına gelip ‘Yeryüzünde senden benden başka îmân eden kimse 
yok. Bu melik bana seni sordu. Ben de ona kız kardeşim olduğunu söyledim. Sakın 
beni yalancı çıkarma.’ dedi. Bir süre sonra zâlim melik Sâre’yi çağırttı, yanına 
getirtti. Sâre adamın yanına girince, adam eliyle Sâre’ye uzanmaya davrandı. Ama 
eli şiddetli şekilde tutuldu, adam boğulacak gibi oldu. Sâre’ye: ‘Elimi salması için 
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Allâh’a duâ et! Sana zarar vermeyeceğim!’ dedi. Sâre duâ etti. Adam rahatladı, 
ama tekrar Sâre’ye sataşmak istedi. Eli, öncekinden daha şiddetle tutulup kaldı. 
Sâre’den yine rica etti. Sâre duâ etti, adam eski hâline döndü. Fakat tekrar rahat 
durmadı. Eli önceki iki seferden daha şiddetli şekilde tutuldu. Sâre’ye yalvardı: 
‘Allâh’a duâ et, elimi salsın, sana zarar vermeyeceğim!’ dedi. Sâre duâ etti, adamın 
elleri açıldı. Adam kapıcılarını çağırdı, ‘Siz bana insan değil şeytan getirmişsiniz. 
Bunu diyarımdan çıkarın!’ dedi. Sonra Sâre’ye, Hâcer’i hizmetçi olarak bağışladı. 
Sâre Hz. İbrâhim’in yanına geldi. Hz. İbrâhim namaz kılıyordu. Onu görünce: 
‘Nasılsın, ne haber?’ dedi. Sâre: ‘Hayır var. Allâh o zâlimin (fâcirin) elini tuttu ve 
bana bir hizmetçi verdi.’ dedi.”74

Hindî Mahmûd, Hz. İbrâhim’in İsmâil aleyhisselâmı Mekke’de ziyâret edişini 
şu beyitlerle anlatmaktadır:

2538. Hâcer İsmâ‛îl’i diler everür
 Ķabîle-i ‛Arab’dan bir ķız alur

2539. Yapar evler ġınâ üzre geçer ĥâl
 Biraz bu nev‛-ile eyledi bâzâr

2540. Dir İbrâhîm oları göre-gelür
 Oları anda bulamaz yerinür

2541. Olar da ġayrı yire gitmiş imiş
 Deve üstünden İbrâhîm ki ŝormış

2542. Dimiş ħâtûn İsmâ‛îl’i n’idersin
 Degiller bunda görmedin gidersin

2543. Dinür İbrâhîm’e ŝovuķ söz eyler
 Ne baķar yüzine ne ħıdmet eyler

2544. Dimiş İbrâhîm ol ħâtûna bunı
 O dem dönmiş dinür Şâm’a yüzüni

74 Buhârî, “Enbiyâ”, 9; “Büyû”, 100; “Hibe”, 36; “Nikâh” 12; “İkrâh” 6; Müslim, “Fezâil”, 
154; Ebû Dâvûd, “Talâk”, 16; Tirmizî, “Tefsîr, Enbiyâ”, 3165. (İlgili yerlerde bazı rivâyet 
farklılıkları bulunmaktadır.) 
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Ķāle İbrâhîm în vaķt “ve câ᾿e İsmâ‛îl kellimû redde’l-bâb”* 

2545. Gidüp İbrâhîm anlar eve geldi
 Babañ gelmişdi sizi bulamadı

2546. Didi İsmâ‛îl’e sen di o ķosın
 Ve tebdîl eylesün evi ķapusın

2547. Dir İsmâ‛îl ki ‛izzet eyledüñ mi
 Aña eyüce sözler söyledüñ mi

2548. Bilür ki ‛izzet ikrâm eylememiş
 Dir ol ‛avradı ol ânda boşamış

2549. Alur bir ġayri ħâtûn dindi anda
 Gelür İbrâhîm anda ol zamânda

2550. Yine bulunmaz oġlı ile Hâcer
 O ħâtûn ĥażrete dir ķapu açar

2551. Ŝafâ geldüñ deyu eylemiş ikrâm
 Olar ķanda idügin ider i‛lâm

2552. Yolıñ tozunı silker üzerinden
 Başın yuyup ķonuķlar ol dilinden

2553. Deveden inmeyüp di oġluma dir
 Bu ev ķapusın itmiş eyü tedbîr

Buhârî’de ise Peygamberimiz’in bu hâdiseyi şöyle anlattığı rivâyet edilmek-
tedir:

“…İsmâil Mekke’de gençlik çağına erince, Cürhümlüler kendilerinden bir kız-
la onu evlendirdiler. İsmâil’in annesi vefât etti. Sonra İbrâhim, İsmâil’i ve hanımı-
nı ziyârete geldi. İsmâil o sırada evde yoktu, hanımına onu sorduğunda ‘Rızkımızı 
tedârik etmeye gitti.’ cevabını aldı. Sonra İbrâhim ‘Maîşetiniz, vaziyetiniz nasıl?’ 
diye sordu. Hanım: ‘Çok kötü durumdayız, darlık içindeyiz.’ dedi, hâlinden şikâ-
yetçi oldu. İbrâhim, ‘Kocan geldiğinde selâmımı söyle; de ki, ‘Kapısının eşiğini 
değiştirsin.’ dedi. İsmâil eve geldiğinde birilerinin gelip gittiğini sezer gibi oldu, 
hanımına ‘Eve biri mi geldi?’ diye sordu. Hanım, ‘Evet, şöyle şöyle bir ihtiyâr 

*  “Hz. İbrâhim o zaman, ‘İsmâil geldiğinde söyleyin kapıyı kapasın’ dedi” anlamına gelen 
bu ibâre hadis-i şerifte “ve ķūlî lehu yugayyirü ‛atebete bâbihi” şeklinde olup “(İsmâil’e) 
söyle, kapısının eşiğini değiştirsin” mânâsındadır. (Buhârî, “Enbiyâ”, 38)
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geldi, seni sordu, (dışarı çıktığını) söyledim; vaziyetimizi sordu, darlık içinde, zor 
durumda olduğumuzu söyledim.’ İsmâil, ‘Başka bir şey söyledi mi?’ dedi. Ha-
nımı, ‘Evet, sana selâmı var, ‘kapının eşiğini değiştirmeni’ tenbih etti.’ şeklinde 
cevap verdi. Sonra İsmâil, ‘O gelen babammış. Senden ayrılmamı tenbihlemiş. 
Artık kendi âilenin evine gidebilirsin.’ dedi. İsmâil ondan boşanarak Cürhümlü-
ler’den başka bir kadınla evlendi. İbrâhim Allâh’ın dilediği bir müddetten sonra 
bir daha geldi. İsmâil yine evde yoktu. Hanımına onu sordu. Hanım, ‘Maîşetimi-
zi tedârik etmeye gitti.’ dedi. İbrâhim, ‘Nasılsınız, vaziyetiniz nasıl?’ diye sordu. 
Hanım, ‘Şükür, elhamdülillâh. İyiyiz, durumumuz iyi.’ dedi. İbrâhim, ‘Ne yer, ne 
içersiniz?’ dedi. Hanım: ‘Et yeriz, su içeriz.’ diye cevapladı. İbrâhim, ‘Yâ Rabbî, 
bunların etini, suyunu bereketlendir.’ diye duâ etti. … ve ‘Kocan geldiğinde ona 
selâmımı söyle; kapısının eşiğini sağlam tutmasını tenbihlediğimi ilet.’ dedi. İs-
mâil eve geldiğinde hanımına ‘Gelen giden oldu mu?’ diye sordu. Hanımı, ‘Evet, 
güzel yüzlü bir ihtiyâr geldi (İbrâhim’den övgüyle söz etti), seni sordu, ben de 
rızkımızı tedârik etmeye gitti, dedim. Geçimimizi sordu, hayır ve saâdet içerisinde 
olduğumuzu söyledim.’ dedi. İsmâil, ‘Başka bir şey söylemedi mi?’ deyince, ha-
nımının cevâbı ‘Evet, sana selâm söyledi ve ‘söyle ona, kapısının eşiğini sağlam 
tutsun’ dedi.’ şeklinde oldu. Bunun üzerine İsmâil, ‘O gelen babamdır. Sen de 
evimin eşiğisin. Babam seni hoş tutmamı emretmiş.’ dedi…”75

Görüldüğü üzere, Hindî Mahmûd hadis-i şeriflerden istifâde etmiş, ancak kı-
sas-ı enbiyâ kaynaklarındaki farklı rivâyetleri de eklemek, hattâ bazen onları ter-
cih etmek sûretiyle kendi üslub ve tavrıyla bunları aktarmıştır. 

Hindî, Hz. Uzeyr’in peygamber olduğuyla ilgili İsrâilî rivâyetleri tercih etmiş-
ken, sahih kaynaklarda Hz. Peygamber’in Uzeyr’in peygamberliği meselesini bil-
mediğine dâir rivâyet kayıtlıdır:

6965. ‛Uzeyr peyġamber-i aŝlî imiş
 O Tevrât’ı dinür ezber oķumış

“Resûlullâh aleyhissalâtü vesselâm buyurdular: Tubba‛ mel‛ûn mudur bilemi-
yorum, Uzeyr peygamber midir onu da bilemiyorum.”76

Hindî, Yûşâ aleyhisselâmın bin ay boyunca gündüzleri sâim, geceleri kāim 
iken kâfirlerle savaştığını anlatır. Sonra da Hz. Peygamber’in Hz. Yûşâ’ya gıpta 
ettiğini söyler ve mevzuun devamını şu beyitlerle aktarır:

75 Buhârî, “Enbiyâ”, 38. (Zübeydî’nin Muhtasar’ında hadis nr. 1415)
76 Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 14 (4674).
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5532. Resûlullâh buyurmış ümmetümde
 Yûşa‛ gibi er ola himmetünde

5333. Olar da ķılalar biñ ay ġazâlar
 Śevâb bula-y-ıdı bay u gedâlar  
5334. Gelüp Cibrîl selâm getürdi Ĥaķ’dan
 Ĥabîbüm yâ Muĥammed al sebaķdan

5335. Ŝaķın ġam çekme biñ aylıķ śevâbdan
 Senüñ ümmetüñe bir gice andan

5336. Śevâblı ola bil sen yâ Muĥammed
 Ķadir gicesidür ol bilgil Aĥmed

5337. Kim iĥyâ eylese ol gice bilgil
 Dimiş Yûşa‛ śevâbun anda bulġıl

Sahih kaynaklarda bulunmayan bu hadis tefsirlerde Ali b. Urve ve Mücâhid’e 
dayandırılmış ve Kadir sûresinin sebeb-i nüzulü olarak kaydedilmiştir.77

Kısas-ı Enbiyâ’da dikkat çeken bir başka husus, eserin ilk bin beytinde ha-
dislere vurgu yapılırken sonraki yerlerde hadis lafzının kullanılmaması, doğrudan 
râvilerin anılarak kıssaların aktarılmasıdır. Birçok konu ise hadis veya râvilere 
atıflar yapılmadan anlatılmıştır. Meselâ, Hindî Mahmûd, Hz. Nûh’un oğullarının 
isimlerini verirken kaynak belirtmemiştir:

1130. Oġullaruñ biri Ĥâm u biri Sâm
 Biri Yâfeśdürür bil anlara nâm
…

1279. Virür Sâm’a Ĥicâz ile Yemen dir
 Dimiş Ĥâm da nire varam ya ben dir

1280. Aña maġribdeki siyâh ‛Araplar
 Ve żamîmesidür Hindî erenler

1281. Ve o dem Yâfeś’e meşrıķı virmiş
 O demden Türk atası Yâfeś olmış

77 Meselâ bk. İbn Kesîr, Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr (ihtisâr ve tahkik Muhammed Ali es-
Sâbûnî), Beyrut 1981, III, 659; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, VIII, 5972.
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Tirmizî’deki bir rivâyete göre sahâbîlerden Semûre b. Cündeb “Biz Nûh’un 
zürriyyetini kalıcı kıldık” (es-Sâffât 37/77) meâlindeki âyetle ilgili şu rivâyeti nak-
letmiştir: “Bunlar Hâm, Sâm ve Rûm’un atası Yâfes’tir… Rasûlullâh buyurdu ki: 
‘Sâm Araplar’ın babasıdır. Yâfes Rumlar’ın babasıdır. Hâm Habeşîler’in babası-
dır.’”78

Hindî, aşağıdaki rivâyeti ise “dinür” ibâresiyle aktarmaktadır:

6774. Dinür Loķmân’ı ĥikmet naķl idermiş
 Biri dir bu kerâmet neden irmiş

6775. Dimiş Loķmân iki ĥâlden irdüm
 Ŝıyânet ile ţoġrı sözde buldum

İmâm Mâlik, Muvatta’da konuyla ilgili şu rivâyeti nakletmektedir: “Lokmân’a 
‘Sende gördüğümüz bu fazîletin kaynağı nedir?’ diye sorulduğunda şu cevâbı ver-
di: ‘Doğru sözlülük, emâneti yerine getirmek, gereksiz işleri terketmek.’ Bir rivâ-
yette ‘Sözümde durmak.’ ziyâdesi de vardır.”79

Hindî, Mûsâ aleyhisselâmın kıssasını anlattığı kısımda Allâh’ın Hz. Mûsâ’ya 
oruç tutmayı emrettiğini ve ona şöyle buyurduğunu söyler:

5038. Baña ŝâ᾿imlerüñ aġzı ķoķusı
 Ki miskden yeg gelür dir ħoş bûsı

Kaynaklarda bu ifâde Peygamberimiz’in dilinden kudsî hadis olarak nakledil-
miştir: “Ebû Hureyre’den rivâyet edildiğine göre, Hz. Peygamber şöyle buyurdu: 
‘Nefsim yed-i kudretinde olan Allâh’a yemin ederim ki oruçlunun ağzının kokusu 
Allâh katında misk kokusundan daha hoştur.”80 Hâris el-Eş’arî’nin Hz. Peygam-
ber’den naklettiği bir başka rivâyete göre ise, Allâh Yahyâ aleyhisselâmın kavmine 
orucu emretmiş ve Hz. Yahyâ’ya kendi katında oruçlunun ağız kokusunun miskten 
daha hoş olduğunu söylemiştir.81

78  Tirmizî, “Tefsîr, Sâffât”, 3228-3229.
79 İmâm Mâlik, “Kelâm”, 17.
80 Buhârî, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 164.
81 Tirmizî, “Emsâl”, 3.
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Son örnek olarak, Hindî Mahmûd’un “Resûlullâh kelâmı” tabiriyle aktardığı 
aşağıdaki rivâyeti verebiliriz:

4179. Ħayırlusı nisânuñ çâr ħâtûn
 Buyurmuşlar beyân anlaruñ adın

4180. Biri Meryem u Ħadîce-i Kübrâ
 Birisi daħı Fâţıma-i Zehrâ

4181. Ferâħîm ķızı Âsiye-i ebkâr
 Raḍıyallâhu ‛anhünne di iy yâr

Bu rivâyet hadis kaynaklarında farklı ifâdelerle yer almaktadır. İbn Abbâs’ın 
anlattığına göre Hz. Peygamber bir defasında yere dört çizgi çizerek “Bunları niye 
çizdiğimi biliyor musunuz?” diye sorar. Sahâbîler, “Allâh ve Resûlü daha iyi bilir.” 
derler. Hz. Peygamber şöyle buyurur: “Cennet kadınlarının en faziletlileri Hadîce 
binti Huveylid, Fâtıma binti Muhammed, Meryem binti İmrân ve Firavun’un hanı-
mı Âsiye binti Muzâhim’dir.”82 Başka bir rivâyete göre Hz. Peygamber “Yeryüzü 
kadınları arasında (faziletleri bakımından) Meryem, Hadîce, Fâtıma ve Âsiye’yi 
bilmen sana kâfidir.” buyurmuştur.83

g) Atasözleri ve Deyimler

Hindî Mahmûd’un halk arasında yaygın olarak bilinenlerin yanında bugün bir-
çoğu kullanılmayan atasözleri, tabir ve deyimleri aruza başarıyla tanzim ederek 
kullanmış olması kanaatimizce eserin üslubuyla ve tarihî/edebî kıymetiyle alâkalı 
en önemli hususiyetlerden biri sayılabilir. Eserde bununla ilgili dikkat çeken ör-
nekler şunlardır:

27. Yemen iline ĥuccâc ile vardum
 O yerlerde niçe çerâġ uyardum

30. Ķapucıbaşı ķıldı bendesini
 O gün ezdimdi sükker kellesini

1288. Ķaķuyup Ĥâm’a bed-du‛â ider dir
 Yüziñ ķara ola hemân senüñ dir

 82 Hâkim, Müstedrekü’s-Sahîhayn, II, 497; Ahmed bin Hanbel, Müsned, I, 293.
 83 Tirmizi, “Menâkıb”, 26; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 64, 80, 135. Benzer rivâyetler 

için ayrıca bk. Buhârî, “Enbiyâ”, 32, 45-46; “Menâkıbü’l-Ensâr”, 20; Müslim, “Fezâilü’s-
sahâbe”, 70.
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1375. O ħuddâmuñ var imiş bir ulusı
 Anuñ Ħulûd adı ‛âlem delüsi

1485. Ve ţaġlar oyaruz evler yaparuz
 İki etmeklinüñ birin ķaparuz

1486. Melek ķuvveti bize eśer itmez
 Ŝaĥîĥ sözdür ki cân bostânda bitmez

1689. Çalar yire acı ķavun miśâli
 Helâkine irer sözüñ me᾿âli

1853. Belâ çeker görürler anı ħâbda
 Yaraşur didiler şeyţân ‛ažâbda

1986. İşidüp Âzer İbrâhîm’e ķaķır
 Niçün idersin altun işi baķır

2068. Ol oda kimse dir yaķın varamaz
 Od ile seyle dir kimse duramaz

2073. Yüzi ķara olısardur olaruñ
 Görürler nekbetin küfr u ḍalâlüñ

2085. Zinâ ıżhâr ile itmiş o kelbler
 Ķara geymiş bu mâtem ile şebler

2108. Vezîrleri dimiş demür de olsa
 Erirdi mûm gibi bir günde ķalsa

2132. Bizüm ecdâdımuz oda ţaparmış
 Oġulları ocaķdan od ķaparmış

2202. Çıķarlar âsumâna ol ķadar yir
 Degirmen ţaşı gibi görinür yir

2333. Anuñ dir ‛ışķı İsmâ‛îl’e düşdi
 O balıñ arısı başına üşdi

2343. Uyanup Hâcer’i uyarur anda
 Olundıķ da‛vet olavuz dügünde

2357. Bu sözi işidüp güci ķurudı
 Köpek dinür biraz durup uludı
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2423. Buradan dindi İbrâhîm’e cömerd
 Ķıyaķ gerek dinilür dünyede merd

2677. Olar gide ķalavuz biz senüñle
 Belâyı başuña aldıñ elüñle

2811. Ħudâ öldürmedügi öldürülmez
 O Yezdân taķdîri sırrı bilinmez

3209. Saña ancaķ bu aķrândurur el-ĥaķ
 Elüñ gögsiñe ķo inŝâf ile baķ

3665. Var imiş bir mücevher kîle zerden
 Ķadîmdendür dinilür ĥîle erden

3724. Dimişler Yûsuf olsa öldürürdi
 Ŝamanı derimüze doldururdı

3773. Yitirmişdüm bir oġlum bundan esbaķ
 Iŝırmışdum anuñ fikriyle barmaķ

3804. Dinür ħâ’in olur ħavf üzre dâ’im
 Gider żulm ile mülk küfr-ile dâ’im

3989. Dimiş Yûsuf Zelîħâ’ya ŝıġa ķol
 Ĥelâl olmaķ dilerseñ müslümân ol

4153. Göñüle irişür şefķat ķulaķdan
 Davul âvâzı gerekdür ırâķdan

4322. Buradan ķaldır ayaġı hemân sen
 Kişide baş gerekdür ola esen

4435. Göñül dardur dilüm peltek İlâhî
 O Hârûn’dur süħanver Ĥaķ güvâhi

4449. Senüñ üstüñde Fir‛avn haķķı vardur
 Duz etmek bilmemek ulu günâhdur

4568. Dimiş Fir‛avn ü Hâmân bilmezüz biz
 Ki ķar yaġdıķda dinür örtülür iz

4591. Dutup eyle ‛aŝâ ejderi dermân
 O ni‛met ĥaķķı eyle yine iĥsân
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4699. Dinür ķırķ gün aç u susuz ķomuşlar
 Dinür engüşte ķamuş doķumuşlar

4739. Ne kim elden gelür itme dirîġi
 Gözüñe bil ŝıdırmazam ķoruġı

4865. Leb-i deryâya irdi ķavm-i Mûsâ
 Yazılandur gelen dinmiş ru᾿ûsa

5113. Delü itmez bu sizüñ itdigüñüz
 Ķabûl itmez bir oġlan didigüñüz

5197. Ţama‛ kişiyi žillete bıraġur
 Meśeldür ţaş yerinde olur aġır

5272. Geçer bir niçe gün dinür o ĥâlde
 Yaramazlar olur dâ᾿im yamanda

5479. Ħıżır dimiş işime ŝabr olunmaz
 Ki sır bilmezüñ iħtiyârı ķalmaz

5677. Bu ĥayvânlar yüzi ŝuyına ‛afv it
 Kemâl-ile irişdi bize te᾿kîd

5874. Çaġırup dir ki cenge gir beru gel
 Ħaberi yoķ ki el üzre olur el

6451. Geçer ķırķ gün olur ĥâmile ħâtûn
 Żuhûra geldi Yaĥyâ gözüñ aydın

6619. Olar ţûfânda ţaġ ardına düşer
 Aç arı gibi ilimüze üşer

6679. Dimişler at u ķısraķ eyü görür
 Ve ayġır görmemiş ķısraķ ne görür

6824. Yaramaz niyyeti irer başına
 Ne ŝansañ başıña ŝan yoldaşıña

7011. Dimiş Buħtnaŝr gülmek ŝaķala
 Köpege yal dökmekdür sifâle

7012. Bizi masħaraya alma kerem ķıl
 Bu dem olduķ senüñ ni‛metüñe ķul
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7110. Ḍalâlete düşüp şirk üzre ola
 Anuñ gözleri ţopraķ ile dola

7224. Ziyâde ĥîle-kâr kâfirdi mel‛ûn
 Degirmensüz ögidür didiler un

7231. Ķavm içinde yuvalanur o üç gün
 Doñuzuñ ölüsi köpege dügün

7244. Yediler dir söziyle laĥm-i ħınzîr
 Ki it dişi ţoñuz derisine dir

7305. Olur günden güne gün gibi rûşen
 Münevver nûr ile ol vech-i aĥsen

7574. Resûl’i göricek ķuvvet kesilür
 Göricek er eri nażarda bilür

7629. Dimiş ki ķudret Allâh’ıñdurur bil
 Şer iş te᾿ħîrle olur ħayra tebdîl

7664. Bu ĥâli göricek şâd oldı Câbir
 Murâdına irer elbette ŝâbir

8. Şekil Özellikleri

a) Vezin - Kafiye - Redif

1. Vezin

Hacimli bazı mesnevîlerde olduğu gibi Kısas-ı Enbiyâ’da da birkaç vezin kul-
lanılmıştır. Kısas-ı Enbiyâ’nın mesnevî kısmının vezni, bu nazım şekliyle yazılmış 
uzun hikâyelerin de vezni olan Hezec bahrinin Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fe‛ûlün ka-
lıbıdır. Hezec’in bu müseddes kalıbının Hindî Mahmûd’un medhettiği Yazıcıoğlu 
Mehmed’in Muhammediye’sinin de hâkim vezni olduğu göz önünde bulundurul-
duğunda Hindî’nin bu kalıbı kullanmasında Muhammediyye’nin etkili olduğunu 
söylemek mümkün görünmektedir. Ancak Türk edebiyâtının bu tarz mesnevîle-
rinde kısalığı, Türkçe’ye rahat uygulanması ve sıklıkla kullanılması sebebiyle 
kazandığı işleklikten dolayı şâirlerin söz konusu kalıbı tercih ettiğini de gözardı 
etmemek gerekir. Hindî Mahmûd Kısas-ı Enbiyâ’daki kasîdelerde ise Remel bah-
rinin Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün ve Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün ka-
lıpları ile Hezec bahrinin Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün kalıbını kullanmış-
tır. Eserde kullanılan kalıplar ve bunların uygulandığı beyit numaraları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir:
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Aruz Kalıbı Uygulandığı Beyit Aralığı

Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün
Na‛t-i Resûl-i Žü’l-celâl: 1-21
Na‛t-i ħatmi’l-enbiyâ: 7675-7685

Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün Tevĥîd-i Bârî Ħudâ: 1-26

Fâ‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün
Ķaŝîde-i Tevĥîd-i Žü’l-celâl:  1-23
Der Beyân-ı Kelime-i Şehâdet: 1-15

Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün Na‛t-ı Dîger: 7686-7694

Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fe‛ûlün
Nażm: 1-14
Kitâb-ı Ķıŝaŝ-ı Enbiyâ: 1-7674
Medĥ-i Pâdişâh-ı Żıllullâh: 7695-7762

Hindî Mahmûd şâirlik iddiâsında bulunmamasına ve doğrudan sanat dâvâsı 
gütmemesine rağmen aruzu Türkçe’ye başarı ile uygulamıştır. Bu tarz tahkiyeli ve 
hacimli mesnevîlerde gazellerdeki gibi şiiriyet ve kusursuz vezin tatbiki aranma-
malıdır. Hindî’nin eseri nazmetme gâyesi de göz önüne alındığında eserde yer yer 
mevcut, çoğu vezin zarûretinden kaynaklanan kusurlar, uyumsuzluk ve aksaklıklar 
nisbeten tabiî karşılanabilir. Nitekim o, gâyet mütevâzı ifâdelerle eserinde bazı 
hatâların bulunabileceğini belirterek, okuyuculardan bu hatâları hoş görmelerini 
dilemiş, bunları düzeltecek, eksiklikleri giderip kusurları örteceklere de duâlar et-
miştir: 

50. Bu nażmuñ kim ħaţâsın ide taŝĥîĥ
 Odur insân cihân içinde taŝrîĥ

51. ‛Uyûbın anlaruñ setr ide Deyyân
 Benüm ‛aybumı setr eyleye ol cân

52. Ki ya‛nî ide noķŝânını tekmîl
 İki cihân śevâbın ide taĥŝîl

7755. ‛Uyûbın setr idenler bula devlet
 Eger taŝĥîĥ oluna ulu ‛izzet
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1.1) İmâle

Türkçe bir kelimede kısa heceyi vezne uydurmak için uzun okumak mânâsına 
gelen imâle Kısas-ı Enbiyâ’da en çok karşılaşılan aruz kusurudur. Ancak aruzu 
kullanan hemen her klasik Türk edebiyâtı şâirinin eserinde tesâdüf edilen imâle, 
bazı edebiyât bilginleri tarafından kusur değil, söze kuvvet ve güzellik veren bir 
âhenk unsuru olarak kabul edilmiştir.84 Kısas-ı Enbiyâ’nın hemen her beytinde 
rastladığımız imâle için seçtiğimiz birkaç örnek aşağıdadır. (İmâle yapılan heceler 
koyu harflerle yazılmıştır.)

115. Başı aķ incüden gevdesi zerdür
 Gözü yâķutdan daħı güzeldür

973. Deyüp gelür bulamaz Âdem’i ol
 Arayuban gözedür ŝaġ ile ŝol

1293. Cihânda eylük üzre olagör yâr
 İdegör vâlideyn ĥaķķını ıżhâr

1294. Du‛âsın alasın tâ vâlideynüñ
 Olaruñ ĥaķķı tâ olmaya deynüñ

4450. Be-her-ĥâl sözüñ üstündür senüñ bil
 Revâdur ki yumuşaķ söyleye dil

5242.  Alup öküzi gelür evlerine
 Ta‛accüb ķıl cihânuñ revlerine

6788. Yine boġazla dir getür keminden
 Getürür yine yürekle dilünden

Eserde aşağıdaki beyitlerde olduğu gibi, Arapça ve Farsça kelimelerde uzatıl-
maması gereken hecelerin uzatılmasıyla meydana gelen kusurlar da mevcuttur. Bu 
tür imâleler belâgat âlimleri tarafından hoş karşılanmamıştır:

702. Ve Ĥavvâ Anamuz dir bir ţaş almış
 Ĥacerü’l-esved’üñ aŝlından imiş

2447. Cehâr ferişteh ile Cebre᾿îl bil
 İder kendülerin insâna tebdîl

84 bk. Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1998, I, 178.

BİRİNCİ BÖLÜM - Peygamber Kıssaları98



6436. Zekeriyyâ’yı peyġamber ider Ĥaķ
 Olar üstine ta‛yîn ķıldı el-ĥaķ

1.2) Zihaf

Arapça veya Farsça kelimelerde uzun okunması gereken bir hecenin vezin 
zaruretiyle kısa okunması demek olan zihaf Kısas-ı Enbiyâ’da yer yer karşımıza 
çıkan aruz kusurlarından biridir. Aşağıdaki örnek beyitlerde koyu harflerle yazılan 
hecelerde zihaf vardır.

299. Canuñ adına Mâric dinmiş ol ân
 Dişisin Mârîce ħalķ itdi Yezdân

805. Yunus Ŝâliĥ u İdrîs dindi ħayyâţ
 Ŝorarsañ igne luġatını ħayyâţ

1921. Virür İbrâhim’i anasına ol
 Dutar Ĥażret-i Cibrîl per ile yol

2780. Dimiş Cebra᾿il’e ‛Azrâ᾿il’e ŝor
 Dirîġ itmez cevâbda bize maķdûr

4216. Dimişler Beni İsrâ᾿îl’i cümle
 Sarâya da‛vet eyleñ ĥîle ile

4314. Musâ eli ile Fir‛avn’i urmış
 Elini anuñ içün Ĥaķ ŝaķınmış

5812. Davud İsrâ᾿îl’den nesl-i Hûd’dan
 Olalar dört bürâder cümle Hûd’dan

6133. Divânda baġladı ŝaf dört biñ âdem
 Olar ardında dört biñ dir çeker dem

1.3) Vasl

Sessiz harfle biten bir kelimeyi sesli harfle başlayan kelimeye bağlayarak 
okumak anlamına gelen vasl Kısas-ı Enbiyâ’da göze çarpan kusurlardan biri gibi 
görünmekteyse de bunu eski şiirin âhenk unsurlarından saymak da mümkündür. 
Zira eski Türk edebiyâtında birçok şâir bu tarz söyleyişi mahzurlu görmemiştir. 

158. O yir ķavminüñ͜ adın Maĥle yazmış
 Ve çoķluġın Ħudâ bilmekde ķalmış
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242. Gice gündüz dolanur şems ile mâh
 Ħudâ Ķur᾿ân’da buyurur ol͜ âgâh

253. Üçünci Cennetü’l-me᾿vâ’dür͜ iħvân
 Zebercedden yeşil ħalķ itdi Mennân

1204. Dinür her bir ‛aŝâ bir mürsel͜ içün
 Yazılmış nâmları bilür o Bî-çûn

4450. Be-her-ĥâl sözüñ ͜ üstündür senüñ bil
 Revâdur ki yumuşaķ söyleye dil

5749. Ħudâyâ Eyyub ͜ açdur sen bilürsin
 Yilerüm yil gibi durmam bilürsin

5784. Girüp Eyyub ͜ o ŝuya yundı dinmiş
 Gidüp emrâż tamâm ŝıĥĥate irmiş

Kısas-ı Enbiyâ’da bu tür vasıllar yanında vezin icâbı iki kelime arasında hece 
düşürülmesiyle yapılması gereken vasıllar da vardır. Metinde bu kelimeler vasle-
dilmediği için vezin aksamaktadır:

974. Bulamaz Âdem’i feryâd ider dir
 Ve aġlar zâr idüp nice oldı dir pîr

(“Nice oldı” ifâdesi “nic’oldı” şeklinde okunmalıdır.)

3004. Ĥaķįr gördi çü Yûsuf kendüsini
 Ki ŝaydı hîçe ol dem kendü özini

(İkinci mısrâdaki “kendi özüni” kelimelerini “kend’özüni” şeklinde bitiştirdi-
ğimizde vezin düzelmektedir.)

4640. Muķaddem sen mi idersin biz mi idelüm
 Ţarîķımuzı birbirin güdelüm

(Birinci mısrâdaki “mi idersin”i “m’idersin”, “mi idelüm”ü “m’idelüm” 
şeklinde okuduğumuzda vezin düzelmektedir.)

1.4) Arapça ve Farsça Kelimelerde Ses Türemesi

Kısas-ı Enbiyâ’da kelimeyi vezne uydurmak için zaman zaman ses türetildiğini 
görmekteyiz. Meselâ, “Vehb” kelimesi çoğu yerde “Veheb” olarak harekelenmiş-
tir:

BİRİNCİ BÖLÜM - Peygamber Kıssaları100



239. Veheb ibn Münebbih’den rivâyet
 Beyân oluna Ĥaķ ķıla ‛inâyet

352. Veheb ibn Münebbih itdi naķli
 Kim irişdüre bu ĥikmete ‛aķlı

“Akl”, “fikr”, “şükr”, “şehr”, “zırh”, “aŝl” gibi kelimelerde veznin zorladığı 
yerlerde ya iki sessiz arasına sesli ilâve edilmiş yahut hareke konulmuştur. Bu du-
rum esasında Kısas-ı Enbiyâ’ya münhasır olmayıp, kusurdan ziyâde İslâmî Türk 
edebiyâtının hemen her mesnevîsinde karşılaşılabilen tabiî bir dilbilgisi konusu-
dur:

2296. Diler şehirden alup gitmek anı
 Bilür elinde degildür ‛ınânı

1588. ‛Aķıl itmez iĥâţa ķudretüñi
 Ki ŝâni‛sin bilürsin ŝan‛atüñi

803. Ki meşhûr Dâvûd’ı zirih bilürsin
 Süleymân Nebî’yi işidürsin

1418. Olup ‛âŝî getürmediler îmân
 ‛Ažâbda yaraşır dir ol aŝıl cân

2255. Ħalâŝ bula siñekden anda ya‛nî
 Nice fâsid fikirde mâlâya‛nî

7090. Ġıdâ idüp şükür itdi Ħudâ’ya
 Gelüp Cibrîl ħaber virdi ‛aţâya

1.5) Diğer Sebeplerden Kaynaklanan Kusurlar

Kısas-ı Enbiyâ’da yer yer hece yahut kelime fazlalığı / eksikliğinden kaynakla-
nan kusurlar olduğu gibi, vezni tamamen bozuk mısrâlar da bulunmaktadır:

784. Ki ‛arefe güni maķbûldür du‛âlar
 İder ĥuccâc o gün içre śenâlar
(Birinci mısrâdaki “‛arefe” kelimesini “‛arfe” şeklinde okursak vezin düzelir.)

1. Şular ki vird idineler müdâm ŝubĥ u şâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh
(Birinci mısrâdaki “müdâm” kelimesi vezni bozmaktadır. İkinci mısrâda da 

hayli zorlamalar mevcut.)
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273. Kelime-i şehâdet yazmış Allâh
 Lâ ilâhe illallâh Muĥammed Resûlullâh
(İkinci mısrâda vezin bozuktur.)

431. Buyurdı Ĥaķ ferişteye sücûdı
 Muķaddem secde iden Cebre᾿îl-idi
(“Cebre᾿îl-idi” ibâresi vezin icâbı “Cibril-idi” şeklinde okunmalıdır.)

897. Ħudâ’nuñ emri Hâbîl’e olundı
 O ķoç göge çıķup dört biñ yıl durdı
(İkinci mısrâda vezin aksamaktadır.)

1581. Ḍalâletlerini arturdı küffâr
 Naŝîĥat’mi ķabûl eyleye fi’n-nâr
(İkinci mısrâdaki “Naŝîĥatümi” kelimesini “Naŝîĥat’mi” şeklinde okuduğu-

muzda vezin düzelmektedir.)

1881. Emânetüñi biliñde ilet yerine
 Gelür Âzer o bütlerüñ evine
(Birinci mısrânın vezni bozuktur.)

3940. Melik dir bunlar açsun çevre ili
 Olaruñ ol il ola beli
(İkinci mısrânın vezni kelime eksikliğinden dolayı bozuktur. Mısrâ “Olaruñ ol 

il ola [cümle] beli” şeklinde tamir edildiğinde vezin düzelir.)

2. Kafiye ve Redif

Hindî Mahmûd Kısas-ı Enbiyâ’sındaki kafiye tanziminde genel olarak başarı-
lıdır. Eski Türk edebiyâtının estetik ölçülerine ve klasik yapısına bağlı olan şâir, 
aruzdaki hâkimiyetini kafiyede de gösterirken mısrâ sonlarında oluşturduğu âhenk 
ve zaman zaman başvurduğu cinaslarla eserin hem akıcılığını sağlamış, hem de 
edebî kıymetini arttırmıştır.

Kısas-ı Enbiyâ’da kafiyeler Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerle oluşturul-
muşsa da eserin konusu ve istifâde ettiği kaynaklar icâbı Arapça kelimeler ağırlık 
kazanmaktadır. Eserde tam ve zengin kafiyeye daha çok yer verilmiş, yarım kafiye 
bunlara nisbeten az kullanılmıştır. 
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Eserde kullanılan kafiye çeşitleri bazı örneklerle şöyle sıralanabilir:

2.1) Türkçe Kelimelerle Yapılmış Kafiyeler

624. Eger vechin ŝorarsañ naķl ideyin
 Sizüñ aĥvâliñizi de güdeyin

855. ‛Azîz devrinde noħud ķadar olur
 Kişi elbetde itdügini bulur

1032. Bir oġıl vire Ĥaķ baġışlaya dir
 Kitâbım oķuya ĥaķ işleye dir

2773. Göñüllerine ķurd re᾿yin düşürdi
 Olaruñ çig kelâmını bişürdi

3006. Bu demde kendüñi sen ħor gördüñ
 Ħazâ᾿in-i sa‛âdetüme irdüñ

3691. Deyelüm bu sözi biz size doġrı
 Var idi bir ķarındaşı da uġrı

6143. Ve Ķıţr’dan baķır ķalay aķardı
 Aķar altun deyu maħlûķ baķardı

2.2) Türkçe-Arapça Kelimelerle Yapılmış Kafiyeler

472. Zemîn ile semâda her ne kim var
 Olupdur Âdem ‛ışķına bu âśâr

511. Feriştehler ŝaçarlar ŝaçı gökden
 Ki emr olmış imiş ŝâĥib-i mülkden

1530. Görür bir murġı ķonar ħânesine
 Başı aķ ķarnı ķara arķası ne

2597. Dimiş senden çaġırmaķlıķdur ancaķ
 İrişdürmek benümdür didi pes Ĥaķ

2690. Ħoros âvâzunı gökde melekler
 İşidüp çekdi Cibrîl dir emekler

3694. Deyu virdi cevâbı anlara dir
 Ţulû‛ itmiş olara özge tedbîr

4907. Mükâfât neler itdi Ĥaķ Te‛âlâ
 Kişinüñ eyledügi ŝanma ķala
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2.3) Türkçe-Farsça Kelimelerle Yapılmış Kafiyeler

294. Ve her başında yedi aġzı var bil
 Ve her aġzında yedişerdürür dil

475. Beyân itmiş feriştehlerüñ adın
 Bile yâd eylemiş ġamla küşâdın

5555. Ħudâ ref‛ eylemiş ol ķızlıġı dir
 Ķoma şer‛üñ yolını elden iy pîr

5595. Şu‛ayb dimiş ilâhâ ķanda varam
 Buyurılmış varup ķıl yine ârâm

5750. Ne ĥâl ile varam dir ki elüm boş
 İder ġayret ĥamiyyet sîneden cûş

6064. Dâvûd esenleşüben döndi giri
 Ħudâ gerek kişinüñ destgîri

6072. Ki yâd kişiyle ben söyleşmedüm hîç
 Buraya geldigüñ gelür baña güç

2.4) Arapça Kelimelerle Yapılmış Kafiyeler

856. Olur taġyîr dir ĥırŝ u ĥasedle
 Yinür şimdiki ĥâldeki cesedle

1031. Yigirmi oġlı oldı dir nebînüñ
 Diler dünyâya gelmesin ŝabînüñ

2795. Sürerler yire yir ider teraĥĥüm
 Ġubâr olur ider a‛dâ tebessüm

3027. Kemâl-i raġbet ile ‛izzet itdi
 Muraŝŝa‛ donlar ile zînet itdi

5093. Żarâfet ile cem‛ eylemiş ol mâl
 Neye irişdürür diñle ol a‛mâl

6147. Süleymân dir İlâhâ ĥażretüñden
 Tażarru‛ olınur ki ‛izzetüñden

7628. O târı ķırmaġa olmadı ķādir
 O demde Cebre᾿îl’den oldı ŝâdır
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2.5) Farsça Kelimelerle Yapılmış Kafiyeler

102. Alup boynuna ‛arşı dört ferişte
 Ayaġ üzre durup olar sirişte

939. Ħudâ’nuñ luţf u iĥsânı firâvân
 Ola mı luţf-ı Ĥaķķ’a ĥadd ü pâyân

1157. Dinür beş yüz yılı geçer ider ceng
 Ururlarmış müdâm dinür aña seng

1497. Yaparlar büte ħâne sîm u zerden
 Murassa‛ eylemişler anı dürden

6715. Ne ŝorarsın ŝor imdi dimiş ol şâh
 Kiremidle kireç yir üzre iy mâh

6992. Ki ben pîrüm civânsın iy tüvânâ
 Bunı ma‛ķūl görür mi ola dânâ

7102. Beni peyġamber itdi Meryem’i pâk
 Buña inanmayanlar gözine ħâk

2.6) Arapça-Farsça Kelimelerle Yapılmış Kafiyeler

104. İder ķudretlerin Yezdân ziyâde
 Olurlar luţf-ı Ĥaķ ile küşâde

1414. Ki Ĥaķ peyġamberüm itmeñ gümânı
 ‛Ažâbuñ yoħsa yaķlaşdı zamânı

2072. O Ķādir ķudretini ider ıżhâr
 Eśer itdüremez ol güle bir ħâr

2085. Zinâ ıżhâr ile itmiş o kelbler
 Ķara geymiş bu mâtem ile şebler

2539. Yapar evler ġınâ üzre geçer ĥâl
 Biraz bu nev‛-ile eyledi bâzâr

2783. Çıķar Ken‛an’dan ţaşraya iħvân
 Olar içinde Yûsuf şâd u ħandân

6320. Anuñ dînine girmekdür ŝavâbı
 Gider sen dîdeden ġafletle ħâbı
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2.7) Cinâslı Kafiyeler

494. Aña maħŝûŝdurur cennetde ol ŝaç
 Buyurmış Ĥaķ ĥavârîye ŝaçı ŝaç

781. Virür Ĥavvâ’yı anda Ĥaķ Te‛âlâ
 Görüben Âdem’i dir ki te‛âlâ

1186. Temâşâ geldi küffâra bu işler
 Ħudâ bilür ki bunlara ne işler

3519. Günâh ‛afv idici benven bile ħalķ
 Ki cömerdleri de ben eyledüm ħalķ

3698. Müdâm iĥsânıñuz ķılmışdı bende
 Revâ görme bizi luţf it bu bende

3736. Dir iken geldi ţoķuz oġlı ol dem
 Dökerler gözleründen yaş ile dem

5027. Murâd olduķda aķıdurdı çeşme
 Nihâyet bulsa görünmezdi çeşme

5090. Ki Ķıbţî mâlı vardur cümle sizde
 O mâlı çıķaralum biz de siz de

6070. Ne kişisin neye geldiñ buraya
 Kelâmuñ ħoş gelür dostum bu râya

6457. İrişür bir aġaca dir beni al
 Yarılur aġaç alur gör nedür âl

6948. Biri bir altun ile sûķa gitmiş
 Eteklerin beline ŝoķagitmiş

7205. Vaŝiyyetüm budur size işidüñ
 Benüm sözüme göre siz iş idüñ

2.8) Âhengin Redifle Sağlandığı Beyitler

Kısas-ı Enbiyâ’nın bazı beyitlerinde kafiye oluşturulmamış, âhenk redifle sağ-
lanmaya çalışılmıştır. Bu durum eserin edebî kıymetini gölgeliyormuş gibi gö-
rünse de eski şiirimizde şâirlerin zaman zaman “kafiyeyi redifin sağladığı sese 
emânet ettikleri”, kafiyenin bozuk olduğu bu tür beyitlerde âhenk görevini redifin      
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üstlenmiş olduğunu dikkatlerden uzak tutmamak gerekir.85 Bilhassa hacimli mes-
nevîlerde kafiye oluşturmakta zorlanan şâirler anlattıkları konunun akıcılığını boz-
mamak ve sözü gereksiz yere uzatmamak için redifi kafiyeye tercih etmişlerdir.

469. Ve raĥmet ħâtemi engüşti üzre
 Feriştehler müdâmî ħıdmet üzre

1024. Ħudâ’ya ol ķadar tevĥîd ider dir
 ‛Ubûdiyyetini taŝrîĥ ider dir

1875. Kesilüp ĥâl dem hiç görmez idüm
 Ben evlâd ümmîdin idinmez idüm

3488. Hemân açar cemâlin ĥażret anda
 Şu‛â‛ından ķamaşur dîde anda

4576. Dimiş Fir‛avn sizi peyġamber iden
 Deli midür ol öli diri iden

5336. Tażarru‛ eylemiş Perverdigâr’a
 Gelür ħoş nâlişi Perverdigâr’a

6784. Yine Loķmân biñini aña virür
 Ŝuda bulduġını hem deyu virür

Eserin tamamı göz önünde bulundurulduğunda Hindî Mahmûd’un kafiyeyi 
zenginleştirici bir unsur olarak redife geniş yer verdiği, redifi hem ek hem de keli-
me ve kelime grubu olarak başarıyla kullandığı görülür. 

91. Ki durdı ‛arş ŝu üzre ŝu yil üzre
 Döner bu çerħ her mâh u yıl üzre

625. Dimiş Ĥavvâ ki bâ‛iśin beyân ķıl
 Ne kim vâķi‛ ķılınmışdur ‛ayân ķıl

1051. Oġul acısını çoķ çekmişüm ben
 Olar acısı ile çökmişüm ben

1055. Dururken gökde İdrîs dir Ħudâ’ya
 Taĥammül idemedim ben cüdâya

2909. Kişi gence irişür ķadre irer
 Ŝadef de dür olur bir ķaţre irer

85 Salahaddin Bekki, “Anadolu Sahası Halk Şiirinde Kafiye: Tespitler ve Öneriler”, Millî 
Folklor, sy. 78 (Ankara 2008), s. 63.
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5673. Açarlar başların nâliş idüben
 O cümle gözlerini yaş idüben

7674. Ŝalavât ile ħatm olsun kitâbum
 Ŝalavât vire işiden ħiţâbum

Eserde nâdiren de olsa kafiyesi bozuk, redifi olmayan beyitler mevcuttur:

923 Anuñ bir adı meşhûrdur dinür Şît
 Cihânda oldı bir kâmil-i mürşîd

1543. İ ķudret ıssı Ķādir ķudretiñ çoķ
 Vücûda geldi kün lafżıyla mevcûd

b) Edebî Sanatlar

Dinî / hikemî tarzda yazılmış hacimli bir mesnevî olan Kısas-ı Enbiyâ’da, şiiri-
yetten ziyâde öğreticilik esas kabul edildiği için şiirin şekil, ses ve âhenk unsurları 
ile belâgatin temel esaslarının eksiksiz bir biçimde yer aldığı söylenemez. Bununla 
birlikte çeşitli vezinlerle yazılmış sekiz bin civarı beyitten oluşan, Arapça, Farsça 
ve Türkçe binlerce kelime ve terkib ile yapılmış renkli tasvîrler ihtivâ eden, kayna-
ğını âyetlerden ve diğer kutsal metinlerden almış peygamber hikâyelerini anlatan 
bir eserde edebî sanatlardan istifâde edilmemesi de düşünülemez. Eser muhtevâ-
sı itibâriyle âyetlerden yapılmış iktibâslar, hadis ve çeşitli rivâyetlere telmihler, 
peygamberlerle alâkalı özgün teşbih ve mecâzlarla doludur. Hindî Mahmûd’un 
sanatkâr yapısının tasarrufuyla, tasannua düşmeden oluşturduğu edebî sanatlardan 
sıkça karşımıza çıkan bazılarını birkaç örnekle göstermek istiyoruz:

1. İktibâs

783. Nemüz vardır bizüm sizüñ orada
 Muķadderdür bular ķālu belâda86

1937. Bilüñ Ĥâfıżdurur ĥıfż iden anı
 O kün lafżıyla var itdi cihânı87

86 ķālû belâ: “Evet, dediler.” (el-A’râf 7/172) (Âyetin tam meâli şöyle: “Kıyâmet gününde, 
biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin [ezelde] Âdemoğullarından, onların 
bellerinden zürriyetlerini çıkardı. Onları kendilerine şâhit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rab-
biniz değil miyim? Onlar da ‘evet, [buna] şâhit olduk’ dediler.”) 

87 Kün: Kur’ân-ı Kerîm’de el-Bakara 2/117; Âl-i İmrân 3/47, 59; el-En’âm 6/73; en-Nahl 
16/40; Meryem 19/35; Yâsin 36/82; Ġāfir 40/68’de geçmekte olup Allâh’ın “Ol!” emrini 
ifâde etmektedir.
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5387. Ħudâ da buyurur ki len terânî88

 Ki şeyţân sözi ile didüñ anı

7518. Dimiş Cibrîl iķra᾿ ya‛nî oķı
 Buyurdı oķumaķlıķ Ĥayy ü Bâķį89

2. Telmîh
200.  Müvekkellerine Mâ᾿ide dindi
 Bu cümlemüze esmâ gökden indi90

486. ‛Aceb ölmiş mi ola dinmiş Âdem
 Ķarındaşıdur uyķu ölümüñ hem91

784. Ki ‛arfe güni maķbûldür du‛âlar
 İder ĥuccâc o gün içre śenâlar92

5267. Mübâşir oldı Ķārûn dir zekâta
 Anı bilmez ki virse mâlı arta93

 88 len terânî: “Beni aslâ göremezsin!” (el-A’râf 7/143) (Âyetin tam meâli: Mûsâ tayin et-
tiğimiz vakitte [Tûr’a] gelip de Rabbi onunla konuşunca ‘Rabbim! Bana kendini göster, 
seni göreyim.’ dedi. [Rabbi], ‘Sen beni göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde 
durabilirse sen de beni göreceksin!’ buyurdu. Rabbi o dağa tecellî edince onu paramparça 
etti. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Tevbe 
ettim. Ben inananların ilkiyim.”)

89 iķra᾿: “Oku!” (el-Alak 96/1)
90 İkinci mısrâda “el-esmâu te’tî mine’s-semâ”, “el-esmâ tenezzelü mine’s-semâ” veya 

“tenezzelü’l-esmâu min savbi’s-semâ” şeklindeki Arapça hikmetli söze telmih vardır. 
Daha ziyâde tasavvufî eserlerde yer alan söz konusu ibâre “isimler gökten iner” mânâsına 
gelmektedir (meselâ bk. İsmail Rusûhî Ankaravî, Minhâcü’l-fukarâ [haz. Safi Arpaguş], 
İstanbul 2008, s. 33; Şerâfeddîn Dağıstânî, Menâkıb-ı Şerefiyye [haz. H. Hasan Burkay], 
Ankara 1995, I, 17). 

91 İkinci mısrâ Hz. Peygamber’in “en-Nevmü ehu’l-mevt” hadisinin tercümesidir (bk. 
Ebü’l-Fidâ İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, Beyrut 1988, II, 329). 

92 Beyitte Arefe günü yapılacak duâların kabul edileceğine dâir Hz. Peygamber’in hadisle-
rine telmih vardır. (bk. Müslim, “Hac”, 436; Tirmizi, “Daavât”, 133; İmam Mâlik, Mu-
vatta, “Hac”, 246, “Kur’an” 32; Muhammed b. Ali eş-Şevkanî, Neylü’l-evtâr şerhu Mün-
teka’l-ahbâr min ehâdîs-i seyyidi’l-ahyâr, Kahire 1391, IV, 70; Muhibbüddin et-Taberî, 
el-Kırâ li kāsıdi Ümmi’l-kurâ [nşr. Mustafa es-Sekkā], Kahire 1390, s. 392)

93  İkinci mısrâda aşağıdaki âyetlere telmih vardır: 
 “Allâh, fâiz malını mahveder, sadakaları (zekâtı) ise arttırır (bereketlendirir).” (el-Bakara 

2/276)
 “İnsanların malları içinde artsın diye fâizle her ne verirseniz, Allâh katında artmaz. Ama 

Allâh’ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekât verirseniz; işte bunu yapanlar sevaplarını 
kat kat arttıranlardır.” (er-Rûm 30/39)
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7036. Ķażâ irse kimesne mâni‛ olmaz
 Ţama‛lu göz turâb girmeye doymaz94

7682. Tâc-ı rif‛atle Burâķ getürdi ol dem Cebre᾿il
 Leyle-i mi‛râcda ehl-i semâ açdı deri95

3. Mecâz

2869. ‛İtâb-ı Ĥaķķ’ı işitdükde Ya‛ķūb
 Ol âteşle daħı kül oldı yanup

4323. Mûsâ ţaġlara düşüben yürümiş
 Medîne semtine gitsem der-imiş

6040. Dâvûd uyķuya meşġūl oldı ol şeb
 Süleymân dutdı İbrâhîmî mežheb

7473. Alup menzili Ka‛be’ye irerler
 Dimiş ol ķul Resûl’e ki i server

4. Teşbîh

38. Ki yazdım anda cümle sergüžeştüm
 İdüp cûş anda deryâ gibi ţaştum

1188. Başın ţâvûs-veş düzmiş geminüñ
 Ħoros ķuyruġı miśli ķıçı bilüñ

2992. Atar ĥallâc cânın penbe-veş dir
 Ķalem ħam oldı vaŝf olmada taĥrîr

6712. Yuķaru iki ayaķ baş aşaġa
 Dutulmış ŝanki ol murġdur duzaġa

94 İkinci mısrâda Hz. Peygamber’in “İnsanoğlunun gözünü ancak toprak doyurur.” hadisine 
telmih vardır (bk. Buhârî, “Rikāk”, 10).

95  Bu beyitte Peygamberimiz’in mi’râc gecesi karşılaştığı hâdiselere telmih vardır (bk. Bu-
hârî, “Bed’ü’l-halk”, 6; “Enbiyâ”, 22, 43; “Salât” 1; “Menâkıbü’l-Ensâr” 42; Müslim, 
“Îmân”, 263-265; Tirmizî, “Tefsir”, 3343, “Nesâî, “Salât”, 1).
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5. Tevriye

32. Açup Âmid’de vü Mar‛aş’da defter
 Çerâġum oldı ‛âlemde hezâr er96

7188. Zamân geçer bunıñ üzerine bil
 Bu devrân geçmededür nitekim yil97

7702. Murâdıdur Ħudâ’nuñ şehr-i yârî
 Müsaħħar eylemişdür her diyârı98

7751. Beni ķıl dü cihân içinde maĥmûd
 Du‛âm ķıl müstecâb iy Ĥayy Ma‛bûd99

6. Mübâlağa

1385.  Ķadem baŝdı cihâna Hûd dindi
 Ţuyûr-ıla vuĥûş cümle sevindi

1639. Gözi gök levni gendüm-gûn o merdiñ
 Ve yırtıcı miśâl ţırnaġı serdiñ

2510. Ne niyyet üzre içse bir kimesne
 Ħudâ virür murâdın ulu nesne

2689. Yir altından yedi şehri alur dir
 Hava yüzine yaķlaşur gelür dir

7. Tekrîr

226. Deyelüm bârekallâh bârekallâh
 Ne ķudretle yürürler şems ile mâh

284. Ve her köşküñde yetmiş biñ ev oddan
 Ve her evde olur yetmiş ‛ažâbdan

96 Hindî Mahmûd “Âmid ve Maraş’ta defter aç”tığını söylemekle hem oralara askerî bir 
vazifeyle değil hesap-kitap işiyle meşgul olmak üzere gönderildiğine vurgu yapmakta 
hem de “defterdâr” olarak atandığına işâret etmektedir. 

97  “yil” kelimesi hem “rüzgâr” hem de “sene” anlamını çağrıştıracak şekilde kullanılmıştır.
98 Hindî Mahmûd, “Murâd” kelimesini sözlük anlamıyla birlikte, eserini takdîm ettiği 

Sultân III. Murâd ismini de kastederek kullanılmıştır. 
99 Hindî Mahmûd, “maĥmûd” kelimesiyle hem ismini zikretmekte hem de kelimenin lugat 

mânâsına (övülmüş, hamde lâyık) atıfta bulunmaktadır.
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294. Ve her başında yedi aġzı var bil
 Ve her aġzında yedişerdürür dil

753. Ħudâ’nuñ luţfına yoķ ĥadd ü ġāyet
 ‛İnâyet eyle sulţânım ‛inâyet

778. Ne ĥikmetdür ne ĥikmetdür ne ĥikmet
 Ki sendedür Kerîmâ ulu ĥikmet

8. Hüsn-i Ta’lîl

74. Gice gündüz müdâm çaġlamada âb
 Anuñçün gözyaşın dökmede dolâb

2528. Nice ŝu cennet ırmaġıdurur ol
 Ħudâ dünyâya luţf ile virür yol

3186. Kemer-bendinde biñ cân olınur bend
 Ezilür leblerin gördügi an ķand

9. Tecâhül-i Ârif

1672. ‛Adû talţîfine aldanma zinhâr
 Ķavî düşmen saña hiç ola mı yâr

545. Olan maħlûķda beñzer saña var mı
 Saña ĥüsn ü cemâlleri uyar mı

5968.  Yine Dâvûd diletdi anı tekrâr
 Ki ‛ışķ erine perde ola mı ‛âr

3158. O dost dostına eyler mi cefâyı
 İdüpdür âşikâr ol dem ħafâyı

10. Nidâ

317. Ħiţâb irüp Ħudâ’dan yire dindi
 Eyâ yir sâkin ol bu ânda imdi

504. Dimiş Âdem ki yâ Rab ben ideyim
 Ki Ĥavvâ’sız cinânı ben n’ideyim

830. Nidâ irmiş ki iy Âdem muķadder
 Olanı görse gerek dişi vü er
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929. Ħudâyâ ħâtimemde ħayra irgir
 Muĥammed ĥürmetine itme dilgîr

11. İstiâre

1892. İdüp secde o mel‛ûna o kelbler
 Ne ŝora deyu yalmanırdı lebler

3094. Dimiş ki iy benüm nâz ehli ġoncem
 Yüzi mehtâb miyânı mûdan incem

4703. Görürler çâre yoķ Fir‛avn’e dirler
 O gül çehreyi çârmîħe gererler

7498. Muĥaŝŝal ‛aķd olur o şemse o mâh
 Revâ görür biri birine Allâh

12. Tezâd

68. Yedi ķat yir u gökce ululuġı
 Kemâliyle bilen var itdi yoġu

5713. Dimiş el baġlamış ţâ‛at içün ol
 Görür eylük yavuzlıķ bay u yoħsul

1871. İrer Âzer ķulaġına nidâ dir
 Olur sulţân niçe ki bir gedâ dir

2788. Serâsîme olup dir nedür aŝlı
 Deli misüz ŝanurdım sizi uŝlı

13. Teşhîs ve İntâk

658. Ķaçar Âdem’den ol vaķtde şecerler
 Daħı ķaçsa gerek ħâkla ĥacerler       

1587. Hemân ol ţaġ iñiler ĥâmile-var
 Yarılur ţaġ içinden deve çıķar         

1591.  Çıķup deve nidâ ķılmış o ħalķa
 Dimiş ki râżı oluñ cümle Ĥaķķ’a

2222. O balıķ ĥażrete dir ki İlâhî
 Dutuldı Nemrûd oķına bu mâhî
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2840. Zamânda ben ĥacer de ĥażretüñle
 Añılam dü cihânda ‛izzetüñle

7620. Örümcek dir ża‛îfliġime baķma
 Firâk-ile yürecigimi yaķma

14. Tenâsüp 

2776. Ķoķayın gerdenüñ gel iy yüzi gül
 Görme mi gül ruħıñda yine sünbül

4031. O bir yaşında oġlan dir beşikde
 Bulur ol ĥâżır oġlanı eşikde

6535. Ve ammâ dilerüm destûr bu ţaġdan
 Bu ĥayvânlar yeridür bend u bâġdan

7356. Cüdâ olduķda ol râ‛î refîķden
 Olar nâlân olur dir ayrılıķdan

15. Leff ü Neşr

2960. O sünbülden ķopar bu ‛anber-i ħâm
 Dil-i şûrîde nice ide ârâm

2961. Dutunur biline ol gül ĥicâbı
 Gözedür göz açup dindi ĥabâbı

2976. Göz açmış nice a‛mâ görmek içün
 O görmez çeşmine fer irmek içün

4909. Helâk olur ķamu bütler muĥaķķaķ
 ‛Ažâb ider büte ţapanlara Ĥaķ

16. İrsâl-ı Mesel
(yk. bk. “Atasözleri ve Deyimler”)

17. Cinâs
(yk. bk. “Cinâslı Kafiyeler”)

18. İştikak

2030. Görüp bu ĥâleti küffâr-ı ekber
 Oķumışlar o demde küfri ezber
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3866. Olupdur dir beşîr ile beşâret
 Bu aĥvâlden Ħudâ ķılmış işâret

4151. Tedârük ile şâhâne olur ĥâl
 Görüp anlar geçürmiş nice aĥvâl

4538. Mûsâ câdûlıķ ögrenmiş gidelden
 Ki biz de câdû arayalum ilden

19. Aliterasyon

212. Var altı yüz ķanadı Cebre᾿îl’üñ
 Ve her ķanatda yüz ķanadı bilüñ

888. Ħudâ emridürür didügim oġul
 Ħudâ emrini dutġıl olmaġıl ġūl

926. O vaķt yüz yaşına irmiş imiş Şît
 Bu ĥikâyeyi diñle ħoşca işit

7506. Risâlet on beşine irmiş imiş
 İrişmiş ol nihâlden niçe yemiş

20. İstihrâc

7136. Ki ebced ĥarfi dörtdür ma‛nî᾿i al
 Elif Allâh’uñ ululuġuna dâl

7137. Be bâķeliġidür ol Muste‛ân’uñ
 Ki cim celâletün gösterdi anuñ

7138. Ve dâl dâyimliġinedür işâret
 Dimiş Meryem’e ħâˇce žî sa‛âdet

21. İstifhâm

939. Ħudâ’nuñ luţf u iĥsânı firâvân
 Ola mı luţf-ı Ĥaķķ’a ĥadd ü pâyân

3172. Ķula ‛âşıķ olur mı ‛aķlı olan
 Anuñ ‛ışķında ‛aķlı yavi ķılan 

7578. Gözüm ķamaşdı nûrıñdan Muĥammed
 Senüñ âśâruña hîç ola mı ‛ad
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7672. Resûl’üñ mu‛cizi şerĥi ne mümkin
 O mu‛ciz ile bil dîn dutdı temkîn

22. Sehl-i Mümtenî

508. Olur îcâb ķabûl ol iki yârdan
 Neler żuhûr ider iki ĥelâldan

493. Yedi bölük ŝaçı Ĥavvâ Ana’nuñ
 Sekiz cennet içinde yoķ inanuñ

1672. ‛Adû talţîfine aldanma zinhâr
 Ķavî düşmen saña hiç ola mı yâr

3953. Zelîħâ ayru düşdükde ţalâķla
 Ţaramaz oldı zülfini ţaraķla

3956. Oturur on sekiz yıl dâyim aġlar
 Dem-i ĥasret anuñ cismini baġlar

7213. Virür ‛Îsâ’ya Ĥaķ nûrdan ķanatlar
 Melâ᾿ikle olalar ķat ķat anlar

7311. Kişi evlâdı geldükde cihâne
 Olur ġayruñ ma‛âşına bahâne

7762. Kişiyi añduran dâyim eśerdür
 Bu devrân bâd-veş durmaz eserdür

9. Dil ve Üslup Özellikleri 

a) Fiil Yapıları

Kısas-ı Enbiyâ, hem baştan sona dinî muhtevâlı bir mesnevî olması hem de 
XVI. asrın son çeyreğinde yazılmasına rağmen, kullanılan kelimeler ve bazı dil 
özellikleri itibariyle eski Anadolu Türkçesi’nin izlerini taşımaktadır. Fikir vermesi 
bakımından bu hususiyetlerin bir kısmını bazı örneklerle birlikte şu şekilde sıra-
layabiliriz:
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1. Gelecek zaman ekleri -sa gerek / -se gerek; -ısar / -iser

830. Nidâ irmiş ki iy Âdem muķadder
 Olanı görse gerek dişi vü er

949. Vefâtım cum‛a gün olsa gerekdür
 Gelüp Cibrîl beni yusa gerekdür

832. Ki dirlikleri bunıñla olısar
 Eyü yavuz niçe nesne göriser

1228. O tennûrdan ŝu çıķısardurur bil
 Bu yerler olısardur mâya tebdîl

2. Teklik birinci şahıs bildirme eki -ven:

3519. Günâh ‛afv idici benven bile ħalķ
 Ki cömerdleri de ben eyledüm ħalķ

4462. Gelişüñ nireden ķandan gelürsin
 Çalabum’dan gelüp Mıŝr’a giderven

4517. Aña ‛ömrin virenven dört yüz sâl
 Geçirdi ‛ömrini ol fâriġü’l-bâl

3. Teklik ikinci şahıs emir eki -ġıl / -gil

610. Ĥelâl ile ĥarâm nedür deyeyim
 Dimiş Ĥavvâ ki söylegil bileyim

1063. Beni daħı olarla ol maķāma
 İrişdürgil u buyurġıl beķāma

4835. Ħaber virmiş Ħudâ Mûsâ’ya bilgil
 Benî İsrâ᾿îl’e digil yürigil

4. Bildirme eki -durur, -dürür

374. Ve baş barmaķ süñüklerün iki dir
 Neyi neye gerekdürür O bilir
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3606. Varurlar Mıŝr’a anlar ŝaġ u sâlim
 Ħudâdurur o cümle sırra ‛âlim

3780. Alurlar menzili leyl u nehârda
 Sefer a‛lâdurur evvel bahârda

5. İstek kipinin birinci ve ikinci çokluk ekleri -avuz/-evüz, 
-asız/-esiz

590. Oķuyam ol du‛âyı ben o ânda
 Olavuz ikimiz daħı nihânda 
4601. Bularuñ câdûlıķların yeñevüz
 Belâsından olarıñ ķurtılavuz

4958. Ħudâ emr itdi ol beyti alasız
 Peyġamberlerüm yirin bulasız

5604. Dimişler pâre pâre olavuz biz
 Ki söz te᾿śîrin itdürmeyesiz siz

6. Yeterlilik fiilinin olumsuzuna getirilen zarf fiil eki -ı / -i

1928. Ġayûrdur Ķādir u Ĥayy u tüvâna
 ‛Uķūl irgürimez dir aña dânâ

4948. Ķırarum cümleñüz bâ emr-i Sübĥân
 Elümden kimsene ķurtarımaz cân

7382. Ĥalîme naķl ider ol mâcerâyı
 Arayup bulımazlar dir yarayı

7. Zarf fiil ekleri -uban / -üben, -ıcak / -icek, -aldan / -elden

127. Ķarâr dutmayuban oynadı yirler
 Ķomış Ĥaķ ţaġları yir üzre dirler

1317. İşidüben taġayyür buldı levni
 Dili dutuldı söylemedi ħaylî

4614. Ħavâŝŝı zîbaķüñ ıssı göricek
 İder dir ĥareket te᾿śîr iricek

4988. Bu vaż‛ı işidicek ol ķabâ᾿il
 Dimişler olamazuz buña ķā᾿il
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3991. Saña ‛âşıķ olaldan müslümânım
 Baña telķįn-i îmân eyle cânım

4538. Mûsâ câdûlıķ ögrenmiş gidelden
 Ki biz de câdû arayalum ilden

b) İkilemeler

Hindî Mahmûd, Arapça/ Farsça kelime ve terkipler kullanmak sûretiyle an-
latımını kuvvetlendirdiği gibi, eserinde farklı dil ve şekillerde ikilemelere de yer 
vererek ifâdelerine zenginlik, beyitlerine ses ve âhenk kazandırmıştır:

411. Gelüp ŝaf ŝaf feriştehler dururlar
 Bu ĥalle rûĥ girür durmaz görürler

1576. O Ķādir ķudretin bildirdi bir bir
 Beyân-ı Ķur᾿ân’da işitgil ki ne dir

2441. Gelür İbrâhîm İsmâ‛îl’le eve
 Ķocar oġlını Hâcer ive ive

3677. Bu ķavl üzere ķullar râżı olur
 Eyü kem itdügini kişi bulur

4106. At eyerledüben ħayl u ħaşemle
 Ol efkâra düşer ķat ķat elemle

4292. Virüp memesin alup emdi oġlı
 Olur Âsiye ile ballı yaġlı

4846. Dimiş Mûsâ bölük bölük geçiñüz
 Ħudâ ‛afv eyledi cümle ŝuçuñuz

5422. Görür ţaġı ki Mûsâ pâre pâre
 Yüreginde açılur nice yâre

5627. Gemi ħalķı birer birer görünüñ
 Kime ĥamle iderse anı virüñ

7607. Binüp deveye baŝa baŝa geçer
 Yatur küffâr ŝanasın yirlü ĥacer 

Kısas-ı  Enbiyâ 119



c) Tekrarlar

Hindî Mahmûd, Kısas-ı Enbiyâ’da az da olsa bazı beyit ve mısrâları tekrarla-
mıştır. Tespit edebildiğimiz birkaç örnek aşağıdadır:

Muĥammed Musţafâ Aĥmed ü Maĥmûd
Resûl-i müctebâ maĥbûb-ı Ma‛bûd   (Fihrist: vr. 16a ve 7261. beyit)

3650. Gerçi firķat aġlaması yatludur
 Lîk vuŝlat aġlaması ţatludur    (ayrıca 3905. beyit)

1623. O cümle enbiyâ vü etķıyânuñ
 Du‛â ķıl rûĥlarına evliyânuñ

2637. O cümle enbiyâ vü evliyânuñ
 Oķunsun ruĥlarına etķıyânuñ

7738. Bu cümle enbiyâ vü evliyânuñ
 Tevâbi‛-ile cümle etķıyânuñ

112. Rivâyet olınur Ĥażret-i Ka‛b’den

1299. Rivâyet olınur Ka‛b ĥażretinden

239. Vehb ibn Münebbih’den rivâyet 
 (ayrıca 279, 312, 879. beyitlerin ilk mısrâları) 

57. Rivâyet eyledi dir İbn ‛Abbâs
 (ayrıca 86 ve 187. beyitlerin ilk mısrâı) 

d) Eski Anadolu Türkçesi’ne Âit Kelimeler

Kısas-ı Enbiyâ’da eski Anadolu Türkçesi devresine âit yüzlerce kelime ve 
kelime grubu bulunmaktadır. Bunların bir kısmı mânâları ve beyit numaralarıyla 
birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir:100

100 Kelimelerin mânâları verilirken şu sözlüklerden istifâde edilmiştir: XIII. Yüzyıldan Beri 
Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü (haz. 
Türk Dil Kurumu), I-VIII, Ankara 1963-1977; Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, Ankara 
1983; Tomris Tunç, Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini, I-III, Ankara 1995; Ahmet 
Bican Ercilasun, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, I-II, Ankara 1992; James W. 
Redhouse, A Turkish and English Lexicon, Beirut 1996.
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Kelime ve Mânâsı Beyit Numarası Kelime ve Mânâsı Beyit
Numarası

aġırmak: anırmak 308
oñatca: güzelce, 
dikkatlice

2416

alım: vergi
6793, 6796, 
6805, 6818, 
6823, 6825

ŝayru: hasta
1564, 5649, 
5789, 6229, 
6425, 7184

arba: dara, ağırlık 6135 ŝayrulık: hastalık 5503
ardıradan: arkadan, 
geriden

3122
seren: sırık, uzun 
ağaç, gönder

5485

bilemek: bulamak, 
bulaştırmak

2084 seti: kova 3309

bililü: bilgili, âlim 5860 ŝıdırmak: sığdırmak 4739
begetmek/büget-
mek: kapatmak, 
örtmek

2508, 5835 sıḳılcım: korku 7649

bügemek: suyun 
önüne bent yapmak

2507 ŝımak: bozmak
772, 5041, 
5913

bişmiş: yemek 5022, 5464
ŝınamak: korkut-
mak, yoklamak, tec-
rübe etmek

14, 1563, 
3568, 6829

buñ: zaruret, sıkıntı, 
ihtiyaç

2500 ŝındı: makas 821

çetük: kedi, kedi 
yavrusu

5026
ŝınılmak: mağlup 
edilmek

6534

çıġşamak: ekşimek, 
bozulmak

6754
ŝınmak: korkmak, 
kırmak, kırılmak

19, 2029, 
2258, 3946, 
5823

çoķal: zırh 5883, 5884
sinirlemek: Hayva-
nın arka ayaklarını 
kılıçla kesmek

1613

çölmek: çömlek 6157
ŝoġulmak: sütü 
kesilmek, suyun çe-
kilmesi

7327
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derilmek: toplan-
mak

5183
ŝorutmak: somurt-
mak

7002

dirgürmek: dirilt-
mek

2178 sövünmek: sönmek 7296

dirmek: toplamak 1389, 4606, 5162 sucı/ süci: şarap
738, 3258, 
3269, 

dolunmak: ay veya 
güneşin batması

2102, 6591, 7565
ŝuvat: Derelerde su 
alınacak ve hayvan 
sulanacak yer

2533

döymek: dayanmak, 
tahammül etmek

1699
sügü / süñü: mızrak, 
süngü

147, 152

dürüşmek: çalışmak 4350, 6468, 6607 süñük: kemik

371, 372, 
373, 374, 
376, 6979, 
6982, 6983, 
7151

eslemek: önem ver-
mek, aldırış etmek

5114, 6174
şeşmek: çözmek 
(kuşağı, ipi vs.)

2802, 2958, 
3595, 3846, 
2438, 7487

estek: elbise 3790
ţalbınmak/ 
ţalabımak: çabala-
mak, çırpınmak

501, 1313, 
3090, 4268, 
4297, 7381

eyin: vücut, beden 2990
tamurmak: kana-
mak

5723

gelik: çocuk 
ayakkabısı

1659
ţañlamak: şaşmak, 
şaşırmak, kınamak, 
ayıplamak

2854, 3256, 
3299, 3814, 
5637, 6519

geyirmek: giydir-
mek

3055
ţoylamak: ağırla-
mak

1033, 3009, 
3467, 3473, 
3554, 6156

givürmek: koymak, 
sokmak

4602
tüskürmek: geri çe-
virmek, püskürtmek

4056

göçek: deve yavrusu 
1615

tütütmek: duman 
çıkarmak

6810
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görklü/görüklü: 
mübârek, güzel, te-
miz, gösterişli

604, 2344, 2726

ulalmak: çoğalmak, 
uzayıp gitmek, 
sıralanmak; 
yetişmek, yaşlanmak

1357, 5424

götürü: büsbütün, 
tamam, toptan, bü-
tün

3333
uşandurmak: ufalt-
mak, parçalamak

2044

göymek: izin ver-
mek, tahammül 
etmek, beklemek, 
sabretmek

2687, 4046, 5193
uyan: atın yuları, 
gem, dizgin gibi ta-
kımları

535, 6298

göynüklü: yanık 6527
üründülemek: seç-
mek, ayıklamak

4388

göyündürmek: yak-
mak

2093, 6006
üşendirmek: rahat-
sız etmek, tedirgin 
etmek

1167, 4550, 
5675, 7372

göyünmek: yanmak 334, 2170, 3346
üşmek: bir yere top-
lanmak, üşüşmek

5711, 5712

günülemek: kıskan-
mak

2468 yabuķ: kekeme 5417

güveygi/güvegi: gü-
veyi, damat

5877 yaġı: düşman 5095

ılķı: sürü (at, koyun, 
keçi vs. sürüsü)

5015
yal: köpek, sığır gibi 
hayvanlar için hazır-
lanan yiyecek

7011

ıralamak: sallamak 7089

yalmanmak: dili 
dudakta dolaştırmak, 
bir şey istemek, ya-
lanmak

1892

ısıcaķ: sıcak 1267 yap yap: usul usul 4994
igen: pek ziyâde, 
çok fazla

4422
yaraķ: azık, silah, 
levâzım, hazırlık

3886, 5884, 
5899

iley: ön taraf, karşı, 
huzur

5940
yarındası: yarın, 
ertesi gün

3273

ilgen: leğen 7364 yatlu: kötü
347, 3650, 
3905, 4231
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irgürmek / irür-
mek: ulaştırmak, 
eriştirmek

733, 929, 1066, 
1169, 1525, 1703, 
1814, 2844, 3480, 
3572, 3767, 5496, 
5609, 5757, 6134, 
7602, 7745

yavu kılmak: yitir-
mek

2652, 5849

iş: eş 3629, 3630
yedmek: çekerek 
peşinden götürmek

5227, 6297

ķalıça: halı 4775 yegin: kuvvetli 7070
ķaravaş: odalık, 
câriye

2591, 6325
yekrek/ yigrek: çok 
fazla, çok iyi

401, 2727, 
3532, 3824 

kâzür: ağartan 7169 yelemek: dolaşmak 2145

kendir: ip, urgan
2268

yeltemek: özendir-
mek, teşvik etmek

3100

ķıġırmak: çağır-
mak, davet etmek

1189, 1727, 1831, 
1891, 2462, 3614, 
5303, 5850, 5952, 
6022, 6257, 7489

yeñile: yeni, pek 
yeni

2195

ķızlıķ: kıtlık 3304
yetürmek: yetiştir-
mek, ulaştırmak

5464

kiçi: küçük 3567, 4428, 4604 yeygü: yiyecek, yem 5015, 5497
kiñlik: genişlik, 
enlilik

280
yıġlındırmak: men 
etmek, sakındırmak

2660

ķoparmak: dirilt-
mek, haşretmek

21, 3097, 4012, 
4013, 4016

yiylemek / yilemek: 
koklamak

5754

ķocmak: kucakla-
mak, sarılmak

2441, 2775, 2932, 
5150, 5794, 5992

yonmak: yontmak 1179, 1183

ķurdamak: kurcala-
mak, karıştırmak

697
yörenmek: dolaş-
mak

2536

nacaķ: balta, hançer 4119 yund: beygir
2533, 4882, 
4883, 5098, 
5784
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od / ot: barut, ateş

15, 444, 810, 812, 
814, 895, 902, 
2060, 2066, 2068, 
2132, 2144, 2147, 
2149, 3125, 4313, 
4382, 4910, 5061, 
5716, 5948, 6810

yügrük: güçlü, kuv-
vetli

3532, 3824

oñat: iyi, güzel, 
düzgün

116, 391, 881, 
1029, 1215, 1877, 
4006, 5491, 6935, 
7541

yügürmek: koşmak

1178, 2435, 
2524, 2873, 
3819, 5793, 
7482

e) Eserin İfâde Tarzı ve Şiiriyeti

Kısas-ı Enbiyâ’daki bazı ifâdelerden Hindî Mahmûd’un etrafının kalabalık 
olduğu zamanlarda ve dost meclislerinde de eserini yazmaya devam ettiği anla-
şılmaktadır. Eserini yazdığı bir esnâda aksırıp “elhamdülillâh” dediğinde çevre-
sindekilerin “yerhamükellâh” diye mukābelede bulunmaları bu düşüncemizi des-
teklemektedir:

419. Yazarken bu maĥalli aķsıruram
 Ķaçan elĥamdülillâh ki direm

420. Didi yârânlarum yerĥamükallâh
 Ħudânıñ luţfıdur bu bârekallâh

O, etrafında insanların olması hasebiyle konuları bazen doğrudan onlara vaaz 
eder gibi anlatmış, onların dikkatlerini anlattığı mevzuya çekmeye çalışmıştır:

219. Rivâyet ķıldı Ĥażret-i Resûl’den
 Ŝalavât virelüm ŝaġ ile ŝoldan

220. Bilüñ İsrâfîl’i olur ferişte
 Ki dört ķanadı her biri bir işte

Hattâ aşağıdaki beyitlerden anlaşılacağı üzere onlara danışıp, fikirlerini almayı 
da ihmâl etmemiştir: 

2415. Su᾿âl olur ki İsmâ‛îl mi cömerd
 Ya İbrâhîm o ĥâlde oldu mı merd
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2416. Cevâb İbrâhîm’i cömerd dirüz biz
 Burayı bir oñatca diñleñüz siz

2417. Dir İbrâhîm virür oġlunı nâçâr
 İder cân ķorķusı İsmâ‛îl’e kâr

2418. Odur cömerd vire Ĥaķ yolına cân
 Burada daħı taķrîr ķıldı yârân

Hindî Mahmûd, eserde sık sık “dinle, dinlegil sen, diñleñüz siz, bilgil, bak, gör, 
işit, işitgil, kulak tut, imdi, iy yâr, yârâ, iy yârân, iy cân, inan, buña inan” gibi ibâ-
releri her ne kadar mısrâları vezne uydurma amacıyla kullanıyormuş gibi görünse 
de bunda onun yukarıda bahsettiğimiz üslubunun etkili olduğu unutulmamalıdır. 
O, gıbtayla andığı Yazıcıoğlu’nun Muhammediyye’deki ifâde tarzını benimsemiş, 
eserini muhâtabıyla sohbet ediyormuşcasına kaleme almaktan çekinmemiştir.101 

Eserin geneline yayılan bu sohbet havası, Hindî’nin kullandığı kelimeleri de ih-
timamla seçmesine, uzun Arapça ve Farsça terkipler yerine konuşma dilini tercih 
edip yer yer halk ağzıyla konuları basit ve pürüzsüz bir şekilde aktarmasına vesile 
olmuştur: 

1384. Ħulûd’dan geldi Hûd sen eyle iž‛ân
 Ne olmış ķıŝŝa diñlegil ol ezmân

1487. Olaruñ evlerinüñ ķaddin işit
 Yüz arşun dinilür ne gör ne işit

2019. Gidüp küffâr o bütler ķaldı ħâlî
 Buradan diñlegil imdi me᾿âli

2358. İdelüm isti‛âže bunda iy cân
 Müdâmî ‛acz ile kör ola şeyţân

3489. İrer fer oġlanuñ görmez gözine
 Ķulaķ dut şimdi Yezdân’uñ sözine

3788. İrişmiş nâme Ya‛ķūb’a bil iy yâr
 Bilür kimdür anı yazanı Cebbâr

5526. Ve Şemsûn Ya‛ķūb oġlıdur i yârân
 Bu sözi işidenler oldı ĥayrân

101  Yazıcıoğlu’nun Muhammediyye’deki üslubu hakkında bk. Âmil Çelebioğlu, Muhamme- 
diye, İstanbul 1996, s. 128.
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5787. Geyüp ķuşanup Eyyûb eylemiş ĥamd
 Ķulaġıñda ola yârâ bular pend

Hindî Mahmûd, bu samimi üslubunu renkli tasvîrler, canlı çizgiler ve dinî / 
edebî motiflerle süsleyerek muhâtabının hem konudan kopmamasına hem de an-
latılan meseleyi bütünüyle anlamasına katkıda bulunmuştur. Hz. Peygamber Hz. 
Ebûbekir’le hicret esnâsında mağaradayken burada vuku bulan bazı hâdiselerin 
anlatıldığı bölümü buna örnek verebiliriz:

7613. Ebâ Bekir’le girürler o ġāra
 Olur nûr-ıla pür ol dem maġāra

7614. O ġār aġzına örümcek çeker aġ
 Yumurtlayup gögercin yapdı ţuraġ

7615. Bular bil emr-i Ĥaķ’la durur iħvân
 O ‛ankebûtla kebûteri yârân

7616. Ħudâ ķılmış ħiţâb Cebrâ᾿îl’e dir
 İriş maĥbûbıma olmaya taķŝîr

7617. İrer peyk-i Ħudâ ġār ķapusına
 Örümcek ĥâżır olur ţapusına

7618. Dimiş Cebrâ᾿îl’e sen neye geldüñ
 Resûlullâh’ı dir gözedi geldüñ

7619. Ķapusında duram faħr-ı cihânuñ
 ‛Adû gelse kesem başını anuñ

7620. Örümcek dir ża‛îfliġime baķma
 Firâk-ile yürecigimi yaķma

7621. Girü dur ki benümdür perde-dârlıķ
 Bu sözden çekmeñüz dir şimdi darlıķ

7622. Ħudâ emri ile ben perde-dârum
 Bu ħıdmet üzerinde ber-devâmum

7623. Dimiş Cibrîl senüñ ne ķudretüñ var
 Burada gösteresin žerre âśâr

7624. Ħudâ’nuñ ķudretine ķıl nażar sen
 Bu perdeyi ki yapdum emr-ile ben
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7625. Ki senüñ zûrbâzuñ yoķ cihânda
 Bilem tâ ķudretüñi bunda ben de

7626. Bu perdenüñ yapış bir târına ķır
 Burada żâhir olur emr-i taķdîr

7627. Yapışur Cebre᾿îl yek târına dir
 Kemâl-i ķudretün ŝarf itdi dir pîr

7628. O târı ķırmaġa olmadı ķādir
 O demde Cebre᾿îl’den oldı ŝâdır

7629. Dimiş ki ķudret Allâh’ıñdurur bil
 Şer iş te᾿ħîrle olur ħayra tebdîl

7630. Gelür küffâr dinür ġār ķapusına
 Örümcek aġ ile germişdi sîne

7631. Dönerler bunda yoķ deyu o küffâr
 Olur mesken Resûl’e üç gün ol ġār

7632. Mübârek başını ķomış dizine
 Resûl baķmış Ebû Bekr’üñ yüzine

7633. Uyumuş dir Resûl-i Ekrem anda
 Çıķar ilan maġāradan o ânda

7634. Yine girür delüge mâr-ı ef‛î
 Umar yılan göre ol demde nef‛i

7635. Ebâ Bekir dutar ökçe delüge
 Ŝoķar yılan baķar dir yire göge

7636. Ebâ Bekr’üñ dökilür dîdeden yaş
 Resûl vechine irer ķaldırur baş

7637. Buyururlar bükâ itmek ne ĥâlden
 Yılan ŝoķduġı açılur su᾿âlden

7638. Mübârek aġzı yarından sürerler
 Vece‛i ân vaķitde gitdi dirler

Kısas-ı Enbiyâ’nın Hz. Yûsuf ile Züleyhâ hikâyesinden alıntıladığımız aşağı-
daki bölümü de Hindî Mahmûd’un yukarıda bahsedilen ifâde tarzı ve eserin üslu-
bu hakkında fikir vermesi bakımından kayda değerdir:
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3092. Yedinci ħâne naķşında o meh-rû
 Zelîħâ yüzine baķar dinür o

3093. Zelîħâ şâd olur o bir nażardan
 Ŝanur maķŝûdına irişdi andan

3094. Dimiş ki iy benüm nâz ehli ġoncem
 Yüzi mehtâb miyânı mûdan incem

3095. Benüm rûyıma baķmaduñ yedi yıl
 O arada ġamuñ vaŝf idemez dil

3096. Nażar ķıldıñ bugün elĥamdülillâh
 Sebebin luţf idüben ķıluñ âgâh

3097. Ħudâ’dan ķorķaram iy cân-pâre
 Ķıyâmetde beni gözsüz ķopara

3098. Niçün bir olmayasın yâr benümle
 İki vechin deyem saña dilümle

3099. Biri ħavf-ı Ħudâ’dur birisi mîr
 Zelîħâ dimiş aña var a tedbîr

3100. Zehir virem aña uħrâyı bula
 Dimiş ki yelteme beni o yola

3101. Seni yirine ‛azîz eyleyem ben
 Bula birligi dâyim cân ile ten

Hindî, anlatım tarzıyla zaman zaman muhâtabını da bahsettiği konunun içine 
çeker, içli deyişlerle onu duygulandırır, hakîmâne üslubuyla aydınlatır, irşâd eder, 
yerli yerine koyduğu âyetlerle de ifâde gücüne belirgin bir tat katar. Hz. Eyyûb’un 
hastalığa yakalandığı dönemi anlattığı beyitlerde bu etkileyici anlatımı ve hakîmâ-
ne tavrı bulmak mümkündür:

…

5725. Ve şişmiş gevdesi cümleden anuñ
 ‛İbâdet idememiş siz inanuñ

5726. Müdâm tesbîĥ idermiş Ĥaķķ’a şâkir
 Dili her demde oldı dindi žâkir

5727. Döşege düşüben dört yıl yatur dir
 Teninden ķurd düşe yine getür dir
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5728. Olan dostları yüz çevirmiş andan
 Kimesne gelmemiş iĥsân yüzinden

5729. Ve hem menkûĥası üç dindi anuñ
 İkisi boşanur ol bî-vefânuñ

5730. Raĥîme durup aña ķulluķ itdi
 Ev düzetmek ĥaķķını özge gütdi

5731. O Yûsuf peyġamber ķızlarından
 Ħudâ şâkir ola deyelüm andan

5732. Dimiş döndürmezem senden yüzümi
 Senüñ ħıdmetiñe ķodum özümi

5733. Ki ni‛metüñde bile ĥâżır idüm
 Sa‛âdetüñ günine nâżır idüm

5734. Bugün miĥnet güninde bil i yoldaş
 Ŝadâķat üzre ħidmetdedürür baş

5735. Müdâm Eyyûb’a dermâna çaluşır
 Anuñ ħıdmetine dâ᾿im duruşur

5736. Dinür ki on sekiz yıl şöyle ķalmış
 Teninde laĥmi cümleten dökülmiş

5737. Yimiş ķurtlar etini bilüñ anuñ
 Muķarrer ĥâli yoķdurur zamânuñ

5738. Ķovarlar durduġı köy ħalķı anı
 İki şâkirdi gelür gör zamânı

5739. Ķoyup bir zenbile dir götürürler
 Anı bir ġayri köye yitürürler

5740. Raĥîme aġladı dir muĥkem anda
 Ķanı ol gün ki ‛izzetle cihânda

5741. ‛Azîz olup iderdük bežl-i ni‛met
 Virildi bâda dir ol cümle devlet

5742. Ķovarlar-idi köye dek oları
 Bu devrân gör nice eyler buları
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5743. O şâkirdler daħı ‛âciz olurlar
 Beyâbân içre bir gölge bulurlar

5744. O gölge içre ķoyuban giderler
 Raĥîme ile Eyyûb gör n’iderler

5745. Dimiş Eyyûb’a senden dönmeye yüz
 Meger ħıdmet iderken yumıla göz

5746. Varup köylülerüñ işin görürdi
 Ol Eyyûb’a nafaķa getürirdi

5747. Aŝıldan aydını gör ħâtûnı sen
 Eyü ħûlı olur bil nesl-i aĥsen 
Hz. Süleymân’ın hüdhüdle olan muhâveresinin anlatıldığı aşağıdaki beyitler 

ise Hindî’nin âyetlerle zenginleştirdiği anlatım üslubuna örnektir:

6240. Süleymân Nebî dir sefer itdi
 O cümle murġ ķanadın açdı durdı

6241. Süleymân ķondı gördi hüdhüdi yoķ
 Anı dört yaña baķup gözledi çoķ

Feķāle mâliye lâ ere’l-hüdhüde em kâne mine’l-ġā᾿ibîn102

6242. Dimiş ki ne ola hüdhüd görünmez
 Ki hüdhüd olmasa dir ŝu bulunmaz

6243. O hüdhüdde iki ĥaŝlet var imiş
 Süleymân’a iderdi gölge dinmiş

6244. Ŝu ķanda var ise bulur imiş ol
 Nażar ile yir altına irer yol

6245. Süleymân’a ŝu ĥâcet olmış ol ân
 Bulunmamış aranmış hüdhüd iy cân

6246. Süleymân ķaķımış ol ânda aña 
 Görelüm ĥâl-i hüdhüd ne bu yaña

102  “(Süleymân kuşları gözden geçirdi ve) ‘Hüdhüdü niçin göremiyorum, yoksa kayıplara mı 
karıştı?’ dedi.” (en-Neml 27/20)
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Le’ü‛ažžibennehu ‛ažâben şedîden ev le’ežbeĥannehu103

6247. ‛Ažâb idem ben aña ġāyet ile
 O ĥâl içinde kendin oda bile

Femekeśe ġayre ba‛îd104

6248. Birazdan geldi hüdhüd durdı ķarşu
 Süleymân dir ki ķandayduñ yaman ħû 

6249. Dilemiş ki ‛ažâb eyleye fevrî
 Dimiş ki eyledüm ‛âlemde devri

6250. Ki bir nesneyi bildüm bilmedüñ sen
 Ķaķıdı görmedi bu sözi aĥsen

Ve ci᾿tüke min Sebe᾿in bi-nebe᾿in yaķen105

6251. Dimiş hüdhüd bilüñ melik seyrden
 Gelürem biliñüz yaħşi ħaberden

6252. Getürdüm size bir dostuñ selâmun
 İşit imdi bu ednânuñ kelâmun

Ve ci᾿tüke min Sebe᾿in bi-nebe᾿in yaķen. İnnî vecedtü’mre᾿eten106

6253. İrişdüm bir zene kim pâdişâhdur
 Ve ni‛metlü ŝanuram kendü mâhdur

6254. Ţapar çerisi ile ol güneşe
 Görüben ķalmışam ĥayrân bu işe

6255. Süleymân işidüp durdı yerinden
 Tamâm ĥaż eyledi hüdhüd dilünden

103  “Ya onun canını iyice yakacağım, yahut onu boğazlayacağım!” (en-Neml 27/21)
104 “(Hüdhüd) çok geçmeden geldi.” (en-Neml 27/22)
105 “Sebe’den sana çok doğru (ve önemli) bir haber getirdim.” (en-Neml 27/22)
106  “Sebe’den sana çok doğru (ve önemli) bir haber getirdim. Bir kadınla karşılaştım…”     

(en-Neml 27/22-23)
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Ķāle senenżuru e ŝadaķte em künte mine’l-kâžibîn107

6256. Süleymân didi göreyin kelâmuñ
 Eger doġruyısañ añıla nâmuñ

Hindî Mahmûd sadece kıssaları aktarmakla kalmamış, bazen anlattığı kıssadan 
alınması gereken hisseyi de izah ederek esere yorumunu katmış, mesnevîsini böy-
lelikle sıradan bir anlatım tekniğinden kurtararak zenginleştirmiştir. Hz. Yûsuf’la 
ilgili bir nükteyi aktardığı aşağıdaki beyitleri buna örnek verebiliriz:

3218. Su᾿âldür ki ħavâtûn kesdi elin
 Zelîħâ’nuñ niçün kesmeye ķılın

3219. Cevâbdur ki Zelîħâ Yûsuf ile
 Bir olmuşdı tamâm te᾿essüf ile

3220. Yoġ idi žerre ħâlî yir ki anda
 Bıçaķ kesmege yir bulaydı tende

3221. Ħudâ muĥabbeti ile dolasın
 Mażarrat-ı ‛adûdan ķurtulasın

3222. Duħûl itmege yir bulmaya şeyţân
 Seni ĥıfż eyleye tevĥîd-i Sübĥân

Hindî Mahmûd’un anlatım tarzında dikkat çeken başka bir husus da zaman 
zaman nükteli bir dil kullanmasıdır. Meselâ, Hazret-i Îsâ’yı anlattığı bölümde bir 
hocanın gûyâ Îsâ aleyhisselâma ebcedi öğretmeye çalıştığını, Hazret-i Îsâ öğren-
mede zorluk çekince ona dayak attığını, bunun üzerine Îsâ Peygamber’in durumu 
annesi Hazret-i Meryem’e anlattığını, sonra annesiyle hocanın yanına gittiklerini, 
burada Îsâ aleyhisselâmın Allâh’ın lutfuyla hocaya ebcedin hikmetini öğrettiğini, 
hocanın mahcûb bir edâyla Hazret-i Meryem’i tebrik ettiğini okuyucuyu gülümse-
ten bir üslupla aktarır ve:

7139. Ki bu ma‛ŝûm beyân ķıldı ma‛ânî
 Ħudâ gönderdi müşkil keşfe anı

der.

107  “(Süleymân Hüdhüd’e dedi ki): Doğru mu söyledin, yoksa yalancılardan mısın, baka-
cağız.” (en-Neml 27/27)
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Son olarak vurgulamak gerekirse, Kısas-ı Enbiyâ’da “ve, bu, şol, ol, ol dem, 
dir, dimiş, dinilmiş, gör, bil, bile, idüp, hemân, anı, anun, ki, kıldı, itdi, eyledi” 
gibi kelimelerin sıkça tekrarlanması müellifin mısrâları vezne uydurma ve kafiye 
oluşturma endişelerine bağlanabilir; ancak mısrâ başlarında bulunan “ve, ol, şol, 
ol dem” gibi kelimelerin vezin zaruretinden ziyâde devamlılığı göstermek ve oku-
yucunun yeni mısrâya geçince konudan kopmamasını sağlamak için bu kadar sık 
tekrarlandığı kanaatindeyiz.
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İKİNCİ BÖLÜM
KISAS-I ENBİYÂ METNİ

1. Nüsha Tavsifleri
Hindî Mahmûd’un şimdiye kadar tespit edebildiğimiz üç nüshası bulunmaktadır. 

Bu nüshalar ve bunlara dâir özellikler aşağıda belirtilmiştir.  

a) British Library Nüshası (BL)
Kısas-ı Enbiyâ’nın transkripsiyonlu metnini oluştururken esas aldığımız 

bu nüsha İngiltere Millî Kütüphânesi’nin (British Library) Türkçe Yazmalar 
Bölümü’nde bulunmakta olup Or. 12173 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. G. M. 
Meredith-Owens Kısas-ı Enbiyâ’yı tanıttığı yazısında bu müstakil nüsha hakkında 
genel değerlendirmeler yapmaktadır.108 Bu değerlendirmeler yanında British 
Library yetkilileriyle yaptığımız yazışmalar ve elimizdeki CD ışığında söz konusu 
nüsha hakkında şu bilgileri kaydedebiliriz:

Ad: Zahriyede “Hâžâ Kitâbü Ķaŝaŝi’l-Enbiyâ” olduğunu düşündüğümüz 
harflerinin çoğu silinmiş bir yazı mevcuttur. Ünvân sayfasındaki ser-levhada ise 
kitabın künyesi “Kitâbü Ķaŝaŝi’l-Enbiyâ ‛aleyhimü’s-selâm bi-nażmi Hindî 
Maĥmûd el-faķer” şeklinde kayıtlıdır.

Cilt: Nüsha, Owens’e göre “devrinin hususiyetlerini gösteren kabartmalı” 
bir cilde sahiptir. Bu “kabartma”nın süsleme tekniğinden mi (şemse, köşebend, 
yekşâh, zerdûz, çâr-kûşe vs.) cildin malzemesinden mi (meşin, lake, mukavva, 
murassa vs.) kaynaklandığını bilmiyoruz. Nüshanın -varsa- şirâzesi, cilbendi, 
mıklep ve ser-tâbı hakkında da bilgimiz bulunmamaktadır. 

Varak / Kâğıt: 299 varak. Nüshanın başındaki kasideler ve fihrist  olarak 
adlandırılan eserin özet kısmı ile Kısas-ı Enbiyâ’nın ana metninin olduğu 
kısım Arap rakamlarıyla ayrı ayrı numaralandırılmıştır (19+280). Nüsha ayrıca 
bugün kullandığımız rakamlarla da numarandırılmış bulunmaktadır. Varaklarda 
karışıklık, eksiklik, kopukluk bulunmamaktadır. Vikāye yaprakları yenilendiği 
için diğer varaklara nisbeten daha temiz ve açık renklidir.

Kâğıtlar 28 x 21 cm. ebadında, âharlıdır. Özensiz bir tamirden geçtiği anlaşılan 
yazmada varakların tamamı rutubetten etkilenmiş; orijinal görünüm ve rengini 

108  G. M. Meredith-Owens, “Traces of a Lost Autobiographical Work by a Courtier of Selim 
II”, s. 456.



kaybetmiş, kirli, lekeli, kahverengi bir hâl almış durumdadır. Bazı varakların 
kenârları tahrip olmuş, kıvrılmış; yırtılan bazı varaklar yapıştırılmış, bazıları yırtık 
bırakılmıştır. 

Cedvel: Nüshanın başındaki varaklar ve ana metnin başladığı varakta iki kalın 
cedvel çekilidir. Nüshanın geri kalanı tek ince cedvellidir. Cedveller altınla değil, 
siyah mürekkeple çekilmiştir.

Sütun / Satır: Nüsha çift sütunlu olup her sayfada sütunların arası ortadan 
iki düz çizgiyle ayrılmıştır. Sayfalar 15’er satırdan oluşmaktadır. Âyetler ve konu 
başlıkları siyah mürekkep çizgilerle çerçevelenmiştir.

Yazı: Yaldızsız, harekeli düzgün nesih, siyah mürekkep. Âyetler, konu başlıkları, 
kelime-i tevhid vb. bazı Arapça ibâreler kırmızı mürekkeplidir. Varaklardaki 
nem ve oksitlenme yazının yer yer bozulmasına, lekelenmesine, nadiren de olsa 
mürekkebin dağılmasına ve silinmesine sebebiyet vermiştir. Bazı varaklarda 
yazı izi yaprağın diğer yüzüne geçmiş bulunmaktadır. Unutulmuş birkaç beytin 
derkenâr olarak kaydedilmesi ve fihrist kısmındaki sayfa numaraları dışında sayfa 
kenârlarında konuları açıklayan herhangi bir not, ta’lik, hâşiye mevcut değildir. 
Varakların “b” yüzünün sol alt köşesinde bulunan ayakların (reddâde/ müşîr) çoğu 
tamir esnâsında kesilmiştir.

Tezhip: Nüshada birbirinin aynı basit tezhipli iki ser-levha vardır. Biri ilk 
varakta, diğeri kısas-ı enbiyâ metninin başladığı yerde bulunan bu ser-levhalar 
mihrâb yahut kubbeyi andırmaktadır. Sayfanın enince uzanan uzun dikdörtgen, 
çiçek başlarıyla bezeli olup bu dikdörtgenin üstünde sayfanın boyuna doğru uzanan 
ince tığlar, kıvrımlı motifler mevcuttur. İlk varaktaki ser-levha rutubetten zarar 
görmüştür. İçinde türlü geçişlerin olduğu her iki ser-levhadan ilkinin dikdörtgen 
kāidesinde “Fihrist-i Kitâb-ı Ķaŝaŝi’l-Enbiyâ ‛aleyhimü’s-selâm” ibâresi,  
ikincisinde ise (ünvân sayfası) eserin künyesi yer almaktadır. Konu başlıklarının 
bulunduğu kısımlara yapılan basit süs ve motifler dışında nüshada minyatür, 
figüratif resim, nakış vb. unsurlar bulunmamaktadır.

Kayıtlar: Nüshanın zahriye veya hâtimesinde herhangi bir mukābele, mütâlaa, 
kırâat, semâ, tashih, vakıf, temellük/ tesâhüp kaydı ve Osmanlı dönemine âit mühür 
bulunmamaktadır. Fevâid kayıtları da yoktur. Hâtimede bugün kullandığımız 
harfler ve rakamlarla nüshanın kütüphâne kayıt numarası (Or. 12173), varak 
sayısı (299 folios), kayıt tarihi (21.11.’57) ve British Müzesi’nin (B.M) kraliyet 
tâcı şeklindeki damgası mevcuttur. Bu damga ilk ve sondan önceki varakta da 
bulunmaktadır. Owens’in yazısından anlaşıldığına göre nüsha British Müzesi 

İKİNCİ BÖLÜM - Peygamber Kıssaları136



yetkilileri tarafından “çok yakın bir tarihte” elde edilip kayıt altına alınmış, sonra 
da kendisi bu nüshadan haberdâr edilmiştir.109

İstinsâh Tarihi: Nüshanın ferâğ kaydında eserin istinsâhının tamamlandığını 
belirten “Bi-‛avnillâhi Te‛âlâ” ibâresi ve istinsâh tarihi vardır: “Sene 993” (1585). 
Müstensihin adı, ünvanı, imzası, istinsâh yeri bulunmamaktadır.

Başı: 

“Bismillâhi’r-raĥmâni’r-raĥîm

el-Ĥamdülillâhi Rabbi’l-‛âlemîn. Ve’l-‛âķibetü li’l-müttaķįn. Ve lâ ‛udvâne 
illâ ‛ale’ż-żâlimîn. Ve’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâmu ‛alâ seyyidinâ Muĥammedin ve âlihi 
ecma‛în. Emmâ ba‛d peyġamberân-ı mürselîn ‛aleyhimü’s-selâm ĥikâyâtından 
Ķur᾿ân-ı ‛Ażîm’de mesţûr olan feĥvâ-yı şerîf üzre neśr ile beyân iden fużalâ 
taĥrîründen bu bende-i ķalîlü’l-biḍâ‛a Hindî Maĥmûd dü cihânda maĥmûd olmaķ 
ümmîdine tażarru‛ ile nażma getürüp esâmî-i şerîflerin âśâr-ı ķudretleründen 
fihrist-vâr beyâna iķdâm olınmışdur. Tâ ki muħtaŝar müfîd ile ‛âmil olan iħvân-ı 
ehl-i ‛irfân bu ĥâlden istifâde idüp bu ĥaķįr ħayr ile yâd olınup śevâb-ı dü cihânı 
ĥâŝıl ideler…”

Sonu:

Lâ ilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh
Beyt
Kişiyi añduran dâyim eśerdür
Bu devrân bâd-veş durmaz eserdür

Ħatm-i kitâbda luţf ideler cümle etķıyâ
İde şefâ‛atün bu ķula Ħatem-i Enbiyâ

Oķuyup ħatm idenler bu kitâbı
Bula her ĥarfine yüz biñ śevâbı
(Bu son beytin her iki kenârında “Muĥammed” ismi yazılıdır.)

b) İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüphânesi Nüshası (İÜ)

İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüphânesi Türkçe Yazmalar Bölümü’nde 
1417 arşiv numarasıyla kayıtlı olan bu müstakil nüshanın tavsifi şu şekildedir:

109  G. M. Meredith-Owens, “Traces of a Lost Autobiographical Work by a Courtier of Selim 
II”, s. 456.
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Ad: Nüshanın adı zahriyeye “Ķıŝaŝ-ı Enbiyâ ‛aleyhimü’s-selâm” şeklinde 
kaydedilmiş. Mürekkebin cinsi, parlaklığı ve yazının karakterine bakıldığında bu 
kaydın zahriyeye sonradan düşüldüğü anlaşılmaktadır. 

Cilt: Ser-tâblı ve mıklepli, şirâzeli, vişne çürüğü renginde 20x18 cm ölçülerinde, 
lake bir cilde sahiptir. Koyu kahverengi sırtı (dip kösteği) tahrip olmuş durumdadır. 
Kapaklar ve mıklep köşebendli (altın yaldızlı motiflerle bezeli), dıştan ve içten 
ikişer sıra altın cedvel arasında kalın zencireklerle çevrili, şemsesizdir. Ser-tâb 
altûnî ince çift dikdörtgen cedvelle çerçevelenmiştir. Cildin pervazları ve dudak 
kısımları yıpranmıştır. Nüshanın cilbendi yoktur.

Varak / Kâğıt: Nüsha 206 varak olup ilk varaklarda bulunan kasideler (tevhid, 
na’t, pâdişâh medhiyesi) ve fihrist kısmı ile Kısas-ı Enbiyâ’nın ana metninin 
olduğu bölüm ayrı ayrı numaralandırılmıştır (5+201). Nüshanın baş kısmında 1. 
varaktan sonra birkaç varak kopmuştur. Ancak numaralandırma bu eksiklik dikkate 
alınmadan yapılmıştır. Baş tarafta iki vikāye varağı mevcuttur. Birinci varakta 
“Sahib Monla Kütüphânesi” mührü, ikinci varakta sonradan yazıldığı anlaşılan, 
mısrâ ve beyitleri belirginleştirilmemiş ve kötü bir nesihle yazılıp harekelenmiş 
“İlâhî-i Mekteb” başlıklı bir manzume vardır. Bu varaklar tamir gördüğü için 
manzumenin derkenâr olarak yazılan kısmı kesilmiştir. İkinci vikāye varağının üst 
sağ kısmında ayrıca “Ta‛mîr 100” ibâresi dikkat çekmektedir.

Karanfil pembesi ince mukavvadan olan zahriyede eserin künyesi ve kayıt 
numarası dışında birkaç rakam, Sâhib Monla Kütüphânesi ve İstanbul Üniversitesi 
Kütüphânesi’nin mühürleri bulunmaktadır. Zahriyenin cilde bağlanan kısmı 
tamamen yırtılmış olup nüshanın sırtına tekabül eden cüz dipleri (forma) ve 
bunları birbirine bağlayan ipler meydana çıkmış vaziyettedir.

Kâğıtlar ince âharlı olup buğday rengindedir. Ancak varaklar rutubetten 
etkilendiği için orijinal görünümünü kaybetmiş, kirlenmiş, yer yer pas lekeleriyle 
kaplanmış, bakır rengi bir hâl almış durumdadır. Bazı varaklarda nem yazıya da 
sirâyet etmişse de nüshanın yarısından sonraki varakları daha temiz görünmektedir. 
Yazmanın yeniden tamire ihtiyâcı vardır.

Cedvel / Sütun / Satır: Nüsha cedvelsiz olup çift sütunludur. Sütunların 
arasında (sayfa ortası) takribî bir mesâfe vardır; ancak âyet ve bölüm başlıklarının 
yazıldığı satırlar sütunsuzdur. Her sayfa 21 satırdan oluşmaktadır. Yazma cedvelsiz 
olduğu için müstensihin bazı varaklarda satırları kaydırdığı görülmektedir.

Yazı: Yaldızsız, harekesiz nesih, siyah mürekkep. Âyetler, konu başlıkları, 
kelime-i tevhid, “Fâtihâ”lar vb. bazı Arapça ibâreler kırmızı mürekkeplidir. 
Hindî Mahmûd’un isminin üst kısmı kırmızı kalemle çizilmiştir. Varaklardaki 
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nem ve oksitlenme yazının yer yer lekelenmesine ve mürekkebin dağılmasına 
sebep olmuştur. Koyu kahverengi lekeler bazı varaklarda yazıyı okunamaz hâle 
getirmiştir. Nüshada yazı izi yaprağın diğer yüzüne geçmiş durumdadır. Müstensih 
sütuna sığdıramadığı kelimeleri bazı yerlerde kenâra taşırmış, bazen de bir üst 
satır arasına sıkıştırmıştır. Sayfa kenârlarında eserin gözden geçirildiğini gösteren 
kayıtlar bulunmaktadır. Beyitlerde yanlış yazılan bazı kelimelerin doğru şekli 
derkenâr olarak not edilmiştir. Varakların “b” yüzünün sol alt köşesinde bulunduğu 
anlaşılan ayakların hemen tamamı ise tamir esnâsında kesilmiştir.

Tezhip: Ciltteki motifler dışında nüshada herhangi bir tezhip, nakış, minyatür 
vb. görsel öge bulunmamaktadır. Yazmada ser-levha da yoktur. Eser, diğer 
başlıkların aksine siyah mürekkeple yazılmış besmeleyle başlamaktadır.

Kayıtlar: Yukarıda da ifâde edildiği gibi, zahriyede nüshanın Sâhib Monla 
ve İstanbul Üniversitesi Kütüphânelerine âit olduğunu gösteren temellük kayıtları 
bulunmaktadır. Sayfa kenârlarında eserin gözden geçirildiğini gösteren tashihli 
ibâreler varsa da eserin herhangi bir yerinde bu kırâat ve tashih işleminin tarih 
kaydı mevcut değildir. Nüshada, bahsi daha önce geçen “İlâhî-i Mekteb” dışında 
fevâid kaydı da yoktur.

Müstensih ve İstinsâh Tarihi: Ferâğ kaydında adının “Ahmed b. Nebî” 
olduğunu söyleyerek “İbn Seyfullâh b. Dâvûd b. Muhammed”in halîfesi olduğuna 
işâret eden müstensih, eserin istinsâhını 10 Muharrem 1010 (11 Temmuz 1601) 
gibi önemli bir günde öğleden önce tamamladığını belirtmiştir. Kısas-ı Enbiyâ’nın 
özetini teşkil eden, aynı zamanda “fihrist” olarak adlandırılan kısmın sonunda 
ise “Ķıŝaŝ-ı Enbiyâ’nuñ ‛aleyhimü’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm fihristi tamâm oldı bi-
‛avnillâhi Te‛âlâ ve ĥüsne tevfîķıhi fî 1009” (1600) şeklinde kayıt düşürülmüştür.

Başı: 

“Bismillâhi’r-raĥmâni’r-raĥîm

el-Ĥamdülillâhi Rabbi’l-‛âlemîn. Ve’l-‛âķibetü li’l-müttaķįn. Ve lâ ‛udvâne 
illâ ‛ale’ż-żâlimîn. Ve’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâmu ‛alâ seyyidinâ Muĥammedin ve âlihi 
ecma‛în. Emmâ ba‛d peyġamberân-ı mürselîn ‛aleyhimü’s-selâm ĥikâyâtından 
Ķur᾿ân-ı ‛Ażîm’de mesţûr olan feĥvâ-yı şerîf üzre neśr ile beyân iden fużalâ 
taĥrîründen bu bende-i ķalîlü’l-biḍâ‛a Hindî Maĥmûd dü cihânda maĥmûd olmaķ 
ümmîdine tażarru‛ ile nażma getürüp esâmî-i şerîflerin âśâr-ı ķudretleründen 
fihrist-vâr beyâna iķdâm olınmışdur. Tâ ki muħtaŝar müfîd ile ‛âmil olan iħvân-ı 
ehl-i ‛irfân bu ĥâlden istifâde idüp bu ĥaķįri ħayr ile yâd idüp śevâb-ı dü cihânı 
ĥâŝıl ideler...”
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Sonu:

Beyt-i dîger
Oķuyup ħatm idenler bu kitâbı
Bula her ĥarfine yüz biñ śevâbı

Ķad vaķa‛a’l-ferâġu min taĥrîri hâžihi’n-nusħati’ş-şerîfeti’l-laţîfeti’l-
mevsûmeti bi-ķıŝaŝi’l-enbiyâ᾿i’l-‛ıżâm ‛aleyhim ŝalavâtü’l-meliki’l-‛allâm elletî 
nażżamaha el-‛ârifü’l-kâmilü ve’l-‛âlimü’l-fâḍılu mevlânâ Maĥmûd eş-şehîr bi-
Hindî Maĥmûd teġammedehüllâhu bi-ġufrânihi ve eskenehu fî ferâdîsi cinânihi 
ma‛a’n-nebiyyîne ve’ŝ-ŝıddîķįne ve’ş-şühedâ᾿i ve’ŝ-ŝâliĥîn ‛alâ yedi’l-‛abdi’l-
faķįri ileyhi sübĥânehu Aĥmed bin Nebî ħalîfetü ibn Seyfullâh ibn Dâvûd bin 
Muĥammed setterrallâhu Te‛âlâ bi-fażlihi ‛uyûbehu ve ġafere bi keremihi 
žünûbehu ḳable żuhri’l-erba‛a’l-ħâmis ve’l-‛aşer min şehri muĥarremi’l-ĥarâm 
ba‛dehu ‛aşer sene elf.

c) Heidelberg Üniversite Kütüphânesi Nüshası (H)
Almanya’nın en eski üniversitesi olan Heidelberg Üniversitesi’nin (kuruluş 

1386) Kütüphânesinde 126 numaralı (cod.Heid.orient.126) bu nüsha tespitlerimize 
göre İÜ nüshası esas alınarak oluşturulmuştur. Kütüphâne yetkililerinden aldığımız 
bilgiler ve bize yolladıkları CD’yi esas alarak nüshayı şöyle tavsif edebiliriz:

Ad: Eserin adı zahriyeye bugün kullandığımız harflerle “Qisas al-anbiyâ” 
şeklinde kaydedilmiştir. 

Cilt: Nüsha ebru mukavva bir cilde sahiptir. Ebru, krem zemin üzerine 
parlaklığı kaybolmuş basit bir motiften oluşmaktadır. Nüshanın sırtı meşin olup 
yıpranmıştır. Meşin kaplamanın orta ve baş kısımlarına eserin künyesi (müellif 
ve eser adı, katalog numarası) kaydedilmiştir. Nüsha 19.5x13.5 cm. eb’adındadır. 
Nüshanın mıkleb, ser-tâb ve cilbendi yoktur. Cildin dudak kısımları yıpranmış, 
mukavva yer yer tahrip olmuştur. 

Varak / Kâğıd: Nüsha baş ve sondaki vikāye yapraklarıyla beraber 201 varaktır. 
Varaklarda herhangi bir kopukluk, karışıklık, eksiklik yoktur. 1a’da  “Universitats 
Bibliothek Heidelberg” mührü, eserin arşiv numarasını gösteren “Cod. Heid. Or. 
126” şeklindeki kayıt ve 1926, 2941 rakamları mevcuttur. 

Ebru mukavva kapak iç taraftan hardal sarısı bir kağıtla vikāye varağına 
tutuşturulmuştur. Bu kağıtta eski rakamlarla “1129” rakamı, yeni harf ve rakamlarla 
“Cod. Heid. Or. 126”, “Qisas al-anbiyâ, 1799” kayıtları bulunmaktadır.
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Kâğıtlar âharlı olup soluk sarı ve sarımsı kahverengi tonlarındadır. Az da olsa 
bazı varakların kirlendiği, renk değişimine uğradığı dikkat çekmektedir. Yazma 
tamirden geçmiştir. 

Cedvel / Sütun / Satır: Nüsha cedvelsiz olup çift sütunludur. Sütunların 
arasında (sayfa ortası) takribî bir mesâfe vardır. Her sayfa 21 satırdan oluşmaktadır.

Yazı: Yaldızsız, harekesiz nesih olup genelde siyah mürekkeple yazılmıştır. 
Ancak bazı beyitler, âyetler, konu başlıkları, kelime-i tevhid, “Fâtihâ”lar vb. 
bazı Arapça ibâreler kırmızı mürekkeplidir. Hindî Mahmûd’un isminin üst kısmı 
kırmızı kalemle çizilmiştir. Müstensih başlıkları ve âyetleri umumiyetle derkenâr 
olarak kaydetmiştir. Ancak sayfa ortasına yazdıkları da vardır. Nüsha reddâdelidir. 
Varak numaraları bugün kullandığımız rakamlarla yazılmıştır.

Tezhip: Ciltteki ebru dışında nüshada herhangi bir tezhip, nakış, minyatür 
vb. görsel öge bulunmamaktadır. İÜ nüshasında olduğu gibi bunda da ser-levha 
yoktur, bu da diğer başlıkların aksine siyah mürekkeple yazılmış besmeleyle 
başlamaktadır.

Kayıtlar: Zahriyede ve 199b’de nüshanın Heidelberg Üniversite Kütüphânesi’ne 
âit olduğunu gösteren mühür bulunmaktadır. Nüshada fevâid kaydı yoktur.

Müstensih ve İstinsâh Tarihi: Nüsha “Şeyh Muhammed Muzaffer el-
Halvetî b. İbrâhîm b. Abdullâh b. Abdurrahmân” tarafından istinsâh edilmiş ve 21 
Rebîülevvel 1214 (23 Ağutos 1799)’te tamamlanmıştır. 

Başı: 

“Bismillâhi’r-raĥmâni’r-raĥîm

el-Ĥamdülillâhi Rabbi’l-‛âlemîn. Ve’l-‛âķibetü li’l-müttaķįn. Ve lâ ‛udvâne 
illâ ‛ale’ż-żâlimîn. Ve’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâmu ‛alâ seyyidinâ Muĥammedin ve âlihi 
ecma‛în. Emmâ ba‛d peyġamberân-ı mürselîn ‛aleyhimü’s-selâm ĥikâyâtından 
Ķur᾿ân-ı ‛Ażîm’de mesţûr olan feĥvâ-yı şerîf üzre neśr ile beyân iden fużalâ 
taĥrîründen bu bende-i ķalîlü’l-biḍâ‛a Hindî Maĥmûd dü cihânda maĥmûd olmaķ 
ümmîdine tażarru‛ ile nażma getürüp esâmî-i şerîflerin âśâr-ı ķudretleründen 
fihrist-vâr beyâna iķdâm olınmışdur. Tâ ki muħtaŝar müfîd ile ‛âmil olan iħvân-ı 
ehl-i ‛irfân bu ĥâlden istifâde idüp bu ĥaķįri ħayr ile yâ śevâb-ı dü cihânı ĥâŝıl 
ideler...”
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Sonu:

Beyt-i dîger
Oķuyup ħatm idenler bu kitâbı
Bula her ĥarfine yüz biñ śevâbı

Ķad vaķa‛a’l-ferâġu min taĥrîri hâžihi’n-nusħati’ş-şerîfeti’l-laţîfeti’l-
mevsûmeti bi-ķıŝaŝi’l-enbiyâ᾿i’l-‛ıżâm ‛aleyhim ŝalavâtü’l-meliki’l-‛allâm elletî 
nażżamaha el-‛ârifü’l-kâmilü ve’l-‛âlimü’l-fâḍılu mevlânâ Maĥmûd eş-şehîr bi-
Hindî Maĥmûd teġammedehüllâhu bi-ġufrânihi ve eskenehu fî ferâdîsi cinânihi 
ma‛a’n-nebiyyîne ve’ŝ-ŝıddîķįne ve’ş-şühedâ᾿i ve’ŝ-ŝâliĥîn ‛alâ yedi’l-‛abdi’l-
faķįri ileyhi sübḥânehu eş-Şeyḫ Muḥammed Muẓaffer el-Ḥalvetî ibn İbrâhîm bin 
‛Abdillâh ibn ‛Abdirraḥmân setterrallâhu Te‛âlâ bi-fażlihi ‛uyûbehu ve ġafere bi 
keremihi žünûbehu ḳable żuhri iḥdâ ve ‛ışrîne min Rebî‛i’l-evvel sene erba‛a ve 
‛aşer ve mi᾿eteyni ve elf.

2. Metnin İmlâ Özellikleri
Kısas-ı Enbiyâ’nın tenkidli neşir için esas aldığımız ilk iki nüshası farklı imlâ 

özelliklerine sahiptir. Kendi içinde de imlâ bakımından bütünlük arz etmeyen bu 
nüshalarda göze çarpan farklılıklar ana hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir:

•	 İÜ nüshasında “peygamber” kelimesi vezne göre farklılık göstermektedir. 
Müstensih kalıba uydurmak için kelimeyi çoğu yerde “peġamber” olarak yazmıştır. 
BL’de ise sadece “peyġamber” imlâsı vardır.

•	 Her iki nüshada “giderek, eyleyem, idelüm, idecek, eteğinde, bileler, 
dimedi, göremez, tamar, seksen” gibi kelimelerin ortasına zaman zaman imâleye 
işâret etmek üzere ( ا ) konmuştur: “gidarek, eylayem, idalüm, idacek, etaginde, 
bilalar, dimadi, göramez, tâmar, seksan”

•	 BL’de “Âzer” kelimesindeki “z” “ž” olarak, Ħıżır, Ĥıżır; Dânyâl, Dâniyâl 
şeklinde yazılmış; Sâre’nin son harfi olarak bazen ( ه ) tercih edilmiş bazen ( ا ) 
konmuştur (Sâre, Sâra). “Buħtnaŝr” ise “Puħte Naŝır” “Puħtnaŝır” “Puħt-ı Naŝır” 
gibi şekillerde yazılmıştır.

•	 BL’de müstensihin aynı kelimeyi farklı şekillerde harekelediği dikkat 
çekmektedir. Meselâ “bel” kelimesi hem üstün hem de esreyle harekelenmiştir: 
bel, bil. Bu tarz harekelenişte beyti kafiyeye uydurma endişesi hâkimdir. 

•	 BL nüshasında kelimelerin yer yer yanlış harekelendiği, harekelerin 
bazen süs amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Kelimelerin yanlış harekelenmesi 
bazı mısrâlarda vezni de bozmuştur. (“evvel”in “ol” şeklinde harekelenmesi, “o 
ıssı”nın “ev ıssı” okunması gibi.)
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•	 İÜ nüshasında “put” “büt”, “put-hâne” “büt-hâne” şeklinde yazılmışken 
BL’de her iki şekil de kullanılmakla birlikte ekseriyâ “put” ve “put-hâne” tercih 
edilmiştir.

•	 BL’de âyetler birçok yerde yanlış ve eksik yazılmıştır.
•	 BL nüshasında Arapça kelimelerin yazımında da birtakım yanlışlıklar 

görülmektedir. (‛anhünne: ‛anhüye, sebt: śebt, şefķat: şef‛at, žürriyet: zürriyet gibi) 
•	 Nüshalarda seyrek de olsa harf ve noktaların yazılmadığı vâkidir. Bu tür 

eksiklikler BL’de daha fazladır.
•	 Her iki nüshada da müstensihler bazı kelimelerin baş ve sonlarındaki 

sessizleri yumuşak ve sert oluşlarına göre değiştirerek yazmışlardır. Aynı nüshada 
davar/ tavar, gelüp/ gelüb, idüp/ idüb, duran/ turan, barmaķ/ parmaķ, ţırnaķ/ 
dırnaķ, bıñar/ pıñar, tükenmez/ dükenmez, ţar/ dar, ţurmayup/ durmayup, ţolı/ dolı, 
doġmaķ/ ţoġmaķ, dayısı/ ţayısı, tamar/damar, duz/tuz, paşa/başa gibi t›d; b›p vb. 
sessiz değişmelerine sıkça rastlanmaktadır. 

•	 Nüshalarda niçe/ nice; câdû/ câžû, şütür/ üştür, mancınıķ/ mancılıķ, rây/ 
re’y, aķsırdı/ aħsırdı, ħıdmet/ ħıžmet gibi iki şekilde de yazılan kelimeler karşımıza 
çıkmaktadır.

•	 BL’de on sekiz yerde “Vehb” ismi “Veheb” şeklinde harekelenmiştir.
•	 Eserin yazıldığı devrin genel imlâ hususiyetleri esas alındığında yuvarlak 

okunması gereken vokaller BL’de ya ( ى ) harfi veya harekeyle dar okunmuştur 
(inciden, gösterir, itdirir, ĥikmetini, kendini).

•	 “Yılan” kelimesi iki nüshada da vezin gözetilerek hem “yılan” hem 
de vasla imkân tanıyacak şekilde, “ilan” olarak yazılmıştır. “Cebrail” kelimesi 
de -birkaç istisna dışında- vezin endişesiyle “Cebrâ᾿îl”, “Cebre᾿îl” ve “Cibrîl” 
şeklinde kaydedilmiştir.

•	 BL’de müstensih içinde hemze olan kelimeleri ( ى ) ile yazmayı tercih 
etmiştir: dâ’im/ dâyim, kāim/ ķāyim, kebâ’ir/ kebâyir, ħalâ᾿iķ/ ħalâyıķ, ‛acâ᾿ib/ 
‛acâyib, ŝâ᾿im: ŝâyim, ţâ᾿ife: ţâyife, sâ᾿ir: sâyir…

•	 BL’de müstensihin bazen atıf vâv’ını tercih etmediği görülmektedir. Bu 
tür durumlarda vâv yerine hareke koyduğu da vâkidir: misk ü kâfûr: misk-i kâfûr, 
şeb u rûz: şeb rûz, derd ü miĥnet: derd-i miĥnet, ķalb ü cân: ķalb-i cân, fehm ü 
idrâk: fehm idrâk…

•	 Her iki nüshada da zamirde ablatif (mef‛ûlün anh) ekinden önce yardımcı 
ses kullanılmamıştır: kendüden (kendinden)

•	 Yardımcı sessiz olarak “n” yerine “y” kullanılmıştır: kendüyi
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•	 “-madan, -meden” zarf fiili “-madın, -medin” şeklinde yazılmıştır: 
düşmedin, olmadın, gelmedin, ķonulmadın.

•	 “-ınca, -ince” zarf fiili yerine ise bazen “-ıcak, -icek” kullanılmıştır: 
gelicek, olıcaķ, göricek

•	 Birinci teklik şahıs eki “-ayım, -eyim” ekleri yerine yer yer  “-ayın, -eyin” 
yazılmıştır: azdurayın, oķudayın, ideyin, öldüreyin

•	 İkinci teklik şahıs emir eki olarak “-mayın, -meyin” yerine   “-mañ, -meñ” 
tercih edilmiştir: varmañ, itmeñ, urmañ, ķırmañ

•	 “ile” edatının yazılışında da birlik yoktur. Bazen bitişik (añunla, kendle, 
vech-ile), sonu ünlü ile biten kimi kelimelerde araya kaynaştırma harfi konularak 
(suyıla), bu tür kelimelerde bazen ünlünün düşürülmesiyle (sihri-le), bazen de ayrı 
olarak yazılmıştır (pendüm ile, luţfıñ ile, oġlı ile)

•	 İstisnâları olmakla birlikte BL nüshasında belirtme (akuzatif) eki, ( ى ) 
yerine ( ء ) ile gösterilmiştir: kıssaı, aķçei, kîsei, nâmei, mürdei, şüphei

•	 Her iki nüshada da bazı kelimelerin bitişik yazıldığı vâkidir: ĥâlden-ŝoñra, 
biraz-dem, Mûsâ’dan-ŝoñra, ħâtûn-içün, ol-dem

3. Metnin Tesisinde Takip Edilen Usûl
1. Bugün elimizde Kısas-ı Enbiyâ’nın üç nüshası mevcut olup bunların 

hiçbiri müellif nüshası değildir. Tezimizi tamamlamak üzereyken bulduğumuz 
1214 (1799) istinsâh tarihli Heidelberg nüshasının yaptığımız karşılaştırma 
neticesinde İÜ nüshası esas alınarak yazıldığını tespit ettiğimiz için İÜ nüshasının 
eksik olduğu fihrist kısmı haricinde bu nüshayı tenkidli neşre almadık.110 Kısas-ı 
Enbiyâ metnini kurarken itinâ ile tertib edilmiş, harekelenmiş, eserin yazılış tarihine 
(987/1579) daha yakın bir zamanda istinsâh edilmiş (993/1585) olan BL nüshasını 
esas aldık. Ancak BL’deki bazı hareke ve az da olsa yazım hatâlarını gözardı 
etmeyerek bu nüshayı İÜ nüshası ile karşılaştırıp mümkün olduğunca müellifin 
kaleminden çıkmış (orijinal) metni oluşturmaya gayret ettik. Binâenaleyh, bir 
ibâre İÜ’de doğru yazılmışsa onu tercih edip BL’deki kullanımı dipnota indirdik.

2. “Ķıŝaŝ” kelimesi BL’de masdar konumunda “ķaŝaŝ” olarak harekelenmişse 
de bu kelimeyi hem “kıssa”nın cem’i olması hem de Türk-İslâm edebiyâtındaki 
yaygın kullanımı sebebiyle “kısas” şeklinde okuduk.

110  Müstensihin atladığı beyitlere ve nüshada seyrek de olsa farklı yazılmış kelimelere dip-
notlarda işâret edilmiştir.
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3. Nüshalarda bazı kelimeleri yanlış harekelenen veya yazılan âyetleri doğru 
bir şekilde transkripsiyonlu olarak yazdık. 

4. Metinde geçen bütün âyetlerin meâllerini, sûre adları ve âyet numaralarını 
dipnotlarda verdik. 

5. Metinde kırmızı mürekkeple yazılmış olan ibâreleri (konu başlıkları, 
âyetler, Hz. Peygamber’in ismi vs.) kalın siyah karakterlerle dizdik.

6. Bâriz hatâlar ve dipnotlarda belirtilen birtakım istisnalar hâricinde genel 
olarak BL müstensihinin yazım tercihi ve harekelerine sâdık kaldık.

7. Nüshalarda farklı biçimleriyle mevcut olan ħıdmet-ħıžmet, dâ’im-
dâyim, kāim-ķāyim, kebâ’ir-kebâyir gibi kelimeleri Arapça asıllarına uygun 
olarak yazmakla birlikte her iki nüshada da imlâ birliği bulunan bu tür kelimelere 
dokunmadık.

8. İmlâ hatâları, hareke yanlışları, vezin bozuklukları, harf düşüklükleri gibi 
hususlara dipnotlarda işâret ettik.

9. “Veheb” gibi yanlış harekelenen yahut “inķāl” gibi eksik/yanlış yazılan 
kelimeleri düzelttik, farklılıkları dipnotlarda belirttik.

10. “Peyġamber” kelimesini vezne göre “peġamber”; “iy” hitâbını “i” 
şeklinde de okuduk.

11. Gerektiği zaman metne yaptığımız ilâveleri (âyetlerdeki eksik kelime 
veya harfler, vezinler, yazımı unutulan harfler vs.) köşeli parantez içinde gösterdik.

12. Her mısrâdaki birden fazla nüsha farklılığını dipnotlarda noktalı virgülle 
ayırdık, diğer mısrâdaki farklılıklara geçerken “//” işâretini kullandık. Farklılıkları 
belirttikten sonra açıklama yapmanın gerektiği durumlarda da aynı işâreti 
kullandık.

13. Metnin mensur kısmının varak numaralarını nüsha adlarının kısaltmaları 
ile birlikte metnin içine köşeli parantezle kaydettik: [3b İÜ],[16a BL]. Manzum 
kısımda ise varak numaralarını ilgili varağın ilk mısrâının yanına ekledik.

14. Kafiye zarureti dışında Türkçe kelimelerin okunuşunda XVI. asrın dil 
özelliklerini gözettik. Buna göre, metinde farklı imlâlarla yer alan “anıñ, seniñ, 
benim” gibi kelimeler “anuñ, senüñ, benüm” şeklinde yazdık; “-ınca, -ince, -unca, 
-ünce” zaman eklerinin dar ve yuvarlak biçimlerini tercih ettik: diyince, olınca, 
yirince.

15. “Müslümân” kelimesini veznin durumuna göre “müselmân”, “ferişteh” 
kelimesini vezin ve kafiyeye göre “ferişte” olarak da okuduk.
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16. BL’de “put” ve “büt” kelimeleri her iki şekliyle de kullanılmıştır. İÜ’de ise 
umumiyetle “büt” tercih edilmiştir. Farsça olan bu kelimenin aslı “büt” olduğundan 
metinde “büt” şeklindeki yazımı esas aldık, sadece kafiyenin icâb ettiği yerlerde 
“put” olarak okuduk. “duruşmak” kelimesini de kafiyenin gerektirdiği yerlerde 
“dürüşmek” şeklinde yazdık.

17. Nüshalarda “Sâre” “Sârâ” şeklinde yazılan kelimeyi kafiye zarureti 
dışında “Sâre” olarak okuduk. “Züleyhâ” kelimesini ise nüshaların harekelerini 
dikkate alarak “Zelîhâ” şeklinde kaydettik.

18. “avret” kelimesini “kadın” mânâsına gelen yerlerde “avrat” olarak okuduk, 
ek aldığı durumlarda da sesli uyumu ve yumuşamayı gözönünde bulundurduk: 
avradını, avraduna, avradundan…

19. “ķudretullâh, ĥikmetullâh, inşâallâh, bârekallâh, yerĥamükallâh, illallâh, 
raḍıyallâh, Te‛âlallâh, nebiyyallâh, ŝallallâh, setterallâh, elĥamdülillâh” vb. 
ibârelerde “Allâh” lafzının önüne kesme işâreti veya kısa çizgi koymadık, bu 
kelimeyi yukarıdaki örneklerde olduğu gibi bitişik yazdık.

20. “nâ” ve “bî” gibi Farsça ön ekleri kelimeye “-” ile bağladık (nâ-ĥaķ, bî-
iħtiyâr), “dergâh, nażargâh” gibi kelimelerde ise son ekleri bitişik yazdık. “-veş, 
-âsâ, -vâr” gibi benzetme edatlarıyla, nüshalarda bitişik yazılmış olan “ile, ıla” 
edatı ve birleşik sıfat ve tamlama oluşturan kelimeleri “-” ile ayırdık: perî-veş, 
gül-‛ižâr, ħûn-rîz, pür-ħûn, gendüm-gûn, ĥikmet-âsâ.

21. Bitişik yazılan “çün” edatını “-” ile ayırdık: anuñ-çün, benüm-çün, 
‛izzetüm-çün.

22. Vâv-ı ma‛dûleleri “ ˇ ” simgesiyle gösterdik.
23. Nüshalarda genellikle ayrı yazılmış olan -imek fiilinin bu tarz yazımına 

sâdık kaldık, bitişik yazıldığı yerlerde ise kelimeyi “-” işâreti ile ayırdık: olmaz-
ısa, var-ise, oġlan-iken, ķor-ımış.

24. Bütün eklerin yazımında ses uyumunu gözetmeye çalıştık: görüben, 
ķoyuban, aluban, var-ımış, âh-ıla, ŝavm-ıla.

25. “-madan, -meden” ekini nüshalardaki harekelere göre hem bu şekliyle 
hem de “-madın, -medin” kullanımıyla yazdık: ŝalmadan, olmadın, görmedin, 
virmeden.

26. Yön belirten kelimelerde de nüshalardaki hareke ve harflere sâdık kaldık: 
“beri, berü; geri, gerü; ileri, ilerü”
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4. Transkripsiyon Sistemi
Osmanlı imlâsında mevcut olup, bugün kullanılmayan harfler için aşağıdaki 

transkripsiyon sistemi kullanılmıştır:

ا  ء ’ A a / E e ص Ŝ ŝ

ب B b ض Ď ď; Ż ż 

پ P p ط Ţ ţ

ة  ت T t ظ Ż ż

ث Ś ś ع ‛

ج C c غ Ġ ġ

چ Ç ç ف F f

ح Ĥ ĥ ق Ķ ķ

خ Ħ ħ ك K k / ñ / G g

د D d ل L l

ذ Ž ž م M m

R r ر N n  ن

ز Z z ه H h / a / e

س S s و u ü / vu, vü / ve/ ˇ

ش Ş ş ى Y y
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Hâžâ Kitâbü Ķıŝaŝ-ı Enbiyâ ‛aleyhimü’s-selâm

[1b]*

Fihrist-i Kitâb-ı Ķıŝaŝ-ı Enbiyâ ‛aleyhimü’s-selâm

Bismillâhi’r-raĥmâni’r-raĥîm

el-Ĥamdülillâhi Rabbi’l-‛âlemîn. Ve’l-‛âķıbetü li’l-müttaķįn. Ve lâ ‛udvâne 
illâ ‛ale’ż-żâlimîn. Ve’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâmu ‛alâ seyyidinâ Muĥammedin ve âlihi 
ecma‛în.

Emmâ ba‛d peyġamberân-ı mürselîn ‛aleyhimü’s-selâm ĥikâyâtından Ķur᾿ân-ı 
‛Ażîm’de mesţûr olan feĥvâ-yı şerîf üzre neśr ile beyân iden fużalâ taĥrîründen 
bu bende-i ķalîlü’l-biḍâ‛a Hindî Maĥmûd dü cihânda maĥmûd olmaķ ümmîdine 
tażarru‛ ile nażma getürüp esâmî-i şerîflerin âśâr-ı ķudretleründen fihrist-vâr 
beyâna iķdâm olınmışdur. Tâ ki muħtaŝar müfîd ile ‛âmil olan iħvân-ı ehl-i ‛irfân 
bu ĥâlden istifâde idüp bu ĥaķįr ħayr ile yâd olınup111 śevâb-ı dü cihânı ĥâŝıl 

* İÜ nüshasının zahriyyesinde (1a) farklı bir el tarafından “fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilün” 
kalıbıyla yazılmış “İlâhî-i Mekteb” başlıklı şu şiir var:

 İy Kerîm ü Ķādir-i Perverdigâr
 Luţfıñ irişdür bize leyl ü nehâr 
 İy cihânı yoġ iken var eyleyen
 Ŝad hezârân yoluña cânlar nisâr 
 Dünye uħrâ ţoġrı yoldan ırmaġıl
 Tâ kim andan olmayavuz ħor u zâr 
 Ħocamuzı eyleġil otdan âzâd
 Aġlamasun nâr içinde zâr u zâr 
 Ķalfamuzı rûzî ķıl ‛ömri ţavîl
 Duralar tâ durduġınca rûzigâr 
 Fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilât
 Biñ günâhı def‛ ider bir ŝalavât 
 Oķuyanı diñleyeni yazanı
 Raĥmetüñle yarlıġagıl yâ Ġanî

 (Sayfa tamir esnâsında kesildiği için derkenâr çıkmamıştır.)

111 bu ĥaķįr ħayr ile yâd olınup: bu ĥaķįri ħayr ile yâd idüp (İÜ) 
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ideler. Ve noķŝânını âśâr-ı luţfları ile taŝĥîĥ iden ‛irfân śevâb ve ecir ĥâŝıl ideler112 
inşâallâhu Te‛âlâ.

Ķaŝîde-i Tevĥîd-i Žü’l-celâl lâ ilâhe illâ Hû*

1. Şular ki vird idineler müdâm ŝubĥ u şâm [2a BL]
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

2. Nûr-ı tevĥîdi yüzde göre enâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

3. Câžibe irişe ħâŝ ile ‛âma
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

4. Her kimüñ ki dilünde ola bu nâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

5. Kendüye eyleye dü ‛âlemi râm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

6. Olmaya belki bundan ilerü kâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

7. Žikr ideler cemâ‛at ile imâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

8. Dileyenler ki ĥâŝıl ide merâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

9. Şol ki vire Resûl’e bile selâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

10. Ola yarın şefâ‛ate bu kelâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

112  İÜ’de “ve noķŝânını…” diye başlayan cümle yoktur.
* Bu kasîdenin vezni “fe‛ilâtün mefâ‛ilün fe‛ilün” gibi görünmekteyse de manzumede bir 

hayli zorlama mevcuttur.
1 “müdâm” kelimesi birinci mısrâın veznini bozmaktadır. 
10 Bu beyitten itibâren “Kıŝŝa-i Ĥażret-i Loķmân”a kadar (BL: 13b) olan kısım İÜ nüshasın-

da eksiktir. Varakta göze çarpan tamir izleri ve bu nüsha esas alınarak istinsâh edilen 
Heidelberg Üniversitesi nüshasında söz konusu kısmın tam olması ilgili varakların kop-
tuğunu göstermektedir.
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11. Şefķat ide Resûl-ı ħayr-ı enâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

12. Cennet içre virile ‛âlî maķām
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

13. Virile ĥûrîler aña ħuddâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

14. Selsebîl pür olup ŝunula câm [2b BL]
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

15. Yaķıla ‛od ile o ‛anber-i ħâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

16. Muntażam ola ĥâli bula niżâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

17. ‛Ömrüni eyleye bunuñla tamâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

18. Cennet içre o yarın ide ħırâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

19. Gösteriser cemâl-i Rabbü’l-enâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

20. Ġarķ ola nûra zümre-i İslâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

21. Umaram Ĥaķ ķabûl ide bu śenâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

22. Ŝalavât virile bunıñla müdâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

23. Ŝalavât ile Hindî ola benâm
 Deyeler lâ ilâhe illallâh

 Muĥammedün Resûlullâh

16 “Muntażam” kelimesi BL’de “Muntażım” şeklinde harekelenmiş.
19 İÜ’de bu kısım eksik olduğu için baktığımız Heidelberg nüshasında “Rabbü’l-enâm” 

ibâresi “Rabb-ı enâm” şeklinde kayıtlı (2a).
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Der Beyân-ı Kelime-i Şehâdet*

1. Şefâ‛at ehli iy Ḥabîb-i İlâh
 Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh

2. Nûrıñ ḳadîm ḫalḳ idüp Allâh
 Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh

3. Zâtuñ içün ḳuruldı bârgâh
 Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh

4. ‛Arşda mesṭûr didi o nigâh
 Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh

5. Cism-i nûrıña mühr olmış iy şâh
 Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh

6. Şaḳḳ-ı ḳamerde itdi şehâdet o demde mâh
 Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh

7. Şems ü ḳamer risâletüñe güvâh
 Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh

8. Didi eşcâr-ı müśmire vü giyâh
 Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh

9. Didi arż ile semâ ehli iy mâh
 Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh

10. Mücrim olan ki ṣıdḳ-ile deye âh
 Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh

11. Miśl-i ḫazân döküliser günâh
 Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh

12. Yazdı ġāzî ḳılıca bî-iştibâh
 Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh

13. Luṭfıñ ile açıla cennete râh
 Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh

*  Bu manzume BL nüshasında yoktur. İÜ nüshasının bu kısmı eksik olduğundan yalnızca 
Heidelberg nüshasında bulunan manzume (2a-b) tenkidli neşre dâhil edilmiştir. Manzu-
menin birinci mısrâları “fâ‛ilâtün mefâ‛ilün fâ‛ilün” kalıbıyla yazılmışsa da birçok yerde 
vezin aksamaktadır. “Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh” ibâresinden oluşan ikin-
ci mısrâların ise vezni yoktur.
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14. Ḥabs-i küffârda vird idi her gâh
 Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh

15. Hindî ḳula işigüñ ola penâh
 Lâ ilâhe illallâh Muḥammedün Resûlullâh

Tevĥîd-i Bârî Ħudâ ‛Azze ve Cell
[Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün]

1. İy kemâl-i ķudretiñ günden ‛ayân [3a BL]
 Lafż-ı künle oldı bu kevn ü mekân

2. ‛Aķl iĥâţa idemez ‛ibretlerüñ
 Ķudretiñle ţopdoludurur cihân

3. Gice gündüz dönmede mâh ile şems
 Necm-ile olmış müzeyyen âsumân

4. Çâr ‛unŝurdan idüp insânı ħalķ
 Göz görüp gûş işidüp söyler zebân

5. El dutar ayaķ yürür emrüñ ile
 Ţâ‛at-i fermân ķılasın bî-gümân

6. Emrüñ üzre ţâ‛ata ţâķat mı var
 Naķŝ ile maķbûl ola iy Müste‛ân

7. Ķaţre baĥr içre ŝadefde oldı dür
 Raĥme irdükde ķalan insân o ân

8. Sensin iy Ĥayy-ı ķadîm-i bî-zevâl
 Emrüñ ile ţoķuz ayda yuda ķan

9. Rızķını yetmiş yıl evvel ħalķ idüp
 Râzıķ u Rezzâķ ķamudan mihr-bân

10. Cümleyi maĥbûbıñ içün eyledüñ
 Buña şâhiddür zemîn ile zamân

1 “Kün”, Kur’ân-ı Kerîm’de el-Bakara 2/117; Âl-i İmrân 3/47, 59; el-En’âm 6/73; en-Nahl 
16/40; Meryem 19/35; Yâsin 36/82; Ġāfir 40/68’de geçmekte olup Allâh’ın “Ol!” emrini 
ifâde etmektedir.

4 İkinci mısrâda “işidüp söyler” ibâresi “işidüp u söyler” şeklindedir. Ancak bu okuyuş 
vezni bozmaktadır.

10 Heidelberg nüshasında “Cümleyi” şeklinde yazılmış olan kelime (vr. 2b) BL’de “Cüm-
le-i” şeklinde.
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11. Ol resûlüñ ĥurmeti-çün yâ İlâh
 Ümmete eyle mekân bâġ-ı cinân

12. Ka‛be bünyâd ķıldırup İbrâhîm’e
 Emrüñ ile ol nidâ ķıldı hemân

13. Ol resûlüñüñ nidâsın cümleten
 İrgirüp ervâĥa ol demde o ân 
14. Didiler lebbeyk olar bî-iştibâh
 Ķıldılar Ka‛be ţavâfın ‛âşıķān

15. Ol nidâ emrüñ edâda sâl-be-sâl [3b BL] 
 Ŝıdķ-ile sa‛yin ider ol ‛âşıķān

16. Nûĥ’a evvel emr idüp i‛lân ide
 Cümle ĥayvânât ţuyûr ciftle hemân

17. Gemiye girmege girdi işidüp
 Emrüñi bildi olar iy bî-gümân

18. Ķudretüñle raĥme irdükde Mesîĥ
 Üç gün içre böyle olunmış ‛ayân

19. Ben kimem deyu nidâ irer aña
 Beni ħalķ iden iy Ħallâķ-i cihân

20. Sensin ol Ķādir deyu secde ider
 Ana raĥminde saña iy Müste‛ân

21. Ķudretüñledür bular iy pâdişâh
 ‛İbretüñden oldı bu ķaddüm kemân

22. Enbiyâ vaŝfın baña ķılduñ naŝîb
 Luţfıñ ile žerre olundı nişân

23. Dilerüm yâ Rab ħaţâmı ‛afv idüp
 Žikr u ĥamdüñ yâd ide dâyim dehân

24. Sen ‛azîz ķıl ħalķ içinde nażmumı
 ‛Âşıķ olup sâmi‛în şevķ ala cân

12 ol: o (H)
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25. Şefķat eyleye Resûl-i ber-kemâl
 Hindî maķbûlüñ oluna dü cihân

26. Oķuyanlar bunı vü hem sâmi‛în
 Bula raĥmet her ki deye âmîn

İbtidâ-i levĥ ve’l-ķalem ve[’l-]‛arş-113 ve’l-kürsî ve’l-mâ᾿ ve’l-arż ve’s-
semâvât [4a BL] ve’ş-şems ve’l-ķamer ve’l-buĥûr ve’l-cibâl ve sâyiri’l-maħlûķāt.

Ķıŝŝa-i Ḥażret-i Âdem Nebî ‛aleyhi’ṣ-ṣalˇâtü ve’s-selâm ve ḫalḳi 
Âdem ve Ḥavvâ114

Ħilķat-i Âdem ve Ĥavvâ ‛aleyhimâ’s-selâm ve i‛zâz-ı ve ikrâm-ı Ħudâ ve ħil‛at 
ve seyr-i cennet ve ħud‛a-i şeyţân ‛aleyhi’l-la‛ne ve ķıŝŝa-i ţâvûs ve yılan ve ķıŝŝa-i 
Hâbîl ve Ķābîl ve ķıŝŝa-i Hârût ve Mârût.115

Ķıŝŝa-i Şît Nebî ‛aleyhi’s-selâm116

Emr-i Ĥaķ ile Ķābîl üzerine varup muĥkem cenk idüp âħirü’l-emr oġulları 
ile Ķābîl’i dutup feriştehler eliyle güneşe dutturup helâk eyledi117 ve Şît Nebî 
‛aleyhi’s-selâm yedi yüz yıl ‛ömür sürmüşler.

Ķıŝŝa-i İdrîs Nebî ‛aleyhi’s-selâm118

Ĥażret-i İdrîs Nebî ‛aleyhi’s-selâm ġāyet-ile ‛âbid ve zâhid ve müsebbiĥ 
peyġamber imiş melâ᾿ike tesbîĥin diñlerler imiş ve yazı yazmaġı119 bunlar ibtidâ 
itmişler ve ḳıṣṣalarında mufaṣṣal beyân olunmışdur emr-i Ḥaḳ ile üçünci göge 
çıķmışlardur deyu naķl olınur.120

113 ve[’l-]‛arş: ‛arş (BL)
114 BL’de başlık “Ķıŝŝa-i Âdem Nebî ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde. Kenarda varak numarasını 

gösteren “14” rakamı var.
115  “ķıŝŝa-i ţâvûs…” ile başlayan kısım H’de kırmızı mürekkeble yazılı.
116  Kenarda “36” rakamı var. BL’de “Şît” kelimesi “Şîś” şeklinde yazılmıştır. Kısas-ı enbiyâ 

kaynaklarında bu kullanıma da rastlanmaktadır, ancak “Şît” daha yaygındır.
117 Bu kısım H’de “… Ķābîl’i dutup Ḫudâ fermânı ile Ķābil’i feriştehler yediyle güneşe 

dutturup güneşde ḳurutdurup helâk itdürdi.” şeklinde (H 3a-3b).
118 Kenarda “37” rakamı yazılı.
119 yazı yazmaġı: ḳalemi (H 3b)
120 “ve ḳıṣṣalarında mufaṣṣal beyân olunmışdur emr-i Ḥaḳ ile” kısmı BL’de yok. 

“çıķmışlardur deyu naķl olınur” kısmı H’de “çıķmışlar” şeklinde (H 3b). 



158 TENKİTLİ METİN - Peygamber Kıssaları

Ķıŝŝa-i Nûĥ Nebî ‛aleyhi’s-selâm121

Ĥażret-i İdrîs oġlı Müteveşşıħ122 ile Ķaynaş Ħâtûn’dan Ĥażret-i Nûĥ [4b BL] 
‛aleyhi’s-selâm dünyâya gelmişler. Ţoķuz yüz yıl bir ķavlde biñ üç yüz yıl küffârı 
dîne da‛vet itmede mücid olmışlardur. Ol ħâk-sârlara iţâ‛at itmeyüp du‛â-yı 
şerîfleri ile sefîne bünyâdına fermân olunmışdur.123

Ķıŝŝa-i Ḥażret-i Hûd Nebî ‛aleyhi’s-selâm124

Ħulûd isimlü bir merd bütler ħuddâmınuñ ulusı imiş. Bir gün isti‛ânet dileyü 
bütħâneye müteveccih olur.125 Bütħâne ķapusına vardıķda dili dutulur.126 Güftâra 
mecâli olmaz. Bir nidâ işidür ki bilüñden peyġamber gelicek zamândur. ‛Ammuñ 
ķızın al git dinür. Hûd Nebî ‛aleyhi’s-selâm dünyâya geldükde cümle kefere 
ıncķırıķ zaĥmetine mübtelâ olup ve nice âśâr-ı ġarîbe żâhir olmış.127

Ķıŝŝa-i Ŝâliĥ Nebî ‛aleyhi’s-selâm128

Kâfûh bütlere ħıdmet ider imiş. Bir gün belinden nûr çıķup żiyâsı ‛âlemi rûşen 
ider. Ve ķulaġına ve ķul câ᾿e’l-ĥaķķu ve zehaķa’l-bâţıl129 kelâmı irer. Kâfûh 
bu ĥâle vâķıf olıcaķ130 ħıdmet eyledügi ŝanem yanına varup görür ki ŝanem yüzi 
üzerine düşmiş yatur. Kâfûh ŝanemüñ başın dizi üzerine alup ŝanem Ħudâ emri ile 
Kâfûh’a [5a BL] söyler.131 Dir ki senüñ biliñden peyġamber gelür. Anuñ ħavfından 
yüzüm üzerine düşdüm dir. O kelâmdan Kâfûh’uñ ‛aķlı gidüp yatur. Bi-emrillâh132 
feriştehler Kâfûh’ı bir dereye bıraġurlar. Kâfûh uyanup kendüyi anda bulduķda 
ta‛accübe varup ķalķup ol arada bir maġāra bulup ol maġāranuñ133 içine girüp 

121 Kenarda “39” rakamı bulunmakta.
122 Müteveşşıħ: Müteveşlaħ (BL)
123 “… olmışlardur. Ol ħâk-sârlara iţâ‛at itmeyüp du‛â-yı şerîfleri ile sefîne bünyâdına fer-

mân olunmışdur.” kısmı H nüshasında “…olmışdur. Ve küffâr-ı ħâk-sârlar iţâ‛at itmeyü 
du‛â-yı şerîfleriyle sefîne bünyâd olunmaḳ fermân olunmışdur.” şeklindedir (3b). 

124  BL’de “Ḥażret-i” ibâresi yok. Kenarda “49” rakamı mevcut.
125 dileyü: dileyüp (H), olur: olup (H 3b)
126 dutulur: dutulup (H 3b)
127 cümle kefere ıncķırıķ zaĥmetine mübtelâ olup: kefereyi ıncķırıķ zaĥmeti dutup (H 3b)
128 BL’de “Nebî” kelimesi yok. Kenarda varak numarasını gösteren “52”  rakamı yazılı.
129  “Yine de ki: Hak geldi, bâtıl yıkılıp gitti.” meâlindeki âyet (el-İsrâ 17/81).
130  H nüshasında “olıcaḳ” yok.
131  söyler: söyleyüp (H 3b)
132 Bi-emrillâh: Emr-i Ḥaḳḳ-ile (H 3b)
133  BL’de “ol maġāranuñ” ibâresi yok.
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yatup yüz yıl tamâmen uyur. Kimse nice olduġın bilmez.134 Kâfûh’ıñ Ķūm adlu 
ħâtûnı135 Kâfûh içün yüz yıl aġladı dir. Bir gün emr-i Ĥaķ ile bir pür-naķş136 ķuş 
gelüp Kâfûh ħâtûnınuñ yanına ķonup bi-emrillâh137 söyleyüp eydür138 Kâfûh’a 
mülâķāt murâd ise ben uçduķda altımdan yüri seni Kâfûh’a irgürem dir. Bu minvâl 
üzre giderler. Kâfûh yatduġı maġāraya irerler. Ħâtûn Kâfûh’ı görür ki uyur. “Ķum 
bi-emrillâh” dir. Hemân-dem139 Kâfûh ķalķup ħâtûnın yanında görüp cem‛ olurlar. 
O maĥalde Ŝâliĥ peyġambere ĥâmile olup andan żuhûra gelmişler.140

Ŝâliĥ Peyġamberden İbrâhîm Nebî ‛aleyhi’s-selâma gelince mâbeynde 
vâķi‛ olan evlâd-ı Kûş ve mîlâd-ı Nemrûd ‛aleyhi’l-la‛ne żuhûrı beyân olur.

Ĥażret-i Nûĥ ‛aleyhi’s-selâm oġullarından Kûş Ĥâm neslinden olup [5b BL] 
ķuvvetlü ve şecî‛ ve yırtıcı ĥayvân ţırnaķlu kimesne imiş. Şarķı ve ġarbı görmiş 
kimesne muķābele olamamış bir maĥalde ‛âlî mekân baġlayup fevt olmış. Ħâŝ 
ve Ken‛ân nâm iki oġulları ķalmış. Ħâŝ babası yerine geçüp pâdişâh olmış ve 
Ken‛ân ķuvvetlü ve cihân pehlevânı avcı kişi ķopmış bir gün şikâr üzre gezerken 
ŝıġırlar güder141 bir ‛avrat görüp ol ‛avrata ‛âşıķ olup ‛avrat ile söyleşürken 
nâgâh142 ‛avratuñ eri gelüp meger bir tüvânâ şaħıŝ imiş ‛avratum ile ne söyleşürsün 
deyu hemân Ken‛ân’ı altına alup gögsüne çıķup başın kesmege muķayyed iken 
Ken‛ân zârı ḳılup küstâḫlıḳ eyledük ‛afv eyle deyu tażarru‛ eyledükde143 Ken‛ân’a 
merĥamet ķılup ŝalıvirdükde hemân Ken‛ân fevrî ol ĥerîfe ŝarılup yıķup altına 
alup gögsüne çıḳup hemân144 mecâl virmeyüp başın kesüp ‛avratın alup evine 
gelüp ķarındaşı Ħâŝ ile de nizâ‛ları olup Ħâŝ’uñ ayaġıñdan yapışup145 yire çalup 
helâk eyleyüp yerine geçüp pâdişâh olduġı güniñ gicesi ol ‛avrata cimâ‛ idüp ol 

134  bilmez: bilmezler (H 4a)
135 Ķūm: Ķavm (H 4a). Bu isim metnin ileriki bölümünde “Ġum” olarak  geçmektedir (bk. 

1529. beyit).
136 pür-naķş: münaķķaş (H 4a)
137 bi-emrillâh: Allâh emriyle (H 4a)
138 eydür: eydür ki (H 4a)
139 Hemân-dem: Ḫudâ emriyle (H 4a)
140 gelmişler: gelmişdür (H 4a)
141 güder: görüp (H 4a)
142 BL’de “nâgâh” yok.
143  BL’de “Ken‛ân zârı ḳılup küstâḫlıḳ eyledük ‛afv eyle deyu tażarru‛ eyledükde” kısmı yok.
144 BL’de “gögsüne çıḳup”, H’de “hemân” yok.
145  “nizâ‛ları olup Ħâŝ’uñ ayaġıñdan yapışup” kısmı H’de “nizâ‛ idüp ayaġıña yapışup” şek-

linde (4b).
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ḥînde ‛avrat hemân146 ĥâmile olup Nemrûd ‛aleyhi’l-la‛neyi ţoġurur. Görür ki bir 
gözi egri ve burnınuñ delügine bir yılan girüp çıķar.147 [6a BL] Bu oġlanıñ ĥâlin 
Ken‛ân’a beyân eyledükde ol oġlan şûmdur helâk eyle didükde ‛avrat öldürmege 
iķdâm idemeyüp bir yere bıraķdırur. Bir kimse bulup bu ĥâlde görüp bir ırmaġa 
atar. Ħudâ emriyle rûzgâr kenâre148 çıķarup bir peleng gelüp emzirür. Ŝoñra 
bir ķabîle ŝuya gelüp Nemrûd’ı bulup evlerine getürüp besleyüp ĥâŝıl olduķda 
Nemrûd-ı la‛în ĥarâmî olup yanına çoķluķ ĥarâmzâde cem‛ olup eţrâfı şerşûr ile 
doldurup Ken‛ân bunuñ ħurûcın işidüp ammâ oġlı olduġın bilmeyüp Nemrûd’a 
ħaber göndermiş ki ne kişisin? Nemrûd-ı la‛în daħı dimiş ki üzerüñe varı-yürürem 
ne kişi idügümi bilesin deyu üzerine varur.149 Muĥkem cenk idüp Ken‛ân’ı helâk 
idüp yerine geçüp pâdişâh olup ‛askerin ‛askere150 ilĥâķ eyleyüp günden güne küfr 
ü ḍalâleti artup ‛âķıbet sivrisiñek ile Ħudâ-yı Rabbü’l-‛âlemîn helâk ķıldı.151

Ķıŝŝa-i İbrâhîm Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm152

Ĥażret-i İbrâhîm peyġamber ‛aleyhi’s-selâm daħı dünyâya gelüp żuhûr itmedin 
[6b BL] ve ana raĥmine düşmedin Nemrûd ‛aleyhi’l-la‛neye vâķı‛a ile ve nidâ 
ile İbrâhîm Nebî’nüñ żuhûr itmesi ķıbel-i Ĥaķ’dan iş‛âr olunduķda Nemrûd 
mel‛ûn envâ‛-ı infi‛âl ve ıżţırâb üzere olup bî-ĥad ‛ažâb çeküp ve uyķu uyumaz 
olur. Ve Ĥażret-i153 İbrâhîm Nebî ‛aleyhi’s-selâm ķadem-i mübârekleri dünyâya 
sa‛âdetle154 baŝdıķda mübârek aġızlarından bu kelâm-ı şerîf ŝâdır155 olmış ki lâ 
ilâhe illallâhu vaĥdehû lâ şerîke leh buyurmışlar ve âteş-i Nemrûd ‛aleyhi’l-la‛ne 
Ĥażret-i İbrâhîm ‛aleyhi’s-selâma gülistân olduķdan ŝoñra ĥażretüñ ‛ammusı olan 
Târûħ-ı ħabîś Nemrûd’a dimiş ki bizüm aŝlımız oda ţapagelmişlerdür. İbrâhîm’i 

146  BL’de “ol ḥînde”, H’de “hemân” yok.
147  çıķar: çıķar oġlandan (H 4b)
148 kenâre: Ken‛ân’ı (BL). BL nüshasında bilgi hatâsı vardır. Hikâyenin akışı gereği Ken’ân 

yerine “Nemrûd” denmeliydi.
149 varur: varup (H 4b)
150 ‛askere: ‛askerine (H 4b)
151  H’de “Ħudâ-yı Rabbü’l-‛âlemîn helâk ķıldı.” cümlesi yok.
152 ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL). Kenarda varak numarasını gösteren 

“68” rakamı var.
153 H’de “Ĥażret-i” yok.
154 BL’de “sa‛âdetle” yok.
155  mübârek aġızlarından bu kelâm-ı şerîf ŝâdır olmış ki: aġızlarından bu ŝâdır olmış dinür ki 

(H 4b)
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ol sebebden od yaķmamışdur. Buyuruñ ben anı duħâna boġdırup helâk ideyim 
didükde Nemrûd ižin virüp Târûħ-ı mel‛ûn bir ķuyu ķazdırup Ĥażret-i İbrâhîm 
‛aleyhi’s-selâmı ol ķuyu içine ķoyup üzerine otluķ ve ŝaman ķoduķda âteş bıraġup 
ol âteş emr-i Ĥaķ ile ŝıçrayup Târûħ’ıñ ŝaķalına düşüp köpek cümle esbâbı ile 
muĥkem dutuşup yanup kimesne ħalâŝına ķādir olmayup yana yana kül olduķda 
[7a BL] külüni bâd anda ĥâżır olan küffâruñ gözlerine ķoyup cümlesi kör oldılar. 
Ve Ĥażret-i İbrâhîm Nebî ‛aleyi’s-selâm selâmet üzere ķuyudan çıķup cemâl-i 
şerîfinüñ nûrı ‛âlemi münevver156 ķılup günden güne sa‛âdet-i şerîfleri ziyâde 
olmış elḥamdülillâh.157

Ķıŝŝa-i İsmâ‛îl Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm158

Ĥażret-i İbrâhîm aleyhi’s-selâma vâķı‛ada İsmâ‛îl’i ķurbân eyle deyu fermân 
olunduķda dügüne giderüz deyu alup giderken şeyţân ‛aleyhi’l-la‛ne âdem 
ŝûretünde Ĥażret-i İsmâ‛îl peyġambere yanaşup eydür ki babañ seni dügüne 
alup gitmeyüp159 boġazlamaġa alup gider didükde Ĥażret ne sebeb ile boġazlar 
buyurduķlarında160 Mevlâsı eyle dimiş deyu cevâb virdükde ol ki emr-i Ĥaķ’dur 
be-her-ĥâl olacaķdur deyu buyurmışlar.161 Racîmüñ güci üzülüp bârî varayın ola 
ki Hâcer Ana’yı azdıram deyu anda162 varup bu edâyı itdükde emr-i Ĥaķ163 olması 
muķarrerdür ammâ sen eyü kimesne degilsün deyüp e‛ûžü bi’l-lâhi mine’ş-
şeyţâni’r-racîm dimişler.

Ķıŝŝa-i İsĥâķ Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm164

Ĥażret-i İbrâhîm ‛aleyhi’s-selâm pîr ve Sâre Ana pîre olup emr-i Ĥaķ ile 
Ĥażret-i Cebrâ᾿îl ‛aleyhi’s-selâm dört nefer melek ile âdem ŝûretinde [7b BL] 
gelüp165 ķonuķ olurlar. Ammâ yemek yemezler. Bu ĥâlden Ĥażret-i İbrâhîm’e ħavf 

156 münevver: rûşen (H 5a)
157 sa‛âdet-i şerîfleri ziyâde olmış elḥamdülillâh: kemâlde olmışlar (BL)
158 Kenarda varak numarasını gösteren “84” rakamı bulunmakta.
159 BL’de “dügüne alup gitmeyüp” kısmı yok.
160 buyurduķlarında: buyurduķda (H 5a)
161 buyurmışlar: buyurduḳda (H 5a)
162 anda: andan (H 5a)
163 Ĥaķ: Ĥaķḳuñ (H 5a)
164 ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL). Kenarda varak numarasını gösteren 

“92” rakamı mevcut.
165  H’de “gelüp” yok.
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düşer. Ol ânda buyururlar ki lâ teħaf166 biz meleklerüz. Size oġul muştulamaġa 
geldük. Sâre Ana ile sizden İsĥâķ adlu bir167 oġul olacaķdur. Ol oġluñuzuñ bilinden 
biñ peyġamber gelse gerekdür. Bu kelâmı Sâre Ana işitdükde ta‛accüb ile gülerler. 
Ķālû e ta‛cebîne min emrillâh168 dirler. Ĥaķ emri ile ikisi daħı tâze ĥükmine 
girüp Ĥażret-i İsĥâķ Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm dünyâya gelür.169

Ķıŝŝa-i Ḥażret-i Lûţ Nebî ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm170

Ķavm-i Lûţ nâ-ma‛ķūl fi‛le ţaţanup men‛-ile memnû‛ olmayup Ĥażret-i Lûţ 
‛aleyhi’s-selâm anlara bed-du‛â idüp Ĥażret-i Cebrâ᾿îl ‛aleyhi’s-selâm dört melek 
ile ġāyet ile171 maĥbûb ŝûretinde ve insân sîretinde Lûţ Peyġamber Ḥażretleri’ne172 
ķonuķ olurlar. Meger Ĥażret-i Lûţ’ıñ ħâtûnı kâfire imiş. Lûţ ķavmine maĥbûblar 
geldi deyu ħaber virüp ol ķavm Lûţ ĥażretinüñ ķapusına173 yıġılup ol maĥbûbları 
bize vir deyu iţâle ile iķdâmlar eyleyüp ķapusını yıķmaġa hücûm eyledükleründe 
Ĥażret-i Cebrâ᾿îl ‛aleyhi’s-selâm mübârek ķanadı ile anları çarpup orada ĥâżır 
olanlaruñ cümlesi a‛mâ oldılar.174 Ve Lûţ [8a BL] ĥażretine tenbîh idüp saña 
tâbi‛leri mâl ve ţavarları ile alup ta‛cîlen bunlaruñ arasından çıķup emr-i Ḥaḳ 
ile175 Şâm ţarafına müteveccih ol deyüp176 anlar daħı çıķup ol ţarafa177 müteveccih 
olduķlarında Cebrâ᾿îl Ĥażretleri bir ķanadın yir altına ŝoķup yedi pâre şehri gök 
yüzüne yaķın iltüp altın üstüne178 getürüp cümlesin helâk eyledi.179

166 “Korkma!” (Hûd 11/70)
167 H’de “bir” yok.

168 Ķālû: Ķāle (BL). “(Melekler) dediler ki: Allâh’ın emrine şaşıyor musun?”  (Hûd 11/73)
169 BL’de “‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm” yok.
170 BL’de başlık “Ķıŝŝa-i Lûţ Nebî ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde. Kenarda “95” rakamı yazılı.
171 H’de “ġāyet ile” yok.
172 Lûţ Peyġamber Ḥażretleri’ne: Lûţ Peyġamber’e (BL)
173 ĥażretinüñ ķapusına: ĥażretlerinüñ (H 5b)
174 orada ĥâżır olanlaruñ cümlesi a‛mâ oldılar: emr-i Ḥaḳ ile ḳapuda olan ḳavm cümle a‛mâ 

olup (H 5b)
175 BL’de “emr-i Ḥaḳ ile” yok.
176 BL’de “deyüp” yok. 
177 ol ţarafa: Şâm’a (H 5b)
178  iltüp altın üstüne: ḳaldırup ve yerüñ altın üstüne (H 5b)
179 cümlesin helâk eyledi: olar ve ensâblarıyla cümlesi helâk olmışlardur deyu mesṭûrdur      

(H 5b)
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Ķıŝŝa-i Ya‛ķūb Nebî ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm180

Ĥażret-i Ya‛ķūb Nebî ‛aleyhi’s-selâm181 İsĥâķ peyġamber oġludur. Lûţ 
peyġamber ķızından olmışdur. Ya‛ķūb ĥażretlerinüñ yedi ħâtûndan on iki oġlı 
olmışdur. Vilâyet-i Ken‛ân’da olurlar imiş. Ve yedi ‛aded ķızları daħı var imiş. 
Bunlardan yüz yigirmi biñ er żâhir olmış. Ĥażret-i Ya‛ķūb sünnetin dutarlar imiş. 
İbrâhîm ‛aleyhi’s-selâm nesline Benî İsrâ᾿îl denmişdür.182 Ĥażret-i Ya‛ķūb ŝuĥuf-i 
İbrâhîm oķuyup sünnet-i İbrâhîm Nebî üzre imiş. Ve oġullarından Ḥażret-i183 Yûsuf 
‛aleyhi’s-selâmı artıcaķ sevmek ile ķarındaşlarınuñ ĥasedi sebebi ile184 Yûsuf’dan 
ayru düşmüşler. Ve dâyimâ firâķ-ı Yûsuf ile185 dârü’l-ĥüznde aġlamaķ ile mübârek 
gözleri görmez olup ve Yûsuf ĥażretleri Mıŝr’a ‛azîz olunca yigirmi beş yıl 
müfâraķat ile geçüp bi-emrillâh186 [8b BL] Mıŝr’da mülâķį olduķda187 Ĥażret-i 
Ya‛ķūb Nebî ‛aleyhi’s-selâm188 yigirmi yıl daħı mülâķāt üzre ‛ömür sürmişler. 
Andan-ŝoñra âħirete intiķāl eylemişler.189

Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Yûsuf Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm190

Ĥażret-i Yûsuf ‛aleyhi’s-selâma Ya‛ķūb Peyġamber ‛aleyhi’s-selâmuñ191 
kemâl-i muĥabbetleri olmaġ-ıla192 sâyir ķarındaşlarınuñ ĥasedleri vâķı‛ olup Yûsuf 
Peyġamber’i ķuyuya bıraķdıķlarında Ĥaķ Te‛âlâ ķuyudan yol açup -ḥikâyetleründe 
tamâmen tafṣîl olunmışdur- ba‛dehû193 maĥmiyye-i Mıŝr’a varup ĥîle-i zenân194 ile 

180 ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL). Kenarda “97” rakamı var.
181 BL’de “Nebî” yok.
182 İbrâhîm ‛aleyhi’s-selâm nesline Benî İsrâ᾿îl denmişdür: Aṣıl İbrâhîm Nebî ‛aleyhi’s-selâm 

Ḥażretleri’ne Benî İsrâ᾿îl denmişdür (H 6a)
183 BL’de “Ḥażret-i” yok.
184 ķarındaşlarınuñ ĥasedi sebebi ile: ḥased ile (H 6a)
185 düşmüşler. Ve dâyimâ firâķ-ı Yûsuf ile: düşüp firâḳı ile (H 6a)
186 bi-emrillâh: emr-i Ḥaḳ ile (H 6a)
187 olduķda: olduķlarında (H 6a)
188 BL’de “Nebî ‛aleyhi’s-selâm” kısmı yok.
189 Andan-ŝoñra: ve; eylemişler: eylemişlerdür (H 6a)
190 H’de “Hażret-i” yok. ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL) Kenarda “98” 

rakamı mevcut.
191 ‛aleyhi’s-selâmuñ: Ḥażretlerinüñ (H 6a)
192 muĥabbetleri olmaġ-ıla: muĥabbetlerinden (H 6a)
193 İki çizgi arasındaki cümle BL’de “ba‛dehû” H’de yok.
194 ĥîle-i zenân: zenân ḥîlesi (H 6a)
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zindâna girüp melik vâķı‛ası ta‛bîri bâ‛iś olup ĥabsden ıţlâķ olınup melik ķatında 
‛azîz ve anbârdâr olup ķaĥţ-ı kemâle irüp ġallâtdan ĥabbe ķalmayup yeñi ĥaŝâda 
ķırķ gün ķaldıķda ħalķ feryâd ü fiġān itmege mecâlleri ķalmayup Ĥażret-i Yûsuf 
‛aleyhi’s-selâm dergâh-ı Ĥaķķ’a nâliş eyledükde Rabb-ı ‛İzzet’den nidâ irmiş ki yâ 
Yûsuf cemâliñ müşâhedesin ‛izzetüm ĥaķķı anlara ni‛met-i ‛ażîm ķıldım. Bir yüce 
yere çıķup niķābıñ yüzüñden ref‛ eyle. Fermânım ile cemâliñ görenler ni‛met-i 
mâ lâ nihâyeye irüp195 muġtenim olup ġıdâ-yı rûĥânî ĥâŝıl ideler deyu buyurılup196 
fermân-ı İlâhî üzre [9a BL] ‛arż-ı cemâl-i ber-kemâl eyledükde bi-‛inâyetillâh197 
açlar doyup ve niçe a‛mâlaruñ gözlerine şuâ‛-ı nûr-ı cemâlden şu‛le irişüp bi-
emrillâhi Te‛âlâ198 gözleri açılup şâd u ħandân olup ĥamd-i firâvân ķılmışlar ve’s-
selâm.199

Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Mûsâ Nebî ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm200

Ĥażret-i Yûsuf ‛aleyhi’s-selâm zamânından Ĥażret-i Mûsâ Peyġamber 
‛aleyhi’s-selâm201 arasında Fir‛avn-i bî-‛avn202 żuhûr idüp Tevârîẖ-i Ţaberî taĥrîri 
üzre sebeb-i żuhûrı tafŝîlen nażm olunmuşdur. Ve Ĥażret-i Mûsâ ‛aleyhi’s-selâm 
dünyâya gelmedin ve raĥme düşmedin Fir‛avn-ı bî-‛avne203 vâķı‛a ile ve nidâ ile 
ve işâret-i ġarîbe ile Mûsâ ‛aleyhi’s-selâm dünyâya gelicek Fir‛avn-i merdûdıñ 
taħt u raħtın daġıdup204 kendü helâk olması iş‛ârından dâyimâ ġamda olup 
müneccimler cem‛ idüp bu vâķı‛âtuñ vürûdın niredendür kitâblarıñuzdan istiḳrâ205 
ve tetebbü‛ ile ve ehl-i vuķūf aħbârı ile vuķūf ĥâŝıl idüp ŝaĥîĥ ħaber virüñ deyu 
iķdâm eyledükde ķırķ güne mehl alup tefaĥĥuŝda olup Ĥażret-i Resûl ŝallallâhu 
‛aleyhi ve sellem zamân-ı şerîflerine gelince şeyţân-ı ‛aleyhi’l-la‛ne gökyüzine 
çıķup [9b BL] melâ᾿ike kelimâtın işidüp inüp yerde ħaber virür imiş ittifâķ Mûsâ 

195 irüp: irişüp (H 6a)
196 buyurılup: buyurup (H 6a)
197 bi-‛inâyetillâh: emr-i Ḥaḳ ile (H 6a)
198 BL’de “bi-emrillâhi Te‛âlâ” yok. 
199 ĥamd-i firâvân ķılmışlar ve’s-selâm: ĥamd-i bî-ḥad ḳılmışlar deyu beyân olundı (H 6b)
200 ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL). Kenarda “153” rakamı yazılı.
201 H’de “Ĥażret-i” yok.
202 bî-‛avn: la‛în (H 6b)
203 bî-‛avne: la‛îne (H 6b)
204 taħt u raħtın daġıdup: taħtın ve raħtın ṭaġıdup (H 6b)
205 BL’de “istiḳrâ” yok. 
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‛aleyhi’s-selâmuñ İskenderiyye şehrinde206 şehr-i Şa‛bân’da cum‛a gicesi ana 
raĥmine düşmesin taĥķįķa irgürüp Fir‛avn-i la‛îne ħaber virdüklerinde buña mâni‛ 
olmaġa tedbîr cümle İskenderiyye ħalķın ķal‛a içinden çıķarup ħâtûnların ķal‛ada 
ķomaķ ile ricâlden ayrılup mâni‛ olmaķ mümkindür deyu ķal‛adan cümle ricâli 
ţaşra sürüp bir yire cem‛ eyleyüp anlara istimâlet virüp bir ķaç gün ħâtûnlarıñuz 
yanına varmañ deyu tenbîh olınur. Ve Hâmân’ı serdâr ta‛yîn idüp207 Fir‛avn-i bî‛-
avn208 ķal‛aya gelüp Ĥażret-i ‛İmrân o ķal‛anuñ miftâĥdârı imiş. Fir‛avn miftâĥları 
andan alup var sen de ţaşrada anlar ile ol didükde ‛İmrân n’ola deyüp ammâ 
devletlü pâdişâha209 bir kelâmım vardur. Nice zamândur ki pâdişâhsın nice eyü 
yavuz olmışdur. İĥtimâldür ki bir ehl-i fesâd ŝaķlanup sizi tenhâ bulup size210 żarar 
irgüre deyu ħâţıramdur didükde Fir‛avn bu kelâmdan ĥaż idüp sen benüm ħayr-
ħˇâhımsın ţaşra varmayup benim sarâyım [10a BL] kapusında yat deyu tenbîh idüp 
‛İmrân varup sarây eşiginde yatur. ‛İmrân ħâtûnı sarây eşigine gelüp ‛İmrân ile 
cem‛ olup ‛İmrân ħâtûnına eydür bunda ĥikmetullâh vardur. Hemân yerüñe varup 
kimseye râz açma deyu tenbîh ider. Ve ‛İmrân kemâ kân eşikde yatur. Ol ân bi-emr-i 
Ħudâ211 ħâtûn ĥâmile olup Ĥażret Mûsâ ‛aleyhi’s-selâmuñ kevkeb-i sa‛âdetleri 
ţoġup ţaşrada olan ħalķ anı görüp ve müneccimler henüz ana raĥmine düşdi devleti 
yıldızı ţoġdı deyu feryâd ile ŝadâ idüp Fir‛avn-i bî-‛avn212 feryâdların işidüp sarây 
ķapusına gelüp ‛İmrân’ı anda bulup ţaşrada bu hây u hûy nedür didükde ţaşrada213 
olan ħalķ sulţânıma du‛â iderler deyu tesellî virür.214 Seĥer irdükde ħalķuñ feryâdı 
Mûsâ ‛aleyhi’s-selâmuñ kevkeb-i sa‛âdetleri żuhûrı içün olduġın Fir‛avn bilüp ol 
şehrde ne-deñlü ĥâmile ħâtûn var ise üzerine ĥavâle215 birer âdem ķodırup erkek 
ţoġanları helâk itdirdi dir.216

206 Şehrinde: şehrinden (H 6b)
207 ta‛yîn idüp: ḳoyup (H 6b)
208 Fir‛avn-i bî‛-avn: Fir‛avn (BL)
209 Pâdişâha: şâha (H 6b)
210 BL’de “size” yok.
211 bi-emr-i Ħudâ: emrullâh ile (H 7a)
212 Fir‛avn-i bî-‛avn: Fir‛avn (BL)
213 ţaşrada: ţaşra (H 7a)
214 virür: virüp (H 7a)
215 H’de “üzerine ĥavâle” ibâresi yok.
216 itdirdi dir: itdürür (H 7a)
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Ķıŝŝa-i Ḥażret-i Yûşa‛ ‛aleyhi’ṣ-ṣalˇâtü ve’s-selâm217

[10b BL] Ĥażret-i Yûşa‛ Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm218 Nûn oġlı ve Nûn 
Şemsûn oġlı ve Şemsûn Ya‛ķūb Peyġamber oġlıdur. Mûsâ-yı Nebî’nüñ ‛aleyhi’s-
selâm ‛ammusı oġlıdur. Yûşa‛ Ĥażretleri Mûsâ-yı Kelîmullâh yerine geçüp 
peyġamber olup ġāyetle ‛âlim kimesne imiş. Ve ķılıç yüzünde219 daħı dilâver kişi 
olup biñ ay ŝavm üzre küffâra ķılıç ŝalup Resûlullâh ŝallallâhu ‛aleyhi ve sellem 
buyurmışlar ki ne olaydı bizüm ümmetlerimizden de Yûşa‛ gibi bir er olaydı deyu 
buyurduķlarında Ĥażret-i Cebrâ᾿îl ‛aleyhi’s-selâm ķıbel-i Ĥaķ’dan risâlet ĥażretine 
selâm getürüp yâ Ĥabîbüm Muĥammed seniñ ümmetiñden her kim Ķadir gicesin 
iĥyâ ide Yûşa‛’uñ ŝavmı ile biñ ay eyledügi ġazâ śevâbın bula buyurmışlar. Ol gice 
iĥyâsından ġāfil olunmaya.

Ķıŝŝa-i Şu‛ayb Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm220

Şu‛ayb Peyġamber Ŝâliĥ Peyġamber ķızı oġullarındandur ve vâlidesi Ḥażret-i 
Lûţ Nebî221 ķızlarındandur. Bunlar daħı ħaylî ‛âbid ve zâhid peyġamber olup 
küffârı dâyimâ dîne da‛vet iderlerdi.222 Küffâr iţâ‛at itmeyüp küfr ve ḍalâletlerin 
daħı ziyâde itmeg-ile Şu‛ayb ‛aleyhi’s-selâm helâklerine du‛â idüp [11a BL] bir 
seĥer Cebrâ᾿îl ‛aleyhi’s-selâm emr-i Ĥaķ ile helâkleri içün nidâ eyledükde cümle 
küffâr ol nidâ ile helâk olmışlar deyu beyân olmışdur.

Ķıŝŝa-i Yûnus Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm223

Yûnus Peyġamber224 ‛aleyhi’s-selâm Hûd Nebî oġullarından imiş. Śemûd 
ķavmini dîne da‛vete emr olunmış. Niçe zamân dîne da‛vet eylemiş.225 İnķıyâd 
itmemişler. Ħudâ’ya el açup küffârıñ helâkine du‛â eyledüklerinde Cebrâ᾿îl 
Emîn küffâra ‛ažâb gelmesin ħaber virdükde Yûnus ižin olmadın kendüsi küffâr 

217 BL’de başlık “Ķıŝŝa-i Yûşa‛ ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde. Kenarda “200” rakamı bulun-
makta.

218 H’de “‛aleyhi’s-selâm” yok.
219 yüzünde: yüzünden (H 7a)
220 aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL). Kenarda “202” rakamı var.
221 BL’de “Ḥażret-i” yok. 
222 İderlerdi: iderler (H 7b)
223 ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL). Kenarda varak numarasını gösteren 

“203” rakamı yazılı.
224 H’de “Yûnus Peyġamber” ibâresi yok.
225  Nice zamân: Anları emr-i Ḥaḳḳ-ile (H 7b)
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içinden çıķduġı içün Ħudâ Yûnus’ı balıġa yutdurdup226 ķırķ günden-ŝoñra Bârî 
Ḫudâ Yûnus’ı balıķ ķarnından çıķarup227 Śemûd ķavmine gökden bir bulut miśâl-i 
âteş228 âheste küffâr üzerine inmek üzre iken cümle kefere-i Śemûd bu ‛alâmet-i 
dilsûzı gördükleründe feryâd ile Ĥażret-i Ĥaķķ’a nâliş idüp min ba‛d Ḥażret-i 
Yûnus ‛aleyhi’s-selâma229 muħâlefet itmeyelüm deyu yüzlerin yere sürüp tażarru‛ 
eyledüklerinde Ħudâ ‛Azze ve Cell ‛afv idüp âteşi ref‛ eyleyüp ol ķavm Yûnus 
‛aleyhi’s-selâmı bulup anlara ta‛lîm-i dîn idüp cümle Yûnus Ĥażretleri230 âyini 
üzre olmışlar.

Ķıŝŝa-i Eyyûb Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm231

[11b BL] Eyyûb Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm Ya‛ķūb Peyġamber oġullarından 
olmışlar. Ziyâde ‛âbid ve zâhid ve mün‛im ehl-i ħayr kimesne imiş. Aclar 
doyurmadan kendüsi ţa‛âm yemez ve dâyimâ çıplaķlar geydirür imiş. Feriştehler 
‛ibâdetin görüp ĥayrân olurlar. Ve bunıñ ‛ibâdeti kemâl-i ķudretindür dirler. 
Ĥaķ Sübĥânehû ve Te‛âlâ buyurmış ki cümle ġınâsın elinden alayım görüñ ki 
‛ibâdetinden fâriġ olur mı? Ve derde mübtelâ ideyim tâ ki ĥamd ü şükrin göresiz 
deyu buyurup cümle varı hebâ olup derde mübtelâ olduķda Ħudâ’ya ĥamdin 
ziyâde idüp şükr u ‛ibâdet üzre olduķda Ĥaķ Te‛âlâ cümle232 żâyi‛âtın yerine 
getürüp kemâl-i ‛ibâdet ile ‛ömür âħir iderler.233 Rûĥı-çün Fâtiĥa.

Ķıŝŝa-i Dâvûd Nebî ‛aleyhi’s-selâm234

Dâvûd Nebî ‛aleyhi’s-selâm Benî İsrâ᾿îl ķavminden nesl-i Hûd Nebî’den 
dört ķarındaş ķalurlar. Ĥażret-i Dâvûd Nebî ķarındaşlarınuñ ķoyunın güder imiş. 
Ĥażret-i Ţâlût ‛askeri ile Câlût cengine müteveccih oldıķlarında Dâvûd Nebî bile 
gitmek isteyicek235 ķarındaşları mâni‛ olduķlarında ţaġ236 ţarafından ķarındaşları 

226  yutdurdup: yutdurup (H 7b)
227 Bârî Ḫudâ Yûnus’ı balıķ ķarnından çıķarup: bi-emrillâh balıķ ķarnından çıķdı (BL)
228  Âteş: od (7b)
229 Ḥażret-i Yûnus ‛aleyhi’s-selâma: Yûnus’a (BL)
230 H’de “Ĥażretleri” yok.
231 ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL). Kenarda “206” rakamı mevcut.
232 BL’de “cümle” yok.
233 iderler: ider (H 8a). H’de “Rûĥı-çün Fâtiĥa” cümlesi yok.
234 Kenarda varak numarasını gösteren “210” rakamı var.
235 gitmek isteyicek: gitmege (BL)
236 ţaġ: ṭa (H 8a)
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görmedin cenk maĥallinde ‛askere [12a BL] ḳarışup237 yolda bir ţaġda mıķnâţîs 
ṭaşına238 râst gelüp emr-i Ĥaķ ile ol ţaş Dâvûd Nebî’ye söyleyüp al benden senüñ elüñ 
ile Câlût’ıñ helâki benümledür deyu239 üç ţaş almış idi.240 Fâl-i mübârekdür deyu 
‛askere ķarışup iki ‛asker ŝâf dutup Câlût mel‛ûn meydâna girüp er diler idi ve241 
mühmelât söyler imiş. Dilâver mel‛ûn olmaġ-ıla kimesne meydânına giremeyüp 
Ţâlût’ı ĥayret alup her kim ki Câlût meydânına gire mülkimüñ üç baħşde242 biri 
anuñ olup ve ķızım virüp güveygüm ola dir. Ve nidâ itdirür kimesne iħtiyâr itmez. 
Ĥażret ol vaķte irişmiş olur ki243 bismi’llâhi’r-raĥmâni’r-raĥîm deyu meydâna 
girdükde ŝapanın eline alup mübârek ţaşuñ birin ŝapana ķoyup Ħudâ-yı Rabb-i 
‛izzeti yâd idüp mel‛ûnıñ başın gözleyüp ŝapan ţaşı ile bi-‛inâyetillâh başına urup 
beynisin ţaġıdup mel‛ûnı helâk eyleyüp ‛asker-i Ţâlût maķhûr Câlût’ıñ ‛askerine 
ķoyılup ‛avn-ı Ĥaķ ile cümle ‛adû helâke irüp ve244 Ţâlût va‛desi üzere mülkden 
ĥiŝŝe ile [12b BL] ķızını Ĥażret-i Dâvûd Nebî’ye245 virüp mu‛azzez ve mükerrem 
olurlar.

Ķıŝŝa-i Süleymân Nebî ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm246

Ĥaķ Sübĥânehû ve Te‛âlâ Süleymân Nebî ‛aleyhi’s-selâma insi ve cinni ve 
dîvi perî ve cemî‛î murġı ve yeli ĥükminde idüp aña virilen salţanat bir eĥada 
daħı virilmeyüp hüdhüd bir gün Belķįs’üñ ħaberin getürüp aĥvâli bilindikde 
Belķįs’e hüdhüd ile nâme gönderilüp dîne da‛vet olunduķda Belķįs’üñ Süleymân-ı 
Nebî’ye ilçisi gelüp mehâbet-i Süleymânî anlara kemâl-i dehşet virüp Belķįs’e 
ħaber virdüklerinde Süleymân Peyġamber üzerine gelmek ħâţırasından247 Belķįs 
Süleymân Nebî’ye gelmesi248 muķarrer249 olduķda250 hüdhüd Belķįs’üñ taħtı 

237 ḳarışup: ḳoşılup (BL)
238 BL’de “ṭaşına” kelimesi yok.
239 deyu: deyüp (H 8a)
240 H’de “idi” yok.
241 BL’de “ve” yok.
242 mülkimüñ üç baħşde: melikligimüñ üç baħşinde (H 8a)
243 ki: ve (H 8a)
244 BL’de “ve” yok.
245 Ĥażret-i Dâvûd Nebî’ye: Dâvûd’a (H 8b)
246 ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL). Kenarda “220” rakamı yazılı.
247 ħâţırasından: ħâţırasında (H 8b)
248 gelmesi: gelmesini (H 8b)
249 BL’de “muķarrer” kelimesi peşpeşe iki defa geçiyor.
250 olduķda: idüp (H 8b)
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vaŝfını251 Süleymân ĥażretlerine ħaber virdükde Belķįs gelmedin taħtı gelmesin 
murâd idinüp252 Âŝaf yâ nebiyyallâh mübârek gözlerüñ yumuñ deyüp ĥażret daħı 
yumduġı an aç deyüp253 açdıķda Belķįs taħtın254 gelmiş bulup255 Âŝaf’a envâ‛-ı 
ta‛żîm ve ikrâm eylemişler. Taħt-ı Belķįs’i temâşâ eyleyüp Belķįs’üñ ķudreti 
Nemrûd ve Fir‛avn’den ziyâdedür deyu buyurmışlar.256 Tafŝîli nażmda ma‛lûm 
olur.257

[13a BL]

Ķıŝŝa-i Ḥażret-i Zekeriyyâ Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm258

Ĥażret-i Zekeriyyâ Peyġamber259 ‛aleyhi’s-selâm Dâvûd Nebî ķızlarından260 
olmışlar. Ġāyet ile ‛âbid ve zâhid ve vâ‛iż ve nâŝiĥ peyġamber imiş. Kendüleri 
pîr ve ħâtûnları pîre ħâtûn imiş.261  Dergâh-ı Ĥaķķ’a el açup bir ‛âbid ve zâhid 
oġul dilemişler. Ħudâ-yı Rabb-i ‛izzet du‛âların ķabûl ķılup Ĥażret-i Yaĥyâ 
Peyġamber’i müyesser ķılmış.262

Ķıŝŝa-i Yaĥyâ Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm263

Ĥażret-i Yaĥyâ Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm Ķur᾿ân-ı ‛Ażîm’de ve seyyiden ve 
ĥaŝûran ve nebiyyen mine’ŝ-ŝâliĥîn buyurmışlar.264 Ve Ĥażret-i İbrâhîm ‛aleyhi’s-
selâmdan Yaĥyâ peyġambere gelince Benî İsrâ᾿îl’den seksen biñ peyġamber 
gelmişlerdür deyu meşrûĥdur. Ve Yaĥyâ Peyġamber’den ŝaġįri gelmemişdür ki 

251 taħtı vaŝfını: taħtını ve ŝıfatını (H 8b)
252 idinüp: idüp (H 8b)
253 deyüp: deyu (H 8b)
254 taħtın: taħtı (H 8b)
255 bulup: bulunup ve (H 8b)
256 buyurmışlar: buyurmışlardur deyu mesṭûrdur (H 8b)
257 H’de “tafŝîli” kelimesi yok. 
258 BL’de başlık “Ķıŝŝa-i Zekeriyyâ Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde. Varak numarasını 

gösteren “233” rakamı derkenâr olarak bulunmakta.
259 H’de “Peyġamber” yok.
260 ķızlarından: ḳarından (BL)
261 H’de “ħâtûn” kelimesi yok.
262 ķılmış: ķılmışlar (H 8b)
263 Kenarda “234” rakamı var.
264 “…efendi, iffetli ve sâlihlerden bir peygamber olarak…” (Âl-i İmrân 3/39)
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peyġamberlik dört yaşında virilmişdür. Ṣalâḥ265 ü zühd ü taķvâsı ĥadden bîrûn imiş 
ki tafŝîli nażmda meşrûĥdur.266

Ķıŝŝa-i İskender-i Žü’l-ķarneyn ‛aleyhi’s-selâm267

Ĥażret-i Žü’l-ķarneyn maġrib ve meşrıķı gezüp çoķlıķ ‛acâyib ve ġarâyib seyr 
idüp Ye᾿cûc ve Me᾿cûc’a268 sed yapup ‛âķıbet âb-ı ĥayât arzûsı ile bir miķdâr269 
‛askeri ile ķarañlıġa girüp yine çıķup [13b BL] âb-ı ĥayât aña müyesser olmayup 
fevt olmışlar. Raĥmetullâhi ‛aleyhi.

Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Loķmân ‛aleyhi’s-selâm270

Ĥażret-i Loķmân ‛aleyhi’s-selâm Ĥabeşî ķul imiş. Mevlâsı âzâd eylemiş. Üç 
biñ beş yüz yıl ‛ömür sürmiş.271 Ĥażret-i Ĥaķ celle ve ‛alâ272 žikruhu Loķmân’a 
iki melek göndermişler. [2a İÜ] Ve buyurmuşlar ki rıżâsı elünde olsun dilerse 
nübüvvet ve dilerse ĥikmet ķabûl eylesün deyu273 fermân olunduķda ĥikmet ķabûl 
eylemişler. Müdâmî ĥikmet naķl iderler imiş. Bir kimesne Loķmân’a su᾿âl idüp bu 
kerâmete ne fi‛lden irişdiñüz didükde ŝıyânet ile ţoġrı sözde bulduķ buyurmuşlar.274

Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Ĥıżır ve İlyâs ‛aleyhimâ’s-selâm275

Ĥażret-i Ĥıżır ‛aleyhisselâm ism-i ķadîmleri Yese‛ imiş. Ermiyân bin Ħalfiya276 
daħı dinmiş. Ĥıżır dimek żarûretde olanlara ĥâżır olup müşkil işlerde bulunur 

265 BL’de “Ṣalâḥ” kelimesi yok.
266 H’de “ki tafŝîli nażmda meşrûĥdur” kısmı yok.
267 Kenarda “239” rakamı mevcut.
268 BL’de “ve Me᾿cûc’a” kısmı yok. 
269 H’de “bir miķdâr” ibâresi iki defa yazılmış.
270 Kenarda “245” rakamı yazılı.
271 Sürmiş: sürmişler (H 9a)
272 BL’de “ve ‛alâ” yok.
273 İÜ’de “deyu” yok.
274 ne fi‛lden irişdiñüz didükde ŝıyânet ile ţoġrı sözde bulduķ buyurmuşlar: ne fi‛lden 

irişdiñüz? Anlar daħı buyurmışlar ki ŝıyânet ile doġrı sözde buldum. (BL); H’de “buyur-
muşlar” yok.

275 BL’nin sayfa kenarında varak numarasını gösteren “247” rakamı var. İÜ nüshasının eksik 
kısmı burada tamamlandığı için, bu nüshadan istinsâh edildiği anlaşılan H nüshası metnin 
bundan sonraki bölümlerinde zorunlu hâller dışında tenkidli neşre dâhil edilmeyecektir.

276 Ħalfiya: Ħalfiye (İÜ)
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dimişler. Ĥıżır Peyġamber ile Ĥażret-i İlyâs âb-ı ĥayât içmişler tâ ķıyâmete dek 
zinde olup buñarlarına emr-i Ħudâ-y-ıla277 irişüp Ĥıżır deryâda ve İlyâs ĥażretleri 
[14a BL] ķuruda yürürler imiş ve dâyimâ emr-i Ĥaķ ile buñarlarına irişürler imiş.278 
Gice olduķda ikisi daħı279 sedd-i İskender’de mülâķį olup ‛ibâdet iderler imiş.

Ķıŝŝa-i Aŝĥâb-ı Kehf 280

Anaţolı yaķasında Ţaķyânus281 adlu bir pâdişâh var imiş. Üzerine bir ġayrı 
pâdişâh ‛asker çeküp cenk eylediklerinde üzerine gelen beg münhezim olup altı 
nefer oġlı Ţaķyânus eline düşüp meger Ţaķyânus laĥm ŝâĥibi semîz kimesne imiş. 
Bunların birin ţahâret ħıdmetüne ķoyup ve Ţaķyânus cebbârluk nâmun çıķarup 
kendüye secde itmeyenleri öldürdükde bu ķarındaşlar ŝaĥîh Tañrı arayup bulalum 
deyu ittifâķ-ıla ķaçup giderken282 bir çoban râst gelüp cümle ‛âlemi ħalķ iden Ħudâ 
ķandadur dirler bilmezem ammâ ben de sizüñle bilice283 arayu giderem deyu bile 
gidüp284 çobanuñ bir köpecüği bilice285 uyup giderken286 ķoduķlarunda Ĥaķ Te‛âlâ 
dil virüp ben de sizüñ ile Ĥaķķ’ı arayu giderem deyu söyleyüp beni söyledeni 
isterüm deyürek287 bile gidüp bir maġāraya irişüp ol maĥalde [2b İÜ] Ţaķyânus 
ţarafından bunları arayu bir kimesne gelüp bunlaruñ aĥvâlin bilüp [14b BL] 
cümlesi ol maġāraya girüp yaturlar. Emr-i Ĥaķ ile üç yüz yıl tamâmen ol maġārada 
uyurlar. Ŝoñra uyanup bu ĥâle vâķıf olıcaķ Ĥaķķ’a tażarru‛ ve niyâz288 ile teslîm-i 
rûĥ iderler deyu mesţûrdur.289

277 Ħudâ-y-ıla: Ħudâ ile (İÜ)
278 irişürler imiş: irişürler dinmişdür (İÜ) 
279 ikisi daħı: Ĥıżır ile İlyâs (İÜ)
280 Ķıŝŝa-i Aŝĥâb-ı Kehf: Der Beyân-ı Ķıŝŝa-i Aŝĥâbü’l-Kehf (İÜ). BL’nin sayfa kenarında 

varak numarasını gösteren “250” rakamı bulunmakta. 
281 Sayfadaki bütün “Ţaķyânus”lar İÜ’de  “Tıķyânus” şeklindedir.
282 giderken: gider iken (İÜ)
283 bilice: böylece (İÜ)
284 gidüp: giderler ve (İÜ)
285 bilice: böylece (İÜ)
286 İÜ’de “giderken” yok.
287 deyürek: deyüp (İÜ)
288 İÜ’de “ve niyâz” yok.
289 BL’de “deyu mesţûrdur” yok.
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Ķıŝŝa-i Ĥażret-i ‛Uzeyr Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm290 

‛Uzeyr Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm peyġamber-i aŝlî olup Buħtnasr Beytü’l-
Muķaddes’i alduķda ‛Uzeyr’i oġlancıķ bulup291 ġāyet ile muĥabbet üzre olmuşlar. 
İrişdükde ķavmi arasına göndermişler. Anda varup merkebüne binüp baġa varur. 
Merkebin baġlar. Görür ki bir süñük çürümiş ţaġılmış ‛aceb boyna a‛żâsı beriküp 
ĥayât virmek292 ķıbel-i Ĥaķ’dan müyesser olur mı ola deyu ħâţıra idinüp bâġda 
yatup bi-emrillâh293 tamâmen yüz yıl uyuyup merkep daħı ölüp süñükleri çürüyüp 
ţaġılup emr-i Ĥaķ ile ‛Uzeyr uyanıp görür eşek ölmüş süñükleri ţaġılmış yatur. Bi-
emrillâh294 merkebüñ süñükleri bir yere cem‛ olup ‛Uzeyr nażar ider iken merkebüñ 
a‛żâları yerlü yerin bulup derisi bitüp tüyi gelüp emrullâh ile cân bulup295 merkep 
ayaġ üzerine durup Ĥażret-i ‛Uzeyr bu ĥikmeti görüp ‛ubûdiyyet yüzin [15a BL] 
yere sürüp günâhına tevbe eyleyüp ‛ibâdet üzre olurlar.296

Ķıŝŝa-i Dânyâl Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm297

Dânyâl Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm ‛ilm ile çoķ nesneye vâķıf olup Buħtnaŝr 
żuhûr idüp298 ve Beytü’l-muķaddes’i almasın ‛ilm-ile bilüp Buħtnaŝr’ıñ olduġı 
şehre varup kemâl-i faķr üzre arķası ile odun ţaşıyup ma‛âş idinür faķįr bulup bir 
iki gün geçicek buña sırrın299 açup sen pâdişâh olup300 Ķuds-ı Şerîf’i alup ĥâkim 
olmañ baña ‛ilm-ile ma‛lûm olmaġ-ıla maĥżâ [3a İÜ] saña bu ħaberi virüp ve 
baña emân kâġıdı viresin ki ol zamânda emânuñda olavuz deyu emân kâġıdın301 
alup imdi ol zamânda bu kâġıdı bir302 uzun ķamuşa baġlayup baña kendüñ anuñla 

290 BL’de başlık “Ķıŝŝa-i ‛Uzeyr Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
291  bulup: bulunup (BL)
292 BL’de “virmek” kelimesi yok.
293 bi-emrillâh: emrullâh ile (İÜ)
294 Bi-emrillâh: Ĥaķ Te‛âlâ emriyle (İÜ)
295 BL’de “emrullâh ile” yok.
296 olurlar: olur (İÜ)
297  Ķıŝŝa-i Dânyâl Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm: Ķıŝŝa-ı Dânyâl Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü 

ve’s-selâm (İÜ). BL’de sayfa kenarında “253” rakamı var.
298 żuhûr idüp: żuhûrın (İÜ)
299 sırrın: sırrı (İÜ)
300 olup: olup ve (İÜ)
301 kâġıdın: kâġıdı (İÜ)
302 BL’de “bir” yok.
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bildiresin deyu vedâ‛ idüp ayrılur. Ba‛de zamânin303 Buħtnaŝr’a o ĥâl müyesser 
olup Beytü’l-muķaddes’i alduķda bu ĥâl ile âşinâ olup tamâm maķbûlı olduķda 
sâyir muķarrebleri304 ĥased idüp Dânyâl dâyimâ yerine işer bevlin imsâke ķādir 
degildür deyu ġamz iderler.305 İmtiĥân içün Buħtnaŝr cümle eşrâfın [15b BL] 
cem‛ idüp ol gice ‛ayşa meşġūl olup bevvâblarına tenbîh ider ki zinhâr bu gice 
bu meclisden ţaşra kimesne çıķarmayasız çıķanı306 öldüresiz ben de çıķarsam beni 
de307 öldüresiz şöyle ki öldürmeyesiz sizi öldürmem muķarrerdür deyüp ittifaķ ol 
gice Ĥaķ Te‛âlâ Dânyâl Ĥażretleri’ne imsâk-ı bevl müyesser idüp ve Buħtnaŝr’a 
idrâr-ı bevl ţarı olup bî-iħtiyâr ţaşra çıķup bevvâblar ţaşrada gördükde tenbîh üzere 
Buħtnaŝr’ı ķatl iderler deyu mesţûrdur, nażmda tamâm tafŝîl olunmışdur.308

Ķıŝŝa-i Ĥażret-i ‛Îsâ-yı Nebî309 ve Meryem Ana 
‛aleyhimâ’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm310

Meryem Ana bir gün bir tenhâ yerde varup mübârek başın yuyup libâsın 
geyüp eţrâfa baķdıķlarında mübârek gözlerine bir güzel şekil görinür. Ol ânda 
e‛ûžü bi’r-raĥmâni minke in künte taķiyyâ311 buyururlar. Meger ki emr-i Ĥaķ 
ile Cebre᾿îl ‛aleyhisselâm güzel insân ŝûretünde görünmüşler ve buyurmuşlar 
ki312 innemâ313 ene resûlü rabbiki li-ehebe leki ġulâmen zekiyyâ.314 Ve 
daħı315 buyururlar ki Rabb-ı ‛izzet ‛azze şânuhû size oġul virdi ve beni muştıcı 
gönderdiler didüklerinde Meryem Ana dimişler ki ben er görmedüm nice oġlan 

303 vedâ‛ idüp ayrılur. Ba‛de zamânin: vedâ‛ ile ayrılup zamân ile (İÜ)
304 muķarrebleri: muķarrebler (İÜ)
305 deyu ġamz iderler: dirler (İÜ)
306 İÜ’de “çıķanı” yok.
307 BL’de “beni de” yok.
308 BL’de virgülden sonraki kısım yok.
309 Ĥażret-i ‛Îsâ-yı nebî: ‛İsâ Nebî (İÜ)
310 ‛aleyhimâ’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhimâ’s-selâm (BL). BL’de varak numarasını göste-

ren “255” rakamı bulunmakta.
311 “Senden, çok esirgeyici olan Allâh’a sığınırım. Eğer Allâh’tan sakınan bir kimse isen...” 

(Meryem 19/18)
312 buyurmuşlar ki: buyururlar ki (İÜ)
313 BL’de “innemâ” yok.  
314 “Melek: Ben, yalnızca, sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisi-

yim…” (Meryem 19/19)
315  İÜ’de “ve daħı” yok.
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olur didükde Ħudâ’ya ersiz oġlan virmek âsândur buyurup [3b İÜ] ve316 ol 
[16a BL] oġlan ‛Ibrî olup niçe dertlülerüñ derdine dermân irgürüp ve mübârek 
nefesiyle mürdeler iĥyâ eyleyicekdür deyüp emr-i Ĥaķ ile Cebre᾿il Emîn Meryem 
Ana’nuñ yeñlerine yapışup üfürür. Ol317 nefesden Meryem Ana ĥâmile olur. Emr-i 
Ĥaķ ile318 maĥall-i ĥamlden üç gün geçdikde Ħudâ-yı Rabbi’l-‛âlemîn yâ ‛Îsâ ben 
kimem deyu buyurduķlarında319 ‛âlemi ħalķ iden Ħallâķ’sın deyüp ana raĥminde 
secde eylemişler deyu naķl olınmışdur dinilür.320 İnnellâhe’ŝţafâki ve ţahhareki 
ve’ŝţafâki ‛alâ nisâ᾿i’l-‛âlemîn.321 Ħavâtûn cinsinde322 Ĥaķ seni yegledi ve pâk 
ķıldı muţlaķ Meryem Ana şâd olup ‛ibâdete meşġūl olduķda Ĥażret-i Cebrâîl 
‛aleyhi’s-selâm ţâ‛atun ziyâde olup Ħudâ dâ᾿im323 ve ķā᾿im eyleye deyu du‛â 
eylemişler deyu mesţûrdur.324

[Beyt]
[Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fe‛ûlün] 

Muĥammed Musţafâ Aĥmed ü Maĥmûd
Resûl-i müctebâ maĥbûb-ı Ma‛bûd

[Beyt]
[Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fe‛ûlün] 

Selâmum irgüre ħayrü’l-enâmı
Saña ķıble ķılan Beytü’l-Ĥarâm’ı

Kıŝŝa-i Resûl-i Ekrem ŝallallâhu Te‛âlâ ‛aleyhi ve ‛alâ âlihi ve 
ŝaĥbihi ve sellem325

Ħudâ-yı Rabbi’l-‛âlemîn nûr-i Ĥażret-i Muĥammed’i ‛aleyhi’s-selâm cümleden 
[16b BL] muķaddem ħalķ idüp ve cümle maħlûķātı Muĥammed Muŝţafâ yüzi 

316 İÜ’de “ve” yok.
317  Ol: O (İÜ)
318 BL’de bu ibâre yok. 
319 buyurduķlarında: buyuduķlarında (BL)
320 BL’de “deyu naķl olınmışdur dinilür” kısmı yok.
321 “Allâh seni seçti; seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünyâ kadınlarına tercih etti.” (Âl-i 

İmrân 3/42)
322 Ħavâtûn cinsinde: Ħavâtûndan (İÜ)
323 dâ᾿im: dâyim (BL)
324 BL’de “deyu mesţûrdur” kısmı yok.
325 ŝallallâhu Te‛âlâ ‛aleyhi ve ‛alâ âlihi ve ŝaĥbihi ve sellem: ŝallallâhu ‛aleyhi ve sellem 

(BL). BL’de varak numarasını gösteren “263” rakamı mevcut.
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ŝuyına yaratdı deyu ‛ulemâ-i ‛ıżâm beyân ķılmışlardır. Ol nûr-ı Muŝţafâ ‛aleyhi’ŝ-
ŝalavât ü ve’s-selâm muķaddemâ Âdem Nebî ‛aleyhi’s-selâm alnına intiķāl ile326 
‛Abdülmuţţalib oġlı ‛Abdullâh alnına irişüp andan ħâtûn-ı mu‛ażżamaları327 Âmîne 
anamız alnına irüp risâlet-penâh ŝallallâhu ‛aleyhi ve sellem dünyâyı mübârek 
ve şerîf ķademleri ile müşerref buyurduķlarında envâr-ı İlâhî ile ‛âlem münevver 
olup cümle maħlûķāt ki melâ᾿ik ü ins ü cinn ü ţuyûr u ĥayvânât ve eşcâr u nebâtât 
âgâh olup maĥbûb-ı Ĥaķ Muĥammed Muŝţafâ ŝallallâhu ‛aleyhi ve sellem328 
dünyâya geldi deyu birbirine muştılayup melâ᾿ike fermân-ı Raĥmân ile [4a İÜ] 
maĥbûb-ı Ħudâ Muĥammed Muŝţafâ ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm dünyâya geldi 
deyu nidâ idüp ol nidâdan329 berr u baĥr maħlûķı âgâh olup neşâţa irüp Âmîne 
Ħâtûn raḍıyallâhu ‛anhâ Resûlü’ś-śeķaleyn sa‛âdet ile dünyâya ķadem baŝdıķda 
ol ân Bârî Te‛âlâ ‛azze şânuhû’ya secde idüp mübârek arķalarında yazılmış ol 
maĥalde gördüm lâ ilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh yazılmış [17a BL] 
evvel âsmâne330 bir direk miśâl-i nûr-ı ‛ażîm çıķup şu‛âından ‛âlem münevver olup 
Fâris şehri ol gice yere geçüp ve İbrâhîm ‛aleyhi’s-selâm içün Nemrûd-ı merdûd 
yaķduġı âteş henüz ol gicede sönmüş ol mübârek gicede ‛âlemde olan bütler 
cümlesi yüzleri üzerine düşmişler ve kilîsâlar çatlayup biñ ‛aded kilîsâ yere geçüp 
ve cümle seĥĥârlaruñ siĥirleri bâţıl olup âśâr-ı luţf-ı İlâhî’nüñ ve mu‛cizât-ı Resûl-i 
Ekrem’üñ ĥadd ü331 ķıyâsı yoķdur. Ve taķrîr ve taĥrîr ile beyâna gelmek mümteni‛ 
idügi günden rûşendür. Ve sa‛âdet-ile Maĥbûb-ı İlâh Muĥammed Resûlullâh 
irişüp ħalķı dîne da‛vet üzre olduķlarında Ka‛be müşrikleri arasında şiķāķ-ı ‛ażîm 
vâķi‛ olduķda Medîne-i Münevvere’ye hicret fermân olundukda Ĥażret-i Ebâ 
Bekr raḍıyallâhu ‛anh ile ġāra girdüklerinde Ĥaķ Sübĥânehu ve Te‛âlâ emri ile 
örümcek ġār aġzına perde çeküp ve gögercin yuva yapup fevri yumurdlayup332 
ol ân Resûlullâh ŝallallâhu ‛aleyhi ve sellemi333 ĥıfż içün Ħudâ-yı Rabbi’l-âlemîn 
Cebrâîl ‛aleyhi’s-selâm Ĥażretleri’ne fermân idüp buyurduķlarında [17b BL] ġār 
ķapusına geldiklerinde örümcek dimiş ki yâ Cebrâ᾿îl Ĥażretleri girü dur bugün 
perde-dârlıķ emr-i Ĥaķ ile bu ża‛îfe fermân olunmışdur didükde senüñ ne ķudretüñ 

326 intiķāl ile: inķāl ile (BL)
327 mu‛ażżamaları: ‛ıżâmları (İÜ)
328 İÜ’de “ŝallallâhu ‛aleyhi ve sellem” ibâresi iki defa yer almaktadır.
329 BL’de “ol nidâdan” ibâresi yok.
330 “evvel” kelimesi İÜ ve H’de (11a) “ol” şeklinde okunmaya müsaitse de BL’de hem şedde 

hem de hareke mevcuttur.
331 ĥadd ü: ĥaddi ve (İÜ)
332 Yumurdlayup: murdlayup (BL)
333 ve sellemi: ve sellem (BL)
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vardur ki baña mâni‛ olasın deyüp örümcek [4b İÜ] dimiş ki benüm yek târıma 
ķuvvet eyle eger ķırarsañ bu ħıdmetden giru durayın deyüp Ĥażret-i Cebrâ᾿îl334 
örümcek perdesinüñ yek târına yapışup kemâl-i ķudret ile iķdâm idüp ve bir târın 
ķırmaġa ķādir olmayup emr-i Ĥaķ335 ve mu‛ciz-i Resûl-i Ekrem’dür deyu fâriġ 
olmışlardur deyu mestûrdur.336

Na‛t-i Resûl-i Žü’l-celâl 

Mahbûb-ı Ĥaķ’dur ber-kemâl*

[Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün]

1. İy Resûl-i Žü’l-celâl ism-i şerîfüñ Muŝţafâ
 İşigüñ ķıldı ţavâf anlardurur ehl-i ŝafâ

2. Emr-i Ĥaķ’la Merve ĥaķķı sa‛yim oldur medĥiñe
 Ol Kerîm ķudret virüp luţfıña ķılam ıŝţıfâ

3. Cebheñe nûr-ı ķadîm irdi vü eyledi ķarâr
 Ehl-i İslâm’a sa‛âdet irdi küffâra cefâ

4. Ol gice Beytü’l-Muķaddes’de idüpdür cümleten
 Enbiyâ vü evliyâ žâtıña ķıldı iķtidâ

5. Eyledüñ mi‛râca Cibrîl Ĥażreti ile ‛urûc
 Żâhir olmış idi žât-ı pâkiñe cümle ħafâ 

6. Almayuban ‛aynuña Ĥaķķ’ın viŝâlin istedüñ
 Âferîn ĥamdin oķurdı cümle-i ehl-i vefâ335 

7. İsmüñ Aĥmed yâ Muĥammed ola maĥmûd ümmetüñ [18a BL]
 Žerre şefķatüñ irişe iy Resûl-i müctebâ

8. Ayaķ üzre biñ ayaķ gele o gün ola ĥisâb
 Iżţırâbdan beyni’i ķaynada ol demde ķafâ

9. Âb-ı şefķatüñ ire ref‛ olına cümle ‛ataş
 Žerre lutfıñ ile buyura Ħudâ emr-i ‛afâ

334 Ĥażret-i Cebrâ᾿îl: Cebrâ᾿îl (BL)
335 emr-i Ĥaķ: emr-i Ĥaķ’dur (İÜ)
336 olmışlardur deyu mestûrdur: olmışlar (BL)
* Kenarda varak numarasını gösteren “277” rakamı yazılı.
6 oķurdı: oķudı (İÜ)
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10. Şer‛iñüñ icrâsına ħâdim olan sulţân olur
 Müşkilât ħastaları şer‛üñ ile bulur şifâ

11. Yâr-ı Ebâ Bekr ‛Ömer ‛Ośmân ‛Aliyyü’l-Murtażâ
 Oldılar âŝaf saña sulţân-ı şâh-ı enbiyâ

12. Oldı ol dem perde-dâr ġār aġzına ol ‛ankebût
 Ġārda oldı refîķ ol ŝâdıķ-ı ŝıdķ-ı ŝafâ

13. Emr irişüp Cebre᾿îl geldükde ol ġār aġzına
 ‛Ankebût dir girü dur uġrayamaz yâd âşinâ

14. ‛İbret almaķlıķ dilerseñ ķuvvet it yek târıma
 Bu ża‛îfüñ târınuñ muĥkemligiñ sen de ŝına

15. Eylemiş ķuvvet tamâmen târı ķırmaķ olmamış
 Emr-i Ĥaķ’la mu‛cizüñ oldı o târa âşinâ

16. İbtidâ żâhirde oķutdı ežânuñı ‛Ömer
 Ref‛ olındı ol şecî‛üñ ķuvvetiyle iħtifâ

17. Ol şerîf ‛Ośmân’ı gör kim cem‛-i Ķur’ân eyledi [5a İÜ]
 ‛Âķil olan ol Ķur’ân’la iderler iktifâ

18. İrdi arslân-ı Ħudâ oldur ‛Aliyyü’l-Murtażâ
 Pençe urdı ‛âleme dîn açmadadur reh-nümâ

19. Ödi ŝındı Žü’l-fiķār’ın göricek kâfirlerüñ
 Heybetinden gökyüzünde uçamaz idi hümâ

20. Oldılar anlar ħalef bu demde cümle deyelüm
 Rıḍvânullâhi ‛aleyhim ecma‛în’i muţlaķā

21. Sen ķopar yâ Rabbenâ bendeñ livâ-i ĥamd ile
 Ol Resûl-i çâr-yâre oldı Hindî mübtelâ

[18b BL] Ve ŝallallâhu ‛alâ cemî‛-i’l-enbiyâ᾿i ve’l-mürselîn ve’l-ĥamdü lillâhi 
Rabbi’l-‛âlemîn

14 ‛İbret almaķlıķ dilerseñ: ‛İbret almaķ dileseñ sen (İÜ)
16 ķuvvetiyle: ķuvvet-ile (BL)
17 iderler: ider (BL)
20 anlar: ĥamle (İÜ) // ecma‛îni: ecma‛în (İÜ)
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Beyt
Nażma getürdi ķıŝŝaların ‛abd-i bî-riyâ
Oldı refîķ ĥamd aña ervâĥ-ı enbiyâ
***

Beyt
Dilâ medĥ eylegil Żıll-ı İlâh’ı
Ki oldur rub‛-ı meskûn pâdişâhı

Nażm*

[Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fe‛ûlün]

1. Ħalîfe-i İlâh sulţân-ı a‛żam
 Mübârek dilleri Allâhu a‛lem

2. Ŝalâĥ u zühd ü taķvâ ile me᾿nûs
 Bu ħaŝlet luţf-ı Ĥaķ’la şâha maħŝûŝ

3. Bulur yol ķalb-i ‛irfâna o ħaŝlet
 Müyesser olana key ulu devlet

4. İrişüp žerre şemme bu gedâya
 Ħudâ görmüş sezâ žerre ‛aţâya

5. Ki Şâh-ı kâm-kâr devrinde bu ân
 Ķıŝaŝ-ı enbiyâ nażmını iĥsân

6. O dem ķalbime ilhâm ķıldı Ķādir
 Dilümden luţf-ı Raĥmân oldı ŝâdır

7. Bi-ĥamdillâh irişdüm devlete ben [19a BL]
 Murâd Ħân devri içre vech-i aĥsen

8. Ħudâ-yı Rabb-i ‛izzet pâdişâhı
 Sere tâc-ı edeb nûr-ı İlâhî

9. Żiyâsı ‛âleme fer virdi taĥķįķ
 ‛Adl-i nûrı anı eyledi taŝdîķ

10. Ķıŝaŝ-ı enbiyâyı kim oķuya
 Ħudâ ‛ibretlerini anda duya

* Başlık İÜ’de yok.
6 O dem ķalbime: Ķılup ķalbüme (İÜ) // oldı: ķıldı (İÜ)
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11. Ķulûba luţfını feyż ide Raĥmân
 Müyesser ide ķullarına Sübĥân

12. Göre żâhirde vü bâţında âśâr [5b İÜ]
 Aña ervâĥ-ı enbiyâ ola yâr

13. Ĥicâbı ref‛ ide gözden o Settâr
 Aña mekşûf oluna gizlü esrâr

14. Bu ĥâl üzre du‛âda Hindî şâha
 Hediyyesi budurur pâdişâha

Ķıŝaŝ-ı Enbiyâ’nuñ ‛aleyhimü’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm fihristi tamâm oldı bi-
‛avnillâhi Te‛âlâ ve ĥüsne tevfîķıhi fî 1009*

Kitâb-ı Ķıŝaŝ-ı Enbiyâ ‛aleyhimü’s-selâm bi-nażm-ı Hindî 
Maĥmûd el-faķer** 

Bismillâhi’r-raĥmâni’r-raĥîm [1b İÜ]

[Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fe‛ûlün]

1. Deyelüm besmeleyle’l-ĥamdülillâh
 Ola tâ dilde śâbit lafżatullâh

2. Ola nażmum ķıŝaŝ-ı enbiyâdan
 Şular ki naķl olundı etķıyâdan

3. Ola luţf-ıla rehber şer‛-i Aĥmed
 Resûl-i müctebâ Maĥmûd Muĥammed

4. Şefâ‛at eyleye yevmü’l-ķıyâmet
 Günehkâr ümmete ire sa‛âdet

5. Ŝalavât virelüm rûĥ-ı Resûl’e
 Melâ᾿ik ħıdmet eylerler vuŝûle

* Bu kayıt BL’de yok. BL nüshasının 18b-20b arası boş. Son cümlenin, içindeki tarih kay-
dını da ihtivâ edecek şekilde H nüshasında mevcut olması H’nin İÜ esas alınarak istinsâh 
edildiğini göstermektedir. Ancak H nüshasında önemli olmamakla birlikte yer yer müs-
tensih hatâları dikkat çekmektedir. 

** İÜ’de başlık yok.
1 “besmeleyle elĥamdülillâh” ibâreleri vezin icâbı birleştirildi.
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6. Çehâr-ı yâre vü etbâ‛ u âle
 Ŝalavât ü selâm el ur maķāle

7. Ki žerre naķl oluna ķudretullâh
 Beyân olmaķ ne mümkin ĥikmetullâh

Medĥ-i Pâdişâh-ı Żıllullâh
8. Ħalîfe-i İlâh İslâm’a sulţân
 Bedendür ħalķ-ı ‛âlem oldurur cân

9. Sezâ-vâr gördi Yezdân taħt u tâcı
 Virür küffâr emân ile ħarâcı

10. ‛Adl-küsterdür ol ħûrşîd-i himmet
 Anuñ-çün virdi Raĥmân aña rif‛at

11. Ħudâvende Ħudâ ola nigehbân [2a BL]
 Cihân rûyı anuñ ‛adliyle ħandân

12. Du‛a farż oldı ol ŝâĥib-ķırâna
 Ķomışdur anca âśâr ‛âķılâne

13. Murâd Ħân-ı cihân ħâķān-ı a‛żam
 Ferîdi ‛âlemüñ žât-ı müfeħħam

14. Ħudâ var eylesün ol tâcdârı
 Cihân ħatmine dek ķılsun ķarârı

15. İşidenler bu taĥrîrden ħitâbı
 Oķuya devlete Ümmü’l-Kitâb’ı

Bâ‛iś-i nażm-ı ķıŝaŝ-ı enbiyâ-i ‛ıżâm ‛aleyhimü’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm*

16. Sebeb bu nażma ne eyledi Allâh
 Kimesneye degil bâķį güžergâh

17. Neden neye irişdüm sâl u mâhda
 Geçirdim ‛ömrümi ħıdmet-i şâhda

18. Cihânda şâh idi Sulţân Süleymân
 Anuñ rûĥını şâd eyleye Raĥmân

* nażm-ı ķıŝaŝ-ı enbiyâ-i ‛ıżâm ‛aleyhimü’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: nażm-ı ķıŝaŝ-ı enbiyâ 
‛aleyhimü’s-selâm (BL)

17 sâl u mâhda: sâl-ı mâhda (BL)
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19. Zamânında olupdı ķāḍî-‛asker
 İrişdi devlete luţfı ile ser

20. O Ķuţbü’d-dîn-zâde ķuţb-ı Raĥmân [2a İÜ]
 Yazardum şer‛î aĥkâmı ol ezmân

21. Celâl-zâde idi Tevķį‛î ol dem
 Du‛âsundadurur dâ᾿im anuñ fem

22. Çıķup Ķonyâ’ya Şehzâde Selîm Ħân
 Ĥaķįri itdiler kâtib-i dîvân

23. Olup on bir yıl ol ħıdmetde ķā᾿im
 Re‛âya ber-murâd giderdi dâ᾿im

24. Müteferriķa ķıldı beni sulţân
 Görüldi ilçilikle şâh-ı şarķān

25. O Ţahmâsb şeh idi ol zamânda [2b BL]
 Edâ-yı ħıdmet ķıldı emânda

26. Daħı üç def‛a ĥac oldı müyesser
 Görüpdür bu sa‛âdeti daħı ser

27. Yemen iline ĥuccâc ile vardum
 O yerlerde niçe çerâġ uyardum

28. İdüp üç maĥmile ħıdmet cihânda
 Ola âśârı umaram cinânda

29. Kütâhiyyâ’ya geldük Şehriyâr’la
 Müşerref eyledi ol gül-‛izârla

30. Ķapucıbaşı ķıldı bendesini
 O gün ezdimdi sükker kellesini

31. Üçünci ayda oldı şehr-i yârî
 Müsaħħar ķıldı Yezdân her diyârı

19 olupdu: ol-idi (İÜ)
21 dâ᾿im: dâyim (BL)
23 ķā᾿im: ķāyim (BL) // dâ᾿im: dâyim (BL)
25 Edâ-yı: Edâ-ı (BL)
28 İdüp: Olup (İÜ)
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32. Açup Âmid’de vü Mar‛aş’da defter
 Çerâġum oldı ‛âlemde hezâr er

33. Müteferriķa oldum vaĥdet içün
 Baña açıldı ķapu miĥnet içün

34. Cihânda sikke ķodı Şâh Selîm Ħân
 İde raĥmet aña luţf ıssı Sübḥân

35. Ġazâ yolunda deryâda dutuldum
 Çoķ oynadımdı ol ânda ütüldüm

36. Ķızıl alma’da Papa’nuñ elinde
 Olup dört yıl o küffâruñ ilinde

37. ‛İbâdet üzre idük ķırķ müselmân
 Bizi ĥıfż itdi luţfı ile Mennân

38. Ki yazdım anda cümle sergüžeştüm
 İdüp cûş anda deryâ gibi ţaştum

39. Sekiz biñ beyt-ile yazdım kitâbum
 Naŝîĥat idi yârâna ħiţâbum

40. Hediyye didüm adına anuñ ben [3a BL]
 Eritdüm ol kitâb-çün cân ile ten

41. Bi-ĥamdillâh getürdüm pâdişâha [2b İÜ]
 Anuñ luţfı ile bitmişdi yara

42. Bizi küffâr elinden aldı ol yâr
 Virüp küffâr bedel luţf ehli ħünkâr

43. Mükâfât eyleye Ĥaķ kâm-kâra
 Niżâm ‛adl-ile virür rûzigâra

44. Yetişdi çünki altmış sekize yaş
 Ecel yaŝduġına ķonulmadın baş

45. Ŝalâĥ ile oluna bir ‛amelde
 Sirişt olam anuñla ħâtimemde

34 Sübĥân: Yezdân (BL)
35 oynadımdı: oynadum idi (İÜ)
42 ehli ħünkâr: ehl-i ħûnkâr (İÜ)
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46. Ķıŝas-ı enbiyâ ola enîsüm
 Meşâyıħ-ı ‛ıżâm ola celîsüm

47. Ķalem urdum ŝıġındum ben Ħudâ’ya
 Bahâne ister ol Yezdân ‛aţâya

48. Umaram ŝaķlaya sehv u ħaţâdan 

 Dirîġ itmeye luţfını gedâdan

49. Resûlullâh’dan umaram şefâ‛at
 Livâsında ķopam yevmü’l-ķıyâmet

50. Bu nażmuñ kim ħaţâsın ide taŝĥîĥ
 Odur insân cihân içinde taŝrîĥ

51. ‛Uyûbın anlaruñ setr ide Deyyân
 Benüm ‛aybumı setr eyleye ol cân

52. Ki ya‛nî ide noķŝânını tekmîl
 İki cihân śevâbın ide taĥŝîl

53. Egerçi neśr-ile olmışdı ķıŝŝa
 Faķįre nażm üzere ire ĥıŝŝa

54. İlâhâ eyle âsân bu kitâbı
 Oķuyanlara irişdür śevâbı

55. Daħı nâżımına vü kâtibine [3b BL]
 Śevâblar ĥâŝıl eyle sâmi‛îne

Beyân-ı levĥ ve’l-ķalem*

56. İdelim emr-i Ĥaķ’la ibtidâyı
 Müdâm žikr idelim Bârî Ħudâ’yı

57. Rivâyet eyledi dir İbn ‛Abbâs
 Raḍıyallâhu ‛anhu deye her nâs

48 sehv u ħaţâdan: sehv-i ħaţâdan (BL)
51 ‛aybumı: ‛aybum (İÜ)
52 cihân: dünyâ (İÜ)
* Beyân-ı levĥ: Beyânü’l-levĥ (İÜ)
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58. Yaratdı didi evvel Ĥaķ Te‛âlâ
 Ki oldur levĥ-i maĥfûż ţûl u bâlâ

59. Yaratdı ne kim oldı olacaķdur
 Anı ĥaķ üzre bilen yine Ĥaķ’dur

60. Ķızıl yâķūt levĥüñ çevre yanı
 Beyân eyleyemez insân zübânı

61. Ķalem ħalķ oldı cevherden muĥaķķaķ [3a İÜ]
 Uzunluġını beş yüz yıl didi Ĥaķ

62. Ķalem şaķ oldı nûr çıķardı her bâr
 Ne kim emr itdi Ĥaķ levĥ üzre yazar

63. Ne kim olmuşdurur u olacaķdur
 Yazusın her kimesne görecekdür

64. O taĥrîrde kimi nîk-baħt oldı
 Şeķāvetle kimi bed-baħt oldı

65. Dir ol levĥ doldı vü ķalem ķurudı
 Ķoma elden rükû‛ ile sücûdı

Beyt

66. İlâhâ ħalķ idensin ins u cânı
 Ne mümkin luţfıñuñ ola beyânı

Beyân-ı ħalķü’l-mâ᾿

67. Yaratdı Ĥaķ bir aķ inci müdevver [4a BL]
 Żiyâsından olur ‛âlem münevver

68. Yedi ķat yir u gökce ululuġı
 Kemâliyle bilen var itdi yoġu

69. O yetmiş biñ dil ile Ĥaķķ’a tesbîĥ
 Ve yetmiş biñ luġatle ķıldı taŝrîĥ

70. İder ĥamd ol Kerîm-i Žü’l-celâl’e
 Lisân buldıķda ol gevher-maķāle

63 olmuşdurur u olacaķdur : olmuşdurur olacaķdur (İÜ)
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71. Nidâ ķıldıķda ol gevhere Yezdân
 Olur gevher nidâ irdükde lerzân

72. Eriyüp ŝu olur gevher nidâdan
 Kim utanmaz u ķorķmaz ol Ħudâ’dan

73. Olup âb mevc urur ol gevher-i pâk
 Müşerrefdür görüñ ol âb ile ħâk

74. Gice gündüz müdâm çaġlamada âb
 Anuñ-çün gözyaşın dökmede dolâb

75. Müdâmî žikr-i Ĥaķ’da âb-ı cârî
 Cemâlin gösterüpdür aña Bârî

76. Ŝuda olan fażîlet ġayride yoķ
 Ħudâ’nuñ ‛ibret-âmîz işleri çoķ

77. Ĥayâtı külli şey᾿üñ ŝu-y-ıladur
 Şular memdûĥdur eyü ħûy-ıladur

Ve ce‛alnâ mine’l-mâ᾿i külle şey᾿in ĥayy*

78. Ŝu gibi çaġlamaķda pâk-dil ol
 Gül ile hem-nişîn olmaķda kil ol

Beyân-ı ħalķü’l-‛arş

79. Yeşil cevherden itdi ‛arşı Allâh [3b İÜ]
 Melâ᾿ik gördi didi aĥsenellâh

80. Ululuġı o ‛arşuñ vaŝf olınur [4b BL]
 Ki ol ‛arş ŝu üzerine ķonulur

81. Kitâb-ı enbiyâda ‛arş beyânın
 Ki her birinde yazmışlar ‛ayânın

82. Dimişler ‛arşı yetmiş biñ seri var
 Ki her serinde yetmiş biñ femi var

83. Ve her aġzında yetmiş biñ lisânı
 Ve yetmiş biñ luġatle her zübânı

* “Her canlıyı da sudan meydana getirdik.” (el-Enbiyâ 21/30) (Bekir Sadak, Kur’ân-ı 
Kerîm ve Türkçe Anlatımı, İstanbul 2009.)
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84. İderler Ĥaķķ’a tesbîĥ ile tebcîl
 ‛İbâdet ile sen de eyle taĥŝîl

85. Ħudâ emriyle ‛arş ŝu üzre durdı
 Ve kâne’l-‛arş ‛ale’l-mâ᾿i buyurdı

86. Rivâyet eylediler İbn ‛Abbâs
 Binâya başladıķda cümle-i nâs

87. Muķaddem ol temel urur zemîne
 Direk urur yesâr-ile yemîne

88. Düzeldür saķfı andan cümle üstâd
 Bu nev‛a urılu gelindi bünyâd

89. Ħudâ-yı Rabb-ı ‛izzet ‛azze ve cell
 Muķaddem ‛arşı saķf itdi muĥaŝŝal

90. Bil andan ħalķ idüp arż u semâyı
 Yaratdı yili ol götüre mâyı

91. Ki durdı ‛arş ŝu üzre ŝu yil üzre
 Döner bu çerħ her mâh u yıl üzre

92. Kelâmında buyurur Ĥaķ Te‛âlâ
 Kimüñ ne zehresi vardur deye lâ

Ve yaĥmilü ‛arşa rabbike fevķahüm yevme᾿ižin śemâniyeh*

Ĥameletü’l-‛arş

93. Yaratdı dört ferişte Rabb-i ‛izzet [5a BL]
 Olar ‛arşı götüre virdi ķudret

94. Ķıyâmet ķopduġı dem dört ferişte
 Ölüben dirilüp olurlar işte

84 ‛İbâdet ile: ‛İbâdet eyle (BL)
85 Hûd Sûresi’ndeki âyette geçen ilgili yerin aslı şöyledir: “Ve kâne ‛arşuhu ‛ale’l-mâ᾿i” 

“Arşı da su üzerinde idi…” (Hûd 11/7) (Bekir Sadak meâli)
88 gelindi: geldi (İÜ)
89 Ħudâ-yı: Ħudâ-ı (BL)
* “O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yüklenir.” (el-Hâkka 69/17) 
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95. O dört ferişte dört cins ŝûret-ile
 Añılur her biri bir sîret ile

96. Birinüñ şekli âdem âdem içün
 Şefâ‛at her dem eyler ol dem içün

97. Diler rızķını âdem oġlanınuñ [4a İÜ]
 Görüñ iĥsânını siz ol Ġanî’nüñ

98. Birinüñ ŝûreti öküz-miśâldür
 Şefâ‛ati anuñ ĥayvâna dâldür

99. Olaruñ rızķını ister Kerîm’den
 Bu cümlenüñ ġıdâsı ol Raĥîm’den

100. Biri yırtıcı ĥayvân şeklidür bil
 Olaruñ rızķın istemekdedür dil

101. Birinüñ şeklidür dir murġ-ı kerkes
 Olar murġlar ġıdâsına açar re᾿s

102. Alup boynuna ‛arşı dört ferişte
 Ayaġ üzre durup olar sirişte

103. Ża‛îf olduġı eyyâmda melâ᾿ik
 İderler Ĥaķķ’a tesbîĥ ol-mesâlik

104. İder ķudretlerin Yezdân ziyâde
 Olurlar luţf-ı Ĥaķ ile küşâde

Beyân-ı Kürsî

105. Ŝorarsañ kürsî[y]i ‛arşuñ öñünde
 Beyân budur Ebû Ġaffâr dilünde

106. Dimiş ŝordum Resûl-i Žü’l-celâlden
 Ki ķanķı âyet efḍaldür kelâmdan

107. Buyurmış âyete’l-kürsî risâlet [5b BL]
 Aña meşġūl olan bulur sa‛âdet

102 olar: olur (İÜ)
105 kürsî[y]i: kürsî (BL)
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108. Buyurmışlar daħı maĥbûb-ı Ħallâķ
 Yedi ķat yir u gökle kürsîye baķ

109. Ķatında kürsînüñ bir ĥalķa gök yir
 Ve ĥalķa ‛arş yanında kürsîdür dir

110. O Ķādir ķudretin kim ide taķrîr
 Anuñ yüz biñde biri ola taĥrîr

111. Yine noķŝân iledür bil muĥaķķaķ
 Kemâliyle bilür ancaķ anı Ĥaķ

 Resûlullâh’a ma‛lûm cümle esrâr

‛Arşı iĥâţa iden ilan beyân olınur*

112. Rivâyet olınur Ĥażret-i Ka‛b’den
 Ne ulular gelüpdür diñle ‛abdden

113. Yaratdı bir ilan dir Ĥaķ Te‛âlâ
 Anuñ ķaddini ķıldı ţûl u bâlâ

114. Bu ‛arşı cümleten ţolan buyurdı
 Ţolandı ‛arşı kendüyi ķıvırdı

115. Başı aķ incüden gevdesi zerdür [4b İÜ]
 Gözü yâķutdan daħı güzeldür

116. Ol ilanuñ ululıġın bilen Ĥaķ
 Gözüñ aç ‛ibret-i Ĥaķķ’a oñat baķ

117. Ve ķırķ biñ ķanadı vardur ilanuñ
 Cevâhirden ķanadı dindi anuñ

118. Ve her ķanadınuñ her bir yükünde
 Ferişteh oturur tesbîĥ dilünde

109 ħalķa: ĥalķa (İÜ) // Ve: O (İÜ)
* ilan: yılan (İÜ)
113 ilan: yılan (İÜ)
114 ţolan: dolan (İÜ) // Ţolandı: Doladı (İÜ). BL’de beytin sonunda “ilan” kelimesi var.
116 Ol: O (İÜ); ilan: yılan (İÜ)
117 ilanuñ: yılanuñ (İÜ) // Cevâhirden: Cevâhirdür (İÜ)
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119. Ne vaķtin-kim ol ilan ide tesbîĥ
 Feriştehler ziyâde ķıldı taŝrîĥ

120. Ķaçan ol mâr dir aġzını açar [6a BL]
 Dimâġlar pür ider nûrını ŝaçar

121. Resûl ĥażretine mi‛râcda ol mâr
 Selâm virdi daħı ol açdı aħbâr

122. Dimiş-kim sendedür ħayr ümmetüñde
 Sa‛âdetde olurlar şefķatüñde

Beyt*

123. Resûl-i Ĥaķķ’a mâr itdi şehâdet
 O şükrâneye lâzımdur ‛ibâdet

Ĥadîś-i ibtidâ-i ħalķi’l-arżi ve’l-cibâl

124. Resûl’den Ka‛b ķılmışdur rivâyet
 Selâm olsun eyâ ehl-i şefâ‛at

125. Buyurmışlar ki Ĥaķ emri ile bil
 Ŝuyı ķıldı muĥarrik dem-be-dem yil

126. Ŝu mevc urmaġ-ıla çalķandı ol ân
 Köpügünden yaratdı yiri Sübĥân

127. Ķarâr dutmayuban oynadı yirler
 Ķomış Ĥaķ ţaġları yir üzre dirler

128. Ulaşıķ Ķāf’a dir ţaġlar ţamarı
 Ne ĥikmet üzre gör ħalķ itdi Bârî

Beyân-ı buĥûr-ı heft

129. Yaratdı ol Kerîm yedi deñizi
 Biri birinden eyledi temizi

119 vaķtin-kim: vaķti-kim (İÜ)
120 aġzını: aġzın (BL) // Dimâġlar: Ţımâġlar (BL)
* Bu başlık BL’de yok.
127 dutmayuban: ţutmayuban (İÜ)
129 eyledi: eyladı (BL)
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130. Muķaddem ħalķ ider evvelki baĥri
 İĥâţa ķıldı Ķāf ţaġını nehri

131. Anuñ adına Banţış didi Raĥmân
 İkinci deñiz adı Ķayd’dur iy cân

132. Dinür Âŝam üçünci deñize yâr
 Mużalmi’dür biliñüz deñiz-i çâr

133. Beşinci baĥruñ adı oldı Mermâs [6b BL; 5a İÜ]
 Dinür altıncıya Sâkin bile nâs

134. Deyeler cümle yedinciye Pâkî
 Bularla gör müşerref ķıldı ħâki

135. Ve deryâda olan maħlûķı Raĥmân
 Yaratdı üç gün içre dindi Deyyân

136. İdüp ħalķ rızķlarını Ĥayy u dânâ
 Ġıdâsını bulur żaîf tüvânâ

Beyân-ı zemîn-i heft

137. Rivâyet İbn ‛Abbâs’dan olınur
 Yedi ķat yir ki meşhûrdur añılur

138. Dinür evvelki yir adına Renkâ
 ‛Aķįm yili olupdur anda ‛anķā

139. Anuñ bendleri yetmiş biñ dinildi
 Ve yetmiş biñ melâ᾿ik dutdı bendi

140. Dutar her bendini bekci melâ᾿ik
 Helâk itdürdi ‛Âd ķavmini Mâlik

141. Ħudâ’dur bil muĥaķķaķ Mâlikü’l-mülk
 Anuñ emriyle deryâda yürür fülk

142. O arż sâkinlerine dindi Bûsem
 ‛Ažâbıyla yuda ba‛żıları sem

132 Âŝam: Aŝam (BL)
134 cümle: cümleye (İÜ)
136 Ġıdâsını: ‛Ažâbını (İÜ)
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143. İrişe ba‛żıları dir śevâba
 ‛Amelde ĥâżır olġıl sen cevâba

144. İkinci arża Dârü’l-ħuld olup nâm
 Ţamu ehli dem ile çekeler câm

145. O yir ķavmine bilgil nâm Ţamas’dur
 Ţa‛âmları kilâb bir ‛ucbe nâsdur

146. Üçünci yire nâm ‛Adķa dinilmiş
 O arż üzere ‛aķrebler ķonulmış

147. Ķatır ŝûret dişi sügüye beñzer  [7a BL]
 Olarıñ cümlesine dindi yek-ser

148. Dinür kim üç yüz altmış dürlü zehri
 Olarıñ ķuyruġı ucunda ķahrı

149. Ki bir žerresi yir üzre ķonaydı
 O zehr-ile yirüñ ehli yanaydı

150. O yir ehlinüñ adına Ķabes dir
 Ħudâ ħalķ eylemişdür bir ‛aceb yir

151. Didi dördünci yir adına Ĥayyâ
 O arż üzre yılanlardur müheyyâ

152. Olarıñ cüssesi ţaġlar gibidür
 Ve dişlerini ŝanursın sügidür

153. Olar dişiyle ţaġları uraydı [5b İÜ]
 O ḍarb-ıla yerinden ayrılaydı

154. O yir ķavminüñ adına di Cülhâ
 Olarıñ gözi yoķdur cümle a‛mâ

155. Ķanatları var anlaruñ dinildi
 Bular hep İbn ‛Abbâs’dan bilindi

156. Biliñ Melśâ beşinci yirüñ adı
 Ķomış kibrît ţaşın anda o Hâdî

147 dindi: didi (İÜ)
152 cüssesi: cüśśesi (İÜ)
156 Melśâ: Meleśâ (İÜ) // ţaşın anda o Hâdî: ţaşını anda Hâdî (İÜ)
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157. Anuñla olısar küffâr ‛ažâbı
 Göriserdurur anlar ol ‛ıķâbı

Ve ķūdühe’n-nâsu ve’l-ĥicâretü*

158. O yir ķavminüñ adın Maĥle yazmış
 Ve çoķluġın Ħudâ bilmekde ķalmış

159. Olup altıncı yirüñ adı Siccîn
 Müdâm ķalmaz didi dutan ŝaĥîĥ dîn

160. Dutar dîvânı anda ţamu ehli
 Olardur cümleten ħabîś ‛amelli

161. Buyurmışdur kelâmında o Cebbâr [7b BL]
 Ne yirde olısardurur o füccâr

Kellâ inne kitâbe’l-füccâri lefî siccîn**

162. Ķaţâţ’dur anda olan ķavmüñ adı
 Olar murġ ŝûretinde var ķanâdı

163. İderler Ĥażret-i Ĥaķķ’a ‛ibâdet
 Zihî devletlü başlar ide ţâ‛at

164. Yedinci yirüñ adına ‛Ucub dir
 Olupdur ol yir içre İblîs’e yir

165. Cüsûm adlu olur dir bir gürûh er
 Çeñesi yırtıcı ĥayvâna beñzer

166. Ĥavâledür olar Ye᾿cûc’a dindi
 Yedinci yir burada ħatme irdi

* “Yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının.” (el-Bakara 2/24)
158 adın: adına (İÜ) // Ve çoķluġın: Di çoķluġın (İÜ)
160 dîvânı: dîvân (BL)
** “Doğrusu günâhkârların yazısı muhakkak Siccîn’de olmaktır.” (el-Mutaffifîn 83/7)
164 ‛Ucb: ‛Aceb (İÜ)
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Mıŝrâ‛

 Kerîmâ ķudret ıssı pâdişâhsın

Beyân-ı Vehb ibn Münebbih raḍıyallâhu ‛anh*

167. Te‛âlallâh yaratdı bir ferişte
 Buyurdı aña kim ola bir işte

168. Girüp yir altına omzuna aldı
 Elin maġrible meşrıķda çıķardı

169. Biri muĥkem dutup buldı ķarârı [6a İÜ]
 Yaratdı dindi yaşıl ţaşı Bârî

170. Ţoķuz biñ deligi vardur o ţaşuñ
 Aña şâhiddurur göz ile ķaşuñ

171. Ţaşuñ her delügi deryâ olupdur 

 Anuñ vaŝfın yine Ħallâķ bilü[pdür]

172. Feriştenüñ ayaġı altına ţaş
 Ķadem baŝdı ferişte oldı yoldaş

173. Ķarâr itmedi ţaş emr itdi Yezdân [8a BL]
 Yaratdı bir öküz ol demde Raĥmân

174. Öküzüñ boynuzı ķırķ biñ dinildi
 Ki her boynuz arasını bil imdi

175. Dinür beş yüz yıllıķdur arası
 Güvâhdur aña göz aķı ķarası

176. Ķonuldı dir öküz altına ţaşuñ 

 Beyân olındı ħod boynuzı başuñ

177. Ķarâr dutmadı öküzüñ ayaġı
 Yaratdı balıġı ol demde Bârî

* ibn: bin (İÜ); raḍıyallâhu ‛anh: raḍıyallâhu Te‛âlâ ‛anh (İÜ)
170 deligi: delügi (İÜ)
171 olupdur: olup dir (BL) // bilü[pdür]: Nüshalarda “bilür” şeklinde. Ancak bu şekilde okun-

duğunda vezin aksamaktadır.
176 altına: alnına (BL)
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178. O balıġuñ Bühûs ķonuldı adı
 Anuñ cinsinde ma‛lûm oldı ţadı

179. Balıġuñ burnına bu cümle deryâ
 Girürse doymaya didiler âyâ

180. Balıķ ayaġı öküz pâyı gibi
 Cinânda balıķ insân pâyı gibi

181. Durur balıķ ŝu üzre ŝu havâda
 Havâ da żulmet üzredür rıżâda

182. Buradan ötesini bilür Allâh
 Bilinmez ‛ilm-ile dir olġıl âgâh

Ĥadîśü’l-‛aķl
183. Bulardan-ŝoñra Ĥaķ ‛aķlı yaratdı
 Gelüp emr-ile hem girüye gitdi

184. Te‛âlallâh buyurmış ‛izzetim-çün
 Śevâb senüñle ola dindi Bî-çûn

185. ‛Ažâb ki anlara oluna ol ân
 Senüñle oluna buyurdı Yezdân

186. Şerefi bunda ‛aķlıñ oldı żâhir
 Bu ‛aķlı ķullananlar oldı mâhir

Beyânü’s-semâvâti ve’l-melâ᾿iketi ve’ş-şemsi ve’l-ķamer [8b BL]

187. Rivâyet eyledi dir İbn ‛Abbâs
 Ne buyurur görüñ ol zübde-i nâs

188. Yaratdı yirleri gökleri Raĥmân [6b İÜ]
 Köpükden eyledi anları yeksân

189. Nidâ ķıldıķda heybetle o Cebbâr
 Yir u gök ayrılur bâ emr-i Settâr

190. Nidânıñ heybetinden ayrılurlar
 Yir u gök yirlü yerine varurlar

184 dindi: didi (İÜ)
186 mâhir: bâhir (BL)
188 BL nüshasında bu ve devâmındaki üç beyitte “yir”ler “yer” şeklindedir.
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191. Yedi ķat gök olur u yedi ķat yir
 Bu nev‛ üzerine ayrıldılar dir

192. Şular ki yir u gögi bilmediler
 Olar insân libâsın geymediler

193. Kelâmında Ħudâ ķılmış beyânı
 Güneşden rûşen olmışdur ma‛ânî

Evelem yere’l-ležîne keferû enne’s-semâvâti ve’l-arża kânetâ retķan          
fefetaķnâhümâ*

194. Dinür Berfîķa evvel gögüñ adı
 Yeşil zümürrüd itdi ânı Hâdi

195. Öküz ŝûretlü feriştehleri var
 Müvekkel bir ferişteh anı bil yâr

196. Anuñ adına İsma‛îl dinilür
 Gök ehlinde o nâm ile bilinür

197. İkinci gögi yâķūtdan yaratdı
 Anuñ nâmını bil Ķayyûm itdi

198. Feriştehleri ‛aķreb ŝûretinde
 Müvekkelleri Bâbîl’dür bil anda

199. Üçünci gök daħı yâķūtdan olmış
 Feriştehleri kerkes şekli dolmış

200. Müvekkellerine Mâ᾿ide dindi [9a BL]
 Bu cümlemüze esmâ gökden indi

201. Dinür dördünci gögi aķ gümüşden
 Yaratdı gör münezzeh iken işden

202. Adı Ŝalŝâ᾿il idi ol semânuñ
 Ţabaķātını gözle âsmânuñ

203. Beşinci gögi altundan idüp ħalķ
 Anuñ adına Retķā deyeler ħalķ

* “İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir hâlde iken bizim onları birbirinden kopardığımızı 
bilmiyorlar mı?” (el-Enbiyâ 21/30)

202 Ŝalŝâ᾿il: Ŝalŝâyil (BL) // âsmânuñ: ol semânuñ (İÜ)
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204. Feriştehlerine Melkâ müvekkel
 Biri birine beñzemez muĥaŝŝal

205. Bil altıncı gögi aķ incidendür
 Adı Ref‛â dine bilgil ki odur

206. Feriştehleri ĥûrî ŝûretinde
 Müvekkelleri Semĥâ᾿îl ķatında

207. Yedinci gök adıdurur ‛Acîbâ
 O nûrdan yaradılmışdur ġarîbâ

208. Ķarâbîl’dür müvekkel ol semâda [7a İÜ]
 Ki insân şeklidür ferişteh anda

Yüsebbiĥûne’l-leyle ve’n-nehâre lâ yeftürûn*

209. Bil ‛Abdullâh kim İbnü’s-selâme
 Olardan açalum âġaz kelâma

210. Feriştehler müdâm tesbîĥ iderler
 Olar tevĥîdlerin taŝrîĥ iderler

211. Uludur Cebre᾿îl dir cümlesünden
 Dinür Rûĥu’l-emîn bilgil ki benden

212. Var altı yüz ķanadı Cebre᾿îl’üñ
 Ve her ķanatda yüz ķanadı bilüñ

213. Ki dört ķanadı var bundan ziyâde
 Maĥallinde olur dir ol küşâde

214. İkisini yeşil dir ol ķanadıñ [9b BL]
 Ķadr gicesi vaķtidür küşâdıñ

215. İkisini açar dir emr-i Ĥaķ’la
 Ki bir ķavm içün emr ola helâkla

205 incidendür: incüdendür (İÜ)
206 Semĥâ᾿îl: Semĥâyîl (BL)
* Onlar bıkıp usanmaksızın, gece gündüz (Allâh’ı) tesbîh ederler.” (el-Enbiyâ 21/20)
209 âġaz: aġır (BL)
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216. Dinür ķaşları açıķ gevdesi aķ
 İki ayaķları nûr ile berrâķ

217. Nice vaŝf oluna Cibrîl-i Raĥmân
 Ki maĥbûbına vaĥy indürdi Sübĥân

Ŝıfat-ı İsrâfîl ‛aleyhi’s-selâm

218. Rivâyet ķıldı ‛Âyişe anamuz
 Şefâ‛at ehli zevc-i müctebâmuz

219. Rivâyet ķıldı Ĥażret-i Resûl’den
 Ŝalavât virelüm ŝaġ ile ŝoldan

220. Bilüñ İsrâfîl’i olur ferişte
 Ki dört ķanadı her biri bir işte

221. Dutuptur her ķanadı maġribi dir
 Ve bir ķanadı daħı meşrıķı dir

222. Ve bir ķanadı ķaplamış semâyı
 Uçurmasa olur gökde hümâyı

223. Açar bir ķanadın bâ emr-i Settâr
 Helâke emr oluna ehl-i mekkâr

224. İripdür pâları taĥte’ś-śerâya
 Ve başı ‛arşa degmiş düşme râya

225. İki gözinüñ arasına girmiş
 Biliñüz Levĥ-i Maĥfûž’a nice irmiş

226. Deyelüm bârekallâh bârekallâh
 Ne ķudretle yürürler şems ile mâh

Vaŝf-ı Melekü’l-mevt [7b İÜ]

227. Nice ħalķ itdi ‛Azrâ᾿îl’i bil Ĥaķ [10a BL]
 Ħudâ’nuñ ķudret u ‛ibretine baķ

223 bâ emr-i: ber emr-i (İÜ)
225 “nice irmiş” ibâresi “nic’irmiş” şeklinde okunduğunda aksayan vezin düzelmektedir.
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228. Durur evvelki gökde ol melek yâr
 Aña ħuddâm yaratmışdur o Settâr

229. Cihân maħlûķınuñ bil ŝaġışınca
 Beyân ķılmaķ anı bir ķıldan ince

230. İki pâyı yedi ķat yire irmiş
 Başı yedinci göklere irişmiş

231. Durur ol Levĥ-i Maĥfûż ķarşusında
 Ki üç yüz altmış altı göz başında

232. Ve her gözünde üç gözü daħı var
 Görünür aña ‛âlemde ne kim var

233. Ve üç yüz altmış altı dili vardur
 Ve ol miķdârda bilgil eli vardur

234. Ve her elinde üçer eli daħı
 Anuñ-çün mi olur evlâd nüvâħî

235. Dinür kim üç yüz altmışdur ayaġı
 Ve dört ķanadı dutmış deşt u daġı

236. Ķanadı meşrıķa maġribe irmiş
 Olaruñ vaŝfı içre şöyle dinmiş

237. Gezer ol emr-i Ĥaķ’la ħâne ħâne
 İşâret eyleyüp çıķ dir o câne

238. Ayırur oġlı anadan atadan
 Emir böyle olupdurur Ħudâ’dan

Ĥadîśü’ş-şemsi ve’l-ķamer

239. Vehb ibn Münebbih’den rivâyet
 Beyân oluna Ĥaķ ķıla ‛inâyet

240. Yaratdı nûr-ı ‛arşdan şems u mâhı
 Ne ĥikmet gösterüpdür gör İlâh’ı

235 daġı: ţaġı (İÜ)
237 çıķ dir: çıķ-dir (BL)
239 Vehb: Veheb (BL)
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241. Feriştehler ķonulmışdur müvekkel [10b BL]
 Bile yürür olar ile muĥaŝŝal

242. Gice gündüz dolanur şems ile mâh
 Ħudâ Ķur᾿ân’da buyurur ol âgâh

Yûlicü’l-leyle fi’n-nehâri ve yûlicü’n-nehâre fi’l-leyl*

243. Dimişler ehl-i Tevrât ħalķ-ı ‛âlem
 Yazılmışdur o gün Allâhu a‛lem

244. Binâ günine yekşenbih dimişler
 Ve sebt güninde tamâm oldı işler

245. Resûlullâh buyurmış cum‛a günü [8a İÜ]
 Ulu gündür dönüñ Yezdân’a yönü 

246. Bu cümle günleriñ ol ulusıdur
 Śevâblı günlerüñ ol ţolusıdur

247. Ve beş ħaŝlet muĥaķķaķdur o günde
 O gün ħalķ oldı dir Âdem’e ten de

248. Ve cum‛a gün ĥulûl eyledi rûĥı
 O gün fevt oldı yazılmış şürûĥı

249. Ve cum‛a günde bir sâ‛at muĥaķķaķ
 Olur ĥâcet revâ buyurdı dir Ĥaķ

Ŝadaķa Resûlullâh ve ŝadaķa Ĥabîbullâh**

Ĥadîśü’l-cenneti ve’n-nâri ve mâ fîhâ***

250. Rivâyet İbn ‛Abbâs’dan olundı
 Sekiz yaratdı Ĥaķ uçmaġı dindi

* “Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar.” (el-Hadîd 57/6)
243 Tevrât: Tevrât’a (BL)
245 dönüñ: dutuñ (İÜ)
246 ţolusıdur: dolısudur (İÜ)
** BL’de “ve ŝadaķa ĥabîbullâh” ibâresi yok. 
*** BL’de başlık yok.
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251. Ki Dârü’l-ħuld’dür evvel uçmaķ adı
 Aķ incüden olunmışdur nihâdı

252. İkinci cenneti Dârü’s-selâm bil
 Ķızıl yâķūtdan yâd eyleye dil

253. Üçünci Cennetü’l-me᾿vâ’dür iħvân
 Zebercedden yeşil ħalķ itdi Mennân

254. Di dördüncisine sen Cennet-i Ħuld [11a BL]
 Ķızıl mercân ile olmış o maħlûţ

255. Na‛îm’dür bil beşinci cennete nâm
 Bil aķ gümüşden olmış cümleten ħâm

256. Di altıncıya nâm Firdevs olupdur
 Ħudâ altından anı yaradıpdur

257. Yedincisine nâm Dârü’l-ķarâr’dur
 Muĥammed ümmetine i‛tibârdur

258. Anı da incüden ħalķ itdi Raĥmân
 Neler yaratdı ķullarına Sübĥân

259. Sekizincisi Cennât-ı ‛Adn’dur
 Ana girenleri bil ehl-i dîndür

260. Anı miskden yaratmış Ĥayy-ı Ķayyûm
 Ŝalât ile i mü᾿min gözüñi yum

261. İlâhâ aña lâyıķ eyle a‛mâl
 Senüñ luţfuña lâyıķ cümle aĥvâl

262. ‛Adn’dür yekregi cümle cinânuñ
 ‛İbâdet eyle ol ola mekânuñ

263. İki ķapusı vardur dir muraŝŝa‛
 Anı sen ŝanma kim ola murabba‛

264. Aralıķlarına dinmişdür anuñ [8b İÜ]
 Ŝaĥîĥ maġrible meşrıķdur inanuñ

251 evvel: ol (BL); incüden: inciden (BL)
258 incüden: inciden (BL)
261 lâyıķ eyle: lâ᾿iķ eyle (İÜ) // luţfuña lâyıķ: luţfıña lâ᾿iķ (İÜ)
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265. Nedür kerpiçleri dîvârınuñ bil
 Biri altun biri gümüş degil kil

266. Ŝıvası misk ü kâfûrdandur anuñ
 ‛Alâķası biledür za‛ferânuñ

267. Didi ırmaķlarını İbn ‛Abbâs
 Ne vech-ile idügin yazalar nâs

268. Birine raĥmet ırmaġı dinilmiş
 İçinde ţaşları hep incü imiş

269. Ŝuyunı südden aķ baldan ležîž dir [11b BL]
 Cinânda ne ola andan ‛azîz dir

270. Dinülür nehr-i ter birine kâfûr
 Birine selsebîl görse gerek nûr

271. Dir ırmaķları yıldız ŝaġışınca
 Cihânda nice çoķdur gül u ġonca

272. Ol uçmaġuñ ķapusında yazılmış
 Ĥurûfı cümle dür gibi dizilmiş

273. Kelime-i şehâdet yazmış Allâh
 Lâ ilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh

Beyân-ı bâb-ı cennet

274. Girür evvel ķapudan ehl-i ţâ‛at
 Gerekdür emr-i Yezdân’a iţâ‛at

275. Gire beş vaķt namâz ķılan dü derden
 Üçünciden zekˇât virici erden

276. Ve dördünci ķapudan gire ĥuccâc
 Olan emr ehli beşinci deri aç

268 incü: inci (İÜ)
271 ırmaķları: ırmaķlar (BL)
273 İkinci mısrâda vezin bozuk.
274 evvel: ol (BL)
275 zekˇât: zekât (BL)
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277. Girür altıncıdan nefsin iden żabt
 Girür yedinciden ġuzât yazar ħaţ

278. Ĥarâmdan ŝaķınan girür sekizden
 Er iseñ çıķma şer‛ urdıġı izden

Vaŝf-ı cehennem
279. Vehb ibn Münebbih’den rivâyet
 Cehennem ķapularundan ĥikâyet

280. Olupdur yedi ķapusı caĥîmüñ
 Ve her ķapusı kiñligini bilüñ

281. Ve yetmiş biñ yıllıķ her ķapunıñ [12a BL]
 Arası dir ola bu söz ķabûlüñ

282. Ve her ķapuda yetmiş biñ ţaġı var
 Bilüñ oddandur ol ţaġları iy yâr

283. Ve her ţaġında yetmiş biñ dere var [9a İÜ]
 Ve her derede yetmiş biñ ķaŝr-ı nâr 
284. Ve her köşküñde yetmiş biñ ev oddan
 Ve her evde olur yetmiş ‛ažâbdan

285. Dinür evvelki ţamuya Cehennem
 Kebâ᾿ir işleyenler gireler hem

İkinci ţamunıñ vaŝfı olunmaz

286. Üçünci ţamuya Ĥaţme dinilür
 Aña Ye᾿cûc ile Me᾿cûc girür

287. Saķar dördünci ţamuya dinildi
 Aña girür mübtedi‛ler bil imdi

279 Vehb: Veheb (BL)
280 Olupdur: İdüp dir (İÜ); caĥîmüñ: cahîmüñ (BL)
282 oddandur: otdandur (BL)
284 oddan: otdan (BL)
285 kebâ᾿ir: kebâyir (BL)
286 Ĥaţme: Ħaţme (BL) Aslı “Ĥuţame” olan (bk. el-Hümeze 104/5-9) bu kelime vezin icâbı 

“ĥaţme” şeklinde yazılmış.
287 mübtedi‛ler: mübdi‛ler (İÜ)
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288. Beşinci ţamunıñ adı Caĥîm’dür
 Namâz ķılmayanı ķoyan Raĥîm’dür

289. Didiler Hâviye altıncısına
 Cühûd naŝrânîler yedincisine

290. Münâfıķlar mecûsîler de anda
 Yazılmış böyle bilgil Ĥaķ kelâmda

İnne’l-münâfiķene fi’d-derki’l-esfeli mine’n-nâr*

291. Buyurur İbn ‛Abbâs diñle uçmaķ
 Göresin anda ‛arşıñ ŝaġına baķ

292. Ţamu ŝolunda ‛arşuñ ħalķ olunmış
 Rivâyetinde eyle buyurulmış

293. Yedi ţabaķa ţamu buyurur Ka‛b
 Yedi ķapusınuñ da başı var hep

294. Ve her başında yedi aġzı var bil [12b BL]
 Ve her aġzında yedişerdürür dil

295. Ve her bir dil ile tesbîĥ ķılurlar
 Müdâmî ĥażrete tebcîl ķılurlar

Ĥadîśü’l-cinni ve’l-cânni ve mâ kâne min ibtidâ’i emrihim ve 
‛ibâdet-i İblîs ‛aleyhi’l-la‛ne

296. Beyân ider Vehb ibn Münebbih
 Ŝalavât virmege olundı tenbîh

297. Semûm nârı degil ıssı tütünsüz
 Ki cân ķavmi yaradıldı belürsiz

298. Ħudâ ħalķ itdi cân ķavmini andan
 Ŝaĥîĥdür bil anı şimdi beyândan

289 Cühûd naŝrânîler: Cühûd u naŝrânîler (İÜ)
* “Şüphe yok ki münâfıklar cehennemin en alt katındadırlar.” (en-Nisâ 4/145)
292 İÜ nüshasında ikinci mısrâ “Göresin anda ‛arşuñ yanı dolmuş” şeklinde.
297 tütünsüz: tütensiz (İÜ) // yaradıldı: yeri oldı bilürsiz (İÜ)
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Ve’l-cânne ħaleķnâhu min ķablü min nâri’s-semûm*

299. Cânuñ adına Mâric dinmiş ol ân
 Dişisin Mârîce ħalķ itdi Yezdân

300. Cimâ‛ ķılmış olar cin ĥâŝıl olmış [9b İÜ]
 Ve İblîs daħı ol ķavm-ile doġmış

301. Ţoġar cândan müdâm irkek ü dişi
 İkiz ţoġurmaķ olmış cinnî işi

302. Alur İblîs dir cân ķızını
 Açar Celsâ᾿il oġlıyla sözüni

303. Ţoġar Belķįs’la Fûtûnâ ikizler
 Ţoġar Şu‛lâ da Şu‛lî ile dirler

304. Daħı Zehrâ vü Zühre ile ţoġmış
 Ve Taķţıs bil ki Naķţıs ile olmış 

305. Üreyüp çoġalur İblîs ‛ayâli
 Bâzâr yerlerini dutdı şerârı

306. Olar insân şekline girürler
 Aġaçlaruñ dibinde otururlar

307. Girürler daħı ĥayvân ŝûretine [13a BL]
 Ŝıġar ķoyun u deve sîretine

308. Eşek şekline de girürmiş ol ħar
 Aġırmaķ fennini eylemiş ezber 
309. Çoġalmış İblîs’üñ žürriyeti çün
 Çıķar cân ķavmi havâya bil ol gün

310. Ve cinler çıķdılar dünyâ gögine
 Göz açup durdılar Ĥaķ buyruġına

* “Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.” (el-Hicr 15/27)
301 Ţoġar: Doġar (İÜ) // ţoġurmaķ: doġurmaķ (İÜ)
302 cân: Deccân (BL)
304 Naķţıs: Taķţıs-ıla (BL)
305 Bâzâr: Bâzar (İÜ)
309 žürriyeti çün: žürriyetini çün (İÜ), žürriyeti cin (BL)
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311. Olara emr olunmış ķıl ‛ibâdet
 İder taŝdîķ kelâmı bunda âyet

Ve mâ ħaleķtü’l-cinne ve’l-inse illâ li ya‛büdûn*

312. Vehb ibn Münebbih’den rivâyet
 Görüñ ne buyurur ehl-i vilâyet

313. Faħrlandı yirüñ üzerine gök
 Beni yüceltdi senden ŝâĥib-i mülk

314. Ki ‛arş kürsîyle vü şems u ķamer levĥ
 Ķalem bende yüridi olınur şerĥ

315. Tażarru‛ eyledi dir yir Ħudâ’ya
 Benüm üstümde bir ħalķ ķıl ŝadâya

316. Saña žikr-ile tesbîĥ ide anlar
 Üzerimde ola cümle erenler

317. Ħiţâb irüp Ħudâ’dan yire dindi
 Eyâ yir sâkin ol bu ânda imdi

318. Ki senden yaradam âdem bil iy ħâk
 Anı bir kimsene itmeye idrâk

319. Anuñ olmaya miśli cinde gökde
 Aña ħuddâm ola niçe melek de

320. Virem ‛aķl-ile idrâk anlara ben [10a İÜ]
 Bileler ‛ilmi[mi] ol cân ile ten

321. Anuñla dolasın olup müşerref [13b BL]
 Ĥabîb ile olursın gökden eşref

322. İşitdi yir Ħudâ’dan bu nidâyı
 Yere itdi Ħudâ ol-dem ‛aţâyı

* “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (ez-Zâriyât 51/56)
312 Vehb: Veheb (BL)
313 senden: sinden (BL)
322 İÜ’de (ve ondan istinsâh edildiği için H’de) bulunmayan bu beyit BL’de derkenâr olarak 

yazılmış. Hangi beyitten sonra okunacağı da noktalarla gösterilmiş. 
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323. Gezer Cibrîl dir Mîkâ᾿îl ile
 Rümûz-ı ‛âlemi ĥikmetle bile

324. Geçerler İblîs üzerinden anlar
 ‛İbâdetin görüp ţaña ķalurlar

325. Zihî ķuvvet ki buña virmiş Allâh
 Güvâhdur ţâ‛atine mihr ile mâh

326. Dimiş Ĥaķ Cebre᾿îl’e buyruġa baķ
 İnüp yerden getür bir ķabża ţopraķ

327. O ţopraķ ile dir Âdem yaradam
 Ħalâ᾿iķ efḍali ola ol Âdem

328. O dem İblîs işidür bu nidâyı
 Hemân ol demde eyledi ħaţâyı

329. Yirüñ ortasına İblîs iner dir
 Saña pend itmege geldim eyâ yir

330. Ħudâ diler ki senden yarada ħalķ
 İner Cibrîl ki senden ala ţopraķ

331. Olalar ķorķaram ‛âŝî o maħlûķ
 Ola yirüñ yüzinde şerr u şûr çoķ

332. Olalar müsteĥaķ anlar cezâya
 Düşesin Ĥaķ ķatında sen fezâya

333. Gelüp Cibrîl bu dem indükde saña
 Ki ţopraķ alma deyu and vir aña

334. Yir işitdi çü İblîs’den bu sözi
 Acıyuban o dem göyündi özi

335. O ânda Cebre᾿îl indi zemîne
 Zemîn and virdi ol Vaĥyü’l-emîn’e

336. Ħudâ-yı Rabb-i ‛izzet ĥaķķı içün
 Yaratmışdur seni ol ulu Bî-çûn

327 Ħalâ᾿iķ: Ħalâyıķ (BL)
331 şerr u şûr: şer şûr (İÜ)
334 Acıyuban: Acuyuban (BL)
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337. Ki benden almaġıl sen žerrece ħâk [14a BL]
 Anuñ ĥaķķı ki devr itdürür eflâk

338. Döner Cebre᾿il almaz ţopraķ andan
 Diler tażarru‛ı arżı Ħudâ’dan

339. İder Mîkâ᾿il’e emri o Yezdân
 Getür ţopraġı yerden didi Raĥmân

340. Virür and aña da ţopraġı almaz
 Ĥużûr-ı Ĥaķķ’a ţopraġı getürmez

341. Bilürsin and virüpdür yir i Ķādir
 O ânda ħâkdan ne oldı ŝâdır

342. Dir İsrâfîl’e var sen al türâbı [10b İÜ]
 İden benven ķamu ma‛mûr ħarâbı

343. Virür İsrâfîl’e daħı yemîni
 O arż yemînle ditretdi zemîni

344. ‛Ayândır ħod Ħudâ’ya cümle işler
 Bu iş ‛Azrâ᾿îl’e düşdi dimişler

345. Zemîne indi ‛Azrâ᾿îl hemân ân
 Alur ţopraķ zemîne virmez emân

346. Yemîniñden emr dutmaķ revâdur
 Ķula buyruķ ŝımaķ ‛ayn-ı ħaţâdur

347. Alur bir ķabża ţopraķ acı ţatlu
 Didiler ol türâbı eyü yatlu

348. Ķodı ķırķ yıl türâbı söylemedi
 Ve ne oldı vü olmadı dimedi

349. Nidâ ķıldı Melekü’l-mevt’e Yezdân
 Di and virdügini bilür o Sübĥân

337 itdürür: itdürdi (İÜ)
338 Cebre᾿il: Cibrîl (BL) // tażarru‛ı: tażarru‛u (hareke ile) (BL)
345 ţopraķ: ţoraķ (BL)
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350. Dimiş ‛izzüm celâlüm ĥaķķı içün
 O yire çünki şefķat itmedüñ çün

351. Anuñla ħalķ olan maħlûķ-ı cânın
 Saña aldurayın ben bî-emânın

Ĥadîś-i ibtidâ’i Âdem Nebî ‛aleyhi’s-selâm [14b BL]

352. Vehb ibn Münebbih itdi naķli
 Kim irişdüre bu ĥikmete ‛aķlı

353. Yaratdı Ĥaķ Te‛âlâ Âdem’i dir
 Başı evvelki yirdendür nedür sır

354. Yaradur gerdeni ikinci yerden
 Ve gögsi didiler üçüncüsinden

355. Daħı elleri dördünci yeriñdür
 Ve ķarnı ardısı beşincinüñdür

356. Ayaķlarını altıncı zemînden
 Ve inciklerini yedinci yirden

357. İdüpdür ħalķ o Ħallâķ bil muĥaķķaķ
 ‛Aceb ‛ibretle ħalķ olmışdur el-ĥaķ

358. Didiler Âdem’e âdem anuñ-çün
 Yaratdı yeryüzünde anı Bî-çûn

Vaŝf-ı Âdem Nebî ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm*

359. Vehb ibn Münebbih ķıldı taķrîr
 Anuñ vaŝfı ile olındı taĥrîr

360. Ţoķuz ķapu ķodı Âdem’de Mennân
 Yedisin başda ķodı Rabb-ı Deyyân

350 şefķat: şef‛at (BL)
351 bî-emânın: bî-emân (İÜ)
352 Vehb: Veheb (BL)
354 didiler: dirler (İÜ)
355 ardısı: arķası (İÜ)
* ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL)
359 Vehb: Veheb (BL)
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361. Biri burun iki ķulaķ iki göz [11a İÜ]
 Aġız delügi ile bellüdür yüz

362. İki ġā᾿iţ yolı daħı bedende 

 Ĥisâbın bil ki bu cümlesi sende

363. Göze görmek ķodı ķulaķ işitmek
 Saña lâzım olan eyü iş itmek

364. Virüp aġzıña dad diliñe güftâr
 Hezârân ĥamd ola Yezdân’a iy yâr

365. Otuz iki dişi terkîb ķıldı [15a BL]
 Bu nev‛ üzere Ĥaķ tertîb ķıldı

366. Buyurdı el duta ayaķ yürüye
 Seni ŝanma ki ŝaldılar ürüye

367. Sekiz oñurġa ķodı dir boyunda
 Saña ķılam beyân ķatlan bu bende

368. Ķodı arķa oñurgasını on dört
 Vece‛ olur ise arķaña yaġ dürt

369. Ķodı on altı eyegüyi anda
 Sekiz ķodı ŝaġında vü ŝolında

370. Birisini gör egri ķodı Mennân
 Ki Ĥavvâ Ana’yı ħalķ ide Sübĥân

371. Yaratdı yüregi bir iki bögrek
 Ķodı arķada bir süñük dura bek

372. Bâzûda bir süñük bilekde iki
 Beşi pençede dizlerde de iki

373. Ţabanda bir süñük ayaķda on dir
 Üçer süñük her engüştde ider yir

361 Aġız: Aġır (İÜ)
362 ġā᾿iţ yolı: ġāyid bevli (BL)
368 olur ise: olursa (İÜ)
369 eyegüyi: eygüyi (BL) // Mısrâ İÜ’de “Sekizer ķodı ŝaġında ŝolında” şeklinde.
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374. Ve baş barmaķ süñüklerün iki dir
 Neyi neye gerekdürür O bilir

375. Ķodı bir bögregini yürek üzre
 Birin ţalaķda ķodı n’ola gözle

376. Ķodı bögrekler arasında perde
 Süñükleri yaratmışdur ol erde

377. Ţamarları yaratdı ķādir Allâh
 Boyun ţamarıdur aŝlı ol âgâh

378. Yayılur bedene ķan ol ţamardan
 Ŝuvarur gerden-i ţamar câdan

379. Ŝuvarur dört ţamar iki gözini
 Ve burnı dört ţamar diñle sözüni

380. Dudaġın iki ţamardan ŝuvarur [15b BL]
 İki ţamar da dişlerine yürür

381. Yedişer ţamarı bedenle gögsi
 Ve on ţamaruñ arķa ile ünsi

382. Ne kim gevdede daħı şol ki vardur [11b İÜ]
 Anuñ a‛dâdını bilen Ħudâ’dur

383. Vehb ibn Münebbih ki buyurur
 O ânda ķālıb-ı Âdem ki olur

384. Kemâl-i a‛żam ŝûretde idi
 ‛Acâ᾿ib hey᾿et u sîretde idi

385. Hemân ķālıb imiş kil imiş ol ân
 Yaturmış cism-i kil virilmedin cân

375 bögregini yürek üzre: bögregi yürek üzere (BL) 
376 perde: bir de (BL)
380 Dudaġın: Ţuţaġın (BL)
383 Vehb: Veheb (BL)
384 ‛Acâ᾿ib: ‛Acâyib (BL); hey᾿et u: hey᾿et-i (BL)
385 Yaturmış: Tâ turmış (İÜ)
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386. Feriştehlere emr ile götürdür
 Anı cennet ķapusına getürdür

387. Yatur cennet ķapusında o bî-cân
 Kelâmında buyurur Ĥayy u Rahmân

Hel etâ ‛ale’l-insâni ĥînün mine’d-dehri lem yekün şey᾿en mežkûren*

388. Feriştehler görür Âdem’de hey᾿et
 Ħudâ virmiş aña bir ĥüsn-i hey᾿et

389. ‛Aceblediler Âdem ŝûretini
 Temâşâ eylediler sîretini

390. Feriştehlerle bile geldi İblîs
 ‛Aleyhi’l-la‛ne didi cin ile ins

391. Ħudâ bir iş içün yaratdı anı
 Oñat yoklayayım ben didi anı

392. Dehen-i Âdem’e girdi vü çıķdı
 Tetebbü‛ ile dört yanına baķdı

393. Ża‛îf maħlûķ olacaķdur didi bu
 Mücevvefdür içi diler yimek ŝu

394. Ve ħâkdan ħalķ olunmış yoķ gümânum  [16a BL]
 Bunıñ-çün ger zemîn ola mekânum

395. Muţî‛ olmayam aña ben idem ceng
 Ķatl idem añıla nâm ile neng

396. Kekezdür bunı azdırmaķ dir İblîs
 Zer u sîm âteş ile nerm olur mis

397. Buña secde buyurırsa bize Ĥaķ
 Ben aña itmezem secde-i muţlaķ

398. Feriştehler dimiş Ĥaķ emrine biz
 Ķamumız cân u dil ile muţî‛iz

* “İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?” 
(el-İnsân 76/1)
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Ĥadîś-i duħûli’r-rûĥ fî cesedi Âdeme’n-nebî ‛aleyhi’s-selâm*

399. Vehb ibn Münebbih dindi râvi
 Olar olmış rivâyetde mesâ‛î

400. Yaratmış Âdem’üñ cânını Raĥmân
 Dilemiş nûra bandura o Yezdân

401. Feriştehler cânından cân-ı Âdem [12a İÜ]
 Olur yekrek bil anı çeşm-i bâdem

402. Buyurmış cism-i Âdem’e gire cân
 Dimiş cân buña girmek degil âsân

403. Güç ile gir daħı güç ile çıķġıl
 Hemân bu nev‛-ile emrümi dutġıl

404. Deyu irmiş nidâ Ĥaķ’dan iy ‛âķıl
 Beyân ķılmış bu nev‛ üzere nâķıl

405. Dimâġundan girüp cân çeşme irmiş
 Gözin açup görür özi kil imiş

406. Baķar ‛arşa o dem Âdem yazılmış
 Kelîme-᾿i şehâdet naķl olunmış

Lâ ilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh

407. Ķadîmdür cümlesünden nûr-ı Aĥmed [16b BL]
 Yazar ‛arşda resûlüm dir Muĥammed

408. Resûl’e virelim dâ᾿im ŝalavât
 Anuñ luţfıyla farż oldı ‛ibâdât

409. Ķulaġına iricek Âdem’üñ rûĥ
 Feriştehler oķur tesbîĥ-i sübbûĥ

410. İşidür tesbîĥin feriştelerüñ
 Ne yire irdi rûĥı şimdi görüñ

* Başlık BL’de “Ĥadîś-i duħûl-i rûĥ-ı Âdem Nebî ilâ cesedihi ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
399 Vehb: Veheb (BL)
400 nûra: nûrına (İÜ)
403 dutġıl: ţutġıl (BL)
405 Dimâġundan: Ţımûġundan (BL)
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411. Gelüp ŝaf ŝaf feriştehler dururlar
 Bu ĥalle rûĥ girür durmaz görürler

412. Ne vaķt emr olına secde idevüz
 Ħudâ emriyle tesbîĥe gidevüz

413. Ķaçan cân Âdem’üñ gögsine irdi
 Didilerdi-kim Âdem aķsırdı

414. O dem içre ki Âdem aķsırdı
 O küllî ĥâline ĥamd itmiş idi

415. İrüp yerĥamüke Rabbük nidâsı
 Nice ta‛żîm ider görüñ Ħudâsı

416. Seni žürriyetüñle raĥmetüm-çün
 Yaratdum Âdem’e dir ķudretüm-çün

417. Burada buyururlar İbn ‛Abbâs
 Çeker güç şurada İblîs-i ħannâs

418. Ķaçan aķsırsa bir mü᾿min dir iy cân
 Deyeler yerĥamükallâh yârân

419. Yazarken bu maĥalli aķsıruram
 Ķaçan elĥamdülillâh ki direm

420. Didi yârânlarum yerĥamükallâh
 Ħudânıñ luţfıdur bu bârekallâh

421. Dinür İblîs’e bu demrenlü oķdur [12b İÜ]
 Ħudâ’nuñ ‛ibreti ‛âlemde çoķdur

422. İrişdi gevdesine cân-ı Âdem [17a BL]
 ‛Urûķına gire başladı dir dem

423. Diledi uru dura duramadı
 Ayaķları daħı ol dem kil idi

413 aķsırdı: aħsırdı (İÜ)
414 aķsırdı: aħsırdı (İÜ)
416 žürriyetüñle: zürriyetüñle (BL)
418 aķsırsa: aħsırsa (İÜ)
419 aķsıruram: aħsıruram (İÜ)
423 uru: urı (İÜ)
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424. Buña şâhiddurur âyât-ı Ķur᾿ân
 Beyân eyledi bu arada Furķān

Ħalaķe’l-insâne min ‛alaķ*

425. Ķaçan pâyına Âdem’üñ irer cân
 Rivâyet bir ķaç olmış idin iž‛ân

426. Hemân demde dir Âdem urı durdı
 Ve beş yüz yılda cân ayaġa geldi

427. Cum‛a gün zevâlinde dinilmiş
 Rivâyet Ca‛fer-i Ŝâdıķ’dan olmış

428. Serinde Âdem’üñ yüz yıl durur cân
 Gögüsle arķasında bil ol ezmân

429. Ve ķarnında ayaġında yüzer yıl
 Durupdur rûĥ didiler eylece bil

Ĥadîś-i mâ kâne min sücûdi’l-melâ᾿ike

430. Tamâm oldı ķaçan ħilķat-i Âdem
 Ve cismi aķ gümüş gibi idi hem

431. Buyurdı Ĥaķ ferişteye sücûdı
 Muķaddem secde iden Cebre᾿îl-idi

432. İder Mîkâ᾿il İsrâfîl ile
 İder ol demde ‛Azrâ᾿îl de bile

433. İder secde aña ķamu ferişte
 Sücûd itmedi İblîs diñle işte

434. Buyurur İbn ‛Abbâs rûz-ı secde
 Cum‛a güni idi varma vecde

435. Güneş zevâle varmaķ üzre idi [17b BL]
 Ħudâ-yı Rabb-i ‛izzet gör buyurdı

* “O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.” (el-Alak 96/2)

431 İkinci mısrâda aksayan vezin “Cebre᾿îl” ibâresi “Cibril” şeklinde okunduğunda düzelmek-
tedir.
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436. Ķamu vaķtlerden ol vaķti şerîf bil
 Śevâbını anuñ vaŝf idemez dil

437. O vaķtde bil du‛âyı müstecâbdur
 Bunı bil cânib-i Ĥaķ’dan ħiţâbdur

438. Yigirmi dört sâ‛at gice [vü] gündüz
 Dönerler şems ķamerle bile yıldız

439. O her sâ‛atde dir yetmiş biñ Âdem
 Olur âzâd ţamudan dindi ol dem

440. Çü secde itmedi Âdem’e İblîs [13a İÜ]
 Ĥased ķıldı o dem ol ehl-i telbîs

441. Buyurmış Ĥaķ Te‛âlâ ol la‛îne
 Ki secde itmedüñ sen ehl-i dîne

442. Ħudâ İblîs’e secde itmedüñ dir
 Dimiş ki ben anuñla degülem bir

443. Beni ħalķ eyledüñ oddan muķaddem
 Anı ħâkdan idüp ķılduñ mükerrem

444. Ki ħâki od yer iken benden anı
 Mükerrem eyledüñ itdüñ gümânı

445. ‛İbâdet üzreyem bunca zamândur
 Müdâm ţâ‛atde ħod ķaddüm kemândur

446. Buyurmış Ĥaķ Te‛âlâ ‛ilm-i sâbıķ
 Be-her-ĥâl olacaķdurur muţâbıķ

447. Feriştehlere virmişdüm ‛ibâdet
 Saña ma‛ŝiyyet itmek ola ‛âdet

448. Muţî‛ olmadıñ emrüme bu dem sen
 Racîm ķıldum seni iy şeyţanet ten

449. Ķaçan İblîs bu emri-kim işidür
 Bilür kendüyi kim şeyţân beşidür

443 oddan: otdan (BL)
444 od: ot (İÜ)
449 kendüyi kim: kendü bigi (BL); beşidür: şidür (BL)
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450. Feriştehler oķur la‛net racîme [18a BL]
 İderler serzenîşi ol le᾿îme

451. Kaçar ol serzenişden dir o şeyţân
 Varup baĥr-i hücûma düşdi ol ân

452. Su᾿âldür secde Tañrı’ya gerekdür
 Cevâbdur bu ki ne maĥall-i şekdür

453. Bu ħidmet secdesi degil ‛ibâdet
 Gerekdür emr-i Yezdân’a iţâ‛at

454. Ķula buyruġı dutmaķ ola ‛âdet
 ‛İbâdet buyruġı dutmaķ sa‛âdet

Âdem ‛aleyhi’s-selâma esâmî beyânı ilhâm olduġı

455. Ħudâ bildürdi Âdem’e esâmî
 Ne maħlûķ kim olupdur cümle nâmı

456. Beyân eyledi emr-i Ĥaķ’la Âdem
 Luġat üzere söylemişdi ol dem

457. Beyân olur nice nev‛üñ lisânı
 ‛Arab dilidürür taĥķįķ ‛ayânı

458. Olupdur İbn ‛Abbâs’dan rivâyet
 Beyân ķılam ola Ĥaķ’dan ‛inâyet

459. Feriştehlere emr itdi o Mennân
 Götürüñ Âdem’i deyu o Deyyân

460. Götürüp Âdem’i omuzlarında [13b İÜ]
 Semâyı gezdirürler idi anda

461. Ferişteh ŝâf-ıla virür selâmı
 Dimiş Âdem ‛aleykümü’s-selâmı

462. Didi ve raĥmetullâhi tamâmen
 Ve berekâtühu anlara ‛âmen

463. Ķızıl yâķūt ķubbeye hemân dem
 Feriştehler eliyle girdi Âdem

464. Oturdı bir nefes anda dinildi [18b BL]
 Maķāmât-ı nebîler ‛arż olundı
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465. Maķāmları daħı her evliyânuñ
 Bile olmuş didümdi enbiyânuñ

466. Getürdiler ĥużûr-ı Ĥaķķ’a andan
 İki bölük ŝaçı boyunca tenden

467. Ŝaçında Âdem’üñ cevher dizilmiş
 Ne göz görmüş u ne ķulaķ işitmiş

468. Muraŝŝa‛ tâc başında ‛izzet ile
 Kerâmet ĥullesi egninde bile

469. Ve raĥmet ħâtemi engüşti üzre
 Feriştehler müdâmî ħıdmet üzre

470. Feriştehler ayıtmış yâ İlâhî
 Ki bundan ġayrı hîç sevgüli var mı

471. Buyurmış Ĥaķ Te‛âlâ yâ melekler
 Yaratdım ‛arş u kürs baĥr u semekler

472. Zemîn ile semâda her ne kim var
 Olupdur Âdem ‛ışķına bu âśâr

473. Dimişler ol melekler sen Ĥakîm’sin
 Kerîm’sin hem Raĥîm’sin hem ‛Alîm’sin

474. Dimiş Ĥaķ Âdem’e ol dem iy Âdem
 Feriştehler adını söyle bu dem

475. Beyân itmiş feriştehlerüñ adın
 Bile yâd eylemiş ġamla küşâdın

476. Ne kim Ĥaķ ħalķ idüpdür nâmlarını
 İder ta‛yîn daħı eyyâmlarını

477. Ta‛accübe ķalur cümle ferişte
 Ol esmâ ile oldılar sirişte

465 didümdi: didümdem (İÜ)
469 müdâmî ħıdmet: müdâm ħıdmeti (İÜ)
470 ayıtmış: dimişler (İÜ)
471 kürs: kürs u (İÜ)



TENKİTLİ METİN - Peygamber Kıssaları218

478. Kelâm-ı Ĥayy-ı Raĥmân ķıldı rûşen
 Ki İbrâhîm’e âteş oldı gülşen

Ķāle elem eķul leküm innî a‛lemü ġaybe’s-semâvâti ve’l-arżi ve a‛lemü mâ 
tübdûne ve mâ küntüm tektümûn* [19a BL]

479. Ķaçan uçmaġa Âdem dir gireydi
 Aķ üzümi görüp ol ân yeyeydi

480. Dimiş elĥamdülillâh ol maĥalde [14a İÜ]
 Müdâmî ĥamd-i Yezdân ola dilde

481. Ţa‛âmdan-ŝoñra kim elĥamdülillâh
 Dimek sünnet ola dir olġıl âgâh

482. Saña da daħı žürriyâtıña da
 Bunı mü᾿min müselmân cümle ide

483. Yeyüp üzümi Âdem içdi ŝuyı
 Buradan remzi bil var-ise duyı

484. Yeyüp içmekle gelür uyķu taĥķįķ
 O dem Âdem uyur söz buldı taŝdîķ

485. O ân uyuyıcaķ ķorķmış ferişte
 Dimişler böyle olur ölüm işte

486. ‛Aceb ölmiş mi ola dinmiş Âdem
 Ķarındaşıdur uyķu ölümüñ hem

487. İşidür İblîs Âdem yedi yemek
 Dimiş azdırmaġa çekilmez emek

488. Olur şer işe şâd gör ol la‛îni
 Ol ıḍlâl itmededür ehl-i dîni

* “Ben size, ‘muhakkak semâvat ve arzda görülmeyenleri (oralardaki sırları) bilirim; bun-
dan da öte, gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim, dememiş miydim?’ dedi.” 
(el-Bakara 2/33)

479 yeyeydi: yeteydi (BL)
486 ölmiş mi ola: ölmiş ola (İÜ)
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Ŝıfat-ı ħalķ-ı Ĥavvâ Ana ‛aleyha’s-selâm*

489. Uyurken Âdem ol ĥîn içre Ķādir
 Ŝol eyegüde Ĥavvâ’yı yaradır

490. Di Ĥavvâ’ya niçün Ĥavvâ dinildi
 O ŝol eyegüden dir yaradıldı

491. O Ĥavvâ Anamuz’uñ ķāmetinde
 Hemân Âdem gibi ķılmışdı tende

492. Cemâl-i pür-kemâli vaŝf olınmaz [19b BL]
 Bilür Raĥmân ki insân anı ķılmaz

493. Yedi bölük ŝaçı Ĥavvâ Ana’nuñ
 Sekiz cennet içinde yoķ inanuñ

494. Aña maħŝûŝdurur cennetde ol ŝaç
 Buyurmış Ĥaķ ĥavârîye ŝaçı ŝaç

495. Bezenmiş dir cevâhirle o ŝaçlar
 Ki bir ķılına yüz biñ yıl ħarâclar

496. Virilse ele girmez mûyı anuñ
 Anuñ ŝun‛ıdurur luţfı İlâh’uñ

497. Başına tâc-ı ‛izzet egne ĥulle
 Ħudâ ķudreti ile ola ĥilye

498. O ĥüsnüñ ‛aķl idemez vaŝfın idrâk
 Maĥallidür oķuna mâ ‛arefnâk

499. Otur başı ucında Âdem’üñ dir
 O Ķādir itdi ta‛yîn orada yir

* BL’de başlık “Ŝıfat-ı ħilķat-i Ĥavvâ Ana ‛aleyhimâ’s-selâm” şeklinde.
495 yıl: biñ (BL)
496 ŝun‛ıdurur: ŝaçıdurur (BL)
498 idemez: ide mi (BL) // mâ ‛arefnâk: “Mâ ‛arefnâke ĥaķķa ma‛rifetike yâ Ma‛rûf” ha-

disi-i kudsîsinden iktibâsdır. Sahih hadis kitaplarında bulunmayan, bazı eserlerde Hz. 
Ebûbekir’e de isnâd edilen bu söz “Ey bilinen, her şeyden daha ayân olan! Seni hakkıy-
la tanıyamadık!” mânâsına gelir. (bk. İsmail Güleç, “İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhü’l-
Mesnevî’sinde Geçen Hadisler Üzerine Bir Değerlendirme”, Mevlana Araştırmaları Der-
gisi, I/1 [Konya 2007], s. 137.)

499 Otur: Oturur (BL)
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500. Oturdı emr-i Yezdân ile Ĥavvâ [14b İÜ]
 O dem Âdem görüp düş dir ki eyvâ

501. Uyanup baş ucında gördi anı
 Ţalabır ŝayd içün cisminde cânı

502. İlâhâ bunı kime ħalķ idüpsün
 Su᾿âl eyledüñ iy Âdem baña çün

503. Yaratdım aña kim emrim duta ol
 Ve ni‛metlerüme şükr eyleye bol

504. Dimiş Âdem ki yâ Rab ben ideyim
 Ki Ĥavvâ’sız cinânı ben n’ideyim

505. Virür Ĥavvâ’yı Âdem’e o Raĥmân
 Birer altun kürsî gelmiş ol ân

506. Birer kürsîye oturmış birer yâr
 Nidâ idüp didi Cibrîl’e Cebbâr

507. Ki ħuţbe oķına bâ emr-i Settâr [20a BL]
 Biri birini eylediler aħyâr

508. Olur îcâb ķabûl ol iki yârdan
 Neler żuhûr ider iki ĥelâldan

509. Feriştehler olur şâhid îcâba
 Ķabûl ile girür ol şer‛î bâba

510. Virürler Âdem’e Ĥavvâ Ana’yı
 Dir Âdem anda bulmışdur ġınâyı

511. Feriştehler ŝaçarlar ŝaçı gökden
 Ki emr olmış imiş ŝâĥib-i mülkden

512. Buyurmış Ĥaķ Te‛âlâ sünnet olsun
 Saña žürriyetüñe himmet olsun

513. Ķıyâmete degin sürile âyîn
 Bunıñla tâ ki iĥyâ oluna dîn

507 aħyâr: iħbâr (İÜ)
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‛Arżü’l-emâneti ‛alâ seyyidinâ Âdem ‛alâ nebiyyinâ ve 
‛aleyhi’s-selâm*

514. Ħudâ buyurdı ki ola emânet
 Yavuzlıġa ide eylügi ‛âdet

515. Ķabûl itmez ferişteh gök ile yir
 Dinür Âdem ķabûl eylemişem dir

516. Dimez inşâallâh bil ki Âdem
 Cihânda çekme ansız yâr-ı cân dem

517. Feriştehler ta‛accüb eylediler
 Emânetüñ ķabûlin söylediler

İnnâ ‛arażne’l-emânete ‛ale’s-semâvâti ve’l-arżi ve’l-cibâli fe’ebeyne en 
yaĥmilnehâ**

518. Rivâyet İbn ‛Abbâs’dan olınur
 Cihân dâ᾿im degil bil gün ţolınur

519. Emâneti ķabûl eyleyüp Âdem [15a İÜ]
 Beşeriyyetle ‛âŝî olduġı dem

520. Dir öyleden ikindi vaķtine dek [20b BL]
 Bir iş eyle ki ŝoñra geçe dilek

521. Gelür İblîs görür Âdem’le Ĥavvâ
 Civârlarında durur nice ĥavrâ

522. Buyurmış Ĥaķ Te‛âlâ kim iy Âdem
 Şu düşmendür size hîç urmaġıl dem

523. Ŝaķın-kim ‛âŝî ķılmaya sizi bu
 Anuñ fitnesi ile bil uyur ŝu

524. Buyurmış dir Ħudâ cennet ţa‛âmı
 Ĥelâl olsun vü illâ yime anı

* Başlık BL’de “‛Arżü’l-emâne ilâ Âdem ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
516 ansız: ansır (BL)
** “Biz emâneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten                    

çekindiler…” (el-Ahzâb 33/72)
518 dâ᾿im: dâyim (BL)
522 Şu: O (BL)
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525. Ki buġday aġacıdur ol didigüm
 Yiter baña di ġayrıdan yidügüm

526. Ŝaķın sen kendüñe żulm itme zinhâr
 Saña mekrin irişdürmeye mekkâr

527. Emânetleri Âdem ķıldı maķbûl
 Aña ţâķat mi getüre idi ķul

528. Bilür ĥikmetini ol ehl-i ĥikmet
 Ķula iĥsânını itmedi minnet

529. Didi Rıḍvân’a var Cebrâ᾿îl’e Ĥaķ
 Ol ata kim olupdur cennet otlaķ

530. Ben Âdem’den anı beş yüz yıl evvel
 Yaratdum didi Allâh ‛azze ve cell

531. Mürekkeb misk u kâfûr-ıla za‛frân
 Bular gevdesidurur başı mercân

532. Ayaķ yâķūt olup ţırnaķ zeberced
 Virilmişdür ol ata özge hey᾿et

533. Varup cennete Cebrâ᾿îl çaġırdı
 Te‛âlî yâ mübârek at didi

534. Ol at tesbîĥ ide Cibrîl’e geldi
 Edeble Cebre᾿îl öñünde durdı

535. Urıldı dir muraŝŝa‛ eyer uyan [21a BL]
 Meleklerdür muĥaķķaķ anı ŝoyan

536. Getürdi Cebre᾿îl Âdem’e atı
 Taġayyüre varur gördükde žâtı

537. Biner Âdem ata bâ emr-i Sübĥân
 Oķur Âdem o dem âyât-ı Ķur᾿ân

530 İÜ ve H nüshalarında bu ve önceki beyit bulunmamaktadır. 
531 misk ü kâfûr: misk-i kâfûr (BL)
532 ţırnaķ: dırnaķ (BL)
535 eyer: eger (BL)
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Sübĥâne’l-ležî seħħare lenâ hâžâ ve mâ künnâ lehu muķrinîn*

538. Dimiş Âdem’e aĥsent esb-i devlet
 Revâdur luţf-ı Ĥaķķ’a ola ‛izzet

539. Ķaçan-kim bir kimesne ata binse
 Oķuya âyeti râm ola ünse

540. Deveyi yaradur ol ķādir Allâh
 ‛Ażîm sîretdedir sen olġıl âgâh

541. Ata Âdem biner deveye Ĥavvâ [15b İÜ]
 Feriştehler ile yanınca ĥavrâ

542. Yürürler ŝaġ u ŝolda ŝaf oluban
 Dururlar ĥikmet-i Ĥaķ’la doluban

543. Bu ‛izz u ĥaşmet ile götürürler
 İkisi bâb-ı cenneti görürler

544. Ħiţâb ķılup o Mennân Âdem’e dir
 Temâşâ eyledüñ gökler ile yir

545. Olan maħlûķda beñzer saña var mı
 Saña ĥüsn ü cemâlleri uyar mı

546. Dimiş dir Âdem iy fâ‛il-i muħtâr
 Bu dem Ĥavvâ’yı ki itdün baña yâr

547. Bize beñzer yaratmaduñ eĥad dir
 Bize irişdi luţfıñ iy Ŝamed dir

548. Olan iĥsânıñuñ yoķdur ĥisâbı
 Ki taĥrîr olsa yazılmaz kitâbı

549. ‛Azîzsin dir Ħudâ bu cümleden sen [21b BL]
 Emânetleri gözle dine aĥsen

550. Deyu buyurmış ol demde o Yezdân
 Neler olacaġın bilür o sulţân

* “Bunu bizim hizmetimize vereni tesbîh ve takdîs ederiz; yoksa biz bunlara güç 
yetiremezdik.” (ez-Zuhruf 43/13)
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551. Emânetleri Âdem uĥdesine
 Alup keremle ol dem gerdi sine

552. Feriştehleri ‛ahde dutdı ţanıķ
 Dem-i ‛ahde kişi gerek uyanıķ

553. Girür cennete Ĥavvâ ile Âdem
 Cihânda çekeceklerdür nice ġam

554. Dimiş Raĥmân size cennet ţa‛âmı
 Ĥelâl olsun vü illâ yimeñ anı

555. Ki buġdaydur didügim eyle iž‛ân
 Yiyüp eyleme zinhâr baña ‛iŝyân

556. O dem İblîs ki bu sözi işitdi
 Olup şâd anlara gör ne iş itdi

557. Bunıñla ben żafer bulam olara
 Yüreklerine uram özge yara

558. Çıķaram cennet içinden oları
 İdeler yeryüzinde âh u zârı

559. Gör İblîs’üñ olar ĥaķķında re᾿yin
 Nice şeyţanetüñ bilür ķolayın

Beyân-ı ţâvus

560. Gelür uçmaķ ķapusına gör İblîs
 Ne ŝûretden ider gör anda telbîs

561. Görür cennet ķapusı içre ţâvus [16a İÜ]
 Giderür şeyţanet ‛âr ile nâmûs

562. Ţâvusa rıfķ-ıla söyler o şeyţân
 Senüñ cilveñle gülşen oldı meydân

563. Ne ħûb ŝûretlü gökcek murġ olursın [22a BL]
 Ki mürġānda ne nâmla söylenürsin

551 Emânetleri: Emânenleri (BL); keremle: kermiyle (İÜ)
556 anlara: anlar (BL)
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564. Dimiş ţâvus dimekle nâm-dâram
 Ķılup cevlânı iderem müdâram

565. Dimiş şeyţâna ţâvus ne kişisin
 Bu aralarda kimüñ bilişisin

566. Dimiş ħannâs ki kerrûbî-dilem ben
 Feriştehlerdenüm iy sevgüli ten

567. Maķāmum ‛arş müştâķum cinâna
 Teferrücle ŝafâ irerdi câna

568. Beni uçmaġa ķoyup ber-murâd it
 Alup üç kelimem ħayr ile yâd it

569. O kelimelerüñ bil ħâŝŝasını
 Deyen ölmez u görmez ħastasını

570. Ŝaġaldur bu kelimeler ŝaĥîĥ bil
 Müdâm kelimeyi ki söyleye dil

571. Dimiş kim ķorķaram Rıḍvân’dan ben
 Seni cennete alup gidemezven

572. Alup gitmege ķādir seni ilan
 Getüreyim ben anı yüri dolan

573. Ħaberüñ vireyüm ilana şimdi
 Tevaķķuf eyle bu arada imdi

574. Ħazînedârıdurur uçmaġıñ ol
 Murâdıña senüñ ol açısar yol

Beyânü’l-ĥayye

575. Dimiş ţâvus varup yılana ĥâli
 Yılan kim diñlemiş bilmiş me᾿âli

576. Dimiş ţâvus kefîl oldum cinâna
 Ķoyasın bugün anı bu mekâna

570 Ŝaġaldur: Ŝaġalur (BL)
572 ben anı yüri dolan: anı burayı dolan (İÜ)
576 bugün anı: anı bugün (İÜ)
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577. Rivâyet eylemiş dir Ka‛bü’l-Aĥbâr [22b BL]
 Raḍıyallâhu ‛anhü deyelüm yâr

578. Yılan ol vaķtde deve-sîret idi
 Ve pâları da şütür-hey᾿et idi

579. Yılan âlûde misk ‛anberle kâfûr
 Tenin cevherle müzeyyen yaradur

580. Muķaddem Âdem iĥyâsından anı
 Yaratmış iki biñ yıl dir yılanı

581. Kelâm-ı ţâvus ile durmış ilan [16b İÜ]
 Gelüp cennet ķapusına dir inan

582. Görüp İblîs yılanı söylemiş ol
 Baña luţfıñla açġıl cennete yol

583. Gireyim cennete luţf eyle baña
 Diyeyim üç kelime ben de saña

584. Teferrüc ideyim uçmaġı bir ân
 Dimiş yılan aña kim eyle seyrân

585. Seni ne lu‛b-ıla iltem cinâna
 Ki Rıḍvân ţa‛nı irişmeye câna

586. Dimiş dendânuñ arasında var yir
 Ŝıġarum ol araya beni ķo dir

587. Buyurur İbn ‛Abbâs dimiş ilan
 Benüm aġzumda sen giderken ol ân

588. Eger Rıḍvân görüben söz açarsa
 Senüñ aġzımda olduġun seçerse

589. Dimiş İblîs ki ġam çekme anuñ-çün
 Bilürem bir ism-i Yezdân ĥaķı-çün

590. Oķuyam ol du‛âyı ben o ânda
 Olavuz ikimiz daħı nihânda

588 aġzımda olduġun: aġzıñda olduġum (İÜ)
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591. Ne seni görebile ne beni ol
 Al aġzuña ŝıġacaķ yirimiz bol

592. Girür İblîs çün aġzına yılanuñ [23a BL]
 Görüñ bu arada ħud‛asın anuñ

593. Muŝâĥib imiş ilan-ile Ĥavvâ
 Gör İblîs’i nice bişire ĥelvâ

594. Diler Ĥavvâ yılanı ol maĥal dir
 Yılan dir İblîs’e çıķ cennete gir

595. Seni görmeye Rıḍvân key ŝaķın sen
 Dimiş İblîs ki Ĥavvâ görmegi ben

596. Dilerem cennet içre görem anı
 Ħaberim vardur anlara nihânı

597. Baña Ĥavvâ ile Âdem’i göster
 Açayım üç kelimeden saña der

598. Ki benden ögrenesin üç kelâmı
 Müsaħħar eyleyesin ħâŝ u ‛âmı

599. İnanur siĥrine İblîs’üñ ilan
 Cemî‛i fitne sırrı dindi yalan

600. Dimiş Âdem’le Ĥavvâ taħtı işte
 Hemân ħarc eyle neñ var-ise işde

601. Senüñ aġzuñda eylesem kelâmum
 Olar daħı bilürler idi nâmum

602. Görüp ol demde Ĥavvâ ol yılanı [17a İÜ]
 Aña güftâra açdı dir dehânı

603. Gelüp öñüne dir Ĥavvâ’nuñ ilan
 Ki İblîs başlayup söyledi yalan

604. Ŝanur Ĥavvâ ħiţâb iden yılandur
 O dir görklü ‛ömr-i câvidândur

592 Görüñ: Bilüñ (İÜ)
600 işde: işte (BL)
601 aġzuñda eylesem: aġzuñdan eylesem (İÜ) // bilürler: bileler (İÜ)
604 görklü: gereklü (BL)
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605. Sizüñle dostlıġ itdüm ħaylî müddet
 Ŝadâķat üzre gerekdür meveddet

606. Size göstermişüm cennette varın
 Baña incinmeyesiz tâ ki yarın

607. Size pend u naŝîĥat ideyim dir [23b BL]
 Buradan şimdi andan gideyim dir

608. Dimiş Ĥavvâ yılana ħûb kelâmsın
 Dimezven sözlerüñden kim yalansın

609. İşitdi bu sözi Ĥavvâ’dan İblîs
 Yeridür dir idem bunlara telbîs

610. Ĥelâl ile ĥarâm nedür deyeyim
 Dimiş Ĥavvâ ki söylegil bileyim

611. Ħudâ yimeñ didi buġday aġacın
 Müdâm ħod doyurır anuñla acın

612. Yaratmışdur Ħudâ aġac dibinde
 Ki bir pîrdür ki senden ilerüde

613. Ol üç biñ yıl ilerü ħalķ olupdur
 Henüz aġac dibinde pîr durupdur

614. O buġday aġacından kim ki yise
 Mü᾿ebbede nişândurur bu dise

615. Cinân içre mü᾿ebbed ķıla Deyyân
 Alup pîrden cevâbı baña inan

616. O pîr gör ki durur cennetde dâ᾿im
 O pîr ħoş pîrdurur sözi mülâyim

617. Bu buġdaydan yeseñüz sizi Yezdân
 O pîr gibi mü᾿ebbed ķıla Raĥmân

605 dostlıġ: dostlıķ (İÜ)
608 sözlerüñden: sözlerüñde (İÜ)
612 senden: sizden (İÜ)
616 dâ᾿im: dâyim (BL) // mülâyim: mülâ᾿im (İÜ)
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618. Dinür Ĥavvâ işitdi bu ħiţâbı
 İner taħtından almaġa cevâbı

619. Dimiş-kim ķanı ol pîr ķandadur dir
 Yılan aġzından İblîs çıķuban dir

620. Girüp pîr şekline aġaç dibinde
 Görür Ĥavvâ pîri ķā‛id yirinde

621. Dimiş Ĥavvâ Aña kim ne kişisin
 Yalıñuzca mısın kimüñ eşisin

622. Dimiş İblîs Ħudâ bendeleründen [24a BL]
 Dir üç biñ yıl ki sizden ilerüden

623. Yaradılmış ķulam elĥamdülillâh [17b İÜ]
 Beni bunda mü᾿ebbed ķıldı Allâh

624. Eger vechin ŝorarsañ naķl ideyin
 Sizüñ aĥvâliñizi de güdeyin

625. Dimiş Ĥavvâ ki bâ‛iśin beyân ķıl
 Ne kim vâķi‛ ķılınmışdur ‛ayân ķıl

626. Yeme buġday deyu emr itdi Rabbim
 Yemek sevdâsına düşmedi cismim

627. Feriştehler baña secde iderdi
 Ziyârâtüm idüp andan giderdi

628. Feriştehden biri baña naŝîĥat
 İdüben didi elüñdeki furŝat

629. Müdâm girmez ele buġdayı yisen
 Ola başıñ müdâm cennetde esen

630. Anı yeyen müdâm çıķmaz cinândan
 Yemek oldı müyesser ĥamd ki andan

631. Mü᾿ebbed ķodı beni Ĥaķ cinânda
 Yeseñ buġday ķalunır idi bunda

622 üçbiñ: üç yüz (İÜ); BL’de “ki” yok.
631 ķalunır idi: ķalunırdı (İÜ)
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632. Dönüp Ĥavvâ yılana bunca eyyâm
 Bunı baña dimemekden nedür kâm

633. Sükût idüp yılan virmez cevâbı
 İde Rıḍvân baña deyu ‛ıtâbı

634. Gelüp Âdem’e Ĥavvâ şâd u ħandân
 İder taķrîr ne kim olundı andan

635. Yılanuñ ħaberin Âdem’e didi
 Kelâm-ı İblîs’i taķrîr ķıldı

636. O pîr burada bize oldı nâŝiĥ
 ‛İbâdetle geçürmiş ‛ömri ŝâliĥ

637. Nitekim buyurur Ķur᾿ân’da Ġufrân [24b BL]
 Ri‛âyet olınur fermân-ı Deyyân

Ve ķāsemehümâ innî lekümâ lemine’n-nâŝiĥîn*

638. Vehb İbn Münebbih’den rivâyet
 Vay aña Hâdî itmeye hidâyet

639. O dem Ĥavvâ ki ĥîleye inanur
 Şecer-i gendüme ol dem el urur

640. Ķoparur bir budaġın dir aġaçdan
 Ŝorarsañ ol budaķ dânesi ķaçdan

641. Yedi dâne o gendüm dânesi dir
 Hemân Ĥavvâ anuñ bir dânesin yir

642. Birin ŝaķlar beşin de Âdem’e dir
 Getürüp Âdem’e al sen de ye dir

643. Deve ķuşı yumurdası ķadar var [18a İÜ]
 Ki her dânesi buġdayıñ dir iy yâr

644. O südden aķ u ‛aselden ležîž dir
 O dem Âdem aluban dâne[y]i yir

* “Ve onlara: Ben gerçekten size öğüt verenlerdenim, diye yemin etti.” (el-A’râf 7/21)
638 Vehb: Veheb (BL)
642 beşin de: başın da (BL)
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645. Unudur ‛ahdi Âdem gör ne görür
 Nitekim ol Kerîm Allâh buyurır

Fenesiye velem necid lehu ‛azmen*

646. Bu mervî İbn ‛Abbâs Ĥażretinden
 Beyân budur Ħudâ’nuñ cennetinden

647. Yedi buġdayı Âdem ile Ĥavvâ
 Ķırılup bir ţamar Ĥavvâ dimiş vâ

648. Olur idrâr-ı dem Ĥavvâ’dan ol dem
 Nisâda mâhda aķmada ol dem

649. Gidüp Âdem serinden tâc o ânda
 Ve egninden libâce ol zamânda

650. Enîs olan yaramazla olur şûm [25a BL]
 Kelâmında buyurır Ĥayy u Ķayyûm 

Felemmâ žâķa’ş-şecerete bedet lehümâ sev᾿âtühumâ ve ţafiķā yaħŝifâni 
‛aleyhimâ min varaķi’l-cenneti**

651. Yalıncaķ ķaldı ol ân içre Âdem
 Gider andan arâyiş dindi ol dem

652. Dinilmiş Âdem’e ķayġuñ uzundur
 Ki itdüñ ma‛ŝiyet sen buradan tur 

653. Dir Âdem bu nidâyı kim işitdi
 Hemân taħtından aşaġaya düşdi

654. Feriştehlere ġavġa irmiş ol ân
 Dimişler Âdem’i azdurdı şeyţân

* BL’de “necid” kelimesi “tecid” olarak kayıtlı. // “Ne var ki o [Âdem], (ahdi) unuttu. Onda 
azim de bulmadık.” (Tâ Hâ 20/115)

649 egninden: egninde (İÜ)
**  BL’de “yaħŝifâni” kelimesi “yaħŝimâni” şeklinde yazılmış. // “Ağacın meyvesini tat-

tıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye 
başladılar.” (el-A’râf 7/22)

651 ol ân: ol dem (İÜ)
653 Hemân taħtından: Hemân-dem taħtdan (İÜ)
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655. Ki Âdem eylemiş bu ĥâlle ‛iŝyân
 Görürler Âdem’i ol ĥâlde ‛uryân

656. Yüzin dönderdi dir cümle ferişte
 Bizüm ‛alâķamuz yoķdur bu işde

657. Diler yapraķ aġaclardan dir Âdem
 Ki örte ol açıķ sırrını ol dem

658. Ķaçar Âdem’den ol vaķtde şecerler
 Daħı ķaçsa gerek ħâkla ĥacerler

659. Didiler Ĥaķķ’a iŝyân eyledüñ sen
 Nicesi örtelim yapraķla biz ten

660. Dimiş gökde feriştehler İlâhî
 Emir ŝıyuban işledi günâhı

661. Bize ķoñşulıġa olmaya lâyıķ
 O işlemedi iş ‛ahde muţâbıķ

662. Gelüp ħurmâ dibine dindi Âdem [18b İÜ]
 Amân deyüp dökerdi gözleri nem

663. Diler Ĥavvâ ŝaçıyla örte cismün
 Nidâ ile beyân ķıldılar ismün

664. Buyurmış cismüñi ki açmışam ben [25b BL]
 Nice örtersün ola cân ile ten

665. Dimiş Âdem’e Raĥmân ķanı ‛ahdüñ
 Degişdüñ bu felâketlere baħtuñ

666. Dimişdüm sizlere şeyţânı düşmen
 Anuñ şerrinden olmışdıñuz eymen

667. Dimiş nefsüme żulm eyledüm Âdem
 Yalan yemînine inandıġum dem

656 işde: işte (BL)
661 lâyıķ: lâ᾿iķ (İÜ) // O: Ol (İÜ)
664 ki: kim (İÜ)
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İħrâc-ı Âdem Nebî ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm*

668. Îzid dir Âdem’e çıķ cennetümden
 Nice ķurtulasın sen miĥnetümden

669. Yapışġıl çignine dir Cebre᾿îl’e
 Yapuşup çekmiş anı ĥiddet ile

670. Dimiş Cibrîl’e Âdem dut yumuşaķ
 Cezâya müsteĥaķķam dimiş el-ĥaķ

671. Dimiş ‛âŝîye itmezem şefâ‛at
 Cinândan çıķarur itmez ĥimâyet

672. Dimiş Cibrîl’e Yezdân ĥaķķı bir dem
 Baķayım cennete dimiş dir Âdem

673. Ħiţâb-ı ‛İzzet irişmiş ķo baķsın
 Firâķla çeşmi yaşını aķıtsın

İħrâc-ı Ĥavvâ Ana ‛aleyha’s-selâm

674. Buyurmış İbn ‛Abbâs Ĥaķ Te‛âlâ
 Anuñ emrine kimse deyemez lâ

675. Nażar ķılmış buyurmış Ĥaķ ki Ĥavvâ
 Dimiş lebbeyk u sa‛deyk yâ Kerîmâ

676. Günâhlar işledim ķıldım ħaţâyı
 Raĥîm’den umaram yine ‛aţâyı

677. Bizi azdurdı İblîs saña ma‛lûm [26a BL]
 Yemînler eyledi ol dem o mežmûm

678. Senüñ birlügiñe itdi yemîni
 Yemînüñ anı biz ŝandıķ emîni

679. Meger kežžâb imiş kižb itdi İblîs
 Bize mekrin irişdürdi o telbîs

680. Buyurmış Ĥaķ Te‛âlâ kim i Ĥavvâ
 Cinânımdan çıķup di âh-ıla vâ

* ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL)
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681. Seni nâķıŝatü’l-‛aķl eyledüm bil [19a İÜ]
 Şehâdetde vü mîrâśda bile il

682. Bileler hep seni noķŝânlıķ ile
 Müdâm oġlan doġurmaķ ile bile

683. Daħı peyġamberüm gelmeye senden
 Hemân çıķġıl bu dem sen cennetümden

684. Alup Cibrîl giderken didi Ĥavvâ
 Göreyim bir daħı cennet-i me᾿vâ

685. O dem Âdem ile Ĥavvâ cinâna
 Vedâ‛ ile baķup ĥüzn irdi câna

İħrâc-ı ţâvus

686. Getürmege ţâvusı emr olundı
 Feriştehler eliyle götürüldi

687. Dimiş Cibrîl o ţâvusa iy ‛âŝî
 Ki fi‛lüñle bu dem itdüñ ma‛âŝî

688. Ki ķanda durur-iseñ şûm olasın
 Ki vîrân bekleyici bûm olasın

İħrâcü’l-ĥayye

689. Feriştehler getürdi dir yılanı
 Çeke çeke sürürler bî-zübânı

690. Ayaķsız daħı dilsiz dindi ol mâr [26b BL]
 Uyup İblîs’e olduġı içün yâr

691. Feriştehler dimiş hiç bulma raĥmet
 Ve raĥmet bulmasun kim ide şefķat

692. Ĥadîśde naķl olunmış dir yılanı
 Dinilmiş kim ki öldürürse anı

681 bil: dir (BL)
683 peyġamberüm: peyġamber (İÜ)
684 cennet-i: cenneti (BL)
687 itdüñ: oldı (İÜ)
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693. Ħudâ raĥmet ide ol kişiye dir
 Gerek irkek u eger dişiye dir

694. Ve şerrinden ķaçup ķatl itmeyenler
 Günehkâr ola dimişler erenler

695. Ħaberde şöyle gelmiş ħâŝ ile ‛âm
 İdeler Âdem’e ta‛żîm u ikrâm

696. Cinândan çıķdı beş nesneyle ol ân
 Biri mersin aġacı dindi iħvân

697. Dişin ķurdar imiş ol aġac ile
 ‛Aŝâ olmış o Mûsâ-yı Kelîm’e

698. Ve incir yapraġın daħı çıķarmış
 O yapraġuñ birazun âhû yimiş

699. Göbegünden anuñ misk ĥâŝıl olmış
 Sa‛âdetlü ol o nâfeyle durmış

700. Ve öküz de yimiş yapraķ ol eyyâm [19b İÜ]
 Öküzden ĥâŝıl olmış ‛anber-i ħâm

701. Yimiş yapraġı aru eylemiş bal
 Alunır balı anuñ her meh u sâl

702. Ve Ĥavvâ Anamuz dir bir ţaş almış
 Ĥacerü’l-esved’üñ aŝlından imiş

703. Bıraġup aġzına anı çıķarmış
 Süleymân-ı Nebî’ye ħâtem olmış

704. O dem Âdem’le ţâvus ile ilan
 Çıķar cennetden anlar cümle ‛uryân

705. Bir eli ile başın örter Âdem [27a BL]
 Bir eli ile öd yerini ol dem

696 mersin: mersîn (İÜ)
699 ol o nâfeyle: ol nâfe-yile (İÜ)
703 aġzına: aġrına (BL)
704 ilan: yılan (İÜ)
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706. Feriştehler iderler serzenîşi
 Başıña alduñ elüñle bu işi

707. Ŝıyup ‛ahdüñi sen olup melâmet
 Çekersn derd ü miĥnet tâ ķıyâmet

708. Dimiş Âdem muķadder ķıldı Yezdân
 Anuñ emri ile hep virirüz cân

Ķıŝŝa-i Hârût ve Mârût

709. İderler Hârût u Mârût ‛itâbı
 Feriştehler işidür bu ħiţâbı

710. Olar da mübtelâ olur ‛itâba
 Mükâfât Ĥaķ’dan irişür cevâba

711. Ol İdrîs-i Nebî eyyâmı imiş
 Gelür Hârût u Mârût başına iş

712. Ħaţâ itdük dimişler o nebîye
 Du‛âñuz müstecâbdur dir velîye

713. Dilerüz suçımuz ‛afv ide Allâh
 Du‛â ķıl sen bize lillâh billâh

714. Dimiş Ĥażret-i İdrîs siz ki ‛iŝyân
 İdüp size ġażap ķıldı o Ġufrân

715. ‛İtâb dünyâda olur-ise maķŝûd
 Kıyâmetde ‛iķāb ķılmaya ma‛bûd

716. Olar Bâbil ķuyusındadur el-ân
 Başı aşaġa aŝılmışdur inan

717. Görüp sâ᾿ir feriştehler oları
 Dimişler ĥikmetün bilür o Bârî

718. Çıķup cennetden Âdem dir İlâhî
 Ol İblîs yeryüzine açdı râhı

707 derd ü miĥnet: derd-i miĥnet (BL)
708 Anuñ: Ayuñ (İÜ)
710 ‛itâba: ‛iķāba (İÜ)
716 ķuyusındadur: ķapusındadur (İÜ)
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719. Nice emîn olam şerründen anuñ [27b BL]
 Görüñ Âdem’e luţfını İlâh’uñ

720. Benüm žikrümle tevĥîdüm iden yâr [20a İÜ]
 Saña şeyţân şerri eylemez kâr

721. Budur tevĥîd žikrüm bil iy Âdem
 Dilüñden eksik olmasın dem-â-dem

Lâ ilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh

722. Bu tevĥîdüm dem-â-dem sen oķursın
 Anı temrenlü oķ ile urursın

723. Senüñ yanuña gelmez ayruķ İblîs
 Varur te᾿śîr idecek yire telbîs

724. Feriştehler seni ŝaķlaya dâ᾿im
 Olalar ĥıfżınuñ emründe ķā᾿im

725. Ve žürriyyâtıña ķona ferişte
 Gözedeler oları cümle işde

726. Seni yarlıġayam žürriyyetüñle
 Bu cümle ħalķ-ı ‛âlem bunı bile

Su᾿âl-i İblîs-i pür-telbîs ‛aleyhi’l-la‛ne*

727. Beyân eyledi bunı Ka‛bü’l-Aĥbâr
 Açayım diñlegil bir gizlü esrâr

728. Su᾿âl itmiş İblîs Žü’l-celâl’e
 İrer her kişi fenninde kemâle

729. Beni dir eyledüñ İblîs ezelde
 Ķıyâmete degin ķıl beni zinde

730. Benüm azdırdıġumı baña virgil
 Ne işler işleyem ben aña görgil

731. Buyurır ol la‛îne Ĥaķ Te‛âlâ
 Senüñ fi‛lüñle her kim ki o yola

722 temrenlü: demrenlü (İÜ)
725 işde: işte (BL)
* BL’de başlık “Su᾿âl-i İblîs ‛aleyhi’l-la‛ne” şeklinde.
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732. Gider ise senüñ olsun iy İblîs [28a BL]
 Ķabûl itmiş sevinmiş ehl-i telbîs

733. Baña uyanları da ben bilürem
 Nice iĥsânlaruma irgürürem

734. Ţuraġum ne yir olsun dir o ħannâs
 Ulu ŝular kenârı bil i vesvâs

735. Kitâbımda ne olsun didüginde
 Şi‛irler oķuyasın her dügünde

736. Ţa‛âmum dir neden olsun İlâhî
 Ki bismillâhsuz yinürse mâhi

737. Daħı besmelesiz yinen ţa‛âmlar
 Senüñ olsun buyurulmuş dir anlar

738. Şarâbum ne ola dimiş la‛în gör
 Sucı olsun dinilmiş Ĥaķķ’a münker

739. Duzaġım ne ola ‛avratlar olsun [20b İÜ]
 Ķıyâmete degin la‛netler olsun

740. Çıķ uçmaķdan i mel‛ûn didi Mennân
 Racîm oldı o günden berü şeyţân

741. Anuñ olupdurur dir âgâh uyan
 Beyân eyler bu ķavli şimdi Ķur᾿ân

Feħrüc minhâ fe᾿inneke racîm ve inne ‛aleyke’l-la‛nete ilâ yevmi’d-dîn*

Su᾿âl-i Âdem Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm**

742. Tażarru‛ eylemiş Âdem Ħudâ’ya
 Muĥâl olundı şeyţândan cüdâya

743. Ķıyâmete degin ‛ömr aña virdüñ
 Ve žürriyyâtımı nite ķayırduñ

741 Bu beyit BL’de yok.
* “Allâh şöyle buyurdu: Öyle ise oradan çık! Artık kovuldun! Muhakkak ki kıyâmet gününe 

kadar lânet senin üzerine olacaktır.” (el-Hicr 15/34-35)
** BL’de başlık “Su᾿âl-i Âdem Nebî ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
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744. Oları şerr-i şeyţândan berî it
 Müdâmî eyleyeler saña tevĥîd

745. Nidâ irüp dinür üç nesne ħaŝlet
 Saña vâcibdür işle bul sa‛âdet

746. Birisi benüm içündür bil anı [28b BL]
 Ki şirkden ħâliŝ eyle ķalb ü cânı

747. Birisi de senüñ-çündür bilesin
 Ki az çoķ ĥasenât üzre olasın

748. Birine on virem onuna bil yüz
 Yüzine biñ virem cümleye düpdüz

749. Biñine gösterem dîdârumı ben
 Olagör ĥasenât ıssı hemân sen

750. Günâh işlene yazam birine bir
 Ki istiġfâr oluna ‛afv idem dir

751. Senüñle benüm aramda olan ‛ahd
 Du‛â ķılmaġa senden oluna cehd

752. Ķabûl ķılup u raĥmet eyleyem ben
 Benüm virmek ţalebüñ eylegil sen

753. Ħudâ’nuñ luţfına yoķ ĥadd ü ġāyet
 ‛İnâyet eyle sulţânım ‛inâyet

754. Çü Âdem bu su᾿âlden fâriġ oldı
 Görür ķarşudan yılanı gelürdi

755. Dimiş yâ Rabbenâ yılan ucından
 Çekerüm bunca belâyı gücünden

744 it: id (BL)
745 dinür: dene (BL)
746 ķalb ü : ķalb-i (BL)
747 Birisi de: Birisin de (İÜ)
749 sen: dem (BL)
754 yılanı: yılan (İÜ)



TENKİTLİ METİN - Peygamber Kıssaları240

756. Getürdi bu benüm üstüme ħaŝmım
 Bunıñla ol sebeb üzere ħaŝmım

757. Buyurmış Ĥaķ Te‛âlâ ol yılanuñ
 Ķarañılıķ ķılındı yiri anuñ

758. Ġıdâsı ţopraķ oldı yir zemînde [21a İÜ]
 Hemân öldür bulursañ anı ķanda

759. Yılanuñ dişi arasında âġū
 Ķomışdur bilesüz taĥķįķ o bâġū

760. Dimiş yılan ŝoķam anları ben de
 Helâkine sebeb bendeki sem de

761. Buyurmış Ĥaķ ŝoķup öldürdügüñi [29a BL]
 Ķoyam cennetime dutġıl dilüñi

762. Görüp ţâvusı Âdem dir ki bu da
 Baña düşmendürür yâ Rabbî şu da

763. Güzellügi ile âvâzın aldım
 Anı öldürmeden âzâd ķıldım

764. Buyurmış Ĥaķ Te‛âlâ ol maĥalde
 Ţâvus öldürmesinden ol ĥažerde

Ĥadîśü’s-sîr ve’l-ĥût*

765. Vehb ibn Münebbih naķl idüp dir
 Müşerref oldı Âdem’le ķaçan yir

766. Muķaddem gördi kerkes Âdem’i dir
 Göricegiz o demde oldı dilgîr

767. Deñiz kenârına irmişdi kerkes
 Ki bir balıķ çıķup dir ki sesi kes

768. Bugün gördüm ĥalâyıķ yeryüzinde
 Ol Âdem ise ola bunda zinde

757 Ķarañılıķ: Ķarañılık (BL)
* sîr: śir (BL)
765 Vehb: Veheb (BL)
768 ĥalâyıķ: ĥalâ᾿iķ (İÜ)



Kısas-ı  Enbiyâ 241

769. Ķomaz havâda beni seni ŝuda
 Gerekdür kim duravuz biz puŝuda 

770. Vehb eydür inüp Âdem zemîne
 Durur meşġūl olup kendü ġamına

771. Yüce âvâz-ıla dir bir ferişte
 Nidâ idüp dir Âdem indi işte

772. Ŝıdı ‛ahdini Raĥmân’uñ o bed-‛ahd
 Ki şerrinden ŝaķınmaġa ķıluñ cehd

773. Eyâ yeryüzinüñ vaĥş u ţuyûrı
 Giderüñ cümleñüz başdan ġurûrı

774. Nidâyı kerkes işidür o ânda
 Vedâ‛ idüp balıġa oldı ġamda

775. Di Ĥavvâ ile Âdem yeryüzinde [29b BL]
 Biri birinüñ uçardı gözünde

776. İki yüz yılda aġlaşup yürürler
 Şeb içre bir ţaş ardında otururlar

777. Biri birini görmez gör ki anlar
 Biri birine müştâķdur o cânlar

778. Ne ĥikmetdür ne ĥikmetdür ne ĥikmet [21b İÜ]
 Ki sendedür Kerîmâ ulu ĥikmet

779. İki yüz yıl geçer bu nev‛a yârâ
 Gözi yaş-ıla yüzde oldı yara

780. Gelür Ka‛be yerine bir gün Âdem
 O gün ‛arfe güni gözden döker nem

769 puŝuda: buŝuda (BL)
770 Vehb: Veheb (BL)
776 İkinci mısrâdaki “ardında otururlar” ibâresi “ardınd’otururlar” şeklinde okunduğunda     

aksayan vezin düzelmektedir.
777 Biri birini: Birbirini (İÜ) // müştâķdur o: müştâķ iki (İÜ)
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781. İder Yezdân o dem iĥsân-ı ‛âlî
 Görür Âdem’i Ĥavvâ dir te‛âlî

782. Buluşur iki müştâķ ol arada
 El açuban olur anlar śenâda

783. Nemüz vardır bizüm sizüñ arada
 Muķadderdür bular ķālu belâda

784. Ki ‛arfe güni maķbûldür du‛âlar
 İder ĥuccâc o gün içre śenâlar

785. Ferişteye ider fermân o Deyyân
 Alup Ĥavvâ’yı Âdem ile bu ân

786. İlet Zemzem ķuyusına oları
 ‛İnâyet itmede anlara Bârî

787. Alup ferişteh iledür oraya
 Ki dep ayaġuñı ķoyup buraya

788. Ŝu çıķa bu arada miśl-i şîrî
 İdüp tekbîri Âdem depti yiri

789. Çıķup âb-ı revân ĥamd eylediler
 Ŝuyı içdükde ŝan sükker yediler

790. Ve ġusl eylemiş Âdem ile Ĥavvâ
 Görüp reşk eylemiş İblîs dimiş vâ

791. O dem vaĥy eylemiş Âdem’e Sübĥân [30a BL]
 Bu yeryüzinde bünyâd ķo hemân ân

781 Beyit BL’de şu şekilde: Virür Ĥavvâ’yı anda Ĥaķ Te‛âlâ // Görüben Âdem’i dir ki te‛âlâ
782 El açuban olur anlar śenâda: Muķadderdür bular ķālû belâda (BL)
783 Bu beyit BL’de yok. İÜ’de “bizüm sizüñ” ifâdeleri “sizüñ bizüm” şeklinde yazılı. “Sizüñ” 

kelimesinin altında م (takdim) “bizüm” kelimesinin altında خ (tehir) harfleri var. // ķālû 
belâ: “Evet, dediler.” (el-A’râf 7/172)

784 içre: üzre (İÜ)
786 İlet: Elet (BL)
788 tekbîri: tekbîr (İÜ) // depti yiri: didi bizi (BL)
790 Ve ġusl eylemiş Âdem ile Ĥavvâ: Ve ġusl eyledi dir Âdem’le Ĥavvâ (BL)
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792. Yapa žürriyyetüñ daħı binâlar
 Bu emrüm olduġına inanalar

793. Yapar Âdem bir ev bâ emr-i Yezdân
 Ol evi idinür Ĥavvâ’yla evţân

794. Getürmiş Cebre᾿îl bir dâne buġday
 İki öküz daħı birbirine tay

795. Ve bir ŝaban demüri bile gelmiş
 Dimiş Âdem başuma düşdi bu iş

796. Baķup Âdem görüp bunları dir ki
 Bular çün eyledüm cennâtı terki

797. Neye getürdüñ iy Cibrîl bunı sen
 Dimiş eküp biçüben bunı yi sen

798. Senüñ oġullarıñuñ rızķıdur bu
 Eküp biçüp şu ŝudan eliñi yu

Rivâyet-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu Te‛âlâ ‛anhümâ [22a İÜ]

799. Nebîlerüñ dimiş ŝan‛atları var
 Bil Âdem ŝan‛atı ekinci iy yâr

800. Dir İsma‛îl peyġamberi avcı
 Olup İsĥaķ çoban dir ķoyuncı

801. Melikdür Ĥażret-i Yûsuf dinilmiş
 Ve Şu‛ayb da daħı çoban olmış

802. Ve Mûsâ daħı çoban idi taĥķįķ
 İder İlyâs cüllâhlıġı taŝdîķ

803. Ki meşhûr Dâvûd’ı zirih bilürsin
 Süleymân-ı Nebî’yi işidürsin

804. Anuñ taħtını götürür idi yil
 Dinilmiş rûzigâra durmayup yil

793 Ĥavvâ’yla: Ĥavvâ ile (İÜ)
795 “başuma” kelimesindeki “baş” BL’de elifsiz yazılı.
801 Şu‛ayb da: Şu‛ayb (İÜ)
802 taŝdîķ: taĥķįķ (İÜ)
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805. Yûnus Ŝâliĥ u İdrîs dindi ħayyâţ [30b BL]
 Ŝorarsañ igne luġatını ħayyâţ

806. Dinilmiş Ĥażret-i ‛Îsâ’ya seyyâh
 Bi-ĥamdillâh aña luţf itdi Allâh

807. Ġazâ yolunda meşhûrdur Muĥammed
 Odur maĥbûb-ı Ĥaķ Maĥmûd u Aĥmed

808. Bularla żâhir oldı cümle âyîn
 Bularla dîn u dünyâ dutdı temkîn

809. Çehâr-yâr-ı aħyâr kâşifü’d-dîn
 Di rıḍvânullâh ‛aleyhim ecma‛în

810. Getürmiş Cebre᾿îl od ţaş demürle
 Bularla ĥâŝıl olur hem kömürle

811. Dir Âdem’e bularla olur işüñ
 Demüri ţaşa urmaġa dürişüñ

812. Çıķar od ţaş u demürden görürsin
 Ţamudan çıķmış otdur bu bilürsin

813. O yetmiş kez yunup raĥmet ŝuyıyla
 Getürdim saña Allâh buyruġıyla

814. Urur Âdem demüri ţaşa ol dem
 Çıķar od ķo yaķar gözi döker nem

815. Düzer evvel bıçaķ Âdem Nebî dir
 Bıçaķçılara oldı biliñüz pîr

816. Düzeldür baltayı ŝaban demürin
 Gedâ eyler Ħudâ görüñ emîrin

817. Vehb ibn Münebbih’den mesâ᾿il
 Muķaddem çekic u ķısacdı ķāil

804 İkinci mısrâın sonundaki “yil” İÜ’de “bil” şeklinde.
809 İkinci mısrâın vezni bozuk.
817 Vehb: Veheb (BL) // çekic u: çekic (İÜ); ķısacdı: ķısac di (BL)
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818. Ķısacdan-ŝoñra ‛örs andan ŝaban dir
 Giriftârdur bilüñ yoldan ŝapan dir

819. Getürmiş Cebre᾿îl bir ķoç Ħudâ’dan [22b İÜ]
 Gözedür Âdem’i Yezdân ‛aţâdan

820. Boġazlar ķoçı Âdem žikr iderler [31a BL]
 Yeyüp Ĥavvâ Ana’yla şükr iderler

821. Ve andan-ŝoñra ŝındı düzmiş Âdem
 Ķoyundan yüñ ķırarlar idi ol dem

822. Ķırıldı yüñ u Ĥavvâ dir egirdi
 Ve Âdem doķuyup dezgâha gerdi

823. Ve yeñsiz geyecek itmişler anı
 Geyüp aġladılar añup cinânı

824. Ekin ekmege öküz ķoşdı Âdem
 İder ta‛lîm Cibrîl aña ol dem

825. Ŝaban ķolın eline aldı sürdi
 Didiler kim o dem Âdem yoruldı

826. Bıraġup ŝabanı aġlamış Âdem
 Gözünden yaş yerine dökülür dem

827. Añar uçmaġuñ ol dem ni‛metini
 Feriştehlerüñ olan ‛izzetini

828. İdüp feryâd u zârı ol dem Âdem
 Gidüp ‛aķlı gelür dinür dem-â-dem

829. İlâhâ bu ne işdür baña virdüñ
 Ki ħâkdan ħalķ idüp âdemî ķılduñ

830. Nidâ irmiş ki iy Âdem muķadder
 Olanı görse gerek dişi vü er

822 gerdi: girdi (BL)
826 dem: nem (İÜ)
829 âdemî: âdem (İÜ)
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831. Ezel ‛ilimde saña oldı taķdîr
 Senüñ žürriyyetüñ tâze eger pîr

832. Ki dirlikleri bunıñla olısar
 Eyü yavuz niçe nesne göriser

833. Ħudâ emriyle ġaflet gömlegini
 Geyer Âdem unudur ol demini

834. Geyüp gömlegi mâżîyi unutdı
 Ŝabanın aluban çift üzre gitdi

835. Gelen buġdayı cennetden ekerdi [31b BL]
 Hemân ân içre buġdayı biterdi

836. Anuñ kepegini ŝaçdıķda yire
 Bitüp arpa o dem başladı dire

837. Ĥaŝâd ekdügi günde bitdi ânî
 İkinci günde dökdü oldı śânî

838. Üçünci günde ŝavurmış ŝaĥîĥ bil
 Virür aħbârını ŝorar iseñ yil

839. Dinür dördünci gün ögündü buġday
 Ve beşinci güni yendügini ŝay

840. Gelüp Cibrîl degirmen ögredür dir [23a İÜ]
 Eküp biçüp ögüdüp ekmegin yir

841. Ķażâ-yı ĥâcete irgürdi yemek
 Yabâna varmaġa çekdiler emek

842. Ferişteye buyurur Ķādir Allâh
 Yabâna varmaġa gösterdi dir râh

843. O ĥâle mübtelâ olduķda anlar
 Kemâl-i ĥüzn üzere aġlaşurlar

834 aluban: aldı vü (İÜ)
839 yendügini: bitdügini (BL)
840 ekmegin: etmegin (İÜ)
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844. Bu irdi bize şeyţân ħorluġından
 Olan günâhımızıñ şûmluġından

845. O dem Âdem’le Ĥavvâ ġusl iderler
 Geyesilerini de ġasl iderler

846. Ħudâ bildürdi âbdest u ‛ibâdet
 Ki anlar bileler nedür diyânet

847. Muķaddem ki namâz ķılmışlar anlar
 Dimiş öyle namâzıdur ķılanlar

848. Virür bir aķ bednusı o Mennân
 Anuñla vaķtleri ideler iž‛ân

849. Çü bednus âvâzın işitse ħannâs
 Hemân demrenlü oķ yir dir o vesvâs

850. Ki ķanķı evde aķ bednus ķonula [32a BL]
 Güžer eylemeye İblîs o yola

851. Ekine ibtidâ buġday ŝaçılmış
 Deve ķuşı yumurdasınca varmış

852. Zamân-ı Ĥażret-i Şît’de o gendüm
 Tavuķ yumurdasınca vardı gördüm

853. Ve Yaĥyâ-yı Nebî’nün âħirinde
 Biter buġday ķoz ķadar yerinde

854. Yine miķdâr-ı cevz Buħtnaŝr’da
 Yinür buġdây o miķdâr ol ‛aŝırda

855. ‛Azîz devrinde noħud ķadar olur
 Kişi elbetde itdügini bulur

856. Olur taġyîr dir ĥırŝ u ĥasedle
 Yinür şimdiki ĥâldeki cesedle

849 Çü bednus âvâzın işitse ħannâs: İşitse bednus âvâzını ħannâs (İÜ)
855 ‛Azîz: ‛Uzeyr (BL)
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Beyân-ı ‛imâret-i Âdem Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü 
ve’s-selâm*

857. İder Âdem zemînde bâġ u bustân
 Diker eşcâr-ı mîve vü gülistân

858. ‛İmâretler idüp ma‛mûr ider yir
 Ki bundan-ŝoñra cum‛a gicesi dir

859. O Ĥavvâ ile Âdem cem‛ olurlar
 O Ĥavvâ Ana ĥâmile ķalurlar

860. Sekiz ay olıcaķ oġlan düşürür [23b İÜ]
 Ve bir daħı düşüp kendin şaşurır

861. Üçünci ĥâmile oldıķda Ĥavvâ
 Du‛âlar eyleyüp dimiş i Mevlâ

862. Bu def‛a vir görelüm sâlim oġul
 Ħudâ luţfını ister dâ’imâ ķul

863. Olur maķbûl du‛âları olaruñ
 Sözi red ola mı ol ulularuñ

864. Gelüp Ĥavvâ’ya İblîs dir ki bir gün [32b BL]
 Ħudâ virmiş saña bu gûne düzgün

865. Dilerseñ ŝaġ selâmet ţoġa oġlan
 Di ‛abdü’l-ĥâriś aña nâmı iy cân

866. Dimiş ol Ĥayy u Ķayyûm sen i Ĥavvâ
 Uyup İblîs’e ħod dimişdüñ eyvâ

867. Ki İblîs nâmına ortaķ olasın
 Bu ĥâlde yine oġlan bulmayasın

868. Bunı işitdi Ĥavvâ ķıldı feryâd
 Bizi İblîs-i mekkârdan ķıl âzâd

* BL’de başlık “Beyân-ı ‛imâret-i Âdem nebî ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
857 Diker: Dîger (İÜ)
861 eyleyüp: eylemiş (İÜ)
864 bir gün: bugün (İÜ)
866 dimişdüñ: dimiş ki (İÜ)
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869. İlâhâ birligüñ ĥaķķı i Sübĥân  
 Baġışla yine virgil bize oġlan

870. Üçünci ĥamli daħı düşmiş anuñ
 Aķar yaş gözlerinden dir olaruñ

871. Biri düşmiş u biri ţoġmış ölmiş
 Ħudâ emriyle yine yükli olmuş

872. Üçüncide ikişer ţoġmış oġlan
 Biri erkek u biri ķızmış ol ân

873. Virilmiş adı ‛Abdullâh bil anuñ
 Ve ķıza Âmine Allâh dir inanuñ

874. Ţoġar yine bir oġlan ile bir ķız
 Toġar bu ĥâl ile durmayıp ikiz

875. Virür nâm erkegine ‛Abdurraĥmân
 Ve ķıza Âmine Raĥîm dir ol ân

876. Yigirmi ķarın oġlan ţoġmış âħir
 Dinür Hâbîl’le bir ķız oldı żâhir

877. Ve Ķābîl’le daħı bir ķız ţoġar dir
 Olar aġzına Ĥavvâ süd ŝaġar dir

878. Bulardan-ŝoñra žürriyyât-ı Âdem
 Çoġalmaķ üzre olmışdur dem-â-dem

Ĥadîś-i Hâbîl u Ķābîl [33a BL]

879. Vehb ibn Münebbih’den rivâyet
 Olınur diñlegil yine ĥikâyet

880. Dir Âdem Hâbîl ü Ķābîl’e bir gün [24a İÜ]
 Sizi çiftlendirüp oluna dügün

881. Dimişler siz bilürsiz it didügüñ
 Tedâriküñ oñat gör dirgil ögüñ

873 dir inanuñ: dir anuñ (İÜ) İkinci mısrâdaki aksaklık mısrâ “Ve kıza Âmine’llâh dir inanuñ” 
şeklinde okunduğunda düzelmektedir.

877 aġzına: yüzine (İÜ)
880 Hâbîl ü Ķābîl: Hâbîl Ķābîl (BL)
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882. Ħudâ’ya nâliş itmiş Âdem Ata
 Sebeb-i evlâd olmaġa śebâta

883. Nidâ irüp Ħudâ’dan dinmiş Âdem
 İrişsün sem‛iñe bu ĥâl bu dem

884. O Ķābîl’le ţoġanı Hâbîl’e vir
 Ve Hâbîl’le ţoġanı Ķābîl’e dir

885. Bu emri bunlara eyledi i‛lâm
 O ķızlardan aluna ‛aks-ile kâm

886. Dimiş Ķābîl eşümi virmezem ben
 Baña vir eşümi başıñ ķıl eymen

887. Seversin Hâbîl’i benden ziyâde
 Ŝaķın-kim emegüñ varmaya bâde

888. Ħudâ emridürür didügim oġul
 Ħudâ emrini dutġıl olmaġıl ġūl

889. ‛İnâd eyler muĥaŝŝal râżı olmaz
 ‛İnâd ehli bilüñ maķŝûdı bulmaz

890. Düşer Hâbîl’le Ķābîl’e ‛adâvet
 Görelim neye irişür nihâyet

891. Görür Âdem ħuŝûmete irer ĥâl
 Gerekmez dir bu aralıķda ihmâl

892. İkisine de ķurbân eyleñüz dir
 Ķabûl-ı Ĥaķ nice ola dimiş pîr

893. Ekinci idi Ķābîl deste ķurbân [33b BL]
 Hâbîl çoban imiş ķoç almış ol ân

894. Depede iki ķurbân ķor ķarındaş
 Görelim nice âteşle bişer aş

895. Bir od iner havâdan bî-duħân dir
 Ķapup ķoçı alur ol-dem hemân dir

884 dir: vir (İÜ)
889 BL’de “bulmaz”ın “be”si noktasız.
895 od: ot (BL)
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896. Ķalur ķurbân-ı Ķābîl şöyle ħâlî
 Buradan añlamış Âdem me᾿âli

897. Ħudâ’nuñ emri Hâbîl’e olundı
 O ķoç göge çıķup dört biñ yıl durdı

898. İnen İsmâ‛îl’e dinür o ķoçdur
 Rıżâ-yı Ĥaķ’da olmaķ ķula ħoşdur

899. Helâk itmek diler Hâbîl’i Ķābîl
 Kelâm-ı Ĥaķ’da mesţûr didi ķā᾿il

Ve’tlü ‛aleyhim nebee’bney Âdeme bi’l-ĥaķķi iž ķarrebâ ķurbânen 
fetüķubbile min eĥadihimâ velem yüteķabbel mine’l-âħer*

900. Çıķar ķurbân ile Hâbîl u Ķābîl [24b İÜ]
 Su᾿âl iderse bunda bize sâ᾿il

901. O ķurbân ne maĥalde ‛arż olundı
 Ķoçı yaķmamaķ od ne ĥâlden oldı

902. Ol od ıssı degildür bî-duħândır
 Bilür ĥikmetini ol Yaradan dir

903. Mina ţaġına ķurbân iledürler
 O ţaġ üzerine ķurbânı ķorlar

904. Muķaddem naķl olan ķoç ki semâya
 Çıķup ķurbân per açdı hümâya

905. Gelürken Hâbîl’e Ķābîl urup ţaş
 O dem öldürdi ķardaşı ķarındaş

906. Ki bir nev‛a daħı vardur rivâyet
 Sögüt dibinde Hâbîl oldı râĥat

897 göge çıķup: gökde (BL) İkinci mısrâda her iki okuyuş da vezni aksatmaktadır.
* “Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim 

etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti…” (el-Mâide 
5/37)

901 od: ot (BL)
902 od: ot (BL); degildür bî-duħândır: degildi bir bî-duħândır (İÜ) 
904 ķurbân per açdı: iħvân per açdılar (BL)
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907. Uyurken ţaş urup öldürdi Ķābîl [34a BL]
 Cihân içinde meşhûr oldı ķātil

908. Sögüt virmez yemiş yir yutmadı ķan
 Bu ĥikmetler Ħudâ’dandurur inan

909. O Hâbîl meyyitin götürdi Ķābîl
 Atasına varup olmaz muķābil

910. O meyyit ĥâline olmuşdı ĥayrân
 O Yezdân luţfını sen eyle seyrân

911. İki ferişte virmiş ol Ġanî Ĥaķ
 Ġurâb şeklinde dinür ķudrete baķ

912. Ġurâbuñ biri öldürür eşini
 Biri ķazup gömer ol dem eşini

913. Gömer ħâke görür Ķābîl ġurâbı
 Hemân ol da eşe başlar turâbı

914. Hemân ķazup yeri ķor Hâbîl’i yâr
 Bu ĥâli giderek Âdem de duyar

915. Ġurâb vaż‛ını Ķur᾿ân-ı ‛Ażîm’de
 Beyân eyledi diñle ol Kerîm de

Febe‛aśellâhu ġurâben yebĥaśü fi’l-arżi*

916. Görür Âdem ki eglendi oġullar
 Gözedürdi gele deyu o yollar

917. Görür gelmez gider görmege Âdem
 Şehâdet virdi Ķābîl dökdügi dem

907 BL’de ikinci mısrâ “Atasına varup olmaz muķābil” şeklinde. (Bu mısrâ İÜ’de 909. 
beyitte mevcut.)

908  Bu ve sonraki beyit BL’de yok.
911 şeklinde: şekline (BL)
913 ol da: o da (İÜ)
914 ķazup: yarup (İÜ); Hâbîl’i: Ķābîl’i (BL)
* “Sonra Allâh, yeri eşeleyen bir karga gönderdi ona…” (el-Mâide 5/31) (Bekir Sadak      

meâli)
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918. Bilür Hâbîl’i ki öldürdi Ķābîl
 Âdem feryâdına ţaġ oldı ķā᾿il

919. Bile aġladı ţaġ ţaş mürġ u mâhî
 Dutar gökyüzüni Âdem’üñ âhı

920. Nidâ-i Ĥaķ irer Âdem’e ol dem [25a İÜ]
 ‛Ivaż virile dîde dökmeye nem

921. Ola Hâbîl şeklinde bir oġluñ
 Anuñ taĥŝîline oluna şuġluñ

922. Ţoġar bir oġlı dir Hâbîl’e beñzer
 Adın vir Hibetullâh tâ ola er 

923. Anuñ bir adı meşhûrdur dinür Şît [34b BL]
 Cihânda oldı bir kâmil-i mürşîd

924. Sever oġullarında Şît’i Âdem
 İrişür Âdem’e çün âħir-i dem

925. Vaŝiyyet ķıldı Şît’e Âdem Ata
 İrişdüm dir oġul bu dem memâta

Vefât-ı Âdem Nebî ‛aleyhi’s-selâm

926. O vaķt yüz yaşına irmiş imiş Şît
 Bu ĥikâyeyi diñle ħoşca işit

927. Feriştehler dimiş fevtüñ yaķındur
 Bu ĥâl evlâdıña bil ki aķındur 

928. Dimiş Âdem ölüm nedür İlâhî
 Geçer dünyâya gelenler o râhı

929. Ħudâyâ ħâtimemde ħayra irgir
 Muĥammed ĥürmetine itme dilgîr

930. Buyurmış İbn ‛Abbâs Ĥażret-i Ĥaķ
 Ne kim dünyâya gelecekdi mutlaķ

922 vir: dir (İÜ); Hibetullâh: Hîbetullâh (BL)
927 bil ki: bilgil (İÜ)
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931. Olarıñ rûĥını görmüşdi Âdem
 Görür bir cânı nûrlı Âdem ol dem

932. Dimiş Âdem İlâhâ bu ne cândur
 Bu câna Dâvûd oġluñ ulutandur

933. Benüm biñ yıllıķ ‛ömrümden İlâhî
 Buña ķırķ yılı virdüm dut güvâhı

934. Feriştehleri şâhid dutdı Raĥmân
 Ķaçan ölümün Âdem ķıldı iž‛ân

935. Dimiş ķırķ yıl daħı var ‛ömre ezmân
 Buyurmış Dâvûd’a virdüñ o Mennân 

936. Feriştehler buña şâhid dir Allâh
 Utanur Âdem Allâh’dan ol âgâh 

937. Ħudâ emr eylemiş bu ĥâle şâhid
 Olundı fi‛l-i Âdem’de müşâhid

938. Virür Âdem’e biñ yıl ‛ömr-i kâmil
 Ve yüz yıl ‛ömri Dâvûd’a sâ᾿il

939. Ħudâ’nuñ luţf u iĥsânı firâvân
 Ola mı luţf-ı Ĥaķķ’a ĥadd ü pâyân

940. Ecel geldükde Âdem Şît’e eydür [25b İÜ]
 Muĥammed dîni taĥķįķ ulu dîndür

941. Ben anı ‛arşda mesţûr gördüm oġul [35a BL]
 Sen anuñ dîni üzre śâbit olġıl

942. Cinândan virdi tâbût dir aña Ĥaķ
 Ve bir kefen bezi daħı muĥaķķaķ

943. O tâbûtda yazılmış enbiyâlar
 Ve feriştehler ile evliyâlar

944. Muķaddem Şît âħirde Muĥammed
 Aña ümmet olanlar oldı es‛ad

935 İkinci mısrâ BL’de “Ola mı luţf-ı Ĥaķķ’a ĥadd ü pâyân” şeklinde. BL’deki bu mısrâ 
İÜ’de 939. beyitte mevcut.

936 936-939. beyitler BL’de yok.
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945. Ŝaķalından virür birķaç ķıl Âdem
 Ķoñ ol tâbût içine anı dir hem

946. Buyurmış Şît’e dir Âdem bu ķıllar
 Ķara bulına tâbûtda bil anlar

947. Mużaffer olasın düşmenlerüñe
 Ve aķ gire bu ķıllar dir elüñe

948. Bilesin yaķlaşupsın sen ölüme
 Ki söyledüm geleni ben dilüme

949. Vefâtım cum‛a gün olsa gerekdür
 Gelüp Cibrîl beni yusa gerekdür

950. Beni yuduġını sen ögrenesin
 Ola sünnet yuna meyyit dola sin 

951. Dimiş Şît’e ġazâmuzdin vire Ĥaķ
 Ŝavaş ķıl Ķābîl ile sen muĥaķķaķ

952. O kâfirdür ŝavaş eyle müdâmî
 Bu âħir demde işitgil ŝadâmı

953. Vaŝiyyet itdi Âdem bi’t-tamâmı
 Virür öñünde ‛Azrâ᾿îl selâmı

954. Bile gelür yanınca çoķ melâ᾿ik
 Ki ‛Azrâ᾿îl’e ħıdmet üzre sâlik

955. Bilür misin beni dir Âdem’e ol
 Dimiş uħrâya göstericisin yol

956. Neye geldüñ ħaber vir baña dimiş [35b BL]
 Şarâb-ı mevt getürdüm saña dimiş

957. Dimiş dir merĥabâ iy melekü’l-mevt
 Ħudâ’dan dilerüm ki ide raĥmet

958. Muţî‛um emrine ol Žü’l-celâl’üñ
 İçirdi şerbetini ber-kemâlüñ

950 dola sin: dalasın (BL)
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959. Cihândan ol cinâna gitmiş ol dem
 Ħudâ raĥmetine ulaşmış Âdem

960. Oķuñ pâk rûĥına Ümmü’l-Kitâb’ı
 Yaza dîvânıña Yezdân śevâbı

961. ‛Azâ eylediler Şît-i Nebî’ye  [26a İÜ]
 Ŝaġ ol evlâd-ıla dinmiş velîye

962. Oķumış bu maĥalde Şît âyet
 Edâ olmaķda tâ yevmü’l-ķıyâmet

Fâtiĥa*

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râci‛ûn**

963. Dimiş aĥsente ol dem Şît’e Cibrîl 

 Saña tevfîķ virür Tañrı dimiş bil

964. Muŝîbet iricek her kim oķuya
 Dimiş Tañrı aña raĥmet ķıla

965. Yudı dir Cebre᾿îl Âdem’i ol vaķt
 Namâzın ķıldı defne itdi diķķat 

966. Feriştehlerle defn eyledi anı 

 Dinür Hind’de mezârınuñ nişânı

967. Ħudâ’ya rıĥlet eyledi atamuz
 Daħı rıĥlet ider Ĥavvâ Anamuz

968. Olaruñ yüzi ŝuyına i Raĥmân 

 Ölümi cümlemüze eyle âsân

961 BL’de “‛Azâ”nın elifi yok.  Ŝaġ ol evlâd-ıla: Ŝaġ evlâd ile (BL)
* BL’de yok.
** “Bizim bütün varlığımız Allâh’ındır, sonunda da O’na döneceğiz!” (el-Bakara 2/156, 

Bekir Sadak meâli)
963 Cibrîl: Cebre᾿il (BL)
965 itdi: ķıldı (İÜ)
966 Feriştehlerle: Feriştehler (BL)
968 Raĥmân: Yezdân (İÜ)
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969. Refîķ ķıl cümleye tevbe vü tevfîķ
 Ki sensin fâ‛il-i muħtâr taĥķįķ

Vefât-ı Ĥavvâ Ana ‛aleyha’s-selâm [36a BL]

970. Dinür ĥâżıra degil idi Ĥavvâ
 Ki Âdem rûĥına pişire ĥelvâ

971. Bükâsın dir ţuyûr ile vuĥûşıñ
 Olur mesmû‛ı ol ĥîn içre gûşıñ

972. Görür Ĥavvâ ki gün daħı ţutulmış
 Varayın Âdem’e görem ne olmış

973. Deyüp gelür bulamaz Âdem’i ol
 Arayuban gözedür ŝaġ ile ŝol

974. Bulamaz Âdem’i feryâd ider dir
 Ve aġlar zâr idüp nic’oldı dir pîr 

975. Gelüp Şît aġlama dimiş bu ĥâle
 Ħudâ emriyle gün vardı zevâle

976. Ħudâ raĥmetine gitdi atam dir
 İşidüp anı Ĥavvâ oldı dilgîr

977. Dir ıncķırıķ dutup Ĥavvâ Ana’yı
 Şarâb-ı vaĥdet ile virdi cânı 

978. Gelür kefen cennetden o ĥâlde
 Yunup defn oldı Ĥavvâ ol mekânda

979. Olupdur hem-civâr Âdem’e Ĥavvâ
 Olara oldı cennet mülki me᾿vâ 

980. Bu nev‛-ile rivâyet itdi râvî [26b İÜ]
 İkisi dir yaturlarmış müsâvî

981. Anamız rûĥına eyleñ du‛âyı
 Ħudâ maķbûl ķılıcıdur śenâyı

974 “Nice oldı” ifâdesi vezin icâbı “nic’oldı” şeklinde okundu.
977 BL’de “Ana”nın ilk “elif”i yok.
979 mülki: bil ki (BL)
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Fâtiĥa*

Şît Nebî ‛aleyhi’s-selâm Ķābîl’i ķatl eyledügidür

982. Buyurmış Rabb-ı Yezdân Şît’e ol dem
 Var öldür Ķābîl’i dir dökdi ol dem

983. O dem Ķābîl oġullarıyla ķaçar [36b BL]
 Anı ķomaġa dir Şît ķanat açar

984. Yürür Şît üstüne oġullarıyla
 Ve daħı cümle tâbi‛leri bile 

985. Ol İblîs Ķābîl’e virdi ħaber dir
 O ķata varmasından bî-ħaber dir

986. İrüp Ķābîl’e Şît anı buluşur
 O Ķābîl ü oġulları duruşur 

987. İderler ceng-i muĥkem anda dindi
 Oġulları ile Ķābîl dutuldı

988. Dimiş Şît niçün itdüñ ħûn-ı nâ-ĥaķ
 Ķoya mı intiķāmı yanıña Ĥaķ 

989. Ki evvel yiryüzinde ceng-i Âdem
 Bu olmuşdur u olmaķda dem-â-dem

990. Feriştehlere virür Şît oları
 Güneşe dutdı ferişteh buları

991. O Ķābîl’dür güneşe dutılan bil
 Güneşde kâfir oldı kâfirî dil

992. Oġullarını esîr eylemiş Şît
 Burada bir ĥikâye daħı işit

* BL’de “Fâtiĥa” yok
984 tâbi‛leri: nâyipleri (İÜ)
986 Ķābîl ü: Ķābîlüñ (İÜ)
988 intiķāmı: intiķāmıñ (İÜ)
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Beyân-ı ŝuĥuf

993. Virür elli ŝuĥuf Yezdân Şît’e
 Oķuyup doġrı yol üzere gide

994. Ta‛alluķātı ile oķur imiş
 Ve yañlış oķuyana ķaķır imiş

995. Biri biri ile dostlıķda anlar
 Ŝadâķatde ķılı ķıldan yararlar

996. İder dostluķlarına ĥased İblîs
 Diler anlara ide mekr u telbîs

997. Güzel ‛avrat donına girdi vesvâs  [37a BL]
 Göründi Şît’e ol şekl-ile ħannâs

998. Kemâl-i ĥüsn ile gösterdi kendin [27a İÜ]
 O Şît’e geçmek ister-idi fennin

999. Dimiş Şît ne kişisin ne murâduñ
 Benüm dir emr-i Ĥaķ’la nâmzâduñ

1000. Degilem bint-i Âdem sen bilesin
 Dilerüm kim beni bu dem alasın

1001. Dimiş Şît ben seni bilmezim iy zen
 Ŝanuram seni ħannâs-ı la‛însen

1002. Güler şeyţân bu sözi işidicek
 Gelüp Şît ķalbine düşer o dem şek

1003. Dimiş cennet zeniyem ala beni
 Dimiş almaġa emr olmadı seni 

1004. Muĥaŝŝal az ķalur azdura Şît’i
 Feriştehler ĥažer yâ Şît didi 

1005. Bu İblîs’dür ŝaķın uyma sen aña
 Ne rev geçdi işitdüñ ol ataña 

997 donına: ţonına (İÜ)
1004 İkinci mısrâ İÜ’de “Baña emr olmadı almaġa seni” şeklinde.
1004 ĥažer yâ Şît: Ħudâ dir Şît’e (İÜ)
1005 rev: dev (İÜ); işitdüñ ol: işitdüñe (BL) 
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1006. Çıķardı cennetümden Âdem’i ol 

 Ĥarâmzâdedurur durmaz urur yol

1007. Dutup öldüreyin şeyţânı dir Şît
 Cihândan eksik olsun didi bu it 

1008. Dimiş şeyţân ben ölmezem cihânda
 Ħudâ va‛deyle ķıldı beni zinde

1009. Ve ammâ gelmeyem ben saña artıķ
 Daħı söylemezem eksik u artıķ

1010. Ŝalıvirmiş o dem dir Şît racîmi
 Gezer durmaz müdâm ‛âlem nedîmi

Rivâyet-i Vehb ibn Münebbih raḍıyallâhu Te‛âlâ ‛anh*

1011. Ţoġar Enûş dir Şît-i Nebî’den [37b BL]
 Ŝuverde farķ olunmaz idi Şît’den 

1012. Ķomış yerine anı ol zamânda
 Vaŝiyyet eyledi dir aña anda

1013. Eger Ķābîl oġulların bulasın
 Mecâl virmeyüp anları ķırasın

1014. Yedi yüz yıl ‛ömür sürmişdi dir Şît
 Anuñ fevtini daħı bu dem işit

1015. Ġazâ ķıldılar Enûş’a olanlar 

 Olur müheyyâ Uħnûĥ ile anlar

1016. Żuhûr itdi dinür İdrîs zamânı
 Buradan başlayalım diñle anı

1017. Oķuna Şît rûĥına du‛âlar
 Revâdur kim du‛âda añılalar

1006 cennetümden: cennetden (BL)
1007 Cihândan: Cihânda (BL)
* Vehb: Veheb (BL); BL’de “Te‛âlâ” yok.
1011 Ŝuverde: Ŝûretde (BL)
1015 Ġazâ: ‛Azâ (İÜ)
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Fâtiĥa*  [27b İÜ]

Ķıŝŝa-i İdrîs Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm**

1018. Ķıyâfetde dir İdrîs Şît’e beñzer 

 Ķalem ehli idi dinür o server

1019. Ķalemi ibtidâ iden odur dir
 Ķalem ehline olmışlar olar pîr

1020. Bilüñ dir nesl-i Hâbîl’dendi İdrîs
 ‛İbâdet ehlidür dir ehl-i tedrîs

1021. O seksen yıl ‛ibâdet üzre olmış
 O ħalķı büte ţapmaġ-ıla bulmış

1022. Kemâl-i mertebe azmış ħalâyıķ 

 Ki bir žerre işi yoķ Ĥaķķ’a lâyıķ

1023. Yüz altmış yıl İdrîs-i Nebî dir
 Dîne da‛vet ider pîr ü ŝabî dir 

1024. Ħudâ’ya ol ķadar tevĥîd ider dir
 ‛Ubûdiyyetini taŝrîĥ ider dir

1025. Melâ᾿ik oldı tesbîĥine ‛âşıķ [38a BL]
 Gelüp meclîsine diñlerdi ŝâdıķ

1026. Aña îmân getürmişlerdi çoķ ħalķ
 Ķarındaş oldı Azrâ᾿îl’le el-ĥaķ 

1027. Dimiş bir gün ķarındaş cânımı al
 Burada vardurur dir ķįl ile ķāl

1028. Ĥikâyet olınur Ĥażret-i İdrîs
 Oķuyup tesbîĥi iderdi taķdîs

* BL’de “Fâtiĥa” yok.
** BL’de “Ķıŝŝa-i İdrîs Nebî ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
1018 dir: di (İÜ)
1022 ħalâyıķ: ħalâ᾿iķ (İÜ) // lâyıķ: lâ᾿iķ (İÜ)
1023 pîr ü ŝabî: pîr ŝabî (İÜ)
1026 Azrâ᾿îl’le: Azrâ᾿îl ile (BL)
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1029. Ve ħayyâţlıķ idüp diker geyesi
 Oñat diñle o ĥulle[y]i geyesi

1030. Gelür dir dünyeye evlâdı ħaylî 

 Olaruñ âħirete oldı meyli

1031. Yigirmi oġlı oldı dir nebînüñ
 Diler dünyâya gelmesin ŝabînüñ

1032. Bir oġıl vire Ĥaķ baġışlaya dir
 Kitâbım oķuya ĥaķ işleye dir

1033. Yüz öküzümi ķurbân ideyim dir 

 Ve yüz yetîm de daħı ţoylayam dir

1034. Deyu ‛ahd eylemiş İdrîs o demde
 Düşer raĥme oġul daħı ‛ademde

1035. Gelür dir oġlı İdrîs’üñ cihâna
 Ħudâ’nuñ luţfına vardur bahâne

1036. İder ķurbân u yetîmler doyurur
 Ŝuĥufını oķur oġlunı görür

1037. İrer on yaşına fevt olur oġlan [28a İÜ]
 Orada eyle olur emr-i Yezdân

1038. Muţî‛um emrüñe yâ Rabbî dir ol
 Benüm ŝoñumda luţf it ķo bir oġul

1039. Kitâbum ĥükmüni ümmete deye
 Gerekdür sen bilürsin neyi neye

1040. Münâcâtda iken Cibrîl gelür tîz [38b BL]
 Teveccüh eylemiş Cibrîl’e İdrîs

1041. Buyurdı Ĥaķ Te‛âlâ yine oġlın
 Diri ķılam oķuyup ķıla şuġlın

1042. Baña kendüsi çoķ tesbîĥ ķılsun
 O dem içinde oġlı zinde olsun

1030 dünyeye: dünyâya (BL)
1033 öküzümi: öküzi (İÜ) // ţoylayam: doylayam (İÜ)
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1043. İdüp yüz biñ tesbîĥ cân u dilden
 Görür oġlunı zinde tâze gülden

1044. Ħudâ-yı Rabb-ı ‛izzet ķudretin gör
 Açar gözüni luţfıla nice kör

1045. İder mürdeyi zinde bir nefesde
 Ķodı rûĥı cesed gibi ķafesde

1046. Taŝarruf cümle anuñ yoķ şerîki
 Odur kâfir ki deye bire iki

1047. İlâhâ didi oġlum anda İdrîs
 Ki benden ŝoñra ķala ķıla taķdîs

1048. Ki dîne da‛vet ide ħalķı dâ᾿im
 Niçe müddet ola dir ‛ömri ķā᾿im 

1049. Gelüp Cibrîl dimiş ki o cânuñ
 Ħudâ yanında mertebesi anuñ

1050. Dinilmez belki ol maķbûl-ı Ĥaķ’dur
 Bu taķrîrüm benüm özge sebaķdur

1051. Oġul acısını çoķ çekmişüm ben
 Olar acısı ile çökmişüm ben 

1052. Diler ben de olarla bile olam
 Ħudâ’nuñ luţfı âśârıyla dolam 

1053. Du‛â ķılmış bu maķŝûdı icâba
 İrişmiş dir du‛âsı müstecâba

1054. Çıķar üçünci göge dindi İdrîs
 Ħudâ emriyle itmiş gögi teşħîŝ

1055. Dururken gökde İdrîs dir Ħudâyâ [39a BL]
 Taĥammül idemedim ben cüdâya 

1048 dâ᾿im: dâyim (BL) // ķā᾿im: ķāyim (BL) 

1051 acısını: acısı (İÜ)
1052 dolam: ţolam (İÜ)
1055 Ħudâyâ: Ħudâ’ya (İÜ)
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1056. Benüm cinsüm degil taĥķįķ melâ᾿ik
 Dilerüm rûĥ-ı evlâd ola sâlik

1057. Getürd evlâdımuñ rûĥın yanuma
 İre emrüñle râĥatlık cânuma

1058. Gelür evlâd rûĥı emr-i Yezdân  [28b İÜ]
 Atâsı yanına ol rûĥ-ı iħvân

1059. Olurlar cem‛ ol iħvân peder-ile
 Olar da dilemiş varmaķ yerine 

1060. Dimişler ki cinânda niçe yârân
 Uçup anlar ki ‛arş olurdı seyrân

1061. Yine anları isterüz duravuz
 Olarla per açup pervâz ķılavuz

1062. Tażarru‛ eylemiş Raĥmân’a yine
 Olar yerlerine varup sevine

1063. Beni daħı olarla ol maķāma
 İrişdürgil u buyurġıl beķāma

1064. Du‛âsını ķabûl itmiş o Mennân
 İledür ol maķāma anı sulţân

1065. Ķalur bâķį cinân ni‛metlerinde
 İlâ yevmi’l-ķıyâme oldı zinde

1066. Kerîmsin luţfa irgür Ķādir Allâh
 Ola bu ķullaruñ maķbûl-ı dergâh

Ķıŝŝa-i Nûĥ Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm*

1067. Ķalur İdrîs’üñ oġlı Müteveşşıħ
 Ki diñle bu ĥikâyeti daħı şeyħ 

1058 Gelür: Gelü (BL)
1059 yerine: ber-ile (İÜ)
* BL’de “Ķıŝŝa-i Nûĥ Nebî ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
1067 Müteveşşıħ: Müteveşşîħ (İÜ)
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1068. Muķāha adlu bir ħâtûn alur ol 

 Olardan ĥâŝıl olur dir bir oġul

1069. Ķomışlar Yemlik adını oġulıñ [39b BL]
 Var idi ķuvveti dir anda ķolıñ

1070. Yerinden ķoparur dir köklü eşcâr
 Diler bir zen ki kendüye ola yâr

1071. Çıķar bir günde dir ŝaĥrâya gider
 Görür bir zen ki ol ķoyunı güder 

1072. Adın ŝormaġa ol zenüñ çeker baş
 Ŝorar adını dir ol daħı Ķaynâş

1073. Dimiş ķaç yaşıña irmişsin imdi
 Yaşım irişdi yüz seksene şimdi

1074. Resîde olmış olsañ alur idüm
 Sizüñ ile burada ķalur idüm

1075. İki yüz yaşına iren resîde
 Olurmış ol zamân iy nûr-ı dîde

1076. Yigirmi yıl geçer bu mâcerâdan
 Naŝîb ķılmış imiş ol Yaradan

1077. Bülûġa iricek Ķaynâş’ı Yemlik
 Atâsından dileyüp ķıldı temlîk

1078. Olurlar birbiriyle niçe eyyâm [29a İÜ]
 Alurlar dünyeden anlar niçe kâm

1079. Bulardan Nûĥ gelür dünyâ yüzine
 Görünmesin deyu dünyâ gözine

1080. Maġārada ķomış anası Nûĥ’ı
 Yücelir ol maġāra içre rûĥı

1081. Gelüp evķātda anı emzirürmiş
 Maġāra içre girüben görürmiş

1068 Muķāha: Maķā‛ (BL)
1071 ķoyunı: ķoyun (BL)
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1082. Durup ķırķ gün maġārada o gevher
 Kerâmetle maķāle irdi söyler

1083. Dimiş ki beni ħalķ eyledi Yezdân
 Beni ĥıfż iden ol ĥâfıżdur inan

1084. Müdâm rızķum virür baña o Rezzâķ [40a BL]
 Şebi ķılur siyâh gündüzi berrâķ

1085. Alur anası yanına oġulın
 Ħudâ bekleyicidür didi ķulın

1086. Beķāya degişür fânîyi Yemlik
 Cihân kimesneye virilmedi mülk

1087. İrişüp Ĥażret-i Nûĥ kâmil olur
 Oķumış ‛ilmi üzre ‛âmil olur

1088. Güderdi ‛aķrabâsınuñ ķoyunın
 İşitgil ehl-i küfr ile oyunın

1089. Daħı neccârlıġı tekmîl itmiş
 Biraz ţaġlarda da ķoyunı gütmiş 

1090. Ol eyyâm ķavmi ŝaneme ţapar dir
 Olarıñ göñlüni şeyţân ķapar dir

1091. Ol eyyâm şâhı Müseyl bin ‛Avl imiş
 Ki evvel şürb-i ħamr iden želîlmiş 

1092. Cihân rûyında ol olmışdurur bil
 O dem ref‛ ola başı kesile dil

1093. O şâhuñ biñ yedi yüz ŝanemi var
 Olaruñ ne sözi var ne demi var

1094. Ŝanemler cesedi Âdem ķadar dir
 Muķadderdür ķażâ ile ķader dir

1095. Yapar bir ħâne biñ arşun eni var
 Ve biñ arşun uzunın virür aħbâr

1089 ķoyunı: ķoyun (BL)
1091 İÜ’de ikinci mısrâ “Ki ol şürb-i ħamr iden želîl imiş” şeklinde.
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1096. Bezer ol evi altun ĥal ile kelb
 Ŝanemler gerdenine oluna ŝalb

1097. Gelür ol şâh ŝanemler ħânesine
 Anuñ ġayret ĥamiyyet ya nesine

1098. Ŝanemlere nażar itmiş o bî-dîn
 Dimiş Nûĥ ayrıla ki bâţıl âyîn

Nübüvvet-i Nûĥ Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü                   
ve’s-selâm* [40b BL; 29b İÜ]

1099. Nübüvvet geldi yüz seksen yaşında
 Sa‛âdet tâcı ķonulmış başında

1100. Nebî ķıldı anı Ĥaķ çünki bildi
 Durup dir pâdişâh ķatına geldi

1101. O gün kâfirlerüñ küfri güniydi
 Bil ol güni ki anlar dügüniydi 

1102. Çıķarmışlardı dir ol bütlerini
 Bezemişlerdi dir zînetlerini

1103. Ķomışlar bütleri kürsîler üzre
 Kemâl-i ‛izzet-i ‛örfîler üzre

1104. İderler ol kilâb leyl ü nehârda
 Bir âteş yaķdı dirler ħarķ-ı ‛âde

1105. Bıraķmış âteşe ķurbânıñ anlar
 Nice ķurbân ider oda yananlar

1106. Şarâb içerler imiş oda ķarşu
 Ne fi‛iller iderler diñle bed-ħû

1107. Zinâ itmiş biri biri yanında
 Zenin âħer dutar eri yanında

1108. İderler bütlerine secde dirler
 Ne işler diñle ol kelb-i kebîrler

* BL’de başlık “Nübüvvet-i Nûĥ Nebî ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
1101 anlar: itler (İÜ)
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1109. Varup Nûĥ-ı Nebî ol ķavme söyler
 Beni Ĥaķ sizlere peyġamber eyler

1110. Sizi da‛vet-i dîne gelmişem ben 

 Muţî‛ oluñ ġażabdan bulıñ eymen

1111. Ķulaġuz olayım ben ţoġrı yola
 Bu ķullandıġıñuz fi‛l ne ola

1112. Ġażabdan ķorķuñ utanıñ Ħudâ’dan
 Baña uyıñ ħalâŝ oluñ belâdan

1113. İrişürsiz belâya uymayasız [41a BL]
 Arayuban beni de bulmayasız

1114. Bu sözleri ki Nûĥ taķrîr ķılmış
 O bütler yüzi üstine yıķılmış

1115. Kelâm-ı Ĥaķ ider bâţılı ibţâl
 Görelüm buradan neye irer ĥâl

1116. Göricek ol ķavim bu ĥâleti hep
 Ne kişisin bozasın ulu mežheb

1117. Dimiş ba‛żıları dîvânedür bu
 Bu sözler buña olmış didiler ħu

1118. Varup şâhlarına söylendi bu ĥâl
 Sarâyına getürdür Nûĥ’ı fi’l-ĥâl

1119. Dimiş ki ne kişisin nedür işüñ [30a İÜ]
 Süfehâ vaż‛ıdurur bu revîşüñ 

1120. Dimiş Ĥaķķ’uñ resûli Yemlik oġlı
 Baña Ĥaķ da‛vete emr itdi şuġlı

1121. Resûlem size geldüm da‛vet içün
 Beni bu ħidmete gönderdi Bî-çûn

1122. Ŝaneme ţapmañuz terk eyleñ anı
 Bulasız ķahr-ı Yezdân’dan emânı

1110 da‛vet-i dîne: da‛vete dîne (BL)
1119 vaż‛ıdurur bu revîşüñ: vaż‛ıdur buyurışuñ (İÜ)
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1123. Size îmân nedür ben bildüreyin
 Kelîme-i şehâdeti deyeyin

1124. Deyesiz bu kelâmı ŝıdķ-ıla siz
 Żafer bulmaya ol İblîs-i fersiz

Lâ ilâhe illallâh Nûĥün resûlullâh

1125. Şâh işitdükde Nûĥ’dan bu kelâmı
 Senüñle ķorķudurdum ħâŝ u ‛âmı 

1126. Bugün bed-nâmımuzdur saña ĥürmet
 Burada durma görürsin ĥasâret

1127. Olur Nûĥ da‛vete meşġūl müdâmî [41b BL]
 İder da‛veti Allâh’a enâmı

1128. Girür dînine bir ħâtûn muķaddem
 Ĥelâllıġa alur ħâtûnı ol dem

1129. O ħâtûndan üç oġlı olmış anuñ
 Bu oldı ibtidâsı dir inanuñ

1130. Oġullaruñ biri Ĥâm u biri Sâm
 Biri Yâfeś’dürür bil anlara nâm

1131. Olur üç ķızı daħı dir özünden
 Ĥużûre Seyyide Maĥbûre andan

1132. Getürür ehl-i beyti aña îmân
 Ve yetmiş kişi daħı buña uyan

Ki dirler lâ ilâhe illallâh Nûĥün nebiyyullâh

1133. Gelür îmâna bir ħâtûn daħı yâr
 Belürmek üzre emr-i Ĥaķ’la âśâr

1134. İder tezvîc anı daħı dinür Nûĥ
 Ŝadâya dindi luġat üzre Yenbûĥ 

1135. İki oġlı da andan oldı dindi
 Didiler Sâm u Ken‛ân nâm ķondı

1125 ķorķudurdum: ķorķuduram (İÜ)
1134 Yenbûĥ: Nebûĥ (BL)
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1136. Dinür ħâtûn rücû‛ eyledi dînden
 Başı ķurtulmamış anuñ elemden

1137. İder dir dîne da‛vet Nûĥ oları
 Dögerler Nûĥ’ı kâfir uluları

1138. Ne çekmiş dîn yolunda bil nebîler [30b İÜ]
 Büyükleri degil döger ŝabîler 

1139. Geçer dir kendüden Nûĥ sürür itler 

 Yine ķalķup oları dir ögütler

1140. Girüñ ĥaķ dîne görmeñüz ķażâyı
 Ki ben Ĥaķ yolına virdüm rıżâyı

1141. Sizi ben ŝaķlaram derd ü belâdan [42a BL]
 Muķadderdür bular ķālū belâdan

1142. Dögermiş yine anlar ol ‛azîzi
 Ŝoñundadur kelâmımuñ ležîži

1143. Bu ĥâli çekdi üç yüz yıl tamâmı
 Olup fevt pâdişahî ķaldı nâmı

1144. Gelüben şâh olur oġlı yerine 

 Varup Nûĥ aña dir saña derine

1145. Gele îmân getür ola müselmân
 Saña ta‛lîm ideyim dîn u îmân

1146. Ķabûl ķılmayuban cem‛ oldı küffâr
 Er u ‛avrat ķız u oġlan ne kim var

1147. Dögerler ĥażreti ţaş u aġaçla
 Olaruñ ħod ‛amelleriydi hâcle

1148. Gidüp ‛aķlı vü kendün bilmez olur
 Namâz vaķti ki ola yine durur

1138 Büyükleri: Bu begleri (BL)
1139 itler: anlar (BL)
1144 Gelüben: Yerine (İÜ)
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1149. Alup âbdest ü eylerdi ‛ibâdet 

 Birâder eyle olsa Ĥaķķ’a ţâ‛at

1150. Yine meşġūl olur da‛vetine ol
 Olara gösterür idi ŝaĥîĥ yol

1151. Ki dört yüz yıl geçer bu nev‛a ĥâlde
 Dîne girmek o küffârda muĥâlde 

1152. O pâdişâhları daħı olur dir
 Aña da Ĥażret-i Nûĥ’ı varur dir

1153. Gözüñ aç gitdi cehenneme babañ
 Benüm sözüm bu dem saña gelür ţañ

1154. Gele îmâna gir sen ol müselmân
 Saña ‛arż ideyim ben dîn u îmân

1155. Dimiş iy câdû seĥĥâre ne dirsin
 Bu def‛a ħalķ elünde ħod ölürsin

1156. Saña biz uymazuz var ĥâliñe git [42b BL]
 Hele dimiş saña eyledim ögüt 

1157. Dinür beş yüz yılı geçer ider ceng
 Ururlarmış müdâm dinür aña seng

1158. Caĥîme gitdi dir ol şâhları da 

 Bir oġlını ķodılar dir yerinde

1159. Varur dîn da‛vetine Nûĥ aña da [31a İÜ]
 Mü᾿ebbed olmasun başıñ belâda

1160. Gele İslâm’a telķįn ideyin dîn
 Nice kûh yir görüñ anda o ħodbîn

1161. Dimiş iy Nûĥ cezâñ bizden kötekdür
 Niçe bir dögilürsin gele tek dur 

1149 âbdest ü eylerdi: âbdest eylerdi (İÜ)
1151 küffârda: küffârsa (BL)
1156 eyledim: eyñedüm (İÜ)
1158 Caĥîme: Cehîme (BL) // yerinde: yerine (BL)
1161 dögilürsin: dögilür (BL)
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1162. Saña biz uymaz oġlı uymazuz bil
 Geçer dir bunuñ üstine hezâr yıl

1163. Ţoķuz yüz yıl da dinmiş bir ķavlde 

 Biñ üç yüz yıl da dinmiş ķāl u ķįlde

1164. Bu deñlü müddet eyler dîne da‛vet
 Aña râm olmamış dir er u ‛avrat

1165. Fesâdâtların arturmış kilâblar
 Kör itsün gözlerini dir turâblar

1166. Arasında oturmış Nûĥ olaruñ
 Dir oġluna birisi ol ĥımâruñ

1167. Bu Nûĥ’ı urup üşendür śevâbdur
 Ol oġlan avcı dir dolu turâbdur

1168. Urur gözine ol Nûĥ Nebî’nüñ
 Cehennemdür yeri bil ol ŝabînüñ

1169. Kemâl-i mertebe çekmiş vece‛ dir
 Ne ĥâle irgürür diñle ki taķdîr

1170. Olara bed-du‛â eyledi dir Nûĥ
 Ħudâ gök ķapuların ķıldı meftûĥ

1171. İrer ol dem du‛â tîri nişâna  [43a BL]
 Bu nażmum ola maķbûl dervîşâna

Beyân-ı fermân-ı sefîne ‛an ķıbeli’r-Raĥmân*

1172. Ħudâ’dan emr olınur Nûĥ gemi yap
 Benüm emrüm ile deryâ ola âb

1173. Saña tâbi‛i ķoy sen ol gemiye
 Žaħîreden de ķoñ ki anda yeye 

1163 Ţoķuz yüz yıl: Ţoķuz yıl (BL)
1171 tîri: tîr-i (İÜ)
* ķıbeli’r-Raĥmân: ķıbeli Raĥmân (BL)
1173 ķoñ ki: ķona (İÜ)
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1174. İşitdi bu nidâyı Ĥaķ resûli
 Gemiyi yapmaġa ŝıġadı ķolı 

1175. Biñ arşun uzunı dinmiş geminüñ
 Eni de beş yüz arşun anı bilüñ 

1176. Ve yüksekligi üç yüz arşun ola
 Ve yüz yigirmi dört biñ taħta gele

1177. Ve her taħtada bir peyġamber adı
 Yazılsun eyleme iy Nûĥ ‛inâdı

1178. Dimiş ol deñlü peyġamber ne bilem
 Cihânı yil gibi yilüp yügürem

1179. Dimiş Ĥaķ taħtayı yonmaķ senüñdür [31b İÜ]
 Nebîler adını yazmaķ benümdür 

1180. Ve yüz yigirmi mîħler ĥâżır eyle
 Mübâşeret it imdi geçdi öyle

1181. Müheyyâ eylemiş taħtaları Nûĥ
 Nice ki yuķaruda oldı meşrûĥ

1182. Ve dört taħtası eksik gelmiş anuñ
 Görüñ siz ķudretini ol Ħudâ’nuñ

1183. Çehâr yâr içün dört taħta yonar
 O taħtalarla taĥķįķ gemi dolar

1184. Gemi ma‛mûr olup bulmış nihâyet
 Dimiş küffâr ‛aceb bu ħarķ-ı ‛âdet

1185. İçecek ŝu bulunmaz ķanı deryâ [43b BL]
 Olarıñ sözüni Nûĥ itmez ıŝġā

1186. Temâşâ geldi küffâra bu işler
 Ħudâ bilür ki bunlara ne işler

1174 Ĥaķ: ol (BL)
1175 Eni de: Eni (BL)
1179 yonmaķ: yapmaķ (İÜ)
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1187. Dimiş Nûĥ dir geliñüz baña şimdi
 Size bilüñ ķażâ irişdi imdi

1188. Başın ţâvûs-veş düzmiş geminüñ
 Ħoros ķuyruġı miśli ķıçı bilüñ

1189. Yedi ţabaķa imiş içi anuñ
 Buyurmış Ĥaķ ķıġır murġın cihânuñ

1190. Ve ĥayvânâta daħı it ŝadâyı
 İşidür anlaruñ varı nidâyı

1191. Oları al gemiye cifti ile
 Benüm ķudretümi anlar da bile

Nidâ-i  Nûĥ Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi ve ‛alâ 
sâ᾿iri’l-enbiyâ᾿i’s-selâm*

1192. Çıķar yüksek yire dir Nûĥ nidâya
 Ţuyûr ile vuĥûş gûşı ŝadâya

1193. Dutuñuz şarķ u ġarbda siz ki varsız
 Eger murġsız u ĥayvânât-ı ţaġsız

1194. Geliñüz ciftiñüzle her biriñüz
 Ħudâ emriyle gemiye giriñüz

1195. Nidâsını işidür murġ u ĥayvân
 Nidâ yerine gelmege atar cân

1196. Ħudâyâ Ķādir u Ķayyûm u Settâr 

 Ki sensin cümleye fâ‛il-i muħtâr

1197. Nebînüñ sen ŝadâsın şarķ u ġarba
 İrişdirdüñ olara geldi ķurba

1198. Ţuyûr ile vuĥûş emrüñi bildi
 Senüñ fermânuñ ile cümle geldi

1199. Bu cem‛i ħalķ iden Ħallâķ sensin [44a BL; 32a İÜ]
 Kerîm u Ķādir u Rezzâķ sensin

* BL’de başlık “Nidâ-i   Nûĥ Nebî ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
1196 Ķayyûm u Settâr: Ķayyûm Settâr (BL)
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1200. ‛Uķūl irmez Ħudâyâ vaŝfuña hîç
 Muķadderüñ irişir ir eger geç

Cem‛-i vuĥûş u ţuyûr*

1201. Ţuyûr ile vuĥûş çiftiyle gelmiş
 Oları çift-ile gemiye ķoymış 

Her ţabaķaya giren insân ve ĥayvân bunlardur
1202. Ķor evvelki ţabaķasına insân
 Buyurmış cümle tertîbi o Mennân

1203. Daħı ķonmış dinür tâbût-ı Âdem
 ‛Aŝâ da üç yüz on üç ķonmış ol dem

1204. Dinür her bir ‛aŝâ bir mürsel içün
 Yazılmış nâmları bilür o Bî-çûn 

1205. ‛Aŝâda mürselüñ nâmı yazılmış
 Ġubârî ħaţ ile a‛lâ ķazılmış 

1206. İkinci ţabaķaya emr-i Sübĥân
 Girüp ‛avratla ķızlar ola mihmân

1207. Ve Ĥavvâ Ana’nuñ tâbûtı bile
 Nisâ ķısmıyle fülke ķonulına

1208. Üçünci ţabaķa ĥayvân-ı ţâġî
 Ve dördünciye murġān-ı duzâġî 

1209. Ve beşincisine yırtıcı ĥayvân
 Ve altıncısına yılan u çıyan

1210. Ve ‛aķrepler olarla ola dinmiş
 Ve yedinciye arslanlar ķonulmış

1211. Geminüñ ŝadrına dir Ĥażret-i Nûĥ
 Oturmış dir oķur esmâ-i sübbûĥ

* Cem‛-i: Cemî‛-i (İÜ)
1201 çift-ile: ciftiyle (İÜ)
1204 Yazılmış nâmları: Nâmları yazılmış (İÜ)
1205 Ġubârî ħaţ: Ġubâr-ı ħaţ (BL)
1208 ĥayvân-ı: ĥavân-ı (BL)
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1212. Gemide eyledükde dir ķu‛ûdı [44b BL]
 Bu âyet-i kerîmeyi oķudı

Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne Rabbî leġafûrün raĥîm*

Rivâyet-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu Te‛âlâ ‛anhümâ**

1213. Dinür Nûĥ gemiyi tekmîl ķıldı
 Ţavâf-ı Ka‛be şevķı ķalbi doldı

1214. Teveccüh ķıldı Ka‛be’ye ol eyyâm
 Şerîf ĥacere yüz sürmek imiş kâm

1215. Gidüp Nûĥ gemi anda ķaldı ħâlî
 Oñat diñle burada sen me᾿âli

1216. Diler küffâr ki yaķalar gemiyi [32b İÜ]
 Ne ķudret gösterür görüñ Ġanî’yi

1217. Resensiz u direksiz âsümâna
 Gemi çekildi düşdiler gümâna 

1218. Feriştehlere çekdürmiş o Ķahhâr
 Gemiyi yaķamamış cümle fi’n-nâr

1219. Mu‛allaķ durdı gemi gördi küffâr
 Dimişler bunda Nûĥ’ıñ siĥri ıżhâr

1220. ‛Aceb seĥĥârdur siĥrini görüñ
 Nice kişidürür Nûĥ özge bilüñ

1221. Gelüp Nûĥ Ka‛be’den görür gemiyi
 Tażarru‛ ile yâd eyler Ġanî’yi

1222. Gemi yirine iner Nûĥ gelicek
 Ta‛accübe varur küffâr göricek

1223. Nidâ irer Ħudâ’dan Nûĥ’a dinmiş
 Ki vaķt irişdi gir gemiye gör iş

* “Onun [geminin] yüzüp gitmesi de, durması da Allâh’ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim 
çok bağışlayan, pek esirgeyendir.” (Hûd 11/41)

** BL’de başlık “Rivâyet-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu ‛anh” şeklinde.
1217 direksiz: digreksiz (İÜ)
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1224. Ki diñle ķudret-i Ĥaķķ’ı burada
 Kimesne daħli yoķdurur arada

Düħûlü’s-sefîne [45a BL]

1225. Girür mâh-ı Receb’de gemiye Nûĥ
 Daħı girmişler idi cümle žî rûĥ 

1226. Demürden var imiş tennûr-ı Âdem
 Bişürmiş nân o tennûr içre ol dem

1227. Dimiş Nûĥ’a Ħudâ-yı Rabb-ı ‛izzet
 Belürir bil ‛ažâb içün ‛alâmet

1228. O tennûrdan ŝu çıķısardurur bil
 Bu yerler olısardur mâya tebdîl

1229. Rivâyet olınur Ka‛b ĥażretinden
 Ki diñlegil Ħudâ’nuñ ķudretinden

1230. Gemiye girmege merkeb çekinmiş
 Yapışmış ķuyruġa İblîs dinmiş

1231. Dimiş Nûĥ merkebe dir gir i şeyţân
 Bu lafżı işidüp girdi dir ol ân

1232. Görüp şeyţânı Nûĥ dimiş i mel‛ûn 

 Nice girdüñ u ķılduñ beni maĥzûn

1233. Eşek ķuyruġına yapışmış idüm
 Ki gir şeyţân didüñ ol ânda girdüm

1234. Bile girmem benüm muķadder idi
 Ħudâ uħrâya deñli zinde ķıldı

1235. Dimiş Nûĥ dir gemide sen iy İblîs
 Kimesne itme ıḍlâl ķılma telbîs

1236. Dimiş ţaşra çıķınca itmeyeyin [33a İÜ]
 Gemide kimseyi incitmeyeyin

1225 Daħı girmişler idi: Gemiye girmiş idi (İÜ)
1232 Görüp şeyţânı: Giren şeyţâna (BL) // Nice: Niçün (BL)
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1237. Dir ol şeyţân Nûĥ’a ķıl du‛âyı
 Ħudâ tevbemi maķbûl ķıla ânî 

1238. Nidâ ķılmış o Yezdân dindi Nûĥ’a 

 Ţarîķ ister ise şeyţân fütûĥa

1239. Di Âdem’e bu demde secde ķılsun [45b BL]
 Anuñ tevbesi de maķbûla irsün

1240. Dimiş şeyţân ki ben cennetde aña
 Ki secde itmedüm ma‛lûm a saña 

1241. Bu yirde kendü ĥâżır degil imdi
 Aña ben secde mi idemdi şimdi

1242. O tennûrdan çıķar ķırķ güne dek ŝu
 Dimiş kâfirlere ŝaġlıķdan el yu

1243. Ve gökden meşk aġzından aķar dir
 O yaġmur rengine ki Nûĥ baķar dir 

1244. Yaġan yaġmur ŝuyı levni yeşil bil
 Ve tennûrdan çıķan ŝuyı ŝarı kil

1245. Buyurmış Ķādir Allâh Ka‛betullâh
 Feriştehler göge çeke ol agâh

1246. Burada bir ķavilde naķl olunmış
 Ve Ka‛be ţaşı dört yerden gelinmiş

1247. O ţaşlarla yapıldı dindi Ka‛be
 Ŝaĥîĥdür bu ķavl yoķ bunda şu‛be

1248. O ţaşlar vardı dinür yerlerine
 Buyurmış dir Ħudâ meleklerine

1249. Ŝu çıķmış ţaġları ķılmış iĥâţa
 Ve ţaġlarda olan irişdi bâda

1237 maķbûl: ķabûl (İÜ)
1238 ķılmış: ķıldı (BL)
1240 ma‛lûm a: ma‛lûm (İÜ)
1243 aġzından: aġarından (İÜ)
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1250. Helâk olmış o küffâr cümle taĥķįķ
 İrişmişler belâlarına zındîķ

1251. Dinür ķırķ arşun olur ŝu ki baĥrâ
 Ŝuy-ıla dolmış imiş kûh u ŝaĥrâ

1252. Dutar ŝu maġrib ile meşrıķı yâr
 Ne ķudret gösterübdür diñle Cebbâr

1253. Durur ŝu üzre gemi altı ay dir
 Ve on gün daħı artıķ bile ŝay dir 

1254. Muĥaŝŝal altı ay on gün gemi bil [46a BL]
 Yürür deryâ yüzinde dir eser yil

1255. Dinür ţaġlarda Yezdân Cûdî ţaġın
 O geminüñ o ţaġ ķılmış duraġın

1256. O ţaġ küçük dinildi cümle ţaġdan
 Aña ne ‛izzet itmiş ol Yaradan

1257. Dinür ol ţaġ görür uzunı alçaķ [33b İÜ]
 Anuñ-çün eylemiş ĥürmet aña Ĥaķ

1258. Er iseñ dünyede çekme ġurûrı
 Özüñ alçaķ görüp sürgil sürûrı

1259. İrer ‛âşûre ‛îdinde sefîne
 O ţaġ bâġ olmış ol dem ehl-i dîne

Ķarâr-ı sefîne

1260. Ķarâr ķılmış o ţaġda dir sefîne
 Var ise ol cebeldedür defîne

1261. Gemi ķapusını fetĥ eylemiş Nûĥ
 Ŝafâ kesb eylemişler cümle žî-rûĥ

1262. Nażar olundı dinmiş yire ol ân
 Ŝu almış yiryüzini cümle yeksân

1263. Çıķarmış ķarġayı göre ķuruyı
 Gör imdi n’eylemiş ol ķara rûyı

1253 on gün daħı artıķ bile: on güni de daħı bile (BL)
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1264. O ķarġa leş bulup yimege başlar
 Anuñ-çün urılur başına ţaşlar

1265. Gögercin uçurur görmek içün Nûĥ
 Ŝuya girüp gögercin buldı nüşûĥ

1266. Nüşûĥıñ luġati mâ-i ķalîldür
 Gögercin ħûbdur ķarġa želîldür 

1267. Gögercin baldırın ħaşladı dir ŝu
 Isıcaķ idi yirden çıķıcaķ o 

1268. Gögercin baldırınuñ tüyi yoķdur [46b BL]
 Ķızıldur baldırı gör ki yanıķdur

1269. Gögercine du‛â eyledi Nûĥ bil
 Anuñ-çün ĥürmet üzre dutdılar il 

1270. ‛Aşur ‛îdi güni çıķdı gemiden
 Ne kim ķonmuşdı ĥayvân u âdemîden 

1271. Bir araya gelüp cem‛ oldılar hep
 Yeyecek ķısmı-çün arandı merkeb

1272. Ne kim bulundı-ise cem‛ olınur
 Pişirüben ţa‛âm olup yenülür

1273. Ħudâ’ya ĥamd idüp şükr eylediler
 Ŝalıvirdi o ķuşları didiler

1274. Daħı ne deñlü kim vardur cânavar
 Olanın çıķarup ţaşraya ŝalar

Binâ-i ķarye

1275. Buyurmış ķavmine Nûĥ dindi anda
 Yapalar ķarye[y]i bu ţaġ dibinde 

1266 Nüşûĥıñ: Neşûĥıñ (BL)
1267 Iŝıcaķ: Isıcaķ (İÜ)
1269 dutdılar: döndiler (İÜ)
1270 İkinci mısrâda vezin bozuk.
1275 Yapalar ķarye[y]i bu ţaġ: Yapıla bir ķarye ţaġ (İÜ)
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1276. Ki Cûdî ţaġıdur ol didigüm ţaġ [34a İÜ]
 Binâ olundı kendle bâġçe vü bâġ

1277. Ķarye-i Śemâne nâm virilmiş 

 O seksen kişi kûyı dimek olmış

1278. İder Nûĥ orada dünyâyı üç baħş
 Üç oġluna virüp nice geçer naķş

1279. Virür Sâm’a Ĥicâz ile Yemen dir
 Dimiş Ĥâm da nire varam ya ben dir

1280. Aña maġribdeki siyâh ‛Araplar
 Ve żamîmesidür Hindî erenler

1281. Ve o dem Yâfeś’e meşrıķı virmiş
 O demden Türk atası Yâfeś olmış 

Rivâyet-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu Te‛âlâ ‛anhümâ* [47a BL]

1282. Dimiş Nûĥ oġlı Ĥâm’a iy oġul bil
 Gemiye gireli râĥat degil dil

1283. Diziñe başımı ķoyup yatayım
 Ki bir miķdârca ben de uyuyayım

1284. O dem dir Ĥâm dizine başını ķor
 Dinilmiş anda dir Nûĥ ķaçan uyur

1285. Eser dir bâd açar serini Nûĥ’uñ 

 Ki seyri ‛âlem-i ħâbdandı rûĥuñ

1286. Görüp serini Nûĥ’ıñ Ĥâm güler dir 

 Ve Yâfeś çaġırup ŝayĥa ider dir

1287. Ve Sâm Nûĥ’ıñ o dem serini örter 

 Uyandıķda bu ĥâli ki bilür er

1277 Ķarye-i: Ķaryet-i (İÜ)
1281 Yâfeś: Yâśef (İÜ)
* BL’de başlık “Rivâyet-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu ‛anh” şeklinde.
1285 serini: sırrını (İÜ) // ‛âlem-i ħâbdandı: ‛âlemi ħâbdandı (BL)
1286 serini: sırrını (İÜ) // Yâfeś: Yâśef (İÜ)
1287 serini: sırrını (İÜ)



TENKİTLİ METİN - Peygamber Kıssaları282

1288. Ķaķuyup Ĥâm’a bed-du‛â ider dir
 Yüziñ ķara ola hemân senüñ dir

1289. Yüzi ķara olur Ĥâm’uñ o demde
 Yavuz iş itme yârâ ol keremde

1290. Dimiş Nûĥ Yâfeś’e senden gelenler 

 Ola cebbârîler u fir‛avunlar

1291. Dimiş Sâm’a ki oġlum serim örtdüñ
 Ħudâ luţfı ola ‛aybıña örtüñ

1292. Gele peyġamber aŝlıñdan müdâmî
 Ħudâ maķbûl ide bu dem du‛âmı

1293. Cihânda eylük üzre olagör yâr
 İdegör vâlideyn ĥaķķını ıżhâr

1294. Du‛âsın alasın tâ vâlideynüñ
 Olaruñ ĥaķķı tâ olmaya deynüñ 

1295. Velîni‛metlerüñ üstâdlaruñla
 Ri‛âyet vechile ol ânlaruñla

1296. ‛Uyûb açıcı olma ŝaķla zinhâr [47b BL; 34b İÜ]
 Hezârân ‛aybımuz setrinde Ġaffâr

Rivâyet-i Ĥażret-i Ķa‛b raḍıyallâhu Te‛âlâ ‛anh*

1297. Ħudâ bir günde vaĥy eyledi Nûĥ’a
 Ola ķavmi içinde dir fütûĥa

1298. İki yüz elli yaşda idi Nûĥ dir
 Ţoķuz yüz elli yıl ķavmiyle tedbîr

1299. Üzere olmış ol ehl-i diyânet
 Ħudâ luţfıyla ķılmışdur ŝıyânet

1290 Yâfeś’e: Yâśef’e (İÜ)
1294 ĥaķķı tâ: ĥaķķı ki (İÜ)
* BL’de “Te‛âlâ” yok.
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1300. Ţavâfdan-ŝoñra daħı iki yüz yıl
 Ve bir rivâyetinde özge tebdîl

1301. Dimişler üç yüz elli yıl ŝaġ oldı
 O zindegânesiyle bal yaġ oldı

1302. İder Nûĥ oġlı Sâm’a dir vaŝiyyet
 İki nesneyi dâ᾿im eyle ‛âdet

1303. Ve iki nesneden de ictinâb it
 Cihânda didügüm pendüm ile git

1304. İki ol didigümi diñle evvel 

 Tamâm iž‛ân idinüp göñlüñe al

1305. Kelîme-i şehâdetdür bilesin
 Aña meşġûl olup dâyim diyesin

Lâ ilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh

1306. Şehâdet kelimesin çoķ diyesin
 Bu vaŝiyyet-i Âdem’dür bilesin

1307. İkincisi budur ki bu du‛âyı
 Yazılmış ‛arşda görmüşlerdür anı

1308. Müdâm bunı daħı durma oķuġıl
 Benüm sözüme oġlum iseñ uyġıl

Sübĥânallâhi ve’l-ĥamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu valllâhu ekber
[48a BL]

1309. Ol iki işi kim işleme didüm
 Senüñ ķayġuñı gör ki nice yidüm

1310. Ħudâ’ya şirk getürme key ŝaķın sen
 Naŝîĥatumı saña eyledüm ben

1311. Biri daħı Ħudâ’nuñ ķullarını
 Ri‛âyet üzre gözle illerini

1304 didigümi: didigüm (İÜ)
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1312. Ŝaķın nâ-ĥaķ yire incitme zinhâr
 Saña gereklüsin didüm ne kim var

1313. Tamâm itmiş vaŝiyyetin o dem Nûĥ
 Cesedden çıķmaġa ţalab-ımış rûĥ

1314. Melekü’l-mevt virür Nûĥ’a selâmı [35a İÜ]
 İder ‛Azrâ᾿îl’e Nûĥ da kelâmı

1315. Seni gördükde ķorķdum ne kişisin
 Ŝanuram rûĥumı ķabż idicisin

1316. Dimiş ki bildigüñem sen bilürsin
 Ki Âdem Ata görgüsin görürsin

1317. İşidüben taġayyür buldı levni
 Dili dutuldı söylemedi ħaylî

1318. Güci yetmez o demde söylemege
 Ne söz ķalur o demlerde dimege

1319. Şehâdet kelimesini o demde
 Ħudâyâ luţfıñ ile eyle dilde

1320. Ŝorar ol demde Nûĥ’a melekü’l-mevt
 Ne ķorķarsın ölümden bunca müddet

1321. Cihânda ŝaġ olup virdüñ ü alduñ
 Ħaber vire cihân içre ne bulduñ 

1322. İki ķapulı bir kervânsarâydur 

 Girüben çıķdıġım bir iki aydur

1323. Şarâb ŝunmış ki iç ķorķuñ gider dir [48b BL]
 İçüp Nûĥ-ı Nebî teslîm ider dir

1321 virdüñ ü alduñ: alduñ u virdüñ (BL)
1322 kervânsarâydur: kârbânsarâydur (İÜ) // İkinci mısrâ İÜ’de “Girüp çıķduġım oldı bir iki 

aydur” şeklinde.
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Fâtiĥa*

Ķālû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râci‛ûn**

Ķıŝŝa-i Ĥâm***

1324. Buyurmışdur rivâyet Ka‛bü’l-Aĥbâr
 Ne sırlar keşf ider diñle o cebbâr 

1325. Dinür ki fevt-i Nûĥ’dan ŝoñra ol Ĥâm
 Cimâ‛ idüp o ħâtûndan alur kâm

1326. Olur ĥâmile ħâtûn Ĥâm’dan dir
 İki ikiz oġul ħâtûndan dir 

1327. Siyâh dir ikisi de ol veledüñ
 Dimiş ħâtûn babasına iledüñ

1328. Dimiş Ĥâm bu veled benden degildür
 Dimiş ħâtûn da ġayriden degildür

1329. Babañ saña idüpdür bed-du‛âyı
 Ħudâ bunıñla def‛ itsün belâyı

1330. Du‛âsıyla olur oġlıñ siyâhlar
 Çeker ħâtûn o demde nice âhlar

1331. O ħâtûn ile cem‛ olur yine er
 Siyâh rû żâhir olur dir iki ser 

1332. O Ĥâm terk eyledi dir ħâtûnını [35b İÜ]
 Eli ile bozar ol Ĥâm inini 

1333. Alup ħâtûn oġulların gider dir
 Görüñ ĥikmet-i İlâhî n’ider dir

* BL’de yok.
** “‘Bizim bütün varlığımız Allâh’ındır, sonunda da O’na döneceğiz!’ derler.” (el-Bakara 

2/156) (Bekir Sadak meâli)
*** Ĥâm: Ħâm (BL)
1324 Ka‛bü’l-Aĥbâr: Ka‛bü’l-Aħbâr (BL)
1326 ĥâmile: ĥâmîle (BL)
1331 ħâtûn ile: ħâtûnıyla (İÜ)
1332 Ĥâm: Ħâm (BL)
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1334. Ol evlâd irişüp kâmil olurlar
 Anaları ile yola girürler

1335. Kenâr-ı baĥre irerler giderek
 Biri birisi ile lu‛b iderek

1336. Dişisine cimâ‛ ider ricâli
 Çoġalırlar żuhûr ider ‛ayâli

1337. Ol arada yaparlar bir ķariyye  [49a BL]
 Olur dir orada bellü beliyye

1338. Ġıdâsı balıķ olur dir olaruñ 

 Kelâmı oldurur ol ulularuñ

1339. Siyâhlardur olar evlâdı ile
 Geçinürler imiş aŝĥâbı ile

1340. Olardur nesl-i Ĥâm taĥķįķ bilesin
 Olaruñ diñleme aŝla gelesin

1341. Burada ħatme irdi ķıŝŝa-i Ħâm 

 Helâk oldı muķaddem ehl-i aŝnâm

Ķıŝŝa-i Yâfeś

1342. Burada oldı râvî Ka‛bü’l-Aĥbâr
 Ki Yâfeś n’eyledi meşrıķda âśâr 

1343. Beş oġlı irişür ol Yâfeś’üñ bil
 Biri Cevher biri Nîreş di gil 

1344. Biri Yesâf biri Sefvîl Menâşiħ
 Bularıñ yâdına dil ola râsiħ 

1337 ķariyye: ķarye (İÜ)
1338 Ġıdâsı: Ġıţâsı (BL)
1341 Ħâm: Ĥâm (İÜ)
1342 Ka‛bü’l-Aĥbâr: Ka‛bü’l-Aħbâr (BL)
1343 biri Nîreş: biri biri Nîreş (İÜ). BL’de de “biri biri” yazılmış olmakla berâber ilkinin üstü 

karalanmış. H nüshasında da bu ibâre “biri biri” şeklinde (bk. 46a).
1344 Yesâf: Yâsef (BL)
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1345. O Cevher neslini Rûm yazmış inan
 Ve Nîreş’den gelür Türk didi iħvân 

1346. Yesâf’dan geldi Ye᾿cûc deyu mesţûr
 Menâşîħ’den ‛Acem ĥâkimi maķhûr

1347. Olar Ĥaķ’dan dilerem yoķ olalar
 ‛Acem mülkini ‛Ośmânlu alalar

1348. Du‛âmı müstecâb eyle İlâhâ
 Murâd viricisin sen pâdişâha 

1349. Sefvîl’den dir Ermenîler olmış
 Bu minvâl üzere taĥrîr ķılınmış

Ķıŝŝa-i Sâm bin Nûĥ ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’s-selâm*

1350. Beş oġlı daħı Sâm’uñ oldı dindi [49b BL]
 Esâmîleri de ta‛yîn olundı

1351. Birinüñ adı Faĥş evlâdı A‛râb [36a İÜ]
 Anı ġāyetle ulu bilmiş aĥbâb

1352. Yemen birinüñ adı Hâşimîler
 Yemen’den ĥâŝıl olmışdur didiler

1353. Dinilmiş Belbîs bigi adına
 Ķureyşîler mekânıdur Medîne 

1354. Ķureyşîler Belbîs’den ĥâŝıl olur
 Ulu nâm-ıla ‛âlemde añılur 

1355. Birinüñ adı Esved’dür bil anı
 O Nesnâs atası Yemen mekânı 

1345 didi: dindi (İÜ)
1348 viricisin sen: virici sensin (İÜ)
* BL’de başlık: “Ķıssa-i Sâm bin Nûĥ ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
1353 Belbîs: Belbelîs (BL)
1354 Belbîs: Belîs (BL) // Ulu: Olar (BL)
1355 atası: ünâsı (BL)
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1356. ‛Uveylim birinüñ adı işitgil 

 O ‛Âd ile Śemûd atasıdur bil

1357. Bulardan ĥâŝıl olan ħalķ çoġaldı 

 İrişüp her ķabâyıl dir ulaldı

1358. Kimi büte ţapar kimi güneşe
 Kimi yıldızla meşġūl olmış işe 

1359. Ħudâ Hûd-ı Nebî’yi virmiş ol dem
 O ĥażret ķıŝŝasından uralım dem

Ķıŝŝa-i Hûd Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm*

1360. Ka‛b’dan bil su᾿âl olunmış aķdem
 Cevâb virmiş imiş bundan muķaddem

1361. ‛Ivaż oġlu dinilür biline ‛Âd
 Ve ‛Ivaż Âdem oġlı olınur yâd

1362. Ve Sâm oġlı dinilür Âdem’e de
 Dimiş Âdem de Nûĥ diñ dedeme de

1363. Vehb ibn Münebbih ķıldı taķrîr 

 İdeyim buñda naķlini taĥrîr

1364. Ħarac adlu bir atı vardı ‛Âd’uñ [50a BL]
 Bir âvâzı nişânıydı nişâţuñ

1365. Ve bir âvâzı bulmaġa ħalâŝı
 Buña mu‛tâd ķılmışlardı nâsı

1366. Dü ŝayĥa itmiş ol esb-i sa‛âdet 

 İdermiş bu ŝadâlarla işâret

1356 ‛Uveylim: ‛Avîlem (İÜ)
1357 ĥâŝıl: ŝoñra (İÜ)
1358 yıldızla: yıldıza (İÜ)
*  BL’de başlık: “Ķıŝŝa-i Hûd Nebî ‛aleyhi’s-selâm”
1363 Vehb: Veheb (BL)
1366 itmiş: eylemiş (İÜ)
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1367. Ol at ķalmış dinilmiş idi Nûĥ’dan
 Niçe eśer żuhûr itmiş o şûħdan

1368. Var imiş ķavm-i ‛Âd’da üç ŝanem dir
 Ne atam var dir anlar ne anam dir

1369. Düzerler u ţaparlar büte anlar
 Cehennem içre vaţan duta anlar

1370. Ol üç aŝnâmuñ adlarını işit
 Bilüp bâţılları Ĥaķ yola sen git 

1371. Ŝanemüñ birinüñ adı Ŝadî dir [36b İÜ]
 Birinüñ de Hedî yekdür gidi dir

1372. Ŝamûd dir birinüñ adına anlar 

 İnanur mı aña ‛âķil olanlar

1373. Cevâhirle muraŝŝa‛ ol ŝanemler
 Nice ţapar aña gör ol Yemenler

1374. İder ħıdmet dir üç yüz altmış âdem
 Biri ħıdmet ider her günde her dem

1375. O ħuddâmuñ var imiş bir ulusı
 Anuñ Ħulûd adı ‛âlem delüsi

1376. Ħulûd’a ĥüsn-i ħulķ virmiş o Mennân
 Süħan-ver merd imiş ol merd-i merdân 

1377. Şecî‛ u ķuvvet ehli merd-i kâmil
 Ħudâ emri ile ol oldı ‛âmil

1378. Ħulûd eyledi dir aŝnâma niyyet
 Varuban dileyeydi isti‛ânet

1379. Varur bütħâne ķapusına ol merd [50b BL]
 Dutulup dili dir çekmiş o dem derd

1370 işit: işid (BL) // git: gid (BL)
1372 Ŝamûd: Ŝûd (İÜ)
1376 “Süħan-ver” olduğunu düşündüğümüz kelime her iki nüshada da “Seħünver” şeklinde 

harekelenmiş.
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1380. Mecâli ķalmamış güftâra anuñ
 Görüñ luţfını ol merde İlâh’uñ 

1381. Nidâ irişdi sem‛ine o demden
 İrer vaķt gele peyġamber biliñden

1382. Al ‛ammuñ ķızını terk eyle aŝnâm
 Bilesin sen daħı nedürür İslâm

1383. Ħulûd hemân alur ‛ammusı ķızın
 Ŝanem ħânede göstermemiş izin

1384. Ħulûd’dan geldi Hûd sen eyle iž‛ân
 Ne olmış ķıŝŝa diñlegil ol ezmân

Ķıŝŝa-i mevlûd-ı Hûd Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü 
ve’s-selâm*

1385. Ķadem baŝdı cihâna Hûd dindi
 Ţuyûr-ıla vuĥûş cümle sevindi 

1386. Biri birine dir muştulamışlar
 Bu dem Hûd-ı Nebî ţoġdı dimişler

1387. Düşer ‛Âd ķavmine ķorķu tamâmen
 ‛Alâyimden bilürler ħâŝ u ‛âmen

1388. Ķış imiş geldügi ‛âleme çıplaķ
 Ķurı aġac dir ol dem virdi yapraķ

1389. Virür eşcâr-ı mîve mîvesini
 Direr tâze civânlar ayvasını

1390. Ķurumuşca bıñarlardan ŝu çıķmış
 Revân olup o yeryüzine aķmış

1391. Cum‛a günde ţoġmış ol nebî bil [37a İÜ]
 Olurlar ıncķırıġa mübtelâ il

1392. Belânuñ ĥikmetin ŝormış o ţayfa
 Bu ĥâlât ile anlar düşdi ħavfa 

1380 merde: merd-i (İÜ)
*  BL’de başlık “Ķıŝŝa-i Mevlûd-ı Hûd Nebî ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
1385 vuĥûş: vuhûş (BL)
1392 ţayfe: ţâ᾿ife (İÜ) // İkinci mısrâ BL’de şöyle: “Kilâbuñ ţa‛mı taĥķįķdür ki çıķa”
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1393. Ħulûd’ıñ oġlı ţoġdı dir birisi [51a BL]
 Ħudâ’nuñ ol olacaķdur nebîsi

1394. Ŝaķınmaķ gerek andan cümlemüz dir
 Olurlar dir olarıñ varı dilgîr

1395. Dimiş Hûd nâmına atası Ġābir
 ‛Acele ehlini yeñmişdi ŝâbir

1396. İrişmiş Hûd nûrânî müşekkel
 ‛İbâdet üzre olmış dir muĥaŝŝal

1397. ‛İbâdetde görür atası anı
 Su᾿âl içün aña açmış zübânı

1398. Dimiş ki ţâ‛atüñ kime idersin
 Beni ħalķ idene dir ki bilesin

1399. Bu cümle ‛âlemi ħalķ itdi Allâh
 Beni peyġamber eyler olġıl âgâh

1400. Ŝanemlere ţapan yaman kişidür
 Biliñ taĥķįķ anı şeyţân işidür

1401. Dimiş vâlidesi de ĥâmileyken 

 ‛Acâ᾿ib görünüpdür baña mesken

1402. Yatardum bir ķuru aġac dibinde
 Ol aġac virdi yapraķ mîvesinde 

1403. Ve sen dünyâya geldüñ sevgüli baş
 Müdâmî Ĥaķ olupdur saña yoldaş

1404. Seni bir ķara ţaş üstine ķodum
 Aķ oldı ol ķara ţaş anı gördüm

1405. İrişmiş ķırķ yaşına Hûd o demde
 Nübüvvet irdi Ĥaķ’dan olma ġamda

1406. Buyurmış Ĥaķ Te‛âlâ Hûd’a da‛vet
 İder Hûd daħı ıżhâr-ı nübüvvet

1401 ĥâmileyken: ĥâmile iken (İÜ) // ‛Acâ᾿ib: ‛Acâyib (BL)
1402 Yatardum: Yatırdım (BL)
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1407. Varup ol ķavmi içre dir ki gelüñ
 Ħudâ’yı bir beni resûli bilüñ

1408. Bu bâţıldan çekiñüz siz eliñüz [51b BL]
 Benüm peyġamber-i Ĥaķ siz biliñüz

1409. Ţarîķ-i Ĥaķķ’a ķulavuz olayın
 Size ögredeyim işüñ ķolayın

1410. Bu dem kim bâţıl işlerden dönesiz
 Sa‛âdet menziline irişesiz

1411. Ĥicâb-ı küfri dilden gideresiz
 Sa‛âdet nûrını ol dem göresiz

1412. Dimiş küffâr ki iy Hûd sen delisin [37b İÜ]
 Dimezüz biz saña aŝlâ velîsin

1413. Yazılmış aña kežžâb didiler dir
 Bilür kežžâbı Yezdân dimiş ol pîr

1414. Ki Ĥaķ peyġamberüm itmeñ gümânı
 ‛Ažâbuñ yoħsa yaķlaşdı zamânı

1415. ‛Ažâbdan sizi ķurtarmaķ murâdım
 Benüm bu dem deli ķoduñuz adım

Rivâyet-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu Te‛âlâ ‛anhümâ*

1416. O ķavmüñ ķāmeti yüzer žirâ‛ dir
 Ve en küçüginüñ seksen žirâ‛ pîr

1417. Getürmemişler îmân Hûd’a ķavmi 

 Baŝîretlerini baġladı nevmi

1418. Olup ‛âŝî getürmediler îmân
 ‛Ažâbda yaraşır dir ol aŝıl cân

1419. Dimişler ki seni biz imtiĥâna
 Çekelüm bu degildür dir bahâne

*  BL’de başlık “Rivâyet-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu ‛anh” şeklinde.
1417 Hûd’a: Hût’a (BL)
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1420. Bize virgil ‛ažâb Ĥaķ ise sözüñ
 Bilevüz seni peyġamberdür özüñ

1421. Ħudâ-yı Žü’l-celâl’e maħfî esrâr
 Olur mı aña ma‛lûm her ne kim var

1422. İrer ķaĥţ ehl-i küfre görür anlar [52a BL]
 Acıġuban biri birin yir anlar 

1423. Belâdan ġayrı hiçbir imtiĥânı
 Bulamayup belâ isteye anı

1424. Nice idrâk ola ‛âlemde bu kim
 Belâ isteye bula anı şu kim

1425. Belâdan ķurtula mı hiç o küffâr
 Cehennemde yeridür anlaruñ nâr

1426. Dinür üç yıl müdâmî yaġdı yaġmur
 O ķaĥţda gözlerini yedi dir mûr

1427. O ķaĥţ ile zebûn olur o küffâr
 İder açlıķ olaruñ cânına kâr 

1428. Dimiş Hûd idüñ istiġfâr olara
 Ve tevbe ķılıñuz buluna çâre

1429. Dimişler Ka‛be’ye âdem ŝalalum
 Ki ķaĥţ derdine biz dermân bulalum

1430. O küffâr ‛âdet idinmişler evvel
 Açar ĥâcâta Ka‛be’de biri el

1431. Olar dir gönderürler altı kimse
 Varurlar Ka‛be’ye anlar kim-ise

1432. İkisi Ka‛be’de olur müselmân [38a İÜ]
 Ki Hûd ķavmi helâk oluna yeksân

1422 İkinci mısrâ İÜ’de “Taħayyül eyle bile bitmedi otlar” şeklinde.
1427 ile: iled (BL)
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1433. Biz anlardan degilüz saña ma‛lûm
 Virüp İslâm ķılduñ bizi ma‛ŝûm

1434. Bizüm ĥâcâtımuzı eyle maķbûl
 Efendisinden ister ĥâcetin ķul

1435. Sem‛lerine nidâ irdi dindi
 Du‛âñuz biliñüz maķbûla irdi

1436. Murâdıñuz daħı ne ise dileñ
 Bizüm ‛ömrümüzi kerkezce eyleñ

1437. Nidâ ider olara Rabb-ı ‛izzet [52b BL]
 Virildi dilegüñiz üzre ruħŝat

1438. Ol alţınuñ ki dördi kâfir idi
 Uluları adına Ķayd dindi

1439. Ol iki müslümân anlara dimiş
 Dileñ ĥâcâtıñuzı bite tâ iş

1440. Dimiş anlar İlâhî ‛Âd ķavmi
 Ŝusuzlıķdan olar görmedi nevmi 

1441. ‛İnâyet eyle yaġmur vir olara
 Bulalar emrüñ ile ķaĥţa çâre 

1442. Ħudâ virmiş olara üç bulut dir
 Aķ u ķara ķızıl itdi ŝu‛ûd dir

1443. İrişmiş anlaruñ sem‛ine bir ün
 Bulardan iste birin girüñe dön 

1444. Dimiş ol Ķayd ķara bulut virülsün
 Neye irer ķara yazulı görsün

1445. Buyurmış yil ħazînedârına Ĥaķ
 Dinür ŝarŝar yilinden žerreye baķ

1446. Ki žerre ħalķasına ŝıġacaķ yil
 Virülsün kim bileler neydügin il

1440 Ŝusuzlıķdan: Ŝu şerrinden (İÜ)
1441 yaġmur vir: yaġmurdan (İÜ)
1443 girüñe: girüye (İÜ)
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Rivâyet-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu Te‛âlâ ‛anhümâ*

1447. O bâda bil ki yetmiş biñ ferişte
 İder ħıdmet müdâm anlar ol işte

1448. Olara bir ferişte olur serdâr
 O ħıdmetde o bilür her ne kim var

1449. O baş ferişte dimiş yâ İlâhî
 Ne deñlü yiledür emrüñ İlâhî

1450. Buyurır Ķādir u Ķayyûm u Ķahhâr
 O žerre ĥalķası ķadar ider kâr 

1451. İlâhâ çoķdurur ‛ilmüñ muĥîţdür [53a BL]
 Ŝadefde ķaţre âb ķıldıñ müdâm dür

1452. Bir igne yurdusı miķdârı kâfî [38b İÜ]
 Rıżâñla dinilür cevâba şâfî 

1453. Olunmış ol ķadar yile işâret
 İrer ol demde küffâra ħasâret

1454. Görürler bir ķara bulut süzülmiş
 Uçar ķuş gibi üstlerine gelmiş

1455. Dimişler ki gelen yaġmur buludı 

 Görürler ol dem içinde de Hûd’ı

1456. Dimiş anlara irdüñüz belâya
 Gelüñ tevbeyle yalvaruñ Ħudâ’ya

1457. Îmâna gelüben oluñ müselmân
 Belâ def‛ oluban ķurtarasuz cân

1458. Dimişler Hûd’a ki maķŝûda irdüñ
 Bu bârân buludı gelmekde gördüñ 

*  BL’de “Rivâyet-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu ‛anh” şeklinde.
1450 ĥalķa: ħalķa (BL)
1452 cevâba: cevâb-ı (BL)
1455 yaġmur: maķŝûd (İÜ)
1458 bârân: ķara (İÜ)
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1459. Saña ne iĥtiyâc ķaldı burada
 Senüñ ħod medħaliñ yoķdur arada 

1460. Ħudâ bir yil virür küffâr iline
 Kemâl-i ķudreti anda biline

1461. Yerinden köklü aġacları yıķdı
 Yedi biñ kişi dir ţaġlara çıķdı

1462. Biri birine yapışmışlar anlar
 Ki Hûd ķanda deyu baķup ararlar

1463. Bilürler ki belâ irişdi taĥķįķ
 Kelâm-ı Hûd’ı ķılmışlardı taŝdîķ

1464. Belâ geldi didügi gerçek imiş
 Başımuza gelüpdür şimdi bu iş

1465. Yedi biñ kimse dir bâd şiddetünden
 Deperler yiri ŝayĥa ĥiddetünden

1466. Yudar yir dizlerine dek oları [53b BL]
 Helâk olmış olarıñ cümle varı

1467. Ħarâb olmış var ise her ne olsun
 Ögütdi âsiyâbda oldı dir un

1468. Havâya ŝavurur tozını devrân
 İşidenler bu sırrı ķaldı ĥayrân

1469. Dinür ol ânda Hûd dâ᾿ire çizdi
 Ķabîlesiyle dâ᾿ireye girdi

1470. Olar peyġamber ile ķurtulurlar
 Cihân içre sa‛âdetde olurlar

1471. Yigirmi yıl geçicek bu aradan
 Yiter va‛de-i Hûd dinür Ħudâ’dan

1472. Şular dir tâbi‛ olmışlardı Hûd’a
 ‛Acem iķlîmine irmiş ķu‛ûda

1459 arada: burada (İÜ)
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1473. Olurlar Sâm ķatında dindi anlar [39a İÜ]
 Ķalurlar ‛âm ķatında ol erenler

1474. İki yüz yıl geçicek Ĥaķ Te‛âlâ
 Buyurur Ŝâliĥ’i peyġamber ola

Ķıŝŝa-i Ŝâliĥ Peyġamber ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü 
ve’s-selâm*

1475. Rivâyet Ka‛bü’l-Aĥbâr’dan olundı
 O Yezdân ķavm-i ‛Âd’ı yoķ ķıldı 

1476. Ŝemûd ķavmi cihânı ķıldı ma‛mûr
 ‛Adûlarına olmışlardı manŝûr 

1477. Olar olmuşlar imiş on ķabîle 

 Görelim ‛âķıbet anlar ne ķıla

1478. Ve her ķabîle yetmiş biñ er imiş
 Olardan ġayrısı cümle zen imiş

1479. Olar ķuvvetlü cebbâr çoķ cemâ‛at
 Ĥicâz’la Şâm miyânında iķāmet

1480. Üzre olınurdı dinmiş ĥikâyet  [54a BL]
 Bunuñ üzerine olmış rivâyet

1481. Olara pâdişâh ‛İmrân Ķayd bin
 Śemûd bin ‛Âd bin ‛Ivaż ħodbîn

1482. Ki Sâm’a irişür evlâd u ecdâd
 Olaruñ her birine böyledür ad

1483. Dimişler ķavm-i Hûd’a ol ķabâ᾿il
 Bu tevcîhe görüñ kim ola ķābil 

1484. Bizüm ķuvvetimüz sizden ziyâde
 Ve mâlımuzla ķalbimüz küşâde

*  Başlık BL’de “Ķıŝŝa-i Ŝâliĥ Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
1475 Ka‛bü’l-Aĥbâr: Ka‛bü’l-Aħbâr (BL)
1476 manŝûr: maķŝûr (İÜ)
1477 Olar: Ulu (BL)
1480 olınurdı: olınur (BL)
1483 ķābil: ķâ᾿il (İÜ)
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1485. Ve ţaġlar oyaruz evler yaparuz
 İki etmeklinüñ birin ķaparuz

1486. Melek ķuvveti bize eśer itmez
 Ŝaĥîĥ sözdür ki cân bostânda bitmez 

1487. Olaruñ evlerinüñ ķaddin işit
 Yüz arşun dinilür ne gör ne işit

1488. Yüz arşun daħı uzunı dinilmiş
 Eve adamlar egilür girermiş

1489. Ķapuları da âhendendi cümle
 Kimesne idemez anlara ĥamle

1490. Olaruñ ķalmadı nâm u nişânı
 Cehennem oldı anlaruñ mekânı

Vaŝf-ı Ŝanem*

1491. Dimiş şâhları bir ŝanem düzüle
 O ‛Âd ķavmi ŝaneminden yeg ola

1492. Gelüp bir seng tırâş yonar o dem ţaş [39b İÜ]
 Yüzi âdem yüzinden gösterür baş 

1493. Ve gerden ile gögsü öküz endâm
 Ayaķları it ayaġı degil râm

1494. Tamâm oldıķda ol büti bezerler [54b BL]
 O kelpler gör ki kendüler düzerler

1495. Cevâhirle muraŝŝa‛ eylemişler
 Şehe seyr eylemege gel demişler 

1496. Görüp üstâdına bir ħâne yap dir
 Muraŝŝa‛ ħâne içre ħalķı ţapdır

1497. Yaparlar büte ħâne sîm u zerden
 Murassa‛ eylemişler anı dürden

1486 bostânda: bostânunda (İÜ)
*  İÜ’de başlık “Vaŝf-ı Cehennem”
1492 yüzinden: yüzinde (BL)
1495 Şehe: Śebehe (BL)
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1498. Ķomışlar büti ol ħâne içine
 Yapışurlar dinür baş u ķıçına

1499. Yürümege şu kim olmaya ķādir
 Kelâm bundan daħı olmaya ŝâdır

1500. Düzeler kendüler anı ĥacerden
 Ve ba‛żılarını daħı şecerden

1501. O bî-dînler ţapalar yine aña
 Nice ķalmasun âdem bunda ţaña

1502. Ħudâ dûzaħı anlara yaratmış
 Olara âteş içinde yir itmiş

1503. İlâhâ ĥikmetüñ pür ‛ibretüñdür
 Bu cümle ħalķ olan hep ķudretüñdür

1504. O kâfir pâdişâhı ķavmi ile
 Gözündeki o ġaflet nevmi ile

1505. Varup her günde ol büte ţaparmış
 Ki bilmezler o ţaşda ol ne görmüş

1506. Dimiş ol şâh bir eyü kişi bulıñ
 Eyi bile o ħidmetini yoluñ

1507. Ŝaneme ħidmet ide ol müdâmî
 Eda-i ħidmet ile duta câmı

1508. Śemûd ķavminde Kâfûh adlu bir er
 Aña açılsa lâyıķ ħidmete der

1509. Dimişler cümle küffâruñ kebîri [55a BL]
 O ħidmete ķosunlar ol dilîri 

1510. Ŝanem ķulluġın aña bildürürler
 Anuñ neslin ŝaneme güldürürler 

1511. İder Kâfûh ŝaneme özge ķulluķ
 Dimişlerdür ki ķulluķdan ululuķ

1509 ķosunlar: ķonulsun (BL)
1510 neslin: neslini (İÜ)
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1512. Śemûd ķavmi ki ţaparlardı puta
 Olar inkâr ķılmışlardı Hûd’a 

1513. Ħudâ rızķlarını kesmez olaruñ [40a İÜ]
 İkiz oġulları ţoġar olaruñ

1514. Aġaçlar mîve virür iki kerre
 Kimüñ ‛aķlı irişür dir bu sırra

1515. O küffâr dir bu ni‛met ol ŝanemden
 Olarıñ başı ķurtulmaz elemden

1516. Götürürler iki def‛a ĥaŝâdı
 Ġanî olmışlar eylerler fesâdı 

Mevlûd-ı Ŝâliĥ Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi ve ‛alâ 
sâ᾿iri’l-enbiyâ᾿i’s-selâm*

1517. Dinür Kâfûh o ħidmet üzre durur
 Bilinden nûr çıķar ol ânı görür

1518. Şu‛â‛ı dutdı dünyâyı o nûruñ
 Nidâ irmiş ķulaġına ki görüñ

Ve ķul câ᾿e’l-ĥaķķu ve zehaķa’l-bâţıl**

Elâ bu‛den ve suĥķan li-śemûd***

Ve hâžâ Ŝâliĥ

1519. Burada Ĥaķ Te‛âlâ kim buyurur
 Gelür Ĥaķ bâţıl ol dem bâţıl olur

1512 Hûd’a: Hût’a (BL)
1516 iki def‛a: idi anlar (BL)
*  BL’de başlık “Mevlûd-ı Ŝâliĥ Nebî ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
**  “Yine de ki: Hak geldi, bâtıl yıkılıp gitti. Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur.” (el-İsrâ 

17/81)
***  “Semûd kavmi (Allâh’ın rahmetinden) uzak kılındı.” mânâsına gelen bu ifâde yukarıda-

ki şekliyle Kur’an’da yer almamakta; aynı mânâya gelen “Elâ bu‛den li-śemûd” âyeti 
bulunmaktadır (Hûd 11/68). (“suĥķan” ve “bu‛den” kelimelerinin aynı anlamı taşıdığına 
dâir bk. İbn Abbas’ın Buhârî, “Rikak”, 164. hadise yaptığı izah. Ayrıca bk. Elmalılı Ham-
di Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, VII, 5219.)
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1520. Bu ĥâle iricek Kâfûh durdı
 O demde o ŝanem yanına geldi

1521. Ki düşmüş ol ŝanem dir yüzi üzre
 Alur Kâfûh başını dizi üzre

1522. Ħudâ emriyle ŝanem söylemiş dir [55b BL]
 Bilüñden bil ki peyġamber gelür pîr

1523. Anuñ ħavfiyle düşdüm yüzüm üzre
 Anuñ buyruġı iki gözüm üzre

1524. Didükde düşdi Kâfûh ol arada
 Uyanup buldı kendin bir derede

1525. Ħudâ irgürmiş idi anı anda
 Feriştehlerle ķomadı yabanda

1526. Bulur Kâfûh orada bir maġāra
 Hemân-dem girdi didiler o ġāra

1527. Ħudâ bir uyķu virmiş Kâfûh’a bil
 Tamâmen uyudı dir anda yüz yıl

1528. Arayup Kâfûh’ı bulamadılar
 Nice olduġını hiç bilmediler

1529. Anuñ ħâtûnı Ġum aġlardı dâ᾿im
 Oķurmış dâ᾿imâ ol ism-i ķā᾿im 

1530. Görür bir murġı ķonar ħânesine
 Başı aķ ķarnı ķara arķası ne

1531. Yeşil arķası vü ayaġı ķızıl [40b İÜ]
 Cevâhirle müzeyyen görmemiş il

1532. Görüp ħâtûn anı ‛acebe ķaldı
 Durup ol ânda murġ yanına geldi

1533. Dimiş murġa cinân murġı mısın sen
 Senüñ gibi cihânda görmedüm ben

1529 ķā᾿im: dâ᾿im (İÜ)
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1534. Ħudâ emriyle güftâra gelür ķuş
 Ki cennet ķuşıyam boyımdurur ħoş

1535. Ya sen ne içün aġlarsın ħaber vir 

 Ki yüz yıldır erim-çün aġlarum dir

1536. Bulamazam anuñ nâm u nişânın 

 Deyu virür anuñ murġa nişânın

1537. Dimiş murġ ister-isen anı bulmaķ [56a BL]
 Yaraşmaz imdi şimdi burda durmaķ

1538. Ben uçam altıma sen yüriyesin
 Anı ġār içre sen uyur bulasın

1539. Uçar murġ yürür altından o ħâtûn 

 Erini ŝatsalar alurdı ŝatun

1540. Giderek irişürler dir o ġāra
 Eri cüśśesi görünmiş nigâra

1541. Dimiş murġ dur i Kâfûh geldi ħâtûn 

 Uyanmış Kâfûh ol dilemiş odun

1542. Görüşüp ħâtûna cem‛iyyet itmiş
 O ħâtûn oradan ĥâmile gitmiş 

Beyt*

1543. İ ķudret ıssı Ķādir ķudretiñ çoķ
 Vücûda geldi kün lafżıyla maħlûķ 

1544. Muĥarremde cum‛a gicesi yâr
 Ţoġar Ŝâliĥ açayın saña aħbâr

1535 ne içün: niçün (İÜ)
1536 Bulamazam: Bulamaz (İÜ)
1539 altından: altında (İÜ)
1541 dur: tur (BL) // İÜ’de “ol” yok.
1542 ĥâmile: ĥâmîle (BL)
*  BL’de başlık yok. Ancak beyit çerçeve içinde.
1543 maħlûķ: mevcûd (BL) // Kün: Kur’ân-ı Kerîm’de el-Bakara 2/117; Âl-i İmrân 3/47, 59; 

el-En’âm 6/73; en-Nahl 16/40; Meryem 19/35; Yâsin 36/82; Ġāfir 40/68’de geçmekte 
olup Allâh’ın “Ol!” emrini ifâde etmektedir.
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1545. Ne deñlü var ise aŝnâm u putân
 Yüzi üzere düşer anlar ol ân

1546. Varur bütħâneye secdeye ol şâh
 Görür bütleri düşmiş eylemiş âh

1547. Neden düşdi bular deyu ŝorar ol
 Büt içine ider şeyţân o dem yol

1548. Girüp büt içine söyler o mel‛ûn
 Dimiş bu cümleñüz oluna maĥzûn

1549. Bir oġlan ţoġdı Ŝâliĥ’dür aña nâm
 Ķudûmından düşüpdür cümle aŝnâm

1550. O peyġamber olısardur ŝaĥîĥ bil
 Aña tâbi‛ olısardur ķamu il

1551. Şu demde siz anı ķatl itmeyesiz  [56b BL; 41a İÜ]
 Küfür üzerine dîn dutmayasız

1552. Düşer küffâra dir ħavf ile ħaşyet
 Göñüllerine düşmüş derd ü miĥnet

1553. Dinür Ŝâliĥ yedi yaşına yitdi
 O dem Kâfûh da dir uħrâya gitdi

1554. Anası daħı ölmiş Ŝâliĥ’üñ dir
 Ķamumuzıñ olacaķdur yiri yir

1555. Gire-başladı Ŝâliĥ ķavmi içre
 İrişe da‛vetüm dir ķavm-i cîne 

1556. Girüp bütħâneye bir günde Ŝâliĥ
 Ne yüzden el virür görüñ meŝâliĥ

1557. Ķadem baŝdıķda bütħâneye ol şîr
 Ve bâţıl ref‛ olup ĥaķķı işidir

1558. Nidâ dergâh-ı Ĥaķ’dan işidüpdür
 Ki Ŝâliĥ sem‛ine anda irüpdür

1551 Şu: Bu (İÜ)
1555 ķavm-i cîne: ķavm u cîne (BL)
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1559. O bütler yüzi üstine yıķıldı
 Görüp küffâr anı mefķūd oldı

1560. Dimiş peyġamber olacaķdurur bu
 Yâħûd siĥr-ile buña dine câdû

1561. İrişür ķırķına Ŝâliĥ cihânda 

 Olur Ŝâliĥ peyġamber o ânda

1562. Gelüp Cibrîl dimiş ki seni Sübĥân
 Peyġamber idüpdür idin iž‛ân

1563. Śemûd ķavmini da‛vet eyle dîne
 Ŝaneme ţapma di anları ŝına 

1564. Gireler ĥaķ dîne ni‛met vire Ĥaķ
 Ve ŝayrı olmayalar dir muĥaķķaķ

1565. Ve ikişer götüreler ĥaŝâdı 

 İki kez vire dir mîveyi Hâdî

1566. Getürmiş Ŝâliĥ’e bir ĥulle Cibrîl [57a BL]
 Ve Âdem’üñ ‛aŝâsın al ele bil

1567. Geyüp sen ĥulleyi dutġıl ‛aŝâyı
 İşitdüñ ħod muķaddem sen nidâyı

1568. Var imdi da‛vete Ĥaķ emri ile
 Ne kim fermân-ı Ĥaķ’dur eyle eyle

1569. O gün Ŝâliĥ ider küffârı da‛vet
 İder bed-nâmların ol ehl-i nekbet

1570. Olar cem‛iyyet ile büt evine
 Girüp puta ţapar ol girü gine 

1571. Görüp peyġamberi anlar demişler
 Büte ķıl secde fi‛liñi baġışlar

1561 ķırķına: firķate (İÜ)
1563 ţapma di: ţapmadı (BL)
1565 götüreler: götüre dir (İÜ)
1570 girü: kibr u (BL)
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1572. Dimiş Ŝâliĥ ki bilüñ iy ķabâ᾿il [41b İÜ]
 Resûl ķıldı beni her kim ki ķā᾿il

1573. Olursa ţoġrı yolı gösterürem
 Ve ‛ažâbdan sizi dir ķurtaruram

1574. Dimiş dir şâhları seni bilürüz
 Ĥasebüñ aŝlı ile işidirüz

1575. Risâlâtıña senüñ i‛timâd yoķ
 Dimiş Ŝâliĥ ki ħalķ eyledi maħlûķ

1576. O Ķādir ķudretin bildirdi bir bir
 Beyân Ķur᾿ân’da işitgil ki ne dir

Fe’t-teķullâhe ve eţî‛ûn ve mâ es᾿elüküm ‛aleyhi min ecrin in ecriye illâ 
‛alâ Rabbi’l-‛âlemîn*

1577. Ħudâ’dan ķorķubanı baña uyıñ
 Bu şer işden bugünden eli yuyıñ

1578. Dimişler Ŝâliĥ’e anlar delisin
 Eyü seĥĥârsın dinmez velîsin

1579. Dimiş peyġamberüm sözümi diñleñ 

 Şehâdet getürüp ĥaķ sözi söyleñ

Lâ ilâhe illallâh Ŝâliĥ Resûlullâh [57b BL]

1580. Ne deñlü da‛vet itdiyise ħalķı
 Olara gösterürdi ĥüsn-i ħulķı

1581. Ḍalâletlerini arturdı küffâr
 Naŝîĥat mi ķabûl eyleye fi’n-nâr

1582. Dimişler ‛âķıbet nebî iseñ sen
 Du‛â eyle deve ţoġa bu ţaġdan

1583. El açmış Ĥażret-i Ŝâliĥ du‛âya
 Dimiş Cibrîl ķulaķ dutġıl nidâya

*  eţî‛ûn: eţî‛ûnî (BL) // “Artık Allâh’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna 
karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak âlemlerin Rab-
bidir.” (eş-Şuarâ 26/126-127)

1579 Dimiş peyġamberüm: Dimiş ĥaķ peġamberüm (İÜ). BL’de de aslında var olan “ĥaķ” 
kelimesinin harfleri vezne riâyet zaruretiyle silinmiş, nokta ve harekeler ise duruyor.
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1584. Cebel ķarşusına el aç du‛â ķıl
 O dem içinde maķŝûdıñı bulġıl

1585. Ţaġa ķarşu açup destini Ŝâliĥ
 Olur ķalbine ol ânda o lâyıĥ

1586. İlâhâ dertlüye viren devâyı
 Bu ânda eylegil maķbûl du‛âyı

1587. Hemân ol ţaġ iñiler ĥâmile-var
 Yarılur ţaġ içinden deve çıķar

1588. ‛Aķıl itmez iĥâţa ķudretüñi
 Ki ŝâni‛sin bilürsin ŝan‛atüñi

1589. Devenüñ örgücünden boynına dek
 Yedi yüz arşun oldı didi ölçmek

1590. Ve iki ayaġınuñ aralıġı
 Dinür beş yüz arşun iriliġi

1591. Çıķup deve nidâ ķılmış o ħalķa [42a İÜ]
 Dimiş ki râżı oluñ cümle Ĥaķķ’a

Lâ ilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh

1592. Deveye iy Kerîm virdüñ şehâdet
 Ki taķrîr ķıldı bu nev‛a ‛ibâdet

1593. Dimiş Cibrîl ŝıġa ķarnın devenüñ [58a BL]
 Ŝıġamış ķarnını dir Ŝâliĥ anuñ

1594. Ţoġurmış bir köşek ol deve ol ân
 Ki şâhid iki olmış buña inan

1595. Tüyi anası tüyine müţâbıķ
 İkisi biri birine muvâfıķ

1596. Var imiş dir o ķavmiñ bir ķuyusı
 Ŝulanurmış ţavarıyla ķamusı

1597. İderler ittifâķı ol ķabîle
 Ħudâ bilür ki anlara ne ķıla

1598. Dimişler deve bir gün ŝuyı içsün
 Ve bir gün ġayrı ĥayvâna irişsün
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1599. Belâsın istedirsin iy Ħudâyâ 

 Ḍalâlet ehli müsteĥaķ belâya

1600. Geçer bu ĥâl ile bir niçe eyyâm
 Ŝu ķıllet buluban alınmamış kâm

1601. Ŝusuz ķalmış ţavarları kilâbun
 Kemâl-i teşnesi olmuşlar âbun

1602. Cevâb-ı Ĥaķķ’ı Ŝâliĥ-i Nebî dir
 İrişür ol ki olmış ola taķdîr

Hâžihî nâķatün lehâ şirbün ve leküm şirbü yevmin ma‛lûm*

1603. Ħudâ buyurdı bir gün deve içsün
 Ve bir gün ġayrı ĥayvâna irişsün

1604. Ķaçan nevbet deveye gelse ol gün
 Ķamu ħalķuñ evi ni‛metle pür-ħûn

1605. Ve her ev süd ile memlû olurmış
 Ve her ķapları dinür südle dolmış

1606. Ni‛amla muġtenem olmışdı küffâr
 Niçe mekr irgürür şeyţân-ı mekkâr

1607. Dimiş deve südiyle oldıñuz bay  [58b BL]
 Anuñ etin yiseñüz andadur rây

1608. Tükenmez ni‛mete mâlik olursız 

 Benüm sözüm ile eylük bulursız

1609. O şeyţân vesvesesiyle deveyi
 İder küffâr öldürmege re᾿yi 

1610. O küffâr ulusına dirdi Ġazvî [42b İÜ]
 Deve ölmesine ķılmış o rezmi

1599 istedirsin: isdedirsin (BL)
*  BL’de “Hâžihî nâķatün” kısmı yok. // “[Sâlih:] İşte (mucize) bu dişi devedir. Onun bir su 

içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir [dedi].” (eş-Şuarâ 26/155)
1607 Dimiş: Düşmüş (İÜ)
1608 Tükenmez: Dükenmez (İÜ)
1609 re᾿yi: râyı (BL)



TENKİTLİ METİN - Peygamber Kıssaları308

Fekežžebûhu fe‛aķarûhâ fedemdeme ‛aleyhim rabbühüm bi-ženbihim 
fesevvâhâ ve-lâ yeħâfu ‛uķbâha*

1611. Deve de çekdi küffârıñ belâsın
 Cihânın kim görüpdürür vefâsın

1612. Ŝu içmege serin egdikde üştür 

 Yazusını öñünde o da görür

1613. Sinirlerler ayaġını o küffâr
 Şütür pâ-bend ile dir eyledi zâr

1614. Çeker üç gün cefâ deve olardan
 Başı çâr günde ķurtulmış yulardan

1615. Göçegi ķaçuban girmiş ţaşa dir
 Felekde çoķ belâ gelür başa dir

1616. Gelüp Cibrîl dir Ŝâliĥ Nebî’ye
 ‛Ažâb gelür kebîr ile ŝaġîre

Fe‛aķarûhâ feķāle temette‛û fî dâriküm śelâśete eyyâmin žâlike va‛dün 
ġayrü mekžûb**

1617. Dir üç gün geçicek Cibrîl geldi
 Ġażap var emr-i Ĥaķ’la ŝayĥa ķıldı

1618. Helâk olmış o küffâr ol ŝadâdan
 ‛Ažâb irmiş o nev‛ile Ħudâ’dan

1619. Davarları bile olmış helâk dir
 Ķalur ħâlî biraz eyyâm dir ol pîr 

1620. Göçer Ŝâliĥ tevâbi‛iyle Şâm’a [59a BL]
 O nâfi‛ düşdi dir ħâŝ ile ‛âma

*  “Ama onlar onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebe-  
biyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. (Allâh bu şekilde azâb             
etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!” (eş-Şems 91/14-15)

1612 üştür: şütür: (İÜ)
**  va‛dün: va‛din (BL) // “Fakat [Semûd kavmi] o deveyi ayaklarını keserek öldürdü.         

[Sâlih] dedi ki: ‘Yurdunuzda üç gün daha yaşayın (sonra helâk olacaksınız)!’ Bu söz 
yalanlanamayan bir tehdit idi.” (Hûd 11/65) 

1619 pîr: bir (BL)
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1621. Olup Şâm içre ‛ömri on sekiz yıl
 Ŝanasın kim eser sür‛at ile yil

1622. İrişmiş ħâtimeye Şâm’da Ŝâliĥ
 Cinânuñ ķapusın fetĥ itdi fâtiĥ

1623. O cümle enbiyâ vü etķıyânuñ
 Du‛â ķıl rûĥlarına evliyânuñ

Fâtiĥa*

1624. Ve nesli ķalmamış Ŝâliĥ Nebî’nüñ
 Vücûdı ħayr-ı maĥż olur ŝabînüñ

1625. Bu târîħden irer İbrâhîm’e yol
 Nedir olsun beyân burada medlûl

1626. Arada gelmemiş mürsel nebî der
 Peġamber oluban ħaber virür pîr 

1627. Geçer çoķluķ zamân bu ĥâl ile yâr
 Nice lu‛b eylemiş bu çerħ-i ġaddâr

1628. Azar ħalķ büt-perest olur ziyâde [43a İÜ]
 Bu sırrı fehm iden olmaz küşâde

Ĥadîś-i evlâd-ı Kûş ve mîlâd-ı Nemrûd ‛aleyhi’l-la‛ne ve ol 
emr-i mâcerâ leh**

Rivâyet-i Ka‛bü’l-Aĥbâr raḍıyallâhu Te‛âlâ ‛anh***

1629. ‛Ažâb Nûĥ ķavmine ţûfânla olmış
 Ve ‛Âd ķavmine yil ile buyurmış

1630. Śemûd ķavmi helâki zemzemeyle
 Helâk olmış olar dir velveleyle

1631. Żuhûr itmiş yine nice ķabâ᾿il 

 Fesâda ekśeriyyâ ħalķ mâ᾿il

* BL’de yok.
1626 oluban: olur (İÜ)
** Kûş: Kûs (İÜ)
*** Ka‛bü’l-Aĥbâr: Ka‛bü’l-Aħbâr (BL) // BL’de “Te‛âlâ” yok.
1631 ķabâ᾿il: ķabâyil (BL)
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1632. Gelür dir Ĥâm u Sâm Yâfeś’den evlâd
 İder dir anlaruñ neslinden irşâd

1633. Gelür peyġamberân evlâd-ı Sâm’dan [59b BL]
 Ve pâdişâh olupdur nesl-i Ĥâm’dan

1634. Ve cömerdler gelür Yâfeś bilinden
 Odur âdem gele ħayrât elinden

1635. Yemen ile Ĥicâz Şâm birlik idi
 Ve meşrıķ Yâfeś’e dir dirlik idi

1636. Ve maġrib daħı Ĥâm neslinde imiş
 Bir oġlınuñ adına Kûş dinmiş

1637. Anuñ bir ķız ķarındaşı añılur
 Adı Dâ‛î dinilür işidilür

1638. İkisi daħı cebbâr kimseler dir
 O Kûş öñüne gelen oldı dilgîr

1639. Gözi gök levni gendüm-gûn o merdüñ
 Ve yırtıcı miśâl ţırnaġı serdüñ

1640. Kemâl-i ķuvvet ile añılurdı
 Aña ķarşu duranlar yañılurdı

1641. ‛Asâkir ile gezmiş şarķ u ġarbı
 Muķābele olan görmüşdi ĥarbi

1642. Gelür bir menzile eşcârı vâfir
 Anuñ âb u hevâsında müsâfir

1643. Ŝafâ kesb eyleyüp vaĥdet iderler
 Olar her demde dir ŝoĥbet iderler

1644. Ekâtî imiş ism-i menzili bil
 Diler anda mekân cem‛ eyleye il

1645. Müneccimler getürüp dir ki bunda 

 Mekân içün binâ urmaķ göñülde

1645 Müneccimler: Müneccimle (BL)
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1646. Kitâbıñuz görüñ ne olacaķdur
 Ve ‛âķiller nice ķılmışdı mesţûr

1647. Dimişler ‛âleme bir şeh geliser [43b İÜ]
 O maġrib ile meşrıķı dutısar

1648. Gülüp şâh benven o ŝâĥib-ķırân dir [60a BL]
 Bu nâm ile olam ben kâmurân dir

1649. Binâ itmişler anda köşk u ħâne
 Anuñ yüksekligi şâyi‛ cihâne

1650. İçi misk ile kâfûrla ŝıvanmış
 Cevâhirle muraŝŝa‛ naķş ķılınmış 

1651. Bıñar iħrâc olup âb oldı cârî
 Anuñ bâġ bâġçe olmış çevre yanı 

1652. Ţoġar bir oġlı Kûş’ıñ Ħâŝ ķonur nâm
 Ve bir oġluna Ken‛ân ehl-i in‛âm

1653. O Ken‛ân avcı imiş hem mehîb ŝavt 

 Ŝadâsın işiden vaĥşî olur fevt

1654. Yüregi yarılur ŝıdar odı dir
 Yürüdüginde anuñ ŝarŝılur yir

1655. İrişmiş Kûş gûşına ölüm yâr
 Cân acısından ol eyledi dir zâr

1656. Yirin ıŝmarladı dir oġlı Ħâŝ’a
 Ve Ken‛ân cânına düşmüşdi taŝa

1657. Şikâr itmekde Ken‛ân deşt u ţaġı
 Görür bir ‛avradı güder buzaġı

1658. Olur ‛âşıķ dinür ‛avrada Ken‛ân
 Taŝarruf eyleyüp delmek diler kân

1650 ķılınmış: ķılmış (İÜ)
1651 olup âb oldı: olunup oldı (BL) // bâġçe: baķça (BL) İki nüshada da “bâġ bâġçe” arasında 

vezni bozan (و) var.
1653 imiş: ķopmış (BL)
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1659. Ne kân delsün ki ol eski delikdür
 Ayaġındaġı geydügi gelikdür

1660. Dimiş ‛avrat bahâdır bir erüm var
 Olamaz ḍarb u zorda kimsene yâr 

1661. Dimiş Ken‛ân ki bil ben İbn-i Kûş’em 

 Benüm ĥükmümdedürür çâr kûşem

1662. Cihânuñ şehr-i yârı kâmkârı
 Benüm ‛âlemde şimdi nâmdarı

1663. Aña ‛avrat dimiş bir avcısın sen [60b BL]
 Girü yüri buradan ŝaġ u esen 

1664. Bu güft u gûda iken eri gelür
 İkisin orada söyleşü-görür 

1665. Ţabancayla urur Ken‛ân’ı şöyle
 Dimiş ki ‛avradımla şöyle böyle

1666. Ne sözüñ var ki sen söyleşesin dir
 Çıķar Ken‛ân gögsüne o dilgîr

1667. Dilemiş ki kese başını anuñ
 Dimiş Ken‛ân gel iy merdi cihânıñ

1668. Mürüvvet eyle ķıyma ben gedâya [44a İÜ]
 Senüñ maġlûbuñam ma‛lûm Ħudâ’ya

1669. Beni ‛afv it mürüvvet eyle luţf it
 Ķulıñ âzâd ķıl luţf ehli yigit

1670. Ŝalıvirmiş o ân Ken‛ân’ı ânî
 Hemân Ken‛ân daħı ķucaķlar anı

1671. Yıķar Ken‛ân ĥerîfi ŝırtı üzre
 Keser başın hemân hey᾿eti üzre

1660 ḍarb u zorda: ḍarb-ı zorda (İÜ)
1661 bil ben: ben de (İÜ)
1663 İÜ’de “bir” yok.
1664 söyleşügörür: söyleşür görür (İÜ)
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1672. ‛Adû talţîfine aldanma zinhâr
 Ķavî düşmen saña hiç ola mı yâr 

1673. Amân virme ŝaķın sen düşmenüñe
 O senüñ teşnedür bilgil demüñe

1674. Alup ‛avradı menziline gelmiş
 Bu vaż‛a ķamu er ‛avratla gülmiş

1675. Gülünc olma ŝaķın ‛âlemde ħalķa
 İrer olmaz cihânda ĥüsn-i ħulķa

1676. O Ħâŝ’la Yâfeś oġlı cenge düşmiş
 İki ‛asker o demlerde dutuşmış

1677. O Ħâŝ ġālib olur dir ol birine
 Biri maĥzûn varur dinür yirine

1678. O Ken‛ân’a yazar evlâd-ı Yâfeś [61a BL]
 Aña cehd eyle taħt ola saña feś 

1679. Bize olġıl mu‛în sen dâdımuz al
 Ŝaķın-kim Ħâŝ saña eylemeye âl

1680. Yazar nâme olara daħı Ken‛ân
 Kemâl-i i‛tibârla yazdı ‛ünvân

1681. Mu‛âvenete bâ‛iś ola ber-ĥâl
 ‛Alâķa eyleyüp baña ķızım al 

1682. Dimişler sen şikâr ehli kişisin
 Revâ mı şâhlar ala dişisin

1683. Bu nâme gelicek Ken‛ân’a ĥiddet
 Kemâle irdi varduġınca şiddet

1684. Varup Ħâŝ’a diler ‛askeri Ken‛ân
 Ola evlâd-ı Yâfeś ili vîrân

1672 Ķavî: Ķarı (İÜ)
1678 feś: fes (İÜ)
1681 ‛Alâķa: ‛Ilâķa (BL)
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1685. Dimiş Ħâŝ bil birâder Yâfeś oġlı
 O cevherdür ki ‛asker ile şuġlı

1686. Anuñla başa çıķmazsın ŝaĥîĥ bil
 Gülerler saña taĥķįķ bilesin il

1687. Kelâm-ı Ħâŝ’ı gûş itdükde Ken‛ân 

 Ķızar kellesi ol dem darılur cân

1688. Ayaķ üzre durup ġażapla ol ân
 Yapışur Ħâŝ ayaġına o merdân

1689. Çalar yire acı ķavun miśâli [44b İÜ]
 Helâkine irer sözüñ me᾿âli

1690. Geçüben taħtına Ken‛ân olur şâh
 Anuñ evlâd u ehli ķıldılar âh 

1691. Müşâvere idene sen ķarındaş
 Aña ye᾿s-ile aħbâr eyleme fâş

1692. İre iķdâm ile şâyed murâda
 Burûdet ĥâŝıl olmaya arada

1693. Muķābil olmamış Ken‛ân’a bir ferd [61b BL]
 Şehinşâh taħtı aña ulu mesned

1694. Erin öldürüp alduġı zen ile
 Yaķın olmış o Ken‛ân ižni ile 

1695. Olur ĥâmile ħâtûn ol maĥalde
 Yiter müddet ţoġar oġlan o ĥînde

1696. Görür oġlanı ħâtûn gözi egri
 Yüce burnuna mâr girürdi ţoġrı 

1697. Girüp çıķmaķda dâ᾿im burnına ol
 Ol oġlan burnına mâr eylemiş yol

1687 Ħâŝ’ı: Ħâŝ (BL) // darılur: ţarılur (İÜ)
1690 evlâd u ehli: evlâdı ehli (İÜ)
1694 ižni: ižin (BL)
1696 Yüce: Buca (BL)
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1698. Bu sırrı deyicek Ken‛ân’a ħâtûn
 O şûmdur öldürüben añma adın

1699. Dimiş öldürmege döymez yüregim
 Bıraġam bir yere alursa her kim

1700. Bıraġurlar anı ŝaĥrâya dinmiş
 Dinür ki bir ŝıġırtmaç anı görmiş

1701. Alur yanına ŝıġırlar görürler
 Ķaçuban ol aradan ţaġılurlar

1702. Ŝıġırtmaç da dimiş şûmdır bu oġlan
 Atar ırmaġa belürmez boġulan

1703. Ŝu mevci irgürür anı kenâra
 Bu olusar atan Ħalîl’i nâra

1704. Ħudâ emriyle anı bir peleng dir
 Memesini virür anı neheng dir

1705. Geçer bir nice ay bu ĥâlet ile
 Görür bir ‛avrat anı ŝu yolıyla

1706. Oba ħalķına ħaber eylemiş dir
 Büyük u küçügi naŝîbini yir

1707. Getürür kende ol ħâtûnlar anı
 Aña Nemrûd deyu virildi nâmı

1708. Peleng südi ile perveriş oldı [62a BL]
 Anuñ-çün nâmı dir Nemrûd ķondı

1709. İrişür ol bülûġa şerri işler
 Maĥall-i ŝalbden ķaçmış dimişler

1710. Ĥarâmîliġe durmış yolı kesmiş [45a İÜ]
 Ĥarâmzâde olan başına üşmiş

1711. Yanına cem‛ ider ehl-i fesâdı
 Bu cem‛iyyet ile çıķarur adı

1712. İşidüp bunı Ken‛ân anı ister
 Dimiş varuram aña ĥâżıram er
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Żuhûr-ı Nemrûd ‛aleyhi’l-la‛ne

1713. Çerisin cem‛ idüp Nemrûd yürümiş
 Ne görmişdür atasını ne bilmiş

1714. Muķābele olıcaķ iki ‛asker
 Babasınuñ başın ol ânda keser

1715. Ve Ken‛ân daħı bilmez oġlı ola
 Kesüp başını daħı yirin ala

1716. Bilen ol Ķādir ü Ĥayy ü Ŝamed’dür 

 Şerîki yoķ vezîri yoķ Eĥad’dür

1717. Atası ‛askeriyle kendüsinüñ
 Olur yetmiş hezâr dir küllisinüñ

1718. Dinürmiş bir ‛Arab şâhına Berşûş
 Ķażâ-yı nâgehâniye olur dûş

1719. Anuñ üstine Nemrûd çekdi ‛asker
 Muķābele olup dutuşmış erler

1720. Olup ġālib keser Berşûş başın
 Alur emlâk u esbâbla ķumâşın

1721. ‛Asâkir birbirine mülĥaķ olur
 Görüñ Nemrûd bu arada ne ķılur

1722. Var imiş meşrıķa sulţân Ġarâdir [62b BL]
 Bu adlu kimse vâķi‛ ola nâdir

1723. Yürür meşrıķa Nemrûd ‛askeriyle 

 Eli irişdügi gibi ol ile

1724. Keser başını cengde şâh-ı şarķuñ
 Yürür üstine andan ŝoñra ġarbuñ

1725. Muĥaŝŝal şarķ u ġarbı żabt ider dir
 Cihânda ķomamış ol urmadıķ yir 

1716 Ĥayy ü: Ĥayy (BL)
1723 ‛askeriyle: ‛asker ile (İÜ)
1725 yir: il (BL)
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1726. Diler Nemrûd ķoya bünyâd cihânda
 Neler gelmiş u gitmişdür zamânda

1727. Ķıġırur beglerin cem‛iyyet eyler
 Binâ aĥvâlini anlara söyler

1728. Dimişler vardurur bu fende mâhir
 Dinilür aña Âzer ibn Mâĥûr 

1729. Nażîri gelmemiş dünyâ yüzine
 İnanup i‛tiķād eyleñ sözine

1730. Getürtmiş Âzer’i Nemrûd ķatına [45b İÜ]
 Baķar Âzer de Nemrûd diķķatine

1731. Baña ķıl bir binâ ‛âlemde şâhân
 Ne itmiş ola ne eyleye insân

1732. Bu fennüñ ile Şeddâd’ı unutdur
 Gerekdür viresin sen bâzuña zor

1733. Ķılur mel‛ûn aña ta‛żîm u tekrîm
 Ķulaķ dut ki ma‛ânî ola tefhîm

1734. Düzeldem pâdişâh emriyle anı 

 Yüceligi bula tâ âsumânı

1735. Aña hendese ‛ilmince ŝanâyi‛
 Ķılam ki ‛âleme ol ola şâyi‛

1736. Virür mâl-ı firâvân aña Nemrûd 

 Bülend ķılmaķ binâyı oldı maķŝûd

1737. Urur temel o dem bünyâda Âzer [63a BL]
 Anuñ ħarcını kâtib nice yazar

1738. Binânuñ ķaddini biñ arşun eyler
 Ve enin daħı ol miķdârda söyler

1728 Mâĥûr: Mâcûr (BL)
1734 Düzeldem: Dimiş ki (BL)
1736 mâl-ı firâvân: mâlı firâvân (BL)
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1739. Yapılan kerpicün birini zer dir
 Ve birin sîm dimek üzere taķrîr

1740. Ve ferşi aķ gümüşden dir döşenmiş 

 O kâfûr ile misk ile ŝıvanmış

1741. Ķapularını ‛âcdan âbnûsdan
 Ve mîħlarını altun bil nuĥûsdan 

1742. Ve eţrâfını bâġ u bâġçe ķılmış 

 İçi eşcâr-ı mîve ile ţolmış

1743. İder cârî bâġa âb-ı revânı
 Eridür Âzer ol ħıdmetde cânı

1744. İder a‛lâ ĥavużlar cânibeyne
 Süd ile ŝucı aķmış her birine

1745. Göre küffâr-ı mel‛ûn âyinini
 İdinür pîr o şeyţân-ı la‛îni

1746. Ve dünyâda ne ŝûret var ise hep
 İçine yazmış anı dir müretteb

1747. Yazar Nemrûd şeklin yüce yirde
 Anı mı buldı ŝarf itmek hünerde

1748. Tamâm itdükde ħınzîr ħânesini
 Ki añmaz ol caĥîmde yana sini 

1749. İder Nemrûd’ı da‛vet gör binâyı
 Yapar mı ‛âķil olanlar fenâyı

1750. Biner Nemrûd tamâm ‛askerler ile
 Varurlar ol binâ olduġı yire

1751. Girüp gördükde şekl-i mühmelini [46a İÜ]
 Ķor Âzer arķasına dir elini

1740 döşenmiş: döşemiş (İÜ)
1741 mîħlarını: binilerini (BL), nuĥûsdan: ĥûsdan (BL)
1742 baġçe: baķça (BL) // eşcâr-ı mîve: eşcâr u mîve (İÜ)
1748 caĥîmde: caĥîme (İÜ)
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1752. Ġarîb hey᾿etle göstermişdi üstâd [63b BL]
 Aña dir İblîs eylemişdi irşâd

1753. Görüp küfrini artırmışdı Nemrûd
 Aña virmiş ġurûrı necdi merdûd

1754. İder dir Tañrılıķ da‛vâsını ol
 Kemâl-ile virür şeyţâna ol yol

1755. Bilür ‛ilm-i nücûmdan dindi Nemrûd 

 O şeyţân ħud‛asın dimekdi maķŝûd

1756. Girür şeyħ ŝûretine dindi şeyţân
 Gelür Nemrûd yanına diñle ol ân

1757. Nücûmdan özge bir fen bilürem ben
 Nedür deyu ŝorar Nemrûd şeyħden

1758. Dimiş ‛ilm-i kehânet özge fendür
 Anı bilen ŝaĥîĥ ehl-i süħandür

1759. İder ta‛lîm Nemrûd’a o şeyţân
 Ġurûrıyla helâk eyleye Mennân

1760. Dimiş ħannâs ki şâhân-ı muķaddem
 Büte ţapmışlar idi bundan aķdem

1761. Saña da yapdıra bir büt i Nemrûd
 Yapılmasın dir itdürmişdi ma‛hûd

1762. Ve kendü şekliñe ola müşâbih
 Ki üstâdına eyle ola tenbîh 

1763. Yine Âzer’i istedmiş o mel‛ûn
 Benüm şeklimde dimiş bir ŝanem yun

1764. Olan ŝan‛atuñı ħarc eyle aña
 Ki ‛âlem ħalķı cümle ķala ţaña

1765. Yapar Âzer o kelb şeklinde büti
 Zer u zîverle var ammâ sükûtî

1755 Nemrûd: merdûd (İÜ)
1762 tenbîh: tenbih (BL)
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1766. Girür şeyţân-ı mel‛ûn içine dir
 Ne söylense cevâbın anı virür

1767. Bu telbîs ile İblîs itdi ıḍlâl [64a BL]
 O Nemrûd’a ķamu il itdi iķbâl

1768. Kemâl-i küfri geçdi dir o żâlim
 Maraż yoķ dâyima olmış o sâlim

1769. Dinür kim yir u gök şems u ķamerle
 Kevâkib yirde eşcâr-ı śemerle

1770. Tażarru‛ ķıldılar Ĥaķķ’a dinilmiş
 Kemâl-ile iderler Ĥaķķ’a nâliş

1771. Ħudâyâ ni‛metüñ yir şirk ider ol
 Helâk eyle anı ki oldı medlûl 

1772. Ħudâ dir ŝabr idüñ vardur ‛iķābum [46b İÜ]
 İşidüñ cümleñüz benüm ħiţâbum

1773. Oluñ sâkin ki yaķındur helâki
 İdem ţâhir küfürden arż-ı pâki

Nidâ-i  evvel

1774. Dinür taħt üzre Nemrûd’ı sürûrda
 Oturup bâţıl iş ile ġurûrda

1775. İrişür gûşına heybetlü âvâz
 Dinür olsun helâk u keşf ola râz

1776. Ol İbrâhîm tañrısına ţapmaz
 O kim Ĥaķ’dan utanmaz daħı ķorķmaz

1777. Dimiş Âzer’e Nemrûd şol nidâyı
 İşitdüñ mi baña gelen ŝadâyı

1778. Ol İbrâhîm kimdür ne kişidür
 Nidâyı bunda daħı kim işidür

1771 ki: kim (İÜ)
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1779. Dimiş Âzer ki İbrâhîm’i bilmem
 Nidâ aĥvâline de açmazam fem 

1780. Bunuñ üstine geçmiş niçe eyyâm
 Ne ĥikmet gösterür sen diñle Yezdân

1781. O köşkde dindi Nemrûd ‛izz ü câhın [64b BL]
 Temâşâ eyleyüp iclâl-ı râhın

1782. Ġurûr-ıla celâlet gösterürken
 Tamâmen kibr u kîn ţutmışdı mesken 

1783. Nidâ irer o demde sem‛ine dir
 İ Nemrûd olma maġrûr ‛aķlıñı dir 

Nidâ-i  śânî

1784. Gelür bir kimse yıķar köşküñi bil
 Senüñ ĥükmiñ yedinden ķurtulur il

1785. Sen anuñ ķurtulamazsın elinden
 Kelâm-ı Ĥaķ gelür anuñ dilinden

1786. Nidâyı işidicegiz o ħodbîn
 Ġama düşmekle unutmış o kendin

1787. Müneccim cem‛ idüp söyler nidâyı
 Kitâbıñuzda yoķlañ bu ŝadâyı

1788. Dimişler yoķdurur mesţûr kitâbda
 ‛Aceb ĥikmet görinür bu ħiţâbda

1789. Nidâ te᾿śîri yüregini ţaġlar
 Sarây eţrâfına filleri baġlar

1790. Diler def‛ ide fillerle belâyı
 Çıķarmaz idi göñlünden ŝadâyı

1791. Ŝanem-ħâneye Âzer ile varur [47a İÜ]
 O kelb ol demde büte secde ķılur 

1779 fem: dem (BL)
1782 ţutmışdı: virmişdi (İÜ)
1783 maġrûr: ġāfil (İÜ)
1791 ol demde: o demde (İÜ)
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1792. Dimiş büte ki ma‛bûdım ħaber vir
 Nidâ irer baña her demde kim dir

1793. Yıķar sarâyıñı İbrâhîm’i bil
 Bu ġamdan hiç açılmaz oldı bu dil

1794. Baña İbrâhîm’i di ne kişidür
 Ŝadâyı ķulaġum nerden işidür

1795. Ħıţâb gelmiş ŝanemden dindi anda [65a BL]
 Helâklik var bu dem cân ile tende

1796. Ol İbrâhîm dînine girmez iseñ
 Ve tañrısına anuñ ţapmaz iseñ

1797. Belâ başıña gelmesi ŝaĥîĥdür
 Bu bâţıl fi‛liñüñ defterini dür

1798. Nice fâ‛îl-i muħtârdur o Ķādir 

 Ki bâţıldan ŝaĥîĥ söz ķıldı ŝâdır

1799. Vücûda gelmemiş İbrâhîm ol dem
 Ana raĥminde daħı emmemiş dem

1800. Bu işlerden olur Nemrûd dilgîr
 Dimiş ol Âzer’e ne ola tedbîr

1801. Dimiş ķurbân idüp açlar doyurġıl
 Ve ķalbiñden şer işüñ terkin urġıl

1802. O Nemrûd yüz öküz ķurbân keser dir
 Sarâyda nekbeti yili eser dir

İşâret-i murġān
1803. İki ķuş per açup iner havâdan
 Ŝadâya başlamış anlar nevâdan

1804. Dimiş Nemrûd’a birisi i Nemrûd
 Sen oldıñ emr-i Ĥaķ üzere merdûd

1805. Gider mülkiñ helâke irisersin
 Bu iş üzre serserî gezisersin 

1798 fâ‛îl-i muħtârdur: fâ‛îl ü muħtârd (İÜ) (“ر ˮ yok.)
1805 üzre: üzere; gezisersin: gezersin (BL)
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1806. İki murġız birimiz şarķda olur
 Ve birimiz de bil ki ġarbda olur

1807. Ħudâ muştucı gönderdi bizi bil
 Gelür dünyâya İbrâhîm-i muķbil

1808. Ĥaķ’uñ peyġamberidür gir dînine
 Ki oñmaz kelb ürer ise inine 

1809. Anuñ tañrısına ţap Ĥaķķ’ı bilgil [65b BL]
 Cihânı göre gözüñ açıla dil

1810. Ki sen olmayasun taĥķįķ dînde
 Helâk eyler seni anuñ yedinde

1811. Bil İbrâhîm’i ki taĥķįķ nebîdür [47b İÜ]
 Ne ţoġmışdur henüz ol ne ŝabîdür 

1812. O murġān virüp aħbâr açdılar per
 Dimiş Nemrûd ki ta‛cîl gelsün Âzer

1813. Gelür Âzer dimiş aĥvâli Nemrûd
 Bu sırdan ħaber almaķ ise maķŝûd

1814. Ulu şâhsın ĥasedde dîv u perî
 Dilerler saña irgüreydi şerri

1815. Görünürler niçe eşkâlle anlar
 Virürler ħâţıruña sû-i żanlar 

1816. Bu tesellî ile geçer niçe gün
 Ķażâ def‛i bunıñ ile ne mümkün

Vâķı‛a-i Nemrûd ‛aleyhi’l-la‛ne

1817. O Nemrûd taħt üzere yatır iken
 Görür düş nâgehân ħoş ħâţır iken

1818. Uyanup getürüñ ta‛cîl mu‛abbir
 Düşün söyleye il eyleye ta‛bîr 

1808 urursa: urur ise; inine: dînine (İÜ)
1811 İbrâhîm’i: İbrâhîm (BL) // ol ne: ne ol (İÜ)
1815 “eşkâlle” kelimesi iki nüshada da “eşkâl ile” şeklinde. Ancak bu okuyuş vezni bozmak-

tadır. 
1818 il: ehl (BL)
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1819. Görürem bir kişi şâdân u mesrûr
 İki gözi arasından çıķar nûr

1820. Beyâż donla ķara ķamçı elinde
 Kelâmı böyle olmuşdı dilinde

1821. Ţap İbrâhîm tañrısına Nemrûd
 Seni helâk iderem şimdi yâħûd

1822. Sükût itdüm beni ķamçıyla urdı
 Benüm ŝaġ gözümi ol ân çıķardı

1823. Deyu taķrîr ķılmış anda Nemrûd [66a BL]
 Dimişler ki havâdan iricek dûd

1824. Ħayâl ider żuhûr ħâbda kişiye
 Olur vâķı‛ bu merde vü dişiye

1825. Çıķup ţaşra biri birine dirler
 Gider şâhlıġı dimişler o pîrler

1826. Bu remz-ile geçer bir niçe eyyâm
 Ġam u endîşede Nemrûd çeker câm 

Vâķı‛a-i uħrâ*

1827. Yine Nemrûd görür düş ķorkusından
 Çıķar nûr Âzer’üñ dir arķasından

1828. Żiyâsı rûşen ider ‛âlemi dir
 Uyanur gör ki n’ider emr-i taķdîr

1829. Nidâ irer yine Nemrûd işidür
 Gelür peyġamber-i Ĥaķ bil kişidür 

1830. Olur bâţıl bu bütler ol gelicek  [48a İÜ]
 Ki ţap Ĥaķ Tañrı’ya sen de bilicek

1831. O Nemrûd düş görüp bildi ŝadâyı
 Ķıġırdı Âzer’i didi nidâyı

1826 Ġam u: Ġam-ı (BL)
*  uħrâ: âħer (BL)
1829 peyġamber-i: peyġamberi (İÜ)
1830 BL’de “bu” yok.
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1832. Dimiş Âzer ki arķamdan çıķan nûr
 Ŝanemler ħıdmetine ŝarfe maķdûr

1833. O âśârdur ki gördüñüz o ħˇâbda 

 Tesellî itmiş Âzer bu cevâbda

1834. Varur bütħâneye Âzer dinilmiş
 O bütler yüzi üstine yıķılmış

1835. Görür Nemrûd’a dimez ķıŝŝayı ol
 Oları ķaldıruban açmadı yol

Vâķı‛a-i dîger

1836. O Nemrûd’ı dinür yine görür düş [66b BL]
 O cümle beglerini devşirür ħoş

1837. Dimiş beglerine düşmendür Âzer
 Beni ta‛bîr-i düşle gerçi yazar

1838. Baña çoķ ħıdmet eyler gerçi dâyim
 Ħuŝûmet görünür ţab‛a mülâyim

1839. Dimiş beglerine düş gördüñüz mi
 Kemâli ile düşi bildiñüz mi

1840. Yeşil budaķ o Âzer arķasından
 Çıķar envâ‛-ı mîve her ķısımdan

1841. Yayılup ‛âlemi dutar o budaķ
 İrişür şarķ u ġarba dinmiş el-ĥaķ

1842. Semâya irişür dir yücelikde
 Ķamu begler aña eyledi secde

1843. İşidür düşi Nemrûd’dan o begler
 Cevâblarıyla Nemrûd göñlin egler

1844. Dimişler pâdişâhım bil ki Âzer
 Büte ħıdmet ider Âzer birâder

1845. O ħıdmet şerefidür şâh görmüş
 Ŝanemler luţfı irdügi görünmüş

1833 gördüñüz: gördügüñüz (İÜ)
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1846. Düşüñ ta‛bîri budır şâh dimişler
 Şehüñ âśârıdurur ol yemişler

1847. Görür Nemrûd müdâmî ķara düşi
 Bilür düşvâr olısardurur işi 

1848. Geçer cânına te᾿śîri o ħâbuñ
 İder cem‛iyyetin anda kilâbuñ

1849. Müneccimlere dimiş ni‛metümle
 Mu‛azzezsiz müdâmî ‛izzetümle

1850. Benüm bu müşkilümi ĥalle iķdâm [48b İÜ]
 İdiñüz olıñuz siz emrüme râm

1851. Müneccim gördi Nemrûd ıżţırâbın [67a BL]
 O düş görmemege terk itdi ħâbın

1852. Nidâ daħı dolardı gûşı içre
 Zehir ķatılur idi nûşı içre

1853. Belâ çeker görürler anı ħâbda
 Yaraşur didiler şeyţân ‛ažâbda

1854. Dimişler üç güne mühlet virilsün
 Kitâb bu günler içinde görülsün 

1855. Dimişler ŝoñra żâhir oldı aĥvâl
 Şaha dimekde vardır ķorķulu ĥâl

1856. Dimiş ķorķmañ ne ise söyleñüz dir
 Aña göre oluna aña tedbîr

1857. Veled żuhûr ide dir aķrabâdan
 Çıķara seni dirler bu diyârdan

1858. Dimiş Nemrûd Âzer’dür yaķįnüm
 Vezîrimdür umûrda müstaķįmüm

1859. Anuñ ħâtûnı pîrezendürür kim
 Veled getüre deyu aña dir kim

1847 düşvâr: rüsvây (İÜ)
1854 içinde: içind (BL)
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1860. Ne deñlü var ise ĥâmile ħâtûn
 Gerek câriye ola ol ya ķadun

1861. Birer kimse gözede her birini
 Ķıralar dir ţoġanuñ erkegiñi

1862. Bu minvâl üzre ķırarlar ţoġanı
 Göge çıķardı analar fiġānı

1863. Yedi yıl dir tamâmen böyle ider
 Görelüm Rabb-ı Yezdân’ı ne ider

1864. Müneccimlere ŝormış dindi Nemrûd
 Ol oġlan dünyede oldı mı mevcûd 

1865. Dimişler daħı gelmedi cihâne
 Gelür elbette ol daħı zamâne

1866. Atasınuñ bilindedür henüz ol [67b BL]
 İrişür sâ‛ati bir gün bulur yol 

1867. Nice uludur İbrâhîm-i Âzer
 Vücûda gelmedin irişdi eśer

1868. İşidür nâm-ı İbrâhîm’i Nemrûd
 Depesinden çıķardı âh ile dûd

1869. İşârât-ı ġarîbe ķıldı sersem
 Uyumaz olmış imiş vehm-ile hem

1870. ‛Adû-yı dîn müdâm olsun belâda
 ‛Aķıl itmez Ħudâ luţfın iĥâţa

Beyân-ı ‛alâmet-i Âzer [49a İÜ]

1871. İrer Âzer ķulaġına nidâ dir
 Olur sulţân niçe ki bir gedâ dir

1872. Dinür Ĥaķ geldi ref‛ olundı bâţıl
 Yıķar bütleri yüzi üzre ol bil 

1864 dünyede: dünyâda (İÜ)
1866 Atasınuñ: Anasınuñ (BL)
1872 ol bil: ‛âdil (İÜ)
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1873. Görür bütler yıķılmış yüzi üzre
 Gelür evine yürür izi üzre

1874. Bu sırrı keşf ider ħâtûna Âzer
 Dimiş ħâtûn ki çoķ ħarc eyledüm zer

1875. Kesilüp ĥâl dem hiç görmez idüm 

 Ben evlâd ümmîdin idinmez idüm

1876. Bu demde ĥâl irişdi baña şimdi
 Dimiş Âzer dime kimseye imdi

1877. Bunı Nemrûd işitmesin ŝaķın sen
 Oñat ŝaķla ki başıñ ola esen

1878. İrer bir gün nidâ Âzer’e yine
 Ki oldı tâze ħâtûnıñ sevine

1879. Yaķınlıķ eyle emrümle aña sen
 Biliñden çıķa ol nûr dindi aĥsen

1880. Ŝanem-ħâneye gider iken Âzer [68a BL]
 O yolda bir ferişteh aña dir er

1881. Emânetüñi biliñde ilet yerine
 Gelür Âzer o bütlerüñ evine 

1882. Görür bütler başı aşaġa olmış
 O ħânenüñ içi nûr ile dolmış

1883. Gelüp büt-ħâneye ħâtûn-ı Âzer
 O gice cem‛ olur ħâtûn ile er

1884. Ħudâ İbrâhîm’i raĥme düşürür
 Ne deñlü büt ki var secdeye varur

1885. Ħudâ emriyle bütler söyledi dir
 Kelâm-ı Ĥaķķ’ı taķrîr eyledi dir

Lâ ilâhe illallâhu vaĥdehû lâ şerîke leh

1886. Kelâm-ı bütleri Âzer işitdi
 O bütler dir yüzi üstine düşdi

1875 ĥâl dem: ĥâlden (İÜ)
1881 Emânetüñi: Emânetüñe (BL) // Birinci mısrâda vezin bozuk.
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1887. Cihân âśâr ile pür ĥikmet ancaķ
 Dimiş Âzer bu ulu ķudret ancaķ

İbrâhîm ‛aleyhi’s-selâmuñ kevkeb-i sa‛âdetleri ţoġdı*

1888. Ţoġar kevkeb-i İbrâhîm dir ol şeb
 Anı dir ħalķ-i ‛âlem gördiler hep

1889. Var imiş iki başı yıldızuñ yâr [49b İÜ]
 Biri maġribde meşrıķda biri var

1890. Şu‛â‛ı meh gibi daħı ziyâde
 Ķara giceyi itmişdür küşâde

1891. Ķamu ħalķ göricek Nemrûd da görür
 Müneccimleri ol ânda ķıġırur

1892. İdüp secde o mel‛ûna o kelbler
 Ne ŝora deyu yalmanurdı lebler

1893. İki başlu bu şeb ţoġdı bir ıldız [68b BL]
 Şu‛â‛ı eyledi giceyi gündüz

1894. Serinüñ biri şarķda biri ġarbda
 Neye iş‛ârdurur görüñ kitâbda

1895. Dimişler bir ulu žât gelecekdür
 Anun ĥükmi ŝaĥîĥ yüriyecekdür

1896. O ķorķulan kimesne ol olısar
 Aña tâbi‛ olanlar ķurtulısar

1897. Dimiş Nemrûd ţoġan oġlanı ķıruñ
 Kimesne ħud‛a eylemeye görüñ

1898. Dimiş Âzer’e İbrâhîm anası
 İrişdi dört aya ĥamlim atası

1899. Görürem düş degildür ĥaķ inanur 

 Ayaġum baŝdıġım yerden çıķar nûr

*  BL’de başlık şu şekilde: “İbrâhîm Nebî’nüñ ‛aleyhi’s-selâm kevkeb-i sa‛âdeti ţoġdı”
1899 ĥaķ inanur: teşħîŝ olınur (İÜ)
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1900. Żıyâsı dutdı dünyâyı ser-â-ser
 Göründi kevn-i ‛âlem günden ażhar

1901. Dimiş Âzer düşüñ ta‛bîri iy ĥûr 

 Biliñden gele peyġamber  i mestûr

1902. Duta maġrible meşrıķı ŝaĥîĥ bil
 Aña tâbi‛ olalar dir ķamu il

1903. Ţoķuz aya iricek ĥaml-i ħâtûn
 Diler büt-ħâneye varmaķ o ķadun

1904. Dileye isti‛ânet ol ŝanemden
 Ne ĥâl görür işit kim ol ‛ademden

1905. Görür bütleri yüzi üzre düşmiş
 O ħâtûnıñ o ĥâlde ‛aķlı şaşmış

1906. Girü dönmiş gelürken yolda Nemrûd
 Görür ħâtûnı kimsin dir o merdûd

1907. Dimiş ħâtûn-ı Âzer câriyeñem
 Diler öldür deye olmış dir ebkem

1908. Zübânın baġlamış Yezdân o kelbüñ [69a BL]
 Gör imdi sen şehâdetini ķalbüñ 

1909. Hemân ayrulıcaķ dutar birüsi
 Aña dir bir ferişteh buldı pusı

1910. İledür dir maġāraya o demde [50a İÜ]
 Ki ţoġmış Nûĥ peyġamber de anda

1911. O ġāruñ adıdur dir Ġār-ı Tennûr
 Żuhûr ider dinür ol ġārda ol nûr

1912. Senüñ ĥıfżıña geldim emr-i Ĥaķ’la
 Buyuruldı bu maġārada ŝaķla

1913. Girür maġāraya görür döşekler 

 Bu cümle ĥâżır olunmış gerekler

1901 i ĥûr: olur (İÜ)
1908 Zübânın: Zebânun (İÜ)
1913 İÜ’de “girür” kelimesinden sonra ziyâde bir “re” var.
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1914. Gelüp dünyâya âsân ol nebî bil
 Ħudâ ol ânda aña virdi dir dil

1915. Telaffuż eyledi ol demde dir şâh
 Ne ķudret ıssıdurur diñle Allâh

Lâ ilâhe illallâhu vaĥdehû lâ şerîke leh

Mîlâd-ı Ĥażret-i İbrâhîm Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛alâ 
sâ᾿iri’l-enbiyâ᾿i ve ‛aleyhi’s-selâm*

1916. Zübâna getüre ţoġduġı anda
 O vaĥdâniyyetin evvel zübânda

1917. İde taķrîr u itdüre o Ķādir
 O vaĥdâniyyetün itdürde ŝâdır 

1918. Gelüpdür cum‛a gicesi cihâne
 Ŝafâ dolar zemîn u âsumâne 

1919. Getürür Cebre᾿îl anı cinândan
 Dutar yumaġa anı özge cândan

1920. Beyâż donı getürüp geydürür bil
 Ķulaġına ežân oķudı Cibrîl 

1921. Virür İbrâhîm’i anasına ol [69b BL]
 Dutar Ĥażret-i Cibrîl per ile yol 

1922. Emermiş barmaġın İbrâhîm anda
 Bal u yaġ süd u şerbet her birinde

1923. Bir engüştinde de ŝu oldı żâhir 

 Anadan ţoġduġı anda o ţâhir

1924. Ferişteh mâderin ilter evine
 Nice nażm eyleye anı kemîne

*  BL’de başlık: “Mîlâd-ı Ĥażret-i İbrâhîm nebî ‛aleyhi’s-selâm”
1917 itdürde: itdüre (İÜ)
1918 dolar: ţolar (İÜ)
1920 Cibrîl: Cebre᾿îl (İÜ)
1921 Cibrîl: Cebre᾿îl (BL)
1923 engüştünde de: ikisinde de (İÜ)
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1925. Ķalur İbrâhîm anda ġār içinde
 Dimiş ferişte ġāruñ mâh içinde

1926. Feriştehleri ĥâfıż gönderür yâr
 Muĥâfaża ola anuñ ile ġār

1927. Ġıdâ vireler anda ol Ħalîl’e 

 Yeyüben ĥamd idermiş ol Celîl’e

1928. Ġayûrdur Ķādir u Ĥayy u tüvâna
 ‛Uķūl irgürimez dir aña dânâ 

1929. Virür Nemrûd’a ġaflet dir o Ķahhâr [50b İÜ]
 Bil İbrâhîm’i unutdurdı Cebbâr

1930. Gelür üç gün geçicek ġāra mâder
 Görür ki vaĥşî ĥayvânât dolı der 

1931. Kimi ķurd kimi arslan kimi ķaplan
 Ne mümkindür olardan ķurtula cân

1932. Görür anası İbrâhîm’üñ anı
 Yüregi oynadı daraldı cânı 

1933. O ĥayvânlar o ħâtûnı göricek
 O ķapudan olar o ân gidicek

1934. Ħudâ luţfıyla baķar içerüye
 Yatur taħt üzre çekilür girüye

1935. Feriştehler civârında oturmış
 Gelüp bu sırrı ol Âzer’e dimiş

1936. Dimiş ol key ŝaķın duymaya Nemrûd [70a BL]
 Cihânda anı bulmaķ aña maķŝûd 

1927 Ħalîl’e: Kelîm’e (İÜ) // Celîl’e: Raĥîm’e (İÜ)
1928 Ġayûrdur: Ķayurdur (İÜ)
1930 dolı: ţolı (İÜ)
1932 daraldı: ţaraldı (İÜ)
1936 key: ki (BL)
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1937. Bilüñ Ĥâfıż’durur ĥıfż iden anı
 O kün lafżıyla var itdi cihânı 

1938. Varur mâderi dir üç günde bir gün
 İki yaşına irişdikde ol gün

1939. Ţa‛âm getürdi İbrâhîm’e Cibrîl
 Ţa‛âm yidürdi ögretdi anı bil

1940. Geçer dir maġāradan dir İblîs
 Görür ‛alemleri nûrı o telbîs

1941. Taĥayyüre varur gördükde mel‛ûn
 Bunıñ gibi oġul ħod dürr-i meknûn

1942. Bunuñ bir ĥikmeti vardur n’ideyim 

 Bunı teşħîŝ idüp andan gideyim

1943. Nidâ irer o mel‛ûna o demde
 Iraķ yüri olursın dir ‛ademde

1944. Ħalîlümdür żafer bulmazsın aña
 İşidüp bu nidâyı ķaldı ţaña

Rivâyet-i Vehb ibn Münebbih raḍıyallâhu Te‛âlâ ‛anh*

1945. O ħannâs azdırupdurur nice nâs
 Çehâr merd ile dört ħâtûna vesvâs

1946. İrişmesine eli irmedi dir
 Deyeyim anları ben saña bir bir

1947. Biri İbrâhîm u birisi Mûsâ 

 Olardur ikisi birisi ‛Îsâ

1937 Kün: Kur’ân-ı Kerîm’de el-Bakara 2/117; Âl-i İmrân 3/47, 59; el-En’âm 6/73; en-Nahl 
16/40; Meryem 19/35; Yâsin 36/82; Ġāfir 40/68’de geçmekte olup Allâh’ın “Ol!” emrini 
ifâde etmektedir.

1942 nideyim: ideyim (İÜ)
*  BL’de “Te‛âlâ” yok.
1947 İbrâhîm u: İbrâhîm’e (BL)
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1948. Biri maĥbûb-ı Ĥaķ Maĥmûd u Aĥmed
 Şefâ‛at kânıdur taĥķįķ Muĥammed

Ŝalavâtullâhi Te‛âlâ ‛aleyhim ecma‛în* [51a İÜ]

1949. Ħavâtûn-ı ‛ıżâmdan daħı bunlar [70b BL]
 Emîndür şerr-i şeyţândan dir anlar

1950. Biri Âsiye Meryem u Ħadîce
 Biliñ Fâţıma anamuz netîce

1951. Olardur dü cihânda mu‛teberler
 Şefâ‛at dileye ‛avratla erler 

1952. Olar ile olur ķā᾿im müdâm dîn
 Raĥmetullâhi ‛aleyhim ecma‛în

1953. İrer İbrâhîm çün dört yaşına
 Sa‛âdet ķondı ol ânda başına

1954. Getürmiş ĥulle aña Cebre᾿îl dir
 Geyüp İbrâhîm anda itdi tekbîr 

1955. Dimiş vaķt irdi gel ţaşraya çıķġıl
 Buları ĥaķ dîne sen da‛vet ķıl

Ħurûc-ı İbrâhîm Nebî ‛aleyhi’s-selâm mine’l-ġār**

1956. Giceyle çıķdı maġāradan evvel 

 Zemîn üzre semâya uzadur el

1957. Bunıñ ħâlıķı vardur şüphe yoķdur
 Bunıñ ħâlıķınuñ maħlûķı çoķdur

1958. Buları ħalķ idendür ħâlıķum dir
 Benüm taĥķįķ O’durur râzıķum dir

1959. Semâyı seyr iderken gördi kevkeb
 Budır ola buları ħalķ iden hep

*  BL’de “Te‛âlâ” yok.
1951 ‛avratla erler: ‛avrat ile er (İÜ)
1954 Geyüp İbrâhîm: Ve İbrâhîm de (BL)
** mine’l-ġār: mine’l-maġāra (İÜ)
1956 Giceyle: Gice ile (İÜ); evvel: ol (İÜ)
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Felemmâ cenne ‛aleyhi’l-leylü re᾿â kevkeben ķāle hâžâ rabbî felemmâ 
efele ķāle lâ uĥibbü’l-âfilîn*

1960. Budır tañrı ţapayım didi ţapdı
 Müteĥarrik görüp ‛ibret ķapdı

1961. Bu degildür bunıñ ŝâni‛i vardur
 Tamâm bilmekligüñ mâni‛i vardur 

1962. Żuhûr ider bu ŝabr-ile görelüm [71a BL]
 Kemâli ile ġavrine irelüm

Felemmâ re᾿a’l-ķamere bâziġan ķāle hâžâ rabbî felemmâ efele ķāle le᾿in 
lem yehdinî rabbî le’ekûnenne mine’l-ķavmi’ḍ-ḍâllîn**

1963. Görür İbrâhîm ibn Âzer ayı 

 O virmiş gice içinde żiyâyı

1964. Dimiş İbrâhîm anda tañrı budur
 Görür mâhı döner anı unudur

1965. İlâhâ ţoġrı yol göster baña dir
 Neler ħalķ eylemiş dimiş o Ķādir

1966. Bular hiç tañrılıġa dir yaramaz [51b İÜ]
 Ĥaķ’uñ ķudretine dir ‛aķlum irmez

Felemmâ re᾿e’ş-şemse bâziġaten ķāle hâžâ rabbî hâžâ ekberu felemmâ 
efelet ķāle yâ ķavmi innî berî᾿ün mimmâ tüşrikûn***

1967. Seĥer irişdi vü gün ţoġdı gördi
 Güneş ‛âlemi rûşen ķılmış idi

*  BL: “Ķāle hâžâ rabbî felemmâ efele ķāle lâ uĥibbü’l-âfilîn” // “Gecenin karanlığı onu 
kaplayınca bir yıldız gördü, Rabbim budur, dedi. Yıldız batınca, batanları sevmem, dedi.” 
(el-En’âm 6/76)

1961 bilmekligüñ: bilmeklige (İÜ)
** BL: “Felemmâ re᾿a’l-ķamere bâziġan ķāle hâžâ rabbî felemmâ efele ķāle yâ ķavmi innî 

berî᾿ün mimmâ tüşrikûn” // “Ay’ı doğarken görünce, Rabbim budur, dedi. O da batınca, 
Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum, dedi.” 
(el-En’âm 6/77)

1963 ibn: bin (İÜ) // içinde: içine (İÜ)
*** BL’de “ķāle yâ ķavmi innî berî᾿ün mimmâ tüşrikûn” kısmı yok. // “Güneşi doğarken 

görünce de, Rabbim budur, zira bu daha büyük, dedi. O da batınca dedi ki: Ey kavmim! 
Ben sizin (Allâh’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.” (el-En’âm 6/78)
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1968. Görür İbrâhîm anı dir meger bu
 Ola tañrı bu cümlesünden ulu

1969. Güneşe ķıldı ţapu öyle oldı
 Devâm bulmadı güneş daħı döndi 

1970. Dimiş İbrâhîm andan daħı döndüm
 O Tañrı bunları ħalķ itdi bildüm

1971. Bu demde müslümânum aña ţapdum
 Ki Ĥaķķ’ı sevmeyenden ķapu yapdum

İnnî veccehtü vechiye li’lležî feţare’s-semâvâti ve’l-arża ĥanîfen vemâ ene 
mine’l-müşrikîn*

1972. O ħalķuñ kimi aya kimi güne
 Ţapar her birisi dir gûne gûne

1973. Dimiş anlara ţa‛nen ĥażret anı
 Ki teşħîŝ idüp eyüden yamanı

1974. O taġyîr olana ţapmaķ ħaţâdur [71b BL]
 Ħaţâ ķula vü Yezdân’a ‛aţâdur

1975. Getürdi anası evine anı
 Anı gözlediler ħalķdan nihânî

1976. İrişdi yedi yaşına Ħalîl’i
 Aña ne luţf idiser gör Celîl’i

1977. Ŝanem-ħâneye oġlın iltdi Âzer
 O bütħâne içine girdi güzer

1978. Dir İbrâhîm’e ħıdmet eyle puta
 Olısardur buña ol oldı hûta

1979. Dimiş kimdür buña ħıdmet oluna 

 Dimiş ħıdmet olur Tañrı yoluna

1969 döndi: ţolandı (İÜ)
*  BL’de “vemâ ene mine’l-müşrikîn” kısmı yok. // “Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve 

yeri yoktan var eden Allâh’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” (el-En’âm 6/79)
1979 buña: bular (İÜ)
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1980. Bular ma‛bûdımızdur bil iy oġul
 Dimiş baba yañılmışsın ŝaĥîĥ yol

1981. Çıķup gider bulara ţapmazam dir
 Büte ţapmañ eger ŝıbyân eger pîr 

1982. Ţapuñ Tañrı’ya ki ĥallâķ oldur
 Size ben didügim bil ţoġrı yoldur

1983. Dimişler Âzer’e oġluñ müdâmî
 Dîne da‛vet ider ol ħâŝ u ‛âmı

1984. Büte ţapmañ olardur hîçden hîç
 Eyülige gidüñ anı bilüñ pîç

1985. Ki Tañrı Ħâlıķ o perverdigârdur  [52a İÜ]
 Size ben didigüm âħir-i kârdur

1986. İşidüp Âzer İbrâhîm’e ķaķır
 Niçün idersin altun işi baķır

1987. Neden ötüri dirsin sen bu sözi
 Cihân ‛ibretine baķ aça gözi

Yâ ebeti innî ķad câ᾿enî mine’l-‛ilmi mâ-lem ye᾿tike fe’t-tebi‛nî ehdike 
ŝırâţen seviyyen*

1988. ‛İlm gelmişdürür baña i baba [72a BL]
 Ħudâ bildürmemiş bu yolu saña

1989. Gele ben didügim ţut ţoġrı yol bul 

 Büti terk eylegil Yezdân’a uyġıl

1990. Bunı işidüp Âzer baķdı göge
 Murâd idindi İbrâhîm’i döge

1981 eger ŝıbyân: dir ol ŝıbyân (İÜ)
1985 BL’de “o” yok.
*  BL’de “Yâ ebeti” yok. // “Babacığım! Hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyle 

ise bana uy ki, seni düz yola çıkarayım.” (Meryem 19/43)
1989 ţut: dut (BL)
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Yâ ebeti lâ ta‛büdi’ş-şeyţân*

1991. İy ata ţapma İblîs’e ol İblîs 

 Olupdur Tañrı’ya ‛âŝî o telbîs

1992. Ķaķımış Âzer İbrâhîm’e muĥkem
 Dilemiş öldüre İbrâhîm’i hem

1993. İ baba sen ġażap eyleme didi
 Dir âyâtı bu maĥalde oķudı 

Yâ ebeti innî eħâfu en yemesseke ‛ažâbün mine’r-raĥmân**

1994. Ayıtdı Âzer’e pendim budur ki
 ‛Ažâb gelür size ķorķum odur ki

1995. O şeyţâna ki siz uyduñız ol dem
 Ol itdi sizlerüñ işini mübhem

Ķāle erâġibün ente ‛an âlihetî yâ İbrâhîm***

1996. Dimiş yüzüñi dönderdüñ mi bizden
 Eśer görünmedi mi tañrımuzdan

1997. Daħı bu sözi yine söyler iseñ
 Yine bu işleri sen eyler iseñ

1998. Dirüm ţaş ile seni öldürürler
 Yâħûd seni şehirden sürdürürler

Ve a‛tezilüküm ve mâ ted‛ûne min dûnillâhi ve ed‛û rabbî****

1999. Dimiş bîzârum İbrâhîm ŝanemden [72b BL]
 Ŝaĥîĥ Tañrı’ya ţap ķurtul elemden

* “Babacığım! Şeytana kulluk etme!” (Meryem 19/44)
1991 ol: o (İÜ)
1993 âyâtı: âyet (İÜ) // oķudı: oķur idi (İÜ)
** “Babacığım! Allâh tarafından sana azâbın dokunmasından korkuyorum.” (Meryem 

19/45)
*** BL’de “Ķāle” yok. // “(Babası) Ey İbrâhim! Dedi, Sen benim tanrılarımdan yüz mü       

çeviriyorsun?” (Meryem 19/46)
**** BL’de âyet yerine “leküm vemâ ta‛budûn” ifâdesi mevcut. // “Sizden de, Allâh’ın dışında 

taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum.” (Meryem 19/48)
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2000. Benüm Tañrım odur ķıldı yoġı var
 Sizüñ hep ķıldıġıñuz bâţıl efkâr

Ĥażret-i İbrâhîm Nebî ‛aleyhi’s-selâm şehirden gitdiler     [52b İÜ]

2001. Bil İbrâhîm çıķar ķavm arasından
 Ķaçar dir anlaruñ büt-ħânesinden

2002. Varur anda ki evvel anda idi
 Yedi yıl bilmediler ķanda idi

2003. Düşerler birbirine vâlideyni
 Ana oġul ħod gözleme dîni 

2004. Baña oġlumı buldur dir o ħâtûn
 Yüzüñ ŝuyını alġıl durma ŝatun

2005. Ŝalar eţrâfa âdemler o Âzer
 Ol âdemler bulur eţrâfı gezer

2006. Bulup İbrâhîm’i getürdiler dir
 Olup Âzer anı götürdiler dir

2007. Durup İbrâhîm Âzer ile üç yıl
 Ölür üç yıl içinde Âzer’i bil

2008. Ölür Âzer ķalur büt-ħâne ħâlî
 İder Târûħ yerinde ķįl u ķāli 

2009. O Târûħ ibn Yâħûr’dur birâder
 Anuñ büyük birâderidür Âzer 

2010. Dir İbrâhîm müdâm gözlerdi furŝat
 O bütleri ķırabulaydı ruħŝat

2011. Var imiş âyîn-i küffâr da bir gün 

 Çıķarmış cümlesi ţaşraya ol gün

2003 Ana: Ata (İÜ)
2008 yerinde: bunda (BL)
2009 Yâħûr: Bâħûr (BL) // birâderidür: birâderiydi (İÜ)
2011 âyîn-i: âyîni (BL)
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Ve tallâhi le’ekîdenne aŝnâmeküm ba‛de en tüvellû müdbirîn*

2012. Yemîn itmişdi İbrâhîm dinilür [73a BL]
 Ķıram bütleriñüz andan bilinür

2013. Başın ķurtarmayan ġayrıñ elinden
 Ve güftâr gelmeye anuñ dilinden

2014. Ki tañrılıġa lâyıķ olmaz anlar 

 Bileler bâţılı büte ţapanlar

2015. Düzesin elüñ ile sen i mel‛ûn
 Ţapasın aña tañrı deyu meftûn

2016. Dinür aldanmışa meftûn luġatde
 O kâfir ķavmine ta‛zîr bu ĥadde 

2017. Seyr güninde İbrâhîm’e dirler 

 O seyr içün tamam iķdâm iderler

2018. Bile gitmez başum aġrır bugün dir
 Anuñ ķalbinde vardur özge tedbîr

Feķāle innî saķem**

2019. Gidüp küffâr o bütler ķaldı ħâlî [53a İÜ]
 Buradan diñlegil imdi me᾿âli 

2020. Eline baltayı İbrâhîm almış
 Ŝanemlerini pâre pâre ķılmış

2021. Büyük büt boynına baltayı aŝmış
 Oķun atubanı yayını yaŝmış

*  Ve tallâhi: Vallâhi (BL) // “Allâh’a yemin ederim ki, siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza 
bir oyun oynayacağım!” (el-Enbiyâ 21/57)

2014 lâyıķ: lâ᾿iķ (İÜ)
2016 ta‛zîr: taķrîr (İÜ)
2017 İbrâhîm’e: İbrâhîm (İÜ)
**  Feķāle: Ķāle (BL) // “Ben hastayım, dedi.” (es-Sâffât 37/89)
2019 Buradan: Burada (İÜ)
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Fece‛alehüm cüžâžen illâ kebîren lehüm*

2022. İder ţa‛nen o küffâra bu işi
 Şu kim ķurtarmaya yâd elde başı

2023. Nedür mânî ola ġayrüñ başına
 Eger ‛aķluñ var ise bir düşine

2024. Seyrden dönicek dinmiş o küffâr
 Gelür büt-ħâneye dir cümle fi’n-nâr

2025. O bütlere iderler secde dinür [73b BL]
 O ħuddâmına çoķ ‛â᾿ide gelür 

2026. İdüp bed-nâm seyrin döndiler dir
 Gelüp büt-ħâneye hep girdiler dir

2027. Ķadîmden ‛âdet olan eyle imiş
 Görürler cümle bütleri ķırılmış

2028. Olaruñ secde itmekdi murâdı
 Görürler bu me᾿âli ħarķ-ı ‛âdî

2029. Göricek bütleri ŝındı olaruñ
 Ki diñle sözlerini ulularuñ

2030. Görüp bu ĥâleti küffâr-ı ekber
 Oķumışlar o demde küfri ezber

Men fe‛ale hâžâ bi âlihetinâ**

2031. Bu işi tañrımıza kimler itdi
 O cümle cümleten Nemrûd’a gitdi

2032. Dimişler ki ŝanemler evlerine
 Girüp bir kimse diñle revleri ne

2033. Uşatmışlar ķamu bütleri anda
 Hemân helâke varmalı bu ġamda

* BL’de “lehüm” yok. // “Sonunda İbrâhim onları paramparça etti. Yalnız onların büyüğünü 
bıraktı…” (el-Enbiyâ 21/58)

2025 ‛â᾿ide: ‛âyîde (BL)
** “Bunu tanrılarımıza kim yaptı, dediler.” (el-Enbiyâ 21/59)
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2034. Dimiş buluñ helâk ideyim anı
 Gözüne görmez ideyim cihânı

Ķālû semi‛nâ feten yežkürühüm yüķālü lehu İbrâhîm*

2035. Dimiş küffâr ki bunda bir yigit var
 Söger tañrılarımuza o her bâr

2036. Anuñ nâmına İbrâhîm dinilür
 Aranur ise ol bunda bulunur

Ķālû fe᾿tû bihî ‛alâ a‛yüni’n-nâs** [53b İÜ]

2037. Bulıñ anı getüriñ göreyin tîz [74a BL]
 Görelim ne yire irişe bu iz

2038. O mı eyledi yâħûd ġayr mi itdi 

 Biraz küffâr anı arayı gitdi

2039. O Nemrûd gerçi kâfir-i ‛âdil imiş
 Burada bir ‛aceb nükte dinilmiş

2040. Yaşar ‛âlemde dir küffâr-ı ‛âdil
 Daħı bir nesne yoķ ‛adle mu‛âdil

2041. Şular ki żâlim ola ‛ömri azdur
 Nişâne-i murġ ki nâmı bâzdur

2042. Dimiş Nemrûd anı öldürmezem ben
 Ya iķrâr u ya şâhidle mübeyyen 

2043. Olınca ŝabr iderem ben aña dir
 O kelbden bu cevâb olmuşdı ŝâdır

2044. Bulup İbrâhîm’i iltmişler aña
 Büti uşandurandur dindi saña

2045. Uluları uşatdı bütleriñüz
 Ki balta aŝılu boynunda henüz

* BL’de “Ķāle semi‛nâ fetâ bi-žikrihim ve ķāle lehu İbrâhîm” şeklinde. // “Bunları [putları] 
diline dolayan bir genç duyduk, kendisine İbrâhim denilirmiş, dediler.” (el-Enbiyâ 21/60) 

** “O halde, dediler, onu hemen insanların gözü önüne getirin.” (el-Enbiyâ 21/61)
2038 ġayr mi: ġayri (İÜ)
2042 Dimiş: Dinmiş (İÜ)
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Fes᾿elûhüm in kânû yenţıķūn*

2046. Dimişler taĥķįr içün bütleri ol
 ‛Aceb bulmış anı uşatmaġa yol

2047. Niçün bilmezler anlar uşadanı
 Ya söyleseler a nâm u nişânı

2048. Bular çün söylemek bilmez n’idersüz
 Niçün bunuñ gibiye tañrı dirsüz

2049. Olar İbrâhîm’üñ sözini diñler
 Baş aşaġa ŝalup her biri iñler

2050. Cevâbda ‛âciz olup ķaldılar teng
 Olur ĥayrân o kelpler yimedin nebk

Śümme nükisû ‛alâ ru᾿ûsihim leķad ‛alimte** [74b BL]

2051. Bilürsin sen ki bunlar söylemezler
 Ki aŝlâ daħı nesne eylemezler

Fereca‛û ilâ enfüsihim feķālû***

2052. Dimişler kendülerine o küffâr
 Güç itdüñ kendimize deyu iķrâr

2053. Bilür bütlerinüñ buţlânın anlar
 Dir İbrâhîm bu bütlere uyanlar

2054. Ne aŝŝı gördiñüz siz ol ŝanemden [54a İÜ]
 Ne ĥâŝıl ola ‛âlemde ‛ademden

2055. O küffâr meyl ider İbrâhîm’e dir
 Ki ĥaķ söz eyledi anlara te᾿śîr 

2056. Teveccüh-i ķulûbdan ķorķdı Nemrûd
 Beni öldürmege irer bu maķŝûd

*  “Hadi onlara sorun; eğer konuşuyorlarsa!” (el-Enbiyâ 21/63)
** “Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler, sen pekâlâ biliyorsun [dediler]…” 

(el-Enbiyâ 21/65)
*** “Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp… dediler.” (el-Enbiyâ 21/64)
2055 eyledi anlara: anlara eyledi (İÜ)
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2057. Ola İbrâhîm’e tâbi‛ bu aŝĥâb
 Ki benden döndere yüz cümle aĥbâb

2058. Buña âteş ile oluna dermân
 Ne eksik ola yanmaķla bir insân

Ĥarriķūhu ve’nŝurû âliheteküm*

2059. Dimiş Nemrûd ki İbrâhîm’i yaķam
 Anuñ yanduġına gözümle baķam 

2060. ‛Asâkirîne odun getüriñ dir
 Dir od yanmaġa ķābil göriñüz yir 

2061. Yaķam İbrâhîm’üñ tañrısı göre
 Ki tañrısından anuñ çâre ire

2062. Göreyim nice dermân ide aña
 Bir iş idem ki ol da ķala ţaña

2063. Birer ķucaķ odun getüre her şaħŝ [75a BL]
 Odun yıġıla vü ola muşaħħaŝ

2064. Bu re᾿yi fehm idiñüz bu ŝadedde
 Odun ţaşındı dir dört ay ‛adedde

2065. Yıġar ŝaĥrâya odunı tamâmı
 Gelür eţrâfına ħâŝ ile ‛âmı

2066. Od urur her ţarafdan aña mel‛ûn
 Ķoparur fitneyi ol kelb-i meftûn

2067. Oduñ ıssısı üç ferseng yire dek
 ‛Alevi daħı olmış göge direk  

2068. Ol oda kimse dir yaķın varamaz
 Od ile seyle dir kimse duramaz

2069. Ol âteşle cefâ İbrâhîm’e dir
 Ki Nemrûd eyledi şeyţânıdur pîr 

* “Yakın onu da tanrılarınıza yardım edin, dediler.” (el-Enbiyâ 21/68)
2059 yanduġına: yaķduġına (BL)
2060 ķābil: ķabil (BL)
2067 ferseng: fersaħ (İÜ)
2069 pîr: bil (BL)
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2070. Dimiş İbrâhîm anlara ki Yezdân
 ‛Ažâb eyler size âteşle her an

2071. O raġme âteş ile itdi tedbîr 

 Görelüm ki neye irgüre taķdîr

2072. O Ķādir ķudretini ider ıżhâr 

 Eśer itdüremez ol güle bir ħâr

2073. Yüzi ķara olısardur olaruñ
 Görürler nekbetin küfr u ḍalâlüñ

2074. Dir âteş sevretinden kimse varmaz [54b İÜ]
 Pes İbrâhîm âteşe atılmaz 

2075. Olur ‛âciz bu tedbîrinde Nemrûd
 Gelür ol ânda dir şeyţân-ı merdûd

2076. O mancılıġı ilķā ider aña
 Dimiş ħalķ la‛net ide saña baña

2077. Düzerler mancılıġı bi’t-tamâmi 

 Yıġarlar üstüne anca enâmı

2078. Ħudâ Cibrîl’e dut dir mancılıġı  [75b BL]
 O Nemrûd’uñ yoķ iķdâmda dirîġi

2079. Muĥal olur o mancılıķ yürimez 

 O bir žerrece yerinden irilmez

2080. Gelüp şeyţân yine ider fesâdı
 Feriştehlere ţutdurur o Hâdî 

2081. Ki tañrısıdurur İbrâhîm’üñ ol
 Ķomaz İbrâhîm’e ol âteşe yol

2071 raġme: za‛me (BL)
2072 BL’de “Ķādir”in “dal”ı yok.
2074 Pes: Bil (İÜ)
2077 mancılıġı: mancınıķı (İÜ)
2078 mancılıġı: mancınıġı (İÜ)
2079 mancılıķ: mancınıķ (İÜ)
2080 ţutdurur: dutdurur (BL)
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2082. Zinâ olına bunda âşikâre
 Melekler durmayup ķaçar kenâre 

2083. Yürür ol ânda taĥķįķ mancılıķ bil
 Gerekmez burada taķrîr taţvîl 

2084. Zinâ olmaķ biler erden dişiden
 Gelüp yıġıldılar dinmiş işiden

2085. Zinâ ıżhâr ile itmiş o kelbler
 Ķara geymiş bu mâtem ile şebler

2086. Olardan ĥâŝıl olmış cingenler
 Dimişlerdür kitâb içre erenler

2087. Bu ĥâlde mancılıķ yüridi dinmiş 

 Hemân ân içre ki havaya aġmış

2088. O ânda Cebre᾿îl İbrâhîm’e dir
 Di ĥâcâtıñı itmem anda taķŝîr

2089. Benüm dir ĥâcetüm Allâh’dandur
 Duħânı ŝanmaġıl kim âhdandur

2090. Dimiş sen bencileyin bir ġulâmsın
 Ne kim buyurıla emrine râmsın

2091. Ħıţâb ider o ân âteşe Yezdân
 Selâmet üzre dut dimiş o Mennân 

Ķulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen ‛alâ İbrâhîm. Ve erâdû bihî keyden 
fece‛alnâhümü’l-aħserîn*

2092. Ŝovuķ ol dimiş oda Rabb-ı Yezdân [76a BL]
 Ne serd ol u ne ıssı didi Mennân

2082 durmayup: ţurmayup (İÜ)
2083 mancılıķ: mancınıķ (İÜ) // taķrîr: taķrîri (İÜ)
2087 mancılıķ: mancınıķ (İÜ)
2091 dut: ţut (İÜ)
*  “Ey ateş! İbrâhim için serinlik ve esenlik ol! dedik. Böylece ona bir tuzak kurmak          

istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar durumuna soktuk.” (el-Enbiyâ 
21/69-70)
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2093. Selâmet üzre dut İbrâhîm’i sen 

 Göyündürme vücûdı ola esen

2094. Nidâ-i Ĥaķķ’ı işitdükde dir od [55a İÜ]
 Oluban mu‛tedil göstermedi dûd

2095. O nâruñ içi dir oldı gülistân
 Aķar cûlar olur bâġ-ile bustân

2096. Açılmış güller ol sünbüller ile
 Anuñ şerĥi olunmaz diller ile

2097. Cinânda taħt ķurulmış anda ol ân
 Açılmış yâsemen nergis u nu‛mân

2098. Çemenler sebz-i aţlas-vâr döşenmiş
 Olup la‛lin buħurdâr lâle yetmiş 

2099. Ol âteş bir gülistân-ı cinândur
 Żuhûrı bunlarıñ günden ‛ayândur

2100. Sa‛âdet ile İbrâhîm oturmış
 Elini Ĥaķ niyâzına götürmiş

2101. O deñlü Ĥaķķ’a itmiş i‛tižârı
 Ķızarmış idi gül gibi ‛ižârı

2102. Dolundırmış güniñ şevķını nûrı 

 Ķılur âteşi nûr nûrıñ żuhûrı

2103. Oturur ferr u iclâl ile taħtda
 Getürür Cebre᾿îl ĥulleyi baħtda

2104. Tamâm İbrâhîm’üñ dir artdı faħri
 Ħudâ İbrâhîm’e aķıtdı nehri

2105. Sa‛âdetde geçiser sâl u şehri
 Ħudâ Nemrûd’a özge ķıla ķahrı

2093 dut: ţut (İÜ)
2098 yetmiş: yenmiş (İÜ)
2102 Dolundırmış: Ţolundırmış (İÜ)
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2106. Bu ĥâlüñ dir geçer üstine üç gün
 Vezîrlerine dir Nemrûd ki ķaç gün

2107. Olupdur yanmada İbrâhîm otda [76b BL]
 Eśer var mı ola tende kemikde

2108. Vezîrleri dimiş demür de olsa
 Erirdi mûm gibi bir günde ķalsa

2109. O ħod dördinci gündür yanmadadur
 Anuñ külini bâd ŝavurmadadur

2110. O Nemrûd yüce köşk yapdırmış anda
 Çıķup seyr ide İbrâhîm yananda 

2111. Çıķup köşke baķar âteşe Nemrûd
 Görür kim gülsitân olmış yanan od

2112. Oturmış taħta vü egninde ĥulle 

 Görür İbrâhîm’i bu nev‛a ĥilye

2113. Baķar âb-ı revâna bûsitâna
 Umar idi ki ol âteşe yana

2114. Görüp İbrâhîm’i çaġırdı Nemrûd
 Ne gökçeksin ki seni yaķmadı od

2115. Dimiş luţf-ıla İbrâhîm i Nemrûd [55b İÜ]
 O yanmaz ķalbi dolmış ola Ma‛bûd 

2116. Ve ‛ışķ-ı Ĥaķķ-ıla olan keşîde
 Kerâmet eksik olmazdur işide

2117. Dimiş Nemrûd senüñ dîniñe girsem
 Ve senüñ ţapduġıñ Tañrı’ya ţapsam

2118. Ķabûl ider mi beni dir demişler
 Ķabûl ider daħı mülküñ baġışlar

2119. Deyu virür cevâb İbrâhîm aña
 Dimiş gel ţaşra uyam ben de saña

2110 yapdırmış: yapdırmışdı (BL)
2112 taħta: taħtda (İÜ)
2115 dolmış: ţolmış (İÜ)
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2120. Saña tâbi‛ olup îmân getürem 

 Ve tañrıña ţapup işüm bitürem

2121. ‛İbâdet eyleyem lâyıķdurur Ĥaķ 

 Ħalâyıķ ţapmadadur bundan esbaķ

2122. Ŝafâ üzre çıķar İbrâhîm otdan [77a BL]
 Ayaķ üzre gelür ol dem ķu‛ûddan

2123. Alurlar dir yine taħtı cinâna
 Ne mümkindür Ħudâ sevdügi yana

2124. Vezîrler yanına vardıķda Nemrûd
 Dir İbrâhîm kerâmâtın o merdûd

2125. Dimiş tañrısına İbrâhîm’üñ ben
 İnandım birligi ħod günden ᾿a‛yen

2126. Vezîrler didiler biri birine 

 Bu girür-ise İbrâhîm dînine

2127. Bize olmaz dir anuñ i‛tibârı
 Anuñ İbrâhîm olur râz-dârı

2128. Dir ittifâķ-ıla Nemrûd’a anlar
 Seni tañrı deyu bu ħalķ añarlar

2129. Tenezzül idüben ķul mı olursın
 Bu ĥâlde ne ki dilerseñ bulursın

2130. Ol İbrâhîm’i dirseñ bil ki câdû
 Ki andan żâhir olur bir niçe rû

2131. Anuñ ‛ammûsı dimedi mi âteş
 Anı yaķmaz ki câdûdır bu serkeş 

2132. Bizüm ecdâdımuz oda ţaparmış
 Oġulları ocaķdan od ķaparmış

2120 getürem: getürdüm (BL)
2121 Ĥaķ: el-ĥaķ (BL) // Ħalâyıķ: Ħalâ᾿iķ (İÜ)
2126 biri birine: birbirisine (İÜ)
2131 BL’de “ki” yok.
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Beyân-ı dûd

2133. Anuñ-çün yanmadı İbrâhîm oda
 Biz anı boġduralum dindi dûda 

2134. Dimiş Nemrûd helâk olmaķ gerek bu
 Durursa ħalķ aña açar ķamu rû

2135. Gider mülk elimüzden çâre eyleñ [56a İÜ]
 Bu İbrâhîm helâkine di söyleñ

2136. Dimiş ‛ammûsı Târûħ tütün ile [77b BL]
 Helâk eyleyelüm çıķmaz o Nîl’e 

2137. Dimiş Nemrûd Ĥazen’de var ħazîne
 Anı sürüñ helâki maŝrafına

2138. Vezîri adıdur bilgil Ĥazen sen
 Olar sa‛y üzre żâyi‛ ideler ten 

2139. Ķuyu ķazdırdı Târûħ ol arada
 Büyükce ķaz ķuyu dindi burada

2140. Ţutup ol ĥażreti ķorlar ķuyuya 

 Ne dirseñ işler ol şeyţâna uya

2141. Ħudâ’dur ŝaķlayan cümle belâdan
 Neler irer gör anlara ķażâdan

2142. İki peyġamberi Yezdân ķuyudan
 Çıķardı nûr şu‛â‛ virürdi dûdan 

2143. Biri İbrâhîm u birisi Yûsuf 

 İder iħvânı dir ŝoñra te᾿essüf

2133 boġduralum: yandıralum (BL)
2136 Nîl’e: neyle (İÜ)
2138 ideler: ide (İÜ)
2140 Ţutup: Dutup (BL)
2142 dûdan: rûdan (BL) 
2143 BL’de “u” yok.
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2144. Getürmiş od ŝaman Târûħ dinilmiş
 Duħân ķıŝŝası ħalķ içre bilinmiş 

2145. Yıġılmış ķuyı eţrâfına dir nâs
 Yeler arada meymûn gibi ħannâs 

2146. Diler Târûħ dir İbrâhîm’i boġa
 Bu ânda irişür kendüsi yoġa

2147. Ŝamana od ķomış Târûħ eliyle
 Ħudâ emr eylemiş ol dem yel ile

2148. İrer ŝaķalına Târûħ’ıñ âteş
 Söyünmege urulmış aġac u ţaş 

2149. Dimişler Târûħ’a od seni yaķdı
 Dir idüñ ceddimüz âteşe ţapdı

2150. Didüñdi neslimüzi yaķmaz âteş
 Maĥalliñdür yidüñ aġac ile ţaş

2151. Yaķar donunı âteş o la‛înüñ [78a BL]
 Kemâl-i düşmeni imiş o dînüñ

2152. Vücûdın cümleten ķapķara yaķmış
 O cümle ħalķ o Târûħ üzre baķmış

2153. Külüni gözlerine ķoydı dir bâd
 Kör olup anda küffâr ķıldı feryâd

2154. Hemîşe yoķ ola küffâr cihânda
 Kör ola Ĥaķķ’ı görmeyen zamânda

2155. Ķuyudan çıķmış İbrâhîm selâmet
 Ĥudâ’nuñ luţfıdurur bu ‛alâmet

2156. Görür İbrâhîm Nebî’yi küffâr [56b İÜ]
 Mübârek vechini ķaplamış envâr

2157. Ta‛accüb ķıldılar luţf-ı Ħudâ’ya
 Ķulaķ dutmış dinür küffâr ŝadâya

2144 Getürmiş: Getürdi (İÜ)
2145 Yeler: Yiyler (BL)
2148 BL’de “daġ aġac u ţaş” şeklinde.
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Tezevvüc-i İbrâhîm Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü 
ve’s-selâm*

2158. Var imiş nâ᾿ib-i Nemrûd meşhûr
 Dinür adına Hârâ ibn-i Bâĥûr 

2159. Anuñ varmış ķızı dir ismi Sârâ 

 Anuñ mûyına degmez bint-i Dârâ

2160. Anuñ ĥüsni ile ħulķı müşâhid
 Ķabûl-ı Ĥaķķ’ı oldı ulu şâhid

2161. Gelüp İbrâhîm’e Sâre dimiş dir
 Senüñ Tañrıñdurur taĥķįķdur bir 

2162. Senüñ ĥaķķıñda ıżhâr ķıldı ķudret
 Senüñ dînüñdedür taĥķįķ ķuvvet

2163. İşinde ‛aczi yoķ bildügin işler
 Dilerüm aña ţapmaķ dir dimişler

2164. Ķabûl ider mi İbrâhîm beni Ĥaķ
 Senüñle bile olam ben de muţlaķ

2165. Saña Ĥaķ eylemiş Sâre ‛inâyet [78b BL]
 İrişmiş ķalbe Hâdî’den hidâyet

2166. İder Sâre’ye İbrâhîm telķįn
 O gevher buldıġı demde ŝaĥîĥ dîn

2167. Ḍalâlet küfri ref‛ olur gözinden
 Olur nûr âşikâr Sâre yüzinden

2168. İder Sâre o ânda ĥüsn-i tedbîr
 Ķabûl eyle ĥelâllıġa beni dir

2169. Ĥelâllıġa alur İbrâhîm anı
 İderler âşikâre bil nihânı

2170. Bulurlar birbirini iki cânân
 Göyinsün dir ĥasedden oda yanan

*  BL’de başlık “Tezevvüc-i İbrâhîm Nebî ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
2158 Bâĥûr: Bâħûr (İÜ)
2159 varmış: var imiş (İÜ)
2161 taĥķįķdur: taĥķįķ (İÜ)
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2171. Dinür emr eylemiş İbrâhîm’e Ĥaķ
 Dîne da‛vet ola Nemrûd-ı aĥmaķ

2172. İţâ‛at itmeye virem ‛ažâbı
 Bu vech-ile olur Yezdân ħiţâbı

Da‛vet-i İbrâhîm Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü 
ve’s-selâm*

2173. Çü İbrâhîm varup Nemrûd’a dir gel
 Müselmân ol ola işlerüñ eshel

2174. Ki Tañrı’ya inan yoķdur şerîki
 Girüp taĥķįķ dîne terk eyle şirki

2175. Dimiş Nemrûd senüñ tañrıñ ne işler [57a İÜ]
 Yanında var mıdur dir ħaylî ‛asker

2176. Dir İbrâhîm benüm Tañrum ölüyi
 Diri ķılur viren ħalķa belîyi

2177. Ķırılsa bir ķıluñ bitürmeyesin
 Muţî‛ ol kendüñi yitirmeyesin

2178. Öli dirgürürem dimiş o Nemrûd
 Nice aĥmaķ köpekdür gör o merdûd

2179. Dir İbrâhîm aña göster görelüm [79a BL]
 Seni öldürmege şarţ olsun elüm

2180. Eger sen bu işi idebilürseñ
 Yeg idi sen ki didügimi diseñ 

2181. Getürmiş ĥabsden iki kimse der în
 Birin ŝalıvirüp öldürdi birin

2182. Dimişlerdür kitâb içre bu sözi
 Ŝalıvirdüm diri ķılındı özi

2183. Ölecek idi öldürmedüm anı
 Buyurdım ķaldı gevdesinde cânı

*  BL’de başlık “Da‛vet-i İbrâhîm Nebî ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
2180 sen ki: sen; didügimi: didügimi ki (İÜ)
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2184. O seg Nemrûd virür böyle cevâbı
 Maĥaldür öldürüñ ţaşla kilâbı

2185. Resûl gösterdi âyet-ile burhân
 O ân içinde ol zübde-i insân

Fe᾿innellâhe ye᾿tî bi’ş-şemsi mine’l-meşrıķi fe᾿ti bihâ mine’l-maġrib*

2186. Benüm tañrım güneşi şarķa ġarba
 İledür hem ba‛îd olanı ķurba

2187. Senüñ de ķudretüñ var ise göster
 Olur ‛âciz bu sözlerden ol ebter

2188. Şol öldürdügüñi dir görür iseñ 

 Yeridür iy semiz ħınzîr er iseñ

2189. Dilemek nesneyi câhil kişiden
 Anuñ dişlerin itmekdür keşîden

2190. Dimiş İbrâhîm aña tîz i mel‛ûn
 Gele îmâna bu dem himmeti dûn 

2191. ‛Ažâb irer Ħudâ’dan bil i Nemrûd 

 Ŝaķınmaķdur ‛ažâbdan seni maķŝûd

2192. Dimiş Nemrûd saña itdüm ‛ažâbı
 Elümden sen benüm çekdüñ ‛ıķābı

2193. Senüñle yoķ sözüm benüm i nâşî [79b BL]
 Senüñ tañrıñla iderem ŝavaşı

Ḍalâlet-i Nemrûd ‛aleyhi’l-la‛ne ve ķıŝŝa-i tîr-i merdûd**

2194. Ķomış gitmiş o kelbi fi‛li ile [57b İÜ]
 Gör imdî şeyţaneti ne ile

*  İÜ’de “mine’l-meşrıķi” yok. // “[İbrâhim:] Allâh güneşi doğudan getirmektedir; haydi 
sen de onu batıdan getir, dedi.” (el-Bakara 2/258)

2188 Şol: Şu (İÜ)
2190 himmeti: himmet-i (İÜ)
2191 Nemrûd: Nemrû (BL)
**  BL’de “‛aleyhi’l-la‛ne” yok.
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2195. O Nemrûd düzdürür bir taħt yeñile
 İder îcâd şeyţân ile bile

2196. O taħtuñ ţaşrasından her ţarafdan
 Ŝırıķlar bend ider ĥadîdi mîħdan

2197. O ŝırıķlara baġlar pâre etler
 Ne tedbîr eylemişler görüñ itler 

2198. Ve dört kerkes ķuşın acıķdırur dir
 Eli irse olar biri birin yir

2199. Yuķaru baġlu et ķuşlar aşaġa
 Hücûm itdükce ete göge aġa

2200. Girür bir vezîr ile taħta Nemrûd
 Oķun yayın ķomış yanına merdûd

2201. Ķanad açdıķça et içün o ķuşlar
 O ŝandûġı havaya tökdürürler

2202. Çıķarlar âsumâna ol ķadar yir
 Degirmen ţaşı gibi görinür yir

2203. Daħı gitmek gerek dir anda Nemrûd
 Viricidür Ħudâ ‛âlemde maķŝûd

2204. Vezîre baķ zemîne dir baķar ol
 Dimiş ki ĥâŝıl ola bunda medlûl

2205. Ŝavaş yerine geldük deyu yayın
 Eline almış ol demde o ħâyın

2206. Oķunı gezlemiş dutmış yüzüni
 Tażarru‛la niyâz itmiş özüni

2207. İlâhâ sen Kerîm’sin hem Raĥîm’sin [80a BL]
 Beni bu yolda ķoyucı ‛Alîm’sin 

2208. Bu ĥâlde beni maĥzûn itme iy Ĥaķ
 Ki sensin cümleye fâ‛il-i mutlaķ

2197 Bu beyit H nüshasında yok (bk. vr. 67a).
2207 ‛alîmsin: raĥîmsin (BL)
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2209. Kemâl-ile bilürem ķudretüñi
 Bu demde yine göster ‛ibretüñi

2210. Deyüp atar oķunı âsumâna
 Ħudâ ħod luţfına ister bahâne

2211. İder ķudretin ıżhâr gûne gûne
 Ne ‛ibret göriser Nemrûd ŝoñuna

2212. Ki diñle şimdi ne ıżhâr ider gör
 Bilürler ķudretini görmedin kör

2213. Gör imdi Žü’l-celâl’üñ ķudretini
 Buradan ‛âķil ala ‛ibretini 

2214. Buyurur Cebre᾿îl’e balıġı dut 

 Buradan gitmeye maĥrûm o merdûd

2215. Baña lâyıķ olan virmek murâdı [58a İÜ]
 Neyi neye gerek bilür o Hâdî

2216. Balıġı Cebre᾿îl Nemrûd oķuna
 Ţutar tâ oķ o balıġa doķuna 

2217. Balıġa doķunur Nemrûd’uñ oķı
 Bulaşır ķanına merdûduñ oķı

2218. Ol oķ Ĥaķ emriyle Nemrûd’a iner 

 Oradan gör başı ne oda irer

2219. Oķun ķan-ıla görür dindi Nemrûd
 Vezîre dir ki ĥâŝıl oldı maķŝûd

2220. Gögüñ tañrısını öldürmüşüm ben
 Eti aşaġa baġla dir vezîr sen 

2221. Eti aşaġa baġlarlar o ķuşlar
 Aşaġaya uçar ķuşlar dimişler

2213 Buradan: Burada (İÜ)
2214 dut: dud (BL)
2216 Ţutar: Dutar (BL); doķuna: ţoķuna (İÜ)
2218 İÜ’de “Ĥaķ” yok; emriyle: emriyle ki (İÜ) // başı ne: başına ne (BL)
2220 vezîr: vezîre (İÜ)
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2222. O balıķ ĥażrete dir ki İlâhî [80b BL]
 Dutuldı Nemrûd oķına bu mâhî

2223. Beni ķarşuya dutdıñ düşmenüñe
 Senüñ ĥikmet irecekdür demüñe

2224. Buyurmış Cebre᾿îl’e ŝaķla ķanı
 İledüp cennete ŝaķlamış anı

2225. Bıçaķ olsun ĥarâm dir balıġa Ĥaķ
 Deminden yaradam bir nesne muţlaķ

2226. O demden ola Nemrûd’uñ ‛ažâbı
 Ża‛îf nesneyle eyleyem ‛iķābı

2227. Helâk ola anuñ ile o Nemrûd
 Gülistân ola İbrâhîm’e de dûd 

2228. Yire inüp o Nemrûd çıķdı taħta
 Ġurûr itdi kemâli ile baħta 

2229. Dir uġraşdım gögüñ tañrısı ile
 Henüz ķanı daħı oķumda bile 

2230. Ol oķı gösterür ķavmine Nemrûd
 O rev ile niçe ħalķı o merdûd 

2231. Dir İbrâhîm dînine ţapandan
 Bilüñ beş yüz kişi yolı ŝapandan

2232. Olup mürted döner Nemrûd’a anlar
 Cehennemîdurur aña uyanlar

2233. Varur Nemrûd’a İbrâhîm-i Ĥażret
 İ mel‛ûn kižb-ile olur mı da‛vet

2234. Ne kelbsin Tañrı’ya dil uzadasın
 Ne mümkindür ki sen anı göresin

2227 ola: oldı (İÜ); İbrâhîm’e: İbrâhîm’e de (İÜ)
2228 itdi: çekdi (İÜ)
2229 ķanı daħı oķumda: ķanı oķumda daħı (İÜ)
2230 “O rev” BL’de önce “Urur” şeklinde yazılmış, sonra kelimenin son harfi silinerek, harfler 

harekelenmiştir.
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2235. Bu telbîs ile ħalķı ķılduñ ıḍlâl
 Müdâm senüñ işiñdür ħud‛a vü âl

2236. Dimiş Nemrûd ben aña cenge vardum [58b İÜ]
 Ne olduġını cümle ħalķa didüm

2237. O tañrıñ daħı ‛askeriyle gelsün [81a BL]
 Benüm ‛askerüm ile ķarşu dursun

Beyân-ı helâk-i Nemrûd ‛aleyhi’l-la‛ne

2238. Geçer ķırķ gün bu taķrîr üzre yine 

 Yazılmışdur bu taĥrîr üzerine

2239. Olur da‛vet-i dîn Nemrûd-ı żâlim
 Dinilmiş boynuña ola meżâlim

2240. İţâ‛at eylemez Ĥaķķ’a o bedbaħt
 Yoġ olur kendüsi-ile tâc u taħt 

2241. Gelüp Cebrâ᾿îl İbrâhîm’e didi 

 Te‛âlallâh bu dem saña buyurdı

2242. Di Nemrûd’a ki çerisini dirsün 

 Ħudâ çerisi gelür anı bilsün

2243. Varup İbrâhîm ol dem dir ki Nemrûd
 Ħudâ çerisi gelür bil i merdûd

2244. Dimiş Nemrûd nice çeri gelicek
 Bilürsin geldügi anda göricek

2245. O Yezdân ħalķınuñ key ża‛îfidür
 Adı sivrisiñekdür naĥîfidür

2246. Dimiş sivrisiñek de çerisi mi
 Bütün ‛askeri midür yarısı mı

2247. Geçer ķırķ gün ne ider diñle Ķādir
 O ķandan sivrisiñegi yaradır

2238 üzre yine: üzerine (İÜ)
2240 kendüsi-ile: kendü ile (İÜ)
2241 Cebrâ᾿îl: Cibrîl’e (BL)
2242 çerisini: çarısını (BL)
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2248. Varuñ Nemrûd çerisini tamâmen
 Ķıruñ anları cümle ħâŝ u ‛âmen

2249. Yeñüz beyinlerini ol kilâbuñ 

 Göreler şiddetin anlar ‛ažâbuñ

2250. Deyu fermân ider dir Žü’l-celâl’i
 İrişdi ‛asker-i Nemrûd zevâli

2251. Siñek çoķluġı dinür ĥadden aşar [81b BL]
 Dinür yüz biñi bir kişiye üşer

2252. O Nemrûd’la çerisi ķalmış ‛âciz
 Siñekler üşüben dimişler acız 

2253. Yimişler beyinlerin ol la‛înüñ
 ‛Adûsı idi anlar ehl-i dînüñ

2254. Baķırdan düzdiler dir bir ev anda
 Girüp Nemrûd aña ola nihânda

2255. Ħalâŝ bula siñekden anda ya‛nî
 Nice fâsid fikirde mâlâya‛nî

2256. Girüp Nemrûd o baķır ev içine [59a İÜ]
 Siñegüñ ķatlanamamış gücine

2257. Ĥavâle oldı bir uyuz siñek dir
 Baķır ķapu yanında sekerek dir 

2258. Girür sürtünerek içerüye ol
 Ŝınar bir ķanadı dar olmaġın yol

2259. Baķır evde uçup taħt üzre ķonmış
 Baķup Nemrûd siñegi anda görmiş 

2260. Dilermiş öldüre siñegi Nemrûd 

 Uçup burnına ķonmışdı meger ħod

2249 Yeñüz: Yiyüñ (İÜ)
2252 ķalmış: ķaldı (İÜ)
2257 Baķır: Baķar (BL); sekerek: siñerek (İÜ)
2259 Bu beyit BL’de derkenâr olarak yazılmış.
2260 Dilermiş: Dilemiş (İÜ)
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2261. Hemân-dem ol girür burnuna anuñ
 Dimiş Nemrûd benümledür zevâlüñ

2262. O ħallâķsın ki sivrisiñek ile
 ‛Adû ķıldıñ helâk it dimek ile 

2263. Siñek Nemrûd beynisine irmiş
 Gice gündüz anı üç günde yimiş

2264. Meges vızıldısından oldı ‛âciz
 Ķaba ŝurnâ düzeldiñ dimiş ol tîz 

2265. Ķulaġına çalarlar ķaba ŝurnâ
 Dilermiş âteşe düşe o yana 

2266. Geçer ķırķ güne dek Nemrûd bu ĥâlde
 Ķarârı yoķ geçer ‛ömri zevâlde

2267. Siñek dir büyüyüp ķuvveti artdı [82a BL]
 ‛Ažâbda ol itüñ şiddeti artdı

2268. Dimiş Nemrûd bükük kendir turalar
 Tüvâna kimse başıma uralar 

2269. Dinür on güne dek başın dögerler
 Turalar ile cem‛ oluban erler

2270. Uŝandılar anı dögmekde begler
 O Nemrûd’a ‛ažâb itmekde segler 

2271. ‛Aceb Ķādir Kerîm Perverdigâr’sın
 ‛Adûya derdi dermân egledensin

2272. Naķāre çaldırur ķulaġına it
 Geçer bir güni anuñ ile işit

2262 it: ir (BL)
2264 ŝurnâ: sürnâ (İÜ)
2265 ŝurnâ: sürna (İÜ)
2268 başıma: başımı (İÜ)
2270 segler: siñekler (İÜ)
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2273. Bular urduķça artar derdi anuñ 

 Ne deñlü var ise dir merdi anuñ

2274. Ķamçılar-ıla dögerler başını 

 Görürler dertlüdürür cünbüşini

2275. Dinür yef‛alledür kendüyi ĥâşâ
 Ţutulsa yiridür ol kelb ţaşa

2276. Bu fi‛l-ile olan Nemrûdîlerdür
 Ķulaġıñuzda bu pendim ola dür

2277. Durup artmaķda dindi renc-i Nemrûd [59b İÜ]
 Hemân öldürmesi olmışdı maķŝûd

2278. Dimiş çomaķlar ile bâşire ur
 Bu cümle derdleri-kim oldı mežkûr

2279. Ķamu ħalķ oldı ‛âciz ol köpekden
 Ne ĥâŝıl buña çekilen emekden

2280. Añılur ķuvvet ile bir yigit dir
 Aña cümlesi virmişler ögüt dir 

2281. Ki nevbet saña gele kellesine
 Çomaġı eyle ur-kim ilte sîne

2282. O merdân eyle urur çomaġı dir [82b BL]
 O ħalķ ŝanmışlar anda ŝarŝılur yir

2283. İki şaķ oldı dir kellesi kelbüñ
 Doluydı şeyţanetle dindi ķalbüñ 

2284. Cehennem çâhına dek gitti mel‛ûn
 Caĥîmde ķatrân-ile durmayup yun 

2273 urduķça: olduķça (İÜ)
2274 Ķamçılar-ıla: Ķamıcılarla (İÜ)
2280 virmişler: virdiler (İÜ)
2283 Doluydı: Dolupdı (İÜ); şeyţanetle: şeţanetle (BL)
2284 Caĥîmde: Cehennemde (İÜ) (“Caĥîm” sehven “Cahîm” yazılmış); ķatrân-ile: ķatirânla 

(İÜ)
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2285. Çıķar dir kellesinden sivrisiñek
 Ki serçe ķadar olmış büyüyürek

2286. Ķanadı bütün olmış ŝaġ u sâlim
 O Nemrûd beynisinden oldı ġānim

2287. Helâke irgürür Yezdân ‛adûyı
 Büyükce ķaz cihânda sen ķuyuyı

2288. Ķoma elden er iseñ eyi ħûyı 

 Arayup bul er iseñ yaħşi ŝuyı

2289. Olup Nemrûd yeri ġayrıya degdi
 O İbrâhîm peyġambere uydı

2290. Nice uymaya ol gördi ‛ažâbı
 Bile çekmişdi ol demde ‛iķābı

Nemrûd’ıñ yerine geçenüñ beyânındadur*

2291. Geçen Nemrûd yerine zânî imiş
 Zen-i ĥasnâ ile ŝoĥbet ķılurmış

2292. İşitse bir güzel ‛avrat hemân dir
 Anı getürdür idi dir ol dilgîr

2293. Anuñla geçürür ‛ömrin o kelb de
 Görüpdür var ise fi‛lin o kelbde

2294. Anuñ fi‛lini İbrâhîm işidür
 Bilür kim ol köpek yaman kişidür

2295. Sâre ana ziyâde ħûbe imiş
 Ki Ĥavvâ Ana aķrânı ögülmiş

2296. Diler şehirden alup gitmek anı [83a BL]
 Bilür elinde degildür ‛ınânı

2297. Diler Ĥażret-i İbrâhîm icâzet [60a İÜ]
 Ħudâ’dan gitmege olur irâdet

2288 ħûyı: ħûbı (BL)
*  Nemrûd’ıñ: Nemrûd (İÜ); beyânındadur: beyânın ider (İÜ)
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2298. Ķoyar ŝandûġa Sâre Anamız’ı
 Giderek bir maĥalle irer izi

2299. Bâc alurlar imiş dir ol maĥalde
 İrer bâd-ı hevâ daħı seĥerde

2300. Dimiş bâcdâr ne ĥâl ŝandûķda ne var
 Dimişler bâcıñ al ŝandûķda neñ var

2301. Dimiş şâh emridür ŝandûġı açmaķ
 Bize lâzım olan açmaķ u baķmaķ

2302. Açar ŝandûġı nâgâh anı görür
 Melek-sîmâ perî-ruħ anı bilür

2303. Ķamaşur gözleri dünyâyı görmez
 Gider ‛aķlı o dem kendüye gelmez

2304. Giderek gözin açar dir ki sulţân
 Bunıñ gibi yolında ħod virür cân

2305. Alur ŝandûķ-ıla Sâre’yi gider
 Ħudâ İbrâhîm’e gör kim ne ider

2306. Gözinden ref‛ ider perdeyi Yezdân
 Görinür âşikâre aña pinhân

2307. Ġaraż bile Ħudâ ĥıfż eyledügin
 O kelb Sâre’ye ne söz söyledügin

2308. İledürler sarâya Sâre’yi yâr
 Görüp kelbüñ dinür kellesi ķızar

2309. Yaķın varmaķ diler kim el ide ol
 Dimiş Sâre yüri benden ırâġ ol

2310. Zevâl irer saña gelme yanuma
 Ţayanuram ŝaĥîĥ bilgil dînüme

2311. ‛İnâd idüp yürür ki el uzada  [83b BL]
 Eli a‛żâsı ķurumış orada

2311 idüp: ider (İÜ)
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2312. Dimiş Tañrı’ñ içün baña meded ķıl
 Baġışlayam saña câriye vü ķul

2313. Saña ni‛met virüp olam ķarındaş
 Meded eyle bu derdden ķurtıla baş 

2314. Tażarru‛ Ĥaķķ’a ķılmış Sâre Ana
 Bayaġı gibi olmış dir tüvânâ

2315. Ŝuçım baġışla ķardaş ol benümle
 Barışduġımız ecli-çün senüñle

2316. Hâcer’dür câriyem sizüñ nesilden
 O Ŝâliĥ peyġamber aŝlından

2317. Baġışladım saña câriyeñ olsun
 Senüñle ‛ömri olduġunca dursun 

2318. Varur İbrâhîm’üñ yanına Sârâ [60b İÜ]
 O kelb ne vech-ile ķıldı müdârâ

2319. İdüp taķrîr dir İbrâhîm görürem
 Ne kim vâķi‛ olupdur hep bilürem 

2320. Ħudâ perdeyi ref‛ itdi gözümden
 Ħaber ŝıĥĥatını bilgil sözümden

2321. Hâcer’i Sâre İbrâhîm’e virür
 Ki ya‛nî şer‛ üzere âyîn olur 

2322. Taŝarruf eyle bir oġlancıķ olsun
 O şenlik ile evimiz içi dolsun

2323. Yaķın olduķda olur ĥâmile ol
 Hâcer Ana’dan İsmâ‛îl bulur yol

2324. Ţoġar İsmâ‛îl-i Nebî anadan
 Ĥasebdür hem anadan hem atadan

2313 derdden: dertden (BL)
2317 ‛ömri: ‛ömrüñ (İÜ)
2319 görürem: bilürem (İÜ) // bilürem: görürem (İÜ)
2321 şer‛ üzere: şer‛a üzre (BL)
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2325. Sekiz yaşına irişdükde ol mâh
 Aña luţf ile iĥsân ider Allâh

2326. Belürdi cephesinde nûr-ı Aĥmed [84a BL]
 Dinildi Muŝţafâ aña Muĥammed

2327. Ki ol maĥbûb-ı Ĥaķ’dur nûrıdur ol
 Anuñ dînine mü᾿min oldılar ķul

2328. Ŝalavât ü selâm olsun müdâmî
 Ĥarâm oldı anı sevene ţamı

2329. Dir İbrâhîm sevgüsini bildi
 O sevgüsini İsmâ‛îl’e virdi

2330. İrüp İbrâhîm ol dem ţoķsanına
 Pîr olmışdı alur oġlın yanına 

Elĥamdülillâhi’l-ležî vehebe lî ‛ale’l-kiberi İsmâ‛île ve İsĥâķ*

2331. Dimiş şükür Ħudâ’ya pîrligümde
 İki oġul baġışlar ŝaġlıġumda

2332. Sever İbrâhîm İsmâ‛îl’i dâ᾿im
 Anı sevmekde olmuş idi ķā᾿im

2333. Anuñ dir ‛ışķı İsmâ‛îl’e düşdi
 O balıñ arısı başına üşdi

2334. ‛Itâb idüp Ħudâ İbrâhîm’e dir
 Benümle dostluġıñ taĥķįķ bilinir

2335. Götürgil tîz bu aradan ĥicâbı
 Getür sevdügiñi ķurbân ħiţâbı

2336. Muĥaķķaķdur bu kim naŝ ile śâbit
 Nice kim seyrin eylerler śevâbit

2337. ‛Ulemâ dindi itmiş iħtilâfı
 Dinür İsmâ‛îl’üñ bunda ħilâfı

2330 Pîr olmışdı: Büyük olmış (İÜ)
*  “İhtiyar hâlimde bana İsmâil’i ve İshâk’ı lutfeden Allâh’a hamdolsun.” (İbrâhîm 14/39)
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2338. O dem ķurbân gelen dir ola İsĥâķ [61a İÜ]
 Dimişler ba‛żılar anlara ıţlâķ

2339. Dimişler ba‛żılar İsmâ‛îl ola
 Fedâ ķaŝd ide kendüyi o yola

2340. Resûlullâh işâretiyle ma‛lûm [84b BL]
 O ĥâl İsmâ‛îl’e olmaķdı mefhûm

İsmâ‛îl Nebî ‛aleyhi’s-selâma ķurbân geldügidür*

2341. Ħaberde şöyle yazmış deyu gelmiş
 Dir İbrâhîm ħˇâbda anı görmiş

2342. Ħudâ ‛azze ve cell oġluñı ķurbân
 Getür deyu buyurur Rabb-ı Deyyân

2343. Uyanup Hâcer’i uyarur anda
 Olundıķ da‛vet olavuz dügünde

2344. Görüklü dostdurur da‛vet iden dir
 Saçın ţara vü İsmâ‛îl’i geydir 

2345. Dutar Hâcer dir İbrâhîm sözini
 Öper evvel ol İsmâ‛îl gözini 

2346. Gidersin dügüne dir geydirir ol
 Babası ip bıçaķla dutdı dir yol

2347. Gider dir babası İsmâ‛îl ile
 Gelür şeyţân aña iġvâsı ile

2348. Girer İblîs dir âdem ŝûretine
 La‛înüñ şekline tu ŝûretine

2349. Dir İsmâ‛îl’e atañ seni bilgil
 Boġazlar öldürür ‛aķluñı dirgil

2350. Niçün öldüre babam deyu ŝorar
 Anı Ĥaķ didi dir dilini burar

*  İsmâ‛îl Nebî ‛aleyhi’s-selâma: İsmâ‛îl Nebî’ye ‛aleyhi’s-selâm (İÜ)
2344 ţara vü: ţaradur (İÜ)
2345 ol İsmâ‛îl: dir İbrâhîm (BL)
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2351. Dimiş çün Ĥaķķ’uñ işidür ne çâre
 Muţî‛um emr-i Ĥaķķ’a yoķ müdâra

2352. İdemedüm dir İsmâ‛îl’i ıḍlâl
 Anasına varayım eyleyem âl

2353. Varup Hâcer’e eydür oġluñı bil
 Boġazlar babası vü kesilür dil

2354. Dimiş Hâcer niçün boġazlar anı [85a BL]
 O Tañrısı dimiş itme gümânı

2355. Çü Tañrı buyrıġıdur ider anı
 Ħudâ yolına oġlum vire cânı

2356. Sen eyü kişiye hîç beñzemezsin
 Bu sözi sen ķolayına dimezsin

2357. Bu sözi işidüp güci ķurudı
 Köpek dinür biraz durup uludı

2358. İdelüm isti‛âže bunda iy cân [61b İÜ]
 Müdâmî ‛acz ile kör ola şeyţân

E‛ûžü billâhi mine’ş-şeyţâni’r-racîm

2359. Dir İbrâhîm çıķup ţaġa dimiş kim
 Ben İsmâ‛îl’e görmişdüm düşüm kim 

İnnî erâ fi’l-menâmi ennî ežbeĥuke*

2360. Seni ķurbân idem düşümde gördüm
 Seni buraya ķurbân-çün getürdüm

2361. Dimiş İsmâ‛îl eyle iy baba dur
 İţâ‛at itmege Ĥaķ ķul yaradur

Yâ ebeti’f-‛al mâ tü᾿mer**

2362. Dimiş fi‛liñi işle ŝabr idem ben
 Fedâ Ĥaķ yolına bu cân-ıla ten

2359 İsmâ‛îl’e: İsmâ‛îl (BL)
*  erâ: erânî (BL) // “Rüyada seni boğazladığımı görüyorum…” (es-Sâffât 37/102)
**  “Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap.” (es-Sâffât 37/102)
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Setecidünî inşâallâhu mine’ŝ-ŝâbirîn*

2363. Su᾿âl olur ne ĥikmetdür hemîşe
 Gelürdi Cebre᾿îl gelmez bu işe

2364. Cevâbdur kim oġul ġuŝŝası ġāyet 

 Bulur ġuŝŝa vü ġam anda nihâyet

2365. Dilemez ki Ħudâ Cibrîl’e deye 85b BL]
 Oġulıñ ölmesin Cibrîl [de] bile

2366. Risâlete müdâm inerdi Cibrîl
 Maĥall-i intiķālde gelmemiş bil

2367. İşâret ġayri ĥâlle oldı ma‛lûm 

 O dem ki âħir itdi rızķı maķsûm

2368. Me᾿âl budur ki dir ħaber-i mevti
 Ħudâ kimseye Cibrîl’le dimedi 

2369. Dir İbrâhîm žebĥde itdi te᾿ħîr
 Meded ola Ħudâ’dan ola ki dir

2370. Dimiş İsmâ‛îl iy baba serî‛ ol
 Edâ-ı ħıdmete çâbük gerek ķul

2371. Dimiş İbrâhîm ölmege iversin
 Dimiş bu pendimi ħalķa deyesin

2372. Kişi ki ola İblîs sâyesinde
 İver olmaġa Yezdân ħânesinde

2373. Dir İbrâhîm bu sözi işidüp ħoş
 İder bend dest u pâsın ķalmaya boş

2374. Çıķarmış bıçaġın boġazlamaġa
 Dimiş baba rıżâm yoķ aġlamaġa

2375. Ve ammâ üç vaŝiyyet iderem ben [62a İÜ]
 Edâ itmekde luţf eyleyesin sen

* “İnşaallâh beni sabredenlerden bulacaksın.” (es-Sâffât 37/102) (Bekir Sadak meâli)
2364 kim: ki (İÜ)
2367 ĥâlle: ĥâl-ıla (İÜ) // rızķı: rızķ (İÜ)
2368 Cibrîl’le: Cibrîl’e (BL)
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2376. Biri bu bendimi muĥkem ķılasın
 Size ben doķınam ġāfil olasın

2377. Ħudâ yanında odlu olmayam ben
 Cân acıġında beni gözlegil sen

2378. Feriştehler baķarlar vaż‛ıma hep
 İşimiz ola âsân olmaya ŝ‛ab

2379. İkinci ţopraġa baŝ şöyle yüzüm
 Senüñ şefķatüñi görmeye gözüm

2380. Günahkâr olmayam Raĥmân yanında [86a BL]
 Şefâ‛at gözdedür it diķķatiñde

2381. Ki bu fi‛linde âśim olmayasın 

 Muţî‛-i Ĥaķ olup müjdin bulasın

2382. Üçünci anama ilet selâmum
 Benüm-çün aġlamasın bu kelâmum

2383. Ĥelâl itsün baña uħrevî ĥaķķı
 Ki bende ķalmaya tâ Tañrı ĥaķķı

2384. Ne kim dimişdi İsmâ‛îl o demde
 Dili İbrâhîm’üñ olmış ni‛amde

2385. Baŝar İbrâhîm oġlın yüzi ķoyı
 Zemînüñdür Simâ‛îl yüzi ŝuyı

2386. Alur İbrâhîm eline bıçaġın
 Görüp aġladı didi tâze çaġın

2387. Dir İsmâ‛îl niçün aġlarsın iy pîr
 Kerem ķıl benüm içün olma dilgîr

2388. Çalaram gül boġaza bu bıçaġı
 ‛Acele eyle olunmaya bâġî 

2389. Ħudâ sevgiye virmiş saña göñli
 Baña ķıldı müyesser ŝabr-ı küllî

2381 fi‛linde: fi‛lümde (İÜ) // müjdin: müzdin (İÜ)
2388 bâġî: yaġı (İÜ)
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2390. Gider sevgüñi benden iy peder dir
 Ki ŝabr ile açam bu demde der dir

2391. Getür tîzcek Ħudâ emrin yerine
 Dimiş dir iy baba saña derine

2392. Görür İbrâhîm anuñ i‛tiķādın
 Vilâyet iledür bilür ki ĥâlin

2393. Çalar boġazına bıçaġı muĥkem
 Kılın kesmedi dinür žerrece hem

2394. Çalar tekrâr bıçaġı boġazına
 Yine kesmez żarar gelmez ķılına

2395. Biler bıçaġı tekrâr yine çalar [86b BL]
 Gedik olmış mı deyu yüzin arar

2396. Ayaġın yire muĥkem baŝar idi [62b İÜ]
 Eger ţaşa çalınsa keser idi

2397. Dir İsmâ‛îl bıçaġı bile tekrâr
 Biler bıçaķ olur dir ef‛i-i mâr 

2398. Dinür yetmiş keret bıçaġı çalar
 Anuñ kesdürmesine çâre arar

2399. Nidâ İbrâhîm’e irişdi dinür
 Bu âyet ma‛nîsi ile bilinür

Ve nedeynâhu en yâ İbrâhîm! Ķad ŝaddeķte’r-rü᾿yâ innâ kežâlike                        
neczi’l-muĥsinîn*

2400. Buyurılmış ki düş yerine geldi
 Murâdımuz ne idügin bil imdi

2401. Selâm getürdi Ĥaķ’dan Cebre᾿îl tîz
 O dem ķurbân eyle didügimiz

2402. Bize İsmâ‛îl’üñ bil sevgüsini
 Nice dutar o i‛tiķādla dîni

2397 ef‛i-i: ef‛i (İÜ)
*  BL’de “Ve nedeynâhu en” yok. // “Ey İbrâhim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle 

mükâfatlandırırız, diye seslendik.” (es-Sâffât 37/104-105)
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2403. Görübeni bilesin sen tamâmı
 Ararsañ daħı bulunmaz enâmı

2404. Muĥammed nûrı kim alnında ola
 Benüm dostluġım ile ķalbi dola

Nükte

2405. Dinür İsmâ‛îl’i boġazlanurdı
 Dir İbrâhîm’i neden aġlar idi 

2406. Cevâb İbrâhîm ayrılur oġuldan
 Ve İsmâ‛îl irer dosta şüġuldan

2407. Yaraşur eyle gülmek İsmâ‛îl’e
 Ve aġlamaķ revâdur İbrâhîm’e

2408. Ķaçan İbrâhîm İsmâ‛îl’e bıçaķ
 Ķoyuban boġazına çalınıcaķ 

2409. Ħudâ ķudreti nûrın gösterür dir [87a BL]
 Unutdurdı ölümi aña taķdîr

2410. Mıŝır bânûları Yûsuf’ı gördi
 Bıçaķla ellerin doġramış idi

2411. Olar dir şevķ-ı Yûsuf-ıla doldı
 Olar da bilmediler nice oldı

2412. Unutdurdı bıçaġı ĥüsni şevķı
 Dem-ile oldı ħınnâ deste yaķı 

2413. Ħudâ mü᾿mîne dinür âħirî dem
 O nûrın göstere cümleden a‛lem

2414. O mü᾿min cân acıġın duymaya dir
 İrişevüz o luţfa tâze vü pîr

2415. Su᾿âl olur ki İsmâ‛îl mi cömerd [63a İÜ]
 Ya İbrâhîm o ĥâlde oldu mı merd

2405 İbrâhîm’i: İbrâhîm (İÜ)
2408 Ķoyuban: Ķoyup (İÜ). BL’de “boġazına” kelimesinin üstünde “ol ân” ibâresi var. Ancak 

bu ziyâde vezni bozmaktadır.
2412 yaķı: bâķį (İÜ)
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2416. Cevâb İbrâhîm’i cömerd dirüz biz 

 Burayı bir oñatca diñleñüz siz

2417. Dir İbrâhîm virür oġlunı nâçâr
 İder cân ķorķusı İsmâ‛îl’e kâr

2418. Odur cömerd vire Ĥaķ yolına cân
 Burada daħı taķrîr ķıldı yârân

2419. Dimişler bir niceler bunda esrâr
 Oġıl firâķı câna idiser kâr

2420. Kişi cân virmeden işid firâķı
 Olan ķalur ŝaĥîĥ uħrâda bâķį

2421. Eger İbrâhîm olmasaydı cömerd
 Ħudâ boġazla dimez idi es‛ad

2422. Buradan dindi İbrâhîm’e cömerd
 Ķıyaķ gerek dinilür dünyede merd 

2423. Şular ki çekdi evlâdıñ firâķın
 Cihânıñ gördi ol ķarasın aķın

2424. Ne vârid oldı diñlegil Ħudâ’dan [87b BL]
 Ki İbrâhîm sevine bu ‛aţâdan

Ve fedeynâhu bi-žibĥin ‛ażîm*

2425. Buyurmış Cebre᾿îl’e Ĥażret-i Ĥaķ
 Getür Hâbîl ķurbânını muţlaķ

2426. Ķabûl itdük ilet İsmâ‛îl’e sen
 Dinür Cebrâ᾿îl anı getürirken

2427. Henüz boġaza bıçaķ çalmadıydı
 O ânda Ĥażret-i Cebrâ᾿îl irdi 

2416 İbrâhîm’i: İsmâ‛îl’i (BL)
2422 dünyede: dînde (İÜ)
*  “Biz oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik.” (es-Sâffât 37/107)
2427 Cebrâ᾿îl: Cibrîl (BL)
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2428. Ķoçı getürdi didi işte ķurbân 

 Ħudâ-yı Rabb-ı ‛izzet ķıldı iĥsân

2429. Didi Allâhu ekber ķoçı ķodı
 Ķoma elden rükû‛ ile sücûdı

2430. Dimiş ol ânda İbrâhîm-i server
 İder tekbîr o dem Allâhu ekber

Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber Allâhu ekber ve lillâhi’l-ĥamd

2431. Olur sünnet bu tekbîr ĥâcılara
 Ķılıç gerek cihânda ġāzîlere

2432. Selâm virür dinür Cebrâ᾿îl anda 

 Ķomış dir ķoçı İbrâhîm öñünde

2433. Bunı İsmâ‛îl içün eyle ķurbân
 Ħudâ’dan böyle oldı dindi fermân

2434. ‛İnâyet eylemiş luţf-ıla Raĥmân [63b İÜ]
 Dilemiş kese ol ķurbânı ol ân

2435. Dinür ķoç ķaçdı İbrâhîm ķodı
 O ķoç ardınca ţaş atup yügürdi

2436. Ţaş atmaķ sünnet oldı dir orada
 Atar ĥuccâc ŝaĥîĥ şimdi Minâ’da

2437. Ķoçı dutup boġazladı dimişler [88a BL]
 Buradan işit imdi kim ne işler 

2438. Eli ayaġı baġın İsmâ‛îl’üñ
 Şeşer ol ânda dindi ol nebînün

2439. Olur oġul u ata şâd u ħandân
 Anasın görmege iver idi cân

2440. Anam ġuŝŝadadur irişem aña 

 Gerek tîzce yürümek şimdi baña

2428 işte: işde (BL)
2432 Cebrâ᾿îl: Cibrîl (BL)
2437 işit: işid (BL); İÜ’de “kim” yok.
2440 ġuŝŝadadur: ġuŝŝada dir (İÜ)
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2441. Gelür İbrâhîm İsmâ‛îl’le eve 

 Ķocar oġlını Hâcer ive ive

2442. Ħudâ’ya ĥamd ile şükr eylediler
 Racîmüñ ħud‛asını söylediler

2443. İdici ol ķarındaş sen de ķurbân
 Nişâne ķo oġullar alnına ķan

2444. Ķażâya ķarşu gelür dinür anı
 Degil ‛ilm ehline bunlar nihânî

2445. Müşâhiddür burada ĥikmetullâh
 Beyâna gelme mi hiç ķudretullâh

2446. Yine diñle o Hâdî’den hidâyet
 Olur İbrâhîm’e yine ‛inâyet

Beyân-ı müjde-i Cebrâ᾿îl ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm*

2447. Çehâr ferişteh ile Cebre᾿îl bil
 İder kendülerin insâna tebdîl

2448. Gelürler ħâne-i İbrâhîm’e dir
 Ri‛âyet ider imiş ķonuġa pîr

2449. Buları bilmemiş ol kim melekdür
 Ķonuġa lâzım olan ħod yemekdür

2450. Buzaġı besler İbrâhîm dinilür
 Boġazlar ĥâcet olduķca yinilür

2451. Olara da boġazlar bir buzaġı  [88b BL]
 Tava içinde dolmış dindi yaġı

2452. Bişirüp getürür öñlerine dir
 Görür kim yoķ bulardan hiç yimek yir

2453. Taġayyür bulmış İbrâhîm bu ĥâlden
 Olur dir ħâţıra ġayri me᾿âlden

2441 İsmâ‛îl’le: İsmâ‛îl ile (BL)
*  ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL)
2451 Olara da: Olar da (İÜ)
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2454. Ġażap içün bular yemek yemez dir
 Burada ne ola ‛acabâ tedbîr

2455. Deyu efkâr ider İbrâhîm anda [64a İÜ]
 Görür Cibrîl anı kim sû-i żanda

2456. İder kendüyi dir ol demde ıżhâr 

 Aña keşf olmış âyât-ile esrâr

Kālû lâ teħaf ve beşşerûhu biġulâmin ‛alîm*

2457. Dimiş ķorķma ki oġlan muştularuz
 Feriştehler de biz ki ulularuz

2458. Bu ħaber ile Sâre urı durmış
 Bükülmiş bili dir ķarıcıķ olmış

2459. Dinür Sâre Ana orada güler
 Dimiş ben ķarıyum u ķocadur er 

Ve’mra᾿etuhû ķā᾿imetün feḍaĥiket**

2460. Dimiş Tañrı bir oġul rûzî ķıldı
 Anuñ ķalbi biliñ nûr-ıla doldı

2461. O ‛aķl ıssıdurur hem adı İsĥâķ
 Ol olur Sâre’den dir ķudrete baķ

2462. Bunı işidicek Sâre çaġırdı
 Nidâ idüp aĥibbâyı ķıġırdı

Feŝakket vechehâ ve ķālet ‛acûzün ‛aķem***

2463. Dimiş Sâre elin yüzüne dutup [89a BL]
 Yemiş virmez aġaç gibi ķuruyup

2464. ‛Acabâ nice oġlan doġa benden
 Dimiş İbrâhîm’e ola mı senden

2456 kendüyi dir ol: kendüyi ol (İÜ)
*  ve beşşerûhu biġulâmin ‛alîm: ve beşşirhu biġulâmin ĥalîm (BL) // “‘Korkma!’ dediler ve 

ona bilgin bir oğlan çocuğu müjdelediler.” (ez-Zâriyât 51/28)
2459 u ķocadur: dir ķocadur (İÜ)
**  “O esnâda hanımı ayakta idi ve (bu sözleri duyunca) güldü.” (Hûd 11/71)
*** “Elini yüzüne çarparak: ‘Ben kısır bir kocakarıyım!’ dedi.” (ez-Zâriyât 51/29)



TENKİTLİ METİN - Peygamber Kıssaları376

Yâ veyletâ e elidü ve ene ‛acûzün ve hâžâ ba‛lî şeyħen*

2465. Dimiş dir kendü kendüsine Sârâ
 Ķarıdum u ķocadım ne müdârâ

2466. ‛Aceb benden yine oġlan olur mı
 Benüm aķrânım oġlan ţoġurur mı

Ķālû e ta‛cebîne min emrillâh**

2467. Ĥaķ’uñ emrin ‛acebleme dimişler
 Aña âsândurur bil müşkil işler

2468. Ŝorarlarsa dilerdi Sâre oġlan
 Günüler Hâcer’i oldur ţoġıran

2469. O dem ki muştulandı oġlan aña
 Didi kendüye ķarıķoca aña

2470. Bilürdi kendü oġlan ţoġıramaz 

 Diler oġlan müdâm ķılurdı namâz

2471. Du‛âya el açup oġlan dilerdi [64b İÜ]
 O bilür oġlan olmaz ne dilerdi

2472. İşitdi Sâre oġlan müjdesini
 Yigit idindi kendüye eşini

2473. Deyu Ĥaķ yolına açmışdı göñlün
 Yigitlik demine ireydi ol gün

2474. Yedi gün geçicek ĥâmile olmış
 Eyi güni tamâm itmâmı bulmış

Vilâdet-i İsĥâķ Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm***

2475. Buñaldı Sâre dir ţoġurmadıydı [89b BL]
 Gelüp Hâcer diler ħidmet ideydi 

* ene: innâ (BL) // “Olacak şey değil! Ben bir kocakarı, bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk 
mu doğuracağım?” (Hûd 11/72)

**  “(Melekler) dediler ki: Allâh’ın emrine mi şaşıyorsun?” (Hûd 11/73)
2470 ţoġıramaz: doġıramaz (BL)
*** ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL)
2475 Bu beyit H’de yok (bk. 73b).
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2476. Yanımdan giderüñ Hâcer’le oġlun
 Diler tenhâca göre kendü şuġlın

2477. Gelür dünyâya İsĥâķ-ı Nebî çün
 ‛Ażîm ĥüsn ile ħalķ itmiş o Bî-çûn

2478. Hezâr peyġamber İsĥâķ’dan gelür yâr
 Benî İsrâ᾿îlî’den olmış ıżhâr 

2479. Gelür İsĥâķ’dan anlar vücûda
 Olar baş ķomış idi dir sücûda

2480. Dimiş Sâre ki İsmâ‛îl’le Hâcer
 İlet bir yire kim olmaya şecer

2481. Daħı hîç kimse olmaya o yerde
 Ekin ŝu olmaya dinür ħaberde

2482. Dimiş İbrâhîm oġlumı yabana
 Atam lâyıķ görülür mi bu câna 

2483. Ŝabr eyle gele Cibrîl görelüm
 Ħudâ emri nedür bunda bilelüm

2484. Gelüp Cebrâ᾿îl eydür it didügin 

 Bulur merd olan anda dir gedügin

2485. Ki Sâre Ĥaķķ’ı çoķdur üzerüñde
 Gerekdür dir anuñ göñli elüñde

2486. Hâcer’le İsmâ‛îl gitmege ĥâżır
 Olur Sâre Ana bunlara nâżır

2487. Dimiş bunları sen şol yire ilet
 Ŝu vü taħıl daħı olmaya ni‛met

2488. İletmiş İbrâhîm anları şunda
 Ki ot bitmez taħıl u ŝu yoķ anda

2489. Ķodı Hâcer’le İsmâ‛îl’i dindi
 Ħudâ gör anlaruñ ķaydın ķayırdı

2478 İsrâ᾿îlî’den: İsrâ᾿îl’den (İÜ)
2482 görülür mi: görünür mi (İÜ)
2484 Cebrâ᾿îl: Cibrîl (BL); it: rivâyet (İÜ)
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2490. O demde girüsine dönmüş ol merd [90a BL]
 Devesinden daħı inmemiş ol vaķt

2491. Olar orada aġlaşu ķalurlar
 Firâķla dönüben Şâm’a gelürler

Rabbenâ innî eskentü min žürriyyetî bi-vâdin ġayri žî zer‛in ‛inde 
beytike’l-muĥarrem* [65a İÜ]

2492. Dimiş žürriyyetüm anda iletdüm
 Ŝu ot yoķ anları anda bıraķdum

Beyân-ı aĥvâl-i Hâcer Ana vü Ĥażret-i İsmâ‛îl Peyġamber 
‛aleyhi’s-selâm

2493. Kefîldür ķulı rızķına o Rezzâķ
 Ki diñle ĥikmet ile ķudrete baķ

2494. Dir İsmâ‛îl’le anası oturur
 ‛Aţaş İsmâ‛îl’e te᾿śîr ķılur

2495. Dimiş ana ŝuŝadum ġāyet ile
 El açuban Ħudâ’dan anı dile

2496. Atañ żulm itdi ŝusuz yerde ķodı
 Ħudâ bunda naŝîb itmiş ķu‛ûdı

2497. Ciger köşem el açalım du‛âya
 Dil el virdi bize Yezdân śenâya

2498. ‛İnâyet Ĥaķ’dan ola bize imdi
 Tażarru‛ yüzini sür yire şimdi

2499. Elin açup o yâd ķılmışdı Yezdân
 Ŝu çıķmış ayaġı altında ol ân

2500. Buñ ile ķulların ķomaz Kerîmsin
 Ve cümle sırlara vâķıf ‛alîmsin

2501. Ŝuya olmış emir çıķ yeryüzine
 O dem göründi İsmâ‛îl gözine

2502. O ŝuya didiler bil âb-ı Zemzem
 Ħudâ emriyle içüp anı ķansam

*  “Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımın bir kısmını senin Mukaddes Mâbed’inin yanında ekin-
siz bir vâdiye yerleştirdim.” (İbrâhîm 13/37) (Bekir Sadak meâli)
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2503. Görüp ŝuyı Ħudâ’ya şükr iderler [90b BL]
 Görüñ imdi ol arada n’iderler

2504. İçüp ŝu İsmâ‛îl buldı ĥayâtı
 Ŝafâ ile münevver oldı žâtı

2505. Hezârân ĥamd idüp Yezdân-ı pâke
 Yüzüni sürmüş İsmâ‛îl o ħâke

2506. Dimiş Hâcer bu ŝu aķup giderse
 N’idem düşmen bize ĥased iderse

2507. Öñüni bügemiş ķum-ıla ŝuyıñ
 Ŝu ķalmış şimdi içinde ķuyunıñ

2508. Bügetmese ŝu yir üzre çıķardı
 Ķıyâmet günine degin aķardı 

2509. O Zemzem’e virüp Mennân ħaŝlet
 Ţoyurur âdemi bir ulu ni‛met

2510. Ne niyyet üzre içse bir kimesne
 Ħudâ virür murâdın ulu nesne

2511. Şular içüp anuñ kim bildi dadın [65b İÜ]
 Ħudâ virmişdürür cümle murâdın 

2512. Bi-ĥamdillâh müyesser oldı baña
 Ŝafâlar irdi luţf-ı Ĥaķ’la câna

2513. Müyesser oluna ulu sa‛âdet
 Ħudâ’dan irişür taĥķįķ ‛inâyet

2514. İlâhâ eyle müslime müyesser
 Nidâda deye lebbeyk ol olısar

2515. Cihânda ni‛metiñüñ ĥaddi yoķdur
 Bu Zemzem ĥażretinüñ nef‛i çoķdur

2516. Yine eyle müyesser bu gedâya
 Ķulaķ dutmış olam tekrâr ŝadâya

2508 Bügetmese: Bügenmese (İÜ)
2511 bildi: buldı (BL)
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2517. Gelelüm yine İsmâ‛îl-i ĥażret
 Ne luţf üzre virür Ĥaķ aña ni‛met

2518. Geçer üç gün bu ĥâl üzere anda [91a BL]
 Ķonup göçmekdedür kervân cihânda

2519. Ŝu arayı gelür bir kimse dinür
 O dem âb-ı ĥayâtı anda bulur

2520. Ŝorar Hâcer’le İsmâ‛îl’e ol er
 Ŝu ne yüzden açıpdurur size der 

2521. Ħudâ iĥsânıdur içgil bu ŝudan
 Bize gösterdi yüzüni puŝudan 

2522. Murâdıñca dimişler iç ü hem al
 Dimiş ležžetde beñzemez buña bal

2523. Varup ilter ŝudan kervân erine
 Gelüñ cümle gidelüm ŝu yerine

2524. Burada żâhir olmış bu ŝu gördüm
 Ħaber itmege size ben yügürdüm

2525. Ŝu ŝâĥipleri bir ħâtûnla oġlı
 Ŝu gözleme olaruñ şimdi şuġlı

2526. Hemân kervân gelüp ķonar ŝu üzre
 Dimişler ħıdmet itmemüz yüz üzre

2527. Ŝafâ kesb eyler anlar dir o ŝudan
 O ŝuda gösterür ŝûret puŝudan

2528. Nice ŝu cennet ırmaġıdurur ol
 Ħudâ dünyâya luţf ile virür yol

2529. Olar İsmâ‛îl ü Hâcer Ana’ya
 Sebeb olmışlar ol demde ġınâya

2530. Sebeb olan Raĥîm’dür bil muĥaķķaķ
 Maĥallinde irişmişdürür el-ĥaķ 

2520 açıpdurur: açıpdur (İÜ)
2521 yüzüni: rûyını (İÜ)
2530 irişmişdürür: irişimdürür (İÜ)
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2531. İki aylıķ zevâde virmiş anlar
 Dimiş bu vechile yazan süħanver 

2532. İşidür ħalķ ki ŝu çıķmış yaķında [66a İÜ]
 Varur çoķ kimse ţavarıyla anda 

2533. Ķoyun deve ŝıġır dir yund ile at [91b BL]
 Muĥaŝŝal idinürler anı ŝuvat

2534. Virürler virgi her ţavar başına 

 Ħudâ’nuñ ‛ibret ile baķ işine

2535. Ġanî olur dir İsmâ‛îl’le Hâcer 

 Yürür sürüleri devlet yüz açar

2536. Yedi yıl geçdi bu ĥâl üzre dinür
 İki yılda bir İbrâhîm yörenür

2537. Görüp eylüklerin ĥamd ider imiş
 Deveden inmeyüben gider imiş

2538. Hâcer İsmâ‛îl’i diler everür
 Ķabîle-i ‛Arab’dan bir ķız alur

2539. Yapar evler ġınâ üzre geçer ĥâl
 Biraz bu nev‛-ile eyledi bâzâr

2540. Dir İbrâhîm oları göre-gelür
 Oları anda bulamaz yerinür

2541. Olar da ġayrı yire gitmiş imiş
 Deve üstünden İbrâhîm ki ŝormış

2542. Dimiş ħâtûn İsmâ‛îl’i n’idersin 

 Degiller bunda görmedin gidersin

2543. Dinür İbrâhîm’e ŝovuķ söz eyler
 Ne baķar yüzine ne ħıdmet eyler 

2531 “süħanver” kelimesi BL ve İÜ’de “seħünver” okunacak şekilde harekelenmiştir.
2532 ţavarıyla: davar ile (BL)
2534 ţavar: davar (BL)
2535 İsmâ‛îl’le: İsmâ‛îl ile (BL)
2542 ħâtûn İsmâ‛îl’i: ħâtûnı İsmâ‛îl (BL)
2543 ħıdmet: ĥürmet (İÜ)
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2544. Dimiş İbrâhîm ol ħâtûna bunı
 O dem dönmiş dinür Şâm’a yüzüni 

Ķāle İbrâhîm în vaķt “ve câ᾿e İsmâ‛îlü kellimû redde’l-bâb”*

2545. Gidüp İbrâhîm anlar eve geldi
 Babañ gelmişdi sizi bulamadı

2546. Didi İsmâ‛îl’e sen di o ķosın 

 Ve tebdîl eylesün evi ķapusın

2547. Dir İsmâ‛îl ki ‛izzet eyledüñ mi [92a BL]
 Aña eyüce sözler söyledüñ mi

2548. Bilür ki ‛izzet ikrâm eylememiş
 Dir ol ‛avradı ol ânda boşamış

2549. Alur bir ġayri ħâtûn dindi anda
 Gelür İbrâhîm anda ol zamânda

2550. Yine bulunmaz oġlı ile Hâcer
 O ħâtûn ĥażrete dir ķapu açar

2551. Ŝafâ geldüñ deyu eylemiş ikrâm
 Olar ķanda idügin ider i‛lâm

2552. Yolıñ tozunı silker üzerinden [66b İÜ]
 Başın yuyup ķonuķlar ol dilinden

2553. Deveden inmeyüp di oġluma dir
 Bu ev ķapusın itmiş eyü tedbîr

2554. Ħudâ emr eylemiş benüm-çün ev yap 

 Sa‛âdet dârına fetĥ oldı ebvâb

2555. Ħaberde şöyle gelmişdür muķaddem
 Yapupdı Ka‛be’yi Ĥażret-i Âdem

2544 yüzüni: yönüni (İÜ)
*  “Hz. İbrâhim o zaman, ‘İsmâîl geldiğinde söyleyin kapıyı kapasın’ dedi” anlamına gelen 

bu ibâre hadis-i şerifte “ve ķūlî lehu yugayyirü ‛atebete bâbihi” şeklinde olup “(İsmâil’e) 
söyle, kapısının eşiğini değiştirsin” mânâsındadır. (Buhârî, “Enbiyâ”, 38)

2546 sen di: di sen (BL)
2554 İÜ’de “emr” yok.
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2556. Ţavâf eyledi dindi Ĥażret-i Nûĥ
 Yuķaruda yazılmış idi meşrûĥ

2557. Ţûfân-ı Nûĥ’dan Ka‛be ţaşlarını
 Bulurlar alınan ţaġda yerini

2558. Ferişteh emr-i Ĥaķ’la eyledirler
 ‛İlm ıssı bunı ŝaĥîĥ didiler

2559. Göge aġmaķda Ka‛be’ye dimişler
 Anı ‛ilm ehli câ᾿iz görmemişler

Ve iž bevve᾿nâ  li-İbrâhîme mekâne’l-beyti*

2560. Dimiş Sâre’ye İbrâhîm ki ta‛cîl [92b BL]
 Ħudâ İsmâ‛îl’e ta‛żîm ü tebcîl

2561. İdüp Ka‛be’yi yanında yapuñ dir
 Olara varmaġa olına tedbîr

2562. Varup ħoşnudlaşalum anlar ile
 Olar nerm ola ţatlu diller ile

2563. İşidüp Sâre dir varmaķ gerekdür
 Hemân durmayuban yol yaraġın gör 

2564. Gelürler göç ile Ka‛be yerine
 İder da‛vet dir İsmâ‛îl evine

2565. İder ħıdmet kemâl-ile olara
 Olugelindi ħıdmet ululara

2566. Burûdet ref‛ olur cümle aradan
 Muĥabbet virmiş anlara Yaradan

Ĥażret-i İbrâhîm ‛aleyhi’s-selâmıñ Ka‛be-i Şerîf binâsına 
mübâşeretleridür**

2567. Dinür başladı İbrâhîm binâya
 El açmışlar olar cümle śenâya

*  “Bir zamanlar İbrâhim’e Beytullâh’ın yerini hazırlamıştık…” (el-Hac 22/26)
2563 durmayuban: ţurmayuban (İÜ)
** ‛aleyhi’s-selâmuñ: ‛aleyhi’s-selâm (İÜ)
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2568. Senüñ emrüñ edâsın eyle âsân
 Ki cümle ħalķ idensin ins-ile cân

2569. Didüñ kün eyledüñ var kâ’inâtı
 Viren sensin resûle mu‛cizâtı 

2570. Ne ķudret var binâya bende yâ Rab
 Senüñ luţfıñla olısardurur hep

2571. Deyu itmiş niyâz Perverdigâr’a [67a İÜ]
 Revâdur yüz dutulmaķ i‛tižâra

2572. Dimiş yâ Rabbî ţûl u ‛arż ne-miķdâr 

 Müdâm sensin ki yoġı idici var

2573. O Ķādir dir bulut göndermiş ol ân
 Şu bulutdır numûne idin iž‛ân

2574. Buyurmış Ħâlıķ-ı Ħallâķ-ı ‛âlem [93a BL]
 Numûnedür cihân içre müsellem

2575. Muķaddem Ka‛be’ye ţaş alınan ţaġ 

 Biri Ţûr biri Mînâ ţaşları ŝaġ

2576. Ebû Ķubeys biri birisi Cûdî
 Olaruñ ţaşıdur Ka‛be vücûdı

2577. Feriştehlere emr ider o Yezdân
 O ţaşları getüriñ dir o Deyyân

2578. Ĥacerü’l-esved’i Cibrîl getürmiş
 Ħudâ emri ile cennetden almış

2579. Ķonulmış rükn-i Ka‛be’de bil ol ţaş
 Ķomış ol ţaşı İbrâhîm ķarındaş

2580. Ŝa‛âdet ol kişiye kim o ţaşa
 Yüzin sürdükde ‛ibret ile ţaşa

2569 “Kün”, el-Bakara 2/117; Âl-i İmrân 3/47, 59; el-En’âm 6/73; en-Nahl 16/40; Meryem 
19/35; Yâsin 36/82; Ġāfir 40/68’de geçen bir ibâre olup Allâh’ın “Ol!” emrini ifâde et-
mektedir. // kâ’inâtı: kâyinâtı (BL, İÜ)

2572 yâ Rabbî: yâ Rab (BL); ‛arż: ‛arżı (BL) // Müdâm: Ûlâ (BL)
2575 alınan: ileten (BL) // ŝaġ: ḍaġ (İÜ)
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2581. Bulur üç yılda itmâm Beyt-i Ġufrân
 Günâhlar ‛afv olur buyurdı Raĥmân 

2582. Yedi yıl durdı dir İbrâhîm anda
 Ki ĥac erkânın eyledi ‛ayânda

2583. Alup İbrâhîm evlâd-ıla ezvâc
 Çıķar ţaġa dir itmâm bula bu ĥâc

2584. El açup ķıldı dir Ĥaķ’dan temennâ
 Dir İbrâhîm’le cümle Sâre Ana 

Tażarru‛ât-ı İbrâhîm Peyġamber u İsmâ‛îl Peyġamber u İsĥâķ 
Peyġamber ‛aleyhimü’s-selâm u Ĥażret-i Sâre Ana vü Hâcer Ana

2585. Dir İbrâhîm İlâhâ kim bu Beyt’e
 Gele ĥac itmege ķudreti yite

2586. Olaruñ pîrlerin baña ‛aţâ it
 Du‛âmı eyle maķbûl ĥürmet-i Beyt

2587. Dir İsmâ‛îl siyeh ķır ĥacca gele 

 İlâhâ ben ķuluña hibe eyle

2588. Dimiş İsĥâķ yigitlerden geleni [93b BL]
 ‛İnâyet eyle yâ Rab baña anı

2589. Dimiş Sâre Ana yâ Rab ħavâtûn
 Gele ĥacca dileye senden ödün

2590. Baña baġışla anları İlâhî
 Ħavâtûn çekeler Ka‛be’ye râhı 

2591. Dimiş Hâcer ķaravaşı ki yâ Rab [67b İÜ]
 Ne deñlü ķaravaş ĥacca gele hep

2592. Baġışla anları ben câriyeñe
 Beni ħayr ile anlar daħı aña

2581 Raĥmân: Ġufrân (BL)
2584 İbrâhîm’le: İbrâhîm ile (BL)
2587 siyeh: sepe (İÜ)
2590 çekeler: çekilür (BL)
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2593. Nidâ irgürmiş anlara Ħudâ dir
 Olındı cümle ĥâcetler revâ dir

Emr-i Ĥaķ ile Ĥażret-i İbrâhîm Nebî ‛aleyhi’s-selâm nidâ 
eyledügidür

2594. Nidâ emr itdi İbrâhîm’e Hâdî
 Olur İbrâhîm ol dem içre nâdî

2595. Çaġırup yâ Muĥammed ümmeti di 

 İdüñ ĥac itmege siz niyyeti di

2596. Dir İbrâhîm ŝîtını ŝadâmuñ
 Ķulaġına sen irgür ħâŝ u ‛âmuñ

2597. Dimiş senden çaġırmaķlıķdur ancaķ
 İrişdürmek benümdür didi pes Ĥaķ 

2598. Çıķar ţaġa dir İbrâhîm nidâya
 Ve ol dem aġız açuban ŝadâya 

2599. Dimiş İbrâhîm ümmet-i Muĥammed
 Ħudâ yapdurdı Ka‛be’yi mücedded

2600. Gelüp ĥac eyleñüz raĥmet bulasız
 O Raĥmân luţfıla yarlıġanasız

2601. O Ķādir dir ki İbrâhîm avâzın
 İşidür maġrib u meşrıķ ŝadâsın

2602. Ana raĥminde vü ata bilinde [94a BL]
 Ķıyâmet günine dek gelecekde

2603. Ne ķadar rûĥ u nefs anı işitdi
 Gelecekdür olar Ka‛be’ye geldi

2604. Dimişler işidenler cümle lebbeyk
 Olar Ka‛be’ye varurlar bilâ şek

2605. Kerîmsin ķudretüñ ıżhâr idersin
 Kimin oġlan kimin ebkâr idersin

2595 Çaġırup: Çaġır dir (İÜ)
2597 pes: dir (İÜ)
2598 Ve: Dir (İÜ)
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2606. Dimiş İbrâhîm ol Ĥayy-ı Ķadîm’e
 İdüp İsĥâķ’a iĥsân-ı ‛ażîme 

2607. Bilinden biñ peyġamberi anuñ
 Getürirsin bilür ħâŝ ile ‛âmuñ

2608. Ya İsmâ‛îl’e ne eyledüñ iĥsân
 Buyurġıl ki anuñla sevine cân

2609. Dimiş dir ol Kerîm-i müste‛ân bil
 Aña olanı ta‛bîr itmeye dil

2610. Bilinden getürem peyġamber anuñ
 Ola serveri cümle enbiyânuñ

2611. Bu cümle ħalķ uma andan şefâ‛at [68a İÜ]
 Olalar behremend yevmü’l-ķıyâmet

2612. Ħalîlümsin bugün ‛âlemde sen ki
 Şefâ‛atine muĥtâcsız bilüñ ki

2613. Dimiş elĥamdülillâh işidicek
 O Ħatmü’l-enbiyâ’ı dir bilicek

2614. Getürürsin çü aŝlımdan Resûl’i
 Bulalar ħalķ-ı ‛âlem ţoġrı yolı

2615. Anuñ şükrânesi İbrâhîm ider
 Biñer deve ķoyun ķurbânı gider

2616. Ve biñ öküz daħı yanınca kesmiş
 Kimin çigle virür kimini pişmiş 

2617. Nice ķurbân fedâ cânın ider merd [94b BL]
 Ĥabîb-i Ĥaķdurur taĥķįķ Muĥammed

2618. Ŝalavât ü selâm Aĥmed’e olsun
 Ķubûr-ı müslimîn nûr-ile dolsun 

2619. Deye her sâmi‛în burada âmîn
 Muĥammed şefķatine ire yarın

2606 İsĥâķ’a: İsĥâķ (İÜ)
2616 Kimin: Kiminin (İÜ)
2618 dolsun: ţolsun (İÜ)
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2620. İder endîşe İbrâhîm dinilür
 Dimiş mevtânuñ emri nice olur

2621. Yine dirilmege çâre olur mı
 ‛Aceb bu ĥâl ile bunlar ķalur mı

Keyfe tüĥyi’l-mevtâ ķāle evelem tü᾿min*

2622. Ħudâ-yı Žü’l-celâl İbrâhîm’e dir
 Bu ĥikmet ķalbiñe itmedi mi yir

2623. Velî ĥikmetüñe yoķdur nihâyet
 Yine görmek diler ol tâze ‛ibret

Ķāle feħüž erba‛aten mine’ţ-ţayri feŝurhünne ileyk**

2624. Buyurmış orada İbrâhîm’e Ĥaķ
 Boġazla dört ķuşı ķudretime baķ

2625. Parala etlerin ķarışdur elle 

 Olarıñ cümlesin dört ĥiŝŝe eyle

2626. Ve her ĥiŝŝeyi ķo bir ţaġa ol dem
 Benüm ķudretime sen açasın fem

2627. Dir İbrâhîm ķaz u ţâvus ħorosı 

 Ve ķarġa ile kesilmiş revâsı

2628. Ħudâ emrince dir dört ĥiŝŝe ider
 Birer ţaġ depesine ķor da gider 

2629. Irâķdan baķuban gözledi ķudret
 O ķuşlar ŝaġ olup uçar ne ĥikmet

2630. Dimiş murġlar dinür faŝîĥ zübânla  [95a BL; 68b İÜ]
 Şehâdet kelimesin zinde ĥâlle

*  “[İbrâhim Rabbine] Ölüyü nasıl diriltiyorsun (demişti). Rabbi ona: Yoksa inanmadın mı, 
dedi.” (el-Bakara 2/260) 

**  “Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al… buyurdu.” (el-Bakara 2/260)
2625 elle: el ile (İÜ)
2627 ţâvûs: ţâvûs u (İÜ) // kesilmiş: gelmiş (İÜ); revâsı: râvesi  (BL)
2628 depesine: depesinde (BL)
2630 faŝîĥ zübânla: ŝaĥîĥ zebânla (İÜ)
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Lâ ilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh

2631. Su᾿âl İbrâhîm’e câ᾿iz olupdur
 Cihân murġında bunları bulupdur

2632. Cevâp bunlarda ħâŝa söylemekde
 Dinür ķazı ĥarîŝ rızķ istemekde 

2633. Ve ţâvus cilve ıssı ķarġa ‛ayyâr
 Ħoros cimâ‛ müdâmî eylemez ‛âr

2634. Bu ĥallerde olınur ise bilgil
 Beķā yoķdur olursın ħâk ile kil

2635. Bulardan ŝoñra İbrâhîm-i ĥażret
 Yigirmi üç sene ‛ömründe müddet

2636. Bulup âħir beķāya ķıldı rıĥlet
 Ħudâ itmiş ola ‛izzetle ĥürmet

2637. O cümle enbiyâ vü evliyânuñ
 Oķunsun ruĥlarına etķıyânuñ

Fâtiĥa*

Ķıŝŝa-i Lûţ Nebî ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’ŝ- ŝalˇâtü ve’s-selâm**

2638. Şâm eţrâfına gelmiş Lûţ-ı ĥażret
 İder ħalķı müdâmî dîne da‛vet

2639. Nice ķavm aña îmân getürürler
 Ki taĥķîķ Lûţ peġamberdür bilürler

2640. Olaruñ bâġ u bostânına yolcı
 Olardur dir ħarâbı bâġ idici

2641. Bu ĥâlden ‛âciz olmışlar imiş ħalķ
 Belâ çekerler imiş bundan esbaķ

2642. Olara vesvese virür dir İblîs
 Olara ögredür mekr-ile telbîs 

2632 ķazı ĥarîŝ: ķaz ĥarîsi (BL)
*  BL’de “Fâtiĥa” yok.
**  BL’de başlık “Ķıŝŝa-i Lûţ Nebî ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
2642 ögredür: ögrede (BL)
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2643. Baġa gireni yef‛alleyiñüz dir  [95b BL]
 İder ilķā bu fi‛li dir o ħınzîr

2644. Bu fi‛le dir ţaţandırmış o şeyţân
 Yaramaz işlere mâyildür insân

2645. İşidür Lûţ peyġamber bu işi
 Bunı itmez biliñüz eyü kişi

2646. Er oġlana olınmaz bu aŝl-ı ĥâl
 Sizi şeyţân biliñüz itmiş ıḍlâl

2647. Nikâĥsız ‛avrada varmaķ ħaţâdur
 Üzeriñüze ħod nâżır Ħudâ’dur

2648. Ħudâ’dan ķorķ u peyġamberden utan [69a İÜ]
 Bu fi‛li işleyendür oda yanan 

2649. Dimişler Lûţ’a peyġamberimüzsin
 Ne didük dimişüz sen de bilürsin

2650. Bu sözi söyleme sözüñ ţutulmaz
 Senüñ sözüñe min ba‛d uyulmaz

2651. Dimişler Tañrı’dan senden de bezdük
 İşimüz biri birimizle düzdük 

2652. Olar kâfir olurlar cümle yeksân
 Yavu ķılmışlar anlar dîn u îmân

2653. Yedi yıl geçdi dir bu nev‛ ile hep
 Dir imiş Lûţ olara ĥaķ dîne ţap

2654. Şehirden sürdiler dir Lûţ’ı anlar
 Olur dînsiz o şeyţâna uyanlar

Femâ vecednâ fîhâ ġayre beytin*

2655. Du‛â eyler o ķavm içün dinür Lûţ
 Olur dir orada Cibrîl mevcûd

2643 yef‛alleyiñüz: yef‛alliñüz (İÜ)
2648 ķorķ u: ķorķu (BL)
2651 İşimüz: Biz işimüz (BL)
*  “Zaten orada bir ev halkından başka kimse bulmadık.” (ez-Zâriyât 51/36)
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2656. Ve dört ferişte bile geldiler dir
 Melek-sîmâ vü maĥbûb yüzlüler dir

2657. Olar tebdîl-i ŝûret itdiler dir [96a BL]
 Bu dem diñle ki neye vara taķdîr

2658. Dinür Lûţ ħâtûnı kâfire zendür
 Ħayırlu işleri dâ᾿im bozandır

2659. Dimiş ol ķavme ķonuķ geldi ħûblar
 Ne ħûblar belki anlardur melekler 

2660. Sizi yıġlındırup kendüsi işler
 Gelüben göriñüz yâd u bilişler

2661. İşidüp Lûţ ķapusına gelürler
 Ŝanurlar ki ķonuķları alurlar

2662. Dimişler vir ķonuķlaruñı bize
 Yâħûd olursın işte rîze rîze

2663. Bizi yıġup sen işlersin ol işi
 Bilür işledigüñ irkekle dişi

2664. Dimiş ĥâşâ ki benden gele bu iş
 Dimiş ķonuġıma gelmeye teşvîş

2665. Vireyim ķızlarum şer‛-ile aluñ
 Ola tâ ķızlarımdan dir ‛ayâluñ

2666. Ġarîbdür degme ķonuķlara zinhâr
 Aķan yaş dir gözümden oldı enhâr
Yâ ķavmi hâ᾿ülâ᾿i benâtî hünne eţharü leküm*

2667. Nikâĥ ile vireyim ķızlarumı [69b İÜ]
 Tek incitmeñ dimiş ķonuķlarumı
Ķālû leķad ‛alimte mâ lenâ fî benâtike min ĥaķķin**

2668. Dimişler n’idelüm ķızlaruñı biz
 Hemân virgil bize ķonuķları tîz

2659 belki anlardur: her birisi bir (İÜ)
*  “Ey kavmim, işte şunlar kızlarımdır (onlarla evlenin), sizin için onlar daha temizdir.” 

(Hûd 11/78)
** “Dediler ki: Senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun.” (Hûd 11/79)
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2669. Kelâm-ı Lûţ’ı anlar diñlemezler
 Ķonuķ almaġa ârâm eylemezler

2670. Bükâya başladı dir Ĥażret-i Lûţ [96b BL]
 Olardan olmadı dir žerre ħoşnûd 

2671. Dimiş dir Cebre᾿îl aġlama aña
 Ħaber getürmege gelindi saña

İnnâ rüsülü Rabbike *

2672. Feriştehlerüz imdi bil bizi sen
 Senüñ işüñ olupdur saña aĥsen

2673. ‛Ažâb irişdi Ĥaķ’dan bunlara bil
 Ķanadın ţayamış ķapuya Cibrîl

2674. Ķapuyı yıķup almaġa hücûmı
 İderler ol ķabîle-i nücûmı

2675. Ķanadıyla urur Cibrîl duranı
 Olur a‛mâ dir orada olanı

2676. Dimişler Lûţ’a sen bizi kör itdüñ
 Siĥr ile bize sen ki ne itdüñ

2677. Olar gide ķalavuz biz senüñle
 Belâyı başuña aldıñ elüñle

2678. Seĥer irdükde seni öldürevüz
 Dimişler ķızlaruñ esîr idevüz

2679. Dimiş Lûţ Cebre᾿îl’e eyle ta‛cîl
 Bular yaman kişilerdür ŝaĥîĥ bil

2680. Dimiş ivme ‛ažâb vardur bulara
 Bulamaz dir bular bir žerre çâre

İnne mev‛idehümü’ŝ-ŝubĥu eleyse’ŝ-ŝubĥu bi-ķarîb**

2681. Gice geçdi vü çünkim irte oldı
 Seĥerden Cibre᾿îl Lûţ’a buyurdı

2670 ħoşnûd: ħoşnûţ (BL)
* İnnâ rüsülü Rabbike: Ene resûlü Rabbiki (İÜ) // “Biz Rabbinin elçileriyiz.” (Hûd 11/81) 

İÜ’deki âyetin meâli: “Ben Rabbinin bir elçisiyim.” (Meryem 19/19)
**  “Onlara va’dolunan (helâk) zamanı, sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi?” (Hûd 11/81)
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Fe’esri bi-ehlike bi-ķıt‛in mine’l-leyli ve’t-tebi‛ edbârehüm velâ yeltefit 
minküm eĥadün vemḍû ĥayśü tü᾿merûn*

2682. Dimiş Cibrîl kimi dilerseñ iy Lûţ [97a BL]
 Mâl u ‛ayâli ile oldı meşrûţ 

2683. Alup ol ķavmüñi sen Şâm’a gitgil
 Helâk olur bularla ‛avraduñ bil

2684. İdüp tenbîh o ķavme didi zinhâr [70a İÜ]
 Girüye baķmaġı idinmegil kâr 

2685. Ħudâ’nun emri budur ki didüm ben
 Yoluña yüri durma burada sen

2686. O şehrüñ ķapusından Cebre᾿îl dir
 Oları çıķarur olmuşdı taķdîr

Vemḍû ĥayśü tü᾿merûn**

2687. Ħudâ ķanda buyurdı sen git anda
 Göyer Cibrîl irişe vaķt şu demde

Felemmâ câ᾿e âle Lûţini’l-mürselûn***

2688. İrişdi dindi buyruk Cebre᾿îl’e
 Ķanadın ŝoķdı Cibrîl dindi yire

2689. Yir altından yedi şehri alur dir
 Hava yüzine yaķlaşur gelür dir

2690. Ħoros âvâzunı gökde melekler
 İşidüp çekdi Cibrîl dir emekler

2691. Aşaġasın yuķaruya getürmiş
 Oları bir gezin cümle yitirmiş

2692. Helâk oldı ķamusı dir olaruñ
 Ķomışdur Ĥaķ elüñde iħtiyâruñ

* “Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından yürü. Sizden hiç 
kimse sakın dönüp de ardına bakmasın; istenen yere gidin.” (el-Hicr 15/65)

2682 Cibrîl: Cebre’îl (BL)
2684 idinmegil: idinmeye (İÜ)
** “İstenen yere gidin.” (el-Hicr 15/65)
*** mürselûn: mürselîn (BL) // “Elçiler Lût âilesine gelince…” (el-Hicr 15/61)
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2693. Ţarîķ-i Ĥaķķ’a sâlik ol i mü᾿min
 Mübeyyen eyledi saña Ħudâ dîn

2694. Varur Lûţ ķavmi ile Şâm’a dinür
 Yedi yıl ‛ömri daħı Şam’da olur

2695. Dir İbrâhîm neslinden alurlar [97b BL]
 O Lûţ ķızlarına nikâĥ ķılurlar

2696. İder dârü’l-beķāya Lûţ rıĥlet
 O da dîn yolına çekmişdi zaĥmet

2697. Cezâkellâh ki ol dîne çalışdı
 Taĥammüllik cefâsı başdan aşdı 

2698. O Lûţ rûĥına da Ümmü’l-Kitâb’ı 

 Oķuyup bulasın bî-ĥad śevâbı

Fâtiĥa*

Ķıŝŝa-i Ya‛ķūb Peyġamber ‛alâ nebiyyinâ ve ‛aleyhi’s-selâm**

2699. Di Ya‛ķūb ibn İsĥâķ Lûţ ķızından 

 Olur Ya‛ķūb bil İsĥâķ özinden

2700. Bilüñ Ya‛ķūb dimek İbrî dilince
 Tetebbu‛ eyledüm bunı bulınca

2701. Aña Tañrı ķulı dimek dinilür [70b İÜ]
 Ki Ya‛ķūb adı bunıñla bilinür

2702. Ķaçan fevt oldı İsĥâķ-ı Nebî dir
 Olur Ya‛ķūb peyġamber dinür pîr

2703. Olur Ken‛ân’da dir Ĥażret-i Ya‛ķūb
 Anuñ evżâ‛ u eţvârıydı merġūb 

2697 Taĥammüllik: Taĥammülliñ (İÜ)
*  BL’de “Fâtiĥa” yok.
** BL’de başlık “Ķıŝŝa-i Ya‛ķūb peyġamber ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
2699 ibn: bin (İÜ)
2703 eţvârıydı merġūb: eţvârıdur ħûb (İÜ)
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2704. Yedi ħâtûnı var imiş didiler
 On iki oġlı varmış mu‛teberler 

2705. Yedi ķızı da olmış ol nebînüñ 

 Olardan ne żuhûr eyledi bilüñ

2706. Ve yüz yigirmi biñ er oldı żâhir
 O Ya‛ķūb sünnetin dutardı ţâhir

2707. Dimişler aŝl-ı İbrâhîm’e taĥķįķ
 Benî İsrâ᾿îl evŝâfıyla taŝdîķ

2708. Dutar sünnet-i İbrâhîm’i Ya‛ķūb
 Oķumış ŝuĥf-i İbrâhîm’i ol ħûb 

2709. Müdâm evlâd-ı Ya‛ķūb ‛ilme meşġūl [98a BL]
 Sa‛âdetdür ‛ilim ögrene oġul 

Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Yûsuf Peyġamber ‛alâ nebiyyinâ ve 
‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm*

2710. Dinür Yûsuf kemâl-i ‛ilme ţâlib
 Olur ‛ilmiyle cümleye o ġālib

2711. Sever Yûsuf’ı Ya‛ķūb cân u dilden
 Ŝaķınurdı müdâm anı elemden

2712. İdermiş rûz u şeb Yûsuf’a ‛izzet
 Olup mâderi daħı artdı şefķat

2713. Dinür Ya‛ķūb’da mâl ţavar çoġ idi 

 Mükemmel idi eksügi yoġ idi

2714. Üçer biñ ķoyun oġullarına dir
 Virür Yûsuf’a altı biñ bilinir

2715. Ĥased ķopar buradan dinmiş anda
 Olurlar cümlesi dir bir mekânda

2704 varmış: var imiş (İÜ)
2705 nebînüñ: velînüñ (BL)
2708 Oķumış: Oķurmış (İÜ)
2709 İkinci mısrâdaki “ögrene” kelimesi BL’de iki defa yazılmış. 
*  BL’de başlık “Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Yûsuf Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
2713 ţavar: davar (BL)
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2716. Ķoyun seyrine gitse ġayrı oġlı
 İderdi Yûsuf’ı ‛ilm üzre şuġlı

2717. Ayırmaz gözüni Yûsuf yüzinden
 Ŝaķınur anı dir kendü özinden

2718. Perîşân-ħâţır olur ġayrı ferzend
 Dilerler göstereler Yûsuf’a fend 

2719. Şu vaķte irdi dir düş gördi Yûsuf
 Ziyâde oldı iħvânda te᾿essüf

2720. Dimiş rü᾿yâsını ĥażret-i pîre
 Bu âyet ma‛nîsi gözine ire 

İnnî ra᾿eytü eĥade ‛aşere kevkeben ve’ş-şemse ve’l-ķamere ra᾿eytühüm lî
sâcidîn*  [71a İÜ]

2721. Dir on bir yıldız u güneş ile ay 

 Baña secde iderler nedürür re᾿y

2722. İşidicek dimiş Ya‛ķūb ŝaķın sen [98b BL]
 Bu iħvânuña dimemekdür aĥsen

Lâ taķŝuŝ rü᾿yâke ‛alâ iħvetike feyekîdû leke keyden**

2723. Saña mekr itmeyeler bil ĥasedden
 Ola ki çıķmayalar idi ĥadden

2724. Bu sûreyi Ħudâ virmiş resûle
 Muĥammed’dür ki bâ‛iśdür vüŝûle

2725. Ŝalavât âline evlâdına hem
 Çehâr yâri bile bunda müdġam

2726. Buyurmış ol Raĥîm bu ķıŝŝa içün
 Bu ķıŝŝa görklüdür dir o Bî-çûn

2718 göstereler Yûsuf’a: Yûsuf’a göstereler (İÜ)
2720 gözine: görüne (İÜ)
*  “Ben (rüyamda) on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederlerken 

gördüm.” (Yûsuf 12/4)
2721 Dir on bir yıldız: Dimiş on yıldız (BL)
**  BL’de sadece “Lâ taķŝuŝ rü᾿yâke ‛alâ iħvetike” kısmı var. // “Rüyanı sakın kardeşlerine 

anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar!” (Yûsuf 12/5)
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Naĥnü naķuŝŝu ‛aleyke aĥsene’l-ķaŝaŝ*

2727. Dimiş Yezdân Resûl’e yâ Muĥammed
 Saña yekrek ĥikâyet didük Aĥmed

Bimâ evĥaynâ ileyke hâže’l-Ķur᾿âne ve in künte min ķablihi         
lemine’l-ġāfilîn**

2728. Buyurmışlar ki evvel ġāfil idüñ
 O sûreyi bu dem içinde gördüñ

2729. Dinür Ĥażret-i ‛Ömer ķapusında
 Otururdı gelüp anda yehûda

2730. Mübâĥeśe iderler ĥażret ile
 Ĥikâyet âyeti dir bizde bile

2731. Ĥikâyet Yûsuf’ıñ var bizde mesţûr
 Size de geldi mi dir ola ma‛žûr 

2732. ‛Ömer işitdi dir geldi Resûl’e
 Yehûda ħaberi irdi vüŝûle

2733. Melûl oldı Resûlullâh dimişler
 Ħudâ’yı gör ki in‛âm ne baġışlar

2734. Bu sûre nâzil oldı dirler ol ân [99a BL]
 Bu ĥikâyeyi diñleñ didi Sübĥân

2735. Ve bir ķavlde daħı oldı taķrîr
 Olur hicret-i nebevîde taĥrîr

2736. Nice ķavm uyuban gelmiş bile dir
 Resûl’e eylemişler şöyle ta‛bîr

2737. Ĥikâyet ile Ķur᾿ân nâzil olsa
 İşitmedügimüz nesne bilinse

* “(Ey Muhammed!) Biz sana geçmiş milletlerin haberlerini en güzel şekilde anlatıyoruz.” 
(Yûsuf 12/3)

**  min ķablihi: min ķablü (BL) // “Biz, sana bu Kur’an’ı vahyetmekle [geçmiş milletlerin 
haberlerini en güzel bir şekilde anlatıyoruz]. Gerçek şu ki, sen bundan önce (bu haberleri) 
elbette bilmeyenlerden idin.” (Yûsuf 12/3)

2731 Size de geldi mi: Size diñle diyem (İÜ)
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2738. Resûlullâh du‛â itmişdi fi’l-ĥâl
 O ânda Cebre᾿îl açar dinür bâl

2739. Getürür Sûre-i Yûsuf’ı dindi [71b İÜ]
 Bu ĥikâye o sûrede bilindi

2740. Ve bir niceleri ķılmış rivâyet
 Dinür ‛Âişe Ana’dan ĥikâyet 

2741. Resûlullâh’la gitmişler sefere
 İrişmişler o seferde żafere

2742. Dimiş dir ol raḍıyallâhu ‛anhâ
 Otururmış Resûlullâh tenhâ

2743. Göñül darlıġın açmaġa ĥikâye 

 ‛İnâyet umaram Ĥaķ’dan ‛aţâya

2744. Teveccüh eyledi dindi Resûl’i
 Müyesser oldı sûrenüñ vüŝûlı

Beyân-ı ta‛bîr-i rü᾿yâ

2745. İder ta‛bîr o demde pîr-i rü᾿yâ
 Dimiş ki anca kişi saña uya

2746. Peyġamber olup ‛âlim olasın
 Merâtîbimi benüm sen bulasın

2747. Ķarındaşları Yûsuf’ıñ işitdi
 Görüñ iħvânını aña ne itdi 

2748. Gelürler bir araya cümle iħvân [99b BL]
 Bize Yûsuf urupdur nice peykân

2749. Bu hicrânı niçe bir çekelüm biz
 Anı öldürelüm ki örtüle iz

2740 Bu beyitten “Beyân-ı ta‛bîr-i rü᾿yâ” başlığına kadar olan kısım H nüshasında bulun-
mamaktadır (bk. vr. 80a). 

2743 darlıġın: ţarlıġın (İÜ)
2747 iħvânını: iħvânın (İÜ); ne itdi: ne iş itdi (İÜ)
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Uķtülû Yûsufe evi’ţ-raĥûhü arḍen*

2750. Bıraġalım ķuyuya ķatl idüben
 Babamızuñ etegini dutuban 

2751. İdelüm ħidmeti ol pîre bî-ĥad 

 O deñlü ola ki olınmaya ‛ad

2752. Bizi maķbûl göre yanında ol pîr
 Olur günâha tevbe ile tedbîr

Kāle ķā᾿ilün minhüm lâ taķtülû Yûsufe**

2753. Ķuyuya bıraġuñ ķatl itmeñ anı
 Dimiş birisi ķatl itmek gümânı

2754. Bize düşmeye itmeklik anı dir 

 Görelüm burada ne ola taķdîr

Yelteķıţhü ba‛ḍü’s-seyyâreti***

2755. Ķuyuda ölmeyüp diri çıķa ol
 Birisi alubanı idine ķul

2756. Bu ķavli eyleyüp Ya‛ķūb’a dirler 72a İÜ]
 Cemî‛i aķraba seyre giderler 

2757. Bize de vir icâzet Yûsuf ile
 O da seyr ide bizüm ile bile

2758. Dimiş Ya‛ķūb varuñ siz seyriñüze
 Ķoyıñ Yûsuf’ı yoldaş ola bize

2759. Görürler ki icâzet virmez ol pîr
 Ol iħvân yüridiler Yûsuf’a dir

*  Uķtülû: Ev uķtülû (BL); evi’ţ-raĥûhü: evi’ţ-raħûhü (İÜ) // “(Aralarında dediler ki): 
Yûsuf’u öldürün veya onu (uzak) bir yere atın.” (Yûsuf 12/9)

2750 dutuban: ţutuban (İÜ)
2751 ħidmeti: ħidmet (İÜ)
* “Onlardan biri: Yûsuf’u öldürmeyin… dedi.” (Yûsuf 12/10)
2754 itmeklik: itmeñ siz (İÜ)
*** “…Geçen kervanlardan biri onu alsın (götürsün)…” (Yûsuf 12/10)
2756 Cemî‛i: Cemî‛an (İÜ)
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2760. Dimişler iy bizüm nevrestemüz gül [100a BL]
 Senüñ şevķuña olduķ cümle bülbül

2761. Gidelüm gel bile ŝaĥrâya seyre
 Cihândan bir nefes aluna behre

2762. Senüñ meyliñ ola peder açar râh
 Ki biz yıldızlar içre sen de iy mâh

2763. Bile ol faħrimizsin cânımızsın
 Ķarındaşlar içinde varımızsın

2764. Ķoyun ķuzı yeyüben ževķ idelüm
 Babaña söylegil bile gidelüm

2765. Olaruñ aldanur ţatlu diline
 Tevaķķuf eyle ki bu râz biline

2766. Varurlar Ĥażret-i Ya‛ķūb’a anlar
 Aña ma‛lûmdı eyüyle yamanlar 

2767. Ķażâ gelse baŝîret baġlanur bil
 Anı def‛ idemez cem‛ olsa ger il

2768. Temellüķ eylemiş Yûsuf o demde
 Olaruñ sözi ŝınmaya o demde

2769. Dimişler iy peder çün Yûsuf ister
 İcâzete niçün açmayasın der

Lâ te᾿mennâ ‛alâ Yûsufe*

2770. Bize Yûsuf’ı inanmaz mısuz siz
 Biĥamdillâh ki ķarındaşlaruz biz

Ersilhü ma‛anâ ġaden**

2771. İcâzet vir teferrüce çıķalum
 Yeyüp içmekde anı ŝaķlayalum

2766 ma‛lûmdı: ma‛lûm idi (İÜ)
*  te᾿mennâ: te᾿menünâ: (İÜ) // “[Ey babamız! Sana ne oluyor da] Yûsuf hakkında bize 

güvenmiyorsun?” (Yûsuf 12/11)
**  Ersilhü: Ersil (BL) // “Yarın onu bizimle berâber (kıra) gönder…” (Yûsuf 12/12)
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2772. Dimiş Ya‛ķūb ki siz ġāfil olasız
 Benüm ķuzumı ķurda ķapdurasız

Ķālû le᾿in ekelehü’ž-ži᾿bü* [100b BL]

2773. Göñüllerine ķurd re᾿yin düşürdi
 Olaruñ çig kelâmını bişürdi 

2774. Dimişler ķurd gelemez ķorķusından [72b İÜ]
 Ki biz ķuvvetliyüz bilürsin andan

2775. İcâzet virüben Yûsuf’a dimiş
 Ķocayın gel seni boyuma iriş

2776. Ķoķayın gerdenüñ gel iy yüzi gül
 Görme mi gül ruħıñda yine sünbül

2777. Seni bir daħı kim bilür görem mi
 ‛Aceb seni görem mi görmeyem mi

2778. Dimiş oġullarına bunı baña
 Getürüñ ki bil ıŝmarlandı saña

2779. Oġulları n’ola olsun dimişler
 O ħud‛a râhına dir yürimişler

2780. Bozar tedbîri taķdîr şüphe yoķdur
 Bu râhda söylenecek ķıŝŝa çoķdur

2781. Ķazalar ķuyuyı ardıñca yârân
 Sen anı dost bilüp olına seyrân

2782. Muŝîbetdür güler düşmen kişiye
 Ħudâ ĥâfıż ola merde dişiye

Felemmâ žehebû bihî ve ecme‛û**

2783. Çıķar Ken‛an’dan ţaşraya iħvân
 Olar içinde Yûsuf şâd u ħandân

* “Dediler ki: eğer onu kurt yerse…” (Yûsuf 12/14)
2773 çig: çiñ (İÜ)
**  Onu götürüp de [kuyunun dibine atmaya] ittifakla [karar verdikleri zaman]…” (Yûsuf 

12/15)
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2784. Ħırâm eyler çemende serv-ķāmet
 Ħırâmına anuñ ķopar ķıyâmet

2785. Ķażâ irmezden evvel ca‛lî şâdî
 Ķulûba irüben virür neşâţı 

2786. O reftâr ile Yûsuf gider iken  [101a BL]
 O gülüñ pâyine dir batdı diken

2787. Gelür ef‛î yılan gibi ol iħvân 

 Ŝoķarlar her ţarafdan çıķarup ķan

2788. Serâsîme olup dir nedür aŝlı
 Deli misüz ŝanurdım sizi uŝlı

2789. Günâhum ne beni neye urursız
 Bu uruş ile beni öldürürsiz

2790. Dimişler ŝaġ mı ķoruz ya seni biz
 İrişdürdük hele saña elimiz

2791. Babamızı idüp sen kendüñe râm
 Senüñ ile olurdı ŝubĥ-ile şâm

2792. Elümüzden alasın babamuzı
 Görecek gözi ķalmamışdı bizi

2793. Yalan düş söyleyüp inandururdıñ
 Bugünki gün cezâñı işte buldıñ 

2794. Deyüp urur o gül yüze ţabanca [73a İÜ]
 Yir itmişdür o meh ruħsâra pençe 

2795. Sürerler yire yir ider teraĥĥüm
 Ġubâr olur ider a‛dâ tebessüm 

2785 şâdî: şâžî (BL)
2786 reftâr ile: reftârıyla (İÜ)
2787 Gelür: Gelüp (İÜ)
2793 inandururdıñ: inandurdıñ (İÜ) // işte: uşda (BL)
2794 meh: gül (BL)
2795 Ġubâr: Ġıbâr (İÜ)
2795 dîdeden: dîden (İÜ)
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2796. Dimiş Yûsuf ki siz Ĥaķ’dan utanuñ
 Eliñüzle oda atmaġa cânuñ

2797. Urursız bu ne ĥikmet iy birâder
 Beni sizüñle beslemişdi mâder

2798. Deyu aġlar dökülür dîdeden dür 

 Ne çâre bu da bana emr-i Ĥaķ’dur

2799. Deyu virür ķażâya ol rıżâyı
 Seri ile anuñ açıķdı pâyı

2800. Dilerler öldüreler anı iħvân
 Revâ degil bize eyleyevüz ķan

2801. Yehûdâ dir bıraġuñ çâha diri [101b BL]
 Çıķarsa ala gide anı biri

2802. Şeşerler dindi muķaddem ķuşaġın
 Söyündürmezler İbrâhîm çerâġın

2803. Çıķarurlar ķabâ vü pîrehenden
 Berî ķılurlar anlar ol elemden

2804. Durur ‛uryân dinür ol serv şimşâd
 İder dir ney gibi zârı vü feryâd

2805. Resen baġlandı miyânına anuñ
 Göre cevr ü cefâsını zamânuñ

2806. Görünmezdi anuñ ol mû miyânı
 Dutar âhı zemîn u âsumânı

2807. Var imiş bir ķuyı ol râh içinde
 Bulamaz çıķmaġa yir mâh içinde

2808. Dimiş dir iy pederüm sen esen ķal
 Kişiyi buñda ķomaz eyü a‛mâl

Bu arada düşer dir çâha Yûsuf *

2809. Ŝalarlar çâha ol Yûsuf cemâli
 Ķalur atası göñlünde ħayâli

*  Bu arada: Burada (İÜ)
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2810. Dinür Şem‛ûn hemân ipini kesdi
 Anı ölsün dimek olmışdı ķaŝdı

2811. Ħudâ öldürmedügi öldürülmez
 O Yezdân taķdîri sırrı bilinmez

2812. Ħudâ Cebrâ᾿îl’e dir Yûsuf’ı dut 

 Ķanâ‛atdür bu çâhda aña dir ķūt

2813. Vücûdına veca‛ gelmesün anuñ
 Göre eylügini râz-ı nihânuñ

2814. Dinür ķuyu dibinde var imiş ţaş [73b İÜ]
 Ħudâ emri ile yüceldür ol baş

2815. Ŝu üzre eylemiş ol ţaş ķarârı [102a BL]
 Ķodurmış Yûsuf’ı ţaş üzre Bârî

2816. Dimiş Yûsuf o dem elĥamdülillâh
 Beni düşmen elinden aldı Allâh

Ne görmüş diñle Yûsuf çâh içinde

2817. Dimiş ķıŝŝa-i Yûsuf nażm idenler
 Ţarîķ-i nażm üzerine gidenler

2818. Dinür İbrâhîm’e âteşde ĥulle
 Ki cennetden gelüpdi Cebre᾿îl’le 

2819. O ĥulle[y]i dinür ţavķ bükdi Ya‛ķūb
 O ţavķı gerden-i Yûsuf’a ţaķup 

2820. Dururmış gerdenünde görmemişler
 Nedür aŝlını anuñ bilmemişler

2821. Gelüp çâha dinür Ĥażret-i Cibrîl
 O ţavķı açuban geydürdi dir bil

2822. Yine ol tâze ĥulle oldı dinmiş
 Anı Yûsuf o çâh içünde geymiş

2812 dut: ţut (İÜ)
2818 gelüpdi: gelüpdür (İÜ)
2819 ţaķup: daķup (BL)
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2823. Virür çâha cemâli Yûsuf’ıñ fer
 Açılmış ĥulle ile gül-i aĥmer 

Ĥażret-i Yûsuf Nebî’ye ‛aleyhi’s-selâm ĥâl dilüyle çâh kelâmıdur

2824. Lisân-ı ĥâl ile çâh Yûsuf’a dir
 Ki peyġamber olursın olma dilgîr

2825. Bu çâhdan irgüre Ĥaķ seni câha
 Hezârân ĥamd ü şükr eyle İlâh’a

2826. Burada muntażırduķ luţf ide Ĥaķ
 Müşerref eylediñüz bizi el-ĥaķ

2827. Virüldi ceddüñ İsmâ‛îl’e zemzem 

 İder ta‛żîm o çâha ħalķ-ı ‛âlem

2828. Dilerdüm ben de yâd olam cihânda [102b BL]
 Du‛âm maķbûle irmişdür bu ĥâlde

2829. Ki düşmenler elinden bunda düşdiñ
 O ân içinde Cibrîl’e irişdiñ

2830. Sa‛âdete nişândur saña baña
 Senüñle ħalķ-ı ‛âlem beni aña

Mükâleme-i ĥacer be-lisân-ı ĥâl

2831. Dimiş ţaş ĥâl dili ile maķāli
 Ve taķrîr eylemiş dir ĥasb-i ĥâli

2832. O ţaş baġırlılar çün çekdiler baş [74a İÜ]
 ‛Adû itmedügin itdi ķarındaş

2833. Ħudâ yâr olıcaķ ne ġam ‛adûdan
 Saña luţfın irişdürdi puŝudan

2834. Yüceltdi beni senüñ-çün o Yezdân
 ‛Adû ġamda ola sen ola ħandân

2835. Yaradılalı dünyâ bunda ben de
 Yatardum derd ü hicrân-ile bunda

2823 Bu beyitten 2852. beyte kadar olan kısım H’de bulunmamaktadır (bk. vr. 81b-82a). 
2827 İsmâ‛îl’e: İbrâhîm’e (BL)
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2836. Sa‛âdete irişdüm ĥamdülillâh
 Bahaneñle ħiţâb eyledi Allâh

2837. İrişdüm sen gül-endâma burada
 Olupdum ben muķaddem dir burada

2838. Ĥacerü’l-esved’i ķıldı ‛azîz Ĥaķ
 Ķodı Ka‛be’de ceddüñ bundan esbaķ

2839. Cihân ħalķı yüzin sürmege muĥtâc
 Ziyârâtına giderler ŝusuz aç 

2840. Zamânda ben ĥacer de ĥażretüñle
 Añılam dü cihânda ‛izzetüñle 

2841. İrişdüm ĥamdülillâh Žü’l-celâl’üñ
 ‛İnâyetiyle görmişüm cemâlüñ

Beyân-ı âb-ı çâh-ı Ken‛ân* [103a BL]

2842. Bu dem içinde nevbet irdi ŝuya
 İrer olmaz dinilmiş yaħşi ħûya

2843. Bu cümle âb cihânda çaġlamaķda
 Olup cârî müdâmî aġlamaķda

2844. Beni çâh dibine irgürdi devrân
 Cihân âyînesi çeşmüme pinhân 

2845. Ħudâya ĥamd ile çâh içre ķaldım
 Biĥamdillâh ki sen meh-rûya irdüm

2846. Sürer dinür o Yûsuf pâyine yüz
 Ĥabâbı ol arada açdı dir göz

2847. Senüñle yâd olam zemzem-miśâl ben
 Ki yu cismiñi benden iy melek-ten

2848. ‛Azîz olam nice ki âb-ı zemzem
 Beni ki içe marżâ ola emsem 

2839 sürmege: görmege (İÜ)
*  İÜ’de başlık “Beyân-ı âb-ı çâh” şeklinde.
2844 devrân: deverân (BL)
2848 marżâ: merżî (BL)
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2849. Olaruñ ünsi ile eglenür dir
 O bi᾿r içinde ķılmış ĥüsn-i tedbîr

2850. Raŝad ‛ilmün de taĥŝîl itmiş anda
 Kevâkib seyri olunmış ‛amelde

2851. Olur seyyâre-i seb‛a o câhdan
 Açalım buradan ķapuyı rehden

Beyân-ı telbîs-i iħvân [74b İÜ]

2852. Fesâdı eyleyüp gitmiş ol iħvân
 Boġazlar oġlaġı dir aķıdur ķan

2853. Yûsuf’ıñ gömlegine ķan sürerler
 Bu ĥâl üzere Ya‛ķūb’a irerler

2854. Bükâ şeklinde anlar aġlaşurlar
 Ķamu ‛âlem bu ĥâli ţañlaşurlar

2855. Yalan söylenüben aġlana yalan [103b BL]
 İder şeyţân o göñülleri talan 

2856. Dimişler düzme ħaberleri anda 

 Ururlarmış olar kendüyi anda

İnnâ žehebnâ nestebiķu ve tereknâ Yûsufe ‛inde metâ‛inâ                          
fe᾿ekelehü’ž-ži᾿bü*

2857. Oyun oynayı segirtdük ilerü
 Yûsuf espâb-ile ķalmışdı girü 

2858. Gelüp ķurd pârelemiş Yûsuf’ı dir
 Bu sözi işidicek babası pîr

2859. İnanmazsız bilürüz bize bunda
 Bu dem şâhiddürür dem göñleginde 

2855 söylenüben: söyleyüben (İÜ)
2856 ħaberleri: ħaberler (BL)
*  “Biz yarışmak üzere uzaklaştık. Yûsuf’u da eşyamızın yanında bırakmıştık. (Ne yazık ki) 

onu kurt yemiş!” (Yûsuf 12/17)
2857 espâb-ile: esbâb-ile (İÜ)
2859 bize: bire (BL) // göñleginde: gömleginde (İÜ)
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Ve câ᾿û ‛alâ ķamîŝihi bi-demin kežibin**

2860. Görür göñlekde tâze ķanı Ya‛ķūb
 Dem-i ĥayvân oları ķıldı ma‛yûb 

2861. Dimiş ayırdıñuz Yûsuf’ı benden
 Ĥasedle olduġı rûşen bu günden

2862. Ħudâ ŝabr-ile vuŝlat vire bize
 Ķıla rüsvâylıġıñuz bunda size

2863. Sürüp yüzüne ķanlı göñlegini 

 Cihânı dutmış-idi anca iñi

2864. Gözi bıñarlarından nehr aķardı
 Firâķı Yûsuf’ıñ gözden çıķardı

2865. Ŝorar Ya‛ķūb dir geldükde Cibrîl
 Ħudâ bilür anı taĥķįķ bilgil

2866. Dimiş Yûsuf’ımı ŝaķlasa Yezdân
 Beni ġama düşürmese o Ġufrân

2867. İder peyġām Ħudâ’dan peyk-i Raĥmân
 Baña ıŝmarlamadı anı ol ân

2868. Oġullarına ıŝmarladı anı [104a BL]
 Açılur ŝabr ile râz-ı nihânı

2869. ‛İtâb-ı Ĥaķķ’ı işitdükde Ya‛ķūb
 Ol âteşle daħı kül oldı yanup

2870. Dimiş Cebrâ᾿îl’e ‛Azrâ᾿îl’e ŝor [75a İÜ]
 Dirîġ itmez cevâbda bize maķdûr

2871. O Yûsuf rûĥını ķabż eylemiş mi
 Aña ol dem içinde söylemiş mi

2872. Ħaber getürdi dir ol peyk-i ķudsî
 Baña emr itmemişdür ķudret ıssı

** BL’de “bi-demin kežibin” yok. // “Gömleğinin üstünde sahte bir kan ile geldiler.” (Yûsuf 
12/18)

2860 göñlekde: gömlekde (İÜ)
2863 göñlegini: gömlegüni (İÜ)
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2873. Anuñ cânını almadum o bilsün
 Anı bulmaķda yil gibi yügürsün

2874. Dimiş oġullarına ķurdı bulıñ
 Açılur ‛âķıbet doġrusı yoluñ

2875. Varup bir ķurd buluban getürürler
 O Ya‛ķūb ĥażretine işte dirler

Hâžâ ži᾿bü ekele Yûsuf*

2876. Niçün yidüñ dimiş Yûsuf’ı iy ķurd
 Dimiş ol ķurd bilür bu işi Ma‛bûd

2877. O ķurdı söyledür ol ķādir Allâh
 Yimediñ görmediñ Yûsuf’ı vallâh

2878. Benüm cinsüm daħı yimedi anı
 Aña degmedi ĥayvânât dehânı

2879. Çeker bil iftirâ ĥayvân u insân
 ‛Uyûbı setr idicidür o Sübĥân

2880. Bu ĥüzn ile geçürür güni Ya‛ķūb
 Deyelüm ki nice olındı maţlûb

2881. Ħudâ-yı Rabb-i ‛izzet her ķulunı
 Belâ içre ķomaz açar yolunı

2882. Ki ben de çekmiş-idim derd ü miĥnet [104b BL]
 ‛İnâyet ķıldı yine Rabb-ı ‛izzet 

2883. O Yûsuf çâh içinde âh iderdi
 Semâ yüzine âhı râh iderdi

2884. İrişür sâ‛ati burc-ı şerefden
 Çıķara Ķādir Allâh mâh-ı çâhdan

2885. Ķonar kârbân yaķınından o çâhıñ
 Delv burcı imiş dir seyri mâhıñ 

*  İşte Yûsuf’u yiyen kurt!
2882 Bu beyit H’de yok (bk. vr. 82b).
2885 seyri: seyr-i (BL)
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2886. Gelür bir şaħŝ oraya âb arayı
 Ne ĥikmet gösterür diñle o Bârî 

2887. Görür çâhı ol arada o teşne
 Ķova ŝalar o çâha daħı iş ne

2888. O dem ĥabli görür inmekde Yûsuf 

 Hilâl itmişdi o mâhı te᾿essüf

2889. Ża‛f gelmişdi açlıķla ķuvâya
 Yapışur emr-i Ĥaķ ile ķovaya

2890. Vedâ‛ itmişdi Yûsuf ehl-i çâha [75b İÜ]
 Çekildi emr-i Ĥaķ ile o râha

2891. Çeker ol teşne de şevķ-ile âbı
 Anuñ olur o dem dünyâ śevâbı

2892. Çıķar çâhdan ķamer-veş nûr-ı Yezdân
 Şaşurır ‛aķlını ol demde ĥayrân

2893. Görürler ŝun‛-ı Ĥaķķ’ı ehl-i kervân
 Melekdür bu degil peri vü insân 

2894. Ŝalavât getürüp ħandân olurlar
 Cemâl-i Yûsuf’a ĥayrân olurlar

2895. Ŝu mâliki ola dimiş kimisi
 İdemezler bu insândan temîzi

2896. Dimiş Yûsuf ki insânum ża‛îfüm 

 Belâ endîşesi ile naĥîfüm

2897. Bu güft u gûda nâgehân ol iħvân [105a BL]
 Tefaĥĥuŝa gelürler cümle ol ân

2898. Görürler Yûsuf’ı anlarla sözde
 Selâmet gördiler anı o gözde

2886 gösterür: ıssıdur (İÜ)
2888 O dem: ‛Adl-i (İÜ) // Hilâl: Helâk (BL)
2893 degil peri vü: degildürür bu (İÜ)
2896 insânum: insândan (İÜ)
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2899. Dimişler bu ķulumız ķaçdı bizden
 Ne ister bu arada şimdi sizden

2900. Diler Yûsuf ki deye ķul degülem
 Dimiş Şem‛ûn işâretle di ķulam

2901. Sükût ider o dem içinde ‛âķil
 Dimiş ‛İbrî dilünce dindi nâķıl

2902. Üşendük biz bu ķuldan ŝataruz dir 

 Bahâsını yabana ataruz dir

2903. Dinür birine Melik ibn Ţuġrây
 Nişânlayup orada eylemiş rây

2904. Ŝatuñ ‛aybı ile bu ķulı baña 
 Degil ĥâżır virecek nesne aña

2905. Benümle on yedi Mıŝr aķçesi var
 Ķabûlıñuz olursa ola bâzâr

Ve şerevhu bi-śemenin baħsin derâhime ma‛dûdetin*

2906. Ol aķçeye olar anı virürler
 Yûsuf ķalur olar yola yürürler

2907. Melik mâlik olur o mehliķāya
 Güneşe ţa‛ne ider daħı aya

2908. Ţoġar devlet güneşi mâlik üzre 

 Şükürler eylemiş ol Ħâlıķ üzre

2909. Kişi gence irişür ķadre irer
 Ŝadefde dür olur bir ķaţre irer

2910. O ķadrüñ dir gerek ķadrini bilmek [76a İÜ]
 Ķula lâzım olan şükrin dilemek

2911. Ķul olur ĥikmetullâh ile ol ân [105b BL]
 O Yûsuf ibn Ya‛ķūb ile seyrân

2902 bu ķuldan ŝataruz: ķuldan ŝatarum (İÜ) // atarum: ataruz (İÜ)
*  “(Kafile Mısır’a vardığında) onu değersiz bir pahaya, sayılı birkaç dirheme sattılar.” 

(Yûsuf 12/20)
2908 Ţoġar: Doġar (İÜ)
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2912. Sebeb ne ola Yûsuf’a ķul olmaķ
 Su᾿âl ile dilerler anı bulmaķ 

2913. Dinür Yûsuf ki bir ķulunı dögmiş
 Bile Ĥażret-i Ya‛ķūb ĥâżır imiş

2914. Şefâ‛at ķılmamışlar ol ġulâma
 Gerekdür merĥamet bil ħâŝ u ‛âma

2915. Bile ķul ķadrini ķul ķıldı Yezdân
 Raĥîmdür ķullarına bil ki Raĥmân

2916. Dinür Yûsuf ĥüsnin âyîneye
 Muķābele ider gör ayı neye

2917. Kemâl-i ĥüsnüni gördükde ħâver
 Ķul olsam misk-i ‛anber sîm ile zer

2918. Ne miķdâr virileydi baña ķıymet
 Cihân ħalķı baña ideydi raġbet

2919. Göñülden geçirür ol bed ħayâli
 Ķul olduġına budır dir me᾿âli

2920. Ŝu içse dindi Yûsuf gerdeninde
 Görünür imiş âb ţaşra teninde

2921. Ħudâ ŝatdurdı dir ednâ bahâya
 O ĥâl içinde şükr ide Ħudâ’ya

2922. Şükr itmedi ĥüsni içün Ħudâ’ya 

 Sebeb budur pederünden cüdâya

2923. Dimiş dir Ĥaķ Te‛âlâ ‛izzetüm-çün
 Ķul eyleyem seni dir ġayretüm-çün 

2924. Bilesin ķullaruñ ķadrin tamâmı
 Ri‛âyet üzre olasın ġulâmı

2912 anı: bunı (İÜ)
2922 ĥüsni: ĥüsn (BL)
2923 ġayretüm-çün: ‛ibretüm-çün (İÜ)
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2925. Virecek idi Yezdân pâdişâhlıķ
 Muķaddem ħıdmet içün ide ķulluķ

2926. Muķadder olınan elbette olur [106a BL]
 Kişi ŝabr-ıla maķŝûdını bulur

2927. Sifâriş eylemiş ķavmine mâlik 

 Ŝaķınuñ olmañuz siz żulme sâlik

2928. Ri‛âyet üzre gözleñ bu civânı
 O ne kimsedürür bilürem anı

Teveccüh-i Mıŝr
2929. Deve üzre oturur ĥüzn-ile ol
 O kârbân ehli ile yürinür yol

2930. Ġam-ı yârân müdâmî ĥüzn-i iħvân [76b İÜ]
 Mezâr-ı mâderine irdügi an

2931. Deveden inüben düşer mezâra 

 Açıldı dir yürekde tâze yara

2932. Ķocup mâder mezârın ķıldı zârı
 Beni ķul eyledi gör rûzigârı

2933. Beni ayırdı iħvân pîr babamdan
 Ķılupdur beni bîzâr ţatlu cândan 

2934. Ziyâretüñle göñlüm eglenürdi
 Dil-i nâlân burada diñlenürdi

2935. Bu ĥâlden daħı maĥrûm eylediler
 Pederümle de bilmem n’eylediler

2936. Deyu aġlar iken kervân gider dir
 Girü ķalmış bir âdem gör n’ider dir 

2937. Görür Yûsuf’ı ķalmış kârbândan
 Dimiş ki sen niçün ayrılduñ andan

2927 Sifâriş: Sipâriş (İÜ) // Ŝaķınuñ: Ŝaķınup (İÜ); siz żulme: şer işe (İÜ)
2931 inüben düşer: düşüben iner (BL)
2933 cândan: cânımdan (İÜ)
2936 n’ider: nedir (BL)
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2938. Meger ķaçmaķ ümîdin eyledüñ sen
 Saña bildüreyin dir ķaçmaġı ben

2939. Cefâ ile urur Yûsuf-cemâli
 Cefâ ile bulur anda kemâli 

2940. İder Yûsuf o demde derd-ile âh [106b BL]
 O ķavme ħışm ider ol demde Allâh

2941. Gelüp dir bir bulut ķaplar oları
 Ķoparur başlarına rûzigârı

2942. Ra‛d u berķ ile çatladur ţırâķa
 İrişdürür ŝadâsını ‛ırâķa

2943. Helâka yaķın olduķda o kârbân
 Aramızda kim ola ide ţuġyân

2944. Tefaĥĥuŝ ile bilinür o bedbaħt
 Ki Yûsuf ķalbi andan oldı dir saħt

2945. Hemân cem‛ oluban varur ulular
 Sürerler Yûsuf’ıñ pâyine rûlar

2946. Dimişler iy melik itmiş ħaţâyı
 Umaruz cümlemüz luţf u ‛aţâyı

2947. Baġışla cümlemüze ol günâhı
 Açıl gül gibi luţf it itme âhı

2948. Muŝîbet ref‛ ola tâ üstümüzden
 Ħaţâdur olmamışdur ķaŝdımuzdan

2949. Açarlar göñlüni ol ġonçenüñ çün
 Açar ol dem ķarañlıġı da Bî-çûn 

2950. Ħudâ’ya ĥamd iderler ehl-i kervân
 Eridürler Yûsuf’ıñ yoluna cân 

2951. Dimiş mâlik ki sen sulţânımızsın [77a İÜ]
 Degilsin ķul efendi cânımızsın

2939 Cefâ ile bulur: Cefâ ise bulur (İÜ)
2949 ol: o (İÜ)
2950 Yûsuf’ıñ: o Yûsuf (İÜ)
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2952. Kemâl-i ‛izzet u ikrâm iderler 

 Ŝafâya irişüp Mıŝr’a giderler

Beyân-ı Âb-ı Nîl

2953. Mıŝr yaķınına geldükde kârbân 

 Olur eţrâf-ı Nîl orada seyrân

2954. Dimiş mâlik ki iy serv-i ħırâmum  [107a BL]
 ‛Ömür sermâyesi sevgülü cânum

2955. Yoluñ gerdi keder virmiş vücûda
 Senüñ şevķuñ içün çaġladı cû da

2956. Girüp bu âba yun iy gül-beden sen
 O gerd ref‛ oluban râĥat ola ten

2957. Alur pendini gûşa nitekim dür
 Sözi red eylememek kişi ħoşdur

2958. Miyân bendini şeşmiş mû-miyândan
 O tîri ayırur ol dem kemândan

2959. Ķabâyı ref‛ idüp açılur ol gül
 Ser-i devlet açup ţaġıldı sünbül 

2960. O sünbülden ķopar bu ‛anber-i ħâm
 Dil-i şûrîde nice ide ârâm

2961. Dutunur biline ol gül ĥicâbı
 Gözedür göz açup dindi ĥabâbı

2962. Gidicek pîrehen miśâl seĥâbı 

 Güneş şevķı dutar dir rûy-ı âbı

2963. Mehüñ ferini döndermiş o mehtâb
 Ķadem baŝdıķda Yûsuf ditremiş âb

2952 ‛izzet u ikrâm: ‛izzet-i ikrâm (BL)
2953 kârbân: kervân (İÜ)
2954 ki: gel (İÜ)
2959 Ser-i: Seri (BL)
2962 miśâl seĥâbı: miśl-i ŝaĥâbi (BL)
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2964. Güneş ķılmış perîşân kendüsini
 Ne miķdârdur o bilmiş kend-özini 

2965. O günde dindi ħâver baĥr u berre
 Żiyâ göstermemiş miķdâr-ı žerre

2966. Alup ķoynına âb şemsi bulur fer
 Durur âb içre ol güneşden ażhar

2967. Ķoyunduķca ol âbı cism-i pâke
 Revân olup aķar ol âb-ı ħâke 

2968. Alur ležžet ol âbdan ney-şeker dir
 Ŝıķılur ney-şeker âbı aķar dir

2969. Ŝararur beñzi Yûsuf ĥasretünden  [107b BL]
 Ki cismine eśer irdi tenünden

2970. Nażar eyledi Yûsuf çünki aña
 Olurlar müncemid ķalındı ţaña

2971. O Yûsuf nażarı eyledi kelle [77b İÜ]
 Nice çoķ başlular dutmışdı ġalle

2972. Olur dir ķardan aķ baldan ležîžler
 Bilüñ te᾿śîr-i Yûsuf’dır ‛azîzler

2973. Henüz ol kelleler gördükçe âbı
 Ezilür göz göz olur dir ĥabâbı

2974. Yine görünse Yûsuf deyu özler
 Ĥabâb arzû üzere anı gözler 

2975. Çıķup âbdan göründi cism-i pâki
 Münevver eyledi nûrıyla ħâki

2976. Göz açmış nice a‛mâ görmek içün 

 O görmez çeşmine fer irmek içün

2964 kend-özini: kendü özini (BL)
2967 âb-ı ħâke: âb ki ħâke (BL)
2969 Ŝararur: Ŝarar (İÜ)
2974 Ĥabâb: Ĥubâb (İÜ)
2976 açmış: açup (İÜ)
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2977. Ŝaķınup bed nażardan mâlik anı
 Geyüp gül pîrehen ol rûĥ-ı śânî

2978. Ŝarınur şemsî dülbendleri ol şâh
 Libâs-ı fâħiri geymişdür ol mâh

2979. Dutar bir ħâne mâlik Yûsuf içün
 Döşer ĥarîr bisâţla eviñ için

2980. Gümüş iskemle ķomış anda mâlik
 O Yûsuf seyrine ehl-i memâlik

2981. Çıķup eţrâf-ı şehre ŝâf-ber-ŝâf
 Kimi ehl-i ŝanâyi‛ kimi ŝarrâf

2982. Kimi ķavlinde ŝâdıķ kimi ‛âşıķ
 Bulur yârân yârânın muvâfıķ

2983. İşitmiş Yûsuf’ıñ vaŝfını anlar
 Anı görmesine iverdi cânlar

2984. Binüp bir esb-i gül-gûna o dem tîz [108a BL]
 Anuñ pâyine irmez idi şebdîz

2985. Öñünce mîr-vâr mâlik yürür dir
 Anuñ-çün eylemişdi ĥüsn-i tedbîr 

2986. Girürler şehre bu ĥâl ile anlar
 Hemân dem-beste ķaldı dir görenler

2987. Diler gebrân ala engüşt dehâna
 Ħudâ’nuñ luţfına gerek bahâne

2988. O ķaldırduġı dem engüşt-i ĥayret
 Dilinden ŝâdır olmış dir şehâdet

2989. Gören kâfir müselmân olmış anı
 Şehâdet lafżın oķumış zübânı

2990. O Yûsuf aynını ol ânda gören
 Cihânda belki odur ķadre iren

2985 eylemişdi: eylemişdir (BL)
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2991. Gören ķaŝŝâb dir kesmiş elini
 Ve ħayyâţ doġramış barmaķlarını

2992. Atar ĥallâc cânın penbe-veş dir [78a İÜ]
 Ķalem ħam oldı vaŝf olmada taĥrîr

2993. Anuñ vaŝfı beyân olmaķ ne mümkin
 Mekâna girüben ķıldı temekkün

2994. Gümüş kürsîye şâhâne oturmış
 Ġulâmı mâliküñ hep ķarşu durmış 

2995. Çekilüp ni‛met-i şâhâne yenmiş 

 Nidâ idüñ münâdîlere dinmiş

2996. Deyiñüz bir ġulâm-ı ĥûr-peyker 

 Melek-manżar perî-veş kim açar der

2997. Ħarîdâr her kim ise görsün anı
 Dutuşa ‛ışķı âteşine cânı

2998. Anuñ yek mûyına dünyâ virilse
 O mûyıñ boyuna her kim ki irse

2999. Bula cennet ŝafâsını o bûdan [108b BL]
 Edeb ögrene göre yaħşi ħûdan

3000. Dimiş Yûsuf bu merd dîvâne olmış
 Beni alduġını meger unutmış

3001. Beni Mıŝr aķçesiyle on yediye
 Alupdı şimdi bunda böyle diye

3002. Eylemedeydüm o dem iħvân ķatımda
 Bahâ itsem o dem câ᾿iz ŝatımda 

3003. Mu‛ayyen olmış iken baña ķıymet
 Bu ġurbetde baña kim ide raġbet

2994 Ġulâmı: Ġulâm-ı (BL)
2995 yenmiş: yeni (İÜ) // dinmiş: dindi (İÜ)
2996 Deyiñüz: Diñüz (İÜ)
3002 Birinci mısrâda vezin bozuk. “Eylemedeydümˮ kelimesi BL ve İÜ’de harekesizken H’de 

(vr. 85b) okuduğumuz şekilde harekelenmiştir.



Kısas-ı  Enbiyâ 419

3004. Ĥaķįr gördi çü Yûsuf kendüsini
 Ki ŝaydı hîçe ol dem kend’özini 

3005. Çü Yûsuf göñli alçaķlıġa irdi
 Ħudâ ol ânda dinür ki buyurdı

3006. Bu demde kendüñi sen ħor gördüñ
 Ħazâ᾿in-i sa‛âdetüme irdüñ

3007. Bugün ķıymet virem saña cihânda
 Saña ţâlib olanlar ħâŝ u ‛âmda

3008. Olanca ķudretün saña vireler
 Duyınca sen mehüñ yüzin göreler

3009. Şu kimse kim göre özüni alçaķ
 Anı luţfı ile ţoylaya dir Ĥaķ 

3010. Ġurûrdan key ŝaķın ‛âlemde kendüñ
 Bulursın eylügi pendüm begendüñ

3011. Gelüben müşterîler gördi anı
 Başın egmiş idi ol gül-nihâli

3012. Virür birisi dir gördükde ol ân
 Hezâr vaķıyye zer u sîmde yeksân

3013. Ve biñ vaķıyye de la‛l ü cevâhir [78b İÜ]
 Ve biñ vaķıyye de dür düzdi żâhir

3014. Ve biñ vaķıyye misk hezâr da kemħâ [109a BL]
 Ve biñ deve vü at ki yanı tamġa

3015. Ve biñ ķoyun u ŝıġır ķande ŝıġar
 Davarı oraya kemħâyı yıġar

3016. Bahâyı bilüben eşrâf u a‛yân
 Bunı alur veled dir İbn Reyyân

3017. Zelîħâ adlu ħâtûnına ilter
 O demde ħâtûnı havâya yilter

3004 “kendi özüni” olan ibâre vezin icâbı “kend’özüni” şeklinde okundu.
3009 ţoylaya: doylaya (İÜ)
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‛Asâ en yenfe‛anâ ev netteħižehû veledâ*

Mülâķāt-ı Ĥażret-i Yûsuf ‛aleyhi’s-selâm ilâ Zelîħâ**

3018. Dimiş oġul yerine ķā᾿im ola
 Śevâb ile göñül ħânesi dola

3019. Zelîħâ Yûsuf’ı göricek ol ân
 Sever cân ile dilden buña inan

3020. Bu ķıŝŝayı ezelden nażm idenler
 Bunıñ aŝlını fer‛ini güdenler 

3021. Cemâl-i Yûsuf’ı rü᾿yâda görmiş
 Anuñ remzi ile dir Mıŝr’a gelmiş

3022. Anuñ ‛ışķı ile şeydâ idi ol
 Anuñ-çün Yûsuf’ı Yezdân ķılur ķul

3023. O ân gördükde ma‛şûķını buldı
 Gidüben kendüden Yûsuf’la ţoldı

3024. Düşünde gördügin żâhirde bula
 Daħı arzû cihân içre ne ķala

3025. Kime olmış ola bu iş müyesser
 Ki ma‛şûķın eliyle getüre er

3026. Naŝîb olmış imiş rûz-ı ezelde
 Bulınur ân dinildi gözde elde

3027. Kemâl-i raġbet ile ‛izzet itdi [109b BL]
 Muraŝŝa‛ donlar ile zînet itdi

3028. Ħayâl-i ħâb-ıla arardı cânı
 Severdi görmedin rûyın ‛ayânı

3029. Vuŝûlında olan ĥub dinmek olmaz
 Dime sen ‛ışķ ĥâlini duyulmaz

*  BL’de sadece “‛Asâ en yenfe‛anâ” ibâresi var. // “Umulur ki bize faydası olur veya onu 
evlat ediniriz.” (Yûsuf 12/21)

**  ilâ Zelîħâ: u Zelîħâ (İÜ)
3020 güdenler: görenler (İÜ)
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3030. Dinilmiş rûşen olur ‛ışķı müşki
 Ruħı zerdinde ‛ışķ bûyında miski

3031. Olur ‛izzetle Yûsuf dir sarâyda
 Zerrîn çevgân u ţop oynardı anda 

3032. Dinür Yûsuf’ı anda bâliġ olur [79a İÜ]
 Kemâl-i edeb üzre ŝâliĥ olur

3033. Zelîħâ Yûsuf’a eyledi ħıdmet
 Nihâyete irişdi dindi ‛izzet

3034. Murâdı vâŝıl olmaķdı murâda 

 Ne ħud‛a żâhir olur gör arada

3035. Ŝanur Yûsuf o ħidmet ĥaķ içündür
 Görür çeşm-i Zelîħâ dökmede dür 

3036. Ħicâbını niķāb itmiş özine
 Dinür baķmaz Zelîħâ’nuñ yüzine

3037. Zelîħâ pota-i ‛ışķda erimiş 

 Ruħı levni hemân ħâliŝ zer imiş

3038. İder dir ney gibi zârı dem-â-dem
 Olur dir saz beñizli güzel âdem

3039. O güle baķdıġınca ‛andelîb-vâr
 Hezârân âh ile eyler idi zâr

3040. Teraĥĥüm bulmadı Yûsuf’dan aŝlâ
 ‛İbâdet üzre oldı çekdi aŝla

3041. Dimiş dir Yûsuf’a birlik ķılalum
 Senüñle serv-ķāmet ŝarılalum 

3042. Dimiş ĥâşâ ħıyânet gele benden [110a BL]
 Daħı gelmedi ceddümle atamdan

3031 Zerrîn: Zer (İÜ); çevgân u ţop: çevgân ţop (İÜ)
3034 olmaķdı: olmaķdur (BL)
3035 dökmede dür: degmededür (BL)
3037 pota: bota (BL)
3041 serv-ķāmet: servi ķāmet (BL)
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3043. Olur ‛âciz Zelîħâ ‛ışķ elünden
 İşidür bu kelâmı yâr dilünden

3044. Meded yoķ gördi derdi çâresine
 Fitîl soķmaz oñulmaz yâresine

3045. Var imiş bir ‛acûze dostı anuñ
 Ĥîlede yolın alur rûzigâruñ 

3046. Dimiş râzın Zelîħâ cümle aña
 İşidüp pîre-zen ķalmışdı ţaña

3047. Dimiş dünyâda senden ħûb olmaz
 Seni görende ħod ârâm ķalmaz

3048. Dimiş yüzüme baķmaz beni bilmez
 Anuñ-çün derd-i hicre çâre olmaz

3049. Yedi yıldır yelerüm yolına ben
 Ŝaçım cârûb rehine cân ile ten 

3050. Nigâh eylemedi bir gün yüzüme
 Ki râst gele idi gözi gözüme

3051. Ne siĥr ideydi çeşmüm baña baķsa
 Olurdı baña ol ŝu gibi aķsa

3052. Yüzüme baķmaduġıdur belâlar
 Bileler bu belâyı mübtelâlar 

3053. İdeyüm aña ĥîle mâla ķıy sen  [79b İÜ]
 Murâdıñı bulasın vech-i aĥsen

Ĥîle-i ‛acûze-i mekkâre

3054. Deyu ‛avrat ider da‛vâ-yı merdî
 Devâ eyle didüm dir saña derdi

3045 Ĥîlede: Ĥiyelde (BL)
3049 ile: bile (BL)
3052 Bileler: Bilürler (İÜ)
3053 İdeyüm: İdelüm (BL)
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3055. Virür ‛avrada bî-ĥad mâl Zelîħâ
 Ser-â-ser geyirür içine kemħâ 

3056. Temel ķomış o ħud‛a ħânesine [110b BL]
 Ki dâm ķurar deyeyüm dânesine

3057. O dürdânesidürür dânesi bil
 Zelîħâ gözi yaşı oldı dir sil

3058. Yapar bir ħâne ol ‛avrat muŝavver
 O cümle ev muŝavver bile bil der

3059. Zemîn u saķf u dîvârlar mükemmel
 Olan naķşı ikisidür muĥaŝŝal 

3060. Biri Yûsuf Zelîħâ biri anuñ
 Ferîdidür olar devr-i zamânuñ

3061. Cihâna ne gelür Yûsuf cemâli
 Zelîħâ da ħavâtûnda kemâli

3062. Bulup olmaz daħı anlara aķrân
 Olar arzûsına döner bu devrân

İtmâm-ı ĥîle-i ‛acûze
3063. Murâdınca ider ħud‛a muŝavver
 Kemâl-i ħud‛ayı eylemiş ezber

3064. O ħâtûn ĥîlesin bir bir maĥalde
 Edâ eyleyeyim vaķt-i sehlde

3065. Tamâm idüp Zelîħâ’ya gelür ol
 İrişdirüñ sarâya buyuruñ yol

3066. Zer u zîverle Zelîħâ olur pür
 Dizilür câmesine niçe biñ dür

3067. Yaķalar la‛l yâkūtı yaķalar
 Cevâhir dürle gerdâna daķalar

3068. Şular ki cümle ârâyiş-i zendür
 O ħâne Yûsuf’a beytü’l-ĥazendür

3055 geyirür: girür (BL)
3059 saķf u: saķf-ı (BL) // ikisidür: ikisidürür (BL)
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3069. Geyürür Yûsuf’a da ħil‛at-i ħâŝ
 Muraŝŝa‛ tâc serine virür iħlâŝ

3070. Kemer-bend ile ħançer hep muraŝŝa‛ [111a BL]
 Diler ki otura yârla murabba‛

3071. İder Yûsuf dir öñünce ħırâmı
 Zelîħâ’nuñ ŝalınur ŝayda cânı

3072. Ĥarem ķapusına Yûsuf ki baŝdı [80a İÜ]
 Bilür ki ŝayd içün ider o ķaŝdı

3073. Olur ķalbine ĥîle âşikâre
 Rıżâ virmem olursam pâre pâre

3074. Dimiş Yûsuf u añmamış Ħudâ’yı
 Unutdurmış olaruñ egri râyı

3075. Ħudâ görmedi lâyıķ Yûsuf’a bil
 O yâd itmekde iken ay ile yıl

Veleķad hemmet bihi ve hemme bihâ levlâ en re᾿â burhâne rabbihi*

3076. Orada ġaflet üzere buluna
 Müdâmî žikr-i Ĥaķ ile oluna

3077. Girür Yûsuf yedi evüñ birine
 Baķar evvel dir ol beytüñ yerine

3078. Görür sîm ile zer taħtlar ķurulmış
 İki ĥavż âb-ı cârî ile dolmış

3079. Civârında muraŝŝa‛ zerdi mürġān
 Ŝanâyi‛le ider anlar ħoş elĥân 

3080. Zemînde dir görür gül çehresini
 Zelîħâ oħşar imiş ġabġabını

3081. Yüzüni dönderüp baķar dîvâra
 Ne dîvâr baķdı ol dem rûy-ı yâra

*  “Andolsun ki, kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin işâretini ve ikazını görmeseydi o da 
kadına meyletmişti.” (Yûsuf 12/24)

3079 anlar: olar (İÜ)
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3082. Zelîħâ şeklidürür görmemiş göz
 Biri birine ķarşu gözlenür yüz

3083. Zeneħdân çâhını gözler Zelîħâ
 Ki düşdüm çâhıña bu demde tenhâ 

3084. Beri cânibe baķar ki ne görür [111b BL]
 Zelîħâ Yûsuf-ı yâre ŝarılur

3085. Yuķaru baķıcaķ gerdân ķoķular
 Çıķarur başdan adamı o ħûlar

3086. Zelîħâ orada eyler temellüķ
 Niyâzla yârine eyler teşevvüķ 

3087. İkinci ħâneye girürler andan
 İkisidür kimesne yoķ yabandan

3088. Görürler ĥavża girmiş iki cânân
 İkisi daħı bir ĥavż içre ‛üryân

3089. Perîşân görinür âb içre kâkül 

 Dökülmüş gül ruħ üzerine sünbül

3090. Perîler cismi beñzer şeb-çerâġa
 Ţalabır mâhi-veş düşmişler aġa

3091. Yedinci ħâneye dek dir muĥaŝŝal
 Dinürse her biri olur mufaŝŝal

3092. Yedinci ħâne naķşında o meh-rû [80b İÜ]
 Zelîħâ yüzine baķar dinür o

3093. Zelîħâ şâd olur o bir nażardan
 Ŝanur maķŝûdına irişdi andan

3094. Dimiş ki iy benüm nâz ehli ġoncem
 Yüzi mehtâb miyânı mûdan incem

3083 çâhını: câhını (İÜ)
3086 temellüķ: temellü‛ (BL) // teşevvüķ: tażarru‛ (BL)
3089 görinür: görinüp (İÜ)
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3095. Benüm rûyıma baķmaduñ yedi yıl
 O arada ġamuñ vaŝf idemez dil

3096. Nażar ķıldıñ bugün elĥamdülillâh
 Sebebin luţf idüben ķıluñ âgâh

3097. Ħudâ’dan ķorķaram iy cân-pâre
 Ķıyâmetde beni gözsüz ķopara

3098. Niçün bir olmayasın yâr benümle
 İki vechin deyem saña dilümle

3099. Biri ħavf-ı Ħudâ’dur birisi mîr [112a BL]
 Zelîħâ dimiş aña vara tedbîr

3100. Zehir virem aña uħrâyı bula
 Dimiş ki yelteme beni o yola

3101. Seni yirine ‛azîz eyleyem ben
 Bula birligi dâyim cân ile ten

3102. ‛Ažâbından Ħudâ’nuñ ķanı ħavfüñ
 Ŝadaķa tevbedür bâ‛iśi def‛üñ

3103. Bürimiş şevķ Zelîħâ’yı hemân dem
 Bekâret żâyi‛ olup dökülür dem 

3104. Aña el ķomamış dinildi merdi
 O ĥâlden daħı artmış idi derdi

3105. Zinâ efkârı Zelîħâ’yı aldı
 Ve Yûsuf ķaçmaķ efkârına ţaldı

3106. Yedi yirde yedi bâb oldı dir bend
 Diler ķulın ide gerdâna peyvend

3107. Dinür Yûsuf’da zer câmesi bendin 

 Yedi yerde döker gör aña fendin

3103 dökülür: döküle (İÜ)
3107 Yûsuf’da zer: Yûsuf’dadır (İÜ)
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3108. Viŝâle dir Zelîħâ ider iķdâm
 Çözem zer câme bendin dir o gül-fâm 

3109. Ħalâŝ bulmaķ idi maķŝûd kelâmdan
 Ħudâ’dan daħı ķorķar hem enâmdan

3110. Zelîħâ şâd olur vuŝlat sözünden
 Gele ĥâşâ ki Yûsuf’ıñ özünden

3111. Nidâ irmişdi sem‛-i Yûsuf’a dir
 İden peyġamberi nâmını tedbîr

3112. Ve bir ķavl üzere yarıldı dîvâr
 İder Ya‛ķūb aña engüştin ıżhâr

3113. Yedi aylıķ bir oġlancıķ da anda [81a İÜ]
 Bile iltüp ķomışlar ol mekânda

3114. Dimiş oġlan Ħudâ peyġamberi hîç [112b BL]
 Zinâ itdi mi itme yoluñı pîç

3115. Didi dirler bu ķavli mu‛teberler
 Ķabûl eyledi dinilür erenler

3116. Zelîħâ’nuñ dinilür büti vardı
 Ne yire varsa bile ilter idi

3117. Zelîħâ örter ol arada putı
 Dimiş Yûsuf ki örtüldi bu ķutı

3118. Zelîħâ dir ki tañrımdur utandum
 Şenâ‛at iderüm dir şimdi kendüm 

Maĥall-i firâr-ı Yûsuf*

3119. Dimiş Yûsuf ki sen hîçden utandıñ 

 Beni tañrımdan utanmaz mı ŝandıñ

3108 câme: ĥâme (BL)
3118 Şenâ‛at: Şefâ‛at (BL)
*  İÜ’de “Maĥall-i firâr” şeklinde.
3119 hîçden: ĥacdan (BL)
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3120. Dinür ol demde eyledi firârı
 Ķapular fetĥ ider luţfıyla Bârî

3121. Zelîħâ da segirdür seri açıķ
 Yüzi üzerine ŝaçları ŝaçıķ 

3122. Yapışur ardıradan dâmenine
 Gelür gömlegi pâresi eline

3123. Ħudâ ol ânda fetĥ ider-idi bâb
 Ķovalar biri birin dir iki şâb

3124. Seri açıķ ikisinüñ de anuñ
 Perîşân ŝaçları ol iki cânuñ

3125. ‛Azîz-i Mıŝr gelmişdi şikârdan 

 Zelîħâ gördi od ŝaçdı dehândan

3126. Dimiş Yûsuf yapışdı baña bu dem
 Bunıñ żulmünde dem dökmekde dîdem

Ķālet mâ cezâ᾿u men erâde bi-ehlike sû᾿en*

3127. Cezâsını nedür diñ ol kişinüñ [113a BL]
 Etegine yapışa ben dişinüñ

3128. Ķo zindâna ‛ažâb eyle ki bilsün
 Efendisi rıżâsı üzre olsun

3129. ‛Ažâb añdı vü ķorķdı ol helâkdan
 Sözin dolaşdırur ol dem ırâķdan

3130. ‛Azîz ider be Yûsuf seni maĥrem 

 Dutup oġıl yerine ben seni hem

3131. ‛Ivâż budır mı sen böyle idesin
 Yaramazlar yolı üzre gidesin

3121 segirdür: seker dir (İÜ)
3125 ‛Azîz-i Mıŝr: Mıŝr ‛azîzi (İÜ)
* BL’de “sûen” yok, İÜ’de “sû” şeklinde.// “Kadın dedi ki: Senin âilene kötülük etmek 

isteyenin cezâsı [zindâna atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka] ne olabilir?” 
(Yûsuf 12/25) 

3130  be: i (İÜ)
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3132. Dimiş ĥâşâ ki ben eyleyem anı [81b İÜ]
 O maķŝûd idinür fi‛l-i yamanı

3133. ‛Azîzi dindi ki efkâra varur
 Dimiş Yûsuf’a ki ‛aķlum dayanur

3134. Bu ŝuç senden midür veyâħûd andan
 Ŝaĥîĥin di beni ķurtar gümândan 

3135. Vuķū‛ın ŝor şu ma‛ŝûm anda idi
 ‛Azîz işidüben incindi didi

3136. Baķa şaşķın sözin söylersin işte
 Yedi aylıķ olan oġlan bu işte 

3137. Ne bilür u ne söyler bre şaşķın
 Çıķar şimdi ķılıçdan durmayup ķın

3138. Dimiş Yûsuf bu âsândur Ħudâ’ya
 Şehâdetle ţıfl gele ŝadâya

3139. O Yezdân virdi dil ma‛ŝûma ol dem
 Beyândur âyet-i Ķur᾿ân-ile hem

İn kâne ķamîŝuhu ķudde min ķubulin*

3140. Dilerseñ ŝuçluyı ŝuçsuzı bilmek
 Şehâdetün virür Yûsuf’da gömlek

3141. Eger öñünde ise yırtıķ anuñ [113b BL]
 Ola dir Yûsuf üstünde gümânuñ

Ve in kâne ķamîŝuhu ķudde min dübürin**

3142. Eger ardında ise bil muĥaķķaķ 

 Zelîħâ’dur fesâdı iden el-ĥaķ

3143. ‛Azîz oġlandan işitdi ŝaĥîĥin
 Ŝanasın dir ‛azîzi dutdı dir cin

3134 beni: bunıñ (İÜ)
3136 işte: işde (BL)
*  “Eğer gömleği önden yırtılmışsa…” (Yûsuf 12/26)
**  “Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa…” (Yûsuf 12/27)
3142 ardında: ardından (İÜ)
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Felemmâ re᾿â ķamîŝahu ķudde min dübürin*

3144. Görür pîrâhenüñ çâkin geriden
 Baķup ol zene dimiş budır iden

3145. Zelîħâ’ya dimiş dir ŝuç senüñdür
 O dem maĥremine dir bunı öldür

3146. Dimiş oġlan ‛azîze itme anı
 Çekilür burada ħalķuñ zübânı

3147. Dimiş Yûsuf’a ‛azîz geç bu ĥâlden
 Bize ma‛nâ irişdi bu me᾿âlden

A‛rıż ‛an hâžâ ve’staġfirî **

3148. Zelîħâ’ya dir bu râzı açma
 Ŝaķın fitne ŝuyın araya ŝaçma

Ve’staġfirî li ženbiki inneki künti mine’l-ħâţı᾿în*** [82a İÜ]

3149. Zelîħâ’ya dir ‛afv oldı ŝuçuñ
 Namâzı ķıl u dutġıl sen orucuñ

3150. Günâha eyle tevbe ola maķbûl
 Günâh idicidensin ola ma‛žûr 

3151. Unuduldı bu evżâ‛ geçdi eyyâm
 Zelîħâ Yûsuf içün oldı bed-nâm

3152. Dilemiş Yûsuf’ı bir gün Zelîħâ
 Dimiş Yûsuf baña yapışdı tenhâ

Hiye râvedetnî ‛an nefsî**** [114a BL]

3153. Zelîħâ yirinür bu söz olıcaķ
 O te᾿śîr ķalb-i Yûsuf’da ķalıcaķ

* Bu âyet BL’de yok. // “(Kocası, Yûsuf’un gömleğinin) arkadan yırtılmış olduğunu 
görünce…” (Yûsuf 12/28)

**  “[Ey Yûsuf!] Sen bundan (olanları söylemekten) vazgeç! (Ey kadın!) Sen de günâhının 
affını dile!” (Yûsuf 12/29)

*** “(Ey kadın!) Sen de günâhının affını dile! Çünkü sen günâhkârlardan oldun.” (Yûsuf 
12/29)

3150 idicidensin: icidenden (İÜ); ola ma‛žûr: oldı ma‛dûr (İÜ)
****  “Yûsuf: ‘Asıl kendisi benim nefsimden murâd almak istedi’ [dedi.]” (Yûsuf 12/26)



Kısas-ı  Enbiyâ 431

3154. Gelüp Cibrîl ider Yûsuf’a ħande
 Zelîħâ ‛ışķ da‛vâsında sende

3155. Sen anuñ perdesin yırtmaķ revâ mı
 Ki ‛ışķ ĥâlâtı içre bu ola mı

3156. Bu sözde ‛âciz oldı didi Yûsuf
 Yâ Cibrîl dir Zelîħâ da te᾿essüf

3157. Ki çekdüm görmedüm ġayrde anı
 İdüben iftirâ ķıldı fiġānı

3158. O dost dostına eyler mi cefâyı
 İdüpdür âşikâr ol dem ħafâyı

3159. Buyurdı Ĥaķ ki Yûsuf’a ‛itâbı
 Zelîħâ perdesin yırtdı o ŝâfi

3160. Zelîħâ gerçi dirler kâfir idi
 Ki ‛ışķ yolunda ol ķaddini egdi

3161. Ki bir kâfire ‛avrat didi dostum
 Ki Yûsuf’a deye irmedi destüm

Nükte
3162. Ħudâ dir ķullarum rûz-ı ķıyâmet
 Gele maĥşer yerine pür ĥarâret

3163. O ħalķ içre olaruñ perdesini
 Ki yırtup itmezem maĥzûn birini

3164. Olara raĥmet idüp yarlıġayam
 Olaruñ kemligin eylüge ŝayam

3165. Dimiş Yûsuf zinâya kižbe ‛ahdüm
 Oları gözlemekde oldı cehdüm

3166. Dimiş Yûsuf’a cömerdlügiñi sen  [114b BL]
 Yedi aylıķ şol oġlancıķdan ögren

Ţa‛ne-i ħavâtûn-ı maĥmiyye-i Mıŝr [82b İÜ]

3167. Üç ay geçer bu ķıŝŝa üzerine
 Urur ħalķ ţa‛ne ţaşın her birine

3166 Yûsuf’a: Cibrîl (İÜ)
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3168. Ulular ħâtûnından dir ki beş zen
 Kelâmı rişteye dür gibi dizen

3169. Zelîħâ’nuñ ĥużûrına gelürler
 Etegin öpübeni otururlar

3170. Dimişler bânûlar içinde sulţân
 Yüziñ görmeklige kim virmeye cân

3171. Revâ mı ķul içün bed-nâm olasın
 Bu şehr içinde ‛ışķla yayılasın

3172. Ķula ‛âşıķ olur mı ‛aķlı olan
 Anuñ ‛ışķında ‛aķlı yavi ķılan

3173. Muĥaŝŝal serzeniş ĥadden ziyâde
 Ĥicâbı viresin ‛âr ile bâde

3174. Olur şermende bundan ol gül-endâm
 Olar bed-nâmlıġını idinür kâm

3175. O ħâtûnları da‛vetle żiyâfet
 Diler anlara geçmeklik żarâfet 

Felemmâ semi‛at bi-mekrihinne erselet ileyhinne*

3176. Döşendi ħâneler yandı buħûrlar
 Dimişler cem‛ olınur bunda ĥûrlar

3177. Birer sîm kürsî ķonmış her birine
 Oturmışlar olar yerlü yerine

3178. Birer bıçaķla turunc ellerinde
 O Yûsuf sözleridür dillerinde

Ve âtet külle vâĥidetin minhünne sikkînen** [115a BL]

3179. Zelîħâ Yûsuf’a eyler tażarru‛
 Kelâmda ħarc ider aña taŝannu‛

3180. Dir iy serv-i ħırâmum Ĥaķ Yezdân
 Seni ĥüsn iline eyledi sulţân

3175 żarâfet: ţarâfet (İÜ)
*  “Kadın onların dedikodusunu duyunca onlara dâvetçi gönderdi.” (Yûsuf 12/31)
**  “Onlardan her birine bir bıçak verdi.” (Yûsuf 12/31)
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3181. O Raĥmân ĥürmetine eyle şefķat
 Ħavâtûn meclisine ola raġbet

3182. Göricek anı ki ol ânda anlar
 Yolıña cümlesi terk ide cânlar 

3183. Kelâmına olur râm ol cihângîr
 Zelîħâ ħıdmetine ķıldı tedbîr

Zînet-i Ĥażret-i Yûsuf Nebî ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm*

3184. Serine zer muraŝŝa‛ tâcın urur [83a İÜ]
 Cemâli şevķı ile gün dolınur 

3185. Geyirür câme-i al ol güle ol
 O ħâtûnlara irer al ile yol

3186. Kemer-bendinde biñ cân olınur bend
 Ezilür leblerin gördügi an ķand

3187. Alur âdemleri çeşm-i mükeĥĥal
 Kitâb-ı ĥüsni eyler müşkili ĥal

3188. Muĥaŝŝal vaŝf olınmaz ĥüsn-i ħulķı 

 Müsaħħar eylemişdür cümle ħalķı

3189. Virür destine muraŝŝa‛ gülâbdân
 Ĥayât-ı câvidân buluna andan

3190. Çıķar Yûsuf turunc keserken anlar
 ‛Aķıl żâyi‛ ķılur anı görenler

Ve ķāleti’ħrüc ‛aleyhinne felemmâ re᾿eynehû ekbernehu ve ķaţţa‛ne 
eydiyehünne**

3191. Keser ellerini turunc yerine [115b BL]
 O ânda görmeyen anı yerine

3182 anı ki: etegi (İÜ)
*  BL’de başlık “Zînet-i Ĥażret-i Yûsuf ‛aleyhi’s-selâm” şeklinde.
3184 ile gün dolınur: nûrından ţolınur (BL)
3188 ĥüsn-i: ĥüsn ü (İÜ)
**  re᾿eynehû ekbernehu: re᾿eytehû ekberne (BL) // “(Kadınlar meyveleri soyarken Yûsuf’a): 

‘Çık karşılarına!’ dedi. Kadınlar onu görünce, güzelliğine hayrân kaldılar ve (şaşkın-
lıklarından) ellerini kestiler.” (Yûsuf 12/31)
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3192. Görür Yûsuf olaruñ ‛aķlı żâyi‛
 Taĥayyür ile söylerler bedâyi‛

3193. Ŝaçar ol ân gülâbdândan gülâbı
 Ĥayât virür olara Yûsuf âbı

3194. Açarlar gözlerin gör ne görürler
 Eli ķanlarını ĥınna ŝanurlar

3195. Biraz dembeste vü ĥayrân olurlar
 Maĥallidür bu âyeti oķurlar

Mâ hâžâ beşeren in hâžâ illâ melekün kerîm*

3196. Dimişler ki bu ĥâşâ âdem ola
 Bu elimüzde bizüm ne dem ola 

3197. Cemâlin göricek doġramışuz el
 Ne el ţoġrandı yürekler muĥaŝŝal

3198. Feriştehdür degil taĥķįķ bu insân
 Bunı hîç görmemişdür ins ile cân

Ķālet fežâlikünne’l-ležî lümtünnenî fîhi**

3199. Zelîħâ dir melâmet eyledüñüz
 Nedür bu kim eliñüz ţoġraduñuz

3200. Anı sevmege lâyıķ gördüñüz mi
 Ne imiş ħâveri hîç bildiñüz mi

3201. O ħâtûnlar dimiş bu ŝun‛-ı Cebbâr
 Niçün olmayasın mehtâb-ıla yâr

3202. O deñlü itmişimdür cidd ü cehdi [83b İÜ]
 Baña itmedi o žerrece ‛ahdi 

3203. Çıķar Yûsuf’ı ţatlu dil dökelüm
 Ķılur râm serkeşi bil bu tekellüm 

*  “Bu bir beşer değil! Bu ancak üstün bir melektir! [dediler]” (Yûsuf 12/31)
3196 elimüzde: elimüze (İÜ)
** Ķālet fežâlikünne: Ķālet hâžâ fežâlikünne (BL) // “Kadın dedi ki: İşte hakkında beni 

kınadığınız şahıs budur.” (Yûsuf 12/32)
3202 itmişimdür: itmemişdür (BL)
3203 bu tekellüm: mütekellim (İÜ)
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3204. Ġarażları yine görmek cemâlin [116a BL]
 Kelâmunda da bileler kemâlin

3205. Çü çıķdı ţaşraya yine o ħûrşîd
 O ħâtûnlara ol gün oldı dir ‛îd

3206. Muraŝŝa‛ kürsî-i zere oturdı
 Ħavâtûn aldı aţrâfını ţurdı 

3207. Dimişler bu cihâna şevķa geldüñ
 Ki bir mihr ü ŝıfatla ževķa geldüñ

3208. Saña ħod ol Ħudâ virmiş cemâli
 Senüñ-çün ħalķ ķılmış bu nigârı

3209. Saña ancaķ bu aķrândurur el-ĥaķ
 Elüñ gögsiñe ķo inŝâf ile baķ

3210. Revâ mıdur ķaçarsın bu güzelden
 Ki ķorķmazsın ki nâgâh çıķa elden

3211. Firâķ-ı yâr müşkildür ŝaķın sen
 Bir ol bânû ile ser ola esen

3212. Ki serdlik eyü olmaz yumuşarsın
 Zeneħdân çâhı zindâna düşersin 

3213. Devâ olmaz saña müşkil olur ĥâl
 Ŝafâda ol beri gel fâriġü’l-bâl

es-Sicnü eĥabbü ileyye mimmâ yed‛ûnenî ileyhi*

3214. Dimiş Yûsuf ki zindân yegdür andan
 Ki siz umarsız ol işleri benden

3215. Tażarru‛ eylemiş Yûsuf Ħudâ’ya
 Ħavâtûn aralarından cüdâya

3216. Beni ŝaķla olaruñ ĥîlesinden
 Olarla durmadan yeg baña zindân

3206 kürsî-i zere: kürsî žerre (BL) // ţurdı: durdı (BL)
3212 çâhı: câh-ı (BL)
*  BL’de “ileyhi” yok. // “(Yûsuf) ‘Bana zindân, bunların benden istediklerinden daha 

iyidir’ [dedi.]” (Yûsuf 12/33)
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3217. Utanurım i Yezdân ĥażretüñden
 Beni ķurtar bularuñ nekbetünden

Nükte  [116b BL]

3218. Su᾿âldür ki ħavâtûn kesdi elin
 Zelîħâ’nuñ niçün kesmeye ķılın

3219. Cevâbdur ki Zelîħâ Yûsuf ile
 Bir olmuşdı tamâm te᾿essüf ile 

3220. Yoġ idi žerre ħâlî yir ki anda
 Bıçaķ kesmege yir bulaydı tende

3221. Ħudâ muĥabbeti ile dolasın [84a İÜ]
 Mażarrat-ı ‛adûdan ķurtulasın

3222. Duħûl itmege yir bulmaya şeyţân
 Seni ĥıfż eyleye tevĥîd-i Sübĥân

3223. Zelîħâ görmek ile ögrenüpdi 

 Ħudâ-yı Rabb-ı ‛izzet daħı ‛abdi

3224. ‛Ažâb feriştehine gösterür dir
 Olaruñ gözlerin işlendürür dir

3225. Ki ķorķulmaya dir cân acısında
 Ve Münker ü Nekîr ile de sinde

3226. Zebânîler de yevmü’l-ķıyâmet
 Baķup ķorķmamak ola ķula ‛âdet

3227. Resûl-i Žü’l-celâl mi‛râcda gördi
 Olardan ķorķmaya uħrâda dindi

3228. Şefâ‛atde ola ümmetlerine
 Ħudâ’nuñ ‛ad mi var ‛izzetlerine

3229. Görürler nûr-ı Yûsuf’ı o zenler
 Acısın duymaya elin kesenler 

3219 Bir: Pür (İÜ)
3223 ögrenüpdi: ögreneydi (BL)
3229 duymaya: duymayup (BL)
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3230. O ķādir ķudreti nûrın o demde
 Göre mü᾿minler ol nûrı o ġamda

3231. Cân acısın duyurmaya Ħudâ bil
 Müdâm tevĥîdine meşġūl ola dil

3232. Gelelüm ħud‛a-i zene burada [117a BL]
 Bu re᾿yi buldılar Yûsuf’a râda 

3233. Nice ele gele Yûsuf didiler
 Olaruñ her biri bir ġam yediler

3234. Zelîħâ ellerinden niçe alam
 Bular gide mehtâbum-ıla ķalam

3235. Deyu efkârda iken cümle begler
 Bu ķıŝŝayı tamâmen hep bilürler

3236. ‛Azîz-i Mıŝr anı zindâna ķoyar
 Görür zindâncı ŝanur anı ŝoyar

3237. Başında tâc muraŝŝa‛ ü kemer-bend
 Libâceyle gelür bir tâze dülbend

3238. Diler ŝoya Zelîħâ ŝoyma didi
 Ŝaķın ġayrı sözine uyma didi

3239. Ķaçardum ġayriden bunda getürdüm
 Süleymân ħâtemin ŝankim yitürdim

Beşâret

3240. Ķaçan mü᾿min ölüm vaķtine gelse
 Îmân tâcı serinde bile olsa

3241. Ve İslâm ħil‛ati egninde ĥâżır [84b İÜ]
 Ve ţâ‛at kemerin virmişdi Ķādir

3242. ‛İbâdet na‛lini ayaķda iken
 Müvekkel dir ŝoyam açıķ ķala ten

3243. Ħiţâb-ı ‛İzzet irüp dine ŝoyma
 Mezârına anı ‛üryân ķoyma

3232 re᾿yi: râyı (İÜ)
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3244. O cümle ħil‛ati ile ķo anı
 İşitgil bu maĥalde sen ma‛ânî

3245. Zelîħâ câriyem ŝoymadı ħil‛at
 Ķaçırdum ġayriden it didi ĥürmet

3246. Ķomazam mü᾿mini ħışm-ıla sine [117b BL]
 Ħalâŝdur İblîs’üñ vesvesesine

3247. Ve ĥâşâ keremümden dir o Mennân
 O ħil‛at virmişimdür didi Deyyân

3248. Girü almaķ muĥâldür ‛izzetümden
 Ķıyâmetde ķoyaram ķudretümden 

3249. ‛Ażametle çıķaram sinleründen
 Cemâlüm göreler mü᾿minlerümden

3250. Müyesser eyle anlardan olavuz
 Kelâm-ı Ĥaķ ola bize ķulavuz

Vaŝf-ı zindân

3251. İderler pâk zindânı dinilmiş
 Döşenmiş ķāliçe buħûr da yanmış

3252. Gümüş iskemle ķonmış Yûsuf içün
 Ķodı zindâna anı çünki Bî-çûn

Ve deħale ma‛ahü’s-sicne feteyân*

3253. Bulur Yûsuf o ĥabsde iki ‛abdi 

 Dimiş bunda yoluñuz niçe ŝapdı

3254. Dimişler ki melik ķullarıyuz biz 

 Birimüz sâķį maţbaħdâr birimüz

3255. Olar da ħışm-ıla zindâna girmiş
 Ve zindân içre ol şeb ķadre irmiş

3248 ķoyaram: ķoparam (İÜ)
*  BL’de “Ve” yok. // “Onunla birlikte zindâna iki delikanlı daha girdi.” (Yûsuf 12/36)
3253 Bulur: Bular (BL) // yoluñuz: buluñuz (BL); ŝapdı: ŝaydı (BL)
3254 Dimişler ki melik: Dimişler meliküñ (İÜ)
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3256. Celîs olmış olar Yûsuf’la dindi
 Zekâ vü ‛aķlını ţañlarlar idi

3257. Geçer üç gün gelür dördünci gice
 Görürler düş deyeyüm anı nice

Ķāle eĥadühümâ innî erânî a‛ŝirü ħamren*

3258. Biri dimiş üzümden sucı ŝıķdum [118a BL]
 Uyandum ol dem içre yine yatdum

Ve ķāle’l-âħerü innî erânî aĥmilü fevķa re᾿sî ħubzen te᾿külü’ţ-ţayrü
minhü**  [85a İÜ]

3259. Biri dimiş başımda sellede nân
 Başımdan yedi ķuşlar buña inan

Nebbi᾿nâ bi-te᾿vîlihi***

3260. Dimişler Yûsuf’a düşden ħaber vir
 Ţa‛âm yemeden olur düşde te᾿śîr

3261. Baña düş ta‛bîrin Allâh virüpdür
 Sizi daħı o Yezdân yaradıpdur

3262. Görür anları ‛âķil merd yigitler
 İder dîn da‛vetine vü ögütler 

3263. Dimişler ki senüñ dînüñ ne dîndür
 Dimiş Ya‛ķūb peyġamber dînidür 

3264. Atam Ya‛ķūb’dur peyġamber oġlı
 Çekerüm Ĥaķ yola ben sizi ţoġrı

3265. O bütler hîç nesnedür biliñüz
 Ki birdür Ĥaķ taĥķįķdür yalıñuz

* “Onlardan biri dedi ki: ‘Ben (rüyamda) şarap sıktığımı gördüm.’” (Yûsuf 12/36)
**  re᾿sî: re᾿si (BL) // “Diğeri de: ‘Ben de başımın üstünde kuşların yemekte olduğu bir       

ekmek taşıdığımı gördüm’ [dedi.]” (Yûsuf 12/36)
***  “Bunun yorumunu bize haber ver.” (Yûsuf 12/36)
3262 vü: o (İÜ)
3263 dînidür: dîndür (İÜ)
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3266. Bu cümle ‛âlemi ħalķ iden O’dur
 Ki didüm ben size Ĥaķ yol ki budur

Emere ellâ ta‛büdû illâ iyyâhü*

3267. İder anlar o dem bütden ferâġat
 Olar müslim oluban oldı râĥat

3268. Düşüñ ta‛bîrin ider dindi ĥażret
 Aña ķudret virüpdür Rabb-ı ‛izzet

3269. Sucı ŝıķan buradan irte çıķar
 Olur saķķā yine bâ emr-i Settâr

Yâ ŝaĥibeyi’s-sicni emmâ eĥadükümâ** [118b BL]

3270. Başından ķuşlar etmek yidi anuñ
 Aŝarlar bil ki az ķaldı zamânuñ

3271. Yeye beynisini ķuşlar bu merdüñ
 Ki ĥamd eyle devâ bulmışdı derdüñ

3272. Dimiş ol kimse görmedüm bu düşi
 Nefes çıķduġı demde bitdi işi

3273. Ki yarındası aŝarlar kişiyi
 Ħudâ ĥıfż ide erkegi dişiyi

3274. Çıķarurlar o saķķāyı giderken
 Dimiş Yûsuf di şâha vech-i aĥsen 

3275. Ki ŝuçsuz bî-günâh zindânda bir er
 Gözedür luţf ire her demde ol der 

3276. Deyesin deyu eylemiş vaŝiyyet
 Kişide dir gerekdür ħayra niyyet

3277. Unutdurmış Ħudâ ol merde anı [85b İÜ]
 İdiser âşikâr râz-ı nihânı

* “O size kendisinden başkasına ibâdet etmemenizi emretmiştir.” (Yûsuf 12/40)
** “Ey zindân arkadaşlarım! (Rüyalarınıza gelince), biriniz…” (Yûsuf 12/41)
3274 saķķāyı: ŝaķķāyı (BL)
3275 Bu beyit İÜ ve H nüshalarında yok.
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3278. Ķula ıŝmarladı Yûsuf işini
 Felegüñ gör sen imdi cünbüşini

3279. Ħudâ itdi ‛iķâb Yûsuf’a dindi 

 Ķoduñ Deyyân’ı reyyândan mı umdı

3280. Celâlüm ĥaķķı yedi yıl tamâmı
 Saña zindân eyledüm maķāmı 

3281. İşidüp aġlamış Yûsuf yazılmış
 Dimiş Cibrîl ezel gerekdi bu iş

3282. Ķoduñ Ħâlıķ’ı maħlûķdan diledüñ
 Ŝaĥîĥ bil ki yedi yıl bunda ķalduñ

3283. Ħudâ ‛afv ide cürmüm yedi yılda
 Kerem Ĥaķķ’uñ u nesne yoķ ‛amelde

3284. Dimiş Cebrâ᾿îl’e zindân nâ-pâk [119a BL]
 Gelürsiz bunda dâ᾿im cüst u çâlâk

3285. Dimiş Cibrîl arż nâ-pâk degildür 

 Ĥaķ’ı bir bilmeyen idrâk degildür

3286. Dimiş babam ne ĥâldedür ħaber vir
 İki gözleri görmez oldı bil dir

3287. Niçün ayırdı Raĥmân beni andan
 Seni sevdügi içün ţatlu cândan

3288. Maĥabbet baña maħŝûŝdur didi Ĥaķ
 Sebeb bu oldı dir taĥķįķ muĥaķķaķ

3289. Yedi yıl geçdi bunuñ üzerine
 Gelelüm biz Zelîħâ’nuñ ġamına

3290. Ziyâde oldı ‛ışķı vardıġınca
 Dutuşur nâr-ı ‛ışķa durduġınca

3279 ‛iķâb: ‛itâb (İÜ)
3280 zindân: zindânı (BL)
3285 Cibrîl: Cebre᾿îl (İÜ) // bir bilmeyen: birlemeyen (İÜ)
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3291. O beş ħâtûn da Yûsuf’ı severler
 Müdâm zindâna ţa‛âm gönderürler

3292. Yimez Yûsuf ţa‛âmını olaruñ
 Ţa‛âmın ol melek yir mi o ħâruñ

3293. Ulaşdururdı zindân ħalķına ol
 Ħudâ cümleñüze fetĥ ide dir yol

3294. Müdâm Yûsuf ‛ibâdet üzre imiş
 Ki düş ‛ilmini Cibrîl ögredürmiş

3295. Ħudâ emriyle va‛de bulur itmâm
 O zindândan irer vaķt çıķa ol cân

3296. Mıŝr sulţânı Velîd ibn Reyyân
 Görür düş kim ola dir bunı yoran

Ve ķāle’l-melikü innî erâ seb‛a baķarâtin simânin*

3297. Vezîrlerini cem‛ itmiş o sulţân [86a İÜ]
 Olar düş ta‛bîrinde ķaldı ĥayrân

3298. O sâķį dir olara ol ân içre  [119b BL]
 Ki vardur bir yigit zindân içre

3299. Olan vâķı‛ayı ķılur ‛ayân ol
 İşidüp ţañladılar ŝaġ ile ŝol 

3300. Bu düş ta‛bîrini ol merd ider dir
 Dimiş sulţân bu düşe gör o ne dir

3301. Gelür Yûsuf’a sâķį i‛tižârla 

 Buluşur ĥabsde dir ol gül-‛ižârla

3302. İder ‛öžrin unutmışam deyu ol
 Dimiş nedür ya şimdi bunda medlûl

3303. Dimiş sulţân-ı Mıŝr’uñ vâķı‛asın
 Dimiş Yûsuf ki sen benden deyesin

*  “Kral dedi ki: Rüyamda yedi semiz inek gördüm…” (Yûsuf 12/43) 
3298 sâķį: ŝâķį (BL)
3299 ţañladılar: ţañladırlar (BL)
3301 sâķį: ŝâķį (BL)
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3304. Yedi yıl içre ola dir ucuzluķ
 Ki ŝoñra yedi yıl da ola ķızlıķ

3305. Bu ta‛bîrin dir ol sulţâna sâķį 

 Dimiş ħıdmet deyesin aña bâķį

3306. Bu ĥâle nice tedbîrdür münâsib
 Ħaber virsün bize dir ol muĥâsib

3307. Gelüp Yûsuf’a sâķį ķıldı taķrîr 

 Dimiş Yûsuf buña budur ki tedbîr

3308. Yedi yılda ziyâde ola ġallât
 Anı başı ile ŝaķlaya her žât

3309. Döke bir setiye toħm ekmek içün
 Ķalanı başlu dura etmek içün 

3310. Gelüp sâķį dimiş aħbârı bir bir 

 Dimiş sulţân ki ol ‛âķil kişidür

3311. Vezîrüm olmaġa lâyıķdurur ol
 Dimiş sâķįye nice kişidür ol 

3312. Dimiş sâķį ki ol bir ħoş yigitdür 

 ‛İbâdet üzredür sözi ögütdür

3313. Dil ile olmaya vaŝfı civânuñ  [120a BL]
 Ferîdidür bu cümle ħalķ olanuñ

3314. ‛Azîz-i Mıŝr’uñ ol dinür ķuludur
 Degildür ķul bilüñ aŝlı uludur

3315. Ķarındaşlarınuñ mekri ĥasedden
 Ayırmış bunı ĥasebden nesebden

3305 sâķį: ŝâķį (BL)
3307 sâķį: ŝaķķā (BL)
3309 etmek: ekmek (İÜ)
3310 sâķį: ŝâķį (BL)
3311 sâķįye: ŝâķįye (BL)
3312 sâķį: ŝâķį (BL)
3313 vaŝfı: vaŝf-ı (BL)
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3316. Melik zindâncıyı getürdür anda
 Nice bilürsin ol yigidi sen de

3317. Dimiş zindâncı bir ‛âbid yigitdür
 Yüzi nûriyle bil zindân sa‛îddür

3318. ‛İbâdetde ider ķaddin kemân ol [86b İÜ]
 Fesâddan žerre virmez nefsine yol

3319. Gelen ni‛metleri virür ġarîbe
 Yemez bir loķma bu emr-i ġarîbe

3320. Zelîħâ ile beş ħâtûn ţa‛âmı
 Getürürler doyurur ħâŝ u ‛âmı

3321. Zelîħâ ĥabsine bâ‛iśdür anuñ
 Çeker cevrini ħaylîden zamânuñ

3322. ‛Azîz-i Mıŝr’ı getürtmiş melik dir
 Neden ĥabs ola zindânda melek dir

3323. Ŝatun aldım oġul idindüm anı
 Ziyân eylemedi ol rûĥ-ı śânî

3324. Anı zindâna ķoydum ŝuçı yoķdur
 Açılur bu arada ķıŝŝa çoķdur

Ĥażret-i Yûsuf Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm zindândan çıķdıġıdur*

3325. İrişdi sâ‛ati bâ emr-i Yezdân
 Bu yolda Yûsuf eyü çekdi zindân

3326. Melik dir anı zindândan getürüñ
 Dimiş ki bu işi ta‛cîl bitürüñ 

3327. Melik ister seni buyur dimişler [120b BL]
 Dimiş Yûsuf müşevveşdür bu işler

3328. Melik ţoġrılıġum bilsün bu demde
 Olar mevcûddurur degil ‛ademde

3329. O beş ħâtûn ki kesdi ellerini
 Sebeb ne idi açsun dillerini

*  zindândan çıķdıġıdur: çıķdı zindân (İÜ)
3326 zindândan: zindân (İÜ)
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3330. Orada żâhir olur ĥaķ ne ise
 Zelîħâ daħı vâķi‛ini dise

3331. ‛Azîzüñ ĥaķķı çoķdur üzerimde
 Ri‛âyet bulması melik ķatında

3332. Murâdımdur bular olduķda żâhir
 Melik ĥużûrına varıla ţâhir

3333. Melike bu kelâmı naķl iderler
 O beş ħâtûnı getürüñ ki ne dirler

Felemmâ câ᾿ehü’r-resûlü ķāle’r-ci‛ ilâ rabbike*

3334. Yine sâķį gelüp Yûsuf’a çün dir 

 Dimiş Yûsuf olara eli ŝor dir

3335. Neye ķaţ‛ eylemiş ellerin anlar
 Ola żâhir baña bühtân ķılanlar

Fes᾿elhu mâ bâlü’n-nisveti’l-lâtî ķaţţa‛ne eydiyehünne**

3336. Melik ħâtûnlara ŝorar ki zenler [87a İÜ]
 Görüp Yûsuf’ı ellerin kesenler

3337. Turuncı kesmeyüp siz elleriñüz
 Neye kesmişdiñüz baña deyiñüz

3338. Dimişler ki hîç anuñ miśli âdem
 Cihâna gelmedi ħalķ oldı Âdem

3339. Anı gördükde unutduķ özümüz
 Turunc ŝanduķ u kesdük ellerimüz

3340. Zelîħâ işidicek bu kelâmı [121a BL]
 O terk itmiş-idi ‛âr-ile nâmı

3341. Zelîħâ açdı ‛ışķ ile dehânın
 Beyân eyledi bir bir anda ĥâlin

3333 H’de  “getürüñ ki ne dirler” şeklinde olan ibâre BL ve İÜ’de “getürü ki dirler” şeklindedir.
*  câ᾿ehü’r-resûlü: câ᾿e’r-rüsülü (BL) // “Elçi, Yûsuf’a geldiği zaman (Yûsuf) dedi ki: 

Efendine dön!” (Yûsuf 12/50)
3334 sâķį: ŝâķį (BL); İÜ’de “çün” yok.
**  bâlü’n-nisveti: bâli’n-nisveti (İÜ) // “Ona ‘Ellerini kesen o kadınların zoru neydi?’ diye 

sor.” (Yûsuf 12/50)
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3342. Ne itdüm ise Yûsuf’a ben itdüm
 Beni ‛ışķ buraya getürdi gitdüm

3343. Ki yoķdur žerrece Yûsuf günâhı
 Yedi aylıķ ŝabî oldı güvâhı

3344. ‛Azîze ben anı ĥabs eyle didüm
 O dem kendü dilümle zehri yidüm

3345. O Yûsuf ‛ışķı ile sîne pürdür
 Bu çeşmüm dökdügi la‛l-ile dürdür

3346. Zelîħâ’ya özi göyündi ħalķuñ
 Bilüñ te᾿śîridür bu ĥüsn-i ħulķuñ

3347. ‛Azîz şermende oldı ser-zemînde
 Ciger pür-ħûn Zelîħâ’nuñ ġamında

3348. Gelüp Yûsuf’a dindi oldı żâhir
 Senüñ ţoġrulıġuñ gün gibi ţâhir

Žâlike li-ya‛leme ennî lem eħunhu bi’l-ġayb*

3349. Dimiş Yûsuf suçım yoķ didigümden
 Ħıyânet gelmemişdür dir özümden

3350. Ħacîl olmaķ ‛azîz maķŝûd degildür
 Murâd olan diken degildi güldür

Ve mâ überri᾿ü nefsî **

3351. Dinür ol ânda Cebrâ᾿îl geldi
 Bükâ eyledi Yûsuf anda dindi 

3352. Dimiş eylemişüm nefsüm günâhsız
 Ki nefsüme iderüm bil ki perhîz 

3353. Zelîħâ ‛ışķı mecâzîydi evvel [121b BL]
 Olur ŝoñra ĥaķįķate mübeddel

3342 buraya: bu râya; gitdüm (H, vr. 93b): gütdüm (BL, İÜ)
*  li-ya‛leme: li-ya‛lemhû (BL) // “(Yûsuf dedi ki): Bu, azizin yokluğunda ona hainlik et-

mediğimi (herkesin) bilmesi içindir.” (Yûsuf 12/52)
**  “(Bununla berâber) nefsimi temize çıkarmıyorum.” (Yûsuf 12/53)
3351 dindi: didi (İÜ)
3352 bil ki: belki (BL)
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3354. Dimiş evvel günâh olmışdı ŝâdır
 Anı luţf-ıla ‛afv eyledi Ķādir 

3355. Ma‛âŝîden berîdür ol melek dir [87b İÜ]
 Bozar tedbîrleri taĥķįķ taķdîr

Beşâret 

3356. Buyurur Ĥaķ Te‛âlâ ķullarına
 İrirür gûşmâl ķulaķlarına

3357. Buyurmış dostlıġum sizüñle ĥaķdur
 Kelâmuñ her birisi bir sebaķdur

3358. İdingil kendüñe eylügi ‛âdet
 Olacaķdur olur rûz-ı ķıyâmet

3359. Geliser bir ayaķ üzre biñ ayaķ 

 Su᾿âl olınur anda ĥâl-i muţlaķ

3360. Göreler ħalķ günâhlar ĥaddi bî-‛ad
 Ķılalar şefķati kendülere sed

3361. Deyeler lâyıķuz cümle cezâya
 Düşelüm biz ţamu içre fizâya

3362. Deye Bârî Ħudâ nevmîd olmañ
 Günah deryâsı efkârına ţalmañ

3363. Baġışladum size bu dem günâhı
 Anı itdürmege emr-i İlâhî

3364. İrişüp eylemişdüm ben muķadder
 Yazusını görür ‛avrat-ıla er

3365. Bu ân ‛afvımla girüñ cennetüme
 İrişüñ luţfım ile raĥmetüme

3366. Zihî luţf-ı İlâhî žî-sa‛âdet
 İde cümlemüze Hâdî hidâyet

3367. Gelelüm yine ‛azîz ķıŝŝasına [122a BL]
 Ne düşmüşdür Zelîħâ ĥiŝŝesine

3354 ‛afv: ħalķ: (İÜ)
3359 Geliser: Gelürsiz (BL)
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3368. Ţalâķ virür Zelîħâ’ya ‛azîz dir
 O demde ayrılur ol iki dilgîr

3369. Zelîħâ’yı gider dir ħânesine
 Geçer on yıl ŝabırda yana sîne

İşâret-i dîger
3370. Şular kim eyledi da‛vâ-yı dostlıķ
 Bahâ ile olına dindi ķulluķ 

3371. Ki Ya‛ķūb sevdi Yûsuf’ı bahâne
 İki gözin virür baķmaz cihâne

3372. Ki ŝoñra Yûsuf’ı bulduķda Ya‛ķūb
 Gözi virildi ĥâŝıl oldı maţlûb

3373. Zelîħâ daħı Yûsuf’ı severdi
 Bahâ dinildi varın cümle virdi

3374. İki gözün de virdi dost yolına [88a İÜ]
 Gelür Yûsuf’la cümlesi eline

Nükte
3375. Ħudâ-yı Zü’l-celâl bil buyurur dir
 Şu mü᾿min beni sevmekde olur dir

3376. Vireler göñlüni ‛ışķıma anlar
 Ve cânın vire ‛Azrâ᾿îl’e şunlar

3377. Vireler mâlların miskinlere dost
 Tenün ţâ‛atüme ŝarfe yiter post 

3378. Bulalar beni ol ‛âşıķlarum dir
 Ola fânî tenüñ bâķį dimiş pîr

3379. Nażargâhum ola göñülleriñüz
 Ve mâlıñuz yerine uçmaġımuz 

3380. Dimiş virile âħir demde Bârî [122b BL]
 Cemâlüm gösterem dir Žü’l-celâl’i

3370 Şular kim: Şular ki (İÜ)
3377 ţâ‛atüme: ţâ‛ate (BL)
3379 uçmaġımuz: uçmaġıñuz (BL)
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3381. Ħudâyâ eyle Hindî’yi olardan
 Ġazâ yolında virdi mâl ile ten

Ĥażret-i Yûsuf Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm zindândan çıķdı*

3382. Zamânı irdi kim bâ emr-i Sübĥân
 İre pâyâna bugün ĥabs-i zindân

3383. Melik bindügi atı zerle zîver
 İder muraŝŝa‛ eyer ile dirler

3384. Ve kendü ħil‛atünden nice câme
 Düşer ġulġule ol dem ħâŝ u ‛âma

3385. Dolar zindân eţrâfına âdem 

 Cemâl-i Yûsuf içün dökülür dem

3386. Giyer gülgûn ķabâ başına dülbend
 İki bölük ŝaçına oldı dilbend

3387. Çıkup zindân ķapusına ider ĥamd
 Yüzinde berķ urur dir nûr-ı Aĥmed

3388. İder zindânuñ ehline ol iĥsân
 Süvâr olur ol esbe dinür ol ân

3389. Yüzin gören yitirür kendüsini
 Diremez nice eyyâm kend’özüni 

3390. Olur dîvâne bir nice kişiler
 Öñünce niceler yil gibi yiler

3391. Sarâya girmedin Yûsuf o bevvâb
 Ŝaçar der-i ŝarây içine ol âb 

3392. Ġubâr irmeye pâ-yı Yûsuf’a dir
 O ‛aķlı irdügince ķıldı tedbîr

3393. Sarâya girdi Yûsuf ‛izzet-ile [88b İÜ]
 Melik ķarşu gelür dir ĥürmet ile

*  zindândan: zindân (İÜ)
3385 Dolar: Ţolar (İÜ)
3389 kend’özüni: kendi özüni (İÜ)
3391 der-i ŝarây: deri ŝarây (BL)



TENKİTLİ METİN - Peygamber Kıssaları450

3394. Baŝar baġrına anı idüp iķbâl [123a BL]
 Mübârek ola dinmiş ferr u iclâl

3395. Seni görmegi Ĥaķ ķıldı ‛inâyet
 Ķudûmuñdadurur senüñ sa‛âdet

3396. Melik ‛azîze baķup dir ki bu žât
 ‛Ubûdiyyetden âśâr var mı žerrât

3397. Bu peyġamber nesebi şüphe yoķdur
 Bunıñ endîşesinde ķıŝŝa çoķdur 

3398. Baña vir bu yigidi iy ‛azîz sen
 Dimiş ki yolıñuza cân ile ten

3399. Ŝatun alup dururam olsun âzâd
 Buña bende olalar yüz biñ âzâd 

3400. Ķodılar bir gümüş kürsî oturdı
 Lisân-ı ‛Ibrîce du‛âyı ķıldı

3401. Ne dildür bu ki sen ķıldun du‛âyı
 Dimiş ‛Ibrî dilidür şâh-ı ‛âlî

3402. Bilür dinürdi Yûsuf ķırķ lisânı
 Maĥalli düşicek söylerdi anı

Felemmâ kellemehû ķāle inneke’l-yevme ledeynâ mekînün emîn*

3403. Melik yanımda dir Yûsuf ‛azîzsün
 Kelâmuñ ile sükkerden ležîžsün

3404. Ve dânâsın vezîrüm ol benüm sen
 Bu ġamlarda bu dem alduñ elüm sen 

3405. Ħudâ olsun müdâmî dest-gîrüñ
 Bu bende ĥaķķına yoķdur dirîġüñ

3406. Ķulıñ uħrâyı virmem bu cihâna
 Revâ mı bendeñüz âteşe yana

3397 nesebi: nesli (İÜ) // endîşesinde: enşdişesinde (İÜ)
3399 alup dururam: alup dururdum (İÜ) // olalar: olupdur (İÜ)
*  inneke: enneke (BL) “Onunla konuşunca: Bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve 

güvenilir birisin, dedi.” (Yûsuf 12/54)
3404 Bu: Yu (İÜ); elüm: elem (BL)
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3407. Melik eydür ‛azîz ol şehr-i Mıŝr’a
 ‛Azîz gibi kişi gelür mi ‛aŝra

3408. ‛Azîz olsun ‛azîz dutdı beni ol [123b BL]
 Ħudâ virsün ‛ıvâż dîdâruna yol 

3409. Kemâ kân ol ‛azîz olsun bu şehre
 Vire ‛adliyle behre dir bu dehre

3410. Dimiş melik ne istersin di ħıdmet
 Baña anbardârlıķ ola himmet

3411. Zamân-ı ķaĥţ ire ‛adl ola işüm
 Ri‛âyet olına yâd u bilişüm

Ķālec‛alnî ‛alâ ħazâ᾿ini’l-arżi innî ĥafîżun ‛alîm*

3412. Nıŝf-ı ĥâŝıl re‛âyâdan alınur [89a İÜ]
 Anuñ ile bu ħalķa żulm olınur

3413. Re‛âyâyı sifâriş ķıl baña dir
 Olar ĥaķķında ola ĥüsn-i tedbîr

3414. Dimiş virdüm geyürmiş yine ħil‛at
 Kişide aŝlı gerek dindi ħilķat 

3415. Sarây emreyledi Yûsuf içün bil
 Bu ‛izzetleri cümle bildiler il

3416. Virilmiş Yûsuf’a ķul u ķaravâş
 Olur ‛adl-ile Yûsuf ‛âleme fâş

3417. Re‛âyaya o deñlü ‛adl ider ki
 Dimişler cümle ‛âlem ħalķı ney ki 

3418. Geçer üç yıl bu ĥâlde ‛azîz ölür
 Yerine dindi Yûsuf ‛azîz olur

3419. Melik Yûsuf’a ol deñlü maĥabbet
 İdüpdür cân u dil ile o ‛izzet

3408 ‛azîz dutdı: ‛arîz dutdı (BL) // ‛ıvâż: ‛avż (İÜ)
*  İÜ nüshasında âyet yok. BL’de “‛alâ” yazılmamış. // “Beni ülkenin hazinelerine tâyin et! 

Çünkü ben (onları) çok iyi korurum ve bu işi bilirim, dedi.” (Yûsuf 12/55) 
3414 aŝlı: aŝıl (BL)
3417 ki: kim (İÜ) // İkinci mısrâ İÜ’de “Dimişler buña aķrân dinile kim” şeklinde.



TENKİTLİ METİN - Peygamber Kıssaları452

3420. Görür her günde üç def‛ada anı
 Aña teslîm ider mülk-i cihânı

3421. Dimiş rûĥum sen eyle cümle emri 

 Senüñ ĥükmiñde olsun il ü çeri

3422. Žaħîre yaġdı Yûsuf yedi yılda [124a BL]
 Ĥisâb olınımaz miķdârı dilde

3423. Yedi yıl geçicek irişdi dir ķaĥţ
 ‛Adl ola burada budurur şarţ

3424. Melik ħânesine begler evine
 Taħıl virürdi Yûsuf her birine

3425. Re‛âyâya ŝadaķa bežl iderdi
 Olaruñ ĥâlini dâ᾿im güderdi

3426. Mıŝr batmânı nân bir žerre olmış
 Bahâ-i ĥınţadan ħazîne dolmış 

3427. Vilâyet ehli eţrâfdan gelürler
 O ĥażretden müdâm ġalle alurlar

3428. Şehir ķavmi dimiş ţaşraya virme
 Dimiş Yûsuf yeter cümleye ivme

3429. Bu tedbîr cümle içün olınupdur 

 Dirîġ olmaz bu cümle ħalķa maķdûr

3430. İder taĥŝîl-i mâl bî-ĥad dimişler
 Niçeler ĥased ile ġam yimişler

3431. Ķapusı Yûsuf’ıñ olup küşâde
 Ķapucıları ķırķ biñden ziyâde

3432. Ve ķırķ biñ ķulı maĥŝûŝ kendüsine
 Sa‛âdet üzre ĥażret gerdi sîne

3433. Ve begler eli altındaydı anuñ [89b İÜ]
 Ferîdi idi Yûsuf bu cihânuñ

3421 rûĥum: pîrem (İÜ)
3426 žerre: zerre (BL)
3429 cümle içün olınupdur: cümlenüñ içün olupdur (İÜ)
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3434. Geçer bir yılı ķaĥţuñ śânîsinde
 Viren malların etmek satısında

3435. Muĥaŝŝal beş yıla emvâl ü emlâk 

 Virürler Yûsuf’a var eyle idrâk

3436. Yine irişdi ĥâli her nüfûsuñ
 Yazusın gördiler anlar rü᾿ûsuñ

3437. Melikle Yûsuf’ıñ olmuşdı ķavli [124b BL]
 O beş yıl maĥŝûlıñ melike meyli

3438. İki yıl daħı yedi ola anı
 Ala Yûsuf iki yılda ķalanı

3439. Dinür ol iki yılda ķaĥţ kemâle
 İrişüp irdi çoķ kimse zevâle

3440. Ķırılmış açlıġından niçe kimse
 Ţa‛âmla çoķ ţama‛ eyleme ünse

3441. Ahâlî-i Mıŝr dirler dimişler
 Zamânı gör o ħalķa neler işler

3442. ‛Ayâl ü ehlimiz ķul olsa ĥażret
 Bize virse ġıdâ itsek ķanâ‛at

3443. Dimiş Yûsuf seĥer ŝaĥrâya çıķuñ
 Bile evlâdıñuz yüzine baķuñ

3444. Ne ise orada maķŝûd bulasız
 Umaram ‛ibret-i Ĥaķ’la dolasız

3445. Çıķar ŝaĥrâya ħalķ evlâdı ile
 Cihânı doldurur feryâdı ile 

3446. Görüp Yûsuf olara şefķat itdi
 Ķul idüp ide âzâd niyyet itdi 

3447. Ki kendi ķulluġın añmış orada
 Gelür Cibrîl’e aħbâr dir burada

3435 yıla: bele (BL)
3445 doldurur: ţoldurur (İÜ)
3446 ide: anda (İÜ)
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3448. Muĥaŝŝal ‛abd ider çoķ ĥürrü’l-aŝlı
 Bu tafŝîl üzre yazarlar bu faŝlı 

3449. O ŝaĥrâya çıķar evlâd u ensâb
 Ta‛alluķāt ile ezvâc u aŝĥâb

3450. Muķırlar her biri biz ‛abdiñüz dir
 Ħavâtûn cümle kenîzeklerüz dir

3451. Virür Yûsuf o cümlesine gendüm
 Şular ki teşne idi didi ķandum

3452. Aluban ġalleyi döner girüye [125a BL]
 Nidâ olur ki geliñüz berüye

3453. Dönerler cümle maĥzûn oldı nâdim 

 Elümizden alınur mı bu gendüm

3454. Dimiş Yûsuf bu cümle beni bilsün [90a İÜ]
 Ki peyġamber oġluyam inansun

3455. Ve sizler ‛abdüm oldıñuz ŝaĥîĥdir
 Ķamusı cümle evlâd-iledür dir 

3456. Dimiş âzâd olıñ bugün ķamuñuz
 Mekânıñuza siz ħandân dönüñüz

3457. Baş açuban du‛â ķılmışlar anlar
 O açlıķ âteşi ile yananlar

3458. Bilürler ħalķ ki bu dost-ı Ħudâ’dur
 Bu ta‛bîr cümle ħalķ içre ŝadâdur

Beşâret-i âħer

3459. Sürüle niçeler yevmü’l-ķıyâmet
 Ola cennete ţamuya ‛azîmet

3460. Dönüñ deyu nidâ irişe Ĥaķ’dan
 Alıñuz ‛ibreti siz bu sebaķdan

3448 çoķ: cû‛ (BL)
3453 oldı: u (BL)
3455 evlâd-iledür: evlâd biledür (İÜ)
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3461. Mıŝr ķavmini Yûsuf ķıldı âzâd
 Sizi âzâd ķıldum olıñuz şâd

3462. Deyu cennete emr eyleye Mennân
 Günahkâr ķullara eyleye iĥsân

Ĥażret-i Ĥaķ celle žikruhu cemâl-i Ĥażret-i Yûsuf Nebî 
müşâhedesiyle ehl-i Mıŝr’a ġınâ iĥsânıdur*

3463. Yeñi ĥaŝâda ķırķ gün ķalmış idi
 O cümle ġalle anbardan tükendi 

3464. Kemâl-ile acıķmış ehli Mıŝr’uñ
 Bu ĥikmet üzere barmaķ ıŝırun

3465. Tażarru‛ eylemiş Yûsuf Ħudâ’dan [125b BL]
 Acıķdı ķullaruñ irgür ‛aţâdan

3466. Nidâ irmiş ki vechüñ eyledüm ħûn
 Cemâlüñle doyalar olma maĥzûn

3467. Niķābuñ götürüp ‛arż-ı cemâl ķıl
 Ki ţoyla ħalķı dinmiş bil iy ‛âķil

3468. Bu emr üzre niķābın açup ol gün
 Cemâlin görene olmışdı dügün

3469. O deñlü Ĥaķ Te‛âlâ virdi toķluķ
 Cihânda olmaya öyle ķonuķluķ

Beyt

3470. Cemâl-i Yûsuf’ı görmekle niçe teşne avcı
 Doyurduñ yek nażarla sen ġıdâ-yı nefse muĥtâcı 

Nażm**

3471. Cemâl-i Yûsuf’a ‛izzet ķılurlar [90b İÜ]
 Ġıdā idinüben ķuvvet bulurlar

*  BL’de “nebî” yok.
3463 ĥaŝâda: ĥâŝâda (BL)
3470 Beytin vezni: Mefâ‛îlün mefâ‛îlün mefâ‛îlün mefâ‛îlün’dür. Vezin birinci mısrâda               

aksamaktadır. Bu beyit H nüshasında yok.
** BL’de başlık yok.
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3472. Ķulaķdan ‛âşıķ olur aña insân
 ‛Aceb görme görenler virdügin cân

3473. Zelîħâ nice sevmeye diñ anı
 Cemâli ile ţoylaya cihânı 

3474. Bunı ân bilme mu‛ciz bil iy ‛âķil
 Anuñ vaŝfın nice naķl ide nâķil

İşâret

3475. Ħudâ dir vech-i Yûsuf oldı ni‛met
 Ķıyâmetde ne ola diñle ‛izzet

3476. Ola ħalķ teşne aç rûz-ı eleste
 Günâh emrâżı ile cümle ħaste

3477. Zebûn ĥayretde ĥayrân durur iken
 Dimâġ u dil aġızda ķurur iken 

3478. Şu‛â-ı nûr-ı Raĥmân ide işrâķ
 Nażar eyleye aña cümle müştâķ

3479. İreler teşneler âb-ı ĥayâta [126a BL]
 Ve açlar toķ olup ire śebâta

3480. Ħudâ-yı Rabb-ı ‛izzet ķullarına
 Hidâyet irgüre dir dillerine

3481. Cemâl-i Yûsuf’ı dünyâda şâhid
 İdüp idesüz uħrâda müşâhid

3482. ‛İnâyet senden iy Ĥayy-ı tüvâna
 ‛Aķıl irgürmeye luţfıña dânâ

Ŝıfat-ı mu‛ciz

3483. Dinür Yûsuf’a bir a‛mâca oġlan
 Getürürler idin mu‛cizi iž‛ân

3484. İder Ĥażret-i Yûsuf dir münâcât
 Revâ olur o ân içinde ĥâcât

3473 ţoylaya: doylaya (BL)
3477 Dimâġ: Ţımâġ (BL)
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3485. Açılur çeşmi ol a‛mânuñ anda
 Ħudâ luţfını diñle imdi bunda

3486. Gelür Yûsuf’a Cibrîl dinmiş ol ân
 Niķābuñ aç cemâlüñ görsün oġlan

3487. Yüzüñ nûrıyla gözi ola rûşen
 Zihî luţf-ı İlâhî vech-i aĥsen

3488. Hemân açar cemâlin ĥażret anda
 Şu‛â‛ından ķamaşur dîde anda 

3489. İrer fer oġlanuñ görmez gözine
 Ķulaķ dut şimdi Yezdân’uñ sözine

Beşâret  [91a İÜ]

3490. Te‛âlallâh buyurmış ķudretünden
 Müşâhede olına ‛ibretünden

3491. Ķıyâmetde dinür ķudreti nûrın
 Ķulûb-ı ‛âŝîye ķıla żuhûrın

3492. Açıla göñli gözi dir olaruñ [126b BL]
 Cemâlin göreler Perverdigâr’uñ

3493. Müyesser eyle iy Ķādir müyesser
 Senüñ luţfıñı gözler ‛avrat u er

Ya‛ķūb Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm oġulların buġday almaġa 
Mıŝr’a gönderdügidür*

3494. Yigirmi yıl tamâma irdi Ya‛ķūb
 Çıķardı gözden anı rûy-ı maţlûb

3495. İrişür ķaĥţ dir Ken‛ân iline
 Düşer taĥŝîl-i buġday ħalķ diline

3496. İşidür Ĥażret-i Ya‛ķūb Mıŝr’da
 Ŝatılur dindi buġday ol ‛aŝrda

3497. Dimiş oġullarına Mıŝr’a varuñ
 İkişer yükle buġday siz de aluñ

3488 ķamaşur: ķıpranur (İÜ)
*  BL’de “… buġday almaġa oġulların Mıŝr’a gönderdügidür” şeklinde.
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3498. Ve hem yollarda Yûsuf’ımı yoķlañ
 Bu sözüm şimdi size ħod gelür ţañ

3499. Dimişler nice añarsın sen anı
 Yigirmi yıl ki geçmişdür zamânı

3500. Ol oġullar olurlar yola ĥâżır
 Melike olmañuz ħıdmetde ķāŝır

3501. Deyu Ya‛ķūb sifâriş eylemiş dir
 Görelüm nice ola emr-i taķdîr

3502. Gelürler Mıŝr’a dir evlâd-ı Ya‛ķūb
 Cefâ ķıldıķlarıdur ĥâkim-i ħûb

3503. Olunmış idi tenbîh her ķapuya
 Ķapucılar ‛azîz ižniyle ķoya

3504. Dimişler Yûsuf’a Ken‛ân ilinden
 Nice iħvân gelüpdür dindi dilden

3505. İşidüp şâd olur dinildi ĥażret
 Getürüñ bunda deyu oldı ‛izzet

3506. Cefâ ehli saña muĥtâc olalar [127a BL]
 Ħudâ ‛avni ile ţapu ķılalar 

3507. Olar bilmeye seni ķıla ta‛żîm
 ‛Adûlar eyleyeler saña tekrîm

3508. Ħaberde naķl olınur elli def‛a
 Mekâtib gönderür irişe yâra 

3509. Ħudâ-yı Rabb-ı ‛izzet ĥükmi olmaz [91b İÜ]
 Yûsuf kâġıdlarınuñ biri varmaz

3510. O Raĥmân ĥikmeti var ķudreti var
 Anuñ emri ile görünür âśâr

3511. Ĥużûr-ı Yûsuf’a girür ol iħvân
 Uħuvvet ţamarından ķaynamış ķan

3506 ţapu: ţapub (İÜ)
3508 irişe yâra: ol ĥüzn-i def‛e (İÜ)
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Felemmâ deħalû ‛alâ Yûsufe*

3512. Görüp Yûsuf bilür cümlesin anuñ
 Bilürdi âşinâ olduġı cânuñ

3513. O ânda kendüyi bildürmedi dir
 Bulara luţfıla olına tedbîr

3514. Murâda geldiler maķŝûd bulalar
 Acıķmışlardurur buġday alalar

3515. Ĥicâba düşmeyeler âşinâdan
 İnâme sâ‛ati var rûşenâdan 

Beşâret
3516. Ħudâ ķāḍı ola vara günehkâr
 O Yezdân deye bunlar diler âśâr

3517. Günâhları urılursa yüzine
 Ĥicâb düşe olaruñ dir özine

3518. Bular raĥmet umagelmişler iken
 Revâ olmaz ki dûzaħ ola mesken

3519. Günâh ‛afv idici benven bile ħalķ [127b BL]
 Ki cömerdleri de ben eyledüm ħalķ

3520. Deyu iĥsân ide ol demde Raĥmân
 Žünûbdan ictinâb eyleye insân 

3521. Görür Yûsuf ġubâr-ı rehde anlar
 Dururlardı ĥużûr-ı şehde anlar

3522. Ŝorar Yûsuf kişiler niredensiz
 Müşekkel merdümânsız zinde tensiz 

3523. Ne nâm-ile añılursız zamânda
 Ne maţlab üzre geldiñüz ya bunda 

*  “Yûsuf’un yanına girdikleri zaman…” (Yûsuf 12/99)
3515 “Kıtlık” mânâsına gelen  “İnâme” kelimesi (H, vr. 97b) BL ve İÜ’de “İtâme” şeklindedir. 

rûşenâdan: rûşinâdan (BL)
3520 eyleye: idesin (İÜ)
3522 Ŝorar: Ŝorur (BL)
2523 üzre geldiñüz ya: üzere gelindi (İÜ)
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3524. Dimişler gelürüz Ken‛ân ilinden
 Selâm getürürüz Ya‛ķūb dilinden

3525. Dimiş Ya‛ķūb kimdür ü ne işler
 O peyġamberdür oġlıyuz dimişler

3526. Atamız diri Ĥaķ peyġamberidür
 O ţâ‛at üzre ġayriden berîdür

3527. Dimiş dir kime peyġamberdürür ol
 O Tañrı ķullarına gösterür yol

3528. Mıŝr ķavmi de Tañrı ķullarıdur [92a İÜ]
 Niçün gelmeye bunda anda olur

3529. Anı Ken‛ân iline virdi Mennân
 Ziyâde pîrdürürler aña inan

3530. Ve hem gözleri görmez oldı a‛mâ
 Ne sebeb ile görmez indi mi mâ

3531. Bir oġlı vardı Yûsuf adlu anuñ
 Kemâl-i ĥüsni var idi civânuñ

3532. Ķamumızdan anı yekrek görürdi
 Müdâm anuñla durup otururdı

3533. Ol oġlı nâgehânî żâyi‛ oldı
 Gözinüñ görmesine mâni‛ oldı

3534. Döker göz yaşı anuñ ĥasretünden [128a BL]
 Ķadi ħamdür cihânuñ miĥnetünden

3535. Müdâmî aġlar ol dârü’l-ĥazende
 Ve yoķdur žerrece nûrı gözünde

3536. Niķāb altında Yûsuf aġladı dir
 Göñülden sız’dan aġlamışdur ol pîr 

3537. Dimiş vara sizüñ gibi oġullar
 Bir oġul gitmek ile niçün aġlar

3538. Dimişler ħûb idi ol nevcivânı
 Deli olurlar idi gören anı

3536 “sızıdan” kelimesi vezin icâbı “sız’dan” şeklinde okundu. 
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3539. İki hemşîresi ķalmışdur anuñ
 Añup derdini arturur babanuñ

3540. Bir ev yapmışdurur dârü’l-ĥazen dir
 Müdâm ol ev içinde ġuŝŝasın yir

3541. Gice vü gündüzin Yûsuf dir aġlar
 Ŝadâsından gelür güftâra ţaġlar

3542. Dimiş Yûsuf meger sizden ziyâde
 Hünerver ola ol ķalbi küşâde

3543. Dimişler âferîn fehmiñe şâhum
 Ĥużûra irdi Ĥaķ emriyle râhum

3544. Anuñ ‛aķlı ziyâde fehmi ġālib
 Ŝalâĥ üzre idi hem ‛ilme ţâlib 

3545. Ve zâhid idi ol ķaşı hilâl bil
 Anuñ evŝâfını naķl idemez dil

3546. Çü Yûsuf işidür vaŝfın olardan
 Dimiş yamanluġ eylük şulardan

3547. Yüzüme ķarşu yamanluķ idenler
 Benüm ardımca eylügimi söyler

3548. Baġışlayam bulara suçlarını
 Görüñ luţf-ile siz ol dîn erini

3549. Kim olursa ider eylüge eylik [128b BL; 92b İÜ]
 Kişi eylükle bulur dindi beglik

3550. Żiyâfet ideyüm ķonuķlarum ben
 Ola tâ ķıŝŝalarda ķıŝŝam aĥsen

3551. Dimiş Yûsuf ġulâmlarına bunlar
 Ġarîblerdür ola yaķında anlar

3552. Burada bir oda virüñ duralar
 Murâd olduķda ĥâżır bulınalar

3553. Ġarîblerdür bular yol azmayalar
 Olur olmaz kişiyle gezmeyeler

3544 üzre idi hem: üzere idi (İÜ)
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Beşâret
3554. Yûsuf iħvânınuñ çekdi belâsın
 Oları eylük ile ţoylayasın

3555. Ve kendüden ırâķ ķomadı anı
 Eyü gözledi eylükde yamanı

3556. İ mü᾿min sen ki işledüñ günâhı
 İrişdirdüñ ĥużûr-ı Ĥaķķ’a râhı

3557. O Yezdân ĥâşâ ķulların ırâġa
 Ķoya mı hîç oları bâġ u râġa

3558. Günâh gerdini a‛żândan gidere
 Rıżâ virmeye žerrece kedere

3559. ‛İnâyet nûrı ile eyleye pâk
 Anuñ luţfına irişmeye idrâk

3560. Gelelüm yine Yûsuf iħvetine
 Tażarru‛la Ħudâ’ya minnetine

3561. O şeb geçdi seĥer getürtdi yine
 Gelüp cem‛ oldılar anlar öñine

3562. Nedür maķŝûd buraya gelmeñüzden
 Żarar var mı bizümle durmañuzdan

3563. Dimişler ķaĥţ irişdi ilimüze [129a BL]
 Gelüp cû‛-ile noķŝân bilimüze

3564. Dilerüz luţf-ıla buġday viresiz
 Bu az nesnemüzi çoġa göresiz

3565. Ziyâde ķaĥţ virmişdür zebûnluķ
 Ola luţfıñ ile iller ucuzluķ

Ķālû yâ eyyühe’l-‛azîzu messenâ ve ehlene’ḍ-ḍurru*

3566. Birer yük virdi buġday her birine
 İderlerdi du‛âyı luţf erine

3567. Dimiş Yûsuf yine gelürseñüz siz
 Kiçi ķarındaşıñuz getürüñiz

*  “Ey aziz! Bizi ve âilemizi kıtlık bastı… dediler.” (Yûsuf 12/88)
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3568. Sizi bir yirde görmekdür murâdum [93a İÜ]
 ‛Azîz neslisiñüz sizi ŝınadum

3569. Aña daħı idem ħaylî ri‛âyet
 Bula eylük ile ‛ömri nihâyet

[Ķāle]᾿tûnî bi-eħin leküm min ebîküm elâ terevne ennî ûfi’l-keyle*

3570. Atamız vire destûr getürelüm
 Getürmek emri üzre sa‛y idelüm

Biḍâ‛atehüm fî riĥâlihim**

3571. İder Yûsuf sifâriş ķullarına
 Getürdüklerini ķoñ yüklerine

3572. Bu sırdan kendüler olmaya âgâh
 Ve illâ illerine irgüre râh

3573. Bulalar yükleri içinde anda
 Olalar her birisi bir gümânda

3574. ‛Azîziñdür dimişler emr ü fermân
 İderler emrin icrâ ol ġulâmân

3575. Ol iħvân ber-murâd oldı revâna [129b BL]
 Ţulû‛ eyledi iħvân içre câna

3576. Kimisi didi Yûsuf’dur bu merdân
 Kimi dir olsa ol dökmez midi ķan

3577. Kimi dimiş sa‛âdet ehlidür ol
 Bizi zaĥmetle gördi çekmişüz yol

3578. İdüben merĥamet eyledi ‛izzet
 İderler şefķati ehl-i mürüvvet 

3579. Yehûdâ dir ki o küçük birâder
 Ţoġurmışdurur ikisini mâder

3580. Anı maķŝûd idindügi nişândur
 Teşebbüh ŝadâsı bî-gümândur

*  [Ķāle]᾿tûnî: îtûnî (BL, İÜ) // “Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor 
musunuz, ben ölçeği tam dolduruyorum… dedi.” (Yûsuf 12/59)

**  “Sermayelerini yüklerinin içine [koyun]” (Yûsuf 12/62)
3578 şefķati: şefķat (BL)
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3581. Bu güftârla alurlar menzil anlar
 Ŝafâ üzere Ken‛ân’a o cânlar

3582. İrişdügin bilüp Ya‛ķūb u a‛yân
 O dem ķarşu çıķanla doldı meydân 

3583. Öper oġulları Ya‛ķūb elini
 Açarlar vaŝf-ı Yûsuf’a dilini

3584. ‛Azîz ħoş gördi ‛izzet ķıldı bize
 Getürdük luţf u iĥsânını size

3585. Dimiş Ya‛ķūb ‛azîz yanına da‛vet
 İdüp eyledi mi dir size ‛izzet

3586. Ne taķrîr vâķi‛ olmış idi anda
 Ķuŝûr itmediler anı beyânda

3587. Didi küçük ķarındaşıñuzı [93b İÜ]
 Getürüñ bile olmış idi sözi

3588. Ziyâde virile buġday o demde
 Rıżâ virürse peder didi bende

3589. Dimiş Ya‛ķūb ki ol Yûsuf olısar
 Sa‛âdete ire gibi yine ser

3590. Didi peyġamber imiş dindi ol pîr [130a BL]
 Siz oġulları cümle göreyin dir

Ķālû yâ ebânâ müni‛a minne’l-keylü fe’ersil ma‛anâ eħânâ*

3591. Bizümle İbnyâmin’i bile ķoş
 ‛Azîzüñ emri dutılmakdurur ħoş 

3592. Vire buġday murâdımızca ol şîr
 Buyur emrüñle yola ola tedbîr

3593. Ŝaġ esen bile gele İbnyâmin
 Ve taķŝîr olmaya dutmaķda dâmen

3582 doldı: ţoldı (İÜ)
*  BL’de “eħânâ” yok. // “Dediler ki: ‘Ey babamız! Erzaktan alıkonduk. Kardeşimizi de 

bizimle berâber gönder…’” (Yûsuf 12/63)
3591 İÜ’de ikinci mısrâ “‛Azîz emri dutılmadan olur ħoş” şeklinde.
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3594. Dimiş ıŝmarladum Allâh’a anı
 Bile alup gidüñ gözleñ o cânı

Velemmâ feteĥû metâ‛ahüm vecedû biḍâ‛atehüm rüddet ileyhim*

3595. Şeşerler yüklerin açup görürler 

 İletdüklerini yükde bulurlar

3596. Dimişler İbnyâmin’e bu şâhid
 Bahâ buġday içün yükde müşâhid

3597. İletdügümizi yüke ķomışlar
 Bize luţf-ıla iĥsân eylemişler

3598. Dimiş Ya‛ķūb oġullarına and iç
 Żarar getürmeyesiz buña da hîç

3599. Güvâh ola Ħudâ olmaya taķŝîr
 Göresiz cümlemüziñ yüzüni dir

3600. Dimiş Ya‛ķūb bu yükde bulunanı
 Yine iltüñ ki olmaya gümânı

3601. Ħaţâ mı imtiĥân mı kim ne bilsün
 Ħayırlısı odur sizüñle olsun
Yâ beniyye lâ tedħulû min bâbin vâĥidin ve’dħulû min ebvâbin 

müteferriķatin**

3602. Oġullarım Mıŝr’da bir ķapudan [130b BL]
 Ŝaķınuñ girmeyesiz cümle andan

3603. Müteferriķ giriñüz ķapulardan
 Ħudâ ŝaķlaya sizi bed nażardan

3604. Sizi Yezdân ķavuşdura baña dir
 Olısardur şu kim olmışdı taķdîr

3605. Yürürler yola cümle onbir iħvân [94a İÜ]
 Olaruñ her biri bir merd-i merdân

*  rüddet ileyhim: fî riĥâlihim (BL, İÜ) // “Eşyalarını açtıklarında sermâyelerinin                 
kendilerine geri verildiğini gördüler.” (Yûsuf 12/65)

3595 Şeşerler yüklerin: Şeşer yüklerini (İÜ)
** “Oğullarım! (Şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin.” (Yûsuf 

12/67)
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3606. Varurlar Mıŝr’a anlar ŝaġ u sâlim
 Ħudâdurur o cümle sırra ‛âlim

3607. İkişer her ķapudan şehre girür
 Sarây yanında cümlesi birikür

3608. Yehûdâ ile Yâmin bir ķapudan
 Ħabîr ķılmışdı Yâmin’i ţapudan

3609. Mübeşşir Yûsuf’a peyġām iderler
 Ħaber viriciye in‛âm iderler

3610. Olur şâd ol ħaberden ħande ruħsâr
 İde düşmenlere dostluķla bâzâr

3611. Ŝorup dir kaç kimesnedür gelenler
 Dimiş on bir kimesnedür görenler

3612. Bilür ki İbnyâmin bile geldi
 Yitürdügini ol dem bulageldi

3613. Oları ķondırupdur yaķınında
 Bıçaķları yanındadur ķınında 

3614. Ķıġırmış anları Yûsuf ĥużûra
 Keder-i rehden irerler ĥużûra 

3615. Gelürler ķarşusına cümle iħvân
 Du‛â ile iderler ‛arż-ı şükrân

3616. Virürler nâme-i Ya‛ķūb’ı ol dem
 Ve İbrâhîm ‛amâmesiydi ekrem 

3617. Selâm itdi atamuz size didi [131a BL]
 Virenler anları girüye döndi

3618. Öpüp nâmeyi Yûsuf açdı gördi
 Dir İbrâhîm dülbendi virildi

3619. İşâretdür ki peyġamber olursın
 Maķām-i ceddüñi taĥķįķ bulursın

3613 yanındadur: yanında dir (İÜ)
3614 Keder-i: Kederi (İÜ)
3616 ‛amâmesiydi: ‛amâmesi de (İÜ)
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3620. Dimek eş‛ârı fehm olundı andan 

 Şehâdet remzini añladı cândan

3621. Ve yük içinde ķonulanı bile
 Virürler almadı eyle biline

3622. Aña yoķdur benüm dir iĥtiyâcum
 Ħazâ᾿in dolıdur bâc u ħarâcum 

3623. Sevindi ġāyet ile ol ħaberden
 Ħaber virdi o dem bâd baĥr u berden

3624. Mübârek bâd peyġamberî destâr
 Senüñ-çün keşf olur bu gizlü esrâr

3625. Göründi ħaţţ-ı Ya‛ķūb aña yâķūt
 Şehâdet barmaġıdur ŝanki mektûb

3626. Göñül itdi şehâdet maţlabımsın [94b İÜ]
 Cihân rûyında olan maķŝadımsın

3627. Rümûz-ı enbiyâ mefhûmı ma‛lûm
 Olar-çün Ĥażret-i Ĥaķ ķıldı maķsûm 

3628. Neşâţ üzre buyurmış getürüñ ħûn
 İki kişiye dir bir sini ķonsun

3629. Ki her sinide ikişer birâder
 Otururlar bulur işini her er 

3630. Yalıñuz İbnyâmin aña yoķ iş
 Baķışdılar dir aña yâd u biliş 

3631. Aķıdur İbnyâmin gözi yaşın
 Zemîne ŝaldı ĥayret ile başın

3632. Dimiş Yûsuf niçün ĥüzn üzresin sen [131b BL]
 Yitürmişem eşim yalıñuzam ben

3620 eş‛ârı fehm olundı: eş‛ârıdur fehm oldı (BL)
3622 Ħazâ᾿in: Ħazâyin (BL)
3627 Olar-çün: Olur-çün (BL)
3629 eşini: işini (BL)
3630 dir aña: aña dir (İÜ)
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3633. Ana bir bir ķarındaşum var idi 

 Kevâkib içre ol meh ülker idi

3634. O ġā᾿ib oldı ķaldım yalıñuz ben
 Bular ŝoĥbetde ġuŝŝa yimede ben 

3635. İkişer oturur bunlar benüm yoķ
 Bulunmaz ol birâder ararum çoķ

3636. Deyüben aġlamış derd-i derûnın
 O ġam içre yalıñuzca dururun 

3637. Dimiş Yûsuf bu çekmiş derd ü miĥnet
 Benümle yimege virüñ icâzet

3638. Ţa‛âm yimek sizüñle özge ni‛met
 Serine irdi anuñ ‛izz u rif‛at

3639. Ţa‛âm tenhâda gelür baña dâyim
 Bunıñla bile yimek oldı râyım 

3640. Deyüben İbnyâmin ile gider
 Gör aña âşinâluķ nice ider 

3641. Çıķarur burķa‛ın açar cemâlin
 Görüp Yâmin şaşırdı dindi ĥâlin

3642. O demde ĥayķıruban oldı lerzân
 Gider ‛aķlı perîşân ĥâlde mihmân

3643. Gülâb ŝaçar gelür başına ‛aķlı
 İder dir Ĥażret-i Yûsuf’a naķli

Ķāle yâ İbnyâmin ente eş re᾿eyte*

3644. Sizi görüp ķarındaşımı ŝandum
 O Yûsuf ţal‛atuñ hicriyle yandum

3633 Ana: Ata (BL); bir bir: bir (İÜ) // ülker: ürker
3634 ġā᾿ib: ġāyib (BL); bir bir: bir (İÜ) //  ŝoĥbetde: vaĥdetde (İÜ); ben: ten (İÜ)
3636 içre: üzer (İÜ)
3639 râyım: re᾿yim (İÜ)
3640 âşinâluķ: âşinâlıġı (BL)
*  İÜ’de “Ķāle İbnyâmin ente eş re᾿eyte” şeklinde. “‘Ne gördün ey Bünyamin?’ dedi.” 

mânâsına gelen bu ibâre âyet değildir.
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3645. Ŝadâ ķıldum u ‛aķlım oldı żâyi‛ 

 Ŝanuram söylemişüm ben bedâyi‛

3646. O demde Ĥażret-i Yûsuf dimiş dir [132a BL; 95a İÜ]
 Ķarındaşuñ benüm dir ‛aķluñı dir

3647. Gider dir İbnyâmin ‛aķlı tekrâr
 Aña ol demde te᾿śîr itdi esrâr 

3648. Gülâb-ı ter ile açar gözüni
 Görür dir Yûsuf’ıñ ol gül yüzüni

3649. Ŝarılup aġlaşurlar birbirine
 Aķıdur dîde eşki sînesine 

Beyt*

3650. Gerçi firķat aġlaması yatludur
 Lîk vuŝlat aġlaması ţatludur 

3651. Ŝorar aĥvâlini Ya‛ķūb-ı pîrüñ
 Ve cümle olan ŝıġār u kebîrüñ 

3652. Gidicek ben babam ne ķıldı a‛mâl
 O günden dir diger-gûn oldı aĥvâl

3653. Yapup bir ev aña dârü’l-ĥazen dir
 Şeb u rûz aġlayup derd ü ġamuñ yir

3654. Siziñ-çün aġlamaķdan oldı a‛mâ
 Anuñ derd-i derûnın ŝorup añma

3655. Dilünde žikri Yûsuf fikri Yûsuf
 Çerâġ yandırsalar ol demde dir üf 

3645 ķıldum u: ķıldum (İÜ)
3647 İÜ’de “te᾿śîr” kelimesinin başında ziyade bir elif var.
3649 sînesine: sünbüline (İÜ)
*  BL’de başlık yok. İÜ’de başlığın yanıbaşında “Gerçi” kelimesi yazılmış.
3650 ţatludur: datludur (BL)
3651 ŝıġār: aŝġār (BL). 3651 ve 3652. beyitler H nüshasında yok (bk. vr. 101a).
3655 Çerâġ: Çırâķ (BL)
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3656. Ķarañu bucaķ içre zâr u giryân
 Firâķuñ ile dâyim gezdirür cân

3657. Dimiş Ĥażret-i Yûsuf sergüžeştin
 Bu iħvân eyledi itmeye yâd din

3658. Ķuyuya bıraġup dögdüklerini
 Ŝoyuban orada sögdüklerini 

3659. Ve zindân çekdügin yıllarla dimiş
 Ve ŝabr ile aġacdan ħurma yimiş

3660. Dökerler ortaya derd-i derûnı [132b BL]
 Añarlar hicr-ile devrân-ı dûnı

3661. Dimiş bu sırrı dime iħvetüñe
 Biĥamdillâh girüp maķŝûd elüñe

3662. Olarla ol yine sen bir niçe gün
 Yana baġırlarında niçe dügün 

3663. İder üç gün żiyâfet anlar-içün
 İrer bu ân żarâfet bunlar içün

3664. Virür buġday olara ‛izzet eyler
 Olar da cân u dilden minnet eyler

3665. Var imiş bir mücevher kîle zerden
 Ķadîmdendür dinilür ĥîle erden

3666. Ķodurur İbnyâmin yüki içre [95b İÜ]
 Anı almaķ diler iħvânı içre

3667. Vedâ‛ idüp çıķarlar şehri anlar
 İrişür ardlarınca dir ġulâmlar

3668. Melik kîlesi uġurlandı bugün
 Ki yoķlañ dindi küçükle büyügün

Śümme ežžene mü᾿ežžinün eyyetühe’l-‛îru inneküm lesâriķūn*

3669. Dimişler iy ķavm siz uġrılarsız
 Daħı biz bilmezüz ki doġrılarsız

3662 baġırlarında: baġırlarına (İÜ)
*  “(Kafile hareket ettikten) sonra bir tellal: Ey kafile! Siz hırsızsınız! diye seslendi.” (Yûsuf 

12/70)
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3670. Neñüz uġrıladuķ biz doġrılaruz
 Ve egriye de olmaduķ ķulavuz

Ķālû nefķidü ŝuvâ‛a’l-melik*

3671. Anı kim almış ise yine virsün
 ‛Ažâb olunmaya buġday dirilsün 

3672. Dimiş ĥâşâ o dem iħvân-ı Yûsuf
 Dutar cânlarını ol dem te᾿essüf

Ķālû tallâhi leķad ‛alimtüm mâ ci᾿nâ linüfside fi’l-arż** [133a BL]

3673. Bilürsiz siz de biz uġrı degilüz
 Ve daħı uġrıluġa gelmemişüz

Ķālû femâ cezâ᾿uhû in küntüm kâžibîn***

3674. Dimişler sizden almış çıķar ise
 Ne ĥükm itmek gerekdür anda size

3675. Kîleyi alanı ķul eylesün mi
 O demde doġrı sözi söylesün mi 

3676. Dimişler ķulı olsun kim ki almış
 Bu arada ķılıñuz anı teftîş

3677. Bu ķavl üzere ķullar râżı olur
 Eyü kem itdügini kişi bulur

Febede᾿e bi’ev‛iyetihim ķable vi‛â᾿i eħîhi ****

3678. Dökerler yüklerini her kişinüñ
 Arı gerekdürür merdân işinüñ

* ŝuvâ‛a’l: ŝavâ‛a’l (BL) // “Kralın su kabını arıyoruz… dediler.” (Yûsuf 12/72)
3671 dirilsün: virilsün (BL)
**  “Allâh’a andolsun ki bizim yeryüzünde fesad çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyor-

sunuz… dediler.” (Yûsuf 12/73)
*** “(Yûsuf’un adamları) dediler ki: Peki siz yalancıysanız bunun cezâsı nedir?” (Yûsuf 

12/74)
3675 doġrı: ţoġrı (İÜ)
**** “Bunun üzerine Yûsuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini (aramaya) başladı.” 

(Yûsuf 12/76)
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Śümme’s-taħrecehâ min vi‛â᾿i eħîhi*

3679. Çıķa yüküñ birinden kîle ol dem
 O İbnyâmin’üñ yüki imiş hem

3680. Dutuban İbnyâmin’i o ķullar
 Ķarındaşları söylemez dururlar

3681. Ki kendüler muķaddem itdi ĥükmi [96a İÜ]
 Olaruñ žerre ķadar ‛aķlı yoķ mı

3682. Olar düşmüş ĥicâba ĥayret üzre
 Ciger pür-ħûn olurlar miĥnet üzre

3683. Danışup didiler dönüp varalum
 ‛Azîze cümlemüz dir yalvaralum

3684. Birimüz alıķoyup virüñ anı [133b BL]
 Babamuz itmeye bizden gümânı

3685. O pîrüñ alıñuz ħayır du‛âsın
 İki cihân śevâbını bulasın

3686. Deyelüm ola ki ķıla şefâ‛at
 Umulmaz idi Yâmin’den şenâ‛at

3687. Deyuben döndiler girüye anlar
 ‛Urûķ dir gerilüp darıldı cânlar 

3688. Gönül âyînesin dönderdi jengâr
 İder cevr-i zamân cânlarına kâr

3689. Gelürler Yûsuf’a idüp niyâzı
 Bize vir luţf idüp bu ĥîlebâzı

3690. Dimiş peyġamber oġlı kişilersiz
 Niçün yaramaz işler işlenürsiz 

3691. Deyelüm bu sözi biz size doġrı
 Var idi bir ķarındaşı da uġrı

* “Sonra da onu, kardeşinin yükünden çıkarttı.” (Yûsuf 12/76)
3687 Deyuban: Dönüben (BL)
3690 işlenürsiz: işlersüz (İÜ)
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Ķālû in yesriķ feķad seraķa eħun lehu min ķablü*

3692. ‛Aceb olmaya ki bu almış ola
 Virüp luţfıñla bizi eyle yola

3693. Göñülden Yûsuf eydür bu da yalan
 Uġrıluķ işleyendür bunda ķalan

3694. Deyu virdi cevâbı anlara dir
 Ţulû‛ itmiş olara özge tedbîr

3695. Bunıñ babası a‛mâ derd-keşîde
 Bu dem bunıñ da aĥvâlin işide

3696. Helâk olur ġam ile şüphe yoķdur
 Bunı virüñ bize ki müzdi çoķdur

3697. Birimüz yirine alġıl duralum
 Ne kim buyurılur ħıdmet ķılalum

İnnâ nerâke mine’l-muĥsinîn** [134a BL]
3698. Müdâm iĥsânıñuz ķılmışdı bende
 Revâ görme bizi luţf it bu bende

3699. Rıżâ virmez dinür Yûsuf bu ĥâle
 Ĥavâle eyler anları muĥâle

Felemme’stey᾿esû minhu ħaleŝû neciyyen*** [96b İÜ]
3700. Çıķup ţaşra danışmış cümle iħvân
 Güc-ile almada dökmek gerek ķan

3701. Biĥamdillâh ki Yezdân virdi ķudret
 Umaruz bu maĥalde vire furŝat

3702. Mıŝr ķavmine virevüz cevâbı
 Gidere dir ‛azîz yüzden niķābı

3703. Yehûdâ didi emlâküñ helâki
 Ki doldura bu dem bu arż-ı pâki

*  BL’de “min ķablü” yok. // “(Kardeşleri) dediler ki: Eğer o çaldıysa daha önce onun bir 
kardeşi de çalmıştı…” (Yûsuf 12/77)

** “Biz seni iyilik edenlerden görüyoruz.” (Yûsuf 12/78)
***   BL’de “neciyyâ” yok. // “Ondan ümitlerini kesince (meseleyi) gizli görüşmek üzere        

ayrılıp (bir kenara) çekildiler.” (Yûsuf 12/80)
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3704. Varup her rûz tażarru‛ ķılmadansa
 Ŝadâmuz ħod yeter cin ile inse

3705. Deyu ķavl u ķarâr itdiler anlar
 Ķulaķ aç diñle ki n’itdiler anlar

Hücûm-ı iħvân-ı Yûsuf Nebî ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm*

3706. Yürümiş dört ţarafdan on ķarındaş
 Bilürler ‛abd-i Yûsuf ola ŝavaş

3707. Olur ķırķ biñ ķulı ķapuda ĥâżır
 Olur Yûsuf işâretine nâżır

3708. Melik işitdi Ken‛ânî fesâdın
 Çeriyle Yûsuf itsün dir murâdın

3709. Dimiş Yûsuf olara ben yiterem 

 Melik aŝlâ bunıñ-çün çekmeye ġam

3710. Yehûdâ cenk içinde çaġırur dir [134b BL]
 O demde biñ kimesne cân virür dir

3711. Ve Şem‛ûn na‛rasından ehli Mıŝr’uñ
 Serâsime olur merdi o ‛aŝruñ 

3712. Ŝıyup ‛askeri ķapuya yürürler
 O ķullar cümle ķapuda dururlar

3713. Yehûdâ bir ţaş urur dir sarâya
 Yıķar bir köşesin doymaz ķuvâya

3714. Ķaçar ķırķ biñ ķulı ol ĥażretüñ dir
 ‛Amâmesini dinür ķarşu virür

3715. Olar ceddi ‛amâmesin göricek
 Üzülür güçleri te᾿śîr iricek

3716. Olurlar bî-mecâl ol demde anlar
 Buyurur Yûsuf anları dutarlar

* ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL)
3709 olara: bulara (İÜ)
3711 olur merdi o: olurlar merdi (BL)
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3717. Melik şâd oldı dindi bu ħaberden
 Belürdi ķudret-i Yûsuf eśerden

3718. Dimiş iħvânuna Yûsuf Mıŝr’da
 Ki merd yoķ żan idersiz bu ‛aŝırda

3719. Dimişler dir ķażâ irişdi bize [97a İÜ]
 Ħudâ iĥsânı irdi şimdi size

3720. Muĥâldür bize kimse ķarşu durmaķ
 Bizümdi dir cihân içinde urmaķ 

3721. ‛Aceb ĥâle irişdük biz bu ĥâlde
 Ki gördük ķudreti biz ġayri elde

3722. Biri biriyle dirler on ķarındaş
 Bize aŝl ola ol eyledi ŝavaş

3723. Yehûdâ dir ki Yûsuf’dur bu merdân
 Bizümle eyledi gör lu‛b-i meydân

3724. Dimişler Yûsuf olsa öldürürdi
 Ŝamanı derimüze doldururdı

3725. İder Yûsuf oları ĥabse fermân [135a BL]
 Ki ħalķuñ keśreti def‛ ola ol ân

3726. Getürdüp yine dir ki sizi mâlik
 Helâk itmeklige olmuşdı sâlik

3727. Ķomadum ben sizi eyledüm âzâd
 Varuban eyligümüz eyleñüz yâd 

İrci‛û ilâ ebîküm feķūlû yâ ebânâ inne’bneke seraķ*

3728. Varup babañuza diñüz bir oġluñ 

 Uġrıluķ nâmına irgürdi şuġlıñ

3729. Yehûdâ dir ki ben bunda ķalayın 

 Tetebbü‛ ideyim işüñ ķolayın

3720 Muĥâldür: Maĥâldür (BL)
3727 eyleñüz: eylegil (BL)
*  “Babanıza dönün ve deyin ki: Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık etti.” (Yûsuf 12/81)
3728 diñüz: diyüñ: (İÜ)
3729 ķalayın: ķalayım (BL)
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3730. Bu ķavli eyleyüp ţoķuzı gitdi
 Görüñ devrânı ki anlara n’itdi 

3731. Ġam u ġuŝŝada idi ĥâl-i Ya‛ķūb
 Baña yüz gösterür mi rû-yı maţlûb 

3732. Deyu aħbâra gûşın dutmış-idi
 O fikr-ile özin unutmuş-idi

3733. O ĥâlde bir kişi dir geldi evlâd
 Ħudâ ‛avni ile bu dem oluñ şâd 

3734. Gelürler ţoķuz oġluñ ikisi yoķ 

 Bu sözüm gelmesün ĥażrete ŝovuķ

3735. Ŝoñı ħayre irişür ŝa‛b ola iş
 Getürme luţf idüp ķalbüñe teşvîş

3736. Dir iken geldi ţoķuz oġlı ol dem
 Dökerler gözleründen yaş ile dem

3737. Ŝorar Yâmin ile ol Yehûdâ’yı
 Olar ol demde yâd itmiş Ħudâ’yı

3738. İdüp taķrîr o cümle mâcerâyı
 Yehûdâ ḍarb-ile yıķdı sarâyı

Ve’s᾿eli’l-ķaryete’l-letî künnâ fîhâ ve’l-‛îre’l-letî aķbelnâ fîhâ*

135b BL; 97b İÜ

3739. Güvâhdür ehl-i kervân mâcerâya
 Ki bizden ħud‛a girmedi araya

3740. Dimiş Ya‛ķūb ŝaĥîĥdürür bu aĥvâl
 Bize ŝabr-ile yüz göstere bu sâl

3730 n’itdi: ne itdi (İÜ)
3731 gösterür mi: göstere mi (İÜ)
3733 ‛avni: emri (BL)
3734 ţoķuz oġluñ ikisi: ţoķuzı oġluñ birisi (İÜ)
*  BL’de “aķbelnâ fîhâ” yok. // “(İstersen) içinde bulunduğumuz şehre (Mısır halkına) ve 

aralarında geldiğimiz kafileye de sor.” (Yûsuf 12/82)



Kısas-ı  Enbiyâ 477

3741. Ħudâ ķavuşdura maķŝûda bizi
 Açıñ olan cidâldan yaña sözi

3742. Zebûn olduķlarını işidüben
 Ve Yûsuf dutduġını da bilüben 

3743. Dimiş Yûsufdurur ol şüphe yoķdur
 Bu tafŝîl üzre daħı ķıŝŝa çoķdur

3744. Ümîdi artdı Yûsuf vuŝlatına
 Ĥavâle itdi Ĥaķķ’ıñ ķudretine

Ve tevellâ ‛anhüm ve ķāle yâ esefâ ‛alâ Yûsufe ve’byaḍḍet ‛aynâhu 
mine’l-ĥüzni fehüve każîm*

3745. Yüzini dönderüp Ya‛ķūb olardan
 Döker Yûsuf deyu ol dîdeden ķan

3746. Yumup dünyaya baķmaķdan gözüni
 Bilini bükdi yitürdi özüni

3747. Görüp bu ĥâli aġlaşur oġullar
 Belâ kendülerinden-dügin aġlar

3748. Dimişler Yûsuf’ı unutmayasın
 Anuñ-çün sen niçe bir aġlayasın

3749. Helâke iresin ķorķumuz oldur
 Dimiş didügüñüz cümleye yoldur

3750. Ŝorar Ya‛ķūb’a dinmiş bir kimesne
 Gözüñüñ nûrı gitmege sebeb ne

3751. Dimiş Yûsuf-çün aġlamaķla Ya‛ķūb
 Bilüñ neden büküldi oldı ma‛yûb

3752. Yehûdâ ġuŝŝasından bil büküldi [136a BL]
 ‛İžârum ŝorar iseñ ķanda güldi 

3742 dutduġını da: dutduġını ol (İÜ)
*  “Onlardan yüz çevirdi. ‘Âh Yûsufum âh!’ diye sızlandı ve kederini içine gömmesi 

yüzünden gözlerine boz geldi.” (Yûsuf 12/84)
3752 ‛İžârum: ‛İžârurum (BL)
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3753. Ŝolupdur İbnyâmin’den ‛ižârum
 Olaruñ derdidürür âh u zârum

3754. Yigirmi beş yıl aġlamış dimişler
 Gice gündüz müdâmî ġam yimişler

3755. Gelüp Cibrîl dimiş aġlama zinhâr
 Müdâm Yûsuf deyüben eyleme zâr

3756. Ħudâ yuyar seni peyġamberîden
 Ŝaķınġıl kendüñi âh u enînden

3757. Su᾿âl olur ki taĥķįķ İbnyâmin
 Du‛âya el açılup dine âmîn

3758. Ŝaķınġıl iftirâdan dirken insân [98a İÜ]
 Niçün uġrıluķ adın buldı mihmân

3759. Ki Yûsuf cân ile severdi anı
 Anuñ añdurdı uġrıluķla nâmı 

3760. Murâdı İbnyâmin ķalmaķ idi
 Hemân ol iftirâda bir ad idi

3761. Göñül uġrılamış meger ki anı
 Anuñ-çün itmeñüz ġayrı gümânı

Beşâret

3762. Deye mü᾿mîne Yezdân saña mü᾿min
 Günâhkâr adını daķmışdum ol gün

3763. Yüzüni döndere İblîs senden
 Ķalasın benüm ile vech-i aĥsen

Yâ beniyye’žhebû feteĥassesû min Yûsufe ve eħîhi*

3764. Dimiş Ya‛ķūb oġullarına varuñ
 Niçe bir yaş döke gözi bıñaruñ

3765. Ümîdi kesmeñüz Bârî Ħudâ’dan [136b BL]
 Ümîd kesen bulur küfri rıżâdan

3759 añdurdı: añıldı (İÜ)
*  “Ey oğullarım! Gidin de Yûsuf’u ve kardeşini iyice araştırın!” (Yûsuf 12/87)
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3766. Ķarındaşlarıñuz isteñ ‛azîzden
 Görüñ maķŝûdları ne ola sizden

3767. Selâmum irgürüñ benüm civâna
 Diñ evlâdum firâķı geçdi câna 

3768. Oġulları dimişler ki varalum
 Kemâli ile aña yalvaralum

3769. Kerem ehli vü cömerddür o merdüm
 Niçe def‛a anuñ luţfına irdüm

3770. Aña ta‛żîm ile mektûb yazuñ siz
 Yola teveccüh üzre ĥâżıruz biz

3771. Dimiş Ya‛ķūb ki benven İbn İsĥâķ
 Ki İbrâhîm ceddüm nûrı berrâķ

3772. Bugün Mıŝr içre devletle ‛azîzsün 

 Kelâmla ķand ü sükkerden ležîžsün

3773. Yitirmişdüm bir oġlum bundan esbaķ
 Iŝırmışdum anuñ fikriyle barmaķ

3774. Var idi bir ķarındaşcıġı anuñ
 Anuñ ile idi ârâmı cânuñ

3775. Seriķa töhmet olmış ĥabs olunmış
 Uġrıluķ töhmet idenler yaķılmış

3776. Bilesüz ki beni sâriķ degülem
 Ve oġlum daħı degildür ‛alîmem

3777. Kerem idüp baña oġlum viresüz [98b İÜ]
 Dü kevnüñ müzdini ol dem bulasuz 

3778. Çü nâme buldı itmâm aldı evlâd
 Oları ħayr işe pîr itdi irşâd

3779. Mıŝr râhın dutup gitmiş ol iħvân
 ‛Azîz efkârı ile mest u ĥayrân

3767 İkinci mısrâın ilk kelimesi olan “Diyüñ” vezin icâbı “Diñ” şeklinde okundu.
3772 devletle: devletde (İÜ) // ķand ü sükkerden: ķand-i sükkerden (İÜ)
3777 ol dem: ol ân (İÜ)
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3780. Alurlar menzili leyl u nehârda [137a BL]
 Sefer a‛lâdurur evvel bahârda

3781. İrişüp Mıŝr’a varurlar ‛azîze
 Virürler nâmeyi aŝlı temîze

3782. Oķuduķda niķāb altında aġlar
 Yürekde tâzelenmiş dindi ţaġlar

3783. Cevâb yazmış o ânda nâme içün
 Ne ġam ‛amâme ile câme içün

3784. Dimiş Ya‛ķūb peyġambersin iy pîr
 Ol İbrâhîm aŝlı pâk tedbîr

3785. Ki benden dilemişsin oġluñı sen
 İdüp ŝabrı bulasın vech-i aĥsen

3786. Cefâ çekmişdi Nemrûd’dan o ceddüñ
 Murâdıñ bulına ol ŝabr itdüñ

3787. Ki ŝabr ile irişdi ol murâda
 Bilüñ var ĥikmetullâh bu arada

3788. İrişmiş nâme Ya‛ķūb’a bil iy yâr
 Bilür kimdür anı yazanı Cebbâr

3789. Bu reyyân sözi degil diñle iy er
 Buña direm kelâm-ı peyġamber

3790. Dimiş Yûsuf’ım estek bûyı geldi
 O ŝun‛-ı Lâ Yezâl’üñ ħûyı geldi 

3791. Oġullarına yazmış nâme tekrâr
 Tażarru‛dan ‛azîze itmeñüz ‛âr

3792. Vire eylükle İbnyâmin’i dir
 Acı söz ile itmeñ anı dilgîr

3793. Ve ķaĥţdan ħalķ helâke irdi bilüñ
 Bizi ĥınţayla ta‛cîl zinde ķıluñ

3790 estek: istek (BL)
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3794. O Ya‛ķūb nâmesi evlâda geldi
 Yehûdâ nâmeyi ‛azîze virdi

3795. Ve cümlesi tażarru‛ eylediler [137b BL]
 ‛Azîze rıfķ üzere söylediler

3796. Babamız pîr u a‛mâ anda maĥzûn
 Ki cû‛ ħalķı dimişler ķıldı maġbûn

3797. ‛İnâyet eyle Yezdân ĥürmetine
 Sebeb ola ‛azîzüñ ‛izzetine

3798. Ne buyruķ buyurula dir ‛ale’r-re᾿s [99a İÜ]
 Ki ĥâşâ luţfıñuzdan olına ye᾿s

3799. O pîri vaķtidür luţf eyle şâd it
 ‛Uyûbı setr idüp ħayr ile yâd it

3800. Olar ĥüzn-ile itmişler tażarru‛
 Kelâmlarında ķılmışlar taŝannu‛

3801. Teraĥĥüm eylemiş Yûsuf dir el-ĥaķ
 Ħudâ’dur bunlara dir benden eşfaķ

3802. İrişdi ķalbime bu demde ilhâm
 Bileler Yûsuf’ım ben ħâŝ ile ‛âm

Ĥażret-i Yûsuf ‛aleyhi’s-selâm žât-ı şerîfin bildürdi
3803. Birâderlerine dir ķorķu düşdi
 O dem ķuyuya anlar kendü düşdi

3804. Dinür ħâ’in olur ħavf üzre dâ’im
 Gider żulm ile mülk küfr-ile dâ’im 

3805. Kimisi dir ki Yûsuf’dur hünerver
 Ol olsa dir ķırardı bizi bu er

3806. Muraŝŝa‛ tâc ile dir İbnyâmin
 Eger Yûsuf ola ola mı żâmin

3807. Bizi ‛afv itdüre ‛iŝyânımuzdan 

 Ayırmaya bu ķuşca cânımuzdan

3804 ħâin: ħâyin (BL); dâ’im: dâyim (BL) // mülk: milk (BL)
3807 itdüre: idere (BL)
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3808. Görür Yûsuf olara ķorķu düşdi
 Belâ zenbûrı başlarına üşdi

Ķāle hel ‛alimtüm mâ fe‛altüm bi Yûsufe ve eħîhi* [138a BL]

3809. Dimiş Yûsuf’a n’itdüñüz bilürsiz
 Ne itmiş iseñüz lâbüd bulursız

3810. Dimişler yoħsa Yûsuf mısın iy dost
 Buyurmışlar ki ma‛lûm idinüñ ost

Ķālû e᾿inneke le᾿ente Yûsufu ķāle ene Yûsufu ve hâžâ eħî**

3811. Dimiş ben Yûsuf’ım bu ķardaşımdur
 Sa‛âdet üzerine ĥâldaşımdur

3812. Ķażâ-yı Ĥaķķ’a râżı ola şunlar
 ‛Aţâ-yı Ĥaķķ’a irişür o cânlar

3813. Mükâfât idicidür Ĥayy ü Ķayyûm 

 Ķalur fi‛li ile ‛âlemde her şûm

3814. Dizin çöküp ol iħvân aġlaşurlar
 Ķamu ħalķ gûş idüben ţañlaşurlar

3815. Sürerler i‛tižâr yüzini pîre
 Siper olur olar her gûne tîre 

3816. Ħudâ bu dem bizi rüsvây ķıldı [99b İÜ]
 Seni i‛zâz üzre bay ķıldı

3817. Bizi eyledi bu dem saña muĥtâc
 Ţapuñdan luţf umaruz çıplaġ u aç

3818. Ezelden size mesţûrmış sa‛âdet 

 Yazılmış bizüm alnumıza nekbet

3819. Firâķıñuz ile yildük yügürdük
 Biĥamdillâh sizi ‛izzetde ġördük

*  “Yûsuf dedi ki: Yûsuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz?” (Yûsuf 12/89)
**  “Yoksa sen gerçekten Yûsuf musun, dediler. O da ‘(Evet) ben Yûsuf’um, bu da kardeşim’ 

dedi.” (Yûsuf 12/90)
3815 pîre: yire (BL)
3818 Ezelden: Ezelde (İÜ); mesţûrmış: mesţûr-imiş (İÜ)
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3820. Bugün ‛afv it mukırruz biz günâha
 Düşürdük biz babamuz âh [u] vâha

3821. Baġışla luţf idüp bize günâhı
 Mükâfât ide şehler pâdişâhı

Ķāle lâ teśrîbe ‛aleykümü’l-yevme yaġfirullâhu leküm ve hüve             
erĥamü’r-râĥimîn*  [138b BL]

3822. Dimiş Yûsuf size yoķdur nedâmet
 Biĥamdillâh ki cümleye selâmet 

3823. Virüp Yezdân mülâķāt ķıldı bu dem
 Ki ‛afv itdüm anuñ-çün çekmeñüz ġam

3824. Daħı yigrekdürür ‛afv iden Allâh
 Dilerse bir gedâyı eyler ol şâh

Beşâret
3825. Ħudâ mü᾿minlere yevmü’l-ķıyâmet
 Günâh itmek olupdur size ‛âdet

3826. Deyu ķıla ħiţâb Cebbâr-ı ‛âlem
 Günâhkârdı deye atamuz Âdem 

3827. Günâhlar işledük dine Ħudâ’ya
 Yüzimüz ţutmışuz luţf u ‛aţâya

3828. Muķırr u mu‛teriflerüz günâha
 Ne ma‛lûm olmaya sen pâdişâha

3829. Ümîdvâruz bu demde raĥmetüñe
 Olunmaz ĥadd ü ġāyet şefķatüñe

3830. Bizi yarlıġa Settârü’l-‛uyûb’sın
 Günâhkârlara Ġaffârü’ž-žünûb’sın

3831. Deyeler deye ol dem Ĥayy ü Mennân
 Ķulım Yûsuf bilür eşrâf u a‛yân

*  “(Yûsuf) dedi ki: Bugün size kınama yok. Allâh sizi affetsin. O merhametlilerin en mer-
hametlisidir.” (Yûsuf 12/92)

3822 BL’de “ki” yok.
3826 deye: dine (İÜ)
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3832. Ol iħvânını ‛afv itdi günâhdan
 Revâ oldur bugün ben pâdişâhdan

3833. Çün iķrâr itdüñüz cümle günâha
 Bilüñ ‛afv eyledüm girüñ bu râha

3834. Deyu fermân ide gir cennetüme
 Sizi gördüm sezâ dir ‛izzetüme

3835. Ħudâyâ eyle Hindî’yi olardan [139a BL; 100a İÜ]
 Günâha mu‛terifdür cân u dilden

Ħaberde şöyledür ki*

3836. Dinilür İbnyâmin’i o ĥażret
 Muraŝŝa‛ ħil‛at ile ķıldı zînet

3837. Ve ‛izzet ile gösterür olara
 Urur iħvânınuñ baġrına yara

3838. İder Yûsuf oları ħûna da‛vet
 Ţa‛âm üstünde gösterür muĥabbet

3839. Varup babama beni muştulañ dir
 Ġamı terk eyleyüp şâd ola ol pîr 

3840. Anuñ görmege müştâķum yüzüni
 Îzid rûşen ide anuñ gözüni

3841. Benümle bunda dursun İbnyâmin
 Dilünden gidere babam gümânın

3842. Şefâ‛at-nâme yazuñ babamuza
 Şefâ‛at ķılduġıñuz bile bize

3843. Bize ol daħı eyleye şefâ‛at
 Cezâ çekmeyevüz rûz-ı ķıyâmet

3844. Şefâ‛at-nâme yazmış Yûsuf ol dem
 Cefâ çekmiş idüñüz bundan aķdem

3845. Olup ħayra mübeddel şükr-i Yezdân
 Buları eyle ‛afv dir ĥaķķ-ı Sübĥân

*  İÜ’de “ki” yok.
3839 ol pîr: dilgîr (İÜ)
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3846. Virür pîrahenün ol gül bedenden
 ‛Amâmesin şeşer ol demde serden

3847. İledüñ dir babama bunı benden
 Meşâmına ki ire bûy bedenden

3848. Neşâţa irişüp açıla gözi
 Ħudâ emri ile şâd ola özi

3849. Umarum ol Kerîm-i Žü’l-celâl’den [139b BL]
 Bula fer dîdesi nûr-ı cemâlden

3850. Ķarındaşlarını gönderdi gitdi
 Görüñ kemliklerine eylük itdi 

3851. Vedâ‛ idüp yürür iħvânı yola
 Ve ķırķ gün içre menzil âħir ola

3852. Deyu alurlar imiş menzil anlar
 İrişür anda kim gerçi yalanlar

3853. O Ken‛ân’a yaķın geldükde yolda
 Görürler bir yigit gitmekde anda

3854. Dimişler ne yigitsin ķanda ‛azmüñ
 Beyân eyle bu rehde bize bezmüñ

3855. Dimiş Ken‛ândurur maķŝûd bu rehden [100b İÜ]
 Vaţandur ol ķaçup gelürüm âhdan

3856. Kime mensûbsın Ken‛ân’da dinmiş
 Çıķar ol demde anlar ile biliş

3857. O Ya‛ķūb-ı Nebî câriyesinüñ
 Ben oġluyam ķuluyam ħânesinüñ

3858. İder cânuma te᾿śîr âh-ı mâder
 Ŝılaya giderem bilüñ birâder

3859. Dimişler merĥabâ iy ħâne-perver
 İrişdüñ bu maĥalde bize iy er

3860. Bil imdi Ya‛ķūb oġullarıyuz biz
 İriş imdi bu dem babamuza tîz

3850 Görüñ kemliklerine: Görüñ ki kemlige ol (İÜ)
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Ya‛ķūb Nebî’ye Yûsuf Nebî’nüñ ‛aleyhimâ’s-selâm müjdesidür*

3861. Yaķın geldükde dir şehre Yehûdâ
 Açar pîrâhen-i Yûsuf’ı anda

3862. Ħudâ Ya‛ķūb’a bûyın irgürür dir
 Dimiş ki bû-yı Yûsuf geldi ol pîr

3863. Beşîre dimiş anlar ol mübeşşir [140a BL]
 İriş durma babamuza sen iy şîr 

3864. De ki oġullaruñ Yûsuf’ı buldı 

 Saña ħayırlu ħaber ile geldi

3865. Deyu eyle beşâret iy beşîr sen 

 Oġullaruñ gelüpdür ŝaġ u esen

3866. Olupdur dir beşîr ile beşâret
 Bu aĥvâlden Ħudâ ķılmış işâret

3867. Sebeb olmuşdı Ya‛ķūb dir cüdâya
 Ķavuşdı ol muķaddem dir anaya

3868. Ŝaķınġıl kimseyi rencîde itme
 Ħudâ buyurmaduġı yola gitme

3869. Beşîr geldi dinilür anasına
 İşitdükde dinür çâk itdi sîne

3870. Ŝarılup birbirine aġlaşurlar
 Ħudâ’ya olur âsân müşkil işler

3871. Beşîr ol aradan gelüp irişür 

 O Ya‛ķūb’ıñ elin öpüp görişür

3872. Beşîrden işidür Ya‛ķūb cevâbı
 Bulur ol demde taĥķįķ teşne âbı

*  BL’de başlık “Ya‛ķūb Nebî’ye ‛aleyhi’s-selâm Yûsuf Nebî’nüñ müjdesidür” şeklinde.
3863 durma: ţurma (İÜ)
3864 De ki: Diñüz (BL)
3865 beşîr sen: mübeşşir // gelüpdür ŝaġ u esen: gelüpdürür bil iy şîr (İÜ)
3871 aradan: arada (İÜ)
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3873. Dimiş ki Yûsuf olmuş Mıŝr’a sulţân
 Neşâţ üzre irişdi işte iħvân 

3874. İşidicek gider ‛aķlı hemân dem
 Aĥibbâsı olurlar şâd u ħurrem

3875. Oġullarını istiķbâl iderler [101a İÜ]
 O Ya‛ķūb ‛aķlı geldi gör n’iderler

3876. Yehûdâ virdi ‛amâmeyle gömlek
 Ħudâ virdi o ân Ya‛ķūb’a gülmek

3877. Yüzine sürdi dir Ya‛ķūb oları
 ‛İnâyet eylemiş ol demde Bârî

3878. Açılmış gözleri bâ emr-i Sübĥân [140b BL]
 Urur evlâd ĥikâyesine bünyân

3879. Kîleyi İbnyâmin’in yükine
 Ķodurmış Yûsuf ide bize kîne

3880. Murâdı İbnyâmin ķalmaġ imiş 

 Bile kendüsi ile durmaġ imiş

Ķāle elem eķul leküm innî a‛lemü minallâhi mâ lâ ta‛lemûn*

3881. Oġulları elin öpüp dururlar
 Tażarru‛ eyleyüben yalvarurlar

Ķālû yâ ebâna’staġfir lenâ žünûbenâ innâ künnâ ħâţi᾿în**

3882. Ŝuç itdük Yûsuf içün dile Ĥaķ’dan
 Bize ma‛nîi göster bu sebaķdan 

3883. Ŝorayım Yûsuf’a şâkir mi sizden
 Du‛â eyleyeyüm size o yüzden 

3873 işte: işde (BL)
3880 ķalmaġ: ķalmaķ (İÜ) // durmaġ: durmaķ (İÜ)
*  “(Yakub) ‘Ben size, Allâh tarafından (vahiy ile) sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim, 

demedim mi?’ dedi.” (Yûsuf 12/96)
**  “(Oğulları) dediler ki: Ey babamız! (Allâh’tan) bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü 

biz gerçekten günâhkârlar idik.” (Yûsuf 12/97)
3882 ma‛nîi: ma‛nî (İÜ)
3883 eyleyeyüm: eyleyem (İÜ)
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3884. Çü Ya‛ķūb ižn-i Ĥaķķ’a muntażırdı
 Gelüp Cibrîl dir ki emr olundı

3885. Varasın Mıŝr’a Yûsuf’ı göresin
 Ħudâ emri ile mesrûr olasın

3886. Yaraķ gördürme git Mıŝr’a hemân dir
 İder Ya‛ķūb o dem içinde tedbîr

3887. O Mennân emriyle olur revâne
 Gele başladı ķuvvet cism u câna

3888. Ķarîb olduķda Mıŝr’a dir ki Ya‛ķūb
 Yehûdâ’ya dimiş ki püser-i ħûb

3889. Varup Yûsuf’ımı sen eyle âgâh
 Biĥamdillâh ki itmâm buldı bu râh

3890. İder Yûsuf’a peyġāmı Yehûdâ
 Olurlar ‛asker ile şûħ u şeydâ

3891. Melikle Yûsuf ile cümle begler [141a BL]
 O pîre ķarşu üç menzil giderler

3892. Muraŝŝa‛ tâcla Yûsuf ħil‛at-i ħâŝ
 Yazılmış tâc eţrâfına İħlâŝ

3893. Görür ‛askeri żâhir oldı Ya‛ķūb
 Ne nişân üzre görinür ki maţlûb 

3894. Ŝorar Yûsuf’ı Ya‛ķūb ķanķısıdur [101b İÜ]
 Ķızıl aţlas sâyebânlusıdur

3895. Ne ħoşdur iki müştâķ buluşalar
 Ŝarılup birbirine ķavuşalar

3896. Görür Yûsuf daħı Ya‛ķūb’ı ol dem
 Cihân içre bulunmaz daħı ol dem

Ĥażret-i Ya‛ķūb Ĥażret-i Yûsuf ‛aleyhimâ’s-selâm ile buluşdılar

3897. İner Yûsuf atından cümle begler
 İnüben ĥażrete ķarşu yürürler

3893 Ne nişân: Ne şân (BL)
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3898. Deveden indi dinmiş anda Ya‛ķūb
 Yürür ķarşu biri birine maţlûb

3899. Görür ol Yûsuf’ıñ serv-i ħırâmın
 Görür Yûsuf peder ķaddi kemânın

3900. Varur biri birini seyr iderek
 İrişür birbirisine giderek

3901. Ŝarılur birbirine iki ‛âşıķ 

 Ata oġula ŝarıla yaraşıķ

3902. Ķoķar gerdânını Ya‛ķūb civânuñ
 Belürür âşinâlıķları cânuñ

3903. Sürer Yûsuf da yüze liĥyesini
 Öper tekrâr-be-tekrâr dir elini

3904. Bulur dir cism-i Ya‛ķūb cânı ol dem
 Dökilür gözleründen yirlere nem 

Beyt  [141b BL]

3905. Gerçi firķat aġlaması yatludur
 Lîk vuŝlat aġlaması ţatludur

3906. Öper melik o dem peyġamber elin
 O dem Ya‛ķūb açar du‛âya dilin 

3907. Dimiş iy Ĥayy [ü] Ķayyûm Ferd [ü] Vâĥid
 Ki vaĥdâniyyetüñe ulu şâhid

3908. Yaratduñ nûrını maĥbûbıñuñ sen
 Muķaddem cümle-i kevn-i mekândan

3909. Emânet durdı nice enbiyâda 

 Şu‛â‛ına irişdi etķıyâda

3910. Benüm Yûsuf’uma da ĥiŝŝe virdüñ
 Kelâm-ı ķudretüñle ķıŝŝa virdüñ

3901 Ŝarılur: Ŝarılurlar (İÜ)
3904 Dökilür: Dökerler (BL)
3906 dilin: elin (BL)
3909 durdı: ţurdı (İÜ)
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3911. Firâķum irgürüp bu dem viŝâle
 Du‛â içün el açdum ĥasb-i ĥâle

3912. İlâhâ cümle müştâķına vuŝlat
 Müyesser eyle baña oldı ‛izzet

3913. Ve cümle ĥâcet-i ħayrı revâ ķıl [102a İÜ]
 Hemîşe ķullara luţf u ‛aţâ ķıl

3914. Dimişler cümle ĥâżır anda âmîn
 Öper ol demde elin İbnyâmin

3915. İrişür yine ber-tekrâr murâda
 Süvâr olurlar anlar ol arada

3916. Ħudâyâ Hindî’nüñ irdi zamânı
 İrişdür ħâtimede ħayra anı

3917. İki oġlın görüben peyġamber
 İdüp tekbîr dimiş Allâhu ekber

3918. Sarâyına gelürler şevket ile
 Geçer taħtına Yûsuf devlet ile

3919. Babasın ķondurup ikrâm ķıldı
 Nice ķullarına in‛âm ķıldı

3920. Durup ķarşusına cümle oġullar [142a BL]
 Elin ķavşuruban dururdı ķullar

3921. Ŝorar oġulların melik o pîrden
 Vireyin açmaġa iller bu yirden 

3922. Dimiş ki şâkirem ben Yûsuf’umdan
 Ŝaķınuram ben anı dir gözümden

3923. Aña teslîm ķıldum cümle varı
 O żabţ idüp gözedür her diyârı

3924. Ħudâ dir râżı ola ĥażretünden
 Utanmışdur ķamu il ‛izzetünden

3925. İder Ĥażret-i Ya‛ķūb da du‛âyı
 Müzeyyen gördi ķarşusında ayı

3921 açmaġa: uçmaġa (BL)
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3926. Yûsuf sarâyı içinde yedi ţaş
 Zer imiş bilesin anı ķarındaş

3927. Degirmen ţaşı miķdârı o ţaşlar
 Żiyâfet ecline pişmekde aşlar

3928. Melik kendü sarâyına çeker baş
 Ayaġına doķunur yâd olan ţaş

3929. Yapışur ţaşa Yûsuf ķaldıruban
 Atar ţaşı havâya töñdürüben

3930. Melik gördükde Yûsuf ķudretini
 O dem fehm itdi Ĥaķķ’uñ ‛ibretini

3931. Ve Yûsuf ķudret-i iħvânı dimiş
 Melik dir anlara buyruķ gerek iş

3932. Dimişler imtiĥân olunsa anlar
 Dinür żâhir olur ol dem hünerler

3933. Varuñ melik ķatına siz birâder
 Hüner ile hünerver yâd olur er

3934. İdüñ ıżhâr orada ķudretiñüz [102b İÜ]
 Melik artura sizüñ ‛izzetiñüz

3935. Melik diler oları ķıla seyrân [142b BL]
 Ĥużûr-ı melike varur ol iħvân

3936. Dutar Şem‛ûn dinmiş men ĥacer dir
 Havâya töñdürür inerken er dir

3937. Yehûdâ ţutar inerken o ţaşı
 Keserle dide şîrden anda başı 

3938. Dutar arslanı ķoparur serini 

 Sürür meydâne arslanuñ tenini

3939. Daħı her biri bir lu‛b ider ıżhâr
 Olara yüz dutar bu lu‛b-ile kâr 

3937 Keserle dide: Keserlevin (BL)
3938 Dutar: Dutup (İÜ)
3939 dutar: ţutar (İÜ)
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3940. Melik dir bunlar açsun çevre ili
 Olaruñ ol il ola beli 

3941. Bu emri işidicek ol ķarındaş
 Du‛â içün o demde açdılar baş

3942. Melikle var ola Yûsuf cihânda
 Eśer biz daħı ķoyalum zamânda

3943. Deyu eţrâfa olurlar perîşân
 Kişiye cür᾿et ile irişür şân

3944. Alur küffâr elinden yedi ķal‛a 

 Çeker seyfini küffârını ķam‛a

3945. On iki biñ ere olur muķābil 

 Birisi iy birâder olma sâ᾿il

3946. Ŝınar ol ‛asker ol merdüñ elinden 

 Hüner artıķ gerek elde dilünden

3947. Olar da ĥâkim olurlar o yerde
 Neler yatur işit cânâ bu yerde

3948. Melik Yûsuf’a virür cümle mülkin
 Kemâli ile şerĥ olmaķ ne mümkün

3949. Yigirmi yedi yıl ‛ömri bu ĥâlde
 Sürer dir Ĥażret-i Ya‛ķūb cihânda

3950. İdüp rıĥlet irer bâġ-ı cinâna [143a BL]
 Du‛â ķıl rûĥı içün ‛âşıķāne

Fâtiĥa*

3951. Sekiz yıl ŝoñra Ya‛ķûb’dan melik dir
 Mekân olmış aña da bilesin yir

3940 İkinci mısrâda vezin bozuk. BL’de “اولˮ  kelimesi “olˮ okunacak şekilde harekelenmiştir.
3944 yedi: biri (İÜ)
3945 ere olur: er olurlar (BL)
3946 elinden: elinde (İÜ) // elde dilünden: elinde dilden (BL)
*  BL’de “Fâtiĥa” yok.
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3952. Meliküñ Maķŝab adlu oġlı ķalur 

 Dinür Fir‛avn la‛îni andan olur

Ĥikâyet-i Zelîħâ

3953. Zelîħâ ayru düşdükde ţalâķla [103a İÜ]
 Ţaramaz oldı zülfini ţaraķla

3954. Nice kimseler olmış aña ţâlib
 El irgürememiş dir aña râġıb

3955. Zelîħâ ‛ışķ-ı Yûsuf ile şeydâ
 Bir ev itmiş dinilür anda peydâ

3956. Oturur on sekiz yıl dâyim aġlar
 Dem-i ĥasret anuñ cismini baġlar

3957. Oķur dir Yûsuf’ıñ vaŝfını ezber
 Ħaber-i Yûsuf’a virürdi biñ zer

3958. Göñülde naķşı olmış naķş-ı Yûsuf 

 Alurdı biñ zeri Yûsuf-ı mevŝûf

3959. Gözi görmez olup bili büküldi
 Olan dostları cümle yüz çevirdi

3960. Gelür Yûsuf şikârdan didiler dir
 Zelîħâ ider anda ĥüsn-i tedbîr

3961. Çıķaruñ Yûsuf’ıñ râhına beni
 Dimişler ķorķaruz öldüre seni

3962. Dimiş ĥâşâ Zelîħâ ol nebîden 

 Ki bir ķıla degüben incide ten

3963. Yaķın geldükde Yûsuf ķıldı zârı
 Nidâsını işitdürmiş o Bârî

3964. Dimiş ŝabr eyleyüp ŝaķlayan özin [143b BL]
 Ĥarâma nażar itdürmedi gözin

3952 Maķŝab: Manŝıb (BL) // Fir‛avn la‛îni: Fir‛avn-ı la‛în (BL)
3958 naķşı olmış: naķş olmış (BL)
3962 nebîden: velîden (İÜ)
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3965. Anı luţfıyla Yezdân ķıldı sulţân
 Revâdur şimdi saña luţf u iĥsân 

3966. Şu ki sulţân idi nefs arzûsından
 Cihân yoķluķla aña oldı zindân

3967. İrişür gûş-ı Yûsuf’a ŝadâsı
 İder te᾿śîr Yûsuf’a edâsı

3968. Dimiş Yûsuf ki kimdürür bu nâdî
 Ne kişidür görüñ nedür murâdı

3969. Dimişler ki Zelîħâ’dur i sulţân
 Olupdur derd-i hicrân-ıla nâlân

3970. Çeküp at başını dir nitesin sen
 Zelîħâ işidüp terk itdi cân ten 

3971. Gider ‛aķlı gelür başına tekrâr
 Ki ‛ışķ ehli bilürsin eylemez ‛âr

3972. Zelîħâ’ya dimiş ki n’oldı saña 

 Ne olmış ise ‛ışķuñ itdi baña

3973. Şehâ ‛ışķuñla gözsüz ķarı oldum
 Virüp yoluña varı ‛ârî oldum

3974. Dimiş ki ne dilersin dilegil sen [103b İÜ]
 Yüzüñ görmege gözüm dilerüm ben

3975. Ta‛accüb eyleyüp Yûsuf dimiş dir
 Daħı ‛ışķumla mısın olduñ a pîr

3976. Zelîħâ dir ki ‛ışķımı bilesin
 Ķamuçuñ ucını baña viresin

3977. Virür Yûsuf ķamuçı ucın aña
 Nigâh eyle i şâhum şimdi baña 

3965 BL’de ikinci mısrâ “Olupdur derd ü hicrân-ıla nâlân” şeklindedir. Bu mısrâ İÜ’de 3969. 
beyitte kayıtlıdır. BL’de bu beyit (3965) ile 3970 arası beyitler bulunmamaktadır.

3970 cân ten: cân u ten (İÜ)
3972 n’oldı: ne oldı (BL)
3977 Nigâh: Nikâĥ (BL)
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3978. Ķamuçı ucın aġzına alur âh
 İder derd-i derûnından ol âgâh

3979. Yanar ķamuçı âhı âteşinden
 Ŝaçı Yûsuf’ıñ ürperür başından

3980. Zelîħâ’yı sarâyına getürir
 Hemân Ĥażret-i Cibrîl gelüben dir 

3981. Zelîħâ’ya ŝoruñuz ki ne diler
 Anuñ âhı-ıla zârı baġrı deler 

3982. Dimişler ne dilersin söyle bu dem
 Baña yine irişe tâzelik dem

3983. Ħudâ rûzî ķıla ben tâze olam [144a BL]
 Ezelki ĥüsn u ħulķı yine bulam

3984. Ĥelâlüm olasın iy şâh-ı ‛âlem
 Giresin ķoynuma iy mâh-ı ‛âlem

3985. Du‛âya el açup Yûsuf o ânda
 Tażarru‛ eyledi ħaylî zamânda

3986. Ķabûl eyledi ĥâcâtını Yezdân
 Zelîħâ ĥüsni virildi kemâ kân

3987. O ķādir ķudretin ıżhâr ķıldı
 ‛Ubûdiyyete ħalķ iķrâr ķıldı

3988. Zelîħâ görinür evvelki ĥâlde
 Yine ĥâŝıl olur ĥüsni kemâlde

Bârî Ħudâ Zelîħâ’ya du‛â-i Yûsuf Nebî ile yine ĥüsnini kemâ 
kân yirine getürüp Zelîħâ müslümân oldı*

3989. Dimiş Yûsuf Zelîħâ’ya ŝıġa ķol
 Ĥelâl olmaķ dilerseñ müslümân ol

3990. Dimiş ma‛şûķ ne dînde ise ‛âşıķ
 Olur anuñ dîni üzre muvâfıķ

3980 getürir: getür dir (İÜ)
3981 deler: diler (BL)
*  ĥüsnini: ĥüsni (BL); getürüp: gelüp (BL)
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3991. Saña ‛âşıķ olaldan müslümânum
 Baña telķįn-i îmân eyle cânum 

3992. Zelîħâ dikdi engüşt-i şehâdet
 İder Yûsuf aña ta‛lîm ‛ibâdet

3993. Nikâĥ idüp şerî‛at râhın açdı
 Zelîħâ’ya muĥabbet âbı saçdı

3994. Zelîħâ luţf-ı Yezdân’a iricek [104a İÜ]
 Dinilmiş aña ol dem ifteĥ ‛aynek

3995. Göñül gözüni rûşen eylemiş Ĥaķ
 Ħudâ muĥabbetine düşürür şevķ

3996. ‛İbâdetde olur gice vü gündüz
 Gicesi ķadr idi ‛îd idi her rûz 

3997. Zelîħâ şevķı düşer Yûsuf’a dir [144b BL]
 Bu nev‛ üzere olur emr-i taķdîr

3998. Ķaçan Yûsuf ki ‛ışķ ĥâlin açardı
 Zelîħâ durmayup ol ân ķaçardı

3999. Dimişler oldı tebdîl ‛ışķ-bâzî
 Bize sen ider olduñ cevr u nâzı

4000. Zelîħâ dir ki Ħâlıķ sevgisiyle
 Muĥabbet baña olmışdur vesîle

4001. Derûnum dopdoludur ġayre yir yoķ 

 Günâhı eyledüm evvelde ben çoķ

4002. Yine Yûsuf ider ‛ışķ üzre iķdâm
 Zelîħâ götürür ol demde aķdâm 

4003. Ķaçar Yûsuf düşer pâyine anuñ
 Yapışur etegine yâr-ı cânuñ

3991 “eyle cânum” ibâresi BL’de “eyle iy cân”, İÜ’de “eyle iy cânum” şeklinde. BL’de kafiye, 
İÜ’de vezin tutmuyor.

3996 ķadr idi: ķadirdi (İÜ)
4001 dopdoludur: ţolupdur (İÜ)
4002 ‛ışķ: ‛ıyş (BL) // İÜ’de ikinci mısrâdaki “götürür ol demde” ibâreleri “ol demde götürür” 

şeklinde yazılmıştır. Ancak kelimelerin altında takdim ve tehiri işâret eden ( م ) ve (خ) 
harfleri var.
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4004. İder çâk dâmenün ardından anuñ
 Gör indi ĥikmetini sen Ħudâ’nuñ 

4005. Zelîħâ dir ki gömlegimi iy cân 

 Senüñ gömlek-ile eyledüñ aķrân

4006. Zelîħâ ile Yûsuf on sekiz yıl
 Geçürürler bu devrânı oñat bil

4007. Olur beş oġlı iki ķızı andan
 Alurlar kâmı bu ĥâlle cihândan 

4008. İrer peyġamberî Yûsuf’a bilgil
 Ki Ya‛ķūb ile hem-nişîn idi-gil

4009. Virür sulţânlıġı Maķŝab’a ol dem
 Yürüdür ĥükmini Allâhu a‛lem

4010. İrişür ‛ömr-i Yûsuf ħâtimeye
 Sa‛âdetlü kişi kim bunı deye 

Rabbi ķad âteytenî mine’l-mülki ve ‛allemtenî min te᾿vîli’l-eĥâdîś*

4011. Dimiş virdüñ İlâhâ pâdişâhlıķ [145a BL]
 Ve düş ‛ilmini bildirdüñ i Ħâlıķ

Teveffenî müslimen ve elĥıķnî bi’ŝ-ŝâliĥîn**

4012. İrişdür ħâtimeyi ħayre ol dem 

 Ķoparġıl beni peyġamberle ol dem

4013. Murâd bundan birâderleri dirler [104b İÜ]
 Bular uħrâda sulţânla ķoparlar

4014. Ki müslim nesl-i İbrâhîm dinilür
 Bu Ķur᾿ân ma‛nisi üzre bilinür

4004 indi: imdi (İÜ)
4005 gömlegimi: gülegimi (BL)
4007 ĥâlle: ĥâl-ile (BL)
4010 kim: ki (İÜ)
*  “Rabbim! Mülkden bana (nasibimi) verdin ve bana (rüyada görülen) olayların yorumunu 

da öğrettin.” (Yûsuf 12/101)
**  “Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat.” (Yûsuf 12/101)
4012 İrişdür: İrişdi (BL)
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Ĥanîfen müslimen*

4015. Murâd bundan dinür İbrâhîm olmış
 Bu ma‛nîyi bulanlar böyle bulmış

4016. Dimiş Yûsuf İlâhâ yevmü’l-ekber
 Beni İbrâhîm aŝlı ile ķopar

4017. Ħudâ eyleye raĥmet cümlesine
 Girerüz cümle insân ile sine

4018. Cihân içinde anlar sikke ķoya
 Bu maĥal içre Fâtiĥa oķuya

4019. Dinür iħvân-ı Yûsuf-çün ol erler
 Olurlar cümle anlar peyġamberler

4020. Zamân-ı Mûsâ’ya irer nihâyet
 Ululardan olınmışdur rivâyet

4021. Olurlar on iki ŝaf ŝoñra andan
 İrer Fir‛avn eyyâmı zamândan 

Zuhûr-ı Fir‛avn ‛aleyhi’l-la‛ne

4022. Tevârîẖ-i Ţaberiyye’de mesţûr
 Bilinmesine ŝarf olundı maķdûr

4023. Vehb ibn Münebbih Ka‛bü’l-Aĥbâr [145b BL]
 Ve ‛Abdullâh-ı ĥażret naķli yazar 

4024. Velîd bin Maķŝab’a Fir‛avn dinilür 

 Ve Kur᾿ân-ı ‛Ażîm’de de añılur

4025. Tevârîħüñ kitâblarında yazar
 Peġamber ‛aķabince o bedkâr

4026. Benî İsrâ᾿îl’e o dört yüz yıl
 Olur dir pâdişâh dinmiş bunı bil

* “[İbrâhîm] Allâh’ı bir tanıyan dosdoğru bir müslüman [idi].” (Âl-i İmrân 3/67)
4021 ŝaf: ŝınıf (İÜ)
4023 Vehb: Veheb (BL); Ka‛bü’l-Aĥbâr: Ka‛bü’l-Aħbâr (BL) // naķli: naķl (BL)
4024 Maķŝab’a: Maķŝab (BL)



Kısas-ı  Enbiyâ 499

4027. Rivâyet-i ‛Arab’dan geldi dinmiş 

 Ve Ķur᾿ân içre dir adı añılmış

Ve Fir‛avne ži’l-evtâd*

4028. Dimişler ba‛żılar Fir‛avn’uñ aŝlı
 Ħorâsân’dan żuhûr itmiş o nesli

4029. Babası tâcir imiş şehr-i Ħum’dan
 Ticârete gider dirler ilinden

4030. Dinür dört yıl ticâret üzre yürür
 Gelüp Fir‛avn’i dir beşikde bulur

4031. O bir yaşında oġlan dir beşikde [105a İÜ]
 Bulur ol ĥâżır oġlanı eşikde

4032. Dimiş ħâtûnına oġlan kimiñdür
 O ħâtûn daħı dimişdür senüñdür

4033. Bilür ki ol arada mâcerâ var
 O mażlûm daħı ħalķdan eylemiş ‛âr

4034. Sükût ile geçürür sâl u mâhı
 Görelüm neye irgürür günâhı

4035. Ol oġlan irişür dir beş yaşına
 Ki diñlegil o dem anuñ işi ne

4036. Ol oġlancıķlar ile oyun eyler
 O kendüsin beg itmek âyîn eyler

4037. Müdâmî âyini ţavrı ĥükûmet [146a BL]
 Dimişler var bunıñ ĥâlinde ĥikmet

4038. İrer Fir‛avn yigirmi yaşına çün 

 İrer babalıġına emr-i Bî-çûn

4039. Ķalur mâl u menâl Fir‛avn’e ol dem
 Çürüdüp cümlesini dir çeker ġam

4040. İrişür faķra üç gün aç oturur
 İder terk-i diyâr ayaķ götürür

4027 Rivâyet-i: Rivâyeti (İÜ)
*  “Kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun’a.” (el-Fecr 89/10) 
4038 çün: ĥûn (BL)
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4041. Gelür Merv’e vü Serħas adlu şehre 

 Düşürür anı açlıķ ķahrı ķahra

4042. Gezer şehr içre dir bir manķırı yoķ
 Hâmân adlu kişinüñ luţfı dir çoķ

4043. O Hâmân’uñ oturur yanına yâr
 Aña açlıķdan açdı dindi esrâr

4044. Ţa‛âm getürüben eyler żiyâfet
 O Hâmân’a müdâm ol idi ‛âdet

4045. Ŝorar ķandan gelüp ķanda gidersin
 Nedür ĥâliñ ne ĥâl üzere ersin

4046. Gelişüm Ħum’dan u Mıŝr’a giderüm
 Dimiş ol daħı refîķa göyerüm

4047. Murâdımdur benüm Mıŝr’a yürüyem
 Erenlerine yüzümi sürüyem

4048. Senüñ gibi dilâver yâra irdüm
 Ħudâ virdi seni ben eyü bildüm

4049. Görür yol yaraġın Hâmân dimişler
 İkisi daħı Mıŝr’a yürimişler

4050. Varuban Mıŝr’a irişdükde anlar
 Görüñ anları Mıŝr içre n’eyler

4051. Ķavun çekirdegin divşürdi ħasdan 

 Götürmüşler imiş ol ânda andan

4052. Mıŝr ķapusınıñ dir ţaşrasında [146b BL; 105b İÜ]
 Ħarâb yire ĥarem çeker o ĥînde

4053. Çekirdegi eküp bustân iderler
 Ķavunı irişüp ŝatmaķ dilerler

4054. Mıŝr’da ol aŝıl ķavun bulunmaz
 Kim ola ol ķavunı görüp almaz

4041 adlu: atlu (BL)
 4051 divşürdi: dirseri (BL)
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4055. Alur Hâmân aķçesiyle bir ħar
 Dutar bir yük ķavun Hâmân diyen er

4056. Yürür Mıŝr’uñ ķapusına ki gire
 Ķapucıları tüskürür girüye

4057. Dimişler vir bâcuñı gir içerüye
 Ve vir onda birin ķapucı yeye

4058. Dimiş Hâmân bu turfanda ķavundur
 Bunıñ onda birin almaķ żulümdür

4059. Ķapucı dir ki onda ikisin vir
 O da temerrüd ider virmezem dir 

4060. Üşüp ķapucılar yaġma iderler
 Görüñ Fir‛avn’ı Hâmân’ı n’iderler

4061. Gelüp Fir‛avn’e Hâmân ķıldı taķrîr
 O dem Fir‛avn’i nâm ķıldı taĥrîr

4062. Dimiş sulţânı Mıŝr’uñ anı bilmez 

 Ne ħoş żulmını bu şehrüñ o görmez

4063. Yazar vaŝfını żulmüñ nâmede ol 

 Dutar sulţân ķapusına o dem yol

4064. Yürür dinür o sulţân ķapusına
 Varup irişdügi dem ţapusına

4065. Virür dir ‛arż-ı ĥâlin ol dem içre
 Yazar sulţân daħı dir nâme içre

4066. Kimüñ ki ķudreti var żulme mâ᾿il 

 Olunmaya anuñ żulmına ĥâ᾿il

4067. Virürler kâġıdı Fir‛avn’e alur [147a BL]
 Aña mefhûm-ı kâġıd żâhir olur

4059 virmezem: virmez (BL)
4062 anı: bunı (İÜ)
4063 żulmüñ nâmede: Hâmân’uñ o dem (İÜ)
4066 mâ᾿il: mâyil (BL) // ĥâ᾿il: ĥâyil (BL)
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4068. Gelüp Hâmân’a dir fetĥ oldı ebvâb
 Açıldı üstümüze bir ulu bâb

4069. Bize sulţân ižin virdi gör işte 

 Murâd idindigüñ işigi işle

4070. Hemân bustânı bozup şehre girür
 Mezârâtuñ bir ulusını bulur

4071. Ĥarem çeker mezârâtı ider żabt
 Ķapu yapar üzerine yazar ħaţ

4072. Yapar ķapu öñünde iki dükkân
 Delerler kân orada iki yârân

4073. İki kürsî ķoyup geçüp oturur [106a İÜ]
 Dimişler dir ķapuya kilid urur

4074. O gün meyyit getürdiler dir anda
 Muķaffel bâb dinür miftâĥı ķanda

4075. Görürler kim iki heybetlü âdem
 Otururlar o kürsîlerde ebsem

4076. Dimişler anlara açıñ bu bâbı
 Ķoyalum meyyiti bulıñ śevâbı

4077. Dimiş Fir‛avn aña virgil on aķçe
 Niçün didükçe ister daħı çoķça

4078. Muĥaŝŝal söyledükçe arturur ol
 Giderek elli aķçeye irer yol

4079. Olup nâçâr virürler elliyi dir
 O meyyiti alur ķoynuna dir pîr

4080. Ķavun bâcında ķapuda olanı
 Bular da âyîn idinmişler anı

4081. Ŝanurlar ħalķ bunı sulţânuñ emri
 Be-her-ĥâl dutulur ĥükkâmıñ emri

4069 işte: işde (BL) // işigi işle: ĥâlde ol işte (İÜ)



Kısas-ı  Enbiyâ 503

4082. Olur şâyi‛ ki meyyit bâcı vardur [147b BL]
 Ulusına göre bâcın iledür 

4083. Bilürler meyyite aķçe alurlar
 Kâġıda ķoyubanı getürürler

4084. Bile meyyitle getürüp virürler
 Açup ķapuyı meyyiti alurlar 

4085. Mezârına iledüp defn iderler 

 Bu nev‛ üzerine âyîn güderler

4086. Bunıñ üzerine bir ħaylî ezmân
 Geçer mâl cem‛ olınur dir firâvân

4087. Ķıyâsa gelmez olmış cem‛ olan mâl
 Şecî‛ eyler kişiyi bil ki emvâl

4088. Dinür Fir‛avn’i vâfir ķullar alur
 Siyâh ķaftanlar ile dir geyürür

4089. O žer dökme ider serde külâhı
 Dutar bu ĥâl ile âyîn-i şâhı

4090. Ķuşadur žer kemer-bendlü ķılıçlar
 Müdâmî gösterür ‛ucbe ķılınçlar

4091. Ve kendü içün itdürmiş o bir taħt
 Oturup taħt üzere sürmede baħt

4092. Durur ayaġ üzere iki ķorķul
 Şecâ‛at gösterürler ŝaġ ile ŝol

4093. Bir altun kürsîde Hâmân oturur
 Anuñ da ķarşusında ķulı durur 

4094. Mehâbet gösterürler iki merdân
 Oları eyle gören oldı lerzân

4082 iledür: eledür (BL)
4084 Bu beyit İÜ’de derkenârda kayıtlıdır.
4085 iledüp: iletüp (İÜ)
4093 Anuñ da: Anuñ (İÜ)
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4095. Bu ĥâl üzre yine geçer nice sâl  [106b İÜ]
 Ķolaydur tertîb itmek olıcaķ mâl

4096. Var imiş sulţânuñ ulu vezîri
 Anuñ ķızlarınuñ dir öldi biri

4097. Fiġān u nâle ile getürürler [148a BL]
 Kûristân ķapusı öñünde ķorlar

4098. O ‛âdetden ħabîr degil olar hîç
 Görüp âyîn-i Fir‛avn’i olur pîç 

4099. Tevâżu‛la vezîrüñ bir ķulı dir
 Kerem eyleyüben ķapuyı açdır 

4100. Dimiş Hâmân ki biñ aķçe gerekdür
 Dimişler çekdigüñ zâyid emekdür

4101. Bu sulţânuñ vezîrinüñ ķızıdur
 Cevâbla dir iki biñ de azıdur

4102. Ķul ayıtmış ki niçün eyle dirsün
 Dimiş Hâmân ki aķçe üç biñ olsun

4103. Olar söyledügince biñer artar
 Söz uzar aķçe de on biñe yiter

4104. Vezîre varuban naķl olmış aħbâr
 Ölüyi unudur vezîr çeker ‛âr

4105. İşidür anlaruñ ķudretlerini
 Tamâm iž‛ân ider heybetlerini

4106. At eyerledüben ħayl u ħaşemle
 Ol efkâra düşer ķat ķat elemle

4107. Gelüp ķapuya görür ţavr u tedbîr
 O ĥâlden oldı âŝaf dindi dilgîr

4108. Ta‛accüb eyledi ol ţavrı gördi 

 Atın maĥmuzlayup ilerü sürdi

4095 üzre yine geçer: üzerine geçer (İÜ)
4098 olur: olar (BL)
4099 açdır: aç dir (İÜ)
4108 ţavrı: durı (BL)
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4109. Dimiş Fir‛avn’e niçün bâb açılmaz
 Bu meyyit ĥufrine niçün ķonulmaz 

4110. Dimiş fetĥe gerekdür on biñ aķçe
 Niçün dimiş yigirmi biñ bulunca

4111. Vezîr görür ki iş işden ziyâde
 Yigirmi biñle bâb oldı küşâde 

4112. Yerine defn iderler meyyiti dir [148b BL]
 Vezîr bunlar içün itmede tedbîr

4113. Seĥerden irişür sulţâna âŝaf
 Yanına cem‛ olur a‛yân u eşref

4114. Dimiş bir kimse gelmiş şehr-i Mıŝr’a
 O heybetlü kişi gelmeye ‛aŝra

4115. Ĥarem çekmiş mezâra kilid aŝmış
 Öli bâcı ile ol kişi azmış

4116. Öliden diledükce bâc alur ol [107a İÜ]
 Durur ķarşuda ķullar ŝaġ ile ŝol

4117. Siyâh ķaftanlu zer kemerlü ķullar
 Ve zer dökme siyâh külâh giyerler 

4118. Ve kendü taħt üzere kâmurânî
 Oturmışdur çekilmiş sâyebânı

4119. Ve ķulları dutar altun degenek
 Nacaķ bıçaķ daħı ĥarbe ne gerek 

4120. Anuñ altında altun kürsî üzre
 Oturur bir kimesne ‛ırżı üzre

4121. Anuñ da ķulları durmış kemâ kân
 Bu ĥâl üzre müzeyyen ķılmış eyvân

4109 BL ve İÜ nüshalarında ikinci mısrâdaki “ĥufrine” kelimesi yerine “ĥaķķına” yazılmıştır. 
Ancak mânâ icâbı kelimenin “ḥufr: çukur, mezar” olması gerekmektedir. Nitekim H nüs-
hasında da bu kelime “ĥufrine” şeklindedir (vr. 111b).

4111 biñle: biñ ile (İÜ)
4117 külâh: külâĥ (BL)
4119 ĥarbe ne gerek: ĥarbe gerek (BL)
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4122. Benüm ķızım ķodurmamış mezâra
 Şu deñlü eylemiş ħüddâm müdâra

4123. Muĥâl olmış ħaber virildi kendüm
 Aña şevket ile varup göründüm 

4124. Baña itmedi aŝlâ iltifâtı
 Şecâ‛at üzre gördüm ben o žâtı

4125. Yigirmi biñi aldı ḍarbı benden
 Mezâr ķapusını fetĥ itdi andan

4126. Dimiş sulţân vezîre getür anı
 Vezîr varmadı dir ķorķuda cânı 

4127. Var-ımış bir süħanver merd-i ‛âķil [149a BL]
 Olur sulţân bu sırrı aña nâķil

4128. Varagör ol kişiyi ne kişidür
 Bu fi‛li söylenür anuñ işidür

4129. Aña ta‛żîm mi lâzım yoħsa taĥķįr
 Orada eylegil sen ĥüsn-i tedbîr

4130. Getürüñ ol kişiyi baña bunda
 Seni gördüm revâ bunda bu demde

4131. O kişi elli sulţân ķullarından
 Bili kemerlinüñ eyüleründen

4132. Bile alup yürür Fir‛avn’e doġrı 

 Görür bî-ĥad ġulâm külâhı egri

4133. Ve zer kemerlü zer ķuşaķlı merdler
 Olur pür âlet-i ĥarb-ile serdler

4134. Şecâ‛at ile Fir‛avn taħt üzre 

 Oturmış şâhvârî baħt üzre

4135. Yaraşıķ şevket üzre var mehâbet
 Çavuşlar ķarşu durur pür şecâ‛at

4123 Muĥâl: Maĥâl (BL)
4126 ķorķuda: ķorķutdı (BL)
4132 doġrı: ţoġrı (İÜ)
4134 ile: üzre (BL)
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4136. Görür Hâmân’ı taħtdan aşaġada 

 Oturmış zerdî kürsîde küşâde

4137. Anuñ da ķulları eţrâfa durmış [107b İÜ]
 Mehâbet ol varan kişiyi almış

4138. Bilür Hâmân ki sulţândan gelür ol
 Varur ķarşu buyrun n’ola medlûl 

4139. Murâd Fir‛avn’e bulaşmaķdurur dir
 Çıķup ol ânda Fir‛avn’e danışur

4140. N’ola dir vir icâzet bunda gelsün
 Ne buyurmış ise sulţân bilinsün

4141. Çıķar yuķaru Fir‛avn ider iķbâl
 Dimiş ki olıñuz luţf-ile ħoş ĥâl

4142. Ŝafâ geldüñ deyu ikrâm eyler [149b BL]
 Nedür ħidmet buyuruñ deyu söyler

4143. Diler ĥażret-i sulţân sizi görmek
 Sizüñle dost olup maķŝûd bilişmek

4144. N’ola dir biz de müştâķız görelüm
 Ġubâr-ı pâylerine yüz sürelüm 

4145. Bize i‛zâz u ikrâm muştıladuñ
 Bizi peyġām ile dir ululaduñ

4146. Geyirüp ħil‛ati dir ider i‛zâz
 Buyuruñ biz de varduķ açıla râz

Fir‛avn’i sulţâna da‛vetidür

4147. Eyerlenür hemân-dem esb-i devlet
 Geyerler ikisi fâħirî ħil‛at

4148. Müzeyyen ķulları ĥâżır öñünce
 Kimisi nâzik u kimisi bunca

4136 Hâmân’ı taħtdan: Hâmân taħtından (İÜ)
4144 Ġubâr-ı: Ġubârı (İÜ) BL’de “Ġubâr”ın sonuna önce “ى” konmuş, sonra üstü çizilmiş.
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4149. Yürümişler sarây-ı pâdişâha
 Düşündiler yürürler ulu râha

4150. Varup ĥâcib muķaddem vaŝfı söyler
 Vaķārlu muĥteşem ma‛ķūl erler

4151. Tedârük ile şâhâne olur ĥâl
 Görüp anlar geçürmiş nice aĥvâl

4152. Tamâm maķbûl evżâ‛ ile eţvâr
 Şaha ma‛lûm olur şimdi ne kim var

4153. Göñüle irişür şefķat ķulaķdan
 Davul âvâzı gerekdür ırâķdan 

4154. Varuban bâb-ı şâhîye inerler
 Hemân ân aġaları ķarşılarlar 

4155. Ĥużûr-ı pâdişâhîye giricek
 Edeple ħâk-i pâye yüz süricek

4156. İder i‛zâz u ikrâm pâdişâh da [150a BL]
 Oları ħoş görür sulţân nigâhda

4157. Ayaġ üzre edeb-ile dururlar [108a İÜ]
 Açar ħaber şehinşâhda görürler

4158. Buyurur baña niçün gelmediñüz
 Fużûlî bunca işler işlediñüz

4159. Tevâżu‛ eyleyüp Fir‛avn u Hâmân 

 Bize devletlü şâh eyledi fermân

4160. Deyu kâġıdı virmişler ol âgâh
 Nażar ider o kâġıda o nâgâh

4161. Görür ħaţ kendünüñ mefhûm-ı taĥķįķ
 Şehinşâh eylemiş anları taŝdîķ

4162. Vezîre dir bular ŝoĥbete lâyıķ
 Nażarım ile bunlar ola fâ᾿iķ

4153 Davul: Ţavul (İÜ)
4154 Hemân ân aġaları: Hemân aġaları (BL)
4159 Tevâżu‛: Tevażżu‛ (İÜ)
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4163. ‛Aţâlar eylemiş ĥürmetler itmiş
 Ĥużûr-ı şâhdan mesrûr gitmiş

4164. Gelüp her gün şaha olundı maķbûl
 Vezîre de ecel bulmış dinür yol

4165. Vezîr idindi Fir‛avn’i dimiş şâh
 Żuhûr ider be-her ĥâl ĥikmetullâh

4166. O ŝadre geçicek şehrüñ ħarâcın
 Bu bende vireyüm bu sâl bâcın

4167. Re‛âya devletüñde ola râĥat
 Şehinşâh ‛izzet-ile bula vaĥdet

4168. N’ola dir kendü mâlından virür dir
 Ve üç yıl kendü virüp itdi tedbîr

4169. Vilâyet ehlinüñ aldı du‛âsın
 Ri‛âyet itdi ricâl ü ünâśın

4170. Muĥabbet itdiler Fir‛avn’e dir ħalķ
 Aña nice mükâfât itdi dir Ĥaķ

4171. Dinür dört sâlda sulţân fevte irmiş [150b BL]
 Ve Fir‛avn’üñ seħâsı ħod bilinmiş

4172. Yerine pâdişâh olur o Mıŝr’a
 Anuñ gibi köpek gelmedi ‛aŝra

4173. Dimişler ehl-i târîħ her kitâbda
 O ĥâżırdur ħiţâb ile cevâbda

4174. Benî İsrâ᾿îl’e ķılmış cefâyı
 Ve Ķıbtî ţayfası sürmiş ŝafâyı 

4175. Benî İsrâ᾿îl aŝlı Âsiye’yi
 Alup ħâtûn idinmiş dir ol ayı

4176. Mıŝr’da yoķ imiş ĥüsnine aķrân
 Peyġamber nesli şâh-ı ħûbân

4174 ţayfası: ţâ᾿ifesi (İÜ)
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4177. Sever Fir‛avn añı eyler ri‛âyet 

 Ķılup ĥürmet ider ‛ırżın ŝıyânet

4178. Ħayırlusı imiş anlar nisânuñ [108b İÜ]
 Resûlullâh kelâmı ile anuñ

4179. Ħayırlusı nisânuñ çâr ħâtûn
 Buyurmuşlar beyân anlaruñ adın 

4180. Biri Meryem u Ħadîce-i Kübrâ
 Birisi daħı Fâţıma-i Zehrâ

4181. Ferâħîm ķızı Âsiye-i ebkâr
 Raḍıyallâhu ‛anhünne di iy yâr 

4182. Buyurmışlar Resûl-i žü’l-celâli
 Görelüm neye irer bu me᾿âli

4183. Benî İsrâ᾿îlî ķavmi cefâda 

 Du‛â iderdi Âsiye ħafâda

4184. Ve Ķıbţîler beg olup râĥat oldı
 Felek İsrâ᾿îlî âhıyla doldı

4185. Ve Fir‛avn Nîl üzere baġlamış taħt
 Aña dutdı dinilür nice gün baħt

Ve ḍarebellâhu meśelen li’l-ležîne âmenü’mre᾿ete Fir‛avne*     [151a BL]

4186. O taħt üzre oturur şâhvârî
 İderler ehl-i sâz naġmeyle kârı

4187. Ve taħtdan aşaġa a‛yân u eşrâf
 Kimisi oturur kimi dutar ŝâf

4188. Ţa‛âmı yalıñuz yimek olur kâr
 O ħalķ ile yemekden eylemiş ‛âr

4177 añı: aña (İÜ)
4179 Bu beyit H nüshasında yok.
4181 ‛anhünne: ‛anhüye (BL)
4183 İsrâ᾿îlî: İsrâ᾿îl (BL)
*  “Allâh, inananlara da Firavun’un karısını misâl gösterdi.” (et-Tahrîm 66/11)
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4189. Öñünden çekilür erkâna ni‛met
 Yaķındur irişür Fir‛avn’e nekbet

4190. Virür vesvâs vesvese la‛îne
 Ġurûr çeker ne gelür gör serine

4191. Ulûhiyyet rümûzın gösterür ol
 Olur tâbi‛ dinür aña niçe ġul

Yâ ķavmi eleyse li mülkü Mıŝra ve hâžihi’l-enhâru tecrî min taĥtî efelâ 
tübŝirûn*

4192. Musaħħar cümle ‛âlem baña tâbi‛
 İşitsün bu ħaberi cümle sâmi‛

4193. Bu cümle mülk benümdür mâliküm ben
 Benüm ‛adlümle ‛âlem buldı eymen

İnne hâže’l-mülke’l-‛ażîm**

4194. Görür şeyţân gibi kendü özini
 Ġurûr demi ile baġlar gözini

4195. Görür ķavmini ħor ‛ucb ehli anda
 Olur şeyţân ġurûr-ıla ‛amelde

Festeħaffe ķavmehu fe’eţâ‛ûhu innehüm kânû ķavmen fâsiķen*** 

  [109a İÜ]
4196. Ve câhil ķavmi dimiş aña Tañrı
 Ki ĥâşâ ţoġrıla dine o egri

Ene rabbükümü’l-a‛lâ**** [151b BL]

4197. Aña uyanlar aña secde itmiş
 Cehennem râhını dutmış u gitmiş

4198. Ve Fir‛avn azuban şeyţâna uymış
 Ḍalâlet ehli dünyâ içre dolmış

*  hâžihi’l: hâže’l (BL) // “Ey kavmim! Mısır mülkü ve altımdan akıp giden şu ırmaklar 
benim değil mi? Hâlâ görmüyor musunuz?” (ez-Zuhruf 43/51) 

**  Kur’an’da bulunmayan bu ifâde “Şüphesiz bu büyük mülk…” mânâsına gelmektedir.
*** “Firavun kavmini aldattı. Onlar da kendisine boyun eğdiler. Onlar yoldan çıkmış bir ka-

vimdir.” (ez-Zuhruf 43/54)
**** “(Firavun) Ben sizin en yüce Rabbinizim! [dedi.]” (en-Nâziât 79/24)
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4199. Ḍalâlet üzre Fir‛avn yatur imiş 

 O mel‛ûn ol gice vâķı‛a görmiş

4200. Çaġırup bir kimesne dir ki Allâh
 Senüñ ‛ömrüñi yoķ eyler ol âgâh

4201. Benî İsrâ᾿îl’den dir bir oġlan
 Żuhûr ider i Fir‛avn idin iž‛ân

4202. Senüñ mülkiñ u taħtuñ rûz baħtuñ
 Daġılur ‛an ķarîb bil cümle raħtuñ

4203. Bu cümle ķavmiñ ol oġlan elinde
 Helâk olur bilüñ anı yaķında 

4204. Benî İsrâ᾿îl olan Ķıbţî üzre
 Mużaffer ola müslim fikri üzre

4205. Görüp bu düşi dir Fir‛avn uyanur
 Ġam u ĥüzn-ile kendin dolu bulur

4206. Mu‛abbirler u câžûlar getürdür
 Müneccimleri eţrâfa oturdur 

4207. İder Fir‛avn o vâķı‛ayı taķrîr 

 Mehil ister olar olmaġa ta‛bîr

4208. Niçe gün her biri iderler iķdâm
 Olur şeyţân olarıñ mekrine râm 

4209. Ol ezmân göge çıķar idi şeyţân
 Melâ᾿ikden ħaber iderdi iž‛ân

4210. Resûl eyyâmı irüp men‛ olundı
 Racîm ol ĥâl içün ħaylî yolundı

4211. Muĥaŝŝal bildiler mevlûd-ı Mûsâ [152a BL]
 Olur İskenderiyye’de ħuŝûŝâ

4199 BL’de “yatur” kelimesinin “te”si noktasız yazılmış; imiş: idi (İÜ) // ol: o (İÜ); görmiş: 
gördi (İÜ)

4203 bilüñ anı yaķında: bil anı sen yaķında (İÜ)
4206 câžûlar: câdûlar (BL)
4207 BL’de “o” yok. Mehil: Maĥal (BL)
4208 râm: dâm (İÜ)
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4212. Ve ķırķ günde gelür cümlesi anuñ
 O Fir‛avn’e dinür vaķti zamânuñ

4213. Meh-i Şa‛bân’da cum‛a gicesinde 

 Ol oġlan raĥme düşer bilesinde

4214. Bunı işitdi Fir‛avn oldı medhûş
 Ŝanasın zehr-i ķātil eyledi nûş

4215. Tedârük ne gerek buña dimişler [109b İÜ]
 Żuhûr itmeye bu dinilen işler

4216. Dimişler Benî İsrâ᾿îl’i cümle
 Sarâya da‛vet eyleñ ĥîle ile

4217. Bugün anlara eyleñ istimâlet
 İderüm cümleñüz dinsün ri‛âyet

4218. Size envâ‛ eylügüm doķuna
 Şular ki ‛ırż-ı şâhîyi ŝaķına

4219. Cemâlüm görüben olıñ müşerref
 Size hîç kimseler urmayalar ĥarf

4220. Bir iki gice cümle bunda durıñ
 Ħavâtûn ţâ᾿ifesünden ayru oluñ

4221. Dimişler mâh u sâl durmaķ müyesser
 Senüñ emrüñle ‛avrat görmeye er

4222. Sikenderiyye içre hîç ricâlden
 Kimesne ķalmadı ķaldı nisâdan

4223. Dimiş Hâmân’a ol dem içre ol seg
 Benî İsrâ᾿îl’e ta‛yîn ola beg 

4224. Bu ħalķı gözedüp żabt eyleyeler
 Olara ĥüsn-i ħulķla söyleyeler

4225. Dimiş ben ķal‛ada bu gice ķaldum
 Seni ol ħidmet üzre anda ŝaldum

4213 Meh-i Şa‛bân’da: Ve Şa‛bân’da (BL)
4223 ola: olan (İÜ)
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4226. Dinür Mûsâ babası adı ‛İmrân [152b BL]
 Benî İsrâ᾿îl içre ulu merdân

4227. Ĥiŝâruñ kilidin ol żabt idermiş
 Anı kendüye Fir‛avn dost idermiş

4228. Ĥiŝârda ķalmış ol miftâĥ elinde
 Ne ŝâdır ola dir Fir‛avn dilinde

4229. Dimiş ‛İmrân’a Fir‛avn vir kilidi
 Ne söyler diñle gel sen ol pelîdi

4230. Alup miftâĥı dir var sen de anda
 Benî İsrâ᾿îl’i durursa ķanda

4231. Dimiş kim iy şehüm çoķ sâl sürdüñ
 Niçe ĥâl ile eyü yatlu gördüñ

4232. Budur ķorķum fedâyî ola ŝaķlı
 Olaruñ yoķdurur ‛âlemde ‛aķlı

4233. Bulup fırŝat şaha uzadalar dest
 Kimi ĥayrân ola vü kimisi mest

4234. Firâset eyleyüp Fir‛avn dimiş dir
 Senüñdür dir iy ‛İmrân ĥüsn-i tedbîr

4235. Benümle bunda ķal bile i yârum
 Senüñle ĥâŝıl ola bunda kârum

4236. Bu gice sen sarâyum işiginde [110a İÜ]
 Yatasın niçe oġlan beşiginde

4237. Yatur ‛İmrân sarây bâbında bil sen 

 Ħudâ emri irişür vech-i aĥsen

4238. Gelüp ħâtûnı ‛İmrân’ı bulur dir 

 İrişür ŝadefe dür emr-i taķdîr

4239. Dimiş ‛İmrân bu ĥâlde ulu ĥikmet
 Görinür yüri ħâtûn çekme zaĥmet

4237 bâbında: yanında (İÜ) (BL’de ilk “be” noktasız)
4238 İÜ’de “ħâtûnı ‛İmrân’ı” ibâreleri “‛İmrân’ı ħâtûnı” şeklinde yazılmışsa da kelimelerin 

diplerinde takdim-tehir işâretleri (م /  خ) var. // dür: dir (BL)
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4240. Ţoġar ol ânda Mûsâ yıldızı dir
 Görenler oldılar ĥayrân u dilgîr 

4241. İder feryâd u zârı cümle eşħâŝ  [153a BL]
 Gelüp Fir‛avn ‛İmrân’a n’ider nâs

4242. Du‛â iderler anda devletüñe
 Güvenürler ķamusı ‛izzetüñe 

4243. Ħudâ emri olur elbette żâhir
 Ne deñlü şeyţanet iderse mâhir

Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Mûsâ ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm*

4244. O Fir‛avn’üñ irişdi dir zamânı
 Ķażâ oķlarınuñ geldi kemânı 

4245. Müneccimler dimişler ol la‛îne
 Cihânuñ lu‛bı vardur diñle yine

4246. Benî İsrâ᾿îlî’den dir ţoġar er
 Elinden ķurtaramazsın anuñ ser

4247. Elüñden aldırur ol şâhlıġıñı
 Bu dünyâ ħalķına şâh ola yeñi 

4248. Helâk olasın anuñ sen elünde
 Henüz durudurur ana bilinde

4249. İşidicek bunı olur perîşân
 Aña rehber olur ol ânda şeyţân

4250. Ķoyuñ âdem ki her yerden duralar
 Ţoġan oġlanı ol ânda ķıralar

4251. Bu emr üzre niçe ķullar dururdı
 Ţoġan oġlanı ol dem öldürürdi

4241 zârı: zâr ol (İÜ)
4242 Güvenürler: Güveneler (İÜ)
*  ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL)
4244 Ķażâ: Ķıḍâ (BL)
4247 yeñi: bigi (İÜ)
4248 durudurur ana: duradur ol ata (BL)
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4252. İder ‛ilm ehli bunda iħtilâfı
 Cevâb olur bu minvâl üzre şâfî

4253. Dinür Mûsâ’ya nesl-i İbnyâmin
 Giderdi şüphesi olan gümânın

4254. Mûsâ dinilmege ne ola ĥikmet
 Aġaç içre ŝu üzre çekdi zaĥmet

4255. Bu nâm ķonmuşdı dir ‛Ibrî dilince [153b BL]
 Neler çekdi o kendüyi bilince

4256. Anası Mûsâ’ya ĥâmile olmış [110b İÜ]
 Ayı güni irişüben ţoġurmış

4257. Giceyle imiş ol mâhıñ żuhûrı
 Anası ġuŝŝaya düşmiş oturı

4258. Ne müşkil kim ‛ayâlüm öldürem ben
 Ya Fir‛avn’üñ elünde yoġ ola ten

4259. O ġuŝŝa ile uyur anda mâder
 İrüşdürür Ħudâ uyķuda eśer

Ve evĥaynâ ilâ ümmi Mûsâ en arḍı‛îhi fe’ižâ ħıfti ‛aleyhi fe’elķehi 
fi’l-yemmi*

4260. Dir emzir oġluñı ŝuya bıraķ sen
 Bulursın yine oġluñı ŝaġ esen

Ve lâ teħâfî ve lâ taĥzenî innâ râddûhu ileyki ve câ‛ilûhu mine’l-mürselîn**

4261. Olur peyġamber ol dimiş o Raĥmân
 Ki sen ŝabr eyle tâ irişe ezmân

4262. İşidür mâder-i Mûsâ bu râzı
 Olur ol demde Ĥaķ emrine râżı

4263. Yur emzürür ŝarar yapraġa dinmiş
 Dimiş böyle degil ‛ilm ehli bu iş

*  BL’de “ümmi” yok. fe’elķįhi: fe’lķayhü (BL) // Mûsâ’nın anasına: Onu emzir, kendisine 
zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize (Nil nehrine) bırakıver… [diye bildir-
dik].” (el-Kasas 28/7)

** ileyki: ileyke (BL) // “Hiç korkup kaygılanma. Çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu 
peygamberlerden biri yapacağız.” (el-Kasas 28/7)
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4264. Ķoyuban ŝandûġa Nîl’e atar dir
 Dimiş ķudret senüñ iy Ĥayy u Ķādir 

4265. Ol ırmaġuñ birazı ayrılırmış
 Ŝu Fir‛avn’üñ sarâyına varurmış

4266. Sürer ŝandûġı ķanadıyla Cibrîl 

 İledür ol la‛în sarâyına bil

4267. Görürler ŝuyı bir ŝandûķ getürür
 Aluban birisi anı götürür

4268. Getürür Âsiye Ħâtûn’a anı [154a BL]
 Ţalabır içini görmege cânı

4269. Odur Âsiye bil ħâtûn-ı Fir‛avn
 Ħudâ irişdürür bu dem aña ‛avn

4270. Açarlar ŝandûġı görürler oġlan
 Dimişler ki Ħudâ eyledi iĥsân

4271. Yüzi nûrından Âsiye olur şâd
 Getürmiş ħoş havâ-y-ile dimiş bâd

4272. Sever cân-ile ol ma‛ŝûm-ı pâki
 Sirişt olmış anuñla ŝanki ħâki

4273. Bugünki gün baña bir oġul irdi
 Ŝaĥîĥdür bunı baña Tañrı virdi

Fe’l-teķaţahu âlü Fir‛avne liyekûne lehüm ‛adüvven ve ĥazenen*

4274. Dinilür Âsiye Şâm iķlîminden  [111a İÜ]
 Odurur Lûţ Peyġamber aŝlından

4275. Kemâl-i ĥüsn ile mevŝûfe imiş
 O Fir‛avn aluban ħâtûn idinmiş

4276. Daħı pâkîze imiş serv-ķāmet
 Bulur i‛zâzı ol yevmü’l-ķıyâmet

4264 Ĥayy u Ķādir: Ĥayy Ķādir (BL)
4266 Cibrîl: Cebre᾿îl (İÜ)
*  Fe’l-teķaţahu: Fe’l-teķıţhu (BL) “Nihayet Firavun âilesi onu yitik çocuk olarak (ne-     

hirden) aldı. O, sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı.” (el-Kasas 28/8)
4274 iķlîminden: iķliminden (BL) // Odurur: Odur (İÜ)
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4277. Otuz yıl oldı dinmiş ol la‛îne
 Baķarmış aña ol ‛ayn-ı ‛alîle

4278. Ziyâde ĥürmet üzre Âsiye’yi
 ‛Azîze dutar ol Fir‛avn ol ayı

4279. Getürür Âsiye ŝandûġı dinür
 İçinde oġlan olduġı dinilür

4280. Dimiş Fir‛avn’e devlet irdi başa
 Bu oġlancıķda baķa göze ķaşa

4281. Bizi ħalķ ţa‛n-ile yâd ider idi
 Oġul ķız yoķ deyu ad ider idi

4282. Biĥamdillâh oġulcıķ virdi Yezdân  [154b BL]
 Ki sulţân-zâde şeklin idin iž‛ân

4283. Sizüñle bunı oġul idinelüm
 Yaķadan geçürüp oġul deyelüm

4284. Dimiş bu olmasun ķorķulan oġlan
 Dimişler cümle müneccimi yalan

4285. Geçüpdür ol maĥal bu o degildür 

 Bunı görgil ki dikensizce güldür

4286. Yaķadan geçirüp oġul idinür
 O Fir‛avn eline alup götürür

4287. Düşürür ķalbine Yezdân muĥabbet
 İder Fir‛avn aña i‛zâz u ĥürmet

4288. Ararlar dâyeler Mûsâ’ya anlar 

 Ol almaz dir meme virür gelenler

4289. İder nâdî nidâ kim emzirürse
 Virile yevmî altun kim gelürse

4290. İşidür Mûsâ vâlidesi anı
 Ol oġula şehâdet ķıldı cânı

4282 oġulcıķ: oġlancıķ (İÜ)
4285 o: ol (İÜ)
4288 dâyeler: ţâyalar (BL)
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4291. Gelüp görmiş ki kendü oġlıdur ol
 Ol oġlı olduġına açmadı yol

4292. Virüp memesin alup emdi oġlı
 Olur Âsiye ile ballı yaġlı 

4293. O ħâtûna tamâm ‛izzet iderler
 Sarâya dâyima gelüp giderler

4294. Virürler mâl u ni‛met mâderine
 Dimişdür sırrını ħâtûn erine

4295. Muraŝŝa‛ don-ıla Mûsâ bezenmiş [111b İÜ]
 Anasını ŝafâ üzere emmiş

4296. Muĥabbet virür Allâh Mûsâ içün
 Ki sevdürür anı Fir‛avn’e Bî-çûn

4297. Eger bir ânda dir görmese anı [155a BL]
 Beden içre ţalabır dindi cânı

4298. Alup Mûsâ’yı gögsi üzre oħşar
 Ŝaķalına yapışup virür âsâr

4299. Çeker ŝaķalını hîç ŝalıvirmez
 Ŝaķal ķılı ķalur elinde biraz

4300. Ġażab ile dimiş Fir‛avn bu oġlan
 Baña düşmen idügin ķıldı i‛lân

4301. Bu oġlandur baña düşmen olacaķ
 Beni mi buldı ŝaķalun yolacaķ 

4302. Bunı ben öldürürem şüphe yoķdur 

 Bu oġlanuñ ŝoñunda ķıŝŝa çoķdur

4303. Bilüp eyledi bunı baña oġlan
 Başını kesüben dökmek gerek ķan

4304. Dimiş Âsiye bilmez bu ŝabîdür
 Bu boncuķla daħı bilmez nedür dür

4292 ballı: bellü (BL)
4301 ŝaķalun: ŝaķalum (İÜ)
4302 BL’de “ben” yok.
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4305. İdelüm imtiĥân ma‛lûm ola sır 

 İki ţabaķa zerle ķonıla ķor

4306. Eger altuna yapışursa taĥķįķ
 Bilür işledügini ola taŝdîķ

4307. Eger oda yapışur-ise bilmez
 Anuñ fi‛li üzere ġam çekilmez

4308. Ķonur bir ţabaķa zer birine ķor
 Ħudâ emri ile oda yapışur

4309. Alur eline yaķar dilcügezin
 Dimişler göriñüz kim bilmez özin

4310. Dilinde lükneti Mûsâ’nuñ oldur
 Elin oda ķoduran Cebre᾿îl’dür

4311. Ħudâ emriyle olur cümle işler
 Zere meyl eyledi Mûsâ dimişler

4312. Ķanadı ile Cibrîl ķaķdı elin [155b BL]
 Oda yapışdıruban yaķdı dilin

4313. Su᾿âldür ki niçün yanmadı eli
 Sebeb ne ola ki od yaķa dili

4314. Mûsâ eli ile Fir‛avn’i urmış
 Elini anuñ içün Ĥaķ ŝaķınmış

4315. Mûsâ’yı beslemiş Fir‛avn tamâmı
 İderdi ĥürmet aña ħâŝ u ‛âmı

4316. Bülûġa irişür Mûsâ-yı ĥażret [112a İÜ]
 Muraŝŝa‛ tâc ile olurdı ĥürmet

4317. Şikâra binse dört yüz ķul binerdi
 İderdi her ne kim göñli dilerdi

4318. Dinür Ķıbţîlerüñ öldürdi birin
 Ŝovutdı anuñ içün anda yirin

4305 sır: dûr (BL)
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Etürîdü en taķtülenî kemâ ķatelte nefsen bi’l-emsi*

4319. İşidüp ħalķ bunı Fir‛avn’e söyler
 Mûsâ öldürdügini hep bilürler

4320. ‛Adl gösterdi dir Fir‛avn-i kâfir
 Aratmış orada Mûsâ’yı vâfir

4321. Dimiş ki öldürem ola deme dem
 Dimiş Mûsâ’ya bir kimse hemân dem

Ve câ᾿e racülün min aķŝe’l-medîneti yes‛â ķāle yâ Mûsâ**

4322. Buradan ķaldır ayaġı hemân sen
 Kişide baş gerekdür ola esen

4323. Mûsâ ţaġlara düşüben yürümiş
 Medîne semtine gitsem der-imiş

Velemmâ teveccehe tilķā᾿e Medyene ķāle ‛asâ Rabbî***

4324. Yürüyüp üç gün üç gice gider dir [156a BL]
 İşit dördünci gün içre n’ider dir

4325. Medîne üzerine irdi yolı
 İrişdi bir ķuyuya içi ŝulı

4326. Medîne ķavmi dinür anda varur
 Ki herkes anda ţavarın ŝuvarur

Ve vecede min dûnihimümre᾿eteyni težûdâni ķāle mâ ħaţbükümâ ķāletâ 
lâ nesķe****

4327. Görür Mûsâ niçe er iki ‛avrat
 Ŝuda degmez o ħâtûnlara nevbet

4328. Dimiş ħâtûnlara Mûsâ niçün siz
 Bu davarları siz ŝuvarmayasız

*  bi’l-emsi: bi’l-aŝi (BL) // “Ey Mûsâ! Dün bir câna kıydığın gibi bana da mı kıymak isti-
yorsun?” (el-Kasas 28/19)

**  “Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Mûsâ, dedi.” (el-Kasas 28/20)
*** “Medyen’e doğru yöneldiğinde: Umarım Rabbim… dedi.” (el-Kasas 28/22)
**** nesķį: tesķį (BL) // “Onların gerisinde de (hayvanlarını) engelleyen iki kadın gördü. On-

lara, derdiniz nedir, dedi. Şöyle cevap verdiler: [Çobanlar sulayıp çekilmeden biz (onların 
içine sokulup hayvanlarımızı)] sulamayız.” (el-Kasas 28/23) 
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4329. Ŝu çekmege bizüm yoķ ţâķatimüz
 Żarûrîyüz degildür ‛âdetimüz

4330. Babamuz ġāyet ulu pîr olupdur
 Yürümekden ķaluban oturupdur 

4331. Esirger bunları Mûsâ dinilmiş
 Ķuyunuñ aġzına bir ţaş ķonulmış

4332. Dinür ķırķ kişi götürür o ţaşı
 O ţaşı ķalduran ider ŝavaşı

4333. Yapışup ţaşa Mûsâ didi Yezdân [112b İÜ]
 Atar ţaşı ķuyu aġzından ol ân

4334. O ķırķ kişi gelüp ķuyuyı çeker
 Dimişler böyle ţoġsa anadan er

Śümme tevellâ ile’ż-żılli*

4335. Varup bir gölgede Mûsâ oturdı
 Ħudâ’dan nân dileyu el götürdi

Feķāle Rabbi innî limâ enzelte ileyye min ħayrin faķer**

4336. Dimiş ki meskenüm yoķdur ġarîbem  [156b BL]
 Nidâ irmiş ki ĥâlüñe ‛alîmem

4337. O ķızlar sevinü eve varurlar
 Bu aĥvâli babalarına dirler

4338. Şu‛ayb diñleyüben vaŝfın civânuñ 

 O peyġamberdürür ŝaĥîĥ inanuñ

4339. Varuñ da‛vet ķıluñ dir anı gelsün
 Ŝoralum cümle aĥvâli bilinsün

4330 ķaluban: ķalupdur (İÜ)
*  “Sonra gölgeye çekildi.” (el-Kasas 28/24)
**  Feķāle: Ķāle (BL); İÜ’de “ileyye” yok. // “Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra 

(lutfuna) muhtâcım, dedi.” (el-Kasas 28/24)
4336 yoķdur: yoķ ben (İÜ)
4338 diñleyüben: dinleyüp (BL)
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4340. Biri Mûsâ’ya gelür iki ķızuñ
 Babam vaŝfıñuz işitdükde sizüñ 

4341. Beni da‛vet içün gönderdi size 

 Buyuruñ gidelüm luţf-ıla bize

4342. Dimiş Mûsâ ki babañ beni n’eyler
 Sizüñ eyligüñüze eylük eyler

İnne ebî yed‛ûke liyecziyeke ecre mâ seķayte lenâ felemmâ câ᾿ehu ve 
ķaŝŝa ‛aleyhi’l-ķaŝaŝ*

4343. Mûsâ öñine düşdi ķız yürüdi
 Ķıza Mûsâ yüri ardımca didi

4344. Nażarum irmeye saña giri gel
 Yolı ki bilmem baña elüñ ŝal

4345. Şu‛ayb’uñ yanına Mûsâ ki irdi
 Olan ķıŝŝalarını eydivirdi

Ķāle lâ teħaf necevte mine’l-ķavmi’ż-żâlimîn**

4346. Dimiş dir Şu‛ayb Mûsâ’ya ķorķma
 Biraz demler sen ol yañaya baķma

4347. Ħalâŝ buldıñ o żâlimler elinden
 Ol alamaz medînelü elinden

4348. Ţa‛âm getürdiler Mûsâ’ya yidi
 Ţa‛âmuñ ‛aķabince ĥamd ķıldı

4349. Şu‛ayb’üñ ķızı ol babasına dir [157a BL]
 Bu yigit ĥaķķına sen eyle tedbîr

4350. Çobanlıġa dutarsañ lâyıķ işdür [113a İÜ]
 Ġarîbdür cümle işüñe dürüşdür

4340 vaŝfıñuz: vaż‛ıñuz (İÜ)
4341 gönderdi: gösterdi (BL)
*  “Babam bizim yerimize (hayvanları) sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor. 

Mûsâ, ona (Hazret-i Şuayb’a) gelip başından geçeni anlatınca…” (el-Kasas 28/25)
**  Ķāle: Ķālû (BL) “Korkma, o zâlim kavimden kurtuldun, dedi.” (el-Kasas 28/25)
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4351. Bizüm de kimsemüz yoķdur kerem it
 Ki ķapumızdan ayrılmaya yigit

4352. Emânete daħı lâyıķdurur bu
 Buña ‛âdet olunmışdur eyü ħû

4353. Beni gönderdigüñ vaķt da‛vetine
 Ki evvel yürümiş-idüm öñine

4354. Yürütdi beni ardınca o mü᾿min
 Bilinür ki dutubdurur ŝaĥîĥ dîn

4355. Peyġamberdurur bildiler anı
 Götürdiler göñülden çün gümânı

4356. Ŝorar Şu‛ayb ider misin ‛ibâdet
 İderüm aŝlum üzerine ţâ‛at

4357. Dimiş bir ķızımı saña vireyüm
 O daħı dir ki ya ben ne vireyim

Ķāle innî ürîdü en ünkiĥake iĥde’bneteyye hâteyni ‛alâ en te᾿cürenî 
śemâniye ĥicec*

4358. Şu‛ayb eydür sekiz yıl ķoyunum güt
 Daħı eyledi aña ħaylî ögüt

4359. Tamâm ola sekiz yıl ķızımı al
 Bunıñ üzerine ‛aķd oldı aĥvâl

4360. Sekiz yıl Mûsâ gütmiş dir ķoyunı
 Nicedür diñle gel Ĥaķķ’uñ oyunı

4361. Şu‛ayb’uñ Mûsâ dir alur ķızını
 Müdâm diñlerdi Şu‛ayb’uñ sözini

4362. İki oġlı olur Mûsâ’nuñ andan
 Severdi ikisini daħı cândan

4363. Diler Mûsâ varup ķavmini göre [157b BL]
 İki yıl daħı dinür bunda dura

*  ‛alâ en: ‛alâ ibn (BL); śemâniye: śemâniyete (BL); ĥicec: ĥucec (BL) // “(Şuayb) dedi 
ki: Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum.” 
(el-Kasas 28/27)
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4364. Başı aķ gevdesi ķara ķuzılar
 Şu‛ayb dir senüñ olsun yazılar

4365. O sâl ķoyun ţoġurır eyle ķuzı
 Şu‛ayb-ıla muķarrer ķıldı sözi

4366. İkinci sene dinmiş başı ķara 

 Ve gevdesi de anuñ aķ ola

4367. Senüñ olsun dimiş Şu‛ayb ķuzular
 Ħudâ emriyle hep eyle ķuzular

4368. O cümle ķuzuyı Mûsâ’ya virür
 Ve dört yüz re᾿s ķoyun daħı ayurur

4369. Dinür Ĥażret-i Mûsâ aldı merkeb
 Alur ehl-i ‛ayâlini bile hep

4370. Teveccüh eyleyüp Mıŝr’a yönelmiş [113b İÜ]
 Dinür anuñ içün dört menzil almış

4371. Ķarañlıķ irdi dir bir gice muĥkem
 İrişdi ra‛d u berķ ol şebde dir hem

4372. Şu‛â‛-ı yıldırımdan hep ķoyunlar
 Dinür ürküp o ânda ţaġılurlar 

4373. Görür Mûsâ giderek yolın azar
 Yolın arayuban eţrâfı gezer

4374. Ve ħâtûn ķış güni gitme dimişmiş
 Dimiş çaķmaġum ile biter ol iş 

4375. Ve ħâtûn ĥamlinüñ irmiş zamânı
 O târîk gicede daraldı cânı

4376. Çaķar çaķmaġı Mûsâ odı çıķmaz
 Dutar ķavını odı anı yaķmaz

4377. Alur dir bâd-ı ŝarŝar çaķmaġını
 Göremez oldı ŝolunı ŝaġını

4366 dinmiş: dimiş (İÜ)
4372 ţaġılurlar: daġılurlar (İÜ)
4374 ile: eyle (BL)
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4378. Cebel-i Ţûr’a atar nûr-ı Yezdân [158a BL]
 Ŝanur Mûsâ ki otdur anda yanan 

Ķāle li ehlihi’mküśû innî ânestü nâren le‛allî âtîküm*

4379. Dimiş ķavmine Mûsâ bunda duruñ
 Görünen otdan alınca oturuñ

4380. Mûsâ ķaŝd eylemiş ki ţaġa çıķa
 Aġaç alur eline odı yaķa

4381. Ħudâ yirüñ ţamarın dürmiş o gün
 İrişür Mûsâ anda ţayy ile çün 

4382. O nûrı od ŝanup almaķ diler ol 

 O nûr şevķı ile ġayre gider yol

4383. Olur ‛âciz bu ĥâlden dindi ĥażret
 Nidâ eyledi dinmiş Rabb-i ‛İzzet

Felemmâ etâhâ nûdiye yâ Mûsâ innî ene rabbüke feħla‛ na‛leyke inneke 
bi’l-vâdi’l-muķaddesi ţuvâ**

4384. Çıķar na‛leyniñi pâk yire geldüñ
 Ma‛ârif nûrı ile bunda dolduñ

4385. Çıķardı na‛lini Mûsâ dimişler 

 Cihân ‛âlimleri baĥś eylemişler

4386. Çıķar ķavmiñuñ efkârın göñülden
 Ki kes ħâtûnuñıñ ġamın dilüñden

4387. Maķām-ı ķurbdur bilgil burayı
 Görüñ aña ne luţf eyledi Bârî

4378 BL’de “atar” kelimesinden sonra zâid bir “re” var.
*  “Âilesine: Siz (burada) bekleyin; ben bir ateş gördüm. Belki size [oradan bir haber yahut 

ısınmanız için bir ateş parçası] getiririm [dedi.]” (el-Kasas 28/29)
4381 o gün: ol gün (İÜ)
4382 od: ot (BL)
** “Oraya vardığında kendisine (tarafımızdan) ‘Ey Mûsâ!’ diye seslenildi. ‘Muhakkak ki 

ben, evet ben senin Rabbinim! Hemen papuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tu-
vâ’dasın!’” (Tâ Hâ 20/11-12)

4385 na‛lini: na‛lin (BL)
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Ve ene’ħtertüke festemi‛ limâ yûĥâ*

4388. Ħudâ Mûsâ’ya dir İsrâ᾿îl içre [114a İÜ]
 Seni üründüledüm düşme hicre

4389. Seni peyġamber itdüm Ħâlıķ’um ben
 Ki ferd-i vâĥidüm taĥķįķ bil sen

4390. Bil imdi benden artıķ Tañrı yoķdur [158b BL]
 Egerçi şirk ider ķullarda çoķdur

Ve eķimi’ŝ-ŝalâte li-žikrî**

4391. Namâz ķıl buyurur Mûsâ’ya Yezdân
 Ķılur dinür namâzı ĥażret ol ân

Ve mâ tilke bi-yemînike yâ Mûsâ ķāle hiye ‛aŝâye***

4392. Ŝaġ elüñdeki nedür ŝordı Yezdân
 ‛Aŝâmdur didi Mûsâ dinmiş ol ân

4393. Su᾿âldür Ĥaķ bilürken neye ŝordı
 Cevâbdur anı aña bildürürdi

4394. Benümdür didigüñ bıraķ dimiş Ĥaķ
 Bıraķdıķda buyurmış sen aña baķ

4395. Görür ki ejdehâ olmış ‛aŝâsı
 Ķaçar doķunur ola dir ķażâsı

4396. Benümdür didügüñden ne ķaçarsın
 Eyüyi yavuzı nice seçersin

4397. Su᾿âldür ķaçdı Mûsâ ejdehâdan
 Ki ķaçma deyu emr oldı Ħudâ’dan

4398. Niçün ķaçmadı ya İbrâhîm otdan
 Yüzin döndermedi otdan u dûddan

4399. Cevâb Nemrûd fi‛li idi âteş
 Ħudâ emriydi ejder iy cefâkeş

* “Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver.” (Tâ Hâ 20/13)
** “Beni anmak için namaz kıl.” (Tâ Hâ 20/14)
*** ‛aŝâye: ‛aŝâyî (BL) // “Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ? O benim asâmdır, dedi.” (Tâ Hâ 

20/17-18)
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4400. Kim ola ķorķmaya Ĥaķ ķudretünden
 Er iseñ ĥiŝŝe alġıl ‛ibretünden

4401. ‛Aŝâyı ejder itmekden o Yezdân
 Mûsâ’nuñ gözi ögrenmekdi inan 

4402. Muķaddem gösterür Mûsâ’ya anı
 Ki anuñ ile me᾿nûs ola cânı

4403. O Fir‛avn’üñ öñünde olduġı ân [159a BL]
 Mûsâ’dan olmaya ki ħavf ide cân

Ķāle elķıhâ yâ Mûsâ fe᾿elķāhâ fe᾿ižâ hiye ĥayyetün tes‛â*

4404. Ħudâ Mûsâ’ya bıraķ dir ‛aŝâyı
 Bıraķdı işidicegüz nidâyı

4405. O ejder oldı ķorķma didi Yezdân
 Yine dut didi çûpı dutdı ol ân 

4406. ‛Aŝâ oldı kemâ kân ejder ol dem [114b İÜ]
 Kesildi emr-i Ĥaķ ile o dem dem

İnnî lâ yeħâfü ledeyye’l-mürselûn**

4407. Benüm emrüm ki olmaya ŝu aķmaz
 Ki benden ġayriden hîç kimse ķorķmaz

4408. Eliñ ķoynuña ŝoķ Mûsâ’ya dinmiş
 Ŝaķın ķorķma ‛aŝâñ gibi dinilmiş 

4409. Mûsâ ķoynuna ŝoķmış dir elini
 Çıķarur destini ol dem sevini

4410. Görür ki nûrı berķ urur elünde
 Ŝalavât žikri bulunmış dilünde

4401 Mûsâ’nuñ: Ve Mûsâ’nuñ (İÜ)
*  elķıhâ: elķāhâ (BL); BL’de “fe elķāhâ” yok; tes‛â: yes‛â (BL) // “Allâh: Yere at onu ey 

Mûsâ, dedi. Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, hızla sürünen bir yılan değil mi?!” (Tâ 
Hâ 20/19-20)

4405 dut: ţut (İÜ)
** yeħâfü: teħâfü (BL) // “Benim huzurumda peygamberler korkmaz.” (en-Neml 27/10)
4408 dinilmiş: buyurmış (İÜ)
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4411. Şu‛â‛ından güneş feri dutulmış 

 Cihânuñ içi ol nûr-ile dolmış

Fežânike burhânâni min Rabbike*

4412. Ħudâ dir Mûsâ’ya bu iki mu‛ciz
 Ķıla müşrikleri eliñde ‛âciz

4413. Dimiş Mûsâ İlâhâ baña fermân
 Nedür ki eridem ol yolda ben cân

4414. Varup Fir‛avn’i da‛vet eyle dîne
 Bu mu‛cizleri göster ol la‛îne

4415. Dimiş Yezdân’a Mûsâ ĥâcetüm var [159b BL]
 Dile dimiş o ânda aña Cebbâr

Rabbi’şraĥ lî ŝadrî ve yessir lî emrî va’ĥlül ‛uķdeten min lisânî yefķahû 
ķavlî**

4416. İlâhâ göñlümi aç ĥikmetüñe 
 Göñül darlıġı âsân ķudretüñe 

4417. Refîķ eyle baña ŝabr-ile ĥilmi
 Benüm ķalbüme lâyiĥ eyle ‛ilmi

4418. Buyurduġuñı baña eyle âsân
 Degil lüknetde taĥķįķ cümle lisân 

4419. Dilimüñ lüknetin ref‛ eyle yâ Rab
 Sözümi fehm ideler cümlesi hep 

4420. Ķavmden Hârûn’ı baña eş eyle
 Senüñ luţfıñı baña yoldaş eyle

4411 dutulmış: ţutulmış (İÜ) // dolmış: ţolmış (İÜ)
*  “İşte bu ikisi [Firavun ve onun adamlarına karşı] Rabbin tarafından iki kesin delildir.” 

(el-Kasas 28/32)
**  “Rabbim! Yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden (şu) bağı çöz ki 

sözümü anlasınlar.” (Tâ Hâ 20/25-28)
4416 darlıġı: ţarlıġı (BL)
4418 lisân: insân (BL)
4419 cümlesi hep: cümle medhep (İÜ)
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Ķāle ķad ûtîte sü᾿leke yâ Mûsâ ve laķad menennâ ‛aleyke merreten uħrâ*

4421. Te‛âlallâh dimiş virdüm murâduñ
 Viren maķŝûdını benven ‛ibâduñ

4422. Dimiş Mûsâ’ya Ĥaķ üstüñde ĥaķķum
 İgen çoķdur ki boynuña bıraķdum

4423. Anuñ sen şükrini eyle tamâmı [115a İÜ]
 Teveccüh ide saña ħâŝ u ‛âmı

4424. Düşürdüm ķalb-i Fir‛avn’e maĥabbet
 Seni besleyüben eyledi ‛izzet

4425. Şu dem ķaŝd itdi öldürmege seni
 Yed-i ķudretle ref‛ itdüm ben anı

4426. Mûsâ göñlünde ehli ġuŝŝası var 

 Ħudâ dimiş benümle eyle bâzâr

4427. Oları ĥıfż iden ĥâfıż benüm dir
 Taŝavvur eyleme ķoyunı ķurt yir

4428. Kiçi oġluña âhûlar virür süd [160a BL]
 Aķıtdum çeşme ħâtûn oldı mes‛ûd

4429. Ve ħâtûn başınuñ ucında ĥâżır
 O pişmiş murġla tavuġa nâżır 

4430. Ħudâ’ya ĥamd idüp Mûsâ dimiş dir
 Ki Fir‛avn’e varam bite bu iş dir

4431. Yegenim ile ţayımı alayın 

 Senüñ ‛avnüñle nuŝret ben bulayın

4432. O Fir‛avn’üñ çerisi artıķ oldı 

 Ki benüm luţfım ile adam oldı

* “Allâh: Ey Mûsâ! dedi; istediğin sana verildi. Andolsun ki biz sana bir defa daha lutufta 
bulunmuştuk.” (Tâ Hâ 20/36-37)

4426 ehli: ehl-i (İÜ)
4429 tavuġa: tavuķa (BL)
4431 alayın: alayım (İÜ)// bulayın: bulayım (İÜ)
4432 artıķ: artıġ (İÜ)
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Ve lehüm ‛aleyye ženbün fe’eħâfu en yaķtülûn*

4433. Beni öldüre deyu ķorķma anı
 Yaķındurur helâkinüñ zamânı

Ķāle lâ teħâfâ innenî me‛akümâ esme‛u ve erâ**

4434. Senüñleyüm buyurmış ķorķma Mennân
 Ne söz ķalur ki böyle deye Deyyân 

Ve yaḍîķu ŝadrî ve lâ yenţaliķu lisânî***

4435. Göñül dardur dilüm peltek İlâhî
 O Hârûn’dur süħanver Ĥaķ güvâhi 

4436. Baña ħoş geldi Mûsâ bu didügüñ
 Ki noķŝânuñ bilüben ġam yidügüñ

4437. ‛Uyûbıña ki oldıñ mu‛terif sen
 O demde seni maķbûl eyledüm ben

4438. ‛Uyûbına şular ki ide iķrâr
 Sa‛âdet yüz dutar anlara her bâr

4439. Ħudâ Fir‛avn’iden sen ķorķma didi
 Mûsâ endîşesinden ġam yemedi

4440. O Fir‛avn ne ķadar yavuz ise dir [160b BL]
 Helâk idem anı bâ emr-i taķdîr

4441. Gelüp Mûsâ’ya Cebrâ᾿îl buyurmış [115b İÜ]
 Kemâl-i ĥilm ile bitüresin iş

*  yaķtülûn: yaķtülûnî (BL) // “Onların bana isnâd ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni 
öldürmelerinden korkuyorum.” (eş-Şuarâ 26/14)

**  teħâfâ: teħaf (BL) // “Buyurdu ki: Korkmayın. Çünkü ben sizinle berâberim. İşitir ve 
görürüm.” (Tâ Hâ 20/46)

4434 Deyyân: Sulţân (BL)
*** yenţaliķu: yenţıķu (BL) // “(Bu durumda) içim daralır, dilim dönmez…” (eş-Şuarâ 26/13)
4435 süħanver: seħünver (BL)
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Feķūlâ lehu ķavlen leyyinen le‛allehu yetežekkeru ev yeħşâ*

4442. Bu endîşe k’itdüñ itmege anı
 Ola tâ âşikâr râz-ı nihânî 

4443. Kerem ehli Kerîm’üñ ilçisisin
 Keremle söyledügüñi o bilsün

4444. Su᾿âldür ki ‛adûya söyle yumşaķ
 Buyurmış Cebre᾿îl’le Mûsâ’ya Ĥaķ

4445. Cevâb mü᾿min bilüp olmaya nevmîd
 Günâhda olmaya Fir‛avn gibi id 

Beşâret
4446. Yumuşaķ söyle Fir‛avn’e dimiş Ĥaķ
 Ne luţf eyler işit Fâ‛il-i Muţlaķ 

4447. Giricek sine mü᾿min deye Mennân
 Nekîr’i yumşaķ söylede Deyyân

4448. Ŝorar Raĥmân’a Mûsâ dir ki yâ Rab
 Niçün Fir‛avn’e âsân deprene leb 

4449. Senüñ üstüñde Fir‛avn haķķı vardur
 Duz etmek bilmemek ulu günâhdur 

4450. Be-her-ĥâl sözüñ üstündür senüñ bil
 Revâdur ki yumuşaķ söyleye dil 

4451. Lisânı yumuşaķ ħalķ itdi Deyyân
 İşâretdür kelâm-ı nerm ide insân

4452. Ħudâ dimiş ki ‛iŝyânun bilürem
 İrer sâ‛ati cezâsın ķıluram

* “Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o, aklını başına alır veya korkar.” (Tâ Hâ 20/44)
4442 “ki itdüñ” ibâresi vezin icâbı “k’itdüñ” şeklinde okundu.
4445 id: ol (BL)
4446 İÜ’de “eyler” kelimesinin yerine “işler” yazılmış, ancak derkenâra “eyler” ibâresi konul-

muştur.
4448 İkinci mısrâ BL’de “O Fir‛avn’e niçün idem şefâ‛at” şeklinde.
4449 Duz: Ţuz (İÜ)
4450 Bu beyit İÜ ve H nüshalarında yok.
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İnne aħžehu elîmün şedîd* [161a BL]

4453. Ħudâ dutduġı yekdür bil i Mûsâ
 Ķaķıma ol seni birķaç urursa

4454. Saña Fir‛avn çerisin eyleyem bâd
 Benüm vaŝfım ile sen daħı ol şâd

4455. Teveccüh itdi Mûsâ Mıŝr’a dindi
 Ve kârbân varuban dir Mıŝr’a irdi 

4456. Dimiş Hârûn’a kârbân Mûsâ yolda
 Gelür Mıŝr’a dimişler dindi anda

4457. Görür rü᾿yâda Hârûn Mûsâ geldi
 Hemân yola düşüben ķarşuladı

4458. Giderken râst gelür Mûsâ’yı bilmez
 Ve Mûsâ daħı Hârûn’ı tanımaz

4459. ‛Abâ geyer ‛aŝâ dutar gelür er
 Dimiş Hârûn nedür oķunur ezber

4460. Dimiş ki ism-i Raĥmân’dur oķuram [116a İÜ]
 Anuñla başımı ben yire ķoram

4461. ‛İbâdet iderem ben Tañrım’a dir
 Odur Tañrım ki ol her işe ķādir

4462. Gelişüñ nireden ķandan gelürsin
 Çalabum’dan gelüp Mıŝr’a giderven

4463. Dimiş Hârûn Çalab’uñ adını di
 Dimiş Allâh’dur adı anı bildi

4464. Gidüp ‛aķlı o Hârûn’ıñ gelür dir
 Benüm bir ķardaşım var kim bilür dir

4465. Şu‛ayb’uñ ķoyunın güder bilesin
 Kerem idüp bilür-iseñ deyesin

4466. Dimiş Mûsâ benüm bil iy birâder
 Ĥayâtda mı ta‛alluķāt u mâder

*  “Şüphesiz O’nun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir.” (Hûd 11/102)
4455 varuban dir: daħı varup (İÜ)
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4467. Yine ‛aķlı gider Hârûn’ıñ anda [161b BL]
 Yine cevlân idicek cân bedende

4468. Ŝarılur birbirine iki iħvân
 Ķavuşdurmış oları anda Yezdân

4469. Ķanı ehl ü ‛ayâlüñ didi Hârûn
 Ħudâ ĥıfżındadur anlar umarun

4470. Beni peyġamber eyledi o Ħallâķ
 Elümdeki ‛aŝâda ĥikmete baķ

4471. Elüm ķoynuma ķoysam nûr-ı berrâķ 

 O dem elüm içinde ider işrâķ

4472. Ħudâ beni saña yâr eylemişdür 

 Diz imdi rişte-i nażmıma sen dür

4473. Gidelüm da‛vete Fir‛avn’e şimdi
 Muķaddem var ta‛allüķāta imdi

4474. Ħudâ emrini Fir‛avn’e deyem ben 

 Ħaber virüp yüri gel baña dir sen

İnnenâ neħâfu en yefruţa ‛aleynâ ev en yeţġā*

4475. Bölük bölük durur Fir‛avnî ķullar
 Maħûfdur anlaruñ şerriyle yollar

4476. Du‛â eyledi Mûsâ ile Hârûn
 Ħiţâb irgürdi ol ân içre Bî-çûn

Ķāle lâ teħâfâ innenî me‛akümâ esme‛u ve erâ**

4477. Buyurmış ķorķmañuz didügüm idüñ
 Anı bir ķıl ile ‛âlemde yidüñ

4471 nûr-ı: nûrı (İÜ)
4472 beni saña: seni baña (İÜ)
4474 deyem ben: diyeyin (İÜ)
*  İnnenâ: İnnâ (BL, İÜ) // “Doğrusu biz onun bize aşırı derecede kötü davranmasından 

yahut iyice azmasından endişe ediyoruz [dediler.]” (Tâ Hâ 20/45)
**  “Buyurdu ki: Korkmayın. Çünkü ben sizinle berâberim. İşitir ve görürüm.” (Tâ Hâ 20/46)
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4478. Dimiş Hârûn ziyâde ola ķuvvet
 Ħudâ virmiş sa‛âdet üzre nuŝret

4479. ‛Aŝâyı nûrı Mûsâ ķıldı taķrîr [116b İÜ]
 İşidüp bildi Hârûn anı bir bir

4480. Yüreklenüp yüridi Mıŝr’a anlar [162a BL]
 Dimiş Hârûn müşerref ķıl mekânlar

Ĥażret-i Mûsâ Nebî ‛aleyhi’s-selâm Fir‛avn sarâyına girdügidür

4481. Dimiş Mûsâ Ħudâ emri-ile ol
 Varup Fir‛avn’e göster da‛vete yol

4482. Varup Hârûn ħaber virmiş olara
 Oñuldı dir yüreklerinde yara

4483. Ayaġı tozı ile yürüdi ol
 Sarây ķapucıları virmemiş yol

4484. Dimiş Ebü’l-velîd’e ħaber var
 Gelüp bevvâb dimiş ġayri yire var

4485. Bu yir tañrısınuñ ķapusıdur bu
 Hemân bu ķapuya sen durma sür rû

4486. Çaġırup ĥalķaya urmış ‛aŝâyı
 Ķamu bevvâb işidür ol nidâyı

4487. Serâsîme olup yaturlar anlar
 İrer Fir‛avn yanına Mûsâ cânlar 

4488. Ol ırmaķ üzre ķırķ zirâ‛ imiş taħt
 Oturmış anda ol Fir‛avn-ı bedbaħt

4489. Hezârân nesl-i İsrâ᾿îl ķaravâş
 Durup ķarşu ķamusı egdi dir baş

4490. ‛Abâ geyer ‛aŝâ destünde bir er
 Görüp Fir‛avn o dem içinde ditrer

4491. Mehîb gösterdi Mûsâ’yı o Ķādir
 Göründi gözine Mûsâ bahâdır

4487 İrer: Atar (İÜ)
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4492. Dimiş Mûsâ’ya Fir‛avn ne kişisin
 Ķapudan nice girdüñ söyleşürsin

4493. Dimiş Mûsâ ki Tañrı dostuyam ben
 Saña geldim bilesin Tañrı’yı sen

4494. Çekesin Benî İsrâ᾿îl’den elüñ [162b BL]
 Kesesin ķul dimekden aña dilüñ

4495. Dimiş Mûsâ’ya Fir‛avn hele kimsin
 Dimiş Mûsâ idügim sen bilürsin

4496. Dimiş evimde ni‛met yimiş idüñ
 Ki bunda bir kişi öldürmiş idüñ

4497. Dimiş Mûsâ ki gerçeksin bu sözde
 Ki mu‛ciz nûrı vardur şimdi bizde
Feferartü minküm lemmâ ħiftüküm fevehebe lî Rabbî ĥükmen ve 

ce‛alenî mine’l-mürselîn*

4498. O dem ķorķmuş idim ķaçdımdı senden [117a İÜ]
 Cevâbuñ ŝıĥĥatin sen diñle benden

4499. Ħudâ peyġamber itdi virdi ĥikmet
 Bu işlerüñ sañadur ‛ayn-ı nekbet

4500. O ân ķullarına Fir‛avn dutıñ dir
 Ol âdemüñ yirine öldürüñ dir

4501. Bıraġır dindi Mûsâ ol ‛aŝâyı
 Görür Fir‛avn o demde ejdehâyı
Fe᾿elķā ‛aŝâhu fe᾿ižâ hiye śü‛bânün mübîn**

4502. Başın ķaldıruban ŝaçdı dir âteş
 Açup aġzını dem urmış o demkeş

4503. Dilemiş yuda taħtı ile anı
 O Fir‛avn dilemiş ķurtara cânı

*  Feferartü: Feferret (BL) // “Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim 
bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı.” (eş-Şuarâ 26/21)

**  “Bunun üzerine Mûsâ asâsını atıverdi. Bir de ne görsünler, asâ apaçık koca bir yılan (olu-
vermiş)!” (eş-Şuarâ 26/32)
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4504. Götürüp atdı taħtdan kendüyi dir
 Ayaġından o taħta dir ilişir

4505. Başı aşaġa ŝarķar âb-ı Nîl’e
 Tażarru‛ eylemiş gelmiş o dile

4506. Güler Mûsâ o dem Fir‛avn’e dinmiş
 O ķullar dutmaġa dir ķaŝd ķılmış

4507. Elin ķoynuna ŝoķmış Mûsâ dinmiş [163a BL]
 O nûrdan gözi ķullarıñ ķamaşmış

4508. Mecâli ķalmamış ķullaruñ ol dem
 Ķaçarlar oradan cümle eyü kem

4509. O Fir‛avn aġlamış itmiş tażarru‛
 Dutar ‛aŝâyı Mûsâ ħoş taŝannu‛

4510. Görüp Fir‛avn dimiş burhân-ı ‛użmâ
 Dimiş Mûsâ bu ĥâlden imdi azma

4511. Dimiş bu ĥücceti kimden getürdüñ
 Dimiş dir göricek ‛aķluñ yitirdüñ

4512. Baña ol Ķādir ü Raĥmân virüpdür 

 Anuñ luţfıyla ķalbüm nûr dolupdur

4513. Dimiş Fir‛avn murâduñ ya ne olsun
 Murâd Tañrı’ya dön murâd bulasun

4514. Ħudâ didi benüm Ħallâķ-ı ‛âlem
 Benüm emrümsüz ol bâd çekmeye dem

4515. Benüm Rezzâķ ‛ibâda rızķ virici
 Direksüz âsumânı dorġurucı

4516. Didi Fir‛avn ża‛îfi ķullarımuñ
 Birin yaratmaya ol ķıllarınuñ

4517. Aña ‛ömrin virenven dört yüz sâl
 Geçirdi ‛ömrini ol fâriġü’l-bâl

4518. Ki tañrıyum deyu gör herze söyler [117b İÜ]
 Bu mu‛cizleri göster gör ki n’eyler

4512 Ķādir ü Raĥmân: Ķādir Raĥmân (İÜ)
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4519. Anı Ĥaķ dîne var sen da‛vet eyle
 Aña her söziñi rıfķ-ile söyle

4520. Deyu gönderdi saña beni Ma‛bûd
 Senüñ îmâna gelmeñ oldı maķŝûd 

4521. Gel imdi tevbe eyle sen günâha
 Ve iķrâr eyle Cebbâr İlâh’a

4522. Senüñ ‛ömrüñi dileyem Ħudâ’dan
 Seni sevindire luţf u ‛aţâdan

4523. Saña bî-ĥad ide in‛âm u iĥsân [163b BL]
 Cinânı içre ide seni sulţân

4524. İşidüp didi Fir‛avn ķudreti var
 ‛Aŝâñda senüñ itdi cümle ıżhâr

4525. Bugün dur sen Benî İsrâ᾿îl’e var 

 Vezîrler ile ben de ķılam efkâr

4526. Seĥerden gelesin ķavmüñle bunda
 Baña telķįn-i îmân eyle sen de

4527. Senüñ buyruġıña ben râm olayın
 Dönüben Tañrı’ya tevbe ķılayın 

4528. Benî İsrâ᾿îl’e Mûsâ ķavuşdı
 O gün içinde ĥasretine düşdi

4529. Dinür Fir‛avn vezîrlerin getürmiş
 Olara vâķi‛ olan işi dimiş

4530. Dimişler Mûsâ siĥr emrini taĥŝîl
 Kemâli ile itmiş fenni tekmîl

4531. Size ol siĥr-ile dir ķorķu virmiş
 Kemâli ile ol kâmile irmiş

4532. Dimiş Fir‛avn kelâmı ĥaķdur anuñ
 Göresin ref‛ ola ol dem gümânuñ

4520 îmâna: İslâm’a (BL)
4525 dur sen: dursun (İÜ)
4527 ķılayın: ķılayım (BL)
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4533. Virürler yine Fir‛avn’e gümânı
 ‛Ažâb görmesinüñ irdi zamânı

4534. İnanuram Mûsâ’nuñ tañrısına
 Cihân ħalķı varur emriyle sine

4535. Dimiş Hâmân iderken tañrılıķ sen 

 İdesin tañrılıķdan ayrılıķ sen

4536. Dimiş anuñ ‛aŝâsı ejdehâdur
 Mu‛înün bil ki anuñ bir Ħudâ’dur

4537. Muĥaŝŝal döndürürler dir o kelbi
 Yine görür ayaġında o ŝalbi

4538. Mûsâ câdûlıķ ögrenmiş gidelden
 Ki biz de câdû arayalum ilden 

4539. Ve ‛ulûfe yeyen var niçe câdû  [164a BL; 118a İÜ]
 İdeler siĥri ķuvvetlene bâzû

4540. Olar dir Mûsâ ile dutuşalar
 O câdûlar aña ġālib olalar 

4541. Dutup Mûsâ’yı biz de öldürelüm
 Anuñ şer işlerinden ķurtulalum

4542. Dimiş îmâna gelmem ķavl olundı
 Gelür şimdi ķamuñıza dur imdi 

4543. Göresüz gördügümi siz de andan
 Ŝanursız Mûsâ’yı geldi yabandan

4544. O dem Ĥażret-i Mûsâ Hârûn ile
 Benî İsrâ᾿îlî’den anca bile 

4545. O Fir‛avn’e gelürler bula îmân
 O dem Fir‛avnîler itmişler îmân

4535 Hâmân: Hâmâ (İÜ)
4538 câdû: câzû (BL)
4539 Ve ‛ulûfe: ‛Alûfe (BL)
4540 câdûlar: câzûlar (BL)
4542 ķamuñuza: ķamuñuzda (BL)
4544 İsrâ᾿îlî’den: İsrâ᾿îl’den (İÜ)
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4546. Senüñ eyledigüñ ŝiĥr-i ‛ażîmdür
 Benüm ta‛lîmüm eyleyen Kerîm’dür

4547. Ķarındaşuñ bu Hârûn da bilür mi
 Senüñ söyledigüñ dîne girür mi

4548. Dimiş Mûsâ ki peyġamber aŝılı
 Siĥir bilmezler ol pâküñ nesili

4549. Saña geldük ki Ĥaķ dîne giresin
 Bu İsrâ᾿îl benâtını viresin

4550. Üşendürmeyesin hîç sen oları
 Budur didüm saña ben emr-i Bârî

Fe’ersil ma‛anâ Benî İsrâ᾿île*

Ķāle Fir‛avnü ve mâ rabbü’l-‛âlemîn**

4551. Benî İsrâ᾿îl içün Ĥaķ virüpdür
 Beni bu ĥâle ħidmetkâr ķılupdur 

4552. Olaruñ işini anda bitürdüm
 Saña ol Tañrı’dan ĥüccet getürdüm

4553. Dilemiş ki cevâb vireydi Hâmân [164b BL]
 Mûsâ ĥayķırıcaķ dinilmiş amân

4554. Cevâb Fir‛avn’üñ ola söylemegil
 Hemân Hâmân’da dutuldı dinür dil

4555. Ŝadâsından Mûsâ’nuñ lerze düşer
 Bile ĥâżır olanlar cümle şaşar

4556. Dimiş Fir‛avn selâm virdük i Mûsâ
 Emînlige nişândur ĥikmet-âsâ

4557. Selâmı dünki ķavlüñ üzre virdüm
 Selâm virmege müselmâna irdüm 

*  “İsrâîloğulları’nı hemen bizimle gönder!” (Tâ Hâ 20/47)
**  “Firavun şöyle dedi: Âlemlerin Rabbi dediğin de nedir?” (eş-Şuarâ 26/23)
4551 Beni: Bizi (İÜ)
4557 müselmâna: müslimîne (BL)
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Ve’s-selâmu ‛alâ meni’t-tebe‛a’l-hüdâ*

4558. Selâm ţoġrı reh üzre olanıñdur [118b İÜ]
 Selâmet ķavli üzre duranıñdur

4559. İdersin sen ulûhiyyete da‛vâ
 O Tañrı birligine oldı fehvâ

Ķāle femen rabbükümâ yâ Mûsâ**

4560. Dimiş Fir‛avn ķarındaşum beg idi
 Sizüñ ecdâdıñuz Yûsuf ķul idi 

4561. Mûsâ dimiş Ħudâ bilür orayı
 Baña ţa‛n itme sen şimdi burayı

4562. Ķulavuzam ţarîķ-i Ĥaķķ’a saña
 Uyarsıñ burada sen daħı baña

Ķāle femâ bâlü’l-ķurûni’l-ûlâ ķāle ‛ilmühâ ‛inde rabbî fî kitâb***

4563. Ħudâ ħalķ eyledi arż u semâyı
 Ķodı yir altına emr-ile mâyı

4564. Semâda ħalķ idüp niçe melâ᾿ik
 Niçe zühhâd ţarîķa oldı sâlik

4565. Niçe âśâr ider dâ᾿im o Ħâlıķ [165a BL]
 Biri birine degildür muţâbıķ

Minhâ ħaleķnâküm ve fîhâ nü‛îdüküm****

4566. Yiter ĥüccet ki maħlûķuz turâbdan
 Daħı bâd ile âteş ile âbdan

4567. Dimiş Fir‛avn ü Hâmân bilmezüz biz
 Ki ķar yaġdıķda dinür örtülür iz

*  “Kurtuluş, hidâyete uyanlarındır.” (Tâ Hâ 20/47)
**  “Firavun, Rabbiniz de kimmiş ey Mûsâ, dedi.” (Tâ Hâ 20/49)
4560 ecdâdıñuz: aķvâmıñuz (BL)
*** “Firavun: Öyle ise önceki milletlerin hâli ne olacak, dedi. Mûsâ: Onlar hakkındaki bilgi 

Rabbimin yanında bir kitapta bulunur... [dedi.]” (Tâ Hâ 20/51-52)
**** “Sizi ondan (topraktan) yarattık, yine sizi oraya döndüreceğiz.” (Tâ Hâ 20/55)
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4568. Seni ni‛metle besledük şeb u rûz
 Yenüpdür senüñ ile nân ile duz

4569. Dimiş Mûsâ niçün añmayasız siz
 Benî İsrâ᾿îl’i ķul itdigüñüz

Ve tilke ni‛metün temünnühâ ‛aleyye en ‛abbedte Benî İsrâ᾿îl*

4570. Yediñüz ħod Benî İsrâ᾿îl’de ni‛met
 Ķul itdüñ anlar ider saña ħidmet 

4571. Dimiş Fir‛avn Tañrı ne kişidür
 Elümdeki ‛aŝâ anuñ işidür

Ķāle rabbü’s-semâvâti ve’l-arḍi ve mâ beynehümâ in küntüm mûķınîn**

4572. Bu cümle kâ᾿inât maħlûķillâh 

 Aña bendedurur taĥķįķ ķamu şâh

Ķāle femen rabbükümâ yâ Mûsâ***

4573. Dimiş Fir‛avn yanındaġı ol itler [119a İÜ]
 Kimisi ķoca vü kimi yigitler

4574. Dimişler bilmezüz tañrıñı seni
 Dimiş Mûsâ ki ol gönderdi beni

Ķāle rabbüküm ve rabbü âbâ᾿ikümü’l-evvelîn****

4575. Benüm tañrum sizüñ ü atañuzıñ
 Odur tañrısı kes burada sözüñ

* “O nimet diye başıma kaktığın ise (aslında) İsrâîloğulları’nı kendine kul köle etmendir.” 
(eş-Şuarâ 26/22)

4570 Birinci mısrâın vezni bozuk.
** mûķınîn: ta‛ķilûn (BL, İÜ) // “Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız (itiraf 

edersiniz ki) O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi’dir.” (eş-Şuarâ 
26/24) (ayrıca bk. ed-Duhân 44/7)

4572 maħlûķillâh: maħlûķ vallâh (BL)
*** Bu âyet BL’de yok. // “(Firavun): Rabbiniz de kimmiş ey Mûsâ, dedi.” (Tâ Hâ 20/49)
**** “(Mûsâ dedi ki): O sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir.” (eş-Şuarâ 

26/26)
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Ķāle inne resûlekümü’lležî ürsile ileyküm lemecnûn* [165b BL]
4576. Dimiş Fir‛avn sizi peyġamber iden
 Deli midür ol öli diri iden

4577. Dimiş Fir‛avn’e herze söyledüñ sen
 Peyġamber nesliyem ben ķadîmden 

4578. O şemsi ķameri devr itdürendür
 Nebîlere ķoyunı gütdürendür

4579. Odur Ħâlıķ anuñdur cümle maħlûķ
 Anuñ yanında ‛âlem žerrece yoķ

4580. O tañrıyım deyen Fir‛avn-i mel‛ûn
 Benüm ‛aŝâm elünde oldı maĥzûn

4581. Orada ĥâżır olan ħalķ dimişler
 Bu Mûsâ söyledi taĥķįķ ol işler

4582. Görür Hâmân ki iş varur ħarâba
 Ki ħalķ teşne-ŝıfat meyl itdi âba

Ķāle le᾿ini’t’teħažte ilâhen ġayrî le’ec‛alenneke mine’l-mescûnîn**

4583. Benüm yanımda añma ġayrıyı sen
 Seni zindâna göndermek dilerven

4584. Ki siĥrüñ te᾿śîri dâ᾿im görünmez 

 Diledügi zamânda her dem olmaz

4585. Dimiş Fir‛avn’e Mûsâ ĥaķdur işim
 Yine eyleyeyüm evvel gelişim

Ķāle evelev ci᾿tüke bişey᾿in mübîn***

4586. Getür mu‛ciz eger sen gerçek iseñ
 Yine göster hünerlerüñ er iseñ

* BL’de “inne” yok. ürsile: ersele (BL); lemecnûn: bi-mecnûn (BL) // “(Firavun): Size 
gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi.” (eş-Şuarâ 26/27)

4577 nesliyem ben: nesiliyim (İÜ)
** “(Firavun): Benden başkasını tanrı edinirsen andolsun ki seni zindânlıklardan ederim, 

dedi.” (eş-Şuarâ 26/29)
4584 dâ᾿im: dâyim (BL)
*** ci᾿tüke: ci᾿te (BL) // “(Mûsâ): Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı, dedi.” (eş-Şuarâ 

26/30)
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Ķāle fe᾿ti bihî in künte mine’ŝ-ŝâdiķen*

4587. Bıraķdı Mûsâ ‛aŝâsını tekrâr [166a BL]
 Olup ejder ķatında yutdurur mâr 

4588. Aġız açdı vü âteş ŝaçdı ejder
 Helâk oldı orada duran erler

4589. Elin ķoynına ŝoķdı nûr çıķdı [119b İÜ]
 Gözin ķamaşdurup küffârı yaķdı

4590. Çaġırmış yine Fir‛avn ĥaķķ-ı ni‛met
 İderüz cân u dilden size minnet

4591. Dutup eyle ‛aŝâ ejderi dermân
 O ni‛met ĥaķķı eyle yine iĥsân

4592. Mûsâ ejderi dutdı ol ‛aŝâyı
 Dimiş Fir‛avn ref‛ itdüñ belâyı 

4593. Dimiş Mûsâ’ya Hârûn siĥr-i Bâbil 

 Ki insân ne ki eyler ise ķābil

Ķāle limen ĥavlehu elâ testemi‛ûn**

4594. O Fir‛avn begler ile ķorķdı tekrâr
 Ne fikr ider görüñ Fir‛avn-ı mekkâr

4595. Bu begler Mûsâ’nuñ gördi ‛aŝâsın
 Gözedürler o Mûsâ’nuñ rıżâsın

4596. Dimiş Mûsâ’ya câdûlıķ işidür
 Saña kim uymaya eyü kişidür

4597. Bu İsrâ᾿îlî ķıbţîyi ķul itmek 

 Diler bizden buña da diñ ne gerek

* “(Firavun): Doğru söyleyenlerden isen, haydi getir onu, diye karşılık verdi.” (eş-Şuarâ 
26/31) 

4587 yutdurur: budurur (İÜ)
4592 ref‛: red (BL)
4593 Bâbil: bârbil (BL)
** “(Firavun) etrafında bulunanlara, işitiyor musunuz, dedi.” (eş-Şuarâ 26/25)
4597 ķıbţîyi: ķıbţî (İÜ) // gerek: itmek (İÜ)



Kısas-ı  Enbiyâ 545

4598. Dimiş begleri Hâmân ne ki didi
 O söz üzere bâba ur kilidi

Ķālû ercih ve eħâhu ve ersil fi’l-medâ᾿ini ĥâşirîn. Ye᾿tûke bikülli sâĥirin 
‛alîm*

4599. Dimiş Hâmân ķarındaşları ile
 Ķoyuñ zindâna kendin tâ ki bile

4600. Ki biz de câdûları cem‛ idelüm [166b BL]
 Bularuñ ile muĥkem cenk idelüm

4601. Bularuñ câdûlıķların yeñevüz 

 Belâsından olarıñ ķurtılavuz

4602. Dimiş Fir‛avn buları dutabilmek
 Gerek andan ki zindâna givürmek 

4603. Elinde mu‛cize mevcûd ne çâre
 Dimiş Hâmân idüñ şimdi müdâra

4604. Dimiş Fir‛avn Mûsâ’ya kerem ķıl
 Kiçi bayrâma va‛deye ârâm ķıl

4605. Ki biz de cem‛ idelüm sâĥirânı
 Gidere şüphelü kişi gümânı

Feceme‛a keydehu śümme etâ**

Ķāle ne‛am***

4606. Direr câdûlarını dindi Fir‛avn
 Dilerdi Tañrı’dan Mûsâ daħı ‛avn

*  BL’de “Ķālû” yok. fi’l-medâ᾿ini: fi’l-medâyini (BL) Sâĥirin: seĥĥârin (BL) // “Dediler 
ki: Onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar (memurlar) yolla. Bütün bilgili si-
hirbâzları sana getirsinler.” (el-A’râf 7/111-112) (Ayrıca bk. eş-Şuarâ 26/36-37)

4601 câdûlıķların: câzûlıķların (BL)
4602 givürmek: giyürmek (İÜ)
** “(Firavun,) hilesini (sihirbâzlarını) topladı, sonra geri geldi.” (Tâ Hâ 20/60)
*** İÜ’de “ķāle ne‛am” yok. // “(Firavun) cevap verdi: Evet.” (eş-Şuarâ 26/42)
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Ĥażret-i Mûsâ ‛aleyhi’s-selâm ile câdûlar ķıŝŝasıdur [120a İÜ]

4607. Dimiş ‛askerine Fir‛avn geliñüz
 İdüben cem‛i Mûsâ’yı göriñüz 

4608. Umarum ķorķa ‛asker çoķluġından
 Dir ol Mûsâ ķaçına yoķluġından

4609. Dinür dört biñ u dört yüz câdû kâmil
 İderler intiħâb ħud‛ayla ‛âmil

4610. Dilerler mu‛cizi itmege ibţâl
 Burada diñlegil neye irer ĥâl

4611. Dinür her câdûnıñ var biñ ‛aŝâsı
 Ve biñ yük ĥabl dir uzun ķıŝası 

4612. ‛Aŝâlar içini oymış o segler
 İdüp zîbaķle pür görgil ki n’eyler

4613. Ŝarar yüñlerle başlarını anlar [167a BL]
 Ki ya‛nî göstere anlar hünerler

4614. Ħavâŝŝı zîbaķüñ ıssı göricek
 İder dir ĥareket te᾿śîr iricek

4615. Tamâm câdûlar itmiş fenn-i ĥîle
 Görünür ‛asker-i Fir‛avnî ile 

4616. O gün ķırķ biñ atlu donlu ‛asker
 Ve ķırķ biñ daħı yayan dirilürler 

4617. Dutarlar ŝaf berâber anca ‛asker
 Ħanâzîri gören ĥayvânlar ürker

4618. Ki zer taħt üzre Fir‛avn-ile Hâmân
 Baķup iderdi eţrâfını seyrân

4619. Benî İsrâ᾿îl’üñ ķavmi Ħudâ’ya
 El açup cümlesi anuñ du‛âya

4607 İkinci mısrâ İÜ’de “İdüp cem‛i Mûsâ’ya göriniñüz” şeklinde.
4611 İÜ’de “dir” yok.
4615 ‛asker-i: ‛askerî (BL)
4616 dirilürler: dirilür er (İÜ)
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4620. Tażarru‛ eyleyüp dirler Kerîmâ
 Teraĥĥum eyle bize iy Raĥîmâ

4621. İdüp Mûsâ’yı ġālib ol la‛îne
 Mu‛în ol luţfıñ-ile ehl-i dîne

4622. Dimiş câdû eger Mûsâ’ya ġālib
 Olursaķ ne ola ol-dem meţâlib 

4623. Dimiş dir câdûyân biz ġālib olsaķ
 Ne ‛izzetle bulurız ola revnaķ

4624. İşidüp anı Fir‛avn dimiş ol-dem
 Ķarînüm oluban oluna secdem

4625. İşitmiş siĥr eri bu sözi dimiş
 Bizüm başumıza devlet irişmiş

4626. Ki Fir‛avn’e idevüz secde[y]i biz
 Bize ţa‛n eyleyemez ol dem İblîs

4627. Bile mü᾿min ki fâsid secde iden [120b İÜ]
 Ţarîķ-ı Ĥaķķ’ı ķoyup egri giden

4628. Tefaħħur eyleye fâsid işine [167b BL]
 Deye bu faħri yâd u bilişine

4629. Ħudâ-yı Žü’l-celâl’e secde iden
 Şerî‛at urduġı râh üzre giden

4630. Tefaħħür eylese leyl u nehârda
 Sa‛âdete irişür ol o ĥâlde

4631. İdegör iy müselmân Ĥaķķ’a ţâ‛at
 Ħudâ emrine dâ᾿im it iţâ‛at

4632. Çıķup ŝaĥrâya câdûyân-ı devrân
 Bu ĥâlde oldı ‛âlem ħalķı ĥayrân

4633. Dinür Ĥażret-i Mûsâ ile Hârûn
 Daħı diñlemedi ķıŝŝa-i mârûn

4634. ‛Aŝâ destinde Mûsâ çekdi meydân
 Ħudâ ‛avni ile ol şâd u ħandân

4622 Olursaķ: Olursa (İÜ)
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4635. Görüben câdûlar itdi ta‛accüb
 İderüz bunıñ ile şimdi biz lu‛b

4636. Dimişler ĥażrete seni yeñerüz
 ‛Aŝâñı ĥâliyen senüñ deñerüz  

4637. Dimiş Mûsâ beni yeñmek muĥâldür
 Benüm sözümi diñleñ özge ĥâldür

4638. Geliñüz bâţıl âyînden geçiñüz
 Kelâm-ı Ĥaķķ-ıla ĥicâb açıñuz

4639. Dimişler kim kelâmuñ vaķti çoķdur
 Bizüm siĥrimizüñ te᾿ħîri yoķdur 

4640. Muķaddem sen mi’dersin biz m’idelüm
 Ţarîķımuzı birbirin güdelüm 

Ķāle lehüm Mûsâ elķū mâ entüm mülķūn. Fe᾿elķav ĥıbâlehüm ve 
‛ıŝıyyehüm*

4641. Mûsâ dimiş ki evvel eyleñüz siz
 Bıraķmış siĥri dinmiş siĥr-i âmiz

Yüħayyelü ileyhi min siĥrihim** [168a BL]

4642. Güneş te᾿śîr idicek ol ħayâle
 Ĥareket gösterür gelür me᾿âle

4643. Civâ gün göricek ķızar muĥaķķaķ 

 Anı canlu ŝanur dir gören aĥmaķ

4636 deñerüz: dikerüz (İÜ)
4639 te᾿ħîri: te᾿ħîr (BL)
4640 “sen mi idersin biz mi idelüm” ibâreleri vezin icâbı “sen mi’dersin biz m’idelüm” şek-

linde okundu. 
*  Ķāle lehüm Mûsâ elķū mâ entüm mülķūn: Ķāle bel entüm mülķūn (BL, İÜ); Fe᾿elķav: 

Fe᾿elķū (BL) // “Mûsâ onlara, ne atacaksanız atın, dedi. Bunun üzerine iplerini ve 
değneklerini attılar…” (eş-Şuarâ 26/43-44)

** “Büyüleri sayesinde [ipleri ve sopaları, kendisine gerçekten koşuyor] gibi görünüyor.” 
(Tâ Hâ 20/66)
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Fe᾿evcese fî nefsihi ħîfeten Mûsâ*

4644. Anı gördükde Mûsâ ķorķdı dinmiş
 Biraz endîşe ile ġuŝŝalanmış

4645. Su᾿âl peyġamber idi neye ķorķdı  [121a İÜ]
 Mûsâ ol demde İsrâ᾿îl’e baķdı

4646. Olar inanuban żan ide gerçek
 Ki şübhe noķţasın itmeyeler ĥak

Fe᾿tinâ bimâ te‛idünâ in künte mine’ŝ-ŝâdiķen**

4647. Ħudâ Mûsâ’ya ķorķma didi ol ân
 Bıraķ eliñdekini didi Mennân

4648. Olarıñ siĥri bâţıl ola cümle
 Yuda bir dem ile eyleye ĥamle

4649. O dem bâţıl ola cümle siĥirler
 O demde cümle ħalķ Ĥaķķ’ı bilürler

4650. Dimiş Mûsâ ki bismillâhi raĥmân
 Bu cümle müşkil işler saña âsân

4651. ‛Aŝâsını bıraķdı oldı ejder
 Aña ĥayrân ķalur ‛avrat ile er 

4652. Yudar seĥĥârlaruñ siĥrin tamâmı
 Görürler mu‛cizi dir ħâŝ u ‛âmı

4653. Yudar bir loķma nân gibi anı hep
 O dem Fir‛avn dimiş oldı bu iş ŝa‛b

4654. Ŝaçup Fir‛avnî ‛askere ol âteş [168b BL]
 Anuñ demine durmaz aġaç u ţaş

4655. İder ĥamle o ‛askere o ejder
 Duramaz cümle ‛asker dindi ķaçar

4643 Civâ: Jivâ (İÜ)
* “Mûsâ, birden içinde bir korku duydu.” (Tâ Hâ 20/67)
4645 neye: yine (BL)
** “Hadi, doğru söyleyenlerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir, dediler.” (el-Ah-

kāf 46/22)
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4656. Ayaķ altında on biñ kimse taĥķįķ
 Helâk olmış ki defter oldı taţbîķ 

4657. İder Fir‛avn’e ĥamle ejder ol dem
 Yürüdi üstüne dir açuban fem

4658. Amân deyu o Fir‛avn ķıldı feryâd
 Ħudâ’dan dut deyu olunmış irşâd

4659. ‛Aŝâyı dutdı Mûsâ oldı dir çûb
 Uzun ķıŝa degil ki ola ma‛yûb

4660. Görüp câdûlar anı didiler ĥaķ
 Ki peyġamberdurur Mûsâ muĥaķķaķ 

4661. Ħudâ raĥmet virüpdür dillerine
 Göñülden ķıldı secde rabbisine

Ķālû âmennâ bi-rabbi’l-‛âlemîn. Rabbi Mûsâ ve Hârûn*

4662. Dimişler câdûlar îmân getürdük
 Ki döndük Ĥaķķ’a biz işi bitirdük

4663. Muţî‛lerüz Mûsâ’nuñ tañrısına
 Ki la‛net dirüz andan ġayrısına

4664. Ki Rezzâķ u Kerîm oldur cihânda  [121b İÜ]
 Niçe âśârı żâhirde nihânda

4665. Dimiş anlar ki cümle vecde yitdük
 O Mûsâ tañrısına secde itdük

Ķāle Fir‛avnü âmentüm bihi ķable en âžene leküm**

4666. Dimiş Fir‛avn icâzet virmedin ben
 Niçün secde idersin Tañrı’ya sen

4651 ķalur ‛avrat ile er: ķalurlar ‛avrat ü er (İÜ)
4656 defter: žaķar (BL)
4660 Ki peyġamberdurur: Ki ĥaķ peyġamberdurur (İÜ)
*  “Âlemlerin Rabbine, Mûsâ ve Hârûn’un Rabbine îmân ettik, dediler.” (eş-Şuarâ 26/47-

48)
4664 Rezzâķ u Kerîm: Rezzâķ-ı Kerîm (BL)
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4667. Dimiş kâmil imiş Mûsâ bu fende [169a BL]
 Dilersiz ŝan‛at ögrenmegi anda 

İnne hâžâ lemekrün mekertümûhu fi’l-medîneti lituħricû minhâ ehlehâ*

4668. Dimiş Fir‛avn yediñüz ni‛metümi
 Yüzüme söyledüñüz la‛netümi

4669. Murâdıñuz şehirlüyi çıķarmaķ
 Dilersüz şehrimüñ içine dolmaķ

Fesevfe ta‛lemûn**

4670. Dimişlerdür ki ol Fir‛avn oları
 ‛Ažâb idüp döge söge şuları

Le’üķaţţi‛anne eydiyeküm ve ercüleküm min ħilâfin śümme 
le’üŝallibenneküm ecma‛în***

4671. Dimiş Fir‛avn kesüp el ü ayaġın
 Aŝam ħurma aġaçlarına varın

4672. Bileler ki ‛ažâb kimde ziyâde
 Vireyim anları seyl ile bâde

Ķālû len nü᾿śireke ‛alâ mâ câ᾿enâ****

4673. Dimişler dönmezüz Yezdân-ı pâkdan
 Yaratdı cümlemüzi ol ki ħâkdan

4674. Cefâ her ne ise döndürmezüz yüz
 Ħudâ oldur ki anı görmeye göz

4675. Dimiş seĥĥâr ile ne ider-isek
 Olavuz ehl-i İslâm içre biz beg 

**  “Firavun dedi ki: Ben size izin vermeden ona îmân mı ettiniz?” (el-A’râf 7/123)
4667 Dilersiz: Dilersün (İÜ)
* “Bu, hiç şüphesiz şehirde, halkını oradan çıkarmak için kurduğunuz bir tuzaktır.” (el-

A’râf 7/123)
** “Ama yakında (başınıza gelecekleri) göreceksiniz.” (el-A’râf 7/123)
*** “Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım.” 

(el-A’râf 7/124)
****  nü᾿śireke: nü᾿mine şirke (BL) // “Dediler ki: Seni, bize gelene [açık açık mucizelere ve 

bizi yaradana] tercih edemeyiz.” (Tâ Hâ 20/72)
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4676. Ki Mûsâ tañrısından dönmezüz biz
 Ki senden dönderürüz cümlemüz yüz 

4677. Ne deñlü diler-iseñ it cefâyı
 Ħudâ’dan dilerüz luţf u ‛aţâyı

İnnâ neţma‛u en yaġfire lenâ rabbünâ ħaţâyânâ* [169b BL]

4678. Ħudâ-yı Rabb-ı ‛izzet’den umulur
 Bize siĥrüñ günâhı ‛afv olınur

4679. Ki dest u pâların ol sâĥirânuñ [122a İÜ]
 O Fir‛avn kesdirür buña inanuñ

4680. İdüben bu cefâyı ķāni‛ olmaz
 Ki ŝanmañ kişi itdügini bulmaz

4681. İder ŝalb cümle ol müslim olanı
 Cinân içinde cevlân ide cânı

Beşâret

4682. ‛Aŝâyı ħalķ idendür Ĥaķ Te‛âlâ
 Ħudâ emrine kimse deyemez lâ

4683. Dimiş dostum elünde oldı ejder
 O yutdı siĥri di Allâhu ekber 

4684. Dimiş Raĥmân ki ol rûz-ı ķıyâmet
 ‛Aŝâ ejder olup yutdıġı ĥâlet

4685. Bir oldı siĥr-ile Mûsâ ‛aŝâsı
 Neye irişdi gör Ĥaķķ’uñ rıżâsı

4686. Ħudâ’nuñ luţfı yanında ħaţâlar
 Belürmeyüp ide luţf u ‛aţâlar

4687. Gelür dinmiş o Fir‛avn-ı la‛îni
 O Âsiye ki uħrânuñ gelini

4675 biz: bir (İÜ)
4676 İÜ’de ikinci mısrâ “Bize açıldı ĥaķ üzerine iz” şeklinde.
* “Rabbimizin hatâlarımızı bağışlayacağını umarız.” (eş-Şuarâ 26/51)
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4688. Yanına oturup eyler o kîni
 O sehhârlar ķabûl itdi o dîni

4689. Dilerem Mûsâ’yı ķatl itdürem ben
 Ne dirsin bu ħuŝûŝda söyleyesen

4690. Dimiş Fir‛avn’e utanmaz mısın hîç
 Ki tañrıyım deyu ķılduñ yoluñ pîç

4691. Saña mu‛ciz ile dîn ķıldı ıżhâr 170a BL
 Di tañrı birligine eyle iķrâr 

4692. Günüñ geçirmiş idiñ küfr içinde
 Seni olsun dir ol bu yaħşi dînde 

4693. Helâk itdüñ ŝaĥîĥ dîne uyanı
 Olarıñ ķaldı boynuñ üzre ķanı

4694. Dilersin Mûsâ’yı da öldüresin
 Ki ŝanmazsın ki başıñda göresin

4695. Dimiş Âsiye’ye sen de mi uydıñ
 Mûsâ tañrısınuñ ĥükmine girdüñ

4696. Bu işler cümle senden oldı evvel
 Sebebüñle ķırıldı ayaġ u el

4697. Mûsâ’yı besledüñ ol oldı ejder
 Dîninden saña açmış gibi ol der 

4698. İder Âsiye İslâm’ına iķrâr
 O kelb Âsiye’yi zindâna ķoyar

4699. Dinür ķırķ gün aç u susuz ķomışlar [122b İÜ]
 Dinür engüşte ķamuş doķumışlar

4700. Dimişler tâbi‛ ol Fir‛avn’e yine
 Dimiş dir cân virürem ben bu dîne

4701. Yine ħâtûnı ol gel gir sarâya
 Dimiş hîç girmeñüz siz bu araya

4683 di: didi (İÜ)
4691 birligine: birdürür di (BL)
4692 BL’de “bu” yok.
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4702. Ne mümkindür ki Ĥaķ dînden dönem ben
 Olıñ siz de müselmân bulıñ eymen

4703. Görürler çâre yoķ Fir‛avn’e dirler
 O gül çehreyi çârmîħe gererler

4704. Doķunur dest u pâyine dinür mîħ
 Ebed dutmadı dinür anı çârmîħ

4705. Ĥicâb yirini ĥâşâ açdı dirler
 O zâhide o ĥâl içinde iñler

Rabbi’bni lî ‛indeke beyten fi’l-cenneti* [170b BL]

4706. İlâhâ yap cinân içinde bir ev
 Beni luţfıñla iĥsânuñ ile sev

4707. Ħudâ gönderdi nûrdan dindi ħâne
 Devâ irdi o der içinde câna

4708. Havâya çekdiler dir Âsiye’yi
 Di kim dönmez ola emr-i Ħudâ’yı

4709. Te‛âlallâh dinür rûz-ı ķıyâmet
 İde Meryem’le Âsiye’ye ĥürmet

4710. Resûl-i Žü’l-celâl’e ‛aķd oluna
 Mükâfât-ı cefâ anda buluna

4711. Zihî luţf-ı İlâhî zî sa‛âdet
 Ħudâ maĥbûbına cift ola ĥürmet

4712. İlâhâ dîn yolında ŝâdıķįne
 ‛İnâyetler irişdür lâyıķına

4713. Bilürem yandı dîn yolında mü᾿min
 Cefâ ile yaķup küffâr-ı bî-dîn 

4714. Olar dîn yolına iĥrâķ olundı
 Misine adasında bu bilindi

4715. Olar ķul aŝlı idi dönmediler
 O küffâruñ sözine uymadılar

4697 Dîninden: O dînden (İÜ)
*  “Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap.” (et-Tahrîm 66/11)
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4716. Ħudâ raĥmet ide ol ŝâdıķįne
 Diyânet üzre yandı şevķ-ı dîne

4717. İdüp Hindî de küffâr içre tevĥîd
 İrişüp ħâtime oldı baña ‛îd

4718. Dem-i âħirde tevĥîd üzre ħatm it
 Günâhın Hindî’nüñ luţfıñla ‛afv it

4719. Musallaţ ķıldı Ķıbţîler’i Fir‛avn [123a İÜ]
 Benî İsrâ᾿îl’e Yezdân ide ‛avn

4720. Benî İsrâ᾿îl’e Ķıbţî ulaşdı [171a BL]
 ‛Ažâb ile olar ķana bulaşdı

4721. Mûsâ’ya ķıldı zârı ol ķabîle
 Ŝabr pendini dimiş baġla bile

4722. Deyu virmiş tesellî dindi anda
 Neler olmış u geçmişdür zamânda

4723. İder Fir‛avn’i dâ᾿im dîne da‛vet
 Aña gösterdi âśâr ile heybet

4724. Yedi yıl didiler da‛vet olundı
 O dönmeyüp ḍalâlet içre ķaldı 

4725. Benî İsrâ᾿îl’üñ artdı cefâsı
 Cihânuñ yoķdurur bilüñ beķāsı 

4726. Dimişler Ĥażret-i Mûsâ’ya anlar
 Umardıķ râĥat ola idi cânlar

4727. ‛Ažâb virmekde bize Ķıbţî küffâr
 Ki her birisi ħûnħˇâr merdüm azar 

4728. Olaruñ cevri te‛śîr itdi câna
 Araruz biz de ölmege bahâne

4713 yaķup: baķup (BL)
4724 dönmeyüp: dutmayup (İÜ)
4725 yoķdurur bilüñ beķāsı: vardurur taĥķįķ fenâsı (İÜ)
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4729. Kerem ķıl el açup eyle du‛âyı
 Ķabûle irgüre Ĥaķ ol śenâyı

4730. Vire Fir‛avnî’ye Yezdân belâyı
 Ħalâŝ eyleye bu biz mübtelâyı

4731. Cefâsından bu dem âzâd olavuz
 Umarız luţf-ı Ĥaķ’la şâd olavuz

4732. Dimiş ŝabr ayaġını dâmene ŝar
 Umaram ‛an ķarîb keşf ola esrâr

4733. Helâk eyleye Ķahhâr cümlesini
 Alavuz cümlesünden biz de kîni

4734. Varur Fir‛avn’e Mûsâ-yı Kelîm dir 

 İrişür saña ‛ažâb-ı elîm dir

4735. Benî İsrâ᾿îl’i incitme zinhâr [171b BL]
 Olaruñ nâlişi eyler saña kâr

4736. Beni bil peyġamber Ĥaķķ’a râm ol
 Benî İsrâ᾿îl’i eyleme sen ķul

4737. Bu dem saña iderem bed-du‛âyı
 Nefesdür inleden her demde nâyı

4738. Dimiş Fir‛avn ķaçmazam belâñdan 

 Ki žerrece ayrılmazam ķażândan

4739. Ne kim elden gelür itme dirîġi
 Gözüñe bil ŝıdırmazam ķoruġı

4740. Mûsâ ķavmine gelüp açmış elin [123b İÜ]
 Tażarru‛a Ħudâ’ya dutdı yönün

4741. Tażarru‛ eylemiş ķırķ gün tamâmı
 Benî İsrâ᾿îl’üñ dir ħâŝ u ‛âmı

4742. Dimişler cümlesi ĥüzn-ile âmîn
 Virür ol cümle ķullarına kâmın

4727 ħûnħˇâr: ħûnħor (BL)
4734 İÜ’de “Fir‛avn’e Mûsâ-yı” ibâreleri “Mûsâ’ya Fir‛avn” şeklinde dizilmişse de altında 

takdim-tehir işâretleri (م /  خ) var.
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4743. Gelüp Cibrîl dimiş gelür ‛ažâbı
 Görür ol Ĥażret-i Ĥaķ’dan ‛iķābı

4744. Dimiş bu ħaberi ķavmine Mûsâ
 ‛Adûya ġam ire ref‛ ola tasa

4745. Olur ħurrem dinür ol ķavm-i mażlûm
 Dilerler üstleründen ref‛ ola şûm

4746. Dinür Hâmân tâbi‛inden eşrâf 

 Gelüben bir araya urdı dir lâf

4747. Benî İsrâ᾿îl’e ruħŝat virile
 Öli iken olar bu dem dirile

4748. Bizüm bütlerimüz cümle ķıralar
 Bize anlar nice ĥîle ķuralar

4749. Revâdur anlar evlâdı ķırıla
 Ve ataları da bundan sürile

Ve innâ fevķahüm ķāhirûn* [172a BL]

4750. Bulara ķahr idici olalum biz
 Cefâdan ħâlî olunmaya hergîz

Ķāle Mûsâ li-ķavmihi’s-te‛înû billâhi va’ŝbirû**

4751. Mûsâ yardımcı Tañrı’dur bize dir
 Gelüñ siz de yürüñ bizüm ize dir

4752. İder dir nesl-i İsrâ᾿îlî feryâd
 O Ķıbţîler elünden eyledi dâd

4753. Dimişler Ĥażret-i Mûsâ’ya ķavmi
 Bize farż itdi Ĥaķ taĥķįķ ŝavmı

4754. Olalum cümlemüz ŝâ᾿im u ķā᾿im
 Du‛âya elüñ aç luţf eyle dâ᾿im

4738 ķaçmazam: ķorķmazam (İÜ)
4746 tâbi‛inden eşrâf: tâbi‛inden nice eşrâf (BL)
*  “Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz.” (el-A’râf 7/127)
** Ķāle Mûsâ: Ķālû yâ Mûsâ (BL) // “Mûsâ kavmine dedi ki: Allâh’tan yardım isteyin ve 

sabredin.” (el-A’râf 7/128)
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4755. Bize żulm ü cefâ gelmez ķıyâsa
 Du‛â ile ola derdden ħalâsa

4756. Du‛âya açdı el Mûsâ didiler
 Dimiş âmîn bile ķırķlar yediler

4757. ‛Ažâb irdi dimiş Fir‛avn’e Mûsâ
 Dimiş çeker miyim ben aña tasa

Ve ķālû mehmâ te᾿tinâ bihî min âyetin*

4758. Senüñ siĥrüñ ile eyledigüñ hep [124a İÜ]
 Dutar mıyuz senüñ sözüñle mežheb

Fe’erselnâ ‛aleyhimü’ţ-ţûfâne ve’l-cerâde ve’l-ķummele ve’ḍ-ḍefâdi‛a 
ve’d-deme**

4759. Ħudâ ţûfân virmiş ol kilâba
 Nice müstaġraķ oldı görüñ âba

4760. Dinür sebt gün yaġar tâ sebte yaġmur
 Mıŝr ŝu içre ķalmış Ķıbţî maķhûr

4761. Yıķılup evleri varur ħarâba [172b BL]
 Düşer mâhî gibi küffâr o âba

4762. Ŝudan ķurtulanı ŝaĥrâya düşmüş
 Ŝular ol demde de ŝaĥrâya ţaşmış 

4763. Gelüp Fir‛avn’e dimişler o küffâr
 Mûsâ’nuñ Tañrısınuñdur bu âśâr

4764. Dimiş yalvarmaġa Mûsâ’ya varuñ
 Anuñ elindedür def‛i bu kâruñ

4765. Bunı def‛ ide bu ânda görelüm
 O ânda saña îmân getürelüm

4766. Gelürler Mûsâ’ya ol cümle aķvâm
 Cemî‛i efķarı vü ħâŝ ile ‛âm

* “Ve dediler ki: [Bizi büyülemek için] ne mucize getirirsen getir…” (el-A’râf 7/132) 
** BL’de “ve’d-deme” yok. // “Biz de [ayrı ayrı mucizeler olarak] onların üzerine tufan, 

çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik.” (el-A’râf 7/133)
4762 ţaşmış: daşmış (BL)
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4767. İdüben nâliş anlar aġlaşurlar
 İdüben cümle zârı iñleşürler

4768. Mûsâ anları gördi oldı şâdân
 Getürürler ŝanur anları îmân

4769. Du‛â itmiş u ref‛ olmış muŝîbet
 Güneş ţoġup zemînden bitdi ni‛met

4770. Dimiş Mûsâ gelüñ îmâna imdi
 Bu demdür âħiri ni‛mete irdi

4771. Bize ni‛met içün yaġmış bu yaġış
 Bize ni‛met imiş bilindi bu iş

4772. Saña îmân getürmek ne sebebden
 Hemân ķorķumuz elüñdeki çûbdan

4773. Yine eyler du‛â Mûsâ dinilür
 Çekirge ‛askeri ile bilinür

4774. Mıŝr’da vü nevâĥî-i Mıŝr’da
 Ķomamış çûb ĥâŝılda vü ĥaŝırda

4775. Yemege başlamış espâblarını
 Ķalıçalar tüyini iplerini

4776. Gelüp feryâd ider Fir‛avn’e Ķıbţî [173a BL]
 Dimiş müşkildürür çekirge żabţı

4777. Varuñ Mûsâ’ya şehr a‛yânı ile
 İdüñ çekirgeden Mûsâ’ya gîle

4778. Bunı def‛ eyle îmâna girelüm [124b İÜ]
 Bu def‛a saña ħud‛a itmeyelüm

4779. Deyu ‛ahd eyleñüz yalvaruñ aña 

 Teraĥĥüm ile dermân ide aña

4780. Bu def‛a daħı def‛ it bu belâyı
 Anuñ Ĥaķķ’ı yaratdı güni ayı 

4779 ‛ahd: cehd (İÜ) // ide aña: eyle buña (İÜ)
4780 güni ayı: gün ü ayı (İÜ)
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4781. Virelüm Benî İsrâ᾿îl’i saña
 Daħı söz dimeyelüm biz bu yaña

4782. Gelüp bu vech-ile nâliş ķılurlar
 Büyük u küçügi hep aġlaşurlar

4783. Seni taĥķįķ peyġamberliyelüm
 Benî İsrâ᾿îl’i saña virelüm

4784. Teraĥĥüm eyle Tañrıñ ĥürmetine
 Bilürüz cümle saña ĥürmeti ne

4785. El açup Tañrı’ya ķılmış niyâzı
 Geçer dergâh-ı Ĥaķķ’a bil ki nâzı

4786. Ħudâ bir ıssı yil virmiş ħudâvend
 Çekirge ķırķını dir Kûh-ı Elvend

4787. Miśâlinde yıġarlar ķırķınını
 Yine dutmaz olar dîn-i metîni

4788. Dinür bir yıl zevâda var düketdi 

 Degirmenler dönübeni ögütdi

4789. Dimiş Mûsâ girüñ îmâna imdi
 Dimişler bu sene vardur yeyindi

4790. Getürmezüz saña îmân bilesin
 Bizüm içün nice bir ġam yiyesin

4791. Diyicek bî-ĥużûr olur o ĥażret  [173b BL]
 Virür ķırķ gün yine anlara ruħŝat

4792. Du‛â itdükde Mûsâ geldi kene
 Baķıyye ķaldı dinmişdi o sene

4793. Olan baķıyye[y]i yimiş kene dir
 Ķomamış anlara dir bir dâne dir

4794. O ķavm aġlaşaraķ Fir‛avn’e varmış
 O ânda yine Fir‛avn fikre dalmış 

4788 düketdi: dükendi (İÜ) // ögütdi: ögündi (İÜ)
4791 Diyicek: Dinicek (İÜ)
4794 dalmış: ţalmış (BL)
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4795. Mûsâ’ya varıñuz beglerle dinmiş
 Bu def‛a anlar ile bitüre iş

4796. Dimiş begleri Mûsâ ĥażretine
 Girürüz cümlemüz taĥķįķ dîne

4797. Bu def‛a daħı def‛ it bu belâyı
 Anuñ Ĥaķķ’ı yürütdi gün ü ayı 

4798. Virelüm Benî İsrâ᾿îl’i saña
 Daħı söz dimeyelüm biz o yaña

4799. Du‛â ķılmış kene ref‛ine inan [125a İÜ]
 Yil esdürmiş kene ref‛ine Mennân

4800. Keneyi deñize sürmüş o dem yil
 Yine olmadı müselmân olar bil

4801. Dimişler yiyecek bizde ne ķaldı
 Belâñ ile ķażâñ cümlesin aldı

4802. Belâñ-ile irişdi bize yoķluķ
 Cefâ itdüñ bize ‛âlemde çoķluķ

4803. Bizi dîniñe gire mi ŝanursın
 Olur bir gün ki bizden uŝanursın

4804. Dinür Mûsâ du‛âya dutdı yüzin
 Yaş ile dopdolı eyledi gözin 

4805. Ħudâ ķurbaġa virmiş bî-ķıyâs bil
 Anuñ a‛dâdını vaŝf itmeye dil

4806. Mıŝr şehrini aldı ķurbaġa bil [174a BL]
 Ŝadâsından duramaz oldı dir il

4807. Urur aġızların ķulaķlarına
 Ne mümkindür ħaberleri biline

4808. Gelüp Fir‛avn’e dirler eyle ĥîle
 Dimişler sed olur ķurbaġa seyle

4797 gün ü ayı: güni vü ayı (İÜ)
4804 dopdolı: ţopţolı (İÜ)
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4809. Gelür Mûsâ’ya Fir‛avn kendüsi dir 

 Kerem luţf eyle eyle yine tedbîr

4810. Bu def‛a saña tâbi‛ olalım yâr
 Bu söz üzere âħir ola bâzâr

4811. Du‛â ile gider ķurbaġa dindi
 Sesi kesildi anuñla bilindi

4812. Mûsâ Fir‛avn’e ‛arż eyledi îmân
 Rücû‛ itmiş sözünden buña inan

4813. İderüm tañrılıķ da‛vâsını ben
 Beni ķul eylemek ister misin sen

4814. Benî İsrâ᾿îl’i cümle virelüm
 Aña lâzım ne ise de görelüm

4815. Dinür râżı olur bu ķavle Mûsâ
 O dem dimiş ki Ķıbţî’den ayırsa

4816. Gelüp Cebrâ᾿îl âdem ŝûretünde
 ‛Arab vaż‛ında Hindî hey᾿etünde

4817. Dimiş bir ķul ola Mevlâ’ya ‛âŝî
 Nedür ol ķulıñ emr eyle cezâsı 

4818. Dimiş Fir‛avn ki ŝuya ġarķ iderdüm
 Bu üslûbda bu da‛vâyı güderdüm

4819. Dimiş Cibrîl temessük vir baña dir
 Temessükin alur bâ emr-i taķdîr

4820. Dimiş Mûsâ o Fir‛avn’e davarın [125b İÜ]
 Benî İsrâ᾿îl’üñ vir cümle varın

4821. Dimiş Fir‛avn virmezem davarın [174b BL]
 Dilerseñ şöylece al cümle varın

4822. Nizâ‛ olursa virmem ben ķulımdur
 Cihân varlıġınuñ ŝoñı ölümdür

4809 Gelür: Gelüp (İÜ)
4817 emr eyle: emriyle (BL); cezâsı: belâsı (İÜ)
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4823. Mûsâ meşġūl olur dört gün du‛âya
 İrer nef‛i o dem efķar u bâya

4824. Ħudâ emr itmiş İsrâ᾿îl’i al git 

 Mûsâ serdârlarına ķıldı te᾿kîd

4825. Dimiş Ĥaķ emridür duruñ gidelüm 

 Benî İsrâ᾿îlî zenler n’idelüm

4826. Deyu Ķıbţîler’üñ evine varur
 Yaķındur ‛îd deyu donların alur

4827. Olaruñ eyü donların alurlar
 Ol esbâbı tamâmen boġçalarlar

4828. Gice içinde çıķarlar Mıŝr’dan 

 Ne buldılarsa aldılar davardan

4829. Benî İsrâ᾿îlî yüz ķırķ biñ er dir
 İki bölük olup ayrıldılar dir

4830. Seĥer irdükde Ķıbţîler görürler
 Benî İsrâ᾿îlî Mûsâ yürürler

4831. Ţavarlarımızı alup ķaçarlar
 Ŝanursın ki olar murġdur uçarlar

4832. Bilür Fir‛avn bu aĥvâlin olaruñ
 Dimiş ‛askerine ardınca varuñ

4833. Biner Fir‛avn ayġura dir ol gün 

 Olar beş gün giderler bular üç gün

4834. Dinür Ķıbţî’i üç yüz biñ tamâmı
 Atı donı ile ħâŝ ile ‛âmı

4824 git: gid (İÜ) // te᾿kîd: te᾿kît (BL)
4825 duruñ: turuñ (İÜ)
4828 çıķarlar Mıŝr’dan: Mıŝr’dan çıķarlar (İÜ) // aldılar davardan: davarın aldılar (derkenâr: 

“davardan alurlar”) (İÜ)
4833 ayġura: ayġur (İÜ)
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Veleķad evĥaynâ ilâ Mûsâ en esri bi‛ibâdî feḍrib lehüm*

4835. Ħaber virmiş Ħudâ Mûsâ’ya bilgil [175a BL]
 Benî İsrâ᾿îl’e digil yürigil

4836. İrişdi ardıñuzdan geldi ‛asker
 Varurlar ġarķa dir cümle gelenler

4837. Dimiş Fir‛avn Benî İsrâ᾿îl azdur
 Şikâr olmaġa ördek ile ķazdur

4838. Mûsâ’nuñ yedi günlük menzilini
 Alur üç günde Fir‛avn-ı la‛îni

İnne hâ᾿ülâ᾿i mütebberün mâ hüm fîhi ve bâţılün**

4839. İrişdi çünki Fir‛avn’üñ çerisi [126a İÜ]
 Şaşar dir Benî İsrâ᾿îl belîsi

Felemmâ terâe’l-cem‛âni ķāle aŝĥâbu Mûsâ innâ lemüdrekûn***

4840. Dimişler Mûsâ’ya irdüñ helâke
 Tevekkül eyleñüz Îzid-i pâke

Ķāle kellâ inne ma‛iye rabbî seyehdîn****

4841. Ħudâ seyr itdürici mihr ü mâhı
 İrişür nâgehân deryâya râhı

4842. Gelür Fir‛avnî ‛asker dir ħışm-nâk
 Dönerek seyr ider anları eflâk

4843. Mûsâ’ya Cebre᾿îl gelmiş dimiş dur
 Elüñdeki ‛aŝâyı deñize ur

*  Veleķad evĥaynâ:  Ve evĥaynâ (BL, İÜ); “Andolsun ki biz Mûsâ’ya: Kullarımla birlikte 
geceleyin yola çık da… onlara [denizde kuru bir yol] aç, diye vahyetmiştik.” (Tâ Hâ 
20/77) (Ayrıca bk. eş-Şuarâ 26/52)

**  “Şüphesiz bunların içinde bulundukları (din) yıkılmıştır, [yapmakta oldukları da] 
bâtıldır.” (el-A’râf 7/139)

***  BL’de “innâ lemüdrekûn” kısmı yok. // “İki topluluk birbirini görünce, Mûsâ’nın adam-
ları: İşte yakalandık, dediler.” (eş-Şuarâ 26/61)

**** BL’de “ķāle” yok. seyehdîn: seyehdînî (BL) // “Mûsâ: Aslâ, dedi. Rabbim şüphesiz          
benimledir, bana yol gösterecektir.” (eş-Şuarâ 26/62)
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4844. Göresin ķudretullâhı burada
 Mûsâ urmış ‛aŝâsını orada

4845. İki şaķ oldı deryâ dindi anda
 Deñiz dibindeki olmış ‛ayânda

4846. Dimiş Mûsâ bölük bölük geçiñüz
 Ħudâ ‛afv eyledi cümle ŝuçuñuz

4847. Arañuzda açıla revzeneler [175b BL]
 Biri birin göre tâ geçen erler

4848. Biri birin görerek geçmiş anlar
 Ħalâŝ bulur o Mûsâ’ya uyanlar

4849. Gelüp Fir‛avn irer deryâya ol dem
 Görür deryâ paralanmışdurur hem

4850. Bilür Fir‛avn Mûsâ mu‛cizidür
 Dimiş ‛askerine heybetimi gör

4851. Benüm ħavfümle deryâ pârelendi
 Bilür kim ħalķınuñ ol yüzi döndi 

4852. Diler Fir‛avn döne dir girüsine
 Dimez deryâya girüñ birisine

4853. ‛Arab ţarżında Cebrâ᾿îl-i Raĥmân
 Biner bir ķısraġa dinilmiş ol ân

4854. Girür Fir‛avn’üñ öñünce deñize
 Dimiş Fir‛avn delîldürür bu bize

4855. Bir ayġura biner Fir‛avn o gün dir
 Çekinür ķısraġa dinmiş ol ayġur

4856. Çeküp ayġur başın alamamış ol
 O deryânuñ içine açılur yol

4857. Feriştehler o dem âdem miśâl dir
 Nidâ eylemiş anda tâze vü pîr

4858. Deñize girdi melik siz de girüñ [126b İÜ]
 Girüde olanı daħı ķıġıruñ

4851 yüzi: yönü (İÜ)
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4859. Dinür ol cümle ‛asker girdi baĥre
 İrişmiş cümlesi bilgil ki ķahra

4860. Deñiz ortasına varduķda anlar
 Bitişür emr-i Ĥaķ ile yarıķlar 
4861. İrer üç yüz biñ Ķıbţî helâke
 Mûsâ ķavmiyle çıķmış arż-ı pâke

4862. Çıķar bir depeye cümle ķabîle [176a BL]
 Baķar deryâya erenler ŝabîyle

4863. İşidürlerdi deryânuñ ħurûşın
 Nedendür didiler baĥrüñ bu cûşın

4864. Mûsâ ĥamd eyleyüp dir gitdi düşmen
 Leb-i deryâya inüñ oldı eymen

4865. Leb-i deryâya irdi ķavm-i Mûsâ
 Yazılandur gelen dinmiş ru᾿ûsa

4866. Gelüp Cebrâ᾿îl Ĥaķ ur ‛aŝâyı
 Deyu taĥrîk ķıldı dir Mûsâ’yı

4867. Mûsâ urmış ‛aŝâsın baĥre o dem 

 Yol açılup görinür ķırılan hem

4868. Benî İsrâ᾿îl itmiş şükr-i Yezdân
 ‛Adûlar ķahr idicidür o Mennân

Fe’enceynâhu ve men ma‛ahu*

4869. Ħudâ buyurmış ol dem ķavm-i Mûsâ
 İrişdi baĥrüñ içinden ħalâŝa

4870. ‛Adûları boġuldı baĥr içinde
 Mûsâ ķavmi içinde ķaldı zinde

4871. Ħaberde naķl olınur râviyândan
 O Fir‛avn boġulır iken kelâmdan

4867 o: ol (İÜ)
*  “Bunun üzerine biz onu ve berâberindekileri kurtardık.” (eş-Şuarâ 26/119)
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4872. Bile ĥâżır imiş peyk-i ilâhî
 Ne ki ol söylemiş Yezdân güvâhî

Âl᾿âne ve ķad ‛aŝeyte ķablü*

4873. Benî İsrâ᾿îl inanduġına ben
 İnanurım dir iken o la‛în ten

4874. Bir avuç kil alup Cibrîl deñizden
 O sözüni çıķarmadın aġızdan

4875. Kil ile aġzını Fir‛avn’üñ ol dem [176b BL]
 Ŝıvayup anı ol dem ķıldı ebkem

4876. O Fir‛avn atdı cânını caĥîme 

 Hezârân ĥamd o Yezdân-ı Kerîm’e

Âmenet bihî Benû İsrâ᾿île** [127a İÜ]

4877. Dimiş Cibrîl olursın şimdi müslim
 Ki oldın ‛âŝîliķ üzere teslîm 

4878. Ħiţâb irdi dimişler Cebre᾿îl’e
 Ķomadıñ ķulumı İslâm’a gire

4879. İlâhâ bunca ‛iŝyân eyledi ol
 O dem ķorķdım cinâna bula ol yol

4880. Anuñ-çün itmişem Yezdân’a ma‛lûm
 Cehennem içre yanmaķ gerek ol şûm

Burada şöyle dinmişdür ħaberde
4881. Mûsâ dayısı oġlı Sâmirî’ydi
 Bu nâm ile añılur idi adı

4882. O yundla Cebre᾿îl baĥre giricek
 Alur iz ţopraġın yund yüriyicek

* “Şimdi mi (îmân ettin)? Halbuki daha önce isyan etmiştin!” (Yûnus 10/91)
4876 caĥîme: cehîme (BL)
** BL’de “Âmentü Benî İsrâ᾿îl” şeklinde. // “İsrâîloğulları’nın inandığı Tanrı’dan [başka 

tanrı olmadığına ben de îmân ettim.]” (Yûnus 10/90)
4877 ‛âŝîliķ: ‛âŝılıķ (BL)
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4883. O Sâmir yund izinüñ ţopraġını
 Buzaġı başı yapar gör la‛îni

4884. Benî İsrâ᾿îl azmış dir anuñla
 Mežâhibi ķarışdırmış bunıñla

4885. Bunıñ ķıŝŝası dursun bu arada 

 Ħudâ daħı ne ķulların yarada

4886. Dinür Fir‛avn’i baĥre ġarķ olundı
 Baĥr yanında Mûsâ otururdı

4887. Benî İsrâ᾿îl ister Mıŝr’a vara
 O yir Ķıbţîleründen öcin ala 

4888. Ħudâ emr eylemiş Şâm’a gideler [177a BL]
 Mûsâ ķavmi ile Şâm’a giderler

4889. Dinür Hâmân Mıŝr’da ķalmış idi
 Yedi yıl daħı olmış diri dindi

4890. Ve ķırķ üç yıl Mıŝr’da ĥâkim olmış
 O Hâmâñ’uñ oġulları dinilmiş

4891. Mûsâ üç gün gider Şâm râhı üzre
 İrer bir şehre sâlik mâhı üzre

4892. O şehrüñ ħalķı dir büte ţaparlar
 Olar keç ţab‛ olanları ķaparlar

4893. Benî İsrâ᾿îl’e ħoş gelmiş âyîn
 Dimişler biz dînüñ bulduķ ķolayın

4894. Bizüm de içimüzde büt olaydı
 Bu âyîn üzre olaydıķ n’olaydı 

4895. Gelüp Mûsâ’ya dirler nice eylük
 Bize itdüñ u sürdüñ nice beglik

4896. Bize bir büt şefâ‛ati olaydı  [127b İÜ]
 ‛İbâdet eyleyeydük biz n’olaydı

4885 bu arada: burada (BL) Bu beyit her iki nüshada da kırmızı mürekkeple yazılmış.
4887 O yir: O pîr (BL)
4894 olaydıķ: olaydı (BL)
4896 şefâ‛ati: şefâ‛atcı (İÜ)
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4897. Ta‛accüb eyledi Mûsâ bu sözi
 Ġama düşdi o dem acıdı özi

4898. Ħudâ-yı Rabb-ı ‛izzet’e dutar yüz
 Bu sırlar saña ma‛lûm gice gündüz

4899. Bulara eyledüñ bunca ‛inâyet
 İrişdürdüñ zebûn iken hidâyet

4900. Seni ķoyup dilerler büte ţapmaķ
 Ţarîķ-i Ĥaķķ’ı ķoyup ġayre ŝapmaķ

4901. Dilerler sen bilürsin iy Raĥîmâ
 Yine dermâñ senüñdür iy Kerîmâ

4902. Gelüp Mûsâ’ya dir Ĥażret-i Cibrîl 

 Olara rıfķ-ıla dermân olur bil

4903. Buyurmış Mûsâ ħalķ ţaşra çıķarlar [177b BL]
 Mûsâ ne işledügine baķarlar

4904. Çıķuban kürsîye va‛ż eyledi dir
 İdüp vaĥdâniyyetden ĥaķķı taķrîr

4905. İdüp taŝdîķ ķılmış her kelâmı
 ‛Ażametle ululıġın tamâmı

4906. Beyân ķılmış o peyġamber-i mâżî
 Neler çekmişdürürler ‛âm u ħâŝı

4907. Mükâfât neler itdi Ĥaķ Te‛âlâ
 Kişinüñ eyledügi ŝanma ķala

4908. Büte ţapanlaruñ yarın cezâsın
 Beyân idüp dimiş beni añasın

İnneküm ķavmün techelûn. İnne hâ᾿ülâ᾿i mütebberün mâ hüm fîhi*

4909. Helâk olur ķamu bütler muĥaķķaķ
 ‛Ažâb ider büte ţapanlara Ĥaķ

4902 BL’de “dir” yok.
*  “(Mûsâ): Gerçekten siz câhil bir toplumsunuz [dedi.] Şüphesiz bunların içinde bulunduk-

ları (din) yıkılmıştır…” (el-A’râf 7/138-139) 
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4910. Ţamu içinde ziftle ķaynadurlar
 Oları otlar ile oynadurlar

4911. İşidüp bunı ol ķavm aġlaşurlar
 Ĥużûr-ı Mûsâ’da ‛öžürleşürler

4912. Bizi Ĥaķ’dan dile ‛afv ide dinür
 Bize Yezdân ne ‛inâyet buyurır 

4913. ‛İbâdet idevüz Perverdigâr’a
 Yüzümüz dutdıķ uşda i‛tižâra

4914. Du‛â ķıldıķda Mûsâ geldi Cibrîl 

 Benî İsrâ᾿îl’e Şâm ilidür il

4915. Alup Şâm’a ilet sen bunları dir
 O Şâm’da olısar anlar içün yir

4916. Şâm’a girdükde fermân geldi Ĥaķ’dan [128a İÜ]
 Kelâmum diñle söyleşme ırâķdan

Ve’dħulu’l-bâbe sücceden* [178a BL]

4917. Şehir ķapularında secde eyleñ
 Bükâ eyleñ müdâmî ‛öžri dileñ

4918. Günâhlarıñızı tâ yarlıġayam
 Ki ‛afv idem günâhı çekmeñüz ġam

4919. Ķomış secdeye ol ķavm yüzlerini
 İderler i‛tižâr ol sözlerini 

4920. Olaruñ zârısın şehr ehli diñler
 Yanınca ney-miśâl anlar da iñler

4921. Ġaraż ‛ibret ala ġayrısı andan
 Ŝaķına ġayrlarını yamandan

4922. Benî İsrâ᾿îl’üñ eşrâfı geldi
 O ĥażret yanına anlar oturdı

4912 ‛inâyet: ‛ibâdet (BL)
4914 Cibrîl: Cebre᾿îl (İÜ)
*  “Ve kapılardan eğilerek girin…” (el-A’râf 7/161)
4919 İkinci mısrâ İÜ’de “İ‛tižâr ol sözlerini” şeklinde.
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4923. Dimişler Mûsâ’ya bize ‛ibâdet
 Ki İbrâhîmîler’den ġayrı ‛âdet

4924. Buyurıñ olalum biz aña meşġūl
 Ħudâ eyleye añı tâ ki maķbûl

4925. Cebel-i Ţûr’a varup dileyeyüm
 Ne emr olursa ben size deyeyüm

4926. Deyu Mûsâ çıķar Ţûr ţaġına dir
 Gelür bir ün o dem ķulaġına dir

4927. Dimiş yâ Mûsâ gel maķbûlümüzsin
 Bizüm evvelde sen me᾿nûsümüzsin

4928. Benî İsrâ᾿îl’i bil bekledim ben
 Ki Ĥaķ peyġamberisin anlaruñ sen

4929. Virür Tevrât’ı Mûsâ’ya o Yezdân
 ‛Amel eyleñ bunıñla didi Sübĥân

4930. Olaruñ düşmenün virdüm helâke
 Sizüñ-çün deñiz irmiş idi çâke

4931. Geçirdüm baĥri İsrâ᾿îl’i bildüñ [178b BL]
 O Fir‛av’üñ helâkine de gördüñ

4932. Oluban düşmen üzre ben sizüñle
 Müşerrefsüz bu ân içre sözümle 

4933. Şükürler eyleñüz iĥsânlaruma
 Ġazâlar eyleñüz düşmenlerüme

4934. ‛Amâlîķ size düşmendür ŝaĥîĥ bil
 Olarıñ üstüne varup ġazâ ķıl

4935. Mu‛în olıcıyam ben size dâ᾿im 

 ‛İbâdet üzre ķavmüñ ola ķā᾿im

4936. İşidüp bu sözi Mûsâ olur şâd [128b İÜ]
 Gelüben eyledi ĥalķını irşâd

4932 Müşerrefsüz: Müşerrefsin (İÜ)
4935 dâ᾿im: dâyim // ķā᾿im: ķāyim (BL)
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4937. Muţî‛lerüz dimişler Ĥaķķ’a anlar
 Ġazâya eyledi tedbîr erenler

Mûsâ Nebî ‛aleyhi’s-selâm ķavmi ile ‛Amâlîķ seferine tevcîhidür*

4938. Şehrden çıķdılar ķaŝd-ı ġazâya
 Boyun virdiler ol emr-i rıżâya

4939. İşidür Mûsâ varmasın ‛Amâlîķ
 İder ol dem muĥâl işlere ta‛lîķ

4940. Bilür Mûsâ o Fir‛avn’e ne itdi
 Ħuŝûmetde o nice yola gitdi

4941. ‛Amâlîķ’uñ yüregi ķorķar andan
 O dem gönderdi dindi âdemünden

4942. İki kimse gelür Mûsâ ķatına
 Bulunmaz dir aķrân ķudretine

4943. Dimişler çerisi çoķdur dilâver
 Yıķar dinmişdürür er devleti er

4944. Anuñ ‛askeri hîçdurur ķatımda
 Degildür žerre Yezdân ķudretinde

4945. Mu‛îndür Ĥaķ baña bâţıldur anlar [179a BL]
 Ħalâŝ bulur bu dem müslim olanlar

4946. Beni peyġamber eyledi size Ĥaķ
 Baña tâbi‛ olasız siz ki muţlaķ

4947. Sa‛âdetde olursız dü cihânda
 Ķabûl itmezseñüz virmem emânda

4948. Ķırarum cümleñüz bâ emr-i Sübĥân
 Elümden kimsene ķurtarımaz cân

4949. Gelenler ħavf-ıla döner girüye
 Geçinicek gerekdür dir diriye

4950. Görür dir Benî İsrâ᾿îl oları
 Ķad ü ķāmetde ķuvvetde buları

*  İÜ’de “Nebî” kelimesi yok.
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4951. Dimişler birbirine biz bulara
 Muķābele idemezüz şulara

4952. Mûsâ’nuñ budurur maķŝûdı bizden 

 Bizi ķırdıruban ķurtula yüzden

4953. Büte ţapılmada var intiķāmı 

 Ata itdügi oġula ķala mı

4954. Dimişler ittifâķla varmayalum
 Selâmet üzre girüye dönelüm

4955. Mûsâ tañrısı ile anı alur
 Cihân içinde yaħşi adı ķalur

4956. Dimişler varmazuz Mûsâ’ya anlar [129a İÜ]
 O ŝaĥrâda bilüñ ķırķ yıl gezerler

4957. Muķaddes beyti dir ‛Amâlîķ almış
 Niçe eyyâm imiş ki anda ķalmış

4958. Ħudâ emr itdi ol beyti alasız
 Peyġamberlerüm yirin bulasız

4959. Ķavm-i Mûsâ’ya varmazuz didiler
 Görüñ ŝoñunda ne ġamlar yediler

4960. Mûsâ Beytü’l-muķaddes’e varalum [179b BL]
 Ħudâ emrine cümle râm olalum

4961. Eger varmazsañuz size ziyândur
 Dimişler ķudreti günden ‛ayândur

İnne fîhâ ķavmen cebbârîn*

4962. Olar ķuvvetlüdür çoķluķ ķavimdür
 Yalıñuz bu baña ehlüm evimdür 

4952 budurur: budur (İÜ)
4953 ţapılmada: ţapılduġa (İÜ)
*  BL’de “ķavmen” yok. // “Orada zorba bir toplum var.” (el-Mâide 5/22)
4962 baña: yaña (BL)
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Kāle recülâni mine’l-ležîne yeħâfûn*

4963. Benî İsrâ᾿îlî’den iki kişi
 Var imiş ţâ‛at üzre imiş işi

4964. Ħudâ sever imiş ol iki merdi
 Olar söylememiş dir güft-i serdi

4965. Birisi Yûşa‛ ibn Nûn idi dir 

 Ve biri Ţâlût ibn Baķa iy pîr

4966. İkisi İbnyâmin oġlı idi
 Ķalanı nesl-i âħarden bil imdi

Ve innâ len nedħulehâ ebeden**

4967. Dimişler Mûsâ’ya sözi uzatma
 Bize iķdâmı dâ᾿im ‛âdet itme 

4968. İşidüp bu sözi Mûsâ da didi 

 Bulardan keselim ümmîdi imdi

Rabbi innî lâ emlikü illâ nefsî ve eħî***

4969. İlâhâ geçmedi sözüm bu ķavme
 ‛İnâyet eylegil baña bu raġme

4970. Ķulıñ Mûsâdurur ķardaşı Hârûn
 İrişe luţfıñuz bize umarun

4971. Bize olmadı tâbi‛ cümle ķavmüm  [180a BL]
 Budur fikr ü firâset içre za‛mum

* “Korkanların içinden iki kişi şöyle dedi…” (el-Mâide 5/23)
4965 ibn: bin (İÜ)
**  BL’de “ebedâ” yok. // “Biz oraya asla girmeyiz.” (el-Mâide 5/24)
4967 dâ᾿im: dâyim (BL)
4968 Mûsâ da didi: Mûsâ didi (İÜ)
***  “Rabbim! Ben kendimden ve kardeşimden başkasına hâkim olamıyorum.” (el-Mâide 

5/25)
4971 İÜ nüshasında “olmadı tâbi‛” ibâresi “tâbi‛ olmadı” şeklinde yazılmış ama kelimelerin 

altında takdim-tehir işâretleri (م /  خ) var. // fikr ü firâset: fikr-i firâset (İÜ)
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4972. Eger emrüñ olursa arasından
 Çıķam ben anlaruñ müdârasından

4973. Buyurmış Mûsâ’ya dir Ĥażret-i Ĥaķ [129b İÜ]
 Oları ķomayam ‛ibretüme baķ

4974. Olaruñ çıķamazsın içleründen
 Murâd budur girüye göçleründen

4975. Varalar ehli ile oturalar
 Benüm emrüm budur bunda duralar

4976. Olara virmezem yol gidemezler
 Olar didüklerini idemezler

Fe’innehâ muĥarremetün ‛aleyhim erba‛îne seneten yetîhûne fi’l-arżi*

4977. Olar itdügini bu dem bulalar
 Yazu-yı Tîh’de ķırķ yıl duralar 

4978. Ve sen ġam çekme ayrılma olardan
 Ne ‛ibret göresin Mûsâ şulardan

4979. Benî İsrâ᾿îlî diler Mûsâ’dan
 Kitâbı isterüz şimdi Ħudâ’dan

4980. Yedi gün ŝâ᾿im oluñ ŝâliĥîn dir
 Olaruñla ‛ibâdet eyledi pîr

4981. Ħudâ’dan diledi şer‛üñ kitâbın
 İşitdi Cebre᾿îl’üñ ol ħiţâbın

4982. Getürmiş Tevrât’ı ‛Ibrî dilünce
 Sevinmişler o ķavm anı görünce

4983. Mûsâ va‛ż eylemiş yir yükseginde
 Ķamu ħalķ cem‛ olup diñlemiş anda

4984. Dimiş Mûsâ ki Tevrât geldi işte
 Bunıñ mefhûmını yârân işide

*  “Öyleyse orası (arz-ı mukaddes) onlara kırk yıl yasaklanmıştır. (Bu müddet içinde)         
yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar.” (el-Mâide 5/26)

4977 Yazu-yı: Yazu (İÜ)
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4985. Bu Tevrât’da yedi biñ vardur emri [180b BL]
 Beyân olur anuñ ĥikmeti sırrı

4986. Yedi biñi de bil tevbe içündür
 Yedi biñi de nehyi bildirüpdür

4987. Yedi biñi de daħı mev‛ıża bil
 Anuñ vechile naķlin ide ķā᾿il

4988. Bu vaż‛ı işidicek ol ķabâ᾿il 

 Dimişler olamazuz buña ķā᾿il

Semi‛nâ ve ‛aŝaynâ ve üşribû*

4989. Bu sözi işidüp Mûsâ ķaķımış
 Bu sizüñ itdigüñüz nicesi iş

4990. Kitâb didiñüz işte geldi Tevrât
 Anuñ ĥükmin işidüp didi heyhât 

4991. Buları inķıyâdda ola ŝandum 

 İlâhâ bu ķavmden ben uŝandum

Ve iž netaķne’l-cebele fevķahüm ke᾿ennehu żulletün ve żannû**

[130a İÜ]

4992. Ħudâ buyurdı dir Cebrâ᾿îl’e ţaġ
 Olar üzerine âheste bıraġ

4993. Ţaġuñ inmesi żıl inmek miśâli
 İde ol ţâ᾿ife anca ħayâli 

4994. Deyu fermân ider Cibrîl’e Yezdân
 O ţaġı yap yap indürürler inan

4988 vaż‛ı: vaŝfı (İÜ) // ķā᾿il: ķāyil (BL)
*  üşribû: üşrebû (BL) // “İşittik ve isyân ettik [dediler.] [İnkârları sebebiyle kalplerine bu-

zağı sevgisi] dolduruldu.” (el-Bakara 2/93)
4990 didi: dindi (BL)
4991 inķıyâdda ola: inķıyâţ ola (BL)
** netaķne’l-cebele: tetaķne’l-cebele (BL); żulletün: żıllün (BL) // “Bir zamanlar dağı İs-

râîloğulları’nın üzerine gölge gibi kaldırdık da [üstlerine düşecek] sandılar.” (el-A’râf 
7/171)

4993 anca: ince (BL)
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4995. Ŝanur ķavm ţagı üstlerine düşe
 İdüñ Tevrât ile ŝabrı bu işe

4996. Görür ţaġı yaķın gelmekde her dem
 Olar secdeye baş indirmiş ol dem 

4997. Ki bir yüzi göziyle yirdedür dir
 Öbür yüziyle gözi gökdedür dir

4998. Baķup bir göziyle ol ţaġı gözler [181a BL]
 Düşer üstümüze dimekde sözler

4999. Cühûdlar secdeyi eyle iderler
 Ķadîmden dir ol âyîni güderler

5000. Dirilmiş ķavm-i İsrâ᾿îl dinilmiş
 Ķamusı cem‛ olup Mûsâ’ya gelmiş

5001. Dimişdüñ Tañrı cümleñüzi sever
 Size luţf ile baħşâyişi irer

5002. Güzîde olasız siz cümle ħalķdan
 Kerem idüp dile bu ĥâli Ĥaķ’dan

5003. Mûsâ idüp du‛â ħalķ didi âmîn
 Du‛â maķbûlına olundı żâmin

5004. Münâcâtda baña söyledi dir Ĥaķ
 Kelâm-ı Ĥaķķ’ı işitmek diler ħalķ 

5005. Peyġamberler aŝlından ķalupdur
 Vesîle ola idi bize de Ţûr 

5006. Du‛â ķıldı dinür Mûsâ-yı ĥażret
 Ħiţâb irgürdi dir ol Rabb-ı ‛izzet

5007. Ķabîleñden eyüsin intiħâb it
 Bile gelmege anlara ħiţâb it

4996 Olar: Olur (İÜ)
5004 ħalķ: Ĥaķ (BL)
5005 Peyġamberler: Peyġamber (İÜ); ķalupdur: ķılupdur (İÜ)
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Ve’ħtâre Mûsâ ķavmehu seb‛îne recülen li-mîķātinâ*

5008. Dinür yetmiş kişi alur Mûsâ yâr 

 Ţûr’a vardıķda diñle n’ide Cebbâr

5009. Münâcât-ı Mûsâ da işidilmiş
 Kemâl-i ŝıĥĥatin anlar da bilmiş

5010. Dimişler ĥażrete ħalķ cem‛ oluban
 Ne işlerüz burada biz duruban

5011. Nice iderseñüz burada itdük [130b İÜ]
 Ki senden ayrılup ev[i]müze gitdük

5012. Deyüp ayrıldılar Mûsâ’dan ol gün [181b BL]
 Giceye dek gidüp yatdılar ol dûn

5013. Ŝabâĥ olduķda gelmişler yirine
 Ħaber eylediler biri birine

5014. Olar dört aya dek gündüz yürürler
 Seĥerde eski yurtda bulunurlar

5015. Olar bu ĥâlde yimiş yeygüsini
 Boġazlamış olanca ılķısını

5016. Ķomamışlar zevâdâdan eśer hîç
 Dükenmiş ţâķat ile ķalmamış güç 

5017. Ķalup ‛âciz yürürler ĥayret ile
 Żarûrete irerler ķıllet ile

5018. Ħudâ emrine muţî‛ olmadıñuz
 Dimiş Mûsâ ki hîç oldı işiñüz 

5019. Du‛â idüp ayıtmış eyle iĥsân
 Bular açlıķ ile cümle virür cân

*  li-mîķātinâ: bi-mîķātinâ (BL) // “Mûsâ tâyin ettiğimiz vakitte kavminden yetmiş adam 
seçti.” (el-A’râf 7/155)

5008 Dinür: Dimiş (İÜ)
5016 Dükenmiş: Tüketmiş (BL)
5018 hîç: pîç (İÜ)
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5020. Cihândan kesile Ya‛ķūb nesli
 ‛İbâdet itmege ķalmaya aŝlı

Rabbenâ enzil ‛aleynâ mâ᾿ideten mine’s-semâ᾿i*

5021. Bulara rızķ ‛aţâ eyle İlâhî
 Olara açıcısın ţoġrı râhı

el-Menne ve’s-selvâ**

5022. Ħudâ bıldırcını bişmişle virmiş
 O ŝaĥrâda olar ķırķ yıl oturmış 

5023. Ŝu da dilemiş anlara o ĥażret
 ‛Aŝâñı ţaşa ur dir Rabb-ı ‛izzet

Eni’ḍrıb bi‛aŝâke’l-ĥacere***

5024. O ţaşda mu‛cize göstermiş âdem [182a BL]
 ‛Aŝâ ile urur ol ţaşı ol dem

5025. Aķar çeşme o ţaşdan emr ider Ĥaķ
 İ merdüm bu kelâm-ı ‛ibrete baķ

5026. Çetük başı ķadar dir cüśśede ţaş
 Götürüp Mûsâ idinürdi yoldaş

5027. Murâd olduķda aķıdurdı çeşme
 Nihâyet bulsa görünmezdi çeşme

5028. O teşneler duyup ţavar ŝuvarur 

 O ĥâl üzere anlar anda ķalur

5029. Güneş te᾿śîri cânlarına geçer  [131a İÜ]
 Du‛âya Ĥażret-i Mûsâ el açar

5030. Diler sâye Ħudâ’dan ķavmi içün
 Ķabûl eyler du‛âsını o Bî-çûn

*  “Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir…” (el-Mâide 5/114)
**  el-Menne: Bi’l-menni (BL, İÜ) // “…Kudret helvası ile bıldırcın eti indirdik.” (el-A’râf 

7/160) (Ayrıca bk. el-Bakara 2/57, Tâ Hâ 20/80)
5022 oturmış: yürimiş (İÜ)
***  “Asânı taşa vur!” (el-A’râf 7/160)
5028 duyup: ţuyup (İÜ)
5029 te᾿śîri: te᾿śîr (BL)
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Ve żallelnâ ‛aleykümü’l-ġamâme*

5031. O ħalķ miķdârı bulut virdi Yezdân
 Olar râĥat olur gündüz ķıl iž‛ân

5032. Muķaddem yâd olupdur Ţûr’a varmaķ
 Ve yetmiş kişi anda ĥâżır olmaķ

Ve vâ‛adnâ Mûsâ śelâśîne leyleten ve etmemnâhâ bi ‛aşrin fetemme 
mîķātü rabbihî erba‛îne leyleten**

5033. Mûsâ’ya emr olur ķırķ gün oruç dut
 Edâ oluna şükrâne-i maķŝûd

5034. Su᾿âldür gündüzin ŝâ᾿im olınur 

 Gice lafżı ile beyân ķılınur

5035. Cevâbdur gicedür ekliñ zamânı
 Ri‛âyet üzre añmışdur o ânı

5036. Su᾿âl on gün daħı buyurdı Rezzâķ
 Sebeb olmış orucı ŝıya varmaķ

5037. Niçün ŝavm-ıla gelmedüñ dimiş Ĥaķ [182b BL]
 Ĥicâb oldı nefis ķorķusı varmaķ

5038. Baña ŝâ᾿imlerüñ aġzı ķoķusı 

 Ki miskden yeg gelür dir ħoş bûsı

5039. Bozup geldügiñ içün ŝavmıñı sen
 Saña on gün daħı emr eyledüm ben

5040. Ve bir nice ķavlde daħı dinmiş
 Oruç dinildi emr-ile dutulmış

5041. Ŝımaķda emr olunmadın ŝımışdı
 Anuñ-çün daħı on gün buyuruldı

*  “Ve sizi bulutla gölgeledik…” (el-Bakara 2/57)
**  “(Bana ibâdet etmesi için) Mûsâ’ya otuz gece vâde verdik ve ona on gece daha ilâve ettik. 

Böylece Rabbinin tâyin ettiği vakit kırk geceyi buldu.” (el-A’râf 7/142)
5034 ŝâ᾿im: ŝâyim (BL)
5038 ŝâ᾿imlerüñ: ŝâyimlerüñ (BL)
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5042. Mûsâ ži’l-ķa‛de evvelünde ŝâ᾿im
 Ve ži’l-ĥicce onuna oldı ķā᾿im 

5043. Bu ŝavmüñ bil śevâbı bî-nihâye
 Mübâşir gerek insân ibtidâya

5044. O yetmiş kişi ile dindi Mûsâ
 Yürür Ţûr ţaġına destinde ‛aŝâ

5045. Dimiş anlara siz âheste gelüñ
 Muķaddem ben varayın siz de bilüñ 

5046. Mûsâ ive ive dir ţaġa vardı
 Ķulaġına o ânda bir ün irdi

Ve mâ a‛celeke ‛an ķavmike yâ Mûsâ*

5047. Mûsâ’ya ne iversin didi Sübĥân [131b İÜ]
 Rıżâñ bulmaķ içün dimiş i Mennân

5048. Gelüp yetmiş kişi daħı irişmiş
 Ki diñle burada nice biter iş

5049. Ħiţâb itmiş Ħudâ Mûsâ’ya anda
 O yetmiş kişi işidür o ânda

5050. Buyurmış dir Ħudâ dikgil ‛aŝâñı
 O yetmiş kişi arasında anı

5051. O yetmiş kişiye vesvese İblîs [183a BL]
 Virür ol ânda dir ol ehl-i telbîs

5052. Dimişler bu sözi Tañrı mı söyler
 Bize ‛ilm irmege Yezdân-ı ekber

5053. Görünse görsevüz biz de cemâlin
 Bilür idik o dem sözüñ kelâmın

5054. Kelâm-ı Ĥaķ ile insân kelâmı
 Bilürler ‛aķl-ile her ħâŝ u ‛âmı

5042 ŝâ᾿im: ŝâyim (BL) // ķā᾿im: ķāyim (BL)
5045 bilüñ: gelüñ (BL)
*  a‛celeke: aceleke (BL) // “Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevkeden nedir ey Mûsâ?” 

(Tâ Hâ 20/83)
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5055. Gelür âdem ŝadâsı bir ţarafdan
 Kelâm-ı Ĥaķ gelür ħod her cihetden 

5056. Ve insân ħod kelâmı kese söyler
 Kelâm-ı Ĥaķ kesilmez hey delü er

5057. Ĥaķ’uñ heybetlüdür taĥķįķ kelâmı
 Ol insân sözi hîç taţbîķ ola mı

5058. Olara virdi Mûsâ bu cevâbı
 Ne ŝâdır diñle anlardan cevâbı

Len nü᾿mine leke ĥattâ nerallâhe cehreten*

5059. İnanmazuz Ħudâ’yı görmeyince
 İ Mûsâ biz merâma irmeyince

Fe’eħežetkümü’ŝ-ŝâ‛iķatü **

5060. Münâcât itdi Mûsâ Ĥaķķ’a ol dem
 Bularuñ işlerinden gözlerim nem

5061. Ħudâ ol ânda bir od virdi dindi 

 O yetmiş kişi cümlesi göyündi

5062. Mûsâ bu ĥâli görüp didi yâ Rab 

 Bular ümmetimüñ eyüsidür hep

5063. Bularuñ ehli vü evlâdı vardur
 Ķabâ᾿il içre yaħşi adı vardur

5064. Ħudâ’dan söz işitmege atamız [183b BL]
 Gider Ţûr’a Mûsâ’yla eyü yavuz 

5065. Helâk eyledi anda cümlesini
 Görür misüz bu Mûsâ’nuñ işini

5055 her: çâr (İÜ)
*  “Biz Allâh’ı açıkça görmedikçe aslâ sana inanmayız!” (el-Bakara 2/55)
**  “Hemen sizi yıldırım çarpmıştı.” (el-Bakara 2/55)
5061 od: ot (BL)
5062 görüp: gördi (İÜ)
5064 Mûsâ’yla: Mûsâ ile (İÜ)
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5066. Deyüben cümlesi yüz döndürürler [132a İÜ]
 Bu cümle dîn yolın żâyi‛ ķılurlar 

Śümme be‛aśnâküm min ba‛di mevtiküm*

5067. Diri ķılmış oları ķādir Allâh
 Dimiş Mûsâ ki ref‛ oldı mı eşbâh

5068. Dimişler Mûsâ’ya taĥķįķ kelâmsın
 Ķabîlemüzde sen ħayrü’l-enâmsın

5069. Sözüñden dönmezüz emrüñe râmuz
 Şehâdet itmede ŝaĥîĥ kelâmuz

5070. Mûsâ diledi Yezdân’dan ‛alâmet
 Recâ eyledi anlara kerâmet

5071. Varalum ķavm içine ‛izzet ile
 Görelüm ķavmüm ol-dem ĥürmet ile

5072. Ħalîfe eyledüm dimiş o Mennân
 Ve peyġamberlikde ķıldum iĥsân

5073. Bulara daħı fehm ü idrâk virdüm
 ‛Ulûm taĥŝîline ıţlâķ virdüm 

5074. Olar ħandân gelür ķavmi içine
 Düşer sevdâ-yı ‛ilm anlar içine

5075. Benî İsrâ᾿îl’üñ ‛âlimlerinden
 Nice cem‛ olur ol dîn erinden

5076. Mûsâ’ya va‛de olmuşdı kerâmet
 Bize Yezdân anı ide ‛inâyet

5077. Naŝîĥat itdi ol ķavm içre Mûsâ
 O pendden eyledi cümle rü᾿esâ 

5078. Gidüp Ţûr’a ķodı Hârûn’ı anda [184a BL]
 Ŝalâĥa da‛vet it bunları sen de

5066 żâyi‛: żâi‛ (İÜ)
*  “Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik.” (el-Bakara 2/56)
5073 fehm ü: fehm (BL)
5077 rü᾿esâ: rü᾿usâ (BL)
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Ķāle Mûsâ li-eħîhi Hârûne’ħlüfnî fî ķavmî*

5079. Dimiş ħalîfe ol Hârûn’a anda
 Sifâriş eylemiş ola maķāmda

5080. Bu tenbîh ile Mûsâ gitdi Ţûr’a
 Mübâşir oldı Sâmir şerr ü şûra

5081. Dinür Sâmir Mûsâ’nuñ dayısıdur
 Ya oġlıdur babası dayısıdur 

5082. Ve şâkirdi imiş ol ĥażretüñ ol
 Şenâ‛at ehli olup azdı dir yol 

5083. Ķaçan Fir‛avn öñünce peyk-i Raĥmân
 Atın eşdükde baĥre Sâmir ol ân

5084. Beyân olmış idi almışdı ţopraķ 

 Bilürdi fitne idecegini Ĥaķ

5085. Her işde ķudret anuñ ĥikmet anuñ [132b İÜ]
 Ķayırmışdurur ehlini cinânuñ

5086. O ţopraġı o ândan berü ŝaķlar
 Cihânda doludur ķaralar aķlar

5087. Benî İsrâ᾿îl’e dir tañrı görmek
 Diler misiz o devlete irişmek

5088. Benüm sözüme ţutıñ siz ķulaġı
 Temâşâ eyleyesüz bâġ u râġı

5089. Ħudâ görünmedügine sebeb var
 Ħabîś mâl var idügin bildi Cebbâr

5090. Ki Ķıbţî mâlı vardur cümle sizde
 O mâlı çıķaralum biz de siz de

5091. Ĥicâb oldır anı görmememize
 Çıķaruñ mâlı Ĥaķ görine size

*  “Mûsâ, kardeşi Hârûn’a dedi ki: Kavmimin içinde benim yerime geç…” (el-A’râf 7/142)
5081 dayısıdur: ţayısıdur (İÜ)
5082 İÜ’de “Şenâ‛at” yerine “Şefâ‛at” yazılmış, derkenârda “Şenâ‛at” olarak düzeltilmiş.
5084 almışdı: almış idi (İÜ)
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5092. Çıķarırlar o cümle Ķıbţî mâlın [184b BL]
 Virürler Sâmirî’ye hep olanın

5093. Żarâfet ile cem‛ eylemiş ol mâl
 Neye irişdürür diñle ol a‛mâl

5094. Olar ki cevherîdür ţaşın aldı 

 Baķır gümüş ne kim var ise ķaldı

5095. Eritdi anı eyledi buzaġı
 Diler ħalķı ide anuñla bâġî

5096. Ķuyumcılıķda mâhirmiş o Sâmir
 Anuñ te᾿śîrün idemedi sâĥir

5097. Buzaġınuñ içini boş ķomış ol
 O ĥâlât-ıla şeyţân buldı dir yol

5098. O Cibrîl yundınuñ izinden aldı
 O ţopraġı buzaġı içre ŝaldı 

5099. O demde cân bulup buzaġı malar
 Nice aĥmaķ o ĥâlden aldanalar

Fe’aħrece lehüm ‛ıclen ceseden lehu ħuvârün*

5100. O ĥâlde Benî İsrâ᾿îl’e dimiş
 O demde Sâmirî dir neler itmiş

Hâžâ ilâhüküm ve ilâhu Mûsâ**

5101. Dimiş anlara işte tañrı budur
 Ve Mûsâ’nuñ daħı bu tañrısıdur 

5102. Deyelüm cümlemüz ĥâşâ ve kellâ
 O Sâmirî yeri diñ dûzaħ ola

5094 aldı: almış (İÜ) // ķaldı: ķalmış (İÜ)
5095 “bâġî” kelimesi (H, vr. 135a) BL ve İÜ’de “yaġı” şeklinde.
5098 ŝaldı: ķoydı (İÜ)
*  ħuvârun: ħuvâran (BL) // “Bu adam onlar için, böğürebilen bir buzağı heykeli icat etti.” 

(Tâ Hâ 20/88)
**  “İşte, dediler. Bu, sizin de Mûsâ’nın da tanrısıdır.” (Tâ Hâ 20/88)
5101 BL’de ikinci mısrâ “Sizüñ ü Mûsâ’nuñ tañrısı budur” şeklinde.
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5103. Ţoķuz bölük aña inandılar dir
 Buzaġıya o ţayfa ţapdılar dir 

5104. Dimişler Sâmirî’ye Tañrı’ya di [133a İÜ]
 Müdâmî olmasın bu yirden ayrı

5105. Şu vaķt ola ki Mûsâ bunda gele [185a BL]
 Du‛âsıyla bilündügini bile

5106. Mûsâ geldükde bu görünmez aña
 Göricek Mûsâ bunı ķala ţaña

Elem yerev ennehu lâ yükellimuhüm*

5107. Olar bî ‛akl-ımış buña inanmış
 Buzaġı başını ol tañrı ŝanmış

5108. Ne emr eyler ne nehy idebilür
 Ol aŝıl şekle nice tañrı dinür

Ellâ yerci‛u ileyhim ķavlen**

5109. Buzaġıdan kelâm ŝâdır ola mı
 Meger yâd ţana gibi malaya mı

5110. İşidüp bunı Hârûn ġuŝŝalandı
 O merd içün ĥalîm kişi dinildi

5111. Girü ķalan iki buçuķ bunuñla
 Gelüp dir anlara dîniñi ŝaķla

5112. Buzaġı tañrı olmaz bil i ġāfil
 Bunı teşħîŝe mâlik ola ‛âķil

5113. Delü itmez bu sizüñ itdigüñüz
 Ķabûl itmez bir oġlan didigüñüz

5114. Olar Hârûn kelâmın eslememiş
 ‛İnâd üzre olurlar yâd u biliş 

5103 ţayfa: ţâ᾿ife (İÜ)
*  Elem: Evelem (BL) // “Görmediler mi ki o, onlarla konuşmuyor?” (el-A’râf 7/148)
**  “O şeyin, kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceğini [görmezler mi?] (Tâ Hâ 

20/89)
5114 olurlar: olarla (BL)
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Ķālû len nebraĥa ‛aleyhi ‛âkifîn*

5115. Dimişler biz bu resme olısaruz
 Ķıyâmet günine dek ķalısaruz 

5116. Degildür fikrimüz Mûsâ gelince
 Bu ĥâlde oluruz biz tâ ölünce

5117. Ţapuñ dirse ţaparuz cümle aña [185b BL]
 Eger men‛ ide biz uymazuz aña

5118. Ķalur ‛âciz bular işinde Hârûn
 Bu işi itdiler ol himmet-i dûn

5119. Dimiş biz Tañrı’ya baķıcılaruz
 Ħudâ’nuñ emrini dutucılaruz 

5120. İki buçuķ nesil dir nesl-i Yûsuf
 Ve İbnyâmin evlâdıdurur küf

5121. Ve ol ţoķuz buçuķ ķavmi didiler
 Sâ᾿ir iħvân-ı Yûsuf’dandur anlar 

Vuķūf-ı Mûsâ Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm**       [133b İÜ]

5122. Münâcât ider iken Mûsâ Yezdân 
 Muĥammed ümmetin medĥ itmiş ol ân

5123. Dimiş Mûsâ benüm ümmetüm iy Ĥaķ
 Eyü ümmetdürür anlar da el-ĥaķ

Ķāle fe᾿innâ ķad fetennâ ķavmeke min ba‛dike ve eḍallehümü’s-
Sâmiriyyü***

5124. Dimiş yâ Mûsâ ķavmüñ döndi dînden
 Olara irdi ħud‛a Sâmirî’den

* “Onlar: Biz, dediler, buna tapmaktan aslâ vazgeçmeyeceğiz.” (Tâ Hâ 20/91)
5115 günine: rûzına (İÜ)
5119 dutucılaruz: ţutıcılaruz (İÜ)
5121 Sâ᾿ir: Sâyir (BL)
**  ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL)
***  “Allâh buyurdu: Senden sonra biz kavmini (Hârûn ile kalan İsrâîloğulları’nı) imtihân 

ettik ve Sâmirî onları yoldan çıkardı. (Tâ Hâ 20/85)
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5125. İşitdi Mûsâ Ĥaķ’dan ġuŝŝalandı
 İcâzet aluban girüye döndi

5126. İve ive gelüp ķavmine irdi
 Buzaġıya ţaparlar anda gördi

5127. Bu işe Mûsâ ġāyet ķaķıdı dir
 Elündekini yire urdı dinir

5128. O Tevrât taħtalarıdı ki yire
 Urup çıķmış idi ba‛żısı göge 

5129. O taħtadan ki ol dem ķaldı yirde
 Muĥammed vaŝfı vü na‛tı olarda

5130. Ve ħayr ü şer yazılmışdı olara [186a BL]
 Ţarîķ açılmış-idi ululara

İn hiye illâ fitnetüke tuḍillü bihâ men teşâ᾿u ve tehdî men teşâ᾿

5131. Dimiş bu cümle işler hep senüñdür
 Kim işlemege ķādir ya kimüñdür

5132. Kimini azdurursın ĥikmet ile 

 Kimini güldürürsin şefķat ile

5133. Deyüp Mûsâ o dem olmış ġażab-nâk
 Yapışmış Hârûn’a dir cüst ü çâlâk

Ve eħaže bi re᾿si eħîhi**

5134. Ŝaçına Hârûn’ıñ yapışdı çekdi
 Ĥarâret Mûsâ’yı ol demde yaķdı

5135. Neye çıķdıñ bularuñ arasından
 Didügüm yire niçün varmaduñ sen

5136. Dimiş ķavme niçün ţapıla puta
 Olar dir vardılar ol dem sükûta

5128 taħtalarıdı ki: taħtaları idi ki (İÜ) // yire: bire (BL)
*  “Bu iş senin imtihânından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğini 

de doğru yola iletirsin.” (el-A’râf 7/155)
5132 azdurursın: ażdurursın (BL)
**  “Ve kardeşinin (Hârûn’un) başını tuttu…” (el-A’râf 7/150)
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5137. Revâ mıdur ki siz kâfir olasız
 Dilerdüm ben ki ululuķ bulasız

Elem ye‛idküm rabbüküm va‛den ĥasenen*

5138. Ħudâ va‛dine ŝabr itmediñüz siz [134a İÜ]
 Neye irerdi söylenmişdi ol söz

Em eradtüm en yeĥille ‛aleyküm**

5139. Dimişler kim uzadı va‛de gördük
 Anuñ-çün biz daħı bu ĥâle döndük

5140. Dimiş Mûsâ ki Ķahhâr ħışmı vardur
 Olara serzeniş içün ħaberdür

Fe᾿aħleftüm mev‛idî *** [186b BL]

5141. Dir anlara niçün döndürdiñüz yüz 

 Sizüñle böyle mi olmış idi söz

Ye’bne ümme lâ te᾿ħüž bi-liĥyetî ve lâ bi-re᾿sî****

5142. Dimiş Hârûn Mûsâ’ya iy ķarındaş
 Ŝaķalum ŝalıvir eyleme ŝavaş

5143. Bularuñ arasından çıķmadum ben
 Ki ķorķdum deyesin ayrılmaġı sen

5144. Ne vech-ile revâ gördüñ dîn ile
 Bilürdüm cümle aĥvâli biline

Ķāle’bne ümme inne’l-ķavme’s-taḍ‛afûnî *****

5145. Beni ża‛f üzre gördiler birâder
 Olarda açılur çoķluķ ile der

* “Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmamış mıydı?” (Tâ Hâ 20/86)
**  “… üstünüze [Rabbinizin gazâbının] inmesini mi istediniz?” (Tâ Hâ 20/86)
***  Fe᾿aħleftüm: F’eħteleftüm (BL) “… bana olan va’dinizden döndünüz.” (Tâ Hâ 20/86)
5141 niçün: nice (İÜ)
**** “Ey annemin oğlu! Saçımı sakalımı yolma!” (Tâ Hâ 20/94)
*****  İÜ’de “ümme” yok. // “Annemin oğlu! Bu kavim beni cidden zayıf gördü, dedi.”               

(el-A’râf 7/150)
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5146. Beni öldüriyazdı bil ki bunlar
 Revâ mı şimdi güle baña anlar

5147. Ķaķıyup baña düşmen şâd idersin
 Beni kendü özüñden yâd idersin

5148. Bu sözden dindi Mûsâ nerme irdi 

 Bunuñ taķŝîri olmamışdı bildi

Ķāle Rabbi’ġfirlî ve li eħî*

5149. İlâhâ yarlıġa ikimizi de
 Dinür Mûsâ bükâ eyledi anda 

5150. O dem aġlayuraķ Hârûn’ı ķocmuş
 Bilür olmadı Hârûn’dan yaman iş

İnne’l-ležîne’t-teħažü’l-‛icle seyenâlühüm ġaḍabün**

5151. Buzaġıya şular ki tañrı dimiş [187a BL]
 Olara Tañrı’dan bir ħışm irişmiş

5152. O bâţıl iş idügin cümle bildi
 Mûsâ ol ânda Sâmirî’ye didi

Ķāle femâ ħaţbüke yâ Sâmiriyyü*** [134b İÜ]

5153. Dimiş Sâmirî’ye bu iş ne işdür
 Dimiş ki ķıŝŝası bunıñ öküşdür

5154. Dimiş dünyâda ħalķuñ ĥaddi mi var
 Varup bir ġayri yirde idem ıżhâr

5155. Baña da ‛izzet idüp uyalar ħalķ
 Cihân rûyında vardur nice aĥmaķ

5156. Dimiş Mûsâ tażarru‛da bunı seç
 Gelüp Cibrîl dimiş özgeye el aç

5148 irdi: indi (İÜ)
*  İÜ’de “ķāle” yok. // “Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla dedi...” (el-A’râf 7/151)
5149 Dinür: Dimiş (İÜ)
**  “Buzağıyı (tanrı) edinenler var ya, işte onlara mutlaka [Rablerinden] bir gazab erişecek-

tir.” (el-A’râf 7/152)
***  “(Mûsâ): Senin zorun nedir ey Sâmirî, dedi.” (Tâ Hâ 20/95)
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5157. Du‛âñ maķbûl olup sürsün anı dir
 Aña virildi renc olmaya tedbîr

5158. Anuñla ħalķ oturup durmayalar
 Aralarında anı ķomayalar

5159. Anı bildükde Mûsâ Sâmirî’ye
 Seni reddeyledüm ħalķ anı bile

5160. O Sâmirî’yi artıķ cinn ü insân
 Getürmemiş yanına ehl-i edyân

5161. Mûsâ taħtalar içün çekdi ġuŝŝa
 Ki Tevrât’dan alınur idi ĥiŝŝe

5162. İki buçuķ bölükle Mûsâ Hârûn 

 Direrler taħtalaruñ anda varın

5163. O taħtaları ŝandûġa ķoyarlar 

 Buzaġı şeklini ol dem ķırarlar

5164. Potaya ķoyuban Mûsâ eridür 

 O ĥażret bil ki işinüñ eridür

5165. Benî İsrâ᾿îlî bu ĥâli görür [187b BL]
 Mûsâ öñünde dir yüz yire sürür 

5166. Biz andan bezüben hep tevbe ķılduķ
 Ķabûl olmaz-ısa yabanda ķalduķ 

5167. Du‛â eyle ire tevbe ķabûle
 ‛İnâyet itmede Ĥaķ yaħşi ķula

5168. Gelüp Mûsâ’ya Cebrâ᾿îl dimiş ki 

 Ħudâ tevbe içün emr eylemiş ki

5169. O tevbe eyleyen ŝaĥrâya çıķsun
 Benüm cümlesi buyruġuma baķsun

5162 Mûsâ Hârûn: Mûsâ vü Hârûn (İÜ)
5163 ŝandûġa: ŝandûķa (İÜ)
5164 Potaya: Botaya (BL)
5165 yire: yir (BL)
5166 olmaz-ısa: olmaz ise (İÜ)
5168 Mûsâ’ya: Mûsâ (İÜ)
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5170. Çıķasın sen de Hârûn-ıla bile
 Bile gelsün iki buçuķ ķabîle

5171. Ķılıçlarıñuzı cümle çıķarup
 O ţâ᾿ife boyunlarını urup 

5172. Ve başların ķoyasız dizlerine
 Ola maķbûl du‛â üzerlerine

5173. Buña kim râżı olmaz tevbe bulmaz [135a İÜ]
 O kim Tañrı’yı ister câna ķalmaz

5174. Bu sırrı keşf ider Mûsâ olara
 Ne emr ider Ħudâ gör ululara

5175. O cümle ķavm aña râżı olurlar
 Olar uħrâ sa‛âdetin bulurlar

5176. ‛Ažâb uħrâda çekmekden bu yegdür 

 Bize ħayırludır dir emr-i taķdîr

5177. Olar Mûsâ’yla ŝaĥrâya çıķarlar 

 Ķamu ķabîle ķarşu otururlar

5178. İki buçuķ ķabîle Mûsâ Hârûn 

 Mükâfât olmaya emvâl-i Ķārûn

5179. Ķılıçların çıķarup cümle anlar
 Olaruñ başını kesüp ķırarlar

5180. Ŝabâĥdan vaķt-i ‛aŝra irişince [188a BL]
 Ururlar ķılıcı dir hây diyince

5181. O ŝaĥrâ ķan ile dolmış dimişler
 Ħudâ emrine hîç incinmemişler

5182. Ķılıç ŝalmadan anlar ‛âciz olmış
 Ne kim itmiş-idi anlar da bulmış

5171 ţâ᾿ife: ţâyife (BL)
5176 yegdür: yeg dir (İÜ)
5177 Mûsâ’yla: Mûsâ ile (İÜ)
5178 Mûsâ Hârûn: Mûsâ vü Hârûn (İÜ)
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5183. Benî İsrâ᾿îl’üñ ‛âlimleri dir
 Olar aġlaşuban anda derilir

5184. Olar zârı ile feryâd ķılurlar
 O cümle yüzlerin yire ururlar 

Śümme ‛afevnâ ‛anküm min ba‛di žâlike*

5185. Dimiş Cibrîl götürüñ başıñuzı
 Bitirdüñüz bu cümle işiñüzi

5186. Ħudâ râżı olupdur cümlesünden
 Ki di yetmiş hezâr cümlesünden

5187. Ħudâ yolına cân virmek sa‛âdet
 O Yezdân cümlesine ide raĥmet

Ĥikâyet

5188. Benî İsrâ᾿îlî’den dindi bir er 

 Aña ‛Âm ibn Yâħel dir ķıl ezber

5189. O kimse mün‛im imiş ġāyet ile
 O ķalb-i ŝâfî bilmez  idi ĥîle

5190. Yoġ imiş oġlı ķızı ol ferîdüñ
 Bilür dilini dir ol er kilidüñ

5191. Ķarındaşı oġulları var imiş
 O ‛ammuñ ölmesini gözler imiş

5192. Ġaraż mîrâśın almaķ ol kişinüñ [135b İÜ]
 Ŝoñın fikr itmemiş gör ol işinüñ

5193. Görürler ölmege va‛desi irmez [188b BL]
 Olar daħı kişi ölünce göymez

5194. Aña furŝat buluban öldürürler
 Bu ĥâle irdi iş çünki görürler

5184 yire ururlar: yir üzre ķorlar (İÜ)
*  “O davranışlarınızdan sonra [şükredersiniz diye] sizi affettik.” (el-Bakara 2/52)
5188 İsrâ᾿îlî’den: İsrâ᾿îl’den (İÜ)
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5195. Bıraġurlar iki köy arasında
 Diyet düşe o meyyit sâyesinde

5196. Anuñ mâlı ile ķanâ‛at itmez 

 Şer‛ urduġı yol üzere gitmez

5197. Ţama‛ kişiyi žillete bıraġur
 Meśeldür ţaş yerinde olur aġır

5198. Aġır ţutmaķ kişi kendüsini yâr
 Vaķār ile bulur ol nice âśâr

5199. Ţama‛ ehli olur bed-nâm cihânda
 Olar kâr alamazlar hîç zamânda

5200. İki ķaryeden da‛vâ iderler
 Görelüm âħir kârı n’iderler

Ve elķāhu beyne’l-ķaryeteyni*

5201. Dutup bir kûyı ister ķan bahâyı
 Dimişler virsene ķarye-i śânî

5202. Biri birine düşüp cenk iderler
 O cem‛iyyetle Mûsâ’ya giderler

5203. Varup Mûsâ’ya ‛arż-ı ĥâl olınur
 Ta‛accüb ile efkâra ţalınur

5204. Dimişler ĥażrete eyle du‛âyı
 Ħudâ keşf eyleye aça me᾿âli

5205. Du‛âya el açup Mûsâ-yı ĥażret
 Dimiş Cibrîl ile ol Rabb-i ‛izzet

5206. Buyurmış bir öküz boġazlayalar
 O maktûle eti ile uralar

5207. Ĥayât bulup deye kim itdügini [189a BL]
 Olaruñ n’eyleyüben n’itdügini 

5196 İÜ’de birinci mısrâ “Ķanâ‛at kişi mâlı ile itmez” şeklinde.
*  Kur’an’da bulunmayan bu ibâre “Onu iki yerleşim yeri arasına gönderdi.” mânâsına 

gelmektedir.
5207 n’itdügini: ne itdügini (İÜ)
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5208. Murâd bundan biri bire sebebdür
 Ki sehv-ile ħaţâ üzere ‛abddür

Ĥikâyet
5209. O ķavm içinde bir ŝâliĥ var imiş
 O ŝırtı ile odun götürürmüş

5210. Ŝatarmış odunı her rûz dâ᾿im 

 Bahâsın üç bölük ider o ķā᾿im

5211. İder bir baħşını ŝadaķa her rûz [136a İÜ]
 Ve bir baħşı anasınaydı maħŝûŝ 

5212. Ve bir baħşını ekl ider o ‛âbid
 Olurmış yine ol ĥâline ĥâmid

5213. Giceyi daħı üç baħş ider imiş
 O baħşlarda işit ki n’ider imiş

5214. Oturur anasıyla baħş-ı evvel
 Olar tevĥîd ider tesbîĥdedür el

5215. Ve bir baħşında eyler dir ‛ibâdet
 Kişiyi ‛âbid eyler bil ki ţâ‛at

5216. Ve bir baħşında evlâdıyla oynar
 Bu minvâl geçürür ĥâlini ol er

5217. Dimiş anası zaĥmetlü bu ĥâlüñ
 Faķįrsin gerçi vardurur vaķāruñ

5218. Fülân çayırda babañ senüñ içün
 Bir öküz ķodı gözler anı Bî-çûn

5219. Ŝaru tülüdür ol öküz bil oġlum
 Dimiş ma‛lûm olupdur baña mefhûm

5220. Ol öküzi gören sever muĥaķķaķ 

 Ħavâŝ ta‛yîn ķılupdurur aña Ĥaķ

5210 dâ᾿im: dâyim (BL) // ķā᾿im: ķāyim (BL)
5211 anasınaydı: anasına idi (İÜ)
5220 gören: güden (İÜ)
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5221. Yanına varıcaķ sen ol öküzüñ  [189b BL]
 Üzerine aç anuñ iki gözüñ

5222. Di aña sen ki ĥayvân enbiyâlar
 Peyġamber u daħı hem etķıyâlar 

5223. Şerefi ĥürmetine baña râm ol
 Senüñle ħânemüze açalum yol

5224. Deyesin deyu tenbîh eylemiş dir
 Öküz dutmaġa eyle böyle tedbîr

5225. Gider üç gün o merd çayıra varur
 Görür ŝarı öküz otlayı yürür

5226. Öküz yigidi görüp geldi fi’l-ĥâl
 Dimiş baña mı geldüñ nedürür ĥâl

5227. Dimiş ki saña geldüm gel gidelüm
 İpi boynuña ţaķuban yedelüm 

5228. Gelür İblîs ‛aleyhi’l-la‛ne ol ân
 Görünür ol arada şekl-i insân

5229. Dimiş ol yigide bin bu öküze
 Dimiş uyma didiler ġayrı söze

5230. Baña vir şehre dek aña bineyüm
 Saña ne dir iseñ ücret vireyüm

5231. Buları itme didi baña anam
 Anuñ sözin ŝıyam ben oda yanam

5232. Eger İblîs sözine uya idi [136b İÜ]
 Yazılan ħâŝŝasını yuya idi

5233. Anası yanına öküzle geldi
 İkisin göricek ħâtûn sevindi

5234. Dimiş anası bâzâra ilet ŝat 

 Bu öküz sâ᾿irini eyleye mat

5221 İÜ’de “ol” yok.
5222 İÜ’de “hem” yok.
5227 ţaķuban: daķuban (İÜ)
5234 “anası” kelimesi İÜ’de iki defa yazılı. // sâ᾿irini: sâyirini (BL)
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5235. Üç altuna viresin anı oġul
 Cinâne seni ilter ţoġrıca yol

5236. Virür bâzârda üç altunı bir merd [190a BL]
 Anama danışayım dimiş emred

5237. Dimiş anası melekdür o kimse
 Vireyim tâ ķabûlıñuz kim ise

5238. Deyu eyle cevâb oġlum aña sen
 Deyeler cümle ħalķ tâ saña aĥsen

5239. Gelüp dir bu cevâbı ţâlibîne
 Dimiş vir anı Ĥaķ peyġamberine

5240. Ki Mûsâ’dur didügüm bilesin sen
 Aña ŝat tâ ki başıñ ola esen

5241. İki derisi dolu altuna vir
 Ŝaķın sen virme anı eksüge dir

5242. Alup öküzi gelür evlerine
 Ta‛accüb ķıl cihânuñ revlerine

5243. Mûsâ didügi öküz bulmadılar 

 Mûsâ’ya hîç bulamaduķ didiler

Üd‛u lenâ Rabbeke yübeyyin lenâ mâ hiye*

5244. Du‛â ķıl didiler Mûsâ’ya anlar
 Öküz ĥaķķına olına beyânlar

Ķāle innehu yeķūlü innehâ baķaratüñ ŝafrâ᾿ü fâķi‛ün**

5245. Ŝaru öküz ola deyu buyurur 

 Seve ol öküzi her kim ki görür

5243 öküz: öküzi (İÜ)
*  “Bizim adımıza Rabbine duâ et, bize onun ne olduğunu açıklasın.” (el-Bakara 2/68)
** “(Mûsâ): O diyor ki, sarı renkli, [parlak] tüylü bir inektir, dedi.” (el-Bakara 2/69)
5245 deyu: dir u (İÜ) // Seve ol: Sever ola (İÜ)
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Levnühâ tesürrü’n-nâżirîn. Ķālü’d‛u lenâ rabbeke yübeyyin lenâ mâ hiye*

5246. Çü bildi bu kelâm Ĥaķķ’uñ kelâmı 

 Bulunmaķ oldı çün Ĥaķķ’uñ merâmı

5247. Öküzi isteyüp buldılar anda
 İki derisi dolı zeri ķanda

5248. Olursa buldılar verdiler aña [190b BL]
 Boġazlamaġa meşġuller bu yaña

5249. Anuñ etiyle ururlar ölüyi 

 Ol etle ķılmış ölmüşken diriyi

5250. Beni öldürdi dir evlâd-ı ‛ammum [137a İÜ]
 Olar olmış ol aralıķda mežmûm

5251. Olar meşhûr Benî İsrâ᾿îl imiş
 Olur ref‛ aralarında bu teşvîş

5252. Ţarîķ-ı şer‛-ile bulur cezâsın
 Ħudâ viricidür fi‛lüñ revâsın

Ve iž ķateltüm nefsen feddâre᾿tüm fîhâ**

5253. Ħudâ dir depelenüp gizleneni
 İderem âşikâra ben de anı

5254. Çeker zaĥmet peyġamber olanlar
 Dîni zaĥmetle bildirmişdür anlar 

Ķıŝŝa-i Ķārûn ‛aleyhi’l-la‛ne

5255. Dinür Ķārûn Mûsâ’nuñ iy iħvân 

 O hemşîresi oġlı-yımış inan

* BL’de “mâ hiye” yok. // “… rengi bakanların içini açan [bir inektir.] (Ey Mûsâ!) Bizim 
için Rabbine duâ et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın, dediler.” (el-Bakara 
2/69-70)

5246 Çü bildi: Bilindi (İÜ)
5249 etiyle: eti ile (İÜ)
** Ve iž: Ve ižâ (BL); BL’de “fîhâ” yok. // “Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hak-

kında birbirinizle atışmıştınız.” (el-Bakara 2/72)
5254 “Dîni” her iki nüshada da “Dini” şeklinde kayıtlı.
5255 BL’de “iy” yok.
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5256. Mûsâ şefķat idermiş Ķārûn’a dir
 Ve ta‛lîm-i ‛ulûm idermiş ol pîr

5257. Ve kîmyâ ‛ilmini taĥŝîl ķılmış
 O fenni Mûsâ’dan aŝlıyla bilmiş

5258. Sebeb Mûsâ bu ‛ilmi bilmesine
 Ve Ķārûn’a anı göstermesine

5259. Mûsâ faķr üzere imiş tamâmen
 İşitmiş bilmiş olsun ħâŝ u ‛âmen

5260. Ħudâ emriyle ot kökün Mûsâ bil
 Getürmiş Mûsâ’ya dir anı Cibrîl

5261. Bu kîmyâdur saña virdi o Ķādir  [191a BL]
 Neye sürseñ zer olur kîmyâdur

5262. ‛Amel itmemiş anuñ ile Mûsâ
 Ġınam vardur eger mâlım az ise

5263. Deyu Ķārûn’a virmişdür o köki
 O zer ile müdâm baġladı yüki

5264. Ħazâ᾿în doldurur mâl ile dâ᾿im
 Ne virdi dir zekât ne oldı ŝâ᾿im 

5265. Çoġalmış şöyle miftâĥ-ı ħazîne
 Götürüp merd getürmezdi dizine

5266. Dimiş Mûsâ zekât vir mâlıñ içün
 Ki Tevrât’da buyurdı anı Bî-çûn 

5267. Mübâşir oldı Ķārûn dir zekâta
 Anı bilmez ki virse mâlı arta

5268. Görür çoķ mâl gitmek lâzım olur
 O çıķarduġı mâlı yerine ķor

5269. Mûsâ iķdâm idüp vir didi aña [137b İÜ]
 Ħışım irer ŝaķın dimişdi saña

5264 Ħazâ᾿în: Ħazâyîn (BL); dâ᾿im: dâyim (BL) // ŝâ᾿im: ŝâyim (BL)
5266 buyurdı: buyurı (BL)
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5270. Dimiş senden de Tevrât’dan da geçdüm
 Niçe demdür ki kendüm yidüm içdüm

5271. Bu gûne herze söylemiş o nârî
 Ķoyar bâd gözine anuñ ġubârı

5272. Geçer bir niçe gün dinür o ĥâlde
 Yaramazlar olur dâ᾿im yamanda 

5273. Çıķar Ĥażret-i Mûsâ va‛ża bir gün
 Naŝîĥat alana devletdür ol gün

5274. O meclisde ķurar zer taħt Ķārûn
 Getürdür çengi oġlanları mel‛ûn 

5275. Hezâr beli kemerli yaħşi ķullar
 Olar ŝaf baġlayup ķarşu dururlar

5276. Olar saz ile ider dürlü naġme  [191b BL]
 O Mûsâ ĥażreti va‛żına raġme

5277. İşidilmeye va‛ż-ı Mûsâ dir ol
 O şeyţân-ı la‛îndür ki urur yol 
5278. Müdâm va‛ż eyledükçe böyle itmiş
 Bu iş aña degil kendüye itmiş

5279. Diler Mûsâ ķaķıya dir bu işden
 Ne sır almaķ eśer göre mi dışdan 

5280. Ķaķımaz Mûsâ ĥilm üzre dâ᾿im 

 O ķavmi içre va‛ż itmede ķā᾿im

5281. Dinür var idi bir fâĥişe ‛avrat
 Getürdüp Ķārûn anı itdi ĥürmet

5282. Yüz altun virmiş aña söyle deyu
 Mûsâ va‛żında sen ilerü yürü

5272 dâ᾿im: dâyim (BL)
5274 Getürdür: Getürür (BL)
5276 saz ile: sazla (İÜ); dürlü naġme: envâ‛-ı naġme (İÜ)
5279 işden: işde (İÜ) // dışdan: dışında (İÜ)
5280 ĥilm: ‛ilm (İÜ); dâ᾿im: dâyim (BL) // ķā᾿im: ķāyim (BL)
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5283. Bu ħalķı men‛ idübeni n’idersin
 Beni dâ᾿im ki taŝarruf idersin

5284. Riyâ itmek revâ mıdur saña di
 Zinâyı eyledüñ sen ħod baña di

5285. Deyu ‛avrada tenbîh itmiş ol kelb
 Görelüm ‛avradı ne depredür leb 

5286. Burada işit imdi ĥikmetullâh 

 Ne yüzden fetĥ ider gör ķudretullâh

5287. Mûsâ va‛żında ħâtûn varur anda
 Ayaķ üzre durur efkâr lisânda

5288. Murâdı ‛avraduñ ta‛lîm itmek
 O meclis içre bulduġın ögütmek

5289. Ħudâ ķalbine ilhâm ķılmış anuñ
 Ķıla taķrîr ŝaĥîĥin ol kelâmuñ

5290. Dimiş dir bilüñ iy ehl-i cemâ‛at [138a İÜ]
 Benüm fi‛lümdürür dâ᾿im şenâ‛at 

5291. Yüz altun virdi dir baña bu Ķārûn  [192a BL]
 Varup Mûsâ’ya deyesin umaruñ

5292. O va‛ż ider iken irişgil aña
 Bu yüz altun ĥelâlüm ola saña

5293. Bulara söyleyüben va‛ż idersin
 Bularuñ itmedügin sen idersin

5294. Baña ķılduñ zinâ dün gice dir sen
 Anuñ va‛żını bu söz ola kesen

5295. Deyu Ķārûn baña eyledi ta‛lîm
 Umarum Tañrı’dan kim baña fi‛lim

5296. Baġışlayup ‛inâyet ide Yezdân
 Mûsâ peyġamberüñ luţfıyla iĥsân

5285 depredür: dire der (BL)
5286 işit: işid (İÜ)
5290 dâ᾿im: dâyim (BL)
5291 dir baña: baña dir (İÜ)
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5297. İde bu ţoġrı sözüm ĥaķķına ĥaķ
 Ola bed-nâm o Ķārûn deyen aĥmaķ

5298. Deyu taķrîr ider ħâtûn kelâmı
 İder Ķārûn’a la‛net ħâŝ u ‛âmı

5299. Mûsâ ġāyetde maĥzûn oldı bundan
 Bükâ idüp elin açmışdı andan

5300. Tażarru‛ eylemiş Yezdân-ı pâke
 Gözi yaşı dökülmiş idi ħâke

5301. Îzid Cibrîl’i göndermiş ki dursun 

 Ķabâ᾿il ile Ķārûn üzre varsun

5302. Mûsâ ĥükmüñe râm itdüm yeri ben
 Ķārûn’a ne dilerseñ eylegil sen

5303. Bu emr-ile Mûsâ ķavmiyle varur
 O Ķārûn’ı yine dîne ķıġırur

5304. Niçe bir bu ḍalâletde yürürsin
 Bu fi‛liñüñ cezâsını görürsin

5305. Bu ân tevbeye gel virgil zekâtuñ
 Cihânda yâd ola eylükle aduñ

5306. Dimiş ki tevbe itmem saña uymam [192b BL]
 Zekât didügüñe bir ĥabbe virmem

5307. Dimiş o dem Mûsâ dutġıl eyâ yir
 O demde Ķārûn’ı dutdı dinür yir

5308. Muķaddem Ķārûn’ıñ taħtını yutdı
 O taħtuñ dört ayaġı yire batdı

5309. O ĥâli göricek Ķārûn ķaķımış
 Mûsâ dut Ķārûn’ı yâ yir dimiş

5310. Yudar yir Ķārûn’ı dizine degin
 O dem başlamış itmege dilegin

5311. Ġażab ķılmış Mûsâ dut dizine dek [138b İÜ]
 Dimiş Ķārûn vireyim ķurtaruñ tek

5301 Cibrîl’i: Cibrîl (İÜ) // Ķabâ᾿il: Ķabâyil (BL)
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5312. Ve yetmiş kez ider bu nev‛a feryâd
 Mûsâ nerm olmayup itmedi âzâd

5313. Mûsâ’yı muĥkem incitmişdi Ķārûn
 Temâşâ eyledi bu ĥâli Hârûn

Ve’bteġi fîmâ âtâkellâhu’d-dâre’l-âħirete*

5314. Mûsâ dimiş neden döndüñ bu dînden
 Köpek ħod urmadı kendü ininden

5315. Saña Yezdân bu deñlü virdi mâlı
 O Tañrı virmedi dir baña anı

5316. Ve kendü kârum ile ĥâŝıl itdüm
 Bile kendümle işte alıgitdüm 

Feħarece ‛alâ ķavmihi**

5317. Müzeyyen görünürdi ħalķa Ķārûn
 ‛Azîz ola mı cihân içre mârûn

5318. Ġurûr virür müdâmî ol özine
 Yedügi nân durur anuñ gözine

5319. İder şek ba‛żısı ħalķuñ o ĥâle [193a BL]
 Nażar itdiler âħir bu me᾿âle 

5320. Olar ĥamd eylemişler ĥâllerine
 Olurlar râżılar aĥvâllerine

Feħasefnâ bihi ve bidârihi’l-arḍ***

5321. Ħudâ maĥbûbına virdi ħaber dir
 Buyurmış yâ Muĥammed bil bir er dir

5322. Bulunmadı dileye Ķārûn’ı dir
 Anı emr üzere yutdı dir yir

*  “Allâh’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) âhiret yurdunu iste.” (el-Kasas 
28/77)

5316 kendümle: kendüm ile (BL)
**  “… kavminin karşısına çıktı.” (el-Kasas 28/79)
5319 şek: reşk (BL)
*** Feħasefnâ: Feħasefe (BL) // “Nihayet biz onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik.” 

(el-Kasas 28/81)
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5323. Deyesin yâ Muĥammed ümmetüñe
 Ġurûr eylemeyeler ĥürmetüñe

5324. Ve mâl u câha aldanmaya anlar
 Bula ‛izzet zekât viren erenler

5325. Benî İsrâ᾿îlî’den bir niçeler
 Mežemmet içün anlar çekdiler ser

5326. Dimişler Mûsâ Ķārûn’ı yutdurdı 

 Anuñ mâlını baña ķala didi

5327. Mûsâ işidicek dir bu gümânı
 Du‛âsıyla yere yutdurdı anı

5328. ‛İtâb ile ħiţâb olmış Mûsâ’ya
 Rıżâ virmiş-idük biz saña râya

5329. Niçün olmadı Ķārûn’a emânuñ [139a İÜ]
 O yetmiş kez dilemişdi devâmuñ

5330. Aña žerrece şefķat ķılmaduñ sen
 Eger bir kerre dilese idi ben 

5331. Anı luţfım ile ‛afv ide idüm
 O iķrârını daħı güde idüm

Ĥażret-i Mûsâ Nebî ‛aleyhi’s-selâm dîdâr diledi
5332. Benî İsrâ᾿îlî’den dindi bir er [193b BL]
 Oķumış mev‛iże Mûsâ’ya ezber

5333. Ħudâ eyledi saña niçe iĥsân
 Cemâlin daħı gösterseydi bir ân 

5334. Bulurduñ sâ᾿ir aķrân üzre rücĥân 

 Tecellî nûrı sende ide lem‛ân

5335. Mûsâ Ţûr ţaġına çıķmış hemân-dem
 Döker dir çeşmi Ĥaķķ’uñ ‛ışķına nem

5326 yutdurdı: yedürdi (İÜ)
5330 dilese idi: dilemiş ise (İÜ)
5333 bir: bu (BL)
5334 Bulurduñ: Bulurduķ (İÜ); sâ᾿ir: sâyir (BL); rücĥân: rüchân (BL)
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5336. Tażarru‛ eylemiş Perverdigâr’a
 Gelür ħoş nâlişi Perverdigâr’a

Rabbi erinî enżur ileyke*

5337. Cemâlüñ görmek isterem İlâhî
 Ki baş göz-ile görem pâdişâhı

5338. Dimiş Raĥmân i Mûsâ göremezsin
 Göricek sen aña hîç doyamazsın

Ķāle len terânî**

5339. Beni gören ŝaġ olmaz ol dem ölür
 Cihân terkin uranlar beni bulur 

5340. Buyurmış ţaġdaġı ţaş üzre otur
 Benüm ‛ibretüme nażar ķılup dur 

5341. Mûsâ emr ile ţaş üzre oturmış 

 Feriştehlere Allâh emr ķılmış

5342. Ķamuñuz Mûsâ’ya varıñ görinüñ
 Gerekdir ol ola eri sözinüñ

5343. Görür Mûsâ gürüldi ķopdı muĥkem
 Mûsâ ķorķup o demde oldı ebkem

5344. Başın ŝalup aşaġa oldı nâdim
 Dimiş arzû-yı dîdâr itmeyeydim

5345. Gelür ikinci gök feriştesi hep [194a BL]
 Olar arslan-ŝıfat ĥayvânî mežheb

5346. Üçünci gök feriştehleri kerkes [139b İÜ]
 Ŝıfatdur bileler anları herkes

*  “Rabbim! Bana (kendini) göster, seni göreyim.” (el-A’râf 7/143)
**  “Sen beni aslâ göremezsin, buyurdu.” (el-A’râf 7/143)
5339 uranlar: bulanlar (İÜ)
5340 İÜ’de bu beyitten önce üstü çizilmiş şu iki mısrâ var: “Buyurmış ţaġdaġı ţaş üzre otur / 

Feriştehlere Allâh emr ķılmış”
5341 ile: üzre (İÜ)
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5347. Ve dördünci semâ feriştehin bil
 Olar ŝamt üzre tesbîĥdedurur dil 

5348. Beşinci gök feriştesi ŝaçar nâr 

 İder te᾿śîr Mûsâ cânına kâr

5349. Ve altıncı gök ehli la‛lî çomaķ
 Dutar dir olaruñ heybetine baķ 

5350. Yedinci gök ahâlisinüñ iy yâr
 Dinür her birinüñ dörder yüzi var

5351. Oları Mûsâ bu ĥâl ile görür
 Ümîdin ķaţ‛ idüp ĥayretde durur

5352. Kesüp evlâd ümîdün itdi tevbe
 Diler ‛üryân ola girmeye śevbe

5353. Ħudâ bıraķdı ţaġa nûr-ı ķudret
 Olur ţaġ pâre pâre bu ne ĥikmet 

5354. Mûsâ gördükde dinmiş uŝı gitmiş 

 Kemâl-ile o kendüyi unutmış

Velâkini’nżur ile’l-cebeli fe’ini’steķarre mekânehu fesevfe terânî *

5355. Ħiţâb irmiş ki Mûsâ dur ţaġa baķ 

 Dilemişdüñ murâdıñ bundan esbaķ

5356. Eger ţaġı yerinde görür isek
 Olasın ‛âlem içre sen de bir beg

5357. Tîz aç gözüñi bir daħı göresin
 Kemâli ile ĥikmet añlayasın

5358. Su᾿âldür ki ķulaķ ĥaķ söz işide
 Revâdur ki cemâli daħı göre

5347 tesbîĥdedurur: tesbîĥdedür (BL)
5348 feriştesi: feriştehi (İÜ)
5349 olaruñ: anlaruñ (İÜ)
5353 ţaġ: daġ (BL)
5354 dinmiş: dinür (İÜ) // unutmış: şaşurmış (İÜ)
*  “Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin!” (el-A’râf 7/143)
5355 dur: şu (İÜ)
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5359. Cevâbdur ki söz Allâh’uñ murâdı [194b BL]
 Cemâl maķŝûd-ı Mûsâ didi Hâdî

5360. Ħudâ maķŝûdıdur olan ħudâvend
 Anuñ-çün żâhir oldı şer‛-i Aĥmed

5361. Kelâm-ı Ĥaķ’dadur taĥķįķ fevâ᾿id
 Olupdur len terânî buña şâhid 

5362. Ħudâ Mûsâ’ya görmezsin dimekden 

 Ĥikâyet naķl ider Şeyħ Şiblî Ĥaķ’dan

Ĥikâyet

5363. Deyelüm evvelâ kim raĥmetullâh
 O şeyħüñ üzerine ola iy şâh

5364. Ţavâf-ı Ka‛be’de gördüm dimiş şeyħ
 Ţavâf ider idi yek gözli şeyħ

5365. Ţavâfda dir ki pîr otlara yandım [140a İÜ]
 Saña ayrıluķ odından ŝıġındım 

5366. Su᾿âl itdüm bu pîrden bu kelâmı
 Di ĥikmetin didüm alġıl du‛âmı

5367. Dimiş ţavâf iderken Ka‛be’yi ben
 Gelür bir ħâtûn anda diñlegil sen

5368. Nażar eylemişüm bir gözle aña
 Ĥikâyet eyleyem diñle ki saña

5369. Uruldı ol gözüm tîr-ile ol dem
 Elümle demrenin çekdüm hemân-dem 

5370. Yazılmış demren üzre idün iž‛ân
 Ki benden ŝorduñ işbu ĥâli iy cân

5371. Nażaruñ şehvet üzerine bulduķ
 Edeb oķı ile gözüñi urduķ

5361 fevâ᾿id: fevâyid (BL) // len terânî: “Beni aslâ göremezsin!” (el-A’râf 7/143)
5362 Mûsâ’ya: Mûsâ’yı (BL)
5365 ŝıġındım: ŝaķındım (İÜ)
5369 İkinci mısrâ İÜ’de “Elümle çekdüm ol dem içre demren” şeklinde.
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5372. Göñül gözüyle baķsañ ol zene sen
 Ururdım ayrılıķ oķı ile ben

5373. Deyu taĥrîr olunmış demren üzre [195a BL]
 Ţarîķden çıķmaġıl sen yolı gözle

5374. Mûsâ görmek dilerken Ĥaķ cemâlin
 Gözetmiş bir gözi kendü ķolayın

5375. Ħudâ buyurmış ol ân göremezsin
 Ve göricek muĥaķķaķ doyamazsın

5376. Niçeler de dimiş göreydi Mûsâ
 Du‛â ile irişeydi ru᾿ûsa

5377. Mûsâ aķrânı kim ola ki göre
 Ħudâ’ya ķurb taĥŝîline ire

5378. Münâcâtda iken Mûsâ dinilmiş
 Dir İblîs ol maĥal yanına irmiş

5379. Dimiş Mûsâ’ya kimüñle kelâmuñ
 Dimiş Ĥaķ iledür merdûdı anuñ

5380. Neden bildüñ ki ol Ĥaķ sözi ola
 Niçün ĥaml itmeyesin ġayrıñ ola 
 
5381. Mûsâ iķdâmın anuñ içün itdi
 Cemâlin görmek arzûsını gütdi

Rabbi erinî enžur ileyke*

5382. Ħudâ da buyurur ki len terânî 

 Ki şeyţân sözi ile didüñ anı

5383. Su᾿âl şeyţân oraya niçe irdi
 Bunuñ içün Resûlullâh buyurdı

5384. ‛İbâdetde olanlar Ĥaķķ’a söyler
 Ol araya o şeyţân güžer eyler

5380 ġayrıñ: ġayrı (BL)
*  “Rabbim! Bana (kendini) göster, seni göreyim!” (el-A’râf 7/143)
5382 len terânî: “Beni aslâ göremezsin!” (el-A’râf 7/143)
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5385. Nice oraya gelür anda varur [140b İÜ]
 Ĥaķ işlerüñ ol arasına girür

5386. Su᾿âl niçün buyurdı len terânî 

 Cevâb on iki nesne içün anı

5387. Budur evveli vaķtsiz diledi dir [195b BL]
 O ‛użmâ ni‛meti tîz diledi dir

5388. İkinci Mûsâ’nuñ çeşmi fenâda
 Nażar hîç olabilür mi beķāda

5389. Üçünci baķdı ol İblîs’e dir
 Dönüp Ĥaķķ’a cemâlin diledi pîr 

5390. Baķan düşmen yüzine dostı görmez 

 O naĥs-ŝûret gören maķŝûda irmez

5391. Dimiş dördünci Ĥaķ görsün ĥabîbüm
 Ve ümmeti ile derde ţabîbüm

5392. Saña da fetĥ ola dîdâr göresin
 O minvâl üzre maķŝûdı bulasın

5393. Su᾿âl ider Mûsâ’ya ķanda idüñ
 İlâhî anda idüm sen buyurduñ

5394. Bilürsin ħidmet eyledüm Şu‛ayb’e
 Ki sen nâżır degilsün cümle ‛aybe

5395. Buyurmış ne iş işler idüñ anda
 Sekiz yıl ķoyunın gütdürdi ţaġda

5396. Mükâfât ya ne eyledi o saña 

 Şer‛ emriyle ķızın virdi baña

5397. Sekiz yıl nefs içün ķoyun güdesin
 Ki bir sâ‛atde görmeklik idesin

5386 niçün: niçe (İÜ)
5389 pîr: dir (BL)
5390 dostı: dost (BL)
5396 o: ol (İÜ)
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5398. Bu ĥâlât ile imdi görinilmez
 Viŝâlüñ ķadri böylece bilinmez

5399. Ve altıncı Muĥammed vaŝfın Allâh
 O deñli didi Mûsâ’ya dimiş âh

5400. Baña göster cemâlin dir Ħudâ’ya
 Eśer eyledi ‛ışķı ben gedâya 

5401. Ħudâ va‛de ider göstermege gör
 Bunuñ ķıŝŝası şimdi ola mežkûr

5402. Ne vaķti-kim Mûsâ dîdâr dilemiş  [196a BL]
 Ħudâ Mûsâ’ya unutdun mı dimiş

5403. Ĥabîbimüñ cemâlin görmek itdüñ
 Ya anı sen nice tîzcek unutduñ

5404. Göre bir ‛âşıķı Ħâlıķ cemâlin
 Bula ol ŝoñradan maħlûķ viŝâlin

5405. O maħlûķıñ viŝâli ħor görinür
 Bu vaŝfında senüñ taĥķįr bulunur

5406. Ĥabîbüm ĥâşâ taĥķįr gösterem ben [141a İÜ]
 Muķaddem gör cemâl-i ĥabîbi sen

5407. Ve ŝoñra gösterem saña cemâlüm
 Bilüben añlayasın tâ kemâlüm

5408. Yedinci Ĥaķ Te‛âlâ kim buyurur 

 Beni her kim ki görür bâķį ķalur

5409. Ki ben va‛d itmişüm bâķįde saña
 Cemâlim gösterem ķalına ţaña 

5410. Sekizinci de ‛arż-ı peyġamber
 Cemâl görmek dilerler o erenler

5400 ben: biz (İÜ)
5402 vaķti-kim: vaķtin-kim (İÜ)
5408 BL’de “Te‛âlâ”nın “lâ”sı düşmüş.
5409 “va‛d itmişüm” ibâresi her iki nüshada “va‛de itmişüm” şeklinde ise de bu okuyuş vezni 

bozmaktadır. // ţaña: daña (BL)
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5411. Ki sen ki göresin maĥrûm olalar
 Bu vech-ile olar ġuŝŝa bulalar

5412. Saña ŝabır gerek yarın dirile
 Ki cümleyle cemâlime erile 

5413. Ţoķuzuncı żiyâfet itse cömerd
 Gelüp cem‛ olmadın meclise her merd

5414. Onuñcı Mûsâ didükde göreydi
 Mûsâ sözi ile olmış olaydı

5415. ‛Azîz dîdâr ‛azîz olur o vaķt-kim 

 Ki ‛ışķ da‛vâsın ide bile ĥâkim

5416. Göre ‛uşşâķ cemâlin anda Ĥaķķ’uñ
 Aña sa‛y eylegil var-ise ‛aķluñ

5417. Mûsâ dîdâr diler Ĥaķ ţaġa baķ dir [196b BL]
 Baķar Mûsâ ţaġa Yezdân yabuķ dir

5418. Cemâlüm ola idi dir murâduñ
 Bu dem içünde ţaġa baķmayayduñ

5419. Risâlet ĥażretine ‛arż-ı cennet
 Ve envâ‛-ı ķaŝr içinde ni‛met

5420. Dinildükde dimiş Ĥaķ isterüm ben
 Dimiş Ĥaķ cümleden sevgülüsin sen

5421. Girelüm yine Mûsâ ķıŝŝasına
 Kişi râżı gerekdür ĥiŝŝesine

5422. Görür ţaġı ki Mûsâ pâre pâre
 Yüreginde açılur nice yâre

5423. Düşüp ‛aķlı gider ol ânda anuñ
 Ki vardurur maķālı her maķāmuñ 

5424. Münâcâtda ulalmış ķalb-i Mûsâ
 Benüm gibi ķula irmeye tasa

5412 cümleyle: cümle ile (İÜ)
5415 BL’de “o vaķt-kim” ibâresinde bir “vâv” eksik.
5423 vardurur: vardur (İÜ)
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5425. Revâ görmedi kendin gördügini
 Diledi ulu ķılmayaydı göñli 

5426. Ħudâ ‛arş nûrı ile kendü nûrın
 Göründi ţaġda ol nûrıñ żuhûrın

5427. Mûsâ çün ţaġa baķmış gör ne görmüş [141b İÜ]
 O dem her ţaşda yüz biñ Mûsâ görmüş

5428. ‛Aŝâsı elde dirler rabbi erinî 

 Görür Mûsâ bu ĥâlde her birini

5429. Utanmış Mûsâ gördükde buları
 Tażarru‛ eylemiş dimiş i Bârî 

5430. Mûsâ her ţaş dibinde ŝayılınmaz 

 Olaruñ ‛addi hîç ĥesâba gelmez

5431. Günâha tevbe deyu secde eyler
 Başın yire ķoyuban gör ne eyler

5432. Müdâmî secdede aġladı dinmiş [197a BL]
 Başıñ ķaldır deyu ħiţâb irişmiş

5433. Dimiş Mûsâ’ya senden ġayrı Mûsâm
 Yoġ idügin bilesin ŝubĥ ile şâm

5434. O gördügiñ senüñ nûrıñdurur bil
 Senüñ nûrıñdan oldı cümle taĥŝîl

5435. Bunı göstermeden maķŝûd budur ki
 Bile ‛âlimlerüm ‛ilmüm odur ki

5436. Ki ķul benlik ġurûrın itmeyeler
 Ġurûr dâmı üzere gitmeyeler

5437. Ķula ĥüsn virici meskenetdür
 Kişiye ol ŝıfat özge seneddür 

5425 ķılmayaydı: ķılmaydı (BL)
5428 rabbi erinî: “Rabbim! Bana (kendini) göster!” (el-A’râf 7/143) Birinci mısrâda aksayan 

vezin, sondaki ibâre “rabbi er’nî” diye okunursa düzelmektedir.
5429 Utanmış: Unutmış (İÜ)
5430 İÜ’de “ŝayılınmaz” derkenâra yazılmıştır. Mısrâda “ŝayılmaz” kayıtlı.
5437 seneddür: sünnetdür (BL)
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5438. Kişiyi âdem ider ĥüsn-i ħulķı
 Müsaħħar ide kendüsine ħalķı

5439. Dimişler bir niçeler bu me᾿âli
 Mûsâ idicegüz secdeye ħâli 

5440. Dimiş bencileyin müştâķ-ı Ĥaķ yoķ
 Dimiş Yezdân ki müştâķım benüm çoķ

5441. Ħudâ ķudretle itdi dir nidâyı
 Muĥammed ümmeti ķılmış ŝadâyı

5442. İşiden er u ‛avrat dir ki lebbeyk
 Cihân doldı didiler cümle sa‛deyk

5443. Cemâlüñi Ħudâ göster didiler
 Ki müştâķız dimiş ķırķlar yediler

5444. Ŝadâsın bunlaruñ Mûsâ’ya Yezdân
 İşidüp Mûsâ lerzân oldı ol ân

Ve ħarre Mûsâ ŝa‛iķan*

5445. Dinür medhûş olur ol secde içre 

 Neler vardur cihânda ümmet içre

5446. Mûsâ dimiş ki ben kendüm ŝanurdım [197b BL]
 Kemâl-i ķudretüñi şimdi bildüm

5447. Yüzin secdeye ķomış tevbe itmiş [142a İÜ]
 Bilür orada yañlış yola gitmiş

5448. Dimişler burada üç nesne bâ‛iś
 Deyu baĥś eylemiş bir nice bâĥiś

5449. Eger dünyâda Mûsâ göre idi
 Ve uħrâda da küffâr deye idi 
5450. İnandılar olar dîdâr göricek
 Dönerdük ĥaķ dîne böyle bilicek

5439 ħâli: ħayâli (İÜ)
*  “Mûsâ da baygın düştü.” (el-A’râf 7/143)
5445 içre: içün (BL)
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5451. Getürür idük îmân biz de ol dem
 Deyelerdi bu ĥâl oldı cehennem

Ĥażret-i Mûsâ ‛aleyhi’s-selâmuñ Ĥażret-i Ħıżır Nebî ile 
mülâķātlarıdur

5452. Mûsâ peyġamberüñ düşmenleri yâr
 Helâke irdiler bâ emr-i Cebbâr

5453. Yürüdi ‛âleme dir şer‛-i Mûsâ 

 De‛âvîde ĥucec olundı imżâ

5454. Benî İsrâ᾿îlî’den ulu kişi
 Su᾿âl itdi Mûsâ’dan dir bu işi

5455. Cihânda şimdi senden özge ‛âlim
 Bulınur mı ola dimiş ŝoralım

5456. Ħudâ-yı Rabb-i ‛izzet bilür anı
 Aña ma‛lûmdurur râz-ı nihânî

5457. Mûsâ Cibrîl gelicek ŝordı dinmiş
 O ân Yezdân’a varup yine gelmiş

5458. Dimiş Mûsâ’ya di ki bir ķulım var
 O ‛âlimdür Mûsâ’dan bilür esrâr

5459. Mûsâ dimiş Ħudâ peyġamberi mi
 Şerî‛atüñ dutar birler Raĥîm’i

5460. İder Ĥaķ’dan tażarru‛ baña göster [198a BL]
 Göreyin ķulıñ anı nicesi er

5461. ‛İlim oķuyam andan emrüñ ile
 Benüm noķŝânımı ol daħı bile

5462. Kenâr-ı baĥre var anda göresin 

 Benüm ‛ilmüm buĥûrına ţalasın

5463. Mûsâ şâkirdi Yûşa‛ ibn Nûn’ı
 Yanına aluban sen diñle bunı

5464. Biraz bişmiş balıķla nân götürür
 Yürüdükleri râh baĥre yetürür

5453 Yürüdi ‛âleme: Bürüdi ‛âlemi (İÜ)
5462 göresin: görürsin (İÜ)
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5465. Kenârında deñizüñ otururlar
 Oradan ķalķuban yola yürürler

Ve iž ķāle Mûsâ lifetâhü lâ ebraĥu*

5466. Dimiş Yûşa‛’a Mûsâ şol azıķdan [142b İÜ]
 Yeyelüm ķalmayalum yine yoldan

Ere᾿eyte iž eveynâ ile’ŝ-ŝaħrati**

5467. Dimiş Yûşa‛ ki menzil içre ķalmış
 Yine varmaġa mevķūf oldı bu iş

5468. Dönüben yine ol yire varurlar
 Ħıżır ĥażretlerin anda bulurlar

5469. Namâz ķılar imiş te᾿ħîr iderler
 Namâz ‛aķabine görüñ n’iderler

5470. Selâm virür Mûsâ dir Ħıżr’a ol dem
 ‛Aleykümü’s-selâm yâ Mûsâ her dem

5471. Mûsâ dimiş ki beni nice bildüñ
 O bildürici Ĥaķ emri ile geldüñ

5472. Dimiş Mûsâ dir maķŝûdı bildür
 Dimiş ol daħı maķŝûdım ‛ilimdür

5473. Diledüm ‛ilmüñ ile ‛âmil olam [198b BL]
 Saña şâkird oluban kâmil olam

5474. Su᾿âlüñ her ne ise eylegil tîz
 Ki ben ħidmet üzere iderüm ħız 

5475. Hemân maķŝûdıñı luţf it ‛ayân it
 Ĥaķ’uñ peyġamberisin sen beyân it

5476. Egerçi ki merâm olmaya ĥâŝıl
 Murâda olmayasız bunda vâŝıl

*  lifetâhü lâ ebraĥu: lifetâĥü le᾿ebraĥu (BL) // “Bir vakit Mûsâ genç adamına demişti ki: 
Durup dinlenmeyeceğim…” (el-Kehf 18/60)

**  “(Genç adam): Gördün mü, dedi, kayaya sığındığımız sırada [balığı unuttum.]” (el-Kehf 
18/63) 

5474 iderüm: eylerüm (İÜ)
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5477. ‛İtâbdan ħavf iderüm ol Kerîm’den
 Murâduñ di şefâ‛at ķıl Raĥîm’den

Hel ettebi‛uke ‛alâ en tü‛allimeni mimmâ ‛ullimte rüşden*

5478. Mûsâ dimiş ki dönmem ‛ilm oķuyam
 Elüme girdi dâmen ķanda ķoyam

Ķāle inneke len testeţî‛a ma‛iye ŝabren**

5479. Ħıżır dimiş işime ŝabr olunmaz
 Ki sır bilmezüñ iħtiyârı ķalmaz

Setecidünî inşâallâhu ŝâbiren ve lâ a‛ŝî leke emren***

5480. Mûsâ dir ŝabr idem emrüñi güdem
 Ne buyursañ ben anı eyle idem

Fe᾿ini’tteba‛tenî felâ tes᾿elnî ‛an şey᾿in****

5481. Dimiş Ħıżır benümle sen olasın
 Ne fi‛lüm olur ise ŝormayasın

5482. Meger kendü özümden saña deyem [143a İÜ]
 Dimezsem ŝorasın ben ġuŝŝa yeyem

5483. Mûsâ bu ķavl üzere râżı olmış
 Yûşa‛’a oradan ižin virilmiş

5484. Varup ta‛lîm-i ‛ilm ide o ħalķa  [199a BL]
 Oları ķıla mu‛tâd ĥüsn-i ħulķa

5485. Leb-i deryâya gelür Ħıżr u Mûsâ
 Görürler dir ki mellâĥ seren-âsâ 

5486. İkisi de girürler bir gemiye
 Göñüllerinde himmet-i ‛aliyye

*  BL’de “rüşden” yok. // “Sana öğretilenden, bana doğruyu bulmama yardım edecek bir 
bilgi öğretmen için sana tâbi olayım mı?” (el-Kehf 18/66)

**  “Dedi ki: Doğrusu sen benimle berâberliğe sabredemezsin.” (el-Kehf 18/67)
*** “İnşaallâh beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem.” (el-Kehf 18/69)
**** Fe’ini’tteba‛tenî: Fe’in yettebi‛nî (BL) // “Bana tâbi olursan hiçbir şey hakkında bana 

soru sorma(yacaksın!)” (el-Kehf 18/70)
5485 seren-âsâ: sırrın âsâ (BL)
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Fenţaleķā ĥattâ ižâ rekibâ fi’s-sefîneti ħareķahâ*

5487. Giderken dir Ħıżır gemiyi delmiş
 Ve ol gemiyi deldügini bilmiş

5488. Gemi delmeden nedür murâduñ
 Dimiş Mûsâ ki Ħıżır dinmiş aduñ

5489. Bizi gemide olanla helâke
 Sebeb nedür çıķar dir bizi ħâke

Ķāle elem eķul inneke len testeţî‛a ma‛iye ŝabren**

5490. Ħıżır didüm saña ŝabr idemezsin
 Mûsâ dimiş ħaţâ itdüm ne dirsin

5491. Gemiden çıķuban yolca giderler
 Oñat diñle ikisi gör n’iderler

5492. Biraz ŝıbyân görürler oyun oynar
 Ħıżır birisin alup gör ki n’eyler

5493. Çıķarup bir kenâra öldürür dir
 O demde Ĥażret-i Mûsâ görür dir

5494. Niçün öldüresin sen bî-günâhı
 Seni dutmaz mı ŝanduñ anuñ âhı

5495. Didümdi fi‛lüme ŝabr idemezsin
 Senüñle ķavlümizi güdemezsin

Ķāle in se᾿eltüke ‛an şey᾿in ba‛dehâ felâ tüŝâĥibnî ķad belaġte***

5496. Dimiş Mûsâ ħaţâmı ‛afve irgir [199b BL]
 Bu vaż‛ımdan ben oldım şimdi dilgîr

* Fe’nţaleķā: Fe’in ţaleķķā (BL) // “Bunun üzerine yürüdüler, nihâyet gemiye bindikleri 
zaman o (Hızır), gemiyi deldi.” (el-Kehf 18/71)

** “(Hızır): Ben sana benimle berâberliğe sabredemezsin demedim mi, dedi.” (el-Kehf 
18/72)

***  “Mûsâ: Eğer, dedi, bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana akadaşlık etme. 
Hakikaten [benim tarafımdan mazeretin sonuna] ulaştın.” (el-Kehf 18/76) 
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Ĥattâ ižâ eteyâ ehle ķaryetini’s-teţ‛amâ ehlehâ fe’ebev en yuḍayyifûhümâ*

5497. İkisi anlaruñ bir kûya irer
 O kûy ehlünden anlar yeygü diler

5498. Ķonuķ aluñ bizi dirler olara
 Olar hîç ĥürmet itmemiş bulara

Fevecedâ fîhâ cidâren** [143b İÜ]
5499. Ħıżır ol kûyda yıķıķ buldı dîvâr
 Dimiş Mûsâ’ya ŝu getür yüri var

5500. Çamur ķarup Mûsâ dîvârı yapar 

 Mûsâ deyüp bunı Ħıżr üzre baķar

Lev şi᾿te le’tteħažte ‛aleyhi ecren***

5501. Cidârı çünki yapduñ dile ücret
 Ţa‛âm getür yeyelüm ola minnet

5502. Ħıżır dimiş zamânıdur firâķuñ
 Göñülden çıķmaya dir iştiyâķuñ

Hâžâ firâķu beynî ve beynike se᾿ünebbi᾿üke bi-te᾿vîli mâlem testeţı‛ 
‛aleyhi ŝabren****

5503. Mûsâ’ya didi Ħıżır ayrılıķdur
 Ki ŝaġluġıñ ŝoñunda ŝayrulıķdur

5504. Benüm fi‛lüme kimse ŝabr idemez
 Me᾿âlin Ĥaķ’dan artıķ kimse bilmez

5505. Mûsâ dimiş ki ayrılma zamânı
 Beyân eyle bize bu ĥasb-i ĥâli

* “Nihâyet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misâfir 
etmekten kaçındı.” (el-Kehf 18/77)

** “Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar.” (el-Kehf 18/77)
5500 ķarup: ķazup (BL) // Ħıżr: Ħıżr’a (İÜ)
***  “Dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın.” (el-Kehf 18/77)
**** BL’de “se᾿ünebbi᾿üke” yok. testeţı‛: tesţı‛ (BL) // “(Hızır) şöyle dedi: İşte bu, benimle 

senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin içyüzünü haber vere-
ceğim.” (el-Kehf 18/78)
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Emme’s-sefînetü fekânet limesâkîne ya‛melûne fi’l-baĥri fe’eredtü en 
e‛îbehâ*

5506. Dimiş Mûsâ’ya gemi vaŝfı budur [200a BL]
 Cihân sermâyesi bil yaħşi ħûdur

5507. O gemi bir faķîrüñ mülkidür bil
 Ki Loķmân şehrine ilter anı yil

5508. O şehrüñ ĥâkimi żâlim kişidür
 Ŝaġ olan gemiyi almaķ işidür

5509. Gemiyi deldüm almaya o żâlim
 Vara ol gemicik issine sâlim 

Ve emme’l-ġulâmü fekâne ebevâhü mü᾿mineyni feħaşînâ en 
yürhiķahümâ ţuġyânen**

5510. Dimiş Ħıżır ki ķatl olundı oġlan
 O kâfir idi ŝanma ki müselmân

5511. Babası anası müslimdür anuñ
 Bu sözde olmaya aŝlâ gümânuñ

5512. Dilerdi öldüreydi vâlideyni
 Edâ eyledüm ol dem ben de deyni

5513. Ħudâ emri ile öldürdüm anı
 Olardan geçdi bil şer zamânı

5514. Virür Yezdân olara bir oġul yâr
 Ķoya ‛âlemde niçe nev‛a âśâr

Ve emme’l-cidârü fekâne li-ġulâmeyni yetîmeyni fi’l-medîneti***

  [144a İÜ]
5515. Senüñle ol cidârı yapmış idüķ
 Ki ŝâliĥ ķomış idi anda mâl çoķ

* BL’de “fe’eredtü”nün “dâl”ı yok. // “Gemi var ya, o, denizde çalışan yoksul kimselerindi. 
Onu kusurlu kılmak istedim.” (el-Kehf 18/79)

** “Erkek çocuğuna gelince, onun ana-babası mü’min kimselerdi. Bunun için (çocuğun) 
onları azgınlığa boğmasından korktuk.” (el-Kehf 18/80)

***  “Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğun idi.” (el-Kehf 18/82)
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5516. O ŝâliĥ fevt olup evlâdı ķaldı
 O dîvâr kim o ân içre yıķıldı

5517. Eger ben yapmasam mâl żâhir olup
 Yetîme żulm olup ġayrılar alup

5518. Ħudâ emri iledür cümle işüm
 Berâberdür benüm yâd u bilişüm

5519. Görüp Mûsâ’yı ķavmi oldılar şâd [200b BL]
 Ġam-ı Mûsâ’dan onlar oldı âzâd

5520. Mûsâ Ħıżr ile oldı on sekiz gün
 Ol İsrâ᾿îlîler’e ķıldı sükûn

5521. Bu ĥâlden-ŝoñra otuz yıl sekiz ay
 ‛Ömür sürmiş Mûsâ dir eylegil rây

5522. Cihân bâķį degil fânî muĥaķķaķ
 Çalışdı dîn yoluna Mûsâ el-ĥaķ

5523. Ħudâ dârü’l-cinâna ķıldı vâŝıl
 Dü cihân müzdini eyledi ĥâŝıl

5524. Du‛â oķuyalum rûĥına anuñ
 Du‛âya iresin sevine cânuñ

Fâtiĥa*

Ķıŝŝa-i Yûşa‛ Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm

5525. Bilüñ bu Yûşa‛’a Nûn oġlı dindi
 Ve Nûn da Şemsûn oġlıdur bilindi 

5526. Ve Şemsûn Ya‛ķūb oġlıdur i yârân
 Bu sözi işidenler oldı ĥayrân

5527. Mûsâ ‛ammûsı oġlı Yûşa‛’ı bil
 Yûşa‛ Mûsâ yerine oldı tebdîl

5528. On iki ħalîfesi ķalmış idi
 Yûşa‛ Mûsâ yerine durmuş-idi

*  BL’de yok.
5525 Bilüñ: Bil ki (BL)
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5529. ‛İlim bâbında Yûşa‛ fâżıl imiş
 Ķılıç yüzinde daħı ĥâŝıl imiş

5530. Biñ ay ŝavm üzre ķılıç ŝaldı dirler
 O kâfir üzerine bilüñ erler

5531.    Gice ŝubĥa degin eyler ‛ibâdet
 Kişi böyle ola zihî sa‛âdet

5532. Resûlullâh buyurmış ümmetümde
 Yûşa‛ gibi er ola himmetünde

5533. Olar da ķılalar biñ ay ġazâlar [201a BL; 144b İÜ]
 Śevâb bula-y-ıdı bay u gedâlar

5534. Gelüp Cibrîl selâm getürdi Ĥaķ’dan
 Ĥabîbüm yâ Muĥammed al sebaķdan 

5535. Ŝaķın ġam çekme biñ aylıķ śevâbdan
 Senüñ ümmetüñe bir gice andan

5536. Śevâblı ola bil sen yâ Muĥammed
 Ķadir gicesidür ol bilgil Aĥmed

5537. Kim iĥyâ eylese ol gice bilgil
 Dimiş Yûşa‛ śevâbun anda bulġıl

5538. Ĥaķ’uñ iĥsânına ĥamd eyleyelüm
 Yûşa‛ ‛adlin biraz-dem söyleyelüm

5539. Dimişler Yûşa‛’a yâd erle ‛avrat
 Bir evde biri birin ķıldı da‛vet

5540. Girüp Yûşa‛ görür evde yaturlar
 İkisin bile ķılıçla ururlar

5541. Olaruñ meyyitin ata sürüdür
 Bileler ħalķ şecâ‛atüñ eridür

5542. Müdâm ġazâ içün ata binerdi
 Ele girdükde kâfiri ķırardı

5543. O ķavm içinde Tevrât oķudurdı
 Mûsâ şerî‛ati üzre yürürdi

5534 sebaķdan: śebaķdan (BL)
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5544. Dinür bir kerre kâfir Yûşa‛’ı ŝır
 Ne ola buña deyu ŝordılar sır 

5545. Dimiş ķavmine ‛iŝyân kimden oldı
 Gelüp dir bir yigit-kim benden oldı

5546. Dimiş ol kimse içün n’eylemiş bu
 Dimişler anuñ içün budur uġru

5547. Bu yüz dirhem gümüş uġrılamış dir
 O Mûsâ şer‛i üzre yaķ dimiş dir

5548. Yaķuban anı dir ata binerler  [201b BL]
 O ân içre o küffâra irerler

5549. Ķırarlar kâfiri ġālib olurlar
 Ġazâ itmeklikle ţâlib olurlar

5550. Benî İsrâ᾿îl içre ķaĥţ irişmiş
 Yûşa‛ ol ħalķ içine va‛ża çıķmış

5551. Günâh iden kişi disün günâhın
 Bu ħalķuñ ol kişi almasun âhın

5552. Bu ķaĥţ bil ol günâhuñ nekbetidür
 Ucuzlıķ ol Ħudâ’nuñ ni‛metidür

5553. Zinâ itdüm dimiş bir kimse gelmiş
 Zinâ eyledügi ol işi dimiş

5554. Şerî‛at emri üzre ţaşlamışlar [145a İÜ]
 Ħudâ buyurduġunı işlemişler

5555. Ħudâ ref‛ eylemiş ol ķızlıġı dir
 Ķoma şer‛üñ yolını elden iy pîr

5556. Var imiş dört biñ ü dört yüz ‛âlim 

 Benî İsrâ᾿îl içre cümle sâlim

5557. Yûşa‛ peyġamber imiş anlar içre
 Virürmiş ehl-i ‛ilm olana ĥücre

5544 deyu: dir (İÜ)
5548 Yaķuban: Yaķup (BL)
5556 dört biñ ü dört yüz: dört biñ dört yüz (BL)
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5558. Mûsâ’dan-ŝoñra yetmiş dört bölük dir
 Benî İsrâ᾿îl içre oldı dinür 

5559. Birer mežheb dutar her biri anuñ
 ‛Acâ᾿ibdür taġayyüri zamânuñ 

5560. Ŝavaş düşer olaruñ arasına
 Niçesin iltdiler dinildi sine

5561. Ħudâ Dâvûd’ı dir ķıldı ħalîfe
 Meded irgüre emriyle ża‛îfe

5562. Gelüpdür Mûsâ’dan Dâvûd gelince
 Ve yüz yigirmi peyġamber ŝayınca

Ķıŝŝa-i Şu‛ayb Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm [202a BL]

5563. Şu‛ayb dindi Ŝâliĥ peyġamber
 Ķızı oġullarından dinilür er

5564. Didi Ŝâliĥ’den Şu‛ayb’e irince
 Biñ üç yüzden yigirmi beş olınca

5565. Anası Lûţ peyġamber ķızından
 Beyân olur müfessirler sözünden

5566. Bu ma‛nî bil ki Ķur᾿ân’da bulundı
 Şu‛ayb kâfirlere ķardaş añıldı

Ve ilâ Medyene eħâhüm Şu‛ayben*

5567. Buyurmış bunı dirler İbn ‛Abbâs
 Yemenîler içinde söylemiş nâs

5568. Luġatde ķoñşıya aħî dimişler 

 Ve Türkî dilde nâm ķardaş ķomışlar

5569. Bu sözler kâfire ħoş gele dinmiş
 Resûlullâh bunı böyle buyurmış

5558 içre: içün (İÜ)
5559 ‛Acâ᾿ibdür: ‛Acâyibdür (BL)
*  “Medyen’e de kardeşleri Şuayb’i (gönderdik).” (Hûd 11/84)
5568 aħî: aħû (İÜ) // ķomışlar: dimişler (BL)
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Leķad câ᾿eküm resûlün min enfüsiküm*

5570. İ küffâr ben size peyġamber oldum
 Dimek üzre murâdı böyle buldum

5571. O küffâr dilleri dir nerm olalar
 Giderüp küfri İslâm’ı bulalar

5572. Medîne ķavmi İbrâhîm dînin [145b İÜ]
 O ‛âdet üzre baġladılar âyîn

5573. Ki ŝoñra başlamışlar iħtilâle
 Dinür ol demde düşmişler ḍalâle

5574. Şu‛ayb anları yıġmış iħtilâlden
 Ŝaķınmış anları cümle belâdan

5575. Ħudâ’dan ķorķıñuz itmeñ fesâdı [202b BL]
 Size ķahr eylemeye ta ki Hâdî

5576. Bizi yıġma dimişler fi‛limüzden
 Ki biz dönüp dururuz bil o dînden

5577. Buluruz biz de bir Tañrı dimişler 

 Deyelüm ĥâşâ biz herze yimişler

5578. Olar kâfir olup büte ţaparlar
 Ķoyup cennâtı dûzaħa ŝaparlar

5579. Şu‛ayb da‛vetde ‛âciz oldı dindi
 Olaruñ küfr ü ‛inâdı bilindi

5580. Olara beş yıl itmiş dir naŝîĥat
 Müdâmî eylemiş dir dîne da‛vet

5581. Melûl olmış Şu‛ayb kâr itmemiş söz
 Durur gözlerine dir nân ile duz

5582. Ķıbel-i Ĥaķ’dan irdi dindi Cibrîl 

 Olara Ĥaķ ‛ažâb virmekdedür bil

* “Andolsun size kendinizden bir peygamber gelmiştir...” (et-Tevbe 9/128)
5577 Buluruz: Bilürüz (İÜ)
5582 irdi: indi (İÜ)
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Ķālû yâ Şu‛aybü e ŝalˇâtüke*

5583. Dimiş küffâr Şu‛ayb’e bunca ţâ‛at
 Gice gündüz idersin sen ‛ibâdet

5584. Bizi inana mı dirsin saña sen
 Yüri çıķ aramızdan ŝaġ u esen

5585. Bize aĥkâmı sen ķandan getürdiñ
 Bu sözi kes ki sen kendüñ yitürdiñ

Ķālû yâ Şu‛aybü mâ nefķahü keśîren**

5586. Dimişler bir ķocasın hem ħıŝımsın
 Bizüm ile dîn ucından ħaŝımsın

5587. Yüri ţap söyle bize sen yalanı
 Seni ţaş ile depelerüz ânî

5588. Şu‛ayb el açuban itmiş du‛âyı [203a BL]
 Ħudâ emr itmiş anlara belâyı

5589. Ħaber virür Şu‛ayb’e Cebre᾿îl bil
 ‛Ažâb taķrîrini şerĥ itmede dil

5590. Tevâbi‛üñ çıķar bunlar içinden
 Çeker ‛ažâbların bunlar ŝuçundan

5591. Şu‛ayb almış dinür biñ yedi yüz er [146a İÜ]
 Çıķup ortalarından yapdılar der 

5592. Olar gitdügine küffâr güler dir
 Yürüñ ŝaĥrâlara bengîler dir 

5593. Buyurmış Cebre᾿îl’e Ĥaķ nidâyı
 Seĥer vaķtinde çıķarmış ŝadâyı

5594. Helâk olur işitdükde o küffâr
 O dem ile ţaġılmış küfri bâzâr

*  “Dediler ki: Ey Şuayb! Namazın mı [emrediyor?]” (Hûd 11/87)
**  nefķahü: nefaķatü (BL)// “Dediler ki: Ey Şuayb! [Söylediklerinin] çoğunu anlamıyoruz…” 

(Hûd 11/91)
5591 ortalarından: üzerlerinden (İÜ)
5592 bengîler: bebek kiler (BL)
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5595. Şu‛ayb dimiş İlâhâ ķanda varam
 Buyurılmış varup ķıl yine ârâm

5596. Îmânsız gitdi ol küffâr tamâmı
 Yerine vardı yine ħâŝ u ‛âmı

5597. Ḍalâletleri içün aġlamış dir
 Olur a‛mâ baña itmekle ol pîr

5598. Ĥayâtda oldı dinmiş daħı on yıl
 Şu‛ayb daħı fevt olmış anı bil

5599. Sebeb olur cihânda ķonsa âśâr
 Du‛âya ħarc ide gör her ne kim var

5600. Burada oķıya Fâtiĥa her kim
 Aña direm cihân dârında müslim

Ķıŝŝa-i Yûnus Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm

5601. Yûnus’ı dindi Hûd oġullarından 

 Diken arıtdı ol dînüñ yolundan

5602. Śemûd ķavmine virmiş anı Sulţân [203b BL]
 Bilür neyi neye gerek o Deyyân

5603. İder ķırķ yıl oları dîne da‛vet
 Kelâmına olar ķılmadı raġbet

5604. Dimişler pâre pâre olavuz biz
 Ki söz te᾿śîrin itdürmeyesüz siz

5605. Dinür Yûnus olardan oldı nevmîd 

 O bildi fâ᾿ide ķılmadı te᾿kîd

İž ķāle liķavmihi elâ tetteķūn. Etüd‛ûne ba‛len*

5606. Dimiş Yûnus ţap Allâh’a ķo putı
 Cehennemde yaķarlar size otı

5601 dindi: didi (İÜ)
5605 olardan: olardı (İÜ) // fâ᾿ide: fâyide (BL)
*  “Milletine: (Allâh’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Ba’l’e mi taparsınız? dedi.” (es-

Sâffât 37/124-125)
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5607. Size rızķ virici Rezzâķ’ı gözleñ
 Döküp göz yaşını aġlayup iñleñ

5608. Muĥâl olmış olara söz geçürmek
 Olar ĥaķķında çekmiş muĥkem emek 

5609. Üşenmiş eylemiş dir bed-du‛âyı
 Ħudâ maķbûle irgürmiş śenâyı

5610. ‛Ažâb virmek buyurmış dindi Cebbâr [146b İÜ]
 Çıķar dimeksüzin Yûnus’a Ķahhâr

5611. Çıķuban kendü gitmiş ilerüye
 Dönüben baķmamış dindi girüye

Ve Žennûni iž žehebe müġāḍıben*

5612. Yûnus’ı yutdurur balıġa Ġaffâr 
 Bilür mâhiyyetini yine Cebbâr 

5613. Su᾿âldür Yûnus’ı yutdurduġına
 Cevâb bu ki o Ĥaķķ’uñ buyruġına

5614. Tevaķķuf itmeyüp fużûli çıķmış
 O ķavmi arasından naķl olunmış

5615. Benümle olan ile olurum ben [204a BL]
 Dimiş Cebbâr-ı ‛âlem bilesin sen

5616. Benüm buyruġıma ŝabr itmedi ol
 Balıķ ķarnında açdım ben aña yol

Feżanne en len naķdire ‛aleyhi fenâdâ fi’ż-żulümât**

5617. Yûnus ķavminden ayrılduķda ol ķavm
 Melûl olmışlar imiş bundan aķdem

5618. ‛İtâb Yûnus’a olmış bunuñ içün
 Bilür ĥikmetüni taĥķįķ o Bî-çûn

5608 Muĥâl: Maĥâl (BL)
*  “Zünnûn’u da (Yûnus’u da) [zikret]. O öfkeli bir halde geçip gitmişti…” (el-Enbiyâ 21/87)
5612 İÜ’de “Ġaffâr” ile “Cebbâr” yer değiştirmiş.
** naķdire: yaķdire (BL) // “Bizim kendisini aslâ sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihâyet 

karanlıklar içinde niyâz etti…” (el-Enbiyâ 21/87) 



TENKİTLİ METİN - Peygamber Kıssaları628

5619. Yûnus deryâ kenârına gelür dir
 Gemiye binmege eyledi tedbîr

5620. Girüp gemiye gitdiler dir üç gün 

 İder dördünci gün furtuna sükûn

5621. Belürdi baĥruñ içre dindi balıķ
 Ne ĥâle gönderüpdür diñle Ħâlıķ 

5622. Hücûm eyler gemi üstine balıķ 
 Bunı itdüricidürür o Ħâlıķ  

5623. Hücûm eyler gemi üstine mâhî
 Meger emr eylemişdür pâdişâhı

5624. Gemi ehli kemâl-i ħavfe düşmüş
 Biri birisi ile dir danışmış

5625. Günehkâr kim var ise anı ister
 Yûnus dir ben günehkârı da göster

5626. Dimişler sen ulumuzsın olur mı
 Balıķ ĥamlesine kimse durur mı

5627. Gemi ħalķı birer birer görünüñ
 Kime ĥamle iderse anı virüñ 

5628. Varur bir bir balıķ baķmaz olara
 Yûnus daħı varur ŝoñra kenâra

5629. Yûnus vardıķda balıķ aġzın açar [204b BL]
 Dehen-i balıġa Yûnus da ķaçar

Fe’l-teķamehü’l-ĥûtu ve hüve mülîm* [147a İÜ]

5630. Melâmet eylemiş kendüyi Yûnus
 Balıķla ķarnı içre oldı me᾿nûs

5620 BL’de “dir” yok. // sükûn: sukün (BL)
5621 İÜ’de ikinci mısrâ “Bunı itdüricidürür o Ħâlıķ” şeklinde.
5622 balıķ: mâhî (İÜ) // İkinci mısrâ İÜ’de “Meger emr eylemişdür pâdişâhı” şeklinde.
5627 ĥamle iderse: ĥaml ider ise (İÜ)
*  “(Yûnus) kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu.” (es-Sâffât 37/142)
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5631. Dimiş Yûnus’a balıķ olġıl âgâh
 Seni ŝaķla buyurdı baña Allâh

5632. Neremde durmaķ istersiñ gör imdi
 Ki ķalbim cümleden pâkdür dur imdi

5633. Nażargâh-ı Ħudâ’dur bil anı sen
 Didiler bu kelâma cümle aĥsen

5634. Oradan dâ᾿imâ tesbîĥ iderem 

 Rıżâ-yı Ĥaķķ’ı ben anda güderem

5635. Göñül bu demde secdegâhuñ olsun
 Senüñ ežkâruñ ile sîne dolsun

5636. Ne müzdi bildi mâhî ne günâhı
 Bilür birdür muĥaķķaķ ol İlâh’ı

5637. Göñül Ĥaķķ’uñ nażargâhıdur añlar
 Günâh işleyici insânı ţañlar

Fenâdâ fi’ż-żulümâti*

5638. Ħiţâb ķılmış dinür Yûnus’a Cebbâr
 Çehâr ķarañlıġunda didi Ġaffâr 

5639. Ķodum ben seni iy Yûnus bilesin
 Benüm ‛ibretüme şâkir olasın

5640. Biri günâh ķarañlıġıdur anuñ
 Biri deryâ ķarañlıġı bil anuñ 

5641. Biri balıķ ķarañusı bil anı
 Biri ķarnında ki olduñ nihânı

5642. Durur ķırķ gün balıķ ķarnında Yûnus [205a BL]
 Olur ol emr ile ol ĥâle me᾿nûs

5634 dâ᾿imâ: dâyimâ (BL)
*  “Nihâyet karanlıklar içinde niyâz etti…” (el-Enbiyâ 21/87)
5638 ķarañlıġunda: ķarañlıķda (BL) // Ġaffâr: Cebbâr (İÜ)
5640 ķarañlıġı bil anuñ: ķarañlıġını bilüñ (İÜ)
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5643. O balıķ yememiş ü içmemiş ŝu
 Ve açıķ dutmış aġzın diñle yâ hû

5644. Ĥareket itmeyüp bir yerde durur
 Balıķ ķarnında Yûnus tesbîĥ oķur

Felev lâ ennehu kâne mine’l-müsebbiĥîn*

5645. Yûnus tesbîĥ oķumasaydı el-Ĥaķ 

 Balıķ ķarnında ķalay-ıdı muţlaķ

5646. Su᾿âldür balıġa yutdurdı anı
 Ŝaķındı ġayrı ĥayvânâtdan anı 

5647. Cevâb yazmış ki deryâda balıķlar
 Niyâz ider Ĥaķķ’a az ile çoķlar

5648. Devâ bulur müdâmî ħasta insân [147b İÜ]
 Balıķlar ħastası bulmadı dermân

5649. İlâhâ bize de dermân irişdür
 Ki ŝayruları ŝıĥĥate yetişdür

5650. Dimiş balıķlara Yezdân bilesiz
 Ķalup tesbîĥden ħasta olasız

5651. Yûnus yutduġı balıġı ķoķulañ
 Varup o balıġı ziyâret eyleñ

5652. Sizüñ ħastañuza ol ola dermân
 O marżâlar o dem ķurtaralar cân

Nükte

5653. Yûnus balıġa ķırķ gün oldı mihmân
 O balıķ ħastasına oldı dermân

5654. Ķıyâmet günine dek nâmı ķaldı
 O balıķ eyü a‛mâli ķazandı

*  BL’de “kâne” yok. // “Eğer Allâh’ı tesbîh edenlerden olmasaydı…” (es-Sâffât 37/143)
5645 el-Ĥaķ: dir Ĥaķ (İÜ)
5646 ĥayvânâtdan: ĥayvânından (İÜ)
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5655. İ mü᾿min sen de Tañrı žikrin eyle 205b BL
 Nebîler ķıŝŝasını durma söyle

5656. Umarum ola tiryâk-i ‛ibâdet
 Günâh zehrin ala iy ehl-i sünnet

5657. Dimişler ĥikmetünden bir niçeler
 Balıķ Yûnus’ı yutduġını söyler

5658. Müsebbiĥ mâhîler dimişler iy Ĥaķ
 Ki insân tesbîĥin işitse ķulaķ

5659. Ħudâ diledi göstere olara
 Yûnus tesbîĥini Raĥmân bulara

5660. Ġam içre ġuŝŝada zindânda tesbîĥ
 Bile mâhîler anı dinmiş iy şeyħ 

5661. Nice tesbîĥ ider insân bilesiz
 İ mâhîler ki cümle işidesiz

5662. Yûnus ol deñlü tesbîĥ eylemiş dir
 Baĥr maħlûķı cümle diñlemiş dir

Fenebežnâhu bi’l‛arâ᾿i ve hüve saķem*

5663. Dinür ķırķıncı gün ikindi vaķti
 Balıķ Yûnus’ı ķuruya bıraķdı

5664. Ħudâ emri ile oldı bu işler
 Ķabaķ emr-ile tîz bitdi dimişler

5665. Virür yapraķ ķabaķ a‛lâ irişür
 Ża‛îf Yûnus anuñ içün dürişür

5666. Çaġa et olmış imiş gevdesi yâr
 Ķabaķ yapraġını cismine ŝarar

5667. Yatur ķırķ gün ķabaġuñ gölgesinde [148a İÜ]
 Ġıdâ ider ķabaġun kendüsinde

5660 şeyħ: sîħ (İÜ)
*  “Hâlsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık.” (es-Sâffât 37/145)
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5668. Buyurmış Ĥaķ Te‛âlâ yirüñe var
 Senüñ-çün ġuŝŝada ķavm eylüge var

5669. Ķabîlesine dir Yûnus ķavuşur [206a BL]
 O ķavme didiler ‛ažâb irişür

5670. İner gökden bulut gibi bir ot dir
 Olara oldı böyle emr-i taķdîr

5671. Ol ot başları üzeründe durur 

 O ķabîle dinür üç bölük olur

5672. Çıķar ŝaĥrâya cümle er u ‛avrat
 Ķocalarla yigitler ehl-i miĥnet

5673. Açarlar başların nâliş idüben
 O cümle gözlerini yaş idüben

5674. İnanduķ iy Kerîmâ tevbe olsun
 Saña kim ki inanmaz oda yansun

5675. Yûnus’ı artıķ üşendürmeyelüm
 Seni iy Ķādir Allâh birleyelüm

5676. Bizüm ‛iŝyânımuz setr eyle Settâr
 Bu âteş eyledi cânımıza kâr 

5677. Bu ĥayvânlar yüzi ŝuyına ‛afv it
 Kemâl-ile irişdi bize te᾿kîd 

5678. Deyüben aġlaşurlar zârı zârı
 Teraĥĥüm eylemiş ol demde Bârî

5679. ‛Ažâbı ref‛ ider ol demde Raĥmân
 Maĥallinde irer anlara dermân

5680. Ķabûl olur olarıñ tevbesi çün
 Olara dindi ‛îd olmuşdı ol gün

5671 ot: od (İÜ)
5676 âteş: iş (İÜ)
5677 Kemâl-ile: Kemâliñe (İÜ)
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Felevlâ kânet ķaryetün âmenet fenefe‛ahâ îmânühâ illâ ķavme Yûnus*

5681. Yûnus ķavmine Ĥaķ îmân müyesser
 İdüp müslim olurlar ‛avrat ü er

5682. Ţaleb eyledi Yûnus’ı o ķavmi
 Bize bildirsün ol secdeyi ŝavmi

5683. Deyu ķılmış tażarru‛ Ĥaķķ’a anlar [206b BL]
 Yûnus’ı cân u dil ile dilerler

5684. Yûnus Ĥaķ emriyle anlara geldi
 O cümle ķavmi anı ķarşuladı

5685. Getürmişler anı i‛zâzla şehre
 Ŝadâ dolmış bu iş dir berr u baĥre 

5686. Olur ol ķavm tamâmen şâd u ħurrem
 Bir olmaz bu cihânda bil ki her dem

5687. Durur Yûnus otuz yıl içlerinde [148b İÜ]
 Bile olurdı dâ᾿im güçlerinde 

5688. Şerî‛at râhını açmış olara
 Cihân hîç ķalmadı bil ululara

5689. Cihânı terk idüp Yûnus beķāya
 İdüp rıĥlet sezâ olur du‛âya

5690. Du‛â ile ħatm bulsun ĥikâyet
 Du‛â itmek gidişte oldı ‛âdet

Fâtiĥa**

Ķıŝŝa-i Eyyûb Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm

5691. Bu Eyyûb peyġamber ola ezber
 Ki Ya‛ķūb’ıñ oġullarından ol er 

*  illâ ķavme: el-ķavmü (BL) // “Yûnus’un kavmi müstesnâ, (halkını yok ettiğimiz           
ülkelerden) herhangi bir ülke halkı, keşke (kendilerine azâb gelmeden) îmân etse de bu 
îmânları kendilerine fayda verseydi.” (Yûnus 10/98)

5685 berr u baĥre: baĥr u berre (İÜ)
5687 dâ᾿im: dâyim (BL)
** BL’de yok.
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5692. Yemenî idi vü Hûd aŝlı idi
 Ziyâde zâhid u hem mâllı idi

5693. Yimek yimezdi aç doyurmayınca
 Yetîm olanları geyürmeyince

5694. Feriştehler ‛ibâdâtını görmiş
 Kemâl-i ķudretinden böyle ķılmış

5695. Mâlı vü davâr u evlâdı çoķdur 

 Anuñ aķrânı kimse daħı yoķdur

5696. Ħudâ dimiş ki żannıñuz olanı
 Elünden alayım görüñüz anı

5697. Didi vü virdi dir aña belâyı [207a BL]
 Deñer Ĥaķ derde düşen mübtelâyı

5698. O derdde olmadı fâriġ Ħudâ’dan
 Ferişteh bulmadı eśer cüdâdan

5699. Dimiş Eyyûb belâya lâyıķ idüm
 Anuñ üçün bu derdi bende buldum

5700. Bu sözi Ħâlıķ’a ħoş gelmedi dir
 Belâya düşdi anuñ içün ol pîr

5701. Belâ vechini böyle de dimişler
 Maĥallinde ĥikâyet eylemişler

5702. Dimişler saña Yezdân virdi ni‛met
 Kemâli ile bilgil itdi ‛izzet 

5703. Dimiş dir ben de iderüm ‛ibâdet
 İşüm gücüm müdâmî aña ţâ‛at

5704. Bu söz Tañrı’ya ħoş gelmemiş iy cân
 Belâ irişdi dir sen buña inan

5705. Olur emvâli żâyi‛ daħı evlâd
 Ve ķırķ süri ķoyunın aldı dir bâd

5691 oġullarından: oġullarındandur (BL)
5695 davâr u: davârı (İÜ)
5702 itdi: imdi (İÜ)
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5706. Ki her sürüsi ķırķ biñ ķoyun imiş [149a İÜ]
 Olaruñ cümlesini dir sel almış

5707. Dinür miĥrâbda Eyyûb otururken
 Ķoyun helâkini dir niçe çoban 

5708. Ħaber virmeseñüz de ķırılurdı
 Viren aldı deyu secdeye vardı

5709. Dimişler cift deve cümlesi yandı
 Dimiş ol virdi idi yine aldı

5710. ‛İbâdetine yine oldı meşġūl
 Ħudâ emründe olmaķlıķ gerek ķul

5711. Dimiş anbarcı bit gendüme üşdi
 Yanup ol cümle terke dutuşdı 

5712. Dimiş ki kendüme de üşecekdür [207b BL]
 Ne kim yazıldı bu ser görecekdür

5713. Dimiş el baġlamış ţâ‛at içün ol
 Görür eylük yavuzlıķ bay u yoħsul

5714. Yeñi ekini yil çaldı dimişler
 Emr anuñ Ħudâ bildügin işler

5715. Deyüp ol demde dir oķurdı evrâd
 Bu çoķlıķdan Ħudâ eyledi âzâd

5716. Evine ot düşüp eśķālı yanmış
 Ħudâ’ya ĥamd ile secdeye varmış 

5717. Ħazînesinde zer sîm her ne kim var
 O cümle ţaş olur dir eyle efkâr 

5718. Gidüp ķurtulmışuz dir eyü olmış
 Ħudâ’nuñ emri dir yerini bulmış 

5707 helâkini: yaylaķını (BL)
5712 İÜ’de “üşdi” kelimesi derkenâr olarak kayıtlı. Mısrâ içinde “düşdi” yazıyor.
5716 ot: od (İÜ)
5717 zer sîm: zer u sîm (İÜ)
5718 Gidüp: Görüp (İÜ)
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5719. Dinür dört oġlı üç ķızı var imiş
 Olar dir ħˇocada oķurlar imiş

5720. Mu‛allim-ħâne yıķılmış dinildi
 Oġul ķız ķalup altında dir öldi

5721. Mu‛allim dir ħaber virdükde aña
 Bükâ eylemeyüp ŝabr itdi buña

5722. Naŝîĥat eyledi ħâtûnına dir
 İrişür her ne ise emr-i taķdîr

5723. Bu vâķı‛ât yedişer günde oldı
 Yedi gün içre dir burnı tamurdı

5724. ‛İbâdet üzre geçdi güni dinmiş
 Beden şişmek ile baş oldı bilmiş 

5725. Ve şişmiş gevdesi cümleden anuñ
 ‛İbâdet idememiş siz inanuñ

5726. Müdâm tesbîĥ idermiş Ĥaķķ’a şâkir
 Dili her demde oldı dindi žâkir

5727. Döşege düşüben dört yıl yatur dir [208a BL; 149b İÜ]
 Teninden ķurd düşe yine getür dir

5728. Olan dostları yüz çevirmiş andan
 Kimesne gelmemiş iĥsân yüzinden 

5729. Ve hem menkûĥası üç dindi anuñ
 İkisi boşanur ol bî-vefânuñ 

5730. Raĥîme durup aña ķulluķ itdi
 Ev düzetmek ĥaķķını özge gütdi 

5731. O Yûsuf peyġamber ķızlarından
 Ħudâ şâkir ola deyelüm andan

5724 Beden: Yeri (İÜ)
5728 yüzinden: gözinden (İÜ)
5729 Ve hem: Anuñ (İÜ)
5730 Ev: O (BL)
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5732. Dimiş döndürmezem senden yüzümi
 Senüñ ħıdmetiñe ķodum özümi

5733. Ki ni‛metüñde bile ĥâżır idüm
 Sa‛âdetüñ günine nâżır idüm

5734. Bugün miĥnet güninde bil i yoldaş
 Ŝadâķat üzre ħidmetdedürür baş

5735. Müdâm Eyyûb’a dermâna çaluşır
 Anuñ ħıdmetine dâ᾿im duruşur 

5736. Dinür ki on sekiz yıl şöyle ķalmış
 Teninde laĥmi cümleten dökülmiş

5737. Yimiş ķurtlar etini bilüñ anuñ 

 Muķarrer ĥâli yoķdurur zamânuñ

5738. Ķovarlar durduġı köy ħalķı anı
 İki şâkirdi gelür gör zamânı

5739. Ķoyup bir zenbile dir götürürler
 Anı bir ġayri köye yitürürler

5740. Raĥîme aġladı dir muĥkem anda
 Ķanı ol gün ki ‛izzetle cihânda

5741. ‛Azîz olup iderdük bežl-i ni‛met
 Virildi bâda dir ol cümle devlet

5742. Ķovarlar-idi köye dek oları [208b BL]
 Bu devrân gör nice eyler buları

5743. O şâkirdler daħı ‛âciz olurlar 

 Beyâbân içre bir gölge bulurlar

5744. O gölge içre ķoyuban giderler
 Raĥîme ile Eyyûb gör n’iderler

5745. Dimiş Eyyûb’a senden dönmeye yüz
 Meger ħıdmet iderken yumıla göz

5735 dâ᾿im: dâyim (BL)
5737 ķurtlar: ķurdlar (İÜ) // yoķdurur zamânuñ: yoķdur rûzigâruñ: (İÜ)
5743 şâkirdler: şâkirdleri (İÜ); olurlar: olur (İÜ) // bulurlar: yapılur (İÜ)
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5746. Varup köylülerüñ işin görürdi
 Ol Eyyûb’a nafaķa getürirdi

5747. Aŝıldan aydını gör ħâtûnı sen
 Eyü ħûlı olur bil nesl-i aĥsen 

5748. Dinür iş bulamadı Raĥme bir gün [150a İÜ]
 Yüreginde bu iş dir oldı dügün

5749. Ħudâyâ Eyyûb açdur sen bilürsin
 Yilerüm yil gibi durmam bilürsin

5750. Ne ĥâl ile varam dir ki elüm boş
 İder ġayret ĥamiyyet sîneden cûş

5751. Bilür bir mün‛ime ħâtûn var idi
 Varup ol ħâtûna Raĥme de didi

5752. Bugün ħastam içün baña ţa‛âm vir
 Geleyim ħidmetüñe çîn seĥer dir

5753. İşüm yoķ bir bölük ŝaçuñ kesüp vir
 Vireyüm ben de saña yeycek dir

5754. Meger ŝaçın teberrüken dilerdi
 Yâħûd bûyını dâ᾿im yiyler idi 

5755. Ya ‛âriyeti ŝaç ideydi kendi
 O Yûsuf neslinüñ ŝaçın begendi

5756. Dimiş ħastam o ŝaçıma yapışur
 Ţayanmaġa ŝaçum ile duruşur 

5757. Ŝaçumıñ bu bölügin sever erüm [209a BL]
 Beni neye irürdi gör ki yolum

5758. Deyu aġladı dir Raĥme ziyâde
 Ţa‛âm virmez özi varmış ‛inâde

5759. Ki Raĥme eylemiş envâ‛-ı minnet
 O Raĥme’yi esirgemez o ‛avrat

5747 aydını: ideni (BL)
5754 dâ᾿im: dâyim (BL)
5756 Ţayanmaġa: Dayanmaġa (İÜ)
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5760. Dilemiş tehî gide ħastasına
 Cefâ vü derd ile pür dindi sîne

5761. Tehî varmaġı görmemiş sezâ ol
 Ŝaçın virdükde şeyţân buldı dir yol

5762. Girür insân şekline o İblîs
 Varup Eyyûb’a söyler ehl-i telbîs

5763. Dutuldı er ile ‛avraduñı bil
 Ŝaçını kesdiler hep bildiler il

5764. Bu sözi ki o şeyţân anda didi
 İşidüp dertlü Eyyûb iñiledi

Ennî messeniye’ḍ-ḍurru ve ente erĥamü’r-râĥimîn*

5765. Ŝabr itdüm İlâhâ her belâya
 Ŝabrsızlıķ irişdi mübtelâya

5766. Ben işitmekden ise bu kelâmı
 Saña teslîme âsân idi cânı

5767. Gele Raĥme uram dir yüz degenek
 Anuñla ķurtulabilsün hemân tek 

5768. Meger ol iki şâkird ĥâżır imiş [150b İÜ]
 Bu telbîsi o şeyţân anda dimiş

5769. Günâh ehli degil imişse Eyyûb
 Bu işler ile olmazdı o ma‛yûb 

5770. Deyu söyler orada ol iki er
 Cihânda eyü yavuz görmede ser

5771. Olardan ‛âr idüben iñledi dir [209b BL]
 Görüñ ki neye irer emr-i taķdîr

5772. Dimişler ba‛żılar cismünde ķurtdan
 İki ķurt düşmiş aşaġa o yurtdan 

*  Ennî: İnnî (BL) // “Başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.” 
(el-Enbiyâ 21/83)

5767 ķurtulabilsün hemân: ķurtula imiş dimiş (İÜ)
5769 olmazdı: olmaz idi (BL)
5772 ķurt: ķurd (İÜ)
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5773. Ki ya‛nî gevdesinden yire düşmiş
 O ķurtları alup yirine ķomış 

5774. Olar Eyyûb’ı dir muĥkem ıŝırmış
 Cihân vece‛ini dir anda görmiş

5775. Anuñ-çün iñlemiş dinildi Eyyûb
 Ele gire mi âsân ĥâlde maţlûb

5776. Gelüp Cibrîl ŝorar iñildiden ĥâl
 Dimiş ma‛lûm a Ĥaķķ’a cümle aĥvâl

5777. Bu iki ķurt vece‛ virdi ziyâde 

 Dimiş ķoduñ elüñle ħarķ-ı ‛âde

5778. Ħudâ emri var iken ‛abdüñ işi
 Hebâdur eylese erkek ü dişi

5779. Saña müjde ki geçdi vaķt-i miĥnet
 İrişdi yine ŝıĥhat ile ‛izzet

Festecebnâ lehu fekeşefnâ mâ bihi min ḍurrin*

5780. Dutup Cibrîl elini ţurdı Eyyûb
 Aña gösterdi Cebre᾿îl âyîn üslûb 

5781. Dimiş Eyyûb’e ayaġuñ yire ķo
 Yire ķoduķda çıķar anda bir ŝu

5782. Nice ŝu bil anı âb-ı ĥayâtdur
 Ki dertlü dillere bil ki necâtdur

Ürkuḍ bi-riclike hâžâ muġteselün bâridün ve şerâb**

5783. Dimiş gir bu ŝuya Cibrîl aña
 O Yezdân ķudretin göstere saña

5773 ķurtları: ķurdları (İÜ)
5777 ķurt: ķurd (İÜ)
*  “Biz de duâsını kabul ettik, başına gelen belâların hepsini giderdik…” (el-Enbiyâ 21/84) 

(Bekir Sadak meâli)
5780 ţurdı: durdı (İÜ)
** Ürkuḍ: Erkaŝ (BL) // “Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su (dedik.)” 

(Sâd 38/42)
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5784. Girüp Eyyûb o ŝuya yundı dinmiş [210a BL]
 Gidüp emrâż tamâm ŝıĥĥate irmiş

5785. İçüp ŝudan gelür ķuvvetle beñzi
 O sâ‛at içre dir açıldı geñzi

5786. Gelür ol ânda dir uçmaķ libâsı
 İrişür luţf-ile Ĥaķķ’uñ ‛aţâsı

5787. Geyüp ķuşanup Eyyûb eylemiş ĥamd [151a İÜ]
 Ķulaġıñda ola yârâ bular pend 

5788. Çıķup Eyyûb oturmış yüce yirde 

 Gelür Raĥme bulamaz dir yirinde

5789. İdüp feryâd dimiş ki ķanı ŝayrum
 Benüm żâyi‛ mi oldı bunca ħayrüm

5790. Dimiş Eyyûb ne istersin iy ‛avrat
 Erüm vardı çekerdi derd ü miĥnet

5791. Dimiş Eyyûb nice kişi idi ol
 Ŝanurdım ŝaġımışsaydı seni ol

5792. O Tañrı peyġamberi idi bil
 Size teşbîhe sevķ eyledi bu dil 

5793. Gele Raĥme benüm ol didügüñ gel
 Yügürüp Raĥme öpmüş ayaġ u el

5794. Ķocar Eyyûb’ı olur ĥâmid ol zen
 Görür Eyyûb’da kâmil vech-i aĥsen 

5795. Dimiş Cibrîl yine mekânıña var
 Yine orada virür saña el kâr

5796. Gelür Eyyûb yine evi içine
 Dimiş Cibrîl yıķılan yire yine

5787 İÜ’de “Eyyûb” yok.
5788 İÜ’de “Eyyûb oturmış” kelimeleri “oturmış Eyyûb” şeklinde yazılmış. Ancak, kelime-      

lerin altında takdim - tehir işâretleri (م /  خ) var. // Raĥme: Raĥîme (BL); bulamaz: bulımaz 
(İÜ)

5792 Size: Sizi (İÜ)
5794 Ķocar: Ķoħar (İÜ)
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5797. Varup eyle du‛â oġullaruña
 Olar ķala yine senüñ ŝoñuña

5798. Varup eyler du‛â Eyyûb o ĥînde
 Görür evlâdını ol cümle zinde

5799. Ve cümle terke esbâb u eśķāl [210b BL]
 Gelür yirine yine cümle emvâl

5800. Ţaş olan sîm ü zer cümle cevâhir
 Olur ol demde dir cümlesi żâhir

5801. Muţallaķa olan ol iki ħâtûn
 Tażarru‛ eylemiş ‛ırżı ala ŝatun 

5802. Nikâĥ-ı şer‛-ile almış oları
 Ki Raĥme’ye yüz aġaç ura bârî

5803. Şehâdet ķıldı pâklıgına Cibrîl
 Ħaber viren saña şeyţân idi bil

5804. Yüz aġaç urmaġa vardur yemînüñ
 Ŝaĥîĥ bil ki Raĥîme’dür emînüñ

5805. Ki yüz buġday ŝapını eyle deste
 O cümleyi alup ol demde deste

5806. Urasın Raĥme’ye bir kerre anı
 Ki ref‛ ola yemînüñ anda ânî

5807. Deyu ta‛lîm ider Eyyûb’e Cibrîl
 ‛İlim oķı ma‛ârif eyle taĥŝîl 

5808. Bu ĥâlden ŝaġ olur dir ķırķ sekiz yıl [151b İÜ]
 Şerî‛at ögrenürler cümle ol il

5809. Ħudâ raĥmetine vâŝıl olur dir
 Bilürsin ecele olmaya tedbîr

5810. Du‛âdır lâzım olan bil gidişte
 Olara irmedeyüz biz de işte

5801 ‛ırżı: ‛arż (BL)
5807 ta‛lîm: ta‛żîm (İÜ)
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5811. Du‛â olsun müdâmî saña ‛âdet
 Refîķuñ ola du‛â vü ‛ibâdet

Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Dâvûd Nebî ‛aleyhi’s-selâm

5812. Dâvûd İsrâ᾿îl’den nesl-i Hûd’dan
 Olalar dört birâder cümle Hûd’dan 

5813. Ħudâ lâyıķ görür Dâvûd’ı dinür [211a BL]
 O Yezdân emriyle peyġamber olur 

Yâ Dâvûdu innâ ce‛alnâke ħalîfeten fi’l-arżi feĥküm beyne’n-nâsi 
bi’l-ĥaķķi*

5814. Buyurmış Ĥaķ seni ħalîfe ķılduķ
 Ki ħalķ arasına sen eyle buyruķ

5815. ‛Adâlet üzre ol uyma hevâña
 Kelâm-ı Ĥaķ işit dinildi saña

5816. Ziyâde ķuvvet ehli idi Dâvûd
 Ħudâ ħalķ içre anı ķıldı mes‛ûd

5817. Ķarındaşları ķoyunın güderdi
 O ţaġda muttaŝıl tesbîĥ iderdi

5818. O Câlût ile ŝavaşa irince
 Ħudâ fermânı yirine gelince

5819. Dinür Câlût’a bilüñ nesl-i İmlâķ
 Virür kişiye revnaķ ĥüsn-i aħlâķ

5820. Benî İsrâ᾿îlî’den peyġamber
 Olagelmişdürür dâ᾿im niçe er 

5821. Olar ‛askerle dâ᾿im oldı manŝûr 

 Olupdur anlaruñ a‛dâsı maķhûr

5812 Olalar: Olalardür (BL)
5813 lâyıķ: lâiķ (İÜ)
*  BL’de “bi’l-ĥaķķi” yok. Âyet İÜ’de derkenâr olarak yazılmış. // “Ey Dâvûd! Biz seni 

yeryüzünde halife yaptık. O hâlde insanlar arasında adâletle hükmet.” (Sâd 38/26)
5820 dâ᾿im: dâyim (BL)
5821 dâ᾿im: dâyim (BL)
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5822. Bularuñ nâŝır olmasın bil imdi
 Dinür anlarda bir tâbût var idi

5823. O tâbûtıñ kerâmâtı var imiş
 Muķābele olan çeri ŝınarmış

5824. Benî İsrâ᾿îl’e tâbût virildi
 Ħavâŝŝı tâbûtıñ niçe görüldi

En ye᾿tiyekümü’t-tâbûtü fîhi sekînetün min rabbiküm*

Ĥikâyet-i Tâbût
5825. Mûsâ ‛ömri tamâma irdügi vaķt [211b BL]
 Tażarru‛ ķıldı Ĥaķķ’a itdi minnet

5826. Benî İsrâ᾿îl’üñ dir düşmeni çoķ [152a İÜ]
 Muķābeleye hîç ķudretleri yoķ 

5827. Bular içre ķoyasın bir kerâmet
 Bula a‛dâya anuñ ile nuŝret

5828. Revâ ola anuñla dir ‛ibâdet
 Cemî‛i işler âsân ola ţâ‛at

5829. Dimiş Mûsâ’ya ŝandıķ yap elüñle
 Benüm adımı oķu sen dilüñle

5830. Benüm ismüm ki ŝandıķ içre dura
 Benî İsrâ᾿îlî ķuvvete ire

5831. Mûsâ altun u gümüşle ķalaydan
 Daħı ķurşun ile ħarca ķolaydan

5832. Buları cem‛ idüp eritdi dinmiş
 Ve taĥta eyleyüp ŝandûġı düzmiş

5833. Ve altun mîħler ile mıħlamışlar
 Ve Tevrât levĥin içine ķomışlar

5834. ‛Aŝâ-yı Mûsâ’yı bile ķodılar
 Ve Hârûn’ıñ ‛amâmesin didiler

*  sekînetün: sekîneten (BL) “… [Onun hükümdârlığının alâmeti] Tâbût’un size gelmesidir. 
O Tâbût’un içinde size ferahlık ve sükûnet vardır.” (el-Bakara 2/248)

5826 Benî İsrâ᾿îl’üñ dir: Benî İsrâ᾿îlînüñ (İÜ)
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5835. Begetmiş ŝandûġın aġzını muĥkem
 Dimiş ki ne ola Allâhu a‛lem

5836. Benî İsrâ᾿îl’e irse żarûret
 Çıķarup ŝandûġı bulurdı ‛izzet 

5837. ‛Adû gelse mużaffer olmış anlar
 Ve ŝandûķdan żuhûr ider eśerler

5838. Benî İsrâ᾿îl’e peyġamber olan
 O ŝandûġı ider żabţ dimiş inan

5839. Benî İsrâ᾿îl’i ŝanduķda Câlût
 O ŝandûġı alur ḍarb-ile nâsût 

5840. Yedi yıl ķaldı ‛İmlâķį’de ŝanduķ [212a BL]
 Dimişdür dir ħalķ Benî İsrâ᾿îl’de ŝanduķ

5841. Fürûmânde ķalur İsrâ᾿îlî dir 

 O peyġamberi yanına dirilür

5842. Melik dile Ħudâ’dan bizüm içün
 Melik virile bize bu dem içün 

5843. Bölük bölük olup baş çekdiler dir
 Olar melik dilemek ķıldı tedbîr

5844. Olar cem‛ oluban bilgil ne itdi
 Olara ol peyġamber ayıtdı

Ķāle hel ‛aseytüm in kütibe ‛aleykümü’l-ķıtâlü*

5845. Melik virürse Yezdân ķorķu vardur
 Biri biriñüze uymayısardur

5846. Melik sözin dutalum dimiş anlar [152b İÜ]
 Du‛â ider o demde peyġamber

5836 ‛izzet: ĥikmet (İÜ)
5839 nâsût: nâsûd (İÜ)
5841 Fürûmânde: Fürûmende (BL)
5842 virile: vire (İÜ); içün: o Bî-çûn (İÜ)
*  kütibe: ketebe (BL) // “Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız, dedi.” (el-Bakara 2/246)
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5847. Ħudâ Ţâlût’ı melik buyurır dir
 Boyı ölçüsine ķamuş virüp dir

5848. Benî İsrâ᾿îl içre gezdürürler
 Boy irüşmez dinür ķamuşa dirler 

5849. Dinür Ţâlût atını yavu ķılmış
 O şehre atını arayı gelmiş

5850. Ķıġırmış peyġamber yanına bil
 Bile cem‛ oldılar dir yanına il

5851. Ķamuşı Ţâlût’ıñ ķaddine ölçer
 Gelür boynına ķamuş dir berâber

5852. Benî İsrâ᾿îlî’yi dir oķumış
 Melik virildi Ţâlût size dinmiş 

5853. O Ţâlût ‛Îş oġullarından idi
 Dinür ġāyetde ķuvvetlü er idi

5854. Aralarında melik oġlı var dir
 Melik bizüz didiler niçe er dir

5855. Olara güç gelür Ţâlût olıcaķ [212b BL]
 Bular Ţâlût’a dir ķarşu durıcaķ

5856. Dimişler Ţâlût içün bu faķįrdür
 Bu ħalķımız arasında ĥaķįrdür

Ve ķāle lehüm nebiyyühüm innellâhe ķad be‛aśe leküm Ţâlûte meliken*

5857. Dimiş dir peyġamber eyle dimeñ
 Ħudâ’nuñ buyruġı emrini eyleñ

5858. Melik olmaġı Ţâlût Ĥaķ buyurdı
 Aña tâbi‛ olıñuz Ĥaķ ki didi

5848 İsrâ᾿îl: İsrâ᾿îlî (İÜ)
5852 İsrâ᾿îlî’yi: İsrâ᾿îlî (İÜ)
*  “Peygamberleri onlara: Bilin ki Allâh Tâlût’u size hükümdâr olarak gönderdi, dedi.” 

(el-Bakara 2/247)
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İnnellâhe’ŝţafâhu ‛aleyküm ve zâdehu besţaten*

5859. Melik ķıldı Ħudâ Ţâlût’ı taĥķįķ
 Ħudâ emrini eyleñ siz de taŝdîķ

5860. O ķuvvetde vü ķāmetde uludır
 Ŝavaş ‛ilmünde daħı bililüdür

Vallâhu yü᾿tî mülkehu men yeşâ᾿u**

5861. Ħudâ yardımcı olıcaķ ne ġuŝŝa
 Görelüm ne yire irer bu ķıŝŝa 

Velemmâ berezû li-Câlûte ve cünûdihi***

5862. Müselmânlar dimiş ŝabr it müyesser
 O küffârı helâke irgüriser 

Ĥikâyet-i Ţâlût**** [153a İÜ]

5863. ‛Asâkir ile Ţâlût gider idi
 O Dâvûd ţaġda ķoyun güder idi 

5864. Dâvûd iħvânı ĥâżır oldı yola
 Dâvûd diledi ol da bile ola

5865. Ķarındaşları sen gitme didiler [213a BL]
 Dimiş yoldaş ola ķırķlar yediler

5866. Gelüp Dâvûd ţaġa ķoyunı görür
 O ķoyunları bir çobana virür

5867. Gider ţaġdan ţaġa ‛askeri gözler
 Ŝavaşda bile olmaķlıġı özler 

* zâdehu: zâde (BL) // “Allâh sizin üzerinize onu seçti. Ona üstünlük verdi.” (el-Bakara 
2/247)

** mülkehu: milkehu (BL) // “Allâh mülkünü dilediğine verir.” (el-Bakara 2/247)
5861 yardımcı: yarıcı (İÜ)
*** “Câlût ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında…” (el-Bakara 2/250)
5862 it müyesser: itmeyiser (İÜ)
**** İÜ’de “Ţâlût” yok.
5863 ‛Asâkir: ‛Asker (İÜ)
5867 Ŝavaşda: Savaşda (BL)
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5868. Giderken mıķnaţıs ţaşına irer
 Ħudâ emriyle ţaş Dâvûd’a söyler

5869. Benümle olısar Câlût ölümi
 Ħudâ emriyle didüm ben bilümi

5870. Ki benden al senüñle olayım ben
 Alur Dâvûd hemân üç ţaşı aĥsen

5871. Gelüp Dâvûd iki ‛askeri görür
 İkisi birbirine ķarşu durur

5872. Çü Câlût Ţâlût’ı ol ânda gördi
 Ki ‛asker azlıġını cümle bildi 

5873. Bulara ben yeterüm siz duruñ dir
 Yalıñuz kendü meydân içre girür

5874. Çaġırup dir ki cenge gir beru gel
 Ħaberi yoķ ki el üzre olur el 

5875. Cihângîr pehlevân dinildi Câlût
 Dönüben ‛askerine didi Ţâlût 

5876. Bunıñ her kim ki meydânına gire
 Ki mülk üç baħş olup biri virile

5877. Güveygim ola virem ķızım aña
 Bu dem göstere merdlik bunda baña

5878. Girür Dâvûd çeri içine ol ân
 Ķarındaşları görür anı iy cân

5879. Neye geldüñ dimişler aña anlar
 Dimiş Câlût’ı öldürmege erler

5880. Dimişler sen ĥerîfi olımazsın [213b BL]
 Yüri ţaşra anı öldüremezsin

5881. Dimiş Ţâlût ki bunı öldüresin
 Benüm ‛ahd itdigümi sen alasın 

5872 gördi: görür (İÜ) // bildi: bilür (İÜ)
5874 İÜ’de “cenge” kelimesi yok.
5875 Dönüben: Dutuban (İÜ)
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5882. Dâvûd Câlût’a ķarşu aldı meydân
 Görür Dâvûd’ı ol ânda o ĥayvân

5883. Dimiş Câlût aña ķanı çoķaluñ [153b İÜ]
 Ya niçün tehîsin ķanı yaraġuñ

5884. Dimiş saña ne çoķal u ne yaraķ
 Bre mel‛ûn beri gel durma ırâķ

5885. Ŝapanın elüne almış ķomış ţaş
 Ħudâ’ya ĥamd ile dir gözlemiş baş

5886. Urup alnına beynisin ţaġıtmış
 İkinci ţaşda anuñ işi bitmiş 

5887. Üçünci irmedin olmış helâk ol
 Cehennemden açılur dir aña yol

5888. Câlût ‛askerine ķoyuldı ‛asker
 Zebûn olur ķaçan-kim alına ser 

5889. Ħudâ kime dilerse aña virür
 O ħidmet müsteĥaķķını o bilür

Vallâhu vâsi‛ün ‛alîm*

5890. Meliklige Ħudâ virsün nişânı
 Du‛â ile Ħudâ’dan dile anı

5891. Dimişler Benî İsrâ᾿îl bu sözi
 Peyġamber dutar Yezdân’a yüzi

İnne âyete mülkihî en ye᾿tiyekümü’t-tâbûtu**

5892. Dimiş Yezdân ola tâbût nişâne
 Girüp Câlût eline râygâne

5893. İşitdiler melik Ţâlût oldı [214a BL]
 O geç giden gelüp yolunı buldı

5886 alnına: alnında (İÜ)
5888 ķaçan-kim: ķaçan-ki (İÜ)
*  “Allâh’ın lutfu geniştir. O her şeyi bilir.” (el-Bakara 2/261)
** “Onun hükümdârlığının alâmeti Tâbût’un size gelmesidir.” (el-Bakara 2/248)
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5894. Çıķar Ţâlût ile ŝaĥrâya ķavmi
 İder terk ol gice cümlesi nevmi

5895. Ħudâ’ya el açup ider niyâzı
 Ħudâ maķbûl idici çoġı azı

5896. Dilerler tâbûtı Perverdigâr’dan
 Görürler bir bulut gelür havadan

5897. Bulut arasına girmiş o ŝandıķ
 Dimişler żâyi‛ olmış idi bulduķ

5898. Ħudâ’ya ĥamd idüp ħandân olurlar
 Aluban ŝandûġı şâdân olurlar

5899. Buyurdı Ţâlût ola cenge yaraķ
 Olur bu vech-ile ‛askere yasaķ

5900. Ki Câlût cengine ĥâżır oluna
 O Ţâlût emrine nâżır oluna

Felemmâ faŝŝale Ţâlûtü bi’l-cünûdi ķāle innellâhe mübtelîküm bineher*

5901. Dimiş Ĥaķ ‛asker ırmaġa iricek [154a İÜ]
 O cümlesi o ırmaġı göricek

5902. Birer avucdan artıķ içmeyeler
 Bu sözden ötesine geçmeyeler

5903. O ŝudan içmeyüp bir avuç içen
 Benümdür bilem ol râh üzre geçen

5904. Çeri cem‛ oluban yürüdi râha
 İrişdi gerd-i râh dinildi mâha

5905. İrerler nâgehân ırmaġa ‛asker
 Dir ol emri olara peyġamber

5906. Dimiş bir avuç içüñ artıķ içmeñ
 Ħudâ buyurduġından girü ķaçmañ

* BL’de “ķāle” kısmen silinmiş. // “Tâlût askerlerle berâber (cihâd için) ayrılınca: Biliniz 
ki Allâh sizi bir ırmakla imtihân edecek, dedi.” (el-Bakara 2/249)
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İllâ meniġtarafe ġurfeten biyedih*  [214b BL]

5907. O sözi dutmayanlar içdiler dir
 Ve yetmiş ile üç yüz içmedi dir

5908. Bu minvâl üzre geçerler o ŝuyı
 Emir dutmaķdurur bil yaħşı ħûyı

Felemmâ câvezehu hüve ve’l-ležîne âmenû ma‛ahu**

5909. Peġamber sözini kim dutmamışdı
 Olar Câlût’a varmaķ istemedi 

5910. Dimişler ķudretimüz aña yitmez
 O ķırķ biñ ‛askere bu ţâķat itmez

5911. Dönerler girüye ol ŝaf biliñüz
 Muţî‛ olmayanı baķup göriñüz

Kem min fi᾿etin ķalîletin ġalebet fi᾿eten keśîreten bi᾿ižnillâh***

5912. Ŝıya Ĥaķ emriyle az çeri çoġı
 Odur emr idici var itdi yoġı

5913. Ŝıdılar ‛asker-i Câlût’ı Ţâlût
 O Câlût Dâvûd elinde olur mût

5914. Dâvûd’a geydürürler ħil‛at-i ħâŝ
 ‛Azîz ider kişiyi bil ki iħlâŝ 

5915. Virür Ţâlût mülkiñ bir bölügin
 Bulur va‛de dinilmiş yirin ol gün

5916. Benî İsrâ᾿îlî Dâvûd’a dönmüş
 O Dâvûd ĥażreti anlardan imiş

5917. Ölür Ţâlût ķalur Dâvûd’a yeri
 Biri gide geçer yerine biri

*  “Eliyle bir avuç içen müstesnâ.” (el-Bakara 2/249)
** câvezehu: câvezâhu (BL) // “Tâlût ve îmân edenler berâberce ırmağı geçince…”         

(el-Bakara 2/249)
5909 sözini: sözin (İÜ)
***  “Nice az sayıda bir birlik Allâh’ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir.” (el-Bakara 

2/249)
5914 geydürürler: geyürürler (İÜ)



TENKİTLİ METİN - Peygamber Kıssaları652

5918. Olur dir pâdişâh Dâvûd muķaddem
 Peyġamber olur dir ŝoñraki dem 

5919. Getürmiş Ĥażret-i Cibrîl Zebûr’ı [215a BL; 154b İÜ]
 Buluruz cümlemiz âħir ķubûrı

5920. Yürütmiş ħalķ içinde ĥükmi Dâvûd
 Sa‛âdete irişüp oldı mes‛ûd

5921. Ħudâ Dâvûd’a üç ħaŝlet müyesser
 İdüpdür naķl olınur diñle bî-ser

5922. Ki evvel ħûb nefes virmiş o Yezdân
 Zebûr oķusa ħalķ olurdı ħandân

5923. Havada ŝaf dutup diñlerdi her murġ
 Yoluna vire cân dilerse Sîmurġ

5924. İkinci virdi ķuvvet Ĥayy u Ķayyûm
 Demür elinde anuñ oldı dir mum 

5925. Üçünci ķorķu virmemiş aña Ĥaķ
 Niçe şehleri ķatl itmişdür el-ĥaķ

5926. O Tevrât ĥükmi üzre ‛adl ider dir
 Bu minvâl üzre olmış emr-i taķdîr

5927. Anuñ ţoķsan ţoķuz ħâtûnı olur
 Birisin daħı gör ne ĥâlle bulur

5928. O ħâtûnlarla her şeb cem‛ olur dir
 Yine ţâ‛ate tekbîrle durur dir

Dâvûd Peyġamber ‛aleyhi’s-selâmuñ Uryâ Ħâtûn’a ‛alâķasıdur*

5929. Dimiş Raĥmân’a Dâvûd ġuŝŝa yirem
 Cenâbuñdan bu dem anı ŝoraram

5930. Ħudâ ma‛lûmı iken ŝor buyurmış
 Kitâb İbrâhîm u İsmâ‛îl yazmış 

5918 ŝoñraki: ŝoñraġı (BL)
5924 Ĥayy u Ķayyûm: Ĥayy Ķayyûm (BL)
*  Dâvûd Peyġamber ‛aleyhi’s-selâmuñ: Dâvûd Peyġamberüñ ‛aleyhi’s-selâm (İÜ)
5930 İsmâ‛îl: İsmâ‛îl’i (İÜ)
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5931. Daħı İsĥâķ u Ya‛ķūb žikr olundı
 Bile añlamadım ben ġuŝŝa yindi

5932. Beni de mübtelâ eyle belâya
 Devâ virici sensin mübtelâya

5933. Ki ŝabr idem belâya nite anlar [215b BL]
 Bile olam olarla añılanlar

5934. Ħudâ Dâvûd’a dir virdüm belâyı
 İder ‛ışķ ehline ol dem ŝalâyı

5935. İlâhâ duyamazsam sen bilürsin
 Dimiş bir gün belâyı sen görürsin 

5936. Dimiş-kim râżıyam bir gün belâya
 O güni bildire ben mübtelâya 

5937. Nidâ irmiş ki bu gündür o gün dir
 Ki derdi istedüñ Dâvûd dögün dir

5938. Kitâbın cem‛ idüp miĥrâba girür
 Ŝanur kendin ‛ibâdet üzre olur

5939. Giderdi kimse ķomadı yanında [155a İÜ]
 Ķapu yapup diler ola ĥâlinde

5940. Gelür bir ķuş görinür ileyine
 Ķonar ol demde Dâvûd’ıñ öñine

5941. ‛Acebler göricek diler ki duta
 Uçuban revzeneden çıķdı öte

5942. Dâvûd diledi ķuş ardınca baķa
 O dem çatladı başında ţırâķa

5943. Gözi râst geldi Uryâ ‛avradına
 Yunur imiş o dem baķmış tenine

5944. Görüp ħâtûn ŝaçı ile bürinür
 Dâvûd ol ħâtûnıñ ĥüsnini görür

5935 duyamazsam: duyamazam (BL)
5936 Dimiş-kim: Dimiş ki (İÜ)
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5945. Güzelligine dir aķrân bulunmaz
 Anuñ resminde bir servî ŝalınmaz

5946. O ŝaç ki gördi Dâvûd’ı ider bend
 Göñül kâküline dir oldı peyvend

5947. Alur baķışı Dâvûd göñlüni bil
 Anuñ vaŝfını nice eyleye dil

5948. Olur ‛âşıķ u şûrîdesi Dâvûd [216a BL]
 Yaķar ‛ışķ âteşi dir başına od 

5949. Gider zühd ile taķvâ nice ţâ‛at
 Gidüben kendüden ţâķ oldı ţâķat

5950. Sekiz gün kendüyi bilmez u yimez
 Gelür başına ‛aķlı n’oldı bilmez 

5951. Nice gire elüme dir bu ħâtûn
 Nicesi ala idüm ‛ırżı ŝatun

5952. O ħâtûn eri Uryâ’yı ķıġırdı
 Ţalâķ vir ħâtûna luţf eyle didi

5953. Benî İsrâ᾿îlî’den nice zen sen
 Dilerseñ alıvireyim saña ben

5954. Dimiş ol er anuñ ŝaçını bil sen
 Ki bir mûyına degmez cümle-i zen

5955. Yûsuf aŝlıdurur ħâtûn-ı devrân
 Ölürem görmesem ben anı bir ân

5956. Urûyâ İbnyâmin aŝlı imiş
 Dimiş Dâvûd ki müşkil oldı bu iş

5957. İder te᾿śîr-i ‛ışķ Dâvûd’a muĥkem
 O ânda Cebre᾿îl geldi dinür hem

5958. Dimiş belürdi küffâruñ çerisi
 Gerek ‛askere baş ola birisi

5948 ‛âşıķ u şûrîdesi: ‛âşıķ-ı şûrîdesi (İÜ) // dir başına: başına dir (İÜ)
5950 n’oldı: ne oldı (BL)
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5959. Çeri gönder helâk olına düşmen
 Tedârük üzere olġıl dimiş sen

5960. Urûyâyı ki serdâr ķıldı Dâvûd [155b İÜ]
 Depesinden çıķardı ‛ışķ-ıla od

5961. O kâfir ‛askeriyle uġraşurlar
 Urûyâ dir ġazâ içinde düşer

5962. Şehîd olur nice ġāzî müselmân
 Dîn uġurına anlar virdiler cân

5963. O ħâtûnı dilemiş dindi ol dem [216b BL]
 Dimiş ħâtûn bile ben aña varmam

5964. Dinür Dâvûd’ıñ artdı iştiyâķı
 Nigârdan çünki işitdi şiķāķı

5965. Gelüp Dâvûd’a Cebrâ᾿îl dimiş dir
 Belâñ görmedi ġayri bilesin bir 

5966. Ve İbrâhîm u İsĥâķ uġramadı
 Dâvûd bilür ki dermân bulamadı

5967. Yine deryâ-yı ‛ışķ ķılur temevvüc
 Ki ‛âşıķ vuŝlata irmeye ne güç

5968. Yine Dâvûd diletdi anı tekrâr
 Ki ‛ışķ erine perde ola mı ‛âr

5969. Dimiş varur isem şarţla varuram
 Dimiş Dâvûd daħı ‛ahde dururam

5970. Benüm oġlum ţoġa mülk aña dege
 Ĥükûmet yaraşur beg oġlı bege

5971. Ve her gice benüm ile olasın
 Bu ķavl üzere maķŝûdı bulasın

5972. Zihî devlet ki maţlûb eyle deye
 Müdâm yanmaķda ‛âşıķ ġam mı yeye 

5965 bir: pîr (İÜ)
5972 yanmaķda: yatmaķda (İÜ)
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5973. Nikâĥ olur bu şarţ üzre muĥaķķaķ
 Murâd her kişiye viricidür Ĥaķ

5974. Ţoķuz ay geçicek bir oġlı olmış
 Anuñ nâmına Süleymân ķonulmış

5975. Dinür Dâvûd’ı miĥrâb içre idi
 İki ferişteh insân şekli geldi 

5976. Dâvûd bunları görüp ķorķdı dinmiş
 Görelüm ne me᾿âl göstere bu iş

Ķālû lâ teħaf ħaŝmâni beġā ba‛ḍunâ ‛alâ ba‛ḍin*

5977. Dimişler ķorķma biz da‛vâya geldük [217a BL]
 Senüñ ĥükmiñ ŝaĥîĥdür anı bildük

Ķāle leķad żalemeke bi-su᾿âli na‛cetike ilâ ni‛âcihi**

5978. Biri dir bu ķarındaşumdurur bil
 Bunıñ ķudretini cümle bilür il

5979. Bunıñ ţoķsan ţoķuz ķoyunı vardur [156a İÜ]
 Benüm bir ķoyunım var baña eydür

5980. Baña vir bu ķoyunı sen birâder
 Deyübeni baña virmekde keder

İnne hâžâ eħî lehu tis‛un ve tis‛ûne na‛ceten ve liye na‛cetün vâĥidetün***

5981. Dimiş Dâvûd inŝâfsız imişsin
 O deñlü var iken ala birisin

5982. Dâvûd’dan bu ħaber ki ŝâdır olmış
 Ol iki kimse dinür ġāyib olmış 

5975 Dâvûd’ı: Dâvûd (BL)
*  “Korkma! Biz birbirine hasım iki dâvâcıyız… dediler.” (Sâd 38/22)
**  BL’de  “leķad” yok. “(Dâvûd): Andolsun ki senin koyununu kendi koyunlarına katmak 

istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur.” (Sâd 38/24)
*** “Bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benimse bir tek koyunum var.” (Sâd 

38/23)
5982 olmış: olur (İÜ)
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Ve żanne Dâvûdu ennemâ fetennâhu*

5983. Bilür Dâvûd ki Rûyâ ħâtûn-içün
 Ţa‛n ķıldurdı Dâvûd’a o Bî-çûn

5984. Düşer ŝaĥrâya ķırķ gün dindi Dâvûd
 Tażarru‛ eyledi ‛afv ide ma‛bûd

5985. Vezîrine ķodı dir her umûrı
 Belürür her işüñ âħir żuhûrı

5986. Düşüp ţaġlara aġlar idi dâ᾿im
 Yemez içmez dinülür aña ŝâ᾿im 

5987. Dimiş bir kimse bile aġlayaydı
 Bu dertlü yüregimi ţaġlayaydı

5988. Ħudâ-yı Rabb-ı ‛izzet dir buyurdı
 Ki dört yüz kişi bile aġlar idi

5989. Benî İsrâ᾿îlî’den dindi erler [217b BL]
 Ħudâ emriyle anlar bile aġlar

Yâ cibâlü evvibî ma‛ahu**

5990. İdermiş ţaġ u aġaç bile tesbîĥ
 Ve ķuşlar da ider tesbîĥi taŝrîĥ 

5991. Gelürmiş vaķthâ aña Süleymân
 Tesellî virmek içün aña ol cân

5992. Anam dir sizüñ içün ġuŝŝa çeker
 Süleymân’ı ķocup aġlar dir ol er

Ve saħħernâ ma‛a Dâvûde’l-cibâle yüsebbiĥne***

5993. İdermiş ţaġ u ţaş ķuşlar da tesbîĥ
 İşiden ŝu döker olur idi mîħ 

*  “Dâvûd, kendisini denediğimizi sandı.” (Sâd 38/24)
5986 aġlar idi: aġlardı (BL) // ŝâ᾿im: ŝâyim (BL)
** “Ey dağlar! Onunla berâber tesbîh edin.” (Sebe’ 34/10)
5990 tesbîĥi: tesbîĥ-i (İÜ)
*** “Tesbîh eden dağları da Dâvûd’a boyun eğdirdik.” (el-Enbiyâ 21/79)
5993 döker: deger (BL)
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5994. Süleymân görüben işidür idi
 On iki yılda Dâvûd şöyle ķaldı

5995. Dâvûd bir ţaşı başıra ururken
 Ħiţâb irişüp aña dir ki irken

5996. Dile ĥâcât revâ olına Dâvûd [156b İÜ]
 Bugün dilemeye maħlûķ i Ma‛bûd

5997. Bugün benüm ola dir cümle ĥâcât
 Daħı ġayrılar itmeye münâcât

5998. Du‛âdan kimse men‛ itmez Ħudâ dir
 Meger Dâvûd’a virmişdür rıżâ dir

5999. Dinür Dâvûd o dem depeye çıķup
 Depede başını secdeye ķoyup

6000. Didiler secdede ķalmışdı ķırķ gün
 Aķıtmış gözyaşını gündüz u dün

6001. Anuñ gözi yaşından bitmiş otlar
 Anuñ-çün aġlamış dindi bulutlar 

6002. Yemek yimedi vü içmedi ol ŝu [218a BL]
 Olupdur secde yiri aña puŝu

6003. Ot örter Dâvûd’ıñ başı belürmez
 Bu aralıķda diñle ne ola remz

6004. Gelür dergâh-ı Ĥaķ’dan dir ferişte
 İ Dâvûd ne dilerseñ ĥâżır işte

6005. Aç iseñ virelüm saña ţa‛âm yi
 Yeyecek ister iseñ iç bu ŝuyı

6006. Dâvûd bir kerre dinür eyledi âh
 Ol âh âteşi göyündürdi giyâh

Festaġfere rabbehu ve ħarre râki‛an ve enâb*

6007. Gelüben Cebre᾿îl Dâvûd’a didi
 Ħudâ luţf-ile seni yarlıġadı

6001 dindi: dinmiş (İÜ)
*  Festaġfere: Vestaġfir (BL), Vestaġfere (İÜ) // “Ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip 

secdeye kapandı, tevbe edip Allâh’a yöneldi.” (Sâd 38/24)
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6008. Dimiş Dâvûd’a ol-dem dur yuķarı
 ‛İnâyet eyledi saña o Bârî 

6009. Zebûn oldum baña dermâna iriş
 Yapışdı bile andan ķalķdı dinmiş

6010. Oturup daħı on gün itdi tesbîĥ
 Ħaţâsın luţf idenler ķıla taŝĥîĥ

6011. Gelüp Cibrîl dimiş Dâvûd’a işit
 İcâzet oldı durġıl eviñe git 

6012. İde da‛vâ yarınki günde Rûyâ
 Varayım Ĥaķķ’a dimiş ne buyura

6013. Gelüp Cibrîl dimiş buyurmış Allâh
 Virem Rûyâ eline ola âgâh

6014. Yapışup getüre baña Rûyâ dir
 ‛Ivaż virile oldı emr-i taķdîr

6015. ‛Ivażum ile ol ħoşnûd ola bil
 Anuñ ‛izzetini göre ķamu il 

6016. Anı işitdi şükr eyledi Dâvûd [218b BL; 157a İÜ]
 Sa‛âdetdür mu‛înüñ ola Ma‛bûd

6017. Gelüp evine ĥükm itdi yerinde
 ‛İbâdet üzre tesbîĥi dilinde

6018. Var imiş Dâvûd’ıñ on oġlı kâmil
 Süleymân cümlesünden idi ‛âķil 

6019. İki şaħs Dâvûd’a da‛vâya gelmiş
 Ķoyun ŝaldı bu taħılıma dimiş 

6020. Dimiş Dâvûd ķoyun ŝal taħılına
 Senüñ de ķoyunıñ bunu ki yeye

6008 dur: tur (BL)
6011 durġıl: turġıl (BL) 
6015 ‛Ivażum: ‛Ivâżum (İÜ)
6018 Süleymân cümlesünden idi: Süleymân idi cümlesünden (İÜ)
6019 dimiş: dinmiş (İÜ)
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6021. Süleymân dir ki ben ĥâkim olaydım
 Bunı bu vech-ile ĥükm itmeyeydim

6022. İşidüp bu sözi Dâvûd ķıġırmış
 Süleymân’a ne ĥükm olsa yeg imiş

6023. O ķoyundan bu yıl ĥâŝıl olanı
 Taħıl ŝâĥibine virürdüm anı

6024. Taħıl ıssı ala ĥaķķın tamâmen
 Begendiler bu ĥükmi ħâŝ u ‛âmen 

6025. Süleymân ĥükmüñi begendi Dâvûd
 Yerüme ķā᾿im olmañ oldı maķŝûd 

6026. Dâvûd mülki anuñ eline virmiş
 Bu aralıķda işler dindi bir iş

6027. Getürmiş idi âdem ţaşı ħâtem
 Bile almış cinândan çıķduġı dem

6028. O ţaşa ‛Ibrî dili yazılıydı
 Dâvûd oġullarına oķı didi

6029. Bu ţaşı ķanķıñuz ki oķıyasız
 Cihân içinde peyġamber olasız

6030. Olardan kimse dinür oķumadı
 Çalışmaķda olar ķuŝûr ķomadı

6031. Süleymân oķumış ħâtem yazusın [219a BL]
 Oķur ġayrıları mâtem yazusın

6032. Süleymân aldı yüzük ķaşını dir
 Gözet burada Yezdân işini dir

6033. Olur Dâvûd ‛ibâdete müdâvim
 Gice gündüz olur ţâ‛ate ķā᾿im 

6034. Gözin açmışdı ġaflet uyķusından
 Ħudâ emrinde idi cân ile ten

6024 Begendiler: Negendiler (BL)
6025 ķā᾿im: ķāyim (BL)
6033 ķā᾿im: ķāyim (BL)
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6035. Süleymân’a dimiş ‛ahd itmişimdür
 Gözüm miĥrâbda dâ᾿im döke dir dür 

6036. Yerüme ķā᾿im olġıl uyuyayum
 O ‛ahdümi senüñle ben bulayım 

6037. Bu gice ţâ‛at içün yirüme dur [157b İÜ]
 Süleymân emriñüz baş üzre durur 

6038. Ne miķdâr durayım vaķtin beyân it
 Baña iy baba buyruġıñ ‛ayân it 

6039. Dimiş Dâvûd ŝubĥ vaķtin ķılınca
 Ki ben uyķudan ol vaķtin durunca 

6040. Dâvûd uyķuya meşġūl oldı ol şeb
 Süleymân dutdı İbrâhîmî mežheb

6041. ‛İbâdet üzre dindi oldı ķā᾿im
 Uyandı gördi ţâ‛ate müdâvim 

6042. Du‛â itmişdi Dâvûd göricegiz
 ‛İbâdet üzre anı bulıcaġız

6043. Dimiş ki sen benüm sözümi dutdıñ
 Ki va‛demi benüm bu demde gütdüñ

6044. Cihân maħlûķı dir emrüñde olsun
 Sözüñe râm olup ķarşuña dursun

6045. Ħudâ Dâvûd du‛âsın ķıldı maķbûl
 Ħayır du‛â ala atadan oġul

6046. Süleymân ĥükmine virmiş o Mennân [219b BL]
 Cemî‛i ħalķ ķılduġın o Deyyân

6035 dâ᾿im: dâyim (BL); İÜ’de “dir” yok.
6036 ķā᾿im: ķāyim (BL)
6037 üzredurur: üzredür dir (İÜ)
6038 durayım: durayın (İÜ) // buyruġıñ: buyuruġıñ (BL, İÜ)
6039 vaķtin: vaķtde (İÜ)
6041 ķā᾿im: ķāyim (BL)
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6047. Zırıh işlerdi Dâvûd tevbe itmiş
 Süleymân diñlegil ki neler itmiş

Ve ‛allemnâhu ŝan‛ate lebûsin leküm*

6048. Dâvûd’a zırıh ögretdik dimiş Ĥaķ
 Di Ĥaķķ’uñ emrüni dutmayan aĥmaķ 

6049. Dimiş Dâvûd vezîrüm kim cinânda
 Buyurmış Lâ-yezâl Anţakiya’da

6050. Ŝıġırtmacdur vezîrüñ bil ki taĥķįķ
 Benüm emrüm müdâmî eyle taŝdîķ

6051. Dâvûd çobanı aramaġa gider
 Görüñ ki emr-i Ĥaķ ile o n’ider

6052. Arayup bulur Anţaķya’da anı
 Ķonuķ olur mısın dir bu zamânı 

6053. Dimiş benden faķįr kimesne yoķdur
 Ķanâ‛at ider iseñ ħayrı çoķdur

6054. Dimiş Dâvûd ķanâ‛at iderüm ben
 Ķanâ‛at ile mu‛tâd cân ile ten

6055. İledür Dâvûd’ı evine ol cân
 Virür Dâvûd’ıñ eline o bir nân

6056. Seĥerden yine ŝıġır güdegitdi
 Gör imdi Dâvûd ol arada n’itdi

6057. Ŝıġır gütmege bile gitdi dinmiş [158a İÜ]
 Olar ŝıġırla bir çayıra irmiş

6058. Oturmışlar biraz ŝu vaķti olur
 Oradan ķalķuban evine gelür

6059. Çoban bir nânını virür ŝadaķa
 Birin Dâvûd’a virür diñle baķa

*  ‛allemnâhu: ‛allemnâ (BL) // “Ona, sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik.” (el-Enbiyâ 
21/80)

6048 ögretdik: ögrendiñ (BL)
6052 “Anţaķya” kelimesi nüshalarda “Anţaķiyye” olarak kayıtlıysa da vezin icâbı bu şekilde 

okundu.
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6060. Dimiş Dâvûd ki taĥķįķ beni bilgil [220a BL]
 Dâvûd peyġamberem bilür ķamu il 

6061. Ŝıġırtmac dir neye geldiñ ya bunda
 Benüm vezîrim olursın cinânda

6062. Ħudâ emriyle geldüm seni gördüm
 Ne ĥâl üzeresin ben seni bildüm

6063. Ŝıġırtmac işidüben oldı ħandân
 Ħudâ dir eylemiş gör baña iĥsân

6064. Dâvûd esenleşüben döndi giri
 Ħudâ gerek kişinüñ dest-gîri

6065. Dâvûd egri yola iletmeyeydüñ
 Beni derde giriftâr itmeyeydüñ 

6066. Ħiţâb irmiş ki evvel beg gibi sen
 Gelürdüñ mescide iy vech-i aĥsen 

6067. Belâdan-ŝoñra miskîn gibi geldüñ
 Ŝuç itmiş ŝuçlılar ĥükmünde oldıñ

6068. Dâvûd’ıñ yaķlaşur va‛desi çünkim
 Gelür ‛Azrâ᾿îl âdem şekli bil kim

6069. Oturur Dâvûd’ıñ ħâtûnı ile
 Süleymân anesi ŝorar ki bile

6070. Ne kişisin neye geldüñ buraya
 Kelâmuñ ħoş gelür dostum bu râya

6071. Baña ħoş gelmemişdür dir bu vaż‛uñ
 Kelâmum yâd ile yoķ nedür aŝluñ

6072. Ki yâd kişiyle ben söyleşmedüm hîç
 Buraya geldigüñ gelür baña güç 

6073. Dimiş yüri ki Dâvûd gelmedin git
 Dimiş ki ķorķmazam sen virme ögüt 

6060 peyġamberem: peġamberi (İÜ)
6065 Dâvûd: Dâvûd’ı (İÜ)
6066 evvel: ol (BL)
6072 kişiyle: kişi ile (İÜ) // gelür baña: baña gelür (İÜ)
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6074. Bu söz üzerine Dâvûd gelür dir
 Duruban Dâvûd’a selâm virür dir

6075. O dem ķabż itdi Dâvûd rûĥını ol [220b BL]
 Bilür ‛Azrâ᾿îl’i böyle bulur yol

6076. Ħaber eyler oġullarına evvel
 Dimiş babañuz öldi cümleñüz gel 

6077. Süleymân’ı muķaddem geldi dinmiş
 Babasın göricek feryâda irmiş

6078. Buyurur ķuşlara geriñ ķanadı [158b İÜ]
 Ki ħalķa gölge ide anı Hâdî 

6079. Nice murġ daħı Hind’den misk getürür
 Kefenine ķoyarlar bûyı durur

6080. Dinür ķabrinde el-ân bûy-ı misküñ
 Dimâġı per idüp deprene ‛ışķuñ 

6081. Tüketdi eşki çeşminden anuñ-çün
 Anuñ rûĥını şâd eyleye Bî-çûn 

6082. Cihân bâķį degil kimseye taĥķįķ
 Bulara eylegil ĥâliñi taţbîķ

Beyt

6083. Oķuna Fâtiĥa rûĥına anuñ
 Açıla üstüñe bâbı cinânuñ

Fâtiĥa*

Ķıŝŝa-i Süleymân Nebî ‛aleyhi’s-selâm

6084. Süleymân’a irer irś ile şâhlıķ
 İrer maħlûķa cümle şâdmânlıķ

6073 yüri ki: ki yüri (İÜ) // ki ķorķmazam: ben ķorķmazam (İÜ)
6076 evvel: ol (BL)
6078 geriñ: garıñ (BL)
6080 Dimâġı: Ţımâġı (BL)
6081 Tüketdi: Tükendi (İÜ)
*  BL’de yok.
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Ve veriśe Süleymânu Dâvûde*

6085. Süleymân taħtına oturdı ol gün
 Ki bildiler o güni il ile gün

6086. Benî İsrâ᾿îl’i eyledi iĥżâr
 Gelüben cem‛ olurlar yâr u aġyâr

6087. Babam mülkiñüze peyġamber idi [221a BL]
 Cihân dolusı taĥķįķ bir er idi

6088. Beni ki pâdişâh itdi o Mennân
 Baña aķrânı göstermeye devrân

6089. Ki benden evvel ü ŝoñra gelenler
 Benüm ķudretimi bulmaya bir er

6090. Ħudâ iĥsânı ki bendeye oldı
 Ne bulacaķdurur kimse ne buldı

6091. Süleymân idinübdi murġı câsûs
 Tecessüsde idi Ķıpçaķ ile Rûs

6092. Ne iş olsa cihân rûyında bir ân
 Ħaber getürür idi murġ-ı perrân 

6093. Süleymân dir İlâhâ mülkim artur
 Du‛â ile ire maķŝûdıña tîr 

6094. Cihânuñ şehlerin ref‛ eylemişem
 O şâhlıķlar senüñdür cümlesi hem

6095. Ki senden ġayrı şâh yoķdur cihânda [159a İÜ]
 Ferîd-i ‛âlem eyledüm zamânda

6096. Dimiş ki yâ İlâhî daħı artur
 Buyurmış dîvler olsun bile mesţûr 

6097. Buyurmış Ĥaķ ki yil emrüñde olsun
 Ve yir üstündeki maħlûķ da olsun 

*  Dâvûde: Ve Dâvûde (BL) // “Süleymân Dâvûd’a vâris oldu.” (en-Neml 27/16)
6092 murġ-ı: ķurı (BL)
6093 mülkim: ĥüküm (İÜ)
6096 dîvler: devler (BL)
6097 yil: bil (İÜ)
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6098. Süleymân’a nebâtât söylesün dir
 Neye dermân ise ‛arż eylesün dir

6099. Ħudâ lâyıķ görüp virdi buları
 Süleymân çünki oldı tâcdârı 

6100. Ġurûr çekmedi dir ol şâhlıġına
 Müdâvim oldı Yezdân ķulluġına 

6101. İder cem‛iyyeti ķuvvetlü dîvler
 Olara yapdurur ħânlar u evler 

6102. Buyurmış dîvlere bir gün Süleymân [221b BL]
 Döşeñ on yedi ferseng didi meydân 

6103. Biri altun u gümüş ola kerpiç
 Berâber yapıla olunmaya pîç

6104. Zemîni ŝâfî gümüşden döşene
 Aña hîç kimse bulmaya bahâne

6105. Buyurmış dîv ü perîye o sulţân
 Yapalar ŝırçadan bir şehri ol ân

6106. Dinür on iki biñ arşun uzunı
 Kimi yetmiş biñ ola dimiş eni

6107. Anuñ dir dört bucaġında birer köşk
 Yapıla balçıġı anuñ ola mişk 

6108. Üzeri ķubbe ola ŝırçadan dir
 Dizile yir yirin dürr ü cevâhîr

6109. Dikile ķubbeye la‛lî ‛alemler
 Şu‛â‛ından o şehr ola münevver

6110. Çerâġ yanmaya ol şehre şeb içre
 Şu‛â‛ı görine dinmiş meh içre

6099 lâyıķ: lâ᾿iķ (İÜ)
6100 Ġurûr: Ġurû (BL)
6101 dîvler: devler (BL)
6102 dîvlere: devlere (BL) // on yedi: on on yedi (BL); “ferseng” kelimesi İÜ’de mısrâ içinde 

“fersaħ” yazılmış, derkenârda “fersaħ” olarak düzeltilmiş.
6107 ola: o (İÜ)
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6111. Bular olur müheyyâ gör ne işler
 Yapar bir taħt bu arada dimişler

6112. O şehr öñünde bir taħt ķıldı bünyâd
 Muraŝŝa‛ şîr-i mâhî ‛ûd ile ‛âd

6113. Dizilmiş bunlara ‛ûd üzre cevher
 Ne deñlü var ise ŝan‛atda her er

6114. Eger perrî vü dîvdür murġ u insân
 Hünerler ħarc iderler bilüp inan

6115. Dinür ţûlı vü ‛arżı dört ferseng
 Yürür dîvâne ŝaġlar ü daħı leng

6116. Ķonur eyvâna dört yüz kürsî dinmiş [159b İÜ]
 İki yüzi zer u ikisi gümüş

6117. Benî İsrâ᾿îl’üñ ‛âlimleri hep [222a BL]
 Oturup kürsîlerde dutdı mežheb

6118. Ve taħt eţrâfına bir baġçe olur
 Ţaşı altun gümüş ile yapılur

6119. Dökerler ķum yerine dürr ü cevher
 Ŝanâyi‛ ħarc ider ehl-i hünerler 

6120. İki yanına taħtuñ iki aġaç
 Diñilür zer degildür bil ki ol ‛âc 

6121. Yeşil zümürrüd olmış yapraġı bil
 Anuñ vaŝfın idemez bilesin dil

6122. Ol aġaçlarda ķonar murġ-ı ţâvus
 Birer kerkesle itmişler olar üns

6123. Ţâvusıñ perri müzeyyen muraŝŝa‛
 Ķaŝır yüksekde görünür murabba‛ 

6124. Zümürrüdden budaġı zer aġacuñ
 Bahâsı yitmeye cümle ħarâcuñ

6119 Dökerler: Dökülür (İÜ)
6120 ‛âc: ġāc (BL)
6123 perri: biri (İÜ)
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6125. Yine zümürrüd üzüm çubuġı dir
 Cevâhirden üzümüñ ţıpķıdur dir

6126. Ve taħtuñ altmış ayaķ nerdübânı
 Mücevher mîħ-ile olmaz beyânı

6127. Süleymân taħta ķaçan otururdı
 O taħt ol demde çerħ urup dönerdi

6128. Açar imiş o ķuşlar ķanadını
 Gerer arslan pençeyle tenini

6129. Ve dört yaña baķup ükrerdi arslan
 Gören da‛vâcı söylemezdi yalan

6130. Süleymân taħta çıķup oturıcaķ
 O ţâvuslar o dem cevlân ķılıcaķ

6131. Dinür iki gögercin raĥle ile
 Getürürler o dem Zebûr’ı bile

6132. Zebûr’ı oķur idi dir Süleymân [222b BL]
 Ķulaķ dutardı maħlûķ deng ü ĥayrân 

6133. Dîvânda baġladı ŝaf dört biñ âdem
 Olar ardında dört biñ dir çeker dem

6134. Gelüp evde ider eyle edâsın
 Ħudâ maķbûle irgürmiş du‛âsın

6135. Yedi yüz ‛araba ţuz maţbaħında
 Ki her rûz ħarca sürerlermiş anda

6136. Dinür dört biñ ţaġı bir bir ķodurur
 Olar üstine dir ţılsım urur

6137. Ķaçan kim çıķup anda otururdı [160a İÜ]
 Ķanat gerüp o ķuşlar dir dururdı

6138. O taħtı yil götürüp gider imiş
 Bir aylıķ yola öyleye irermiş 

6132 Ķulaķ dutardı: Aġız açardı (İÜ)
6135 maţbaħında: maţbaĥında (İÜ)
6138 götürüp: getürüp (İÜ)
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6139. Yine aħşama bir ay yola irer
 Eser âheste ol bâd ŝanma yiler

Ġudüvvühâ şehrün ve revâĥuhâ şehrün*

6140. Bile gezdürdi ķudret çeşmesin Ĥaķ
 Süleymân’a ‛inâyet itdi el-ĥaķ

Ve eselnâ lehu ‛ayne’l-ķıţri**

6141. Ķıţr çeşmesi Ħorâsân ţaġından
 Ħavâŝŝı çıķmaya dir ķulaġuñdan

6142. Ki marżâ cânavar içse o ŝudan
 Devâ irişdürür Yezdân puŝudan

6143. Ve Ķıţr’dan baķır ķalay aķardı
 Aķar altun deyu maħlûķ baķardı

Ve mine’l-cinni men ya‛melü beyne yedeyhi*

6144. Süleymân diledügin ĥâżır eyler [223a BL]
 Cihânda çâr eśer ķor gör ki n’eyler

6145. Biri ĥammâm degirmendür birisi
 Kirec pişmek demür pişmek ikisi 

6146. Niçe yüz dîvleri dir baġlamışdı
 Olar işden ķaçardı añlamışdı 

Ve mine’ş-şeyâţîni men yeġūŝûne lehu**

6147. Süleymân dir İlâhâ ĥażretüñden
 Tażarru‛ olınur ki ‛izzetüñden

*  Ġudüvvühâ: Nemüddühâ (BL) // “Sabah gidişi bir aylık mesâfe, akşam dönüşü yine bir 
aylık mesâfe…” (Sebe’ 34/12)

**  eselnâ: erselnâ (BL) // “Ve onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık.” (Sebe’ 
34/12)

*  “Cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırdı.” (Sebe’ 34/12)
6145 pişmek: bişmek (BL)
6146 BL’de “dir” yok.
**  yeġūŝûne: ye‛ūḍûne (BL) // “Şeytanlar arasından da onun için dalgıçlık edenler vardı.” 

(el-Enbiyâ 21/82)
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6148. Bu maħlûķa virem bir gün ġıdâsın
 Umaram ben bunıñ senden ‛aţâsın 

6149. Dimiş Ĥaķ iy Süleymân benden artıķ
 Rızıķ virmeye maħlûķa az u çoķ 

6150. Bu ni‛met pâdişâhlıķla virildi
 Ķamu maħlûķ ķapumuza dirildi

6151. Müyesser eyle rızķlarını virmek
 Senüñdür cümleden almaķ u virmek

6152. Buyurur ol Kerîm destûr virilür
 Nidâ olur o maħlûķāt dirilür 

6153. Fülân gün rızķıñuz virsün Süleymân
 İşidüp bu nidâyı ins-ile cân

6154. Sekiz aylıķ yol uzunı yir itmiş [160b İÜ]
 Ţa‛âm pişmek içün görgil ne itmiş 

6155. Buyurdı orada pişe ţa‛âmı
 Żiyâfet ide idi ħâŝ u ‛âmı

6156. Yite meşrıķa maġribe ţa‛âmı
 Ki ţoylaya o gün cümle enâmı

6157. Yedi yüz yetmiş arşun boylu çölmek
 ‛Adedde yedi yüz biñ ola gelmek 

6158. Buyurdı ĥâżır itdiler yemekler [223b BL]
 Çekerler dîv ile insân emekler

6159. Dimişler yâ Süleymân oldı ĥâżır
 O cümle aç olanlar oldı nâẓır 

6148 ġıdâsın: ġıţâsın (BL) İÜ’de mısrâ içinde de “ġıţâsın” şeklinde yazılmış, ancak kenarda 
düzeltilmiş.

6149 BL’de “rızıķ” kelimesinin “re”si yok.
6152 o: vü (BL)
6154 yir itmiş: yaratmış (BL) // görgil ne itmiş: görgil ki n’itmiş (İÜ)
6157 ‛Adedde: ‛Adede (BL)
6159 oldı ĥâżır: ĥâżır oldı (İÜ) // oldı nâẓır: nâẓır oldı (İÜ)
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6160. Buyurmış maġrib ü meşrıķa i‛lân
 Ţoyuna oradan öyünin alan

6161. Deñizden baş çıķarur bir balıķ dir
 Ħudâ ŝaldı beni nafaķamı vir

6162. İversin dir Süleymân yi ucından
 Deyüben var yerüñe yine bundan

6163. Çıķarmış yarısın yir üzre balıķ
 Yarısı baĥr içinde gör ki Ħâlıķ 

6164. Ne ķudret gösterür ‛ibret-nümâyı
 Balıķ yimiş ķamu ĥâżır olanı

6165. Ve cümle çölmegi yutmış bile dir
 Süleymân’a yine ider gile dir

6166. Süleymân görüben ĥayrân olur dir
 Żuhûr ider burada emr-i taķdîr

6167. Süleymân’a dimiş üç böyle rızķum
 Virür dir Ĥaķ bugün ben aç ķaldum

6168. Süleymân işidüp dir gitdi ‛aķlı
 Yine başına gelür oldı naķli

6169. Varup secdeye tevbe itdi dinmiş
 Kemâl-i ķudret-i Ĥaķķ’ı o bilmiş

6170. Dimiş ben yoħsulam sensin ġanî Ĥaķ
 Günâh ‛afvidici fâ‛il-i muţlaķ

Ĥattâ ižâ etev ‛alâ vâdi’n-nemli*

6171. Süleymân taħtını yil götürür dir
 Dimişler ba‛żılar ata binüp dir

6172. Giderken ‛askeriyle dir Süleymân [224a BL]
 Ķarınca deresine uġrar ol ân

6163 Yarısı: Yarısını (İÜ)
*  “Nihâyet karınca vâdisine geldikleri zaman…” (en-Neml 27/18)
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6173. Ķarıncanuñ begi çaġırdı dinmiş
 Süleymân ‛askeriyle yâd u biliş

6174. Gelürler iniñüze giriñüz siz [161a İÜ]
 Sözümi esleyüben durıñuz siz

6175. Emân bulun u olmañ pâymâli
 Bile emr eylemiş Ĥaķ bu me᾿âli

6176. İrişdüre Süleymân ķulaġına
 Ra‛iyyet nice gözlenür biline

6177. Ki maġrûr olmaya ĥâline dindi
 Süleymân emr-i ķarıncayı bildi

Fetebesseme ḍâĥiken min ķavlihâ*

6178. Süleymân geldi ķarınca sözine
 Tażarru‛a du‛â aldı diline

6179. İlâhâ bu ķarıncanuñ lisânun
 Baña bildür bularuñ ĥāsb-i ĥâlün

6180. Daħı bir ħâŝŝa virgil baña yâ Rab
 Rıżâñ üzere idem işleri hep

6181. Ĥaşirde peyġamber olunam yâd
 Rıżâñ üzre ola her işler âbâd

6182. Ķarıncanuñ begini ķıldı da‛vet
 Nidâñla bu ķarınca ķıldı ‛avdet 

Ĥażret-i Süleymân Nebî ‛aleyhi’s-selâm ķarınca ile 
mükâlemesidür

6183. Niçün ķıldıñ nidâ ķarınca ķaçdı
 İnine girmek içün yolın açdı

6184. Beni żâlim mi ŝanduñ böyle itdüñ
 Ķārıncalaruñ ile neye gitdüñ 

6185. Ķarınca begi virür dir cevâbı [224b BL]
 Süleymân’a dimiş ķaķıma anı

* “(Süleymân) onun sözünden dolayı gülümsedi.” (en-Neml 27/19)
6182 ‛avdet: da‛vet (İÜ)
6184 żâlim: ţâlim (İÜ)
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6186. Te᾿ennî üzre eylegil kelâmuñ
 Elem virdükde ben daħı selâmuñ 

6187. Beni de sencileyin pâdişâh bil
 Beyân ola taŝarrufda olan il

6188. Henüz ķırķ biñ mevâżı‛ şâhıyam ben
 Ve her mevżi‛de ķırķ biñ âŝafî ten

6189. Vezîrimdür benüm bil tâcdârı
 Dutubdur ‛askerim cümle diyârı

6190. Ħudâ ķudret virüpdür diñle şâhum
 Baña ki emr ide ol pâdişâhum

6191. Ŝıyam ne deñlü çoķluķ ‛asker ola
 Benüm cismüm ża‛îf oldıysa n’ola

6192. Niçün ķaçduñ dimiş aña Süleymân
 Dimiş bu yerde zer var bilüp inan

6193. Bilürem ki ţama‛kâr olur âdem [161b İÜ]
 Ķazarlar yiri altun içün ol dem

6194. Ķırıla ayaķ altında ‛asâkir
 Baña ‛itâba ola emr-i taķdîr 

6195. Re‛âyaya gerek müşfiķ şehinşâh
 Su᾿âl itmeye yarınki gün Allâh

6196. Neye sen ķaçmaduñ dimiş Süleymân
 Re‛âya gözlemekdür vâcib olan

6197. Belâ vaķtinde şâh ķaçmaz durur dir
 Süleymân bunda vardur ĥüsn-i tedbîr

6198. Süleymân dir ki bu ‛ilmi ne bildüñ
 Bu ta‛lîmi baña di nirden alduñ

6199. Dimiş ki iy Süleymân ‛ilm eyesi
 Hemân kendüñi ŝanmaġıl deyesi 

6186 üzre eylegil: üzere eyle (İÜ)
6194 ‛itâba ola: ‛itâb ola dem-i (BL)
6199 Dimiş ki: Dimiş dir (İÜ)
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6200. Ħudâ bir kişiye virmedi ‛ilmi [225a BL]
 Müdâm kendüñe ‛âdet eyle ĥilmi

6201. Dilerseñ ŝorayım saña mesâ᾿il
 Saña da ögredeyim anı da bil

6202. Benüm de ‛ilmümi ol ân bilesin
 Beni de ħayr ile yâd eyleyesin

6203. Süleymân dir aña eyle su᾿âlüñ
 Ne idi Ĥażret-i Ĥaķ’dan murâduñ

Rabbi[’ġfirlî ve] heblî mülken*

6204. Süleymân dir diledüm pâdişâhlıķ
 Ki benden ġayrı bulmaya ululuķ

6205. Ĥased bûyı gelür dir bu kelâmdan
 Peyġamber olan ķaçınur andan

6206. N’olaydı her kişi sulţân olaydı
 Bunı dilemiş olmasañ n’olaydı 

6207. Süleymân’a gelür güç bu ħiţâbı
 Aña gösterdi dir vech-i ‛iķābı

6208. Kelâm-ı Ĥaķ ķatı gelür kişiye
 Ki inŝâf yegdir irkege dişiye 

6209. Ķarınca dir ki daħı ne diledüñ
 Diledügiñ me᾿âlini bileydüñ

6210. Diledüm ħâtemüm ţaşını andan
 Cihân mülki elümde ola ol ân

6211. Ķarınca dir bunıñ ma‛nâsını bil
 Zemîn ile zamânda cümle tekmîl

6212. Olan maħlûķ bir ţaşıñ bahâsı
 Ki ţaşca dutmaķ olur ünâsı

*  “Rabbim! [Beni bağışla ve] bana hükümrânlık ver.” (Sâd 38/35)  
6206 İÜ’de ikinci mısrâın başına da “N’olaydı” kelimesi yazılmış.
6208 yegdir irkege: yegdürür erkek (İÜ)
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6213. Dimiş ķarınca daħı ne diledüñ [162a İÜ]
 Yilüñ emrümde olmasını bilüñ

6214. Bilür misin bu ma‛nîyi de andan [225b BL]
 Dimekdür ol Kerîm’üñ ‛ibretünden 

6215. Geçer devrânda yil gibi olan câh
 Elüñden gidicek sen çekmegil âh

6216. Daħı ne diledüñ Perverdigâr’dan
 Ne ıŝŝı eyledüñ bu cümle kârdan

6217. Süleymân dir ki dîv perî ola râm
 Tedârük üzere dinilmedi kâm 

6218. Bular ĥaķķında olmayaydı evhâm
 Melekler olayıdı saña ħuddâm

6219. Gele âħir zamânda peyġamber
 Buları dilemeye hîç o gevher

6220. Feriştehler anuñ emrinde ola
 Bu iĥsânı Ħudâ aña buyura

6221. Süleymân dir ki ol nice kişidür
 Dimiş âħir zamânuñ serveridür

6222. Anuñ nâmı Muĥammed Muŝţafâ’dur
 Anuñ aŝĥâbı bil ehl-i ŝafâdur

6223. Bu cümle peyġamberüñ o mihri
 Ki memhûrdur anuñ taĥķįķ żahrı

6224. Anuñ ‛ışķına ħalķ oldı bu maħlûķ
 Anuñ muĥabbetine az ile çoķ

6225. Süleymân dir ķarınca it naŝîĥat
 Dimiş ki eylegil sen ħayre niyyet

6226. Elüñ altında olana ‛adl ķıl
 Egilmeye olarda żulm-ıla ķıl

6214 ma‛nîyi de: ma‛nî de (BL)
6217 dîv perî: dîv ü perî (İÜ)
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6227. Dimiş ķarınca her gice çıķaram
 Elüm altında olana baķaram

6228. Görürem birbirine żulmı var mı
 Var ise ref‛ iderem anda żulmı

6229. Eger ŝayru olurlarsa ŝorarum [226a BL]
 Giceler içre dir ben böyle kârum 

6230. Süleymân göçmek ister ol aradan
 Ķarınca dir ķonuķlan göç buradan

6231. Süleymân dir ķonuķluġın ne ile
 Ķarınca dir Ħudâ’nuñ virdigiyle

6232. Süleymân dir getürgil ni‛metüñi
 Getürdür bir çekirgenüñ budunı 

6233. Süleymân anı görüp güldi didi
 Bu deñlü ‛askere bu bud ne idi

6234. Dimiş berekete baķ aza baķma [162b İÜ]
 Yiter bu ‛askerüñe bil bu loķma

6235. Di bismillâh ŝunġıl loķmaya sen
 Ki besmeleyle ol loķmayı yeyen

6236. Deyüben ķalmamış aç ‛askerinde
 Zevâda da götürürler bilinde

6237. Süleymân anı gördi secde itdi
 Ki benüm gibi yüz biñ bende gitdi

6238. Ki sensin pâdişâh-ı Lâ-yezâlî
 Zelîldür ġayrılar yoķluķda varı

6239. Oradan dir Süleymân eve geldi
 Dinür ķırķ gün ‛ibâdet üzre oldı

Ĥikâyet-i Belķes
6240. Süleymân Nebî dir sefer itdi
 O cümle murġ ķanadın açdı durdı

6229 olurlarsa: olursa (İÜ)
6232 Getürdür: Getürür (İÜ)
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6241. Süleymân ķondı gördi hüdhüdi yoķ
 Anı dört yaña baķup gözledi çoķ

Feķāle mâ-liye lâ ere’l-hüdhüde em kâne mine’l-ġā᾿ibîn*

6242. Dimiş ki ne ola hüdhüd görünmez [226b BL]
 Ki hüdhüd olmasa dir ŝu bulunmaz

6243. O hüdhüdde iki ĥaŝlet var imiş
 Süleymân’a iderdi gölge dinmiş

6244. Ŝu ķanda var ise bulur imiş ol
 Nażar ile yir altına irer yol

6245. Süleymân’a ŝu ĥâcet olmış ol ân
 Bulunmamış aranmış hüdhüd iy cân

6246. Süleymân ķaķımış ol ânda aña 
 Görelüm ĥâl-i hüdhüd ne bu yaña

Le’ü‛ažžibennehu ‛ažâben şedîden ev le’ežbeĥannehu**

6247. ‛Ažâb idem ben aña ġāyet ile
 O ĥâl içinde kendin oda bile

Femekeśe ġayre ba‛îd***

6248. Birazdan geldi hüdhüd durdı ķarşu
 Süleymân dir ki ķandayduñ yaman ħû 

6249. Dilemiş ki ‛ažâb eyleye fevrî
 Dimiş ki eyledüm ‛âlemde devri

6250. Ki bir nesneyi bildüm bilmedüñ sen
 Ķaķıdı görmedi bu sözi aĥsen

Ve ci᾿tüke min Sebe᾿in bi-nebe᾿in yaķen**** [163a İÜ]

6251. Dimiş hüdhüd bilüñ melik seyrden
 Gelürem biliñüz yaħşi ħaberden

*  “Hüdhüdü niçin göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı, dedi.” (en-Neml 27/20)
**  “Ya onun canını iyice yakacağım, yahut onu boğazlayacağım!” (en-Neml 27/21)
***  “(Hüdhüd) çok geçmeden geldi.” (en-Neml 27/22)
6248 ķandayduñ: ķanda idüñ (İÜ)
**** “Sebe’den sana çok doğru (ve önemli) bir haber getirdim.” (en-Neml 27/22)
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6252. Getürdüm size bir dostuñ selâmun
 İşit imdi bu ednânuñ kelâmun

Ve ci᾿tüke min Sebe᾿in bi-nebe᾿in yaķen. İnnî vecedtü’mre᾿eten*

6253. İrişdüm bir zene kim pâdişâhdur [227a BL]
 Ve ni‛metlü ŝanuram kendü mâhdur

6254. Ţapar çerisi ile ol güneşe
 Görüben ķalmışam ĥayrân bu işe

6255. Süleymân işidüp durdı yerinden
 Tamâm ĥaż eyledi hüdhüd dilünden

Ķāle senenżuru e ŝadaķte em künte mine’l-kâžibîn**

6256. Süleymân didi göreyin kelâmuñ
 Eger doġruyısañ añıla nâmuñ

6257. Dinilmiş âŝafı ķıġırdı anı
 Açar âŝafa bu râz-ı nihânı

6258. Ne dirsin bu kelâmuñ ŝıĥĥatine
 Nihâyet yoķ o Yezdân ķudretine

6259. Dilerse pâdişâh eyler gedâyı
 Dirîġ itmez o maħlûķdan ‛aţâyı

6260. Murâd ise bunıñ aŝlını bilmek
 Kemâli üzre ġavrına irişmek

6261. Yazıñ nâme virüñ hüdhüde anı
 Ulaşdurur anı gerekse cânı

6262. Anı nâmede eyleñ dîne da‛vet
 Ne vech-ile ider görüñ iţâ‛at

6263. Müselmân olmaz ise vara ‛asker
 Döküle üzerine dîv ile er 

*  BL’de sadece “İnnî vecedtü imre᾿eten” kısmı var. // “Sebe’den sana çok doğru (ve önem-
li) bir haber getirdim. Bir kadınla karşılaştım…” (en-Neml 27/22-23)

** “(Süleymân Hüdhüd’e dedi ki): Doğru mu söyledin, yoksa yalancılardan mısın, baka-
cağız.” (en-Neml 27/27)

6263 dîv ile: dîvle (BL)
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6264. Helâk eyle ķamusın ķoma kimse
 Ditirer murġ u mâhî nâmuñ añsa 

6265. Dimiş ki imdi aña nâmeyi yaz
 Ma‛ânîsi çoķ ola yazısı az 

6266. Dimiş Tevrât’da bir nâm var yazayım
 Muķaddem sizüñ ismiñüz añayım

İnnehu min Süleymâne ve innehu bismillâhi’r-raĥmâni’r-raĥîm. Ellâ ta‛lû 
‛aleyye ve᾿tûnî müslimîn* [227b BL]

6267. Süleymân Nebî’yi ki sen bilesin
 Ki Belķįs’sin bu nâmeyi göresin 

6268. Güneşe ţapar imişsin günâhdur
 Güneş devr itdürici bir ilâhdur

6269. Beni bil peyġamber Ĥaķķ’ı bil bir [163b İÜ]
 Müselmân olmaġa sen eyle tedbîr

6270. Yazıldı nâme hüdhüd aldı gitdi
 Dinür ki varuban Belķįs’e yitdi

6271. Su᾿âldür ki Süleymân kendü adın
 Muķaddem yazdı naķl eyle murâdın

6272. Ħudâ nâmından evvel neye ķıldı
 Bu ĥâl içün göre ne nükte buldı

6273. Cevâb budur ki küffâr idi ol ķavm
 Sögerler bilürem ki baña ol cem

6274. Ħudâ nâmını te᾿ħîrden murâd ol
 Buradan żâhir oldı bil ki medlûl

6275. Alup hüdhüd yüridi Belķįs’e dek
 Bu yolda biline ki çekdi emek

6264 Ditirer: Ditrer (İÜ)
6265 nâmeyi: nâmei (BL)
*  “Mektup Süleymân’dandır, rahmân ve rahîm olan Allâh’ın adıyla (başlamakta)dır. Bana 

baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin, diye (yazmaktadır.)” (en-Neml 27/30-31)
6267 nebîyi ki: nebî ki (İÜ) // nâmeyi: nâmei (BL)
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6276. Dehene nâmeyi alup o hüdhüd
 Girür sarâyına ol dökmedin süd 

6277. Ķomış ol nâmeyi Belķįs öñine
 Baķar dir Belķįs’i mühr-i nigîne 

6278. Ta‛accüb eylemiş gördükde Belķįs
 Baķup hüdhüdi dir eyledi teşħîŝ 

6279. Uçup hüdhüd ķonup giride durur
 Tevaķķufda durur ki ne buyurur 

6280. Açuban oķumış nâm-ı Süleymân
 Dimiş hüdhüde aġız açup ol ân 

6281. Seni bu araya kim gönderüpdür [228a BL]
 Ħudâ hüdhüde ol ân dil virüpdür

6282. Dimiş ki âdem ü perî vü dîvüñ
 Ve ĥayvânât-ı vaĥşî daħı bilüñ

6283. Ve cümle murġlaruñ ü daħı maħlûķ
 Muţî‛dür emrine anda ħilâf yoķ

6284. O şâh-ı kâmkâruñ nâmesidür
 Bunı yazan o kâtib ħâmesidür

6285. İşidür hüdhüdüñ Belķįs kelâmuñ
 Getürdür dir o beglerüñ olanın 

6286. Dimiş ki ulu şâhdan nâme geldi
 O nâmeyi bilüñ ki ķuş getürdi 

6276 nâmeyi: nâmei (BL)
6277 nâmeyi: nâmei (BL)
6278 İÜ’de “eylemiş”deki “şın”ın noktaları yok.
6279 giride: giri yiride (İÜ)
6280 aġız: aġır (İÜ)
6285 İşidür: İşidüñ (İÜ) İkinci mısrâın başı her iki nüshada da “Getürür dur dir” şeklindedir. 

Ancak bu okuyuş vezni bozmaktadır. H nüshasında ise bu ibâre “getür dur dir” şeklinde-
dir (vr. 163b).

6286 nâmeyi: nâmei (BL)



Kısas-ı  Enbiyâ 681

6287. İder mefhûm-ı nâmeyi beyân ol
 Buña ma‛ķūl tedbîr ile bulıñ yol 

6288. Sizüñ benden ziyâde ‛aķlıñuz dir
 Süleymân nâmesidür ‛aķlıñı dir

6289. Deyu eyler ħiţâbı anlara ħoş
 Anuñ deryâ-yı ‛aķlı eylemiş cûş

6290. Dimiş begler ki ķudret var ziyâde [164a İÜ]
 Ne fermân ide ol ķalbi küşâde 

6291. Muţî‛uz emrine fermân anuñdur
 Cevâhir ma‛denidür kân anuñdur 

6292. Gelür ise Süleymân bunda taĥķįķ
 Çekersiz cümleñüz biline tażyîķ

6293. Ħarâb olur ilimüz her ne kim var
 Tedârükle gerekdür buña âśâr 

6294. Revâdur ilçi göndermek o şâha
 Revân eyleñ hemân ilçiyi râha

6295. Eger mâl ile bulursa tesellî
 Bu tedbîrden olınur ĥâli belli

6296. Eger mâl almaya peyġamber ola [228b BL]
 Anuñ nûrânî vechi ķalbe dola

6297. Düzüp pîşkeş tedârük eyleñüz dir
 Çaķır gözlü biñ at biñ ķul yede dir 

6298. Muraŝŝa‛ her atuñ eyer uyanı
 Ve altun tellidür çelik olanı

6299. Ve dört altun kerpiç bile virmiş
 Kemâl-i ‛izzet üzre nâme yazmış

6287 nâmeyi: nâmei (BL)
6290 ķalbi küşâde: ķalb-i küşâde (İÜ)
6291 Muţî‛uz: Muţî‛um (İÜ)
6293 ilimüz: elimüz (BL)
6297 Düzüp: Diyüp (İÜ)
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6300. Dimiş ilçi süricek işige yüz
 Hediyye ola maķbûl bendeyüz biz

6301. Süleymân bildi evvel bu me᾿âli
 Diledi eyleye Belķįs’e âlı

6302. O ân kesdirdi dört yüz zerdî kerpiç
 Cihân rûyında bu olmadı dir hîç

6303. Ve dört bin ķul muraŝŝa‛dur libâsı
 Muraŝŝa‛ dutdı çevgânı ħavâŝŝı 

6304. Girüp meydâna devürdi oları
 Göre tâ kim gelen ilçi buları

6305. Gelüp Belķįs’üñ ilçisi görür dir
 Iŝırup barmaġın ĥayrân ķalur dir

6306. Ķonur dîvânda dört kerpiç alur yir
 O dört kerpici ilçi anda ķor dir

6307. Ki biñ getürdügi ķadar görürler
 Biraz eyyâm dembeste ķalurlar 

6308. Görür ilçi Süleymân heybetini
 Kemâli ile añlar ķudretini

6309. Görürler taħt havâ üzre mu‛allaķ
 Ve dört biñ ķuş ķanadın germiş el-ĥaķ 

6310. Süleymân’a iderler gölge anlar
 Ve durmışlardı ŝâf ŝâfın erenler 

6311. Ve dîvler perîler yirince durmış [229a BL; 164b İÜ]
 Dîvân maħlûķ-ıla dopdolu olmış 

6312. Süleymân taħt üzere ŝavlet ile
 Başında tâc oturur devlet ile

6303 muraŝŝa‛dür: muraŝŝa‛ dir (İÜ)
6307 ķadar: ķādir (BL)
6309 “germiş” kelimesi İÜ’de mısrâ içinde “gümüş” olarak yazılmış, kenarda düzeltilmiş.
6310 durmışlardı: dumışlardı (BL)
6311 dopdolu: ţopţolu (İÜ)
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6313. Süleymân ilçiye dir mâl gerekmez
 Cihân mâlı virilse te᾿śîr itmez

6314. Baña Yezdân o deñlü virdi mâlı
 Baña ma‛lûmdurur mâluñ me᾿âli

6315. Sizi Tañrı’ya da‛vet iderem ben
 Getürürseñüz îmân buluñ eymen

6316. Eger ki Tañrı’ya dönmeyesüz siz
 ‛Asâkîrüm elünde ķırılursız

6317. Çü Belķįs’üñ yanına irer elçi
 İder Belķįs’e edeble keleci

6318. Ne kim görmiş ĥikâyet eylemiş dir
 İder Belķįs’e te᾿śîr emr-i taķdîr

6319. Cevâbıña muķābele olunmaz
 Anuñ re᾿yinde hîç noķŝân bulunmaz 

6320. Anuñ dînine girmekdür ŝavâbı
 Gider sen dîdeden ġafletle ħâbı 

6321. Yaraġ idüñ Süleymân’a varula
 Anuñ emri üzerine oluna

6322. Süleymân daħı hüdhüdi revâna
 İder ki tâ anuñ yanına yana

6323. Ne yire ķonalar ne söyleşeler
 Oları göricek ne deye iller

6324. Varup hüdhüd olarla bile olmış
 Olaruñ cümle esrârını bilmiş

6325. Dinür Belķįs tedârükle bezemiş
 Olar dört yüz ķaravaş idi dinmiş

6326. Ve dört yüz deve yükiyle hediyye [229b BL]
 Ve dört yüz atlu bindi dindi bile

6319 bulunmaz: olunmaz (İÜ)
6320 Gider sen: Gide tâ (İÜ); ħâbı: ħˇâbı (İÜ)
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6327. Ve Belķįs begridi yürüdi yola
 Şikârını diler getüre ķula

6328. O Belķįs taħtını hüdhüd ĥikâyet
 Süleymân’a o ķılmışdı rivâyet 

6329. Ķulaķdan ‛âşıķı oldı Süleymân
 Anı görmeklige iver idi cân

Vaŝf-ı taħt-ı Belķes

6330. O taħtı oldı dirler ħâm gümüşden
 Ve dört yanında dört arslan da andan

6331. Ve dört bucaķda dört ţâvus olmış [165a İÜ]
 Gözinüñ birine yâķūt ķonmış 

6332. Ve altmış arşun uzun ķırķ da eni
 ‛Acâ᾿ib ķıŝŝalardur diñle bunı 

6333. O taħt ardına sırça perde olmış
 Ķulaķ dut bunda üstâdlar ne ķılmış

6334. O perdeye diker beş yüz direk dir
 Otuz arşun direk ķalıñı yir 

6335. Direkler üzre itmiş sırça evler
 Her evi birbirine bend iderler

6336. O evler üzre ķubbeler yapılmış
 Biri altun biri gümüşden olmış

6337. O ķubbe üzre yâķūtlar ķonulmış
 O şehrüñ üzerine şu‛le virmiş

6338. Dinür Fir‛avn u Nemrûd’dan ziyâde
 O Belķįs ķudreti ķılmış iĥâţa

6339. On iki biñ ŝu başısı yürür dir
 On iki biñ kişi her ŝu başı bir

6328 ĥikâyet: ĥikâye (İÜ)
6331 Gözinüñ: Görinüñ (BL)
6332 ‛Acâ᾿ib: ‛Acâyib (BL)
6334 ķalıñı: falıġı (BL)
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6340. Taŝarruf ider-imiş gice gündüz [230a BL]
 Ŝanasın âsmân yüzünde yıldız

6341. Dinür Belķįs ki bir menzil yüridi
 Süleymân-ı zamân da anı bildi 

6342. Diledi Belķįs’üñ taħtını evvel
 Getürmesine ħuddâm uralar el

6343. Aña getürmege olmaya minnet
 Aña ıżhâr olına özge ķudret

6344. Didiler kim getüre bunı andan
 Tetebbü‛ olına ins-ile cinden

Ķāle ‛ifrîtün mine’l-cinni ene âtîke*

6345. Olur cinler ulusı anda ĥâżır
 Bu ħidmete göz açdı oldı nâżır

6346. Dimiş bunda getürsin anı fevrî
 Daġıtmadın bu dem siz iş bu devri 

Yâ eyyühe’l-mele᾿ü eyyüküm ye᾿tînî bi-‛arşihâ**

6347. Süleymân dir ki bu dem ola baħtı
 Getüre bu aralıġa o raħtı 

6348. Dimiş ‛ifrît yine ben getürürem
 Bugün meydânda ‛ahdüme dururam 

6349. Dimiş âŝaf gözüñ yum yâ Süleymân
 Dimiş açġıl ‛inâyet ķıldı Yezdân

6350. Gözin açar Süleymân-ı Nebî gör [165b İÜ]
 O taħtı ol araya geldi görür

6341 Belķįs: Belķįs’a (BL)
*  “Cinlerden bir ifrit, sana getiririm dedi.” (en-Neml 27/39) 
6346 bunda: bende (İÜ)
**  ye᾿tînî: ye᾿tiyenî (BL) // “Ey ulular! Hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir?” (en-

Neml 27/38)
6347 Süleymân dir ki bu dem: Süleymân gene dir ki (İÜ)
6348 dururam: ţururam (İÜ)
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6351. Süleymân âŝafuñ görür işini
 Eliyle oħşadı dinür başını

6352. Kerâmâtından imiş âŝafuñ ol
 O ânda çünki ĥâŝıl oldı medlûl

6353. O âŝaf ħûb oķur Tevrât’ı dinmiş [230b BL]
 O Yezdân’uñ ulu adın oķumış

Bismillâhi’r-raĥmâni’r-raĥîm

Felemmâ re᾿âhu müsteķırren ‛indehu* 

6354. Süleymân taħtı ol ân gördi didi
 Bu Tañrı’nuñ ‛aţâsı baña geldi

6355. Gelüp Belķįs daħı irişdi dinmiş
 Dilemiş ol Süleymân’a gireymiş

Ķāle nekkirû lehâ ‛arşehâ nenżur etehtedî**

6356. Süleymân buyurur ol taħtı örtüñ
 Nice ‛ibret-nümâ işleri gördüñ

6357. Muraŝsa‛ tâc başında ol nigâruñ
 Muraŝŝa‛ yaşmaķ ile rûzigâruñ 

6358. Ferîdi çeşm-i fettân zülfi ‛ayyâr
 Hezâr dilleri bend iderdi her târ

6359. Ħırâm-ı serviyi ķomış yabanda
 Lebünden mürde cânlar ola zinde 

6360. İcâzet oldı girdi taħt öñüne
 O dem baķdı Süleymân dir nigîne

6361. Ķodı şâh taħtınuñ pâyine ol baş
 İder ķaddin ħamîde gör o ķallâş

*  “(Süleymân) onu (melikenin tahtını) yanıbaşına yerleşmiş olarak görünce…” (en-Neml 
27/40)

** “(Süleymân) dedi ki: Onun tahtını bilemeyeceği bir hâle getirin. Bakalım tanıyacak 
mı…” (en-Neml 27/41)

6357 yaşmaķ: paşmaķ (BL)
6359 Ħırâm-ı serviyi: Ħırâm servi (İÜ)
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6362. Du‛â itdi o demde murġ u insân
 Nüvaħt eyledi başın gör Süleymân

6363. Dimiş ki taħt-ı eyvânuñ yücelsin
 Bu cismüm içre taĥķįķ bil ki cânsın

6364. Saña ol vire dâyim rûzigâruñ
 Müdâmî pâyiñe düşe şikâruñ

6365. Deyüp ħâmûş olup durdı orada
 Ŝorar taħtını dir âŝaf burada

6366. Žekâsın bilmek isterdi Süleymân [231a BL]
 O taħta eyledi Belķįs nażarân

6367. Müşâbihdür dimiş taħt-ı ża‛îfe
 İrişmiş rûzigâr dir bu naĥîfe

6368. Süleymân dir meleklükden nişân var
 Eger İslâm müyesser ide Settâr

6369. Bunı Belķįs işidüp dimiş ol ân [166a İÜ]
 Niçün ben olmayam bu dem müselmân 

Ve ûtîne’l-‛ilme min ķablihâ*

6370. Seni ben bilmedin bildüm ki ol Ĥaķ
 Seni vü hem beni yaratdı muţlaķ

6371. Aña secde idüp inanmışımdur
 Anuñ emriyle yek ķaţre olur dür 

6372. Ki bir ma‛nî daħı budur ki iy yâr
 Ķanı taħtuñ deyu söylendi aħbâr

Ķālet ke᾿ennehu hüve**

6373. Dimiş Belķįs ŝanasın bu benümdür
 Süleymân alıñuz tîz örtisin dir

6369 olmayam: bilmeyem (İÜ)
*  “Bize daha önce (Allâh’tan) bilgi verilmişti.” (en-Neml 27/42)
6371 idüp: itmeyen (BL) // emriyle: emri ile (BL)
**  “(Belkıs) şöyle cevap verdi: Tıpkı o!” (en-Neml 27/42)
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6374. O ânda örti alındıķda görür
 Hemân baķdıķda Belķįs taħtı bilür

6375. Dimiş nice getürdüñüz buraya
 İder dir âferîn taĥsîn bu râya 

6376. Benüm taħtum var idügin bilesiz
 Bu ân içinde bunda getüresiz

Ve ûtîne’l‛ilme*

6377. Süleymân dir Ħudâ peyġamber itdi
 Baña ‛ilm virüben gör ki ne itdi 

6378. O dem Belķįs dimiş ki iy Süleymân [231b BL]
 Ki taĥķįķ bilesin benven müselmân 

6379. Süleymân dir ki ne ĥâl bâ‛iś oldı
 Dimiş ki nâmeñüz ķalbime doldı

6380. Yazılmış anda bismillâh gördüm
 Ĥurûfından bu ma‛nâları buldım

6381. Be birdür eyledüm aña şükür ben
 Ki sîn ‛ışķuñ nişânun gözledi ten

6382. Ki mîm mülkdür müyesser itdi Yezdân
 Delîl oldı bunıñla baña iž‛ân

6383. Süleymân Belķįs’üñ sözine ĥayrân
 Olup ol ânda ‛arż eyledi îmân

Ve ŝaddehâ mâ kânet**

6384. Peşîmân oldı geçmiş ‛ömre Belķįs
 Dögündi ţaşlar ile dindi İblîs

6385. Süleymân Belķįs’i eve getürmiş
 Dilemiş şer‛-ile idine ol iş

6375 râya: re᾿ye (BL)
*  “Bize (Allâh’tan) bilgi verilmişti.” (en-Neml 27/42)
6377 ne itdi: n’itdi (BL)
6378 İÜ’de “bilesin”den önce sehven “bil ki” yazılmış.
**  “Onu [Allâh’tan başka taptığı] şeyler alıkoymuştu.” (en-Neml 27/43)
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6386. Ve yetmiş dört ħâtûn-ı Süleymân [166b İÜ]
 Ve dört yüz câriye de buña inan

6387. Süleymân’a dimişler Belķįs içün
 Pür itmiş baldırın mûlarla Bî-çûn

6388. Bunı bilmek içün görmek diler ol
 Dinür dîvler iderler ŝırçadan yol

6389. Bir ırmaķ şeklini gösterür anlar
 Dîvâr ardında Süleymân’ı ķorlar

6390. O Belķįs’e küçük ırmaķ dinilür
 Açıķ topuķ ile Belķįs yürür

6391. Süleymân da görür ki ġayr-ı vâķı‛
 Bu ĥîle ħalķ içinde oldı şâyi‛ 

Ķele leha’dħuli’ŝ-ŝarĥa felemmâ ra᾿ethu ĥasibethu lücceten ve keşefet ‛an 
sâķeyhâ*

6392. Bilür Belķįs daħı bu ĥîle imiş
 Dimiş bundan murâdıñuz ne imiş

Ķālet rabbi innî żalemtü nefsî** [232a BL]

6393. Dimiş Belķįs nefsüme żulüm çoķ
 Olunmış luţf u iĥsân-ı Ħudâ çoķ

6394. Süleymân’a inandum müslümânum
 Ŝaĥîĥ Tañrı’ya dönmişim i cânum

6395. Süleymân Belķįs’i şer‛-ile aldı
 Murâda vâŝıl olup ħâtûn oldı

6396. Ri‛âyet üzre Belķįs’i sürûrda
 Ve taħtı üzre žerre yoķ ġurûrda 

6391 Son iki beyit (6389-6390) BL’de yok.
*  “Ona, köşke gir, dendi. Melike onu görünce derin bir su sandı ve eteğini yukarı çekti.” 

(en-Neml 27/44)
** İÜ’de “innî” yok. // “Melike dedi ki: Rabbim! Ben gerçekten kendime yazık etmişim.” 

(en-Neml 27/44)
6396 İÜ’de “žerre” yok.
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6397. Ŝafâ üzre geçürür gice gündüz
 Oķur Tevrât’ı sürerdi yire yüz

Mühr-i Süleymân’ı Dîv Alduġı Maĥaldür*

Ve’ttebe‛û mâ tetlü’ş-şeyâţînü ‛alâ mülki Süleymân**

6398. Süleymân ħâtem ile ĥükm iderdi
 O âbdest alıcaķ diñle n’iderdi

6399. Çıķarup ħâtemi ħâdime virür
 Bu ĥâlden işit imdi kim ne görür

6400. Getürmiş ħâtemi cennetden Âdem
 Cinândan ol zemîne indügi dem

6401. O cümle ħâŝŝa ol ħâtemde imiş
 Buradan görelüm neye irer iş

6402. Yine âbdest alurken dindi ħâdim
 Bulunmaz ol arada bil o nâdim

6403. Girür bir dîv o ħâdim şekline tîz [167a İÜ]
 Süleymân’dan alur ħâtemi ħûn-rîz

6404. Daķup engüştine taħta oturmış
 Süleymân anı bu ĥâl üzre görmüş

6405. Süleymân’um dimege aña ķorķar [232b BL]
 Żarûretde tedârükde gerek er

6406. Çıķar şehrüñ içine dir Süleymân
 Süleymânum dise gülerdi insân

6407. Süleymân dir kenâr-ı baĥre irdi
 O gün içinde dir ķarnı acıķdı

6408. Balıķ ŝayyâdına ol oldı şâkird
 Aña bir aķçe bir balıķdı ‛âid 

* alduġı maĥaldür: alduġıdur (İÜ)
** “Süleymân’ın hükümrânlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbî       

oldular.” (el-Bakara 2/102)
6408 ‛âid: ‛âyid (BL)
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6409. İder ŝayyâda ħidmet hem ‛ibâdet
 Ve ķırķ günde bulur nekbet nihâyet

6410. Dimiş âŝaf Süleymân vaŝfı yoķdur
 Bunıñ evżâ‛-ı ‛acîbesi çoķdur

6411. Bilür ol kendüniñ bilindügini
 Bıraġur deñize dir ol nigîni

6412. Ħudâ emri ile balıķ yudar dir
 Görelüm neye irer emr-i taķdîr 

6413. Düşer balıķ o ŝayyâdlar aġına
 Yine devlet gelür dir ayaġına

6414. Süleymân’a buçuķ aķçeyle balıķ
 Naŝîb ider o dem içinde Ħâlıķ

6415. Balıġuñ yardı ķarnını Süleymân
 Bulur dir ħâtemi ķarnında ol ân

6416. Ħudâ’ya ĥamd idüp eyledi secde
 Ŝafâsından gelür dir anda vecde

6417. Alur ħâtemi engüşte Süleymân
 Ħudâ baġışladı şâhlıġı ol ân

6418. Geçüp taħta oturdı mâcerâyı
 Deyüp beglere âŝafa bu râyı

6419. Süleymân’uñ yedi oġlı üç ķızı var
 Bunı böyle dimişler ehl-i aħbâr 

6420. ‛İbâdete olur meşġūl Süleymân [233a BL]
 Buyurur dîvlere ħidmetler ol ân

6421. Dimiş deryâ yüzinden getürüñ ŝu
 Tevaķķuf eylemeñ zinhâr yaman ħû

6422. Ķaķımış deñize dinmiş Süleymân
 Deñiz bir gemi ġarķ itdükde inan

6412 emri ile: emriyle bir (İÜ)
6419 Birinci mısrâda vezin bozuk.
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6423. Buyurmış yile kim taħtı getürüñ
 Fülân ţaġuñ üzerine yitürüñ

6424. Ve dimiş dîvlere bu ţaġı kesüñ [167b İÜ]
 O deryânuñ ŝuyını bunda döküñ 

6425. Mübârek başı aġrıdı didiler
 Olur dört ay yedi gün ŝayru dirler

6426. Ża‛îf olup dayandı dir ‛aŝâya
 Bu cümle işler âsândur Ħudâ’ya 

6427. ‛Aŝâ üstünde ‛Azrâ᾿îl alur rûĥ
 Oķur ol ânda dir esmâ-ı ŝubbûĥ 

6428. ‛Aŝâda yedi yıl durmış Süleymân
 Dayanup anı ŝaġ ŝanurlar ol ân

6429. Ħudâ ölümini bildürmedi dir
 Anı ķudretüm-ile bekledüm dir

6430. Ķarınca yer ‛aŝâyı çüridür gör
 ‛Aŝâ ile Süleymân düşdi dinür

Felemmâ ħarre tebeyyeneti’l-cinnü en lev kânû ya‛lemûn*

6431. Vuĥûş ile ţuyûr insân bilürler
 Süleymân’ı ķamusı öldi dirler

6432. Burada oldı ma‛lûm dîv ü perî
 Ġayb bilmez doķunmaz dindi şerri 

6433. Eger bileydi kesmeyeydi ţaġı
 İţâ‛at itmeye idi o bâġį 

6424 İÜ’de “vü” yok.
6426 dayandı: ţayandı (İÜ)
6427 esmâ-ı ŝubbûĥ: esmâ u rûĥ (İÜ)
*  en lev: in lev (BL) // “(Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi…” 

(Sebe’ 34/14)
6432 oldı ma‛lûm dîv ü perî: itdi ma‛lûm dîv perrî (BL)
6433 o bâġį: o yaġı (BL)
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6434. Süleymân meyyitin Şâm’a iledür [233b BL]
 Ţarâvet üzerine yine durur 

6435. Benî İsrâ᾿îlî’den peyġamber
 Dinür biñ kimse var sözleri ‛anber

6436. Zekeriyyâ’yı peyġamber ider Ĥaķ
 Olar üstine ta‛yîn ķıldı el-ĥaķ

6437. Süleymân rûĥına oķuñ du‛âyı
 Beķā üzre degildür bil fenâyı 

Ķıŝŝa-i Zekeriyyâ Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm*

6438. Zekeriyyâ’yı bil Dâvûd ķızından
 İşid imdi olarıñ da sözünden

6439. Ziyâde ‛âbid ü vâ‛iż idi dir
 Ħudâ vaŝfına fem açmışdı ol pîr

6440. Dimiş kâf-hâ-yâ-‛ayn-ŝâd İbn ‛Abbâs
 Buyurmış ol Kerîm ki bileler nâs 

6441. Ĥurûf-ı kâf rızķa ben yiterüm
 Hâ azmışa yolın göstericiyüm

6442. ‛Ayn maħlûķımıñ ĥâlin bilen ben
 Ve ŝâd va‛dimde ŝâdıķam di aĥsen

6443. Zekeriyyâ benüm maķbûl ķulumdur [168a İÜ]
 Gerek olan kişiye bil ‛ulûmdur

6444. Buyurmış Raĥmeten li’l-‛âlemîn bil
 ‛Ulûmı sa‛y idüben eyle taĥŝîl

İž nâdâ rabbehu nidâ᾿en ħafiyyâ**

6445. Zekeriyyâ ider du‛âyı iħfâ
 Başın secdeye ķordı eyle ŝafâ

6434 iledür: iletür (İÜ)
6437 fenâyı: bu fânî (BL)
* ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL)
6440 kâf-hâ-yâ-‛ayn-ŝâd: kâf-hâ-‛ayn-ŝâd (BL)
**  “Hani o, gizli bir sesle Rabbine niyâz etmişti.” (Meryem 19/3)
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Ķāle rabbi innî vehene’l-‛ażmu minnî [ve’şte‛ale’r-re᾿sü] şeyben*

6446. İlâhâ dir ŝaçum aġardı cümle [234a BL]
 Süñügüm köhnedi dir pîrligümde

Ve kâneti’mre᾿etî ‛âķiren**

6447. Benüm ħâtûnım itmez oldı evlâd
 Velî senden bir oġıl isterem şâd

Yeriśünî ve yeriśü min âli Ya‛ķūbe ve’c‛alhu rabbi raḍıyyen***

6448. Dimiş Ya‛ķûb nesli ile benden
 Yeye mîrâś-ı şer‛î vech-i aĥsen

6449. Bile ĥikmet ü peyġamber ola dir
 Du‛âsın Ĥaķ ķabûle irgüre pîr 

Yâ Zekeriyyâ innâ nübeşşirüke bi-ġulâmini’smuhu Yaĥyâ****

6450. Zekeriyyâ’ya Ĥaķ virdi oġul bil
 Anuñ nâmına sen Yaĥyâ di gil

6451. Geçer ķırķ gün olur ĥâmile ħâtûn
 Żuhûra geldi Yaĥyâ gözüñ aydın

6452. Yigirmi yedi yıl daħı olur ŝaġ
 Temâşâ eyledi ŝaĥrâ ile bâġ

6453. İrişdi va‛de gör neye irişür
 Yazılmışdı ezelde aña menşûr

6454. Zekeriyyâ’ya Yehûdâ ider ķaŝd
 Ola tâ ellerinde ķabż ile baŝţ

6455. Ķaçar dir anlaruñ şerrinden ol dem
 Żarûrete ire çaluşır âdem 

* Her iki nüshada “ve’şte‛ale’r-re᾿sü” yok; İÜ’de “şeyben” yok. // “Rabbim! dedi, gerçek-
ten kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı.” (Meryem 19/4)

** Ve kâneti’mre᾿etî: Ve kâne imre᾿etî (BL) // “Karım da kısırdır.” (Meryem 19/5)
*** “Ki o bana vâris olsun. Ya’kub hânedânına da vâris olsun. Rabbim, onu rızâna lâyık kıl.” 

(Meryem 19/6)
6449 pîr: dir (BL)
****  “(Allâh şöyle buyurdu): Ey Zekeriyyâ! Biz sana bir oğul müjdeleriz ki onun adı 

Yahyâ’dır.” (Meryem 19/7)
6455 Żarûrete: Żarûreye (İÜ)
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6456. Ķaçar ilerü ķovarlar Yehûdâ
 Maĥal olur düşülür ŝuya oda

6457. İrişür bir aġaca dir beni al
 Yarılur aġaç alur gör nedür âl

6458. ‛Amâmesinüñ ucı ţaşra ķalmış [234b BL]
 Yehûdâ ol nişânını ki bulmış

6459. Aġacı testere ile biçerler [168b İÜ]
 Zekeriyyâ’yı dü nîme iderler 

6460. Zekeriyyâ ider cânını teslîm
 Ħudâ’ya bilesin iy ‛âlî müslim

6461. Zekeriyyâ içün oķı du‛âyı
 Saña da raĥmet eyleye o Bârî

Fâtiĥa*

Ķıŝŝa-i Yaĥyâ Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm

6462. Ħudâ Ķur᾿ân’da seyyid dimemiş dir
 Dinür Yaĥyâ’ya Kur᾿ân’da dimiş dir

Ve seyyiden ve ĥaŝûren ve nebiyyen mine’ŝ-ŝâliĥîn**

6463. Nice gelmişdür İbrâhîm ‛aķebince
 Nihâyetde bu Yaĥyâ’ya irince 

6464. Benî İsrâ᾿îlî’den seksen biñ
 Peyġamber gelüpdür bunı bilüñ 

6465. Ki Yaĥyâ’dan ŝaġįri yoķ idi dir
 Azacıķ ‛ömr içünde emr-i taķdîr

6466. Aña çoķluķ ‛ibâdet itmek oldı
 ‛Ulûm u ĥikmet ile ķalbi doldı

6459 testere: destere (İÜ)
*  BL’de yok.
**  “Efendi, iffetli ve sâlihlerden bir peygamber olarak…” (Âl-i İmrân 3/39)
6463 Birinci mısrâda vezin bozuk.
6464 İsrâ᾿îlî’den: İsrâ᾿îl’den (BL)
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Yâ Yaĥyâ ħuži’l-kitâbe bi-ķuvvetin*

6467. Kitâbuñ dut buyurdı ķuvvetüñle
 Ki dört yaşında irdüñ ‛izzetüñle

6468. Peġamber oluban ĥükme irişdüñ
 Budur inŝâf ki sen özge dürüşdüñ

6469. Ve mürsellere ķırķ yaşında geldi
 Ve Yaĥyâ’ya ki dört yaşında dindi

6470. Oķumuş Yaĥyâ dir Tevrât’ı ezber [235a BL]
 Ma‛ânîsine vâķıf dindi gevher

Ve âteynâhü’l-ĥükme ŝabiyyen**

6471. Daħı oġlan-iken Yaĥyâ’ya ĥikmet
 Virür Yezdân müdâmî aña minnet

6472. Anası raĥmi içre Yaĥyâ dindi
 İlâha ŝanasın-kim ol ţapındı 

6473. Zekeriyyâ’ya dimiş zevcesi dir
 ‛Aceb olmaya dir peyġamber olur

6474. Didiler bil ki ol ĥażrete Meryem
 O Yaĥyâ anası hemşîredür hem

6475. Sürer Yaĥyâ ‛ömür otuz ţoķuz yıl
 Kelâm olmaya bu arada taţvîl

6476. Ţamu ħavfından aġlar didi dâ᾿im [169a İÜ]
 Olurmış ol ‛ibâdet üzre ķā᾿im 

6477. Neye aġlarsın iy Yaĥyâ dimişler
 Cihânda işlemedüñ yaman işler

*  “Ey Yahyâ! Kitâba vargücünle sarıl!” (Meryem 19/12)
**  âteynâhü’l-ĥükme: âteyne’l-ĥükme (BL) // “Ve henüz sabi iken ona hikmet verdik.” 

(Meryem 19/12)
6472 ţapındı: ţayandı (İÜ)
6476 dâ᾿im: dâyim (BL); ķā᾿im: ķāyim (BL)
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6478. ‛İbâdetde muķįmsin gice gündüz
 Dimiş şeyţân ‛ibâdet ķıldı dümdüz 

6479. Racîm oldı ŝoñunda ķorķu vardur
 Ġurûr çekmez cihânda ol kim erdür

6480. O cümle enbiyâ güftârla da‛vet
 İderler idi ħalķa pend ü raġbet 

6481. Çü Yaĥyâ aġlamaķla ķıldı da‛vet
 Bükâdan almış idi küllî ležžet

6482. Benî İsrâ᾿îlî’nüñ ‛âleminden
 Aña tâbi‛ idi yetmiş neferden

6483. Palas geyüp bile yürürler idi
 Kitâb yazan kitâbda böyle didi

6484. Ţa‛âm üç günde bir yir idi Yaĥyâ [235b BL]
 Ŝorarsañ bu su᾿âli dimiş ol ya 

6485. Bunıñ ĥikmetini bilmek dilerseñ
 Kemâl-i sırrına irmek dilerseñ 

6486. Ħudâ babama beni virdüginde
 Babama muştulamışlar o günde

6487. Babam üç güne dek ŝavm üzre olmuş
 Oġul peyġamber olmasını ŝormış

6488. Dimiş dir iy Kerîm baña ‛ayân ķıl
 Baña ma‛lûm ola tâ ĥâl-i oġul 

Âyetüke ellâ tükellime’n-nâse śelâśe leyâlin seviyyen*

6489. Dinür Yaĥyâ şerî‛atünde üç gün
 Oruç dutan u söylemezdi ol gün

6478 İÜ’de “dümdüz” kelimesinin yanında, derkenâr olarak “düpdüz” de yazılmış.
6480 enbiyâ: evliyâ (İÜ)
6484 su᾿âli: su᾿âl (BL)
6485 Kemâl-i sırrına: Kemâli sırrına (İÜ)
6488 İÜ’de “dir” derkenâr olarak yazılmış.
*  “Sana işâret, sapasağlam olduğun hâlde (üç gün) üç gece insanlarla konuşamamandır.” 

(Meryem 19/10)
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6490. Ħudâ medĥ itdi Yaĥyâ’yı Kelâm’da
 Yir itsün bu kelâm işit ki cânda

Ve ĥanânen min ledünnâ*

6491. Buyurmış Ĥaķ ki Yaĥyâ şefķat ehli
 Ata ĥürmetine ķılmışdı meyli

6492. Baña ‛iŝyân yüzüni açmamışdur
 Edâ-i ħidmetünden ķaçmamışdur

Ve selâmün ‛aleyhi yevme vülide ve yevme yemûtü ve yevme yüb‛aśü 
ĥayyen**

6493. Îzid dimiş selâm Yaĥyâ’ya benden
 Ŝaĥîĥ bil aña ki ţoġduġı günden 

6494. Ve şol günde selâm ki anda ola [169b İÜ]
 Yine olsun selâm ki yine ķopa

6495. Zihî ‛izzet zihî luţf-ı İlâhî
 Ķuluna ‛izzet ide pâdişâhı

6496. Dimişler ulular yevmü’l-ķıyâmet [236a BL]
 İdeler peyġamberler iķāmet

6497. Yalıñuz duralar dinür ĥisâbda
 Bunı böyle yazar bilgil kitâbda

6498. Ve Yaĥyâ peyġamber çevresinde
 Melâ᾿ik ĥâżır ola dir bil anda

6499. ‛Adedde ola yetmiş biñ melek bil
 Ħudâ ķurbiyyetünden oldı taĥŝîl

6500. Atası ižni ile ola güftâr
 Anı eylece ĥıfż eyleye Settâr

6501. Zekeriyyâ dimiş bir gün iy oġıl
 Seni sevmege açmış Tañrı dir yol

* “Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı (verdik).” (Meryem 19/13)
** vülide: vülidehu (BL); yemûtü: temûtü (BL); yüb‛aśü: yeb‛aśü (BL) // “Doğduğu gün, 

öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selâm olsun!” (Meryem 19/15)
6493 bil aña ki: bilüñ anı (İÜ)
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6502. Baña dâyim kelâmuñ söylemezsin
 Dimiş Yaĥyâ ki baba diñlemezsin

6503. Saña ħoş gelmeye dirüm kelâmum
 Ki müşkil ola ol âħirde ĥâlüm 

6504. Ata ana yanında olsa dindi
 Dizi üzre müdâmî otururdı

6505. Kime söylese nâmın ķılmadı yâd
 Ri‛âyet gördiler bende vü âzâd

6506. Ķadem baŝdıķda dir dünyâya Yaĥyâ
 Ħudâ’dan ižn olınur mülke âyâ

6507. Gelüp görmege ižn olur olara
 Selâm-ı Ĥaķ getürmişler o yâra

6508. Zekeriyyâ ķaçan va‛ża çıķardı
 O kürsîde cevânîbe baķardı 

6509. Bile Yaĥyâ ki ĥâżır degil anda
 Cehennem vaŝfını ider o ĥâlde

6510. Eger ĥâżır ola cennetden aħbâr
 Açardı diñler idi cümle-i yâr

6511. Dimiş yârân bir gün vaŝf-ı dûzaħ [236b BL]
 Olunsa ŝu olurdı ķorķudan yaħ 

6512. Zekeriyyâ dimiş iħvâna yârân
 Bilürsiz virdi Yaĥyâ’yı o Sübĥân 

6513. Bilürsiz aña ġālib ħavf-ı Bî-çûn
 Cehennem vaŝfın itmem anun içün 

6514. İşidürse helâk eyleye kendin
 İşitdiler o ħalķ ol ânda pendin

6503 âħirde: uħrâda (İÜ)
6508 cevânîbe: cevâbına (İÜ)
6511 olurdı: olaydı (İÜ)
6512 iħvâna yârân: iħvân-ı yârân (BL)
6513 itmem: itmezem (İÜ)



TENKİTLİ METİN - Peygamber Kıssaları700

6515. Meger Yaĥyâ o gün olmaya anda [170a İÜ]
 Cehennem vaŝfını naķl ide bende

6516. O ‛âlimler durup Yaĥyâ’ya varur
 Bugün luţf üzre ţâ‛at ile buyur 

6517. Babañ vaŝf-ı cehennem ķıla bize
 O luţf ehli o demde uydı söze

6518. Gidüben ţâ‛ate dir oldı meşġūl
 Cehennem vaŝfına dir açılur yol

6519. İşidüp ħalķ ķamusı aġlaşurlar
 Cehennemüñ ‛ažâbın ţañlaşurlar

6520. Çıķar âbdest içün ţaşraya Yaĥyâ
 O ħalķuñ nâlesi dir âh ile vâ

6521. İrer sem‛ine Yaĥyâ’nuñ ü diñler
 İder taķrîr ġayyâ ķuyusını er

6522. Ħalâŝ olan Ħudâ ħavfiyle aġlar
 Yüregin âteş-i ħavf-ile daġlar 

6523. Didükde palasın yırtmışdı Yaĥyâ
 Var imiş biliñüz dere-i ġayyâ 

6524. Deyu feryâd ider yürür cihânda
 Ararlar anı tâ biline ķanda

6525. Atası anası feryâda düşmiş
 Oġulları o demde ţaġa düşmiş 

6526. Ararken çobana ŝorarlar anı [237a BL]
 Bir oġlan görmedüñ mi aġlar anı

6527. Dimiş ki görmedüm bu ţaġda bir zâr
 İder göynüklü göñüllere ol kâr 

6516 luţf üzre ţâ‛at ile: luţf ile ţâ‛at üzre (İÜ)
6522 âteş-i: itmiş (İÜ); daġlar: ţaġlar (BL)
6523 Didükde palasın yırtmışdı: Yididükde balasın yırmışdı (İÜ)
6525 Atası anası: Anası atası (İÜ)
6527 bu ţaġda: bir ţaġda (BL)
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6528. Didükde ţaġa çıķar vâlideyni
 Görür dizünde başı dir ki ânî 

6529. Elin başına ķoduķda anası
 Unutmış kendüyi daħı atası 

6530. Çaġırup Yaĥyâ dimiş yâ melâ᾿ik
 ‛Ažâba emr ile mi oldı sâlik

6531. Anası dir ki bil oġlum ki benven
 Ki ‛aķluñ başıña divşiresin sen 

6532. Dimiş ‛ažâb feriştehleri ŝandum
 İşidüben ‛ažâb cândan uŝandum

6533. Anası dir ĥaķım üstüñde çoķdur
 Var iki ĥâcetüm dime ki yoķdur

6534. Dimiş Yaĥyâ ne mümkin söz ŝınıla
 İţâ‛atdeyim aña mümkin ola

6535. Ve ammâ dilerüm destûr bu ţaġdan
 Bu ĥayvânlar yeridür bend u bâġdan 

6536. Bularla yürüsem bu ţaġ içinde [170b İÜ]
 Baña yegdür ki olam bâġ içinde

6537. ‛İbâdet eylesem Perverdigâr’a
 ‛Ažâb ħavfı gidüp biteydi yara

6538. Anası dir bu def‛a gel gidelüm
 Bu luţf-ı Ĥaķdurur saña n’idelüm

6539. Benî İsrâ᾿îlî’ler seni görsün
 Deyeler senüñ içün loķma yisün

6540. Ki birķaç loķma yidürem saña ben
 Yine diledigüñ eyleyesin sen

6528 ânî: ini (İÜ)
6529 atası: anası (BL)
6531 oġlum: oġul (İÜ) // divşiresin sen: divşir sen sen (BL)
6535 destûr: destû (BL) // yeridür: biridür (BL)
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6541. O dem Yaĥyâ anası atasıyla [237b BL]
 Gelürler evlerine cümle bile

6542. Görüp ķavmi olurlar cümle ħandân
 Pişirürler ţa‛âm yer loķma andan 

6543. Uyur ol yatsudan-ŝoñra dinilmiş
 Yaturken ķulaġına bir ün irmiş

6544. Ħudâ ţâ‛atini ķorķuyı ķodun
 Bu ân vaĥdet ile uyķuya uyduñ 

6545. O dem Yaĥyâ işidür bu nidâyı
 İdüp na‛ra uyandırduñ gedâyı

6546. Durup ŝaĥrâya düşdi âh ile dir
 Ki saz beñizli olan dertlüdür dir 

6547. Bu maĥal idi Zekeriyyâ öldi
 O dem Yaĥyâ peyġamber olundı

Bâ‛iś-i şehâdet-i Yaĥyâ Peyġamber ‛aleyhi’s-selâm

6548. Var imiş pâdişâh Ŝayĥûn isimli
 O küffâr âyînin dutmaķ resimli

6549. O Yaĥyâ’yı ziyâde sever imiş
 Danışurmış müdâmî aña her iş

6550. O key ķızına ‛âşıķ olmuş ol şâh
 İdermiş durmayuban derd-ile âh

6551. Dilermiş aluban ‛avrat idine
 Bu fi‛line diler ĥelâl dinile

6552. Dimiş Yaĥyâ ĥarâmdur saña bu iş
 Ferâġat eyle ġayrı ĥâle düriş

6553. Buyur Yaĥyâ alayım ķızı dirdi
 O men‛ itdükce artar idi derdi

6542 yer: bir (BL)
6545 ķorķuyı: ķorķutı (BL)
6546 dertlüdür dir: dertlüdür bil (İÜ)
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6554. Ķız anası bilür Yaĥyâ’yı mâni‛
 Dimiş fi‛limüze mâni‛ o ķāni‛

6555. İder meclis o beg gelür o ķız yâr [238a BL]
 Ţaġıdur ruħlarına ĥîle-i târ 

6556. Gelür bâde ķadeĥ destünde ķızuñ [171a İÜ]
 Muĥaŝŝalı buña irer ki sözüñ

6557. Ķıza vuŝlat diler ol beg dinilmiş
 Ķıza fitne fesâd ta‛lîm olunmış

6558. Dimiş vardur murâdum anı eyle
 Daħı maķŝûd ne ise anı söyle

6559. Dimiş señ söylegil baña murâdıñ
 Ola maķŝûd müdâm söylene adıñ

6560. Kesüp Yaĥyâ başı sîniye ķonsun
 O ân içinde maķŝûdıñız olsun 

6561. O dem Yaĥyâ başını kesmiş anlar
 Nice virür görüñ cân baş erenler

6562. Kesik başında Yaĥyâ dili söyler
 Ĥarâmdur dir bu işi kimler eyler

6563. O gice geçübeni ŝubĥ irişdi
 O Yaĥyâ ķanı ķaynadı vü ţaşdı 

6564. Aña ţopraķ ŝaçup yeñmedi il
 O şehr içine aķdı oldı dir sil

6565. Göl oluban çıķar burcına şehrüñ
 Revîşin diñlegil yârâ bu dehrüñ

6566. İrişür şâh-ı Bâbül’e bu aħbâr
 Cihâna şâyi‛ olur gizlü esrâr 

6555 Ţaġıdur: Daġıdur (İÜ)
6560 O ân: Ol ân (İÜ)
6563 İÜ’de “ķanı” kelimesi derkenâr olarak kayıtlı.
6566 Bâbül’e: yayula (İÜ)
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6567. Ŝubaşı imiş ol Buħtnaŝır dir
 Anı serdâr ķılmaķ ķıldı tedbîr

6568. Aña ‛asker ķoşup göndermiş anı
 Kimesnede ķomaz gör Ĥaķ zamânı

6569. Gelür Beyt-i Muķaddes’e o ‛asker
 O şehri almaġa zaĥmet çekerler 

6570. Alamayup olar dönmek dilerler [238b BL]
 Ve bir ħâtûn dimiş gitmeñüz erler

6571. Dimiş ol Naŝr’a didügümi idüñ
 Bu şehri aluban maķŝûdla gidüñ

6572. Benüm öldür didügümi sen öldür
 Ve ķo didügümi daħl itmeyüp dur

6573. Olur râżı bu ķavle dir o serdâr
 Dimiş ħâtûn ki bu ‛askeri dürt yâr

6574. Açıñuz eliñüz gökden yaña dir
 Du‛â oķuñ göresiz emr-i taķdîr

Allâhümme innâ nestenħikü bi-demi Yaĥyâ bin Zekeriyyâ ‛aleyhi’s-selâm*

6575. Bunı oķuñ yıķıla burcı şehrüñ
 Bulalar cür᾿etini sizde ķahruñ

6576. O ħâtûn didügi gibi iderler [171b İÜ]
 O burç dir yıķılur şehre girürler 

6577. Dimiş ħâtûn ki mevcûdını ķıruñ
 Ve yetmiş biñ kişi ķırıldı bilüñ

6578. Dem-i Yaĥyâ olur sâkin o ânda
 Daħı ķırmañ dimiş ol ħâtûn anda

6569 Beyt-i Muķaddes’e: Beytü’l-muķaddes’e (İÜ)
*  nestenħikü: nestenĥikü (BL); BL’de “‛aleyhi’s-selâm” yok. Âyet olmayan bu cüm-

le “Yâ Rabbî, biz (haksız yere öldürülen) Yahyâ b. Zekeriyyâ’nın kanı ile hareket edip                
sorguluyoruz.” mânâsına gelmektedir.

6576 dir yıķılur: yıķıluban (İÜ)
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6579. Çü peyġamber demi ķılmaz ķarârı
 Dimiş ķātiller ölmeyince ķarı 

6580. Ħarâb olur dinür Beyt-i Muķaddes
 Türâbla dolduruban didiler bes

6581. Dinür Ŝayĥûn yeri olur cehennem
 Geçer Büħtnaŝr yirine dir hem

6582. Cihânı żabţ ider ol şehryârî
 Taŝarrufına alur ol diyârı

6583. Cihân kimseye olmaz pâydâr bil
 ‛Adl ile du‛â eyler bilüñ il

6584. Du‛â ħatmiyle yâd olına Yaĥyâ [239a BL]
 Mükâfâtı ola anda müheyyâ

Fâtiĥa*

Ķıŝŝa-i İskender-i Žü’l-ķarneyn ‛aleyhi’s-selâm

6585. Dimek dir aña Žü’l-ķarneyn ĥikmet
 Cihâna ser-te-ser ķıldı ĥükûmet

6586. Ķarn-ı ‛Arab dilinde bil ki boynuz
 Bu dünyâ içre âdem bil gerek öz

6587. Dinür gün ţoġduġı yire de dinmiş
 Ve batduġı yire ķarn dinilmiş

Ĥattâ ižâ belaġa maţli‛a’ş-şemsi**

6588. İrişür ţoġduġı batduġı yire
 Anuñ-çün aña Žü’l-ķarneyn dinile

Ve âteynâhu min külli şey᾿in sebebâ***

6589. Buyurur Ĥaķ diledügiñ yire var
 Ne ĥikmet gösteriser diñle Cebbâr

6579 Çü peyġamber: Peġamber (İÜ)
*  BL’de “Fâtiĥa” yok.
**  “Nihâyet güneşin doğduğu yere ulaşınca…” (el-Kehf 18/90)
*** “Ve ona her şey için bir sebep verdik.” (el-Kehf 18/84)
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6590. Dinür evvelde ol maġribe vardı
 Ŝoñunda gezerek meşriķa irdi

6591. Ki gün dolunduġı yir bir ķuyu dir
 Ķuyı ķazana diñ ire boyı dir

6592. Mehâbet üzre Žü’l-ķarneyn görinür
 O maġrib ħalķı aña tâbi‛ olur

Yâ Že’l-ķarneyn*

6593. Ħudâ dir dileseñ bunları öldür [172a İÜ]
 Dilerseñ ‛afv idüp kendüñi bildür

Emmâ men żaleme fesevfe nu‛ažžibü**

6594. Müselmân olmayanı dir ķıraram [239b BL]
 Müselmân olanı ola baña râm

6595. Îmân getürene ben eylük idem
 Ţarîķ-i şer‛-ile ben anı güdem

Beyân-ı Ĥażret-i İbn ‛Abbâs raḍıyallâhu Te‛âlâ ‛anhümâ***

6596. O Žü’l-ķarneyn dutar dir cümle mülki
 Taŝarruf eyledi deryâda fülki

6597. Olur maġribde bir kişi müselmân
 Ķalanın ķırdı dir Ķarneyn inan

6598. İrer maġribde bu şehre dimiş ol
 Ķapusı olmayup bulunmamış yol

6599. O şehrüñ burcına kemend atarlar
 Bir âdem çıķarup yoġa ŝatarlar

6600. Bir âdem daħı çıķar o da gelmez
 O şehrüñ ĥâli nicedür bilinmez

6601. Oradan Hind iline itdi ‛azmi
 Burada diñle nice ola rezmi

*  “Ey Zülkarneyn!” (el-Kehf 18/86)
** “Haksızlık edeni cezâlandıracağız.” (el-Kehf 18/87) 
*** raḍıyallâhu Te‛âlâ ‛anhümâ: raḍıye ‛anhâ (BL)
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6602. Melik-i Hind’e ħaber gönderür dir
 Baña tâbi‛liġe sen eyle tedbîr 

6603. Muħâlefet olursa yoķ olursın
 Muţî‛ olur iseñ eylük bulursın

6604. Olur Hind pâdişâhı aña tâbi‛
 Ol istiķbâle gelmiş yevm-i râbi‛

6605. O Žü’l-ķarneyn ķondurmış mekâna
 O sulţân ķalmadı dir bâş u câna

6606. İder tekrîm i‛zâz ile ĥürmet
 Bulur ikrâm ile ol daħı devlet

6607. Gidüp dir gün çıķan yire irişür
 Cihânda ulu sevdâya dürüşür

Vecedehâ taţlu‛u*

6608. O meşrıķ ķavmi yanında olurmış [240a BL]
 Libâs geymeyüben ‛uryân dururmış

6609. Ţa‛âmları yabandan geldi dirler
 Biri biri yanında cem‛ olurlar

6610. Olar ĥayvân-ŝıfat mežhebleri yoķ
 Ħudâ’nuñ nev‛-ile maħlûķıdur çoķ

Ve ķad eĥaţnâ bi-mâ ledeyhi ħubrâ** [172b İÜ]

6611. İrer şarķda bir yerde ki kimler
 İki dere arasında ĥakîmler

6612. Gelüp ķarşu olar olur müselmân
 O Žü’l-ķarneyn-ile buldılar îmân 

6613. Ri‛âyet itdi Žü’l-ķarneyn oları
 Didiler dir olaruñ uluları

6602 Melik-i: Melîk-i (İÜ)
*  “Onu (güneşi) doğar buldu.” (el-Kehf 18/90)
**  “Onunla ilgili her şeyden haberdârdık.” (el-Kehf 18/91)
6612 olar olur: olur olar (İÜ)
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6614. Bu ţaġ ardında bir ţâ᾿ife vardur
 Olar ‛ucbe ŝûretdür tuĥfe yârdur 

6615. Olardur bilesiz ki nesl-i âdem
 Ĥikâyâsın olaruñ şimdi idem

6616. Olara dindi Ye᾿cûc-ile Me᾿cûc
 Olara oldı mesken bilesiz uc

6617. Olaruñ çoķluġın Allâh bilür dir
 Olara eyle olmış emr-i taķdîr

6618. Olar Yâfeś oġullarından olmış
 Kitâb naķlinde eylece bulunmış

6619. Olar ţûfânda ţaġ ardına düşer
 Aç arı gibi ilimüze üşer 

6620. Dişisinden biñ oġlan getürür dir
 Kimi irkek kimisini dişi dir

6621. Birer arşundı ķāmet ŝûret âdem [240b BL]
 Ķulaķları sürünür yerde dir hem 

6622. Ķamu ‛uryân yürür ġıdâsı simsim
 İçine düşen âdem oldı dir güm 

6623. Olar bilmezler aŝlâ dîn diyânet
 Şeķāvetdür müdâm anlara ‛âdet

6624. Ţaġı aşup bu illere irerler
 Bu yir ħalķını ķatl idüp ķırarlar

6625. Olan eśķālini tâlân iderler
 Dolu evleri için ķan iderler

6626. Olarıñ żulmı ile ķan yudaruz
 Bu dem luţfıñla iy şâhum umaruz

6614 ţâ᾿ife: ţâyife (BL)
6619 İÜ’de “düşer” kelimesi mısrâ içinde “düşmüş” şeklinde. “düşer” derkenâr olarak kayıtlı.
6621 arşundı: arş-ıdı (İÜ)
6622 güm: kem (BL)



Kısas-ı  Enbiyâ 709

6627. Aramuzda çekile idi bir sed
 Olurdıķ ol keremle biz de es‛ad

6628. Bize ta‛yîn idesüz siz ħarâcı
 Olardan çekmeyevüz biz de acı

Fehel nec‛alü leke ħarcâ*

6629. Ki anlar bize zaĥmet virmeyeler
 Murâdlarına dâyim irmeyeler

Fe’e‛înûnî bi-ķuvvetin ec‛al beyneküm** [173a İÜ]

6630. O Žü’l-ķarneyn dimiş ki seyr idelüm
 Mu‛âvenet idüñ anda gidelüm 

Âtûnî zübere’l-ĥadîd***

6631. Dimiş her biriñüz demür getürüñ
 Bu fitneyi bu aradan götürüñ 

6632. Ola tâ arañuzda bir cebel ĥad
 Yapalum üzerine bir ulu sed

Ķāle’nfüħû ĥattâ**** [241a BL]

6633. Demür kerpiç miśâlinde yapulur
 Berâberini ţaġuñ ol ki bulur

6634. Ķalay döküp demürle eridürler
 O ţaġ arasını pür oldı dirler

6635. Ķalur Ye᾿cûc u Me᾿cûc dere içre
 Muĥâl olmış ki berüye geçile

6636. Müselmânlar ħalâŝ olur belâdan
 Du‛â alındı derde mübtelâdan

*  “Sana vergi verelim mi?” (el-Kehf 18/94)
** “Siz bana kuvvetinizle destek olun aranıza [bir engel yapayım.]” (el-Kehf 18/95)
6630 anda: andan (İÜ)
***  “Bana demir kütleleri getirin.” (el-Kehf 18/96)
6631 bu aradan: bir aradan (İÜ)
****  “Üfleyin (körükleyin)!” dedi, tâ ki…” (el-Kehf 18/96)
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Feme’sţâ‛û en yażharûhü*

6637. Dimiş bu sed degildür ķuvvetümle
 Ħudâ ķıldı müyesser ķudret-ile

6638. O seddi cümle ol ķavm yalarlar
 Seĥer gelüp yine kâmil bulurlar

6639. Dinür seddi ŝoġan ķabınca ķalur
 Seĥer yıķıla deyu arzû ķılur

6640. Kemâ kân muĥkem olmış bulur anlar
 Duruşurlar yalamaġa ķamular

6641. Deyemez inşâallâh hîç birisi
 Eger ufaķdurur eger irisi 

6642. Ķıyâmet yaķınına dek bu işi
 Yalarlar seddi erkek ile dişi

6643. Ola ižn-i Ħudâ delüp geçeler
 Cihân içinde yeyüben içeler

6644. Tamâmet dutısarlar yeryüzüni
 Ķılalar ķaĥţ cihânı aç gözüni

Žü’l-ķarneyn ķaranlıġa teveccüh eyledügidür

6645. Olur Žü’l-ķarneyn’e bir melek dost [241b BL]
 Gelür ziyâretine dinülür ost

6646. Feriştenüñ adı Ruķāyıl idi [173b İÜ]
 O Žü’l-ķarneyn sözüne ķā᾿il idi

6647. Ruķāyıl’a dimiş gökde Ħudâ’ya
 Ne vech-ile olur ħidmet ĥikâye

6648. İdüben bizi ħandân eyle bu dem
 Bunıñ-çün dökmededür dîdeler dem 

*  Feme’sţâ‛û: Feme’steţâ‛û (BL) // “Bu sebeple, onu ne aşmaya muktedir oldular…” 
(el-Kehf 18/97)

6641 Deyemez: Dimez (İÜ); İÜ’de “hîç” yok. // ufaķdurur: ufaķdur (İÜ)
6648 dîdeler dem: dîdeler nem (İÜ)
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6649. Ruķāyıl dir ki bil iy peyġamber
 Ki siz ki deyesiz Allâhu ekber

6650. ‛İbâdât-ı melâ᾿ikden bu râciĥ
 İderler dir melâ᾿ik bunı tercîĥ 

6651. İşidüp bunı Žü’l-ķarneyn aġlar
 Aķar ŝular gibi göz yaşı çaġlar

6652. Dilerem uzun olayıdı ‛ömrüm
 Müdâm Ĥaķķ’a ‛ibâdet ola şuġlum

6653. Ruķāyıl dir ki ‛ömrüñ uzun olmaķ
 Dilerseñ deyem âsân anı bulmaķ

6654. Ķarañulıķda dirler bir bıñar var
 Ki andan kim ki içe ölmez iy yâr

6655. Ķalur bâķį mü᾿ebbed bu cihânda
 O ŝudan kim içe dir ola zinde 

6656. Murâdı ķadar ola dünyede ŝaġ
 Temâşâ eyleye ol bâġ ile râġ

6657. Bilür misin o bıñarı i yârüm
 Senüñle geçdi ĥamdülillâh kârum

6658. Dimiş söyler melekler bu kelâmı
 Ķarañulıķda yâd olmuşdı nâmı

6659. Aña hîç varmamışdur dindi insân
 Ķarañulıķdadurur taĥķįķ inan

6660. İder dir ‛âlim-i dünyâyı ol cem‛ [242a BL]
 Kitâblarda peyġamberlere sem‛ 

6661. Olup mıdur ‛aceb âb-ı ĥayâtı
 Ŝaĥîĥ midür o red ide memâtı

6662. Ħaber virüñ baña iş bu su᾿âlden
 Ħaberiñüz var ise bu ħaberden

6650 ‛İbâdât-ı: ‛İbâdet-i (İÜ); râciĥ: râcih (BL) // tercîĥ: tercîh (BL)
6655 kim içe dir: kim ki içe (İÜ)
6660 peyġamberlere: peġambere (BL)
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6663. O ‛âlimler dimişler bilemezüz
 Bunıñ sırrına aŝlâ iremezüz

6664. Aradan birisi dir deyem aħbâr
 İcâzet virür ise baña Cebbâr

6665. Bu âdemüñ vaŝiyyetünde vardur
 Bu maĥalde o meşrûĥ yazılupdur 

6666. Aña irmedi âdem oġlanı hîç
 Ķarañulıķda bulur ir eger giç

6667. Ķarañulıķ ne yirdedür ŝorar ol [174a İÜ]
 Aña gün doġusına açılur yol 

6668. Deyüp virmiş o ‛âlimler cevâbı
 Bilürsin pâdişâhum sen ŝavâbı 

6669. O Žü’l-ķarneyn o ‛âlimler ile dir
 Ķarañulıķ arayı ķıldı tedbîr

6670. On iki yıl gezer dir cümle anlar
 Ķarañlıķ deyüben müdâm ararlar

6671. Ķarañulıġa irişdi dimişler
 Ķarañulıķ tütün resminde ķaynar

6672. Dimiş ‛âlimler ile ‛askeri bil
 Ķarañlıķda bilinmez ‛asker u il 

6673. Dilemiş gire ķarañlıġa ol merd
 Dimişler itme bu tedbîri her ferd

6674. Muķaddem peyġamber itmemişdür
 Olardan biri bunda gitmemişdür 

6675. Revâ oldur ki sen de gitmeyesin [242b BL]
 Olaruñ itmedügin itmeyesin

6665 yazılupdur: yazıludur (BL)
6667 doġusına: batısına: (İÜ)
6668 sen: rây-ı (İÜ)
6672 ‛askeri: ‛asker (İÜ)
6674 BL’de beyit “Muķaddem hîç peyġamber” şeklinde başlamaktaysa da “hîç”in üstü iki 

çizgiyle karalanmıştır.
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6676. İrişe nâgehâni olmaz işler
 Fesâda ‛âlem ire bil dimişler 

6677. O Žü’l-ķarneyn dir elbette girürem
 Yazım ne ise bu yolda görürem

6678. Geceyle ķanķı ĥayvân eyü görür
 Ħaber virsün baña anı ki bilür

6679. Dimişler at u ķısraķ eyü görür
 Ve ayġur görmemiş ķısraķ ne görür

6680. Dimişler ķısraġa varmamış ayġur
 Geceyle cümlesünden eyü görür

6681. O Žü’l-ķarneyn ‛asâkirden güzîde
 Cihânda ĥâl bilür umûr-dîde

6682. İderler intiħâb dir altı biñ er
 Bu cümle cümle ķısraġa binerler

6683. Vesâ᾿ir ‛askeri ķomışlar anda
 Eger gelmezsevüz biz iki yılda 

6684. Varuban illerüñüze gidesüz
 Ve siz de bildügüñüzi idesüz

6685. Deyu ķılmış sifâriş ‛askerine
 Vedâ‛ eylediler dir birbirine

6686. Olar ķalmış yürimiş altı biñ er
 Girür ķarañlıġa Ħıżr ola rehber

6687. O Žü’l-ķarneyn dir Ħıżır’a orada
 Eger yol azar iseķ biz burada

6688. Nice cem‛ oluna ķarañlıġ içre [174b İÜ]
 Bizi biri birimüze geçüre

6689. Virür Ħıżr’a dinür bir cevher-i ħâŝ
 Oķudur üzerine üçer iħlâŝ 

6676 ‛âlem ire: vara ‛âlem (İÜ)
6683 Vesâ᾿ir: Vesâyir (BL)
6689 Oķudur: Oķu dir (İÜ)
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6690. Bıraķ yire o demde çıķa ataş [243a BL]
 Vire şu‛leyi bilüñ şebde ol ţaş

6691. Bulavuz birbirimüzi anuñla
 Ola ki ķurtulasın cânuñ ile

6692. Deyüp yürüdi dir Ħıżr ilerüye
 Dinür ķalmışdı Žü’l-ķarneyn gerüye

6693. Ħıżır ķalķar ķonar yirine ol şâh
 Görelüm ne buyurur bunda Allâh

6694. Giderler bir zamân bu âyîn üzre
 Ĥayât âbını özlemegi gözle

6695. İrer Ħıżr’uñ yolı bir gün dereye
 Gözetgil sözümi varur nereye

6696. Düşer ķalbine Ħıżr’uñ âb-ı ĥayvân
 Burada ola dir idindi iž‛ân

6697. Atar ol ţaşı ol dere içine
 Ŝadâ virür o ţaş ŝan irdi Çîn’e

6698. Duruñ dir ‛askere siz bu arada
 Ħudâ ne vech-ile olur rıżâda

6699. Ŝadâsına yürür ţaşuñ o ĥażret
 Görür ţaş bir bıñara virdi şevket

6700. Ħıżır ŝoyundı ol bıñara girdi
 Ŝovuķ südden ü baldan ţatlu idi 

6701. Doyunca ŝudan içmiş almış âbdest
 İrişdürdi o ŝuya dir Ħudâ dest

6702. ‛İbâdet eyleyüp ĥamd itdi Ĥaķķ’a
 İrer görüñ bu devlet ġayrı şıķķa

6703. Libâsını geyüp ol ţaşı alur
 Yine atup ţaşı yoldaşı bulur

6704. Ŝadâ virür o ţaş şu‛leyle varur
 O şu‛le şems ķamer rengini alur

6700 südden: ŝudan (İÜ)
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6705. Türâb rengidür anuñ şu‛lesi bil [243b BL]
 Anı vaŝf idemez aŝlı ile dil

6706. Ķızıl ţopraķ miśâlünde dinilmiş
 Anı Ĥażret-i Ħıżr anda bilmiş

6707. Ol arada göründi dindi bir köşk
 Meşâmına irer Ħıżr’uñ dinür müşk

6708. Birer ferseng o köşküñ ţûl u ‛arżı
 Anuñ ķapusı meftûĥ şâha ‛arżı

6709. İderler anda gelür Žü’l-ķarneyn [175a İÜ]
 Ķadem baŝduķda bismillâh dimek deyn

6710. Ve köşküñ iki dîvârında görür
 İki uçlu demür dir baġlu durur 

6711. O demür ortasında ķaraķuş da
 O demür ucı mîħlü dir burunda

6712. Yuķaru iki ayaķ baş aşaġa
 Dutulmış ŝanki ol murġdur duzaġa

6713. Çaġırup ķuş şu gelen kimdürür dir
 O Žü’l-ķarneyn dimiş bilgil benüm dir 

6714. Dimiş ķuş dünye mülki yetmedi mi
 Su᾿âlimden ħaber vir baña imdi

6715. Ne ŝorarsın ŝor imdi dimiş ol şâh
 Kiremidle kireç yir üzre iy mâh

6716. Binâlar oluban oldı mı ma‛mûr
 Dimiş ol şâh ki mevcûddur o mežkûr

6717. İşidüp silkinüp ol ķuş orada
 Alur menzîli ol ķuş dir burada 

6718. Demürüñ üç bölükden birisine
 Yaķın ķalur dimişler yarısına 

6710 baġlu: mîħlü (İÜ)
6713 şu gelen kimdürür: dimiş kimdür gelen (İÜ)
6717 burada: orada (BL)
6718 bölükden: bölükde (BL)
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6719. Dimiş ķuş peyġamber yeryüzünde
 Nifâķ ĥased yürür mi birbirinde

6720. Dimiş dir vâķi‛ olmuşdur bu işler [244a BL]
 O ķuş tekrâr silkindi dimişler

6721. Demürüñ nıŝfına gelür o demde
 Daħı ķuş ŝormada vü özge ġamda

6722. Yine ŝorar yalan şâhid yalan söz
 Çoġaldı mı cihân içinde düpdüz

6723. Dimişler didügüñ ĥâlde o ‛âlem
 Su᾿âliñ bu ola Allâhu a‛lem 

6724. İşidüp yine silkindi dimiş ķuş
 Yine silkinüben eyledi dir cûş

6725. Büyüyüp doldı demüre tamâmen
 O dem ķorķar o Žü’l-ķarneyn ħaţâ᾿en

6726. Nidâ irmiş ki şeyţândur o ķorķma
 Dilâver görinüp kendüñ bıraķma 

6727. Dimiş ķuş ķorķma söyle dir cevâbı
 Di lâ ilâhe illallâh ħiţâbı 

6728. Bu ħalķ dilinde söylenür mi dâyim
 Dimiş aña müdâvimdür o ķāyim

6729. İşidüp dirdi kendüsini ol ķuş
 İki baħşı geçüp siñdi nice muş 

6730. ‛İbâdet üzere farż ķılınur mı [175b İÜ]
 Dimiş ansız cihân rûyı durur mı

6731. Yine ditrer o ķuş demür açılur
 Demürüñ nıŝfı yirince seçilür 

6723 Allâhu: vallâhu (İÜ)
6726 görinüp kendüñ: görinü vü kendüñ (BL)
6727 “ķuş” kelimesi İÜ’de kenarda kayıtlı.
6729 BL’de “geçüp” yok.
6731 “ditrer” kelimesi BL ve İÜ’de “direr” okunacak şekilde yazılıp harekelenmiştir. Burada 

H nüshasındaki kaydı esas aldık (vr. 174b).
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6732. Dimiş insân ġusül ider mi daħı
 ‛İbâdetdür dimiş anuñ güvâhı

6733. Müdâmî ġusl ü âbdest ü ‛ibâdet
 Olupdur ehl-i İslâm’a o ‛âdet

6734. İşidüp ķuş bayaġı gibi olmış
 Yine ol eski ķarârını bulmış 

6735. Dimiş ķuş nerdübândan berî çıķ sen [244b BL]
 Çıķar anda görür bir vech-i aĥsen

6736. Libâsı aķ oturur bir yigit dir
 İki eli dehende gökde göz dir 

6737. Dimiş kimsin dimiş Žü’l-ķarneyn’üm
 Dimiş ya sen dimiş İsrâfîl benüm 

6738. Ķıyâmete degin bunda dururum
 Tâ ki fermân ola ŝûrı ururum

6739. Öñünde bir ķuzı başı ķadar ţaş
 Atuban dimiş aña kim ķarındaş

6740. Bu ţaşı al doyasın ţaş doyucaķ
 Acıķduġuñ bilesin acıġıcaķ 

6741. Gelür ţaş ile Žü’l-ķarneyn çeriye
 O ‛âlimlere gelüñ dir berîye 

6742. O ţaşuñ vaŝfını ķıldı beyân dir
 O ‛âlimân ķılmadı sırdan ‛ayân dir

6743. Nedür ĥikmeti anı bilmediler
 Anuñ esrârına hîç irmediler

6744. Dimişler vezn idelüm ţaşı bu dem
 Terâzû keffine ţaş ķondı dir hem 

6734 İÜ’de “ol” kelimesinden önce sehven “evvelki” yazılmış.
6736 gökde göz dir: gözde bir (BL)
6737 benüm: benven (BL)
6740 doyasın: ţoyasın (BL)
6741 çeriye: çeruya (BL) // berîye: berûya (BL)
6744 dir: der (BL)
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6745. Berû keffine ķonmış anca ţaşlar
 Cihân ţaşları çekmeye dimişler 

6746. Dinür Ĥażret-i Ħıżr ilerü gelür
 Terâzû ķabżasın eline alur

6747. Berâber ţaş ķomış ol ţaşa aķrân
 Biraz ţopraķ da ķor tâ ola yeksân

6748. Berâber geldi dinür iki keffe
 Tamâm ĥayret gelür dir cümle ŝaffa

6749. Ŝorar Žü’l-ķarneyn ĥikmetini
 İder ħarc Ħıżr dinmiş minnetini

6750. Dimiş eyle ‛ayân sırrın bu remzüñ [245a BL]
 Ŝafâ vire bize ‛âlemde bezmüñ

6751. Benüm ķalbüme dinmiş bu ķoyulur [176a İÜ]
 Senüñ gözüñi dir ţopraķ doyurur 

6752. İşidüp girdi ‛askerle siyâha
 Düşürdi dinmiş ol ‛askeri âha

6753. Ķarañluġa giderken gör ne buldı
 Zeberced deresine dir irildi

6754. Dimiş ‛asker bu çıġşayan ne ola
 Alan almayan ile nâdim ola

6755. Deyu virmiş cevâbı Žü’l-ķarneyn
 Di dünyâda o merdân gibi er eyn

6756. Kimi almadı almış kimi ţaşı
 Ţama‛ ehli belâya virdi başı

6757. Olar ki almadılar oldı nâdim
 Alanlar da dimiş daħı alaydım

6758. Bu ķıŝŝa aydına çıķdıķda olmış
 Ne idügi ol arada bilinmiş 

6745 keffine: keffeye (İÜ)
6751 doyurur: ţoyurur (İÜ)
6758 çıķdıķda: çıķda (İÜ)
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Beşâret

6759. Bil iy mü᾿min o dere bu cihândur
 Ķarañluķ ġaflet üzre bil ki kândur

6760. Gözüñ aç ġaflet uyķusından uyan
 Ki ‛Azrâ᾿îl senden almadın cân

6761. ‛İbâdet üzre ol leyl ü nehârda
 Sen işler işlemegil ħarķ-ı ‛âde 

6762. Bulasın elüñi boş ĥasret-ile
 Iŝırup barmaġıñı ĥayret ile

6763. İrişmişken bu kâna yüküñi dut
 Ķanâ‛at virse ħoşdur kişiye ķūt 

6764. Naŝîĥatdur bu olan ķıŝŝalar hep [245b BL]
 Günâhdan key ŝaķın ţoġru yola ŝap

6765. O Žü’l-ķarneyn’e nâm İskender idi
 O Žü’l-ķarneyn laķabdı söylenürdi

6766. Cihândan rıĥlet itdi raĥmetullâh
 Olaruñ cümlesin ħoş duta Allâh

6767. Ķarañlıķdan çıķup evine geldi
 Anasınuñ yanında defn olundı

6768. Bu vech-ile beyân olmış kitâbda
 Du‛â rûĥı-çün oķunsun ħiţâbda

Fâtiĥa*

Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Loķmân ‛aleyhi’s-selâm

6769. Dinür Loķmân’ı Ĥabeşî ķul imiş
 Anı mevlâsı bil âzâd ķılmış

6770. Olur üç biñ ü beş yüz yıl ‛ömri [176b İÜ]
 Bilürmiş yine ol Zeyd ile ‛Amr’i

6761 Sen: Misin (İÜ)
6763 İrişmişken: İrişmiş iken (İÜ)
*  BL’de yok.
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6771. İki ferişte gönderdi Ħudâ dir
 Buyurmış ola elinde rıżâ dir

6772. Nübüvvet ile ĥikmet iħtiyârı
 Dimiş ķabûlüne mevķūf o Bârî

6773. Ķabûl itmiş dinür ĥikmeti Loķmân
 Dimişler ehl-i ĥikmet bile yârân 

6774. Dinür Loķmân’ı ĥikmet naķl idermiş
 Biri dir bu kerâmet neden irmiş

6775. Dimiş Loķmân iki ĥâlden irdüm
 Ŝıyânet ile ţoġrı sözde buldum

Ĥikâyet

6776. Dinür Loķmân’a dir bir kimse geldi
 Biñ aķçe ķarż-ı ĥasen deyu aldı

6777. Anı dir virmemege niyyet itdi [246a BL]
 Ya böyle mi gerekdür erde indi

6778. Giderken bir ŝuya uġradı yolı
 Kişiye ögredür devrân uŝûlı

6779. Ol aķçeyi düşürür ŝuya ol er
 Bu taķrîrimi luţf idüp ķıl ezber

6780. O ŝu Loķmân evinden geçer imiş
 O Loķmân aķçeyi ŝu içre bulmış 

6781. Yine gelmiş o kişi biñ daħı dir
 Çıķarup aña tekrâr biñi virür

6782. Bu def‛a virmege niyyet ider ol
 Bu niyyetüñ mükâfâtın bulur ol

6783. O kimse üç biñ aķçe kâr ider dir
 İki biñini Loķmân’a getürür

6784. Yine Loķmân biñini aña virür
 Ŝuda bulduġını hem deyu virür

6773 bile: böyle (İÜ)
6780 aķçeyi: aķçei (BL)
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6785. İrişdürmiş eyü niyyeti ħayra
 Ŝaķınġıl eyleme niyyeti şerre 

Ĥikâyet-i dîger
6786. O Loķmân ķul iken çelebîsi dir
 Ķoyun boġazla getür eyü yir dir

6787. Getürür yüregi ile dilini
 Burada diñle olan revlerini

6788. Yine boġazla dir getür keminden
 Getürür yine yürekle dilünden

6789. Eyü yirin getür didimdi evvel [177a İÜ]
 Getürdiñ dil yürek yapışmadı el

6790. Didüm ŝoñra ki kem yirin getüren
 Getürdiñ dil yürek di ĥikmetin cân

6791. Cevâb virür dinür Loķmân’ı bunda [246b BL]
 Dimiş her ne ki var yürekde dilde

6792. Bulunur dir feraĥ bu ikisinde
 Ki dil tek durıcaķ baş ola zinde

Ĥikâyet-i uħrâ*

6793. Alımlar almaġa göndermiş oġlın
 Bilüñ Loķmân ile oġlanı şuġlın

6794. Eger yoldaş ola yolda saña pîr
 Sözünden çıķmamaġa eyle tedbîr

6795. Aġaç dibinde yatma saña direm
 Oġul sözümi dut diñle ki pîrem

6796. Alım olan köy içre ‛avrat alma
 Alım olduġı kendde daħı yatma 

6797. Naŝîĥat aldı oġlı yola girmiş
 Görür bir ķoca gider aña dimiş

6785 niyyeti: niyyet (BL) // niyyeti: niyyet-i (BL)
*  uħrâ: âħer (BL)
6796 kendde: köyde (İÜ)
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6798. Refîķuñ olayım iy pîr baña gel
 Baña söyle ki ne yirdensin evvel

6799. Deyüp olmış refîķ yüridi yola
 Vaŝiyyetlere meyl üzre ki n’ola

6800. Giderken irdiler aġaç dibine
 Murâd oldı ki yatup diñlenile 

6801. Dimiş yigit babam yatma dimişdür
 Aġaç dibinde müşkildür bu iş dir

6802. Dir ol pîr yatalum ħayr ola bunda
 Muĥaŝŝal dir yatur ikisi anda

6803. Meger ki bir yılan varmış orada
 Diler oġlanı ŝoķmaķlıķ burada

6804. O pîr ol demde öldürür yılanı
 Kesüp dişini ŝaķladı dir anı 

6805. Uyanup ol yigit yine giderler [247a BL]
 Alımlu oldıġı kende yiterler

6806. Yigide gösterürler ‛avrat anda
 Dinür şer‛-ile al bunı bu ânda

6807. Babam dimişdürür dir almazam ben
 Dimiş ol pîr bunı almaķdur aĥsen

6808. Cimâ‛ itmeyesin ben dimeyince
 Didügüm an açılur gül u ġonca

6809. Alur ‛avradı ol yigit ki işit [177b İÜ]
 Buña göre dilerseñ sen de iş it

6810. O dem pîr oġlana tîz od getüdür
 Yılan başın yaķup ol dem tütüdür 

6811. Ĥaşâ ol ħâtûnıñ fercine tütsi
 İrişür ol maĥalle ıssı ıssı

6800 diñlenile: diñlenine (BL)
6804 O pîr: Ol pîr (İÜ)
6810 getüdür: getür dir (İÜ) // dem: ân (İÜ); tütüdür: tütündür (İÜ)
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6812. Meger ki ħâtûnıñ ķarnında yılan
 Var imiş dimegil sen anı yalan

6813. Düşer yılan ŝaĥîĥ ol tütsi ile
 Çeker imiş belâyı gögsi ile 

6814. Ħalâŝ bulduķda ħâtûn ol yılandan
 İşitmişler bu ķıŝŝayı bil andan 

6815. Muķaddem ki o ħâtûn ere varmış
 Ķaçan ħâtûna ki yaķınlıķ olmış

6816. Yılan ķarnında ŝoķmış câmi‛i bil
 O câmi‛leri öldiler dimiş il

6817. Ol oġlan ħâtûna olduķda vâŝıl
 O ħâtûndan niçe mâl oldı ĥâŝıl

6818. O pîr ile yine oġlan varurlar
 Bir alımlınuñ evinde olurlar

6819. O ıssı pîr ider oġlana yat dir
 Muħâlif söylemez oġlan da yatur 

6820. Leb-i deryâda medd ü cezr olurmış [247b BL]
 Refîķ pîr bu me᾿âli de bilürmiş 

6821. Zamân irdükde oġlanı uyarur
 O yigidi berü yanına alur

6822. O ıssı oġlı yatur yirine bil
 O ıssı oġlunı gelüp alur sil 

6823. Alım ıssını diler öldüreydi
 Alumın virmeyüben siñdireydi

6824. Yaramaz niyyeti irer başına
 Ne ŝansañ başıña ŝan yoldaşıña
 

6812 yılan: ilan (İÜ)
6814 ķıŝŝayı: ķıŝŝaı (BL); andan: anda (BL)
6819 pîr: yir (BL); yat dir: yatur (İÜ)
6820 me᾿âli de: me᾿âli (İÜ)
6822 BL’de “O ıssı”lar “Ev ıssı” şeklinde.
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6825. Alur alımların dir İbn Loķmân
 O pîr rehber oluban ķurtarur cân

6826. O pîr ile yine ħâtûnı bile
 Aluban girdiler dir yine yola

6827. Dimiş pîr bunca mâl taĥŝîl oldı
 Anı cem‛ itmek-ile kîse doldı

6828. Ol aķçeden baña da ĥiŝŝe vir dir
 Kîseyi mühri ile öñine ķor 

6829. Murâd olduġı miķdârı alıñuz
 Dimiş pîr ŝınamaķdurur biliñüz 

6830. Bilesin beni Ħıżır’um iy oġul sen [178a İÜ]
 Bitürdüm beyle işler ķalıñ esen 

6831. Deyüben ġā᾿ib olur ol arada
 Ķula Ĥaķ’dan irer dâyim irâde 

Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Ħıżr u İlyâs ‛aleyhimâ’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm*

6832. Yesa‛ dinürdi Ħıżr’uñ adına dir
 Ve bir nev‛ üzre daħı oldı taķrîr

6833. Dinür dir Ermiyân bin Ħalfiyâ
 Nice mürdeyi Yezdân ķıldı iĥyâ 

6834. Ħıżır dimege bâ‛iś ĥâżır olur [248a BL]
 Ve müşkil işler içinde bulınur

6835. Dinür Ħıżr-ile İlyâs zinde olur
 Zebûna ĥaşre dek anlar bulınur 

6828 Kîseyi: Kîsei (BL)
6829 İÜ’de “pîr” yok.
6830 beyle: bile (BL)
6831 ġā᾿ib: ġāyib (BL) // irâde: arada (BL)
*  ‛aleyhimâ’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhimâ’s-selâm (BL)
6833 mürdeyi: mürdei (BL)
6835 bulınur: bilünür (BL)
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6836. Olar dir içdiler âb-ı ĥayâtı
 Görür rûz-ı ķıyâmetde memâtı

6837. Ħıżır deñizde vü İlyâs ķuruda
 İrişdi bir ħaber daħı bu yurda

Rivâyet

6838. Dinür İlyâs’dan evvel on iki er
 O bedbaħtlar iderler herze ezber

6839. Dimişler anda peyġamberlerüz biz
 Gerekdür merd olan dîninde perhîz 

6840. Fesâd ilķā iderler ħalķa anlar
 Sefere gitse anda dimiş erler

6841. Yatur ‛avratları bunlarla dinmiş
 O şehrüñ beginüñ ol büti imiş

6842. Baķal dinürmiş ol bütiñ adına
 Me᾿âlsiz işler itmenüñ ţaţı ne 

6843. Benî İsrâ᾿îlî’den dinmiş anda
 Ki bir ĥasnâ zenüñ adını bunda

6844. O bütiñ nâmıdur deyu yazarlar
 O bütlere ţapanlar bil erenler

6845. Üzerine büte ţapar gibi ikişer
 Ţaparlar dinmiş anda ‛avrat u er 

6846. Dinür Ĥażret-i İlyâs dimiş iy nâs
 Ki dutmış ķalbiñüzi küfr ile pas

6847. Gelüñ Ĥaķ dîne girüñ bâţılı ķoñ
 Yaman işi gider eylükde oluñ 

6839 Gerekdür: İdeler (İÜ)
6842 Baķal: Ba‛l (İÜ)
6845 ikişer: iki-şîr (İÜ)// Ţaparlar: Ţapılur (İÜ) Birincı mısrâda bulunan “gibi” kelimesi vezni 

bozmaktadır.
6847 Bu beyit BL’de yok.
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Ve inne İlyâse lemine’l-mürselîn*

6848. Bil İlyâs’ı ki mürsel peyġamber [248b BL; 178b İÜ]
 Dinür Hârûn oġullarından ol er

6849. Mûsâ şerî‛ati üzre imiş ol
 Dimiş ol ķavme azmışsızdurur yol

6850. O şehrüñ ħalķı ile beglerini
 Olara dir beyân eyledi dîni

6851. Oları Tañrı’ya da‛vet ider ol
 Açıñuz göziñüzi ţoġrıdur yol

6852. O şehrüñ begi dir oldı müselmân
 Şehir aķvâmı olmaz buña inan

6853. Yine mürted olur ol beg dönüben
 Döner aŝlına ol ħanâzîrî ten 

6854. Dimiş şehrüñ ahâlîsi o bege
 Bu İlyâs lâzım oldı dögmege 

6855. Eger peyġamber ise bize âśâr
 İde bu aralıķda ķudret ıżhâr

6856. O beg getürdür İlyâs ile Ħıżr’ı
 Bize mu‛ciz gerek görine fevri

6857. Bu dem peyġamberi da‛vâ idersiz
 Görelüm mu‛cize ne gösterürsiz 

6858. Benüm ķızum ki fevt oldı bilesiz
 Du‛âñuzla anı diri ķılasız

6859. O ķız ide şehâdet sizüñ içün
 Sizi peyġamber idiser o Bî-çûn 

*  “İlyâs da şüphe yok ki peygamberlerdendi.” (es-Sâffât 37/123)
6853 ol: o (İÜ); ħanâzîrî: ol ħanâzirî (BL)
6854 dögmege: degmege (BL)
6857 idersiz: idersin (İÜ) // gösterürsiz: gösterürsin (İÜ)
6859 idiser: idiyse (BL)
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6860. Size de i‛tiķād eyleyevüz hep
 Dutavuz emriñüz üzere mežheb

6861. Şehirden ţaşra çıķar ol iki yâr
 Dimişler el açuban anda Settâr

6862. Ki sensin fâ‛il-i muţlaķ muĥaķķaķ
 Saña inkâr idenlerdürür aĥmaķ

6863. Bular maķŝûd idindi imtiĥânı [249a BL]
 Dilerüz mürdeye virile cânı 

6864. Ĥayât bulur o ķız bâ emr-i Ķādir
 O ķızdan bu kelâm dir oldı ŝâdır

6865. Kelâmı bunlaruñ ĥaķḍur i baba 
 Bular sözünden olunmaya îbâ 

6866. Getür îmân bulara ol müselmân
 Cehennemden ŝaĥîĥ bil ķurtılur cân

6867. İnanmamış aña ķız begi yine
 Görürler ki olar gelmedi dîne 

6868. Yine itmiş du‛â ol iki merdân
 Açuban destlerin ol demde lerzân

6869. Tażarru‛ ķıldılar Bârî Ħudâ’ya [179a İÜ]
 Olurlar muntażır ol dem du‛âya

6870. Helâk olmasına emr itdi Ķahhâr
 Bilür anlaruñ aĥvâlini Cebbâr

6871. Bulutla yili râm ķılmış olara
 ‛Ažâb ola olarıñla olara

6872. Buluda didiler bârân virme
 Dimişler yile de sevdâya yilme 

6863 imtiĥânı: imtihânı (BL)
6865 îbâ: ibâ (İÜ)
6867 gelmedi: girmedi (İÜ)
6872 Buluda: Bularda (BL)
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6873. Dimişler yere ĥâŝıl virme zinhâr
 İde ķaĥţ tâ bularuñ cânına kâr 

6874. Olara ķaĥţ irer ġāyetde dinmiş
 O küffâr dir bir araya dirilmiş 

6875. Bezerler bütlerin zerle ol itler
 Çıķar ŝaĥrâya ķocayla yigitler

6876. Büte secde idüp yaġmur dilerler
 Hem aġlaşubanı gözler silerler

6877. Bulutdan emr-i Ĥaķ’la žerre irmez
 Zemîn daħı olara ĥabbe virmez

6878. Melik dir Ĥaķķ’a uymaduķ bu şûmluķ [249b BL]
 Anuñdur dutalum biz imdi buyruķ

6879. Ħıżır İlyâs ider ţaġda ‛ibâdet
 Çeker küffâr o ĥâlden derd ü miĥnet

6880. Melik göndermiş âdemler olara
 Tażarru‛ ideler ţaġda bulara

6881. Varuban eylemişler i‛tižârı
 Żarûret virdi size ķaĥţ-ı kârı

6882. Żarûrî oldıñuz bunda gelürsiz
 Ġınâ üzre dururduñuz bilürsiz

6883. Gelüñ îmâna siz şimdi burada
 Olar da olalar ŝoñra orada 

6884. Dimişler melik emr itmedin olmaz
 ‛İnâdıñuz henüz yanıña ķalmaz

6885. Du‛â ider orada Ħıżr u İlyâs
 Helâke vardı dinmiş ol gelen nâs 

6873 Dimişler yire: Dinilmiş yile (İÜ)
6874 ġāyetde: ġāyetle (İÜ)
6883 ŝoñra orada: anda burada (İÜ)
6885 orada Ħıżr: orada ol Ħıżr (BL)
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6886. Birisi ķurtulur bâ emr-i Yezdân
 Ħaber virür melike dinür ol ân

6887. Melikle ol ķabîle dir müselmân
 Olalum tâ bulavuz emn ü emân 

6888. Deyüp cümlesi müselmân olurlar
 Sa‛âdet-i ebediyye bulurlar

6889. Ħudâ yaġmur virüp ni‛met irişür
 Yeyüp ni‛met olar ħayre dürişür

6890. O dem Ħıżr ile İlyâs şehre gelür [179b İÜ]
 Olar şehr içre bir ķarıyı bulur 

6891. O ħâtûndan ţa‛âm dilemiş anlar
 Dimiş ħâtûn ţa‛âmum yoķ i cânlar

6892. Dimişler kepegüñ var-ise getür
 Du‛â ile kepegüñ ne ola gör

6893. Kepek vardur deyu varmış getürmiş [250a BL]
 Du‛â ile o kepek bil un olmış

6894. O ħâtûn göricek dimiş o ħalķa
 Kepek unın pişirüp yedi ħalķa

6895. O demde żâhir olur anda mu‛ciz
 Ki İslâm râhına açıldı dir iz 

6896. Gelüben Ħıżr u İlyâs’uñ yanına
 Girürler cümlesi anuñ dînine

6897. Ħudâ tevfîķini ķılmış refîķ bil
 Ki İslâm âyînini bildiler il

6898. Refîķ eyle İlâhâ Ħıżr u İlyâs
 Diler dâ᾿im anı bu cümle-i nâs 

6887 emân: âmân (BL)
6890 Ħıżr ile İlyâs: Ħıżr u İlyâs (İÜ)
6895 râhına: rehine (BL)
6898 dâ᾿im: dâyim (BL)
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6899. Cihân içre oları zinde ķılduñ
 Cihânda buña ireni ķayırduñ

Ķıŝŝa-i Aŝĥâbü’l-Kehf

6900. Var imiş bir melik Taķyânus adlı
 Ki Rûm vilâyetünden niçe atlu

6901. Gelüp ol şâha anlar ĥâżır ol dir
 Gelür üstüñe ‛asker eyle tedbîr

6902. O Taķyânus çeriye ķarşu varur
 Ŝavaşup anlara dir ġālib olur 

6903. Gelen begüñ var imiş altı oġlı
 Dutarlar cümlesin dir boynu baġlı

6904. Dönüp sâlim dinür şehrine gelür
 Ol altı oġula da dirlik olur

6905. Dinür Aŝĥâb-ı Kehf altı yigitdi
 Ţarîķ-i müstaķįm üstine gitdi 

6906. Birisin kendü ķulluġına ķomış
 Ve kendüsi be-ġāyet semiz imiş 

6907. Ţahâret virür imiş ol yigit dir [250b BL]
 O ĥâlden ķaçmaġa eyledi tedbîr

6908. İdermiş tañrılıķ da‛vâsını ol
 Dimiş ħalķa ki secdeye açuñ yol

6909. Helâk itmiş o secde itmeyeni
 Bulur zaĥmet doñuzı gütmeyeni 

6910. Dinür ol altı iħvân cem‛ olurlar [180a İÜ]
 Bu Ţaķyânus olmaz herze söyler 

6902 Taķyânus: Ţaķyânus (BL)
6905 İÜ’de birinci mısrâ “Dimiş Aŝĥâb-ı Kehf’e altı yigit” şeklinde. // üstine gitdi: üzerine git 

(İÜ)
6906 Ve: O (İÜ)
6909 doñuzı: ţoñuzı (İÜ)
6910 iħvân: iħvâna (İÜ) // Ţaķyânus: Taķyânus (İÜ)
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6911. Diler tañrı didürmek kendüsini
 O bilmez hem özüni hem sözüni

6912. Gelüñ Ħallâķ’ı arayı gidelüm
 Bu ħınzîri dimiş niçe güdelüm

6913. O Ţaķyânus dop oynar idi bilde
 Bu iş şâyi‛ olurmış bilde ilde 

6914. Dimişler çıķalum ţop oynamaġa
 Daħı daġılmayalum bâġ u râġa 

6915. İdelüm oynamaķ ţopı bahâne
 Ola ki çıķadıķ cümle yabâna 

6916. Deyüp bir lu‛b-ıla şehri çıķarlar
 Hemân ķaçmaġa yüz dutar erenler 

6917. Giderek râst gelürler dir çobana
 Ŝorarlar yol niredür Yaradan’a

6918. Çoban dimiş ki ben de bilmezem dir
 Olur yoldaş olmaķ emr-i taķdîr

6919. O çoban dir sizüñle Ĥaķ arayam
 Ne işlerüm ya bunda bir gedâyam

6920. Bulavuz bizi ħalķ iden Ħudâ’yı
 İde luţfı ile bize ‛aţâyı

6921. Deyüben yüridi çoban bile yâr
 Dinür ol çobanuñ bir kelbi de var 

6922. O kelb uyup olaruñla gider dir [251a BL]
 Giderek ol köpecik gör n’ider dir 

6923. Dimişler çobana ķo bu köpegi
 Bizümle gitmemek olına yegi

6913 Ţaķyânus: Taķyânus (İÜ) // bilde: yilde (İÜ)
6914 çıķalum ţop: çıķa dop (BL)
6915 ţopı: dopı (BL)
6916 bir: bu (İÜ)
6921 kelbi de: kelb de (BL)
6922 köpecik gör: gör neler gör (BL)
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6924. Ŝadâsından bunıñ bizi bulalar
 O ĥâl üzre yolumuzı uralar

6925. Çoban urduķda dinür gitmemiş kelb
 Ħudâ emriyle kelb dir depredür leb

6926. Beni urmañ ararum sizüñ ile
 O Yezdân ki getürdi beni dile

6927. İşidicek olar ĥayrân olurlar
 Ħudâ’nuñ emrine ţaña ķalurlar

6928. Ol itcegizi götürmişler anlar
 İt arķasında Ĥaķ arar erenler

6929. İrişür bir maġāraya bu cümle
 O Ţaķyânus ider meydânda ĥamle 

6930. Gözedür ol yigitleri göremez
 O dir bir âdeme sen ara bu kez 

6931. Ol âdem izleyürek anda varur [180b İÜ]
 Maġāra içre dir anları bulur

6932. Dimiş ki neye gitdüñüz oradan
 Nedür maķŝûd durmaķda buradan

6933. Dimişler yiri gögi yaradanı
 Ölünceye dek araruz biz anı 

6934. Dimiş ol kimse ben daħı ararum
 Sizüñle bilesiz ki ben de yârum 

6935. Maġārada uyurlar emr-i Ĥaķ’la
 Emâneti oñat dut özge ŝaķla

6936. Gidüben rûĥları ten ķaldı dirler
 Dinür tekrâr niçe âdem ararlar 

6929 Ţaķyânus: Taķyânus (İÜ)
6930 ara bu kez: arayu gez (İÜ)
6933 yiri gögi: yir ü gögi (İÜ)
6934 İÜ’de “ki” yok.
6936 Gidüben: Gidüp dir (İÜ)
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6937. Bulamazlar olardan dir nişâne [251b BL]
 Yine Ţaķyânus’a olur revâne 

Ve lebiśû fî kehfihim śelâśe-mi᾿etin sinîne ve’zdâdû tis‛an*

6938. Yaturlar dindi üç yüz u ţoķuz yıl
 Üzerlerine daħı esmemiş yil

6939. Gelür Cibrîl her yıl emr-i Sübĥân
 Oları döndürür ŝaġ u ŝol iy cân

Ve tera’ş-şemse ižâ ţala‛at**

6940. Maġāranuñ ŝaġından gün ţoġardı
 Ve ŝolından yine ţaşra çıķardı

6941. Dem-â-dem bâd eylermiş ziyâret
 Ħudâ anları eylerdi ri‛âyet

6942. Bedenlerin çürütmedi o Yezdân
 Cesede girecek idi yine cân

6943. İrişüp va‛de çün irdi tamâma
 Ħudâ gösterdi ‛ibret dir enâma

6944. Olar uyandılar Yezdân buyurdı
 Ħudâ emri ile ķalķup oturdı

6945. Biri birine dirler çoķ mı yatduķ
 Hele elĥamdülillâh ki uyandıķ

Ķālû lebiśnâ yevmen ev ba‛ḍe yevmin***

6946. Dimişler iki gün ola mı yatmaķ
 Ölüm aĥvâlini uyķuda ţatmaķ 

6937 Ţaķyânus’a: Taķyânus’a (İÜ)
*  “Onlar mağaralarında üç yüz yıl ve buna ilâveten dokuz yıl kalmışlardır.” (el-Kehf 18/25)
** “(Resûlüm! Orada bulunsaydın) güneşi görürdün, doğduğu zaman…” (el-Kehf 18/17)
*** “Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık, dediler.” (el-Kehf 18/19)
6946 ţatmaķ: datmaķ (İÜ)
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Ķālû rabbüküm a‛lemü*

6947. Ħudâ bilür dimişler yatdıġumuz
 Ölüm ležžetlerini ţatdıġumuz

Feb‛aśû eĥadeküm** [252a BL; 181a İÜ]

6948. Biri bir altun ile sûķa gitmiş
 Eteklerin beline ŝoķagitmiş

6949. Ţa‛âm almaġa göndermişler anı
 Buradan diñlegil imdi beyânı

6950. Girüp şehre dilemiş ki ala nân
 Virür etmekçiye altunı ol ân

6951. Ol altunı göricek bunda ħabbâz
 Daħı var mı dimiş bundan çoġ u az

6952. Defîne bulmışa beñzersin iy yâr
 Eger baña da virseñ duymaz aġyâr

6953. O yigit adı Yemlîħâ idi bil
 Cihân ħalķı o boydan oldı tebdîl

6954. Muĥaŝŝal beglerine iltdi ħabbâz
 Açılmış beg ĥużûrında ķamu râz

6955. O Yemlîħâ ider taķrîr taĥķįķ
 İder bir ‛âlim o taķrîri taŝdîķ 

6956. Kitâbda görmişemdür bu ŝaĥîĥdür
 Dimiş beg maġāraya varalum dur 

6957. Maġāra ķapusına gelür anlar
 O Yemlîħâ dimiş duruñ erenler

6958. Girüben ben ħaber vireyim evvel
 Ħaber virdükde anlar ķaldırur el

* BL’de “a‛lemü” yok. // “Rabbimiz daha iyi bilir, dediler.” (el-Kehf 18/19)
**  “Şimdi siz içinizden birini gönderin…” (el-Kehf 18/19)
6955 taķrîri: taķrîr (BL)
6956 dur: ţur (İÜ)
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6959. Tażarru‛ eylemişler dir Ħudâ’ya
 Virelüm cân bulardan biz cüdâya

6960. O Yezdân virmiş uyķu yine anda
 Ħudâ göstere anları cinânda

6961. O beg vâķıf olıcaķ dir bu ĥâle
 Ħudâ emrini kim görür muĥâle

6962. Maġāra ķapusına ħâne yapmış [252b BL]
 Ziyâretgâh olmasın düzeltmiş

6963. Du‛â maķbûldür el-ân ol maķāmda
 ‛Aceb ħaŝlet ķomışdur Ĥaķ enâmda

6964. Ħudâ’nuñ ‛ibret-âmîz işleri çoķ
 Aña inkâr idenler oldılar yoķ

Ķıŝŝa-i ‛Uzeyr Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm*

6965. ‛Uzeyr peyġamber-i aŝlî imiş
 O Tevrât’ı dinür ezber oķumış

6966. Ĥikâyet oldı Yaĥyâ demi evvel
 Ĥikâyâ-yı ‛Uzeyr’e ķonulur el 

6967. O Buħtnaŝr almış idi ol ili [181b İÜ]
 ‛Uzeyr oġlancıķ imiş dir o güli 

6968. Sever Buħtnaŝr ‛Uzeyr’i besler
 Kerâmet gösterür irişür ol er 

6969. Benî İsrâ᾿îlî’den aldı ‛avrat
 O Buħtnaŝr aña eyledi ‛izzet 

6970. O ħâtûn minnet itmiş ol emîre
 ‛Uzeyr’i yerlerine ŝalıvire

*  ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL)
6966 Ĥikâyâ-yı: Ĥikâyâyı (BL)
6967 Buħtnaŝr: Puħte Naŝır (BL)
6968 Buħtnaŝr: Puħt-ı Naŝır (BL)
6969 Buħtnaŝr: Puħt-ı Naŝır (BL)
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6971. Sözin dutar ŝalıvirür ‛Uzeyr’i
 Gelür evlerine ‛Uzeyr-i velî

6972. ‛Uzeyr itmiş te᾿ehhül olmış evlâd
 Varır bir gün baġına feraĥ u şâd 

6973. Biraz incir yeyüben dirmiş andan
 Ve merkebini baġlamışdı ol ân

6974. Baķup gördükde dir âdem kemügin
 Dimiş kendüsine dir gire mü᾿min

6975. ‛Aceb ħalķ olsa cismi yine bunıñ
 Ne vech-ile bilineydi vuķūfıñ

6976. Deyu ħâţıra idinmiş orada [253a BL]
 O Yezdân uyķu virmiş dir burada

6977. Uyur yüz yıl muķarrer ol arada
 Uyandı bir ŝadâ irişdi anda

Ve’nżur ilâ ĥimârike ve li-nec‛aleke âyeten li’n-nâsi*

6978. Nidâda baķ ĥımâruñ gör süñügin
 Nice ţaġılmış anı eyleme kîn

6979. ‛Uzeyr işidicegiz ol nidâyı
 Görür merkeb süñüklerini ânî 

6980. Çürümiş u daġılmış cümle a‛żâ
 Ħudâ nice gözedür diñle arża

6981. Ferişteh emriyle ķılmış ŝadâyı
 Ķılur âgâh murâd itse gedâyı

6982. Çürümişce süñükler deprenür dir
 ‛Uzeyr emr-i Ĥaķ’dur bunı bilür

6983. Dirilür bir araya ol süñükler
 Gerilür dir ţamarlarla siñirler

6972 feraĥ: ħurrem (İÜ)
*  “Eşeğine de bak. Seni insanlara bir ibret kılalım diye [yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar 

dirilttik].” (el-Bakara 2/259)
6979 Görür: Gör (İÜ)
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6984. Deri bitmiş ü laĥm irmiş o cisme
 Eşek rûĥ buluban gözleri çeşme

6985. Dirilüp ol gözi yaşını döker
 ‛Uzeyr anı görüp dizini çöker

6986. Tażarru‛ rûyını dutar Ħudâ’ya
 Nihâyet yoķ İlâhâ dir ‛aţâya

6987. Günâhum ‛afv idüp tevbem ķabûl it [182a İÜ]
 Nidâ irmiş ki dorġıl eviñe git

6988. Varup evine ķapu daķ ider ol
 Açılur ķapu selâma açar yol

6989. Nedür ĥâliñ oġıl dir ol çıķana
 Baķar yüzüne anuñ ‛âşıķāne

6990. Dimiş oġul didügiñ özge ĥâlet [253b BL]
 Sözüñde yoķdurur senüñ ĥalâvet

6991. Niçün dirsin bunı sen babañam bil
 Dimiş ki bunı işitse güler il

6992. Ki ben pîrüm civânsın iy tüvânâ
 Bunı ma‛ķūl görür mi ola dânâ

6993. ‛Uzeyr naķl ider ol dem ĥikâyet
 Niçe pîr cem‛ olur diñler rivâyet

6994. Dimişler oķı Tevrât’ı sen ezber
 İnanavuz saña hep ‛avrat ü er

6995. ‛Uzeyr oķudı Tevrât’ı kemâ kân
 Dimiş anlara kim taĥķįķdür inan

6996. Dimişler bir kişi ölüp dirilmek
 Müyesser olmadı bu işi görmek

6997. ‛Uzeyr’e dimezüz biz buña taĥķįķ
 Bu taķrîr olınur Ķur’ân’da taŝdîķ 

6997 ‛Uzeyr’e: ‛Uzeyr (BL)
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Ve ķāleti’l-yehûdu ‛Uzeyrüni’bnullâh*

Ķıŝŝa-i Dânyâl Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm**

6998. Ĥarâm-zâde imiş Buħtnaŝr dir
 Bilür ĥikmetle anı Dânyâl-ı pîr 

6999. İde Beyt-i Muķaddes’i ħarâb ol
 Anı aramaġı idindi medlûl

7000. Bulur dir Dânyâl Bâbil’de anı
 Ķonar evlerine bulduķda anı

7001. Görür Buħtnaŝr odun getürmiş
 Anı ŝırtı ile ţaġdan ţaşırmış 

7002. Görür evlerine mihmân vardur
 Naŝr dir gerinübeni ŝorudur

7003. Virüp üç aķçe Buħtnaŝr’a mihmân [254a BL]
 Ţa‛âm getür yeyelüm dimiş ol ân 

7004. Alur bir aķçe et birine dir nân
 Şarâb almış birine bilüp inan

7005. Getürmiş dinür anı Dânyâl’a
 Yeyüben içdiler ħoş râygâne 

7006. Bu minvâl üzre geçdiler nice gün [182b İÜ]
 İçerken Dânyâl dimiş ki bir gün 

7007. Senüñ yanıñda vardur bir murâdum
 Dimiş Buħtnaŝr yoķdur ‛inâdum 

*  “Yahudiler, Uzeyir Allâh’ın oğludur, dediler.” (et-Tevbe 9/30)
**  Dânyâl : Dâniyâl (BL);  ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL)
6998 Buħtnaŝr: Puħt-ı Naŝır (BL) // Dânyâl: Dâniyâl (BL)
7001 Buħtnaŝr: Puħt-ı Naŝır (BL)
7003 Buħtnaŝr: Puħt-ı Naŝır (BL)
7005 Dânyâl’a: Dâniyâl’e (BL)
7006 Dânyâl: Dâniyâl (BL)
7007 Buħtnaŝr: Puħte Naŝır (BL)
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7008. Şu kim mümkin ola red olmaya söz
 Senüñ buyruġına hîç dönmeye yüz 

7009. Emân kâġıdı yazasın baña sen
 Ki sen şâh olasın baş ola esen

7010. Żararuñ degmeye ol vaķtde baña
 Ki virdüm şâhlıķ aħbârını saña

7011. Dimiş Buħtnaŝr gülmek ŝaķala
 Köpege yal dökmekdür sifâle 

7012. Bizi masħaraya alma kerem ķıl
 Bu dem olduķ senüñ ni‛metüñe ķul

7013. Dimiş âgâh oluñ gerçek sözüm bil
 Senüñ emrüñde olurlar ķamu il

7014. Neñ eksilür dimiş aña anası
 Diledügini vir ol oķuyası

7015. Eger gerçek eger yalan diler bu
 Temessük vir yaz evveline yâ Hû

7016. Temessük virdi aldı Dânyâl dir
 Senüñ yanuña çoķ ‛asker dirilir 

7017. Bunı saña nicesi gösterem ben
 Uzun ķamuşa baġla göster aĥsen

7018. Anı görem dileyem gelesin sen [254b BL]
 Murâduñı ne ise alasın sen

7019. Vedâ‛ eyledi gitdi Dânyâl yâr
 Oluban âşinâ çün aldı iķrâr 

7020. Odun çekmek neden şâh olacaġum
 İder beglere ħıdmet çekmeyüp ġam

7008 dönmeye: duymaya (BL)
7011 Buħtnaŝr: Puħt-ı Naŝır (BL) // sifâle: ŝıfâla (BL)
7016 Dânyâl dir: Dâniyâl pîr (BL)
7019 Dânyâl: Dâniyâl (BL)
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7021. O ħıdmet ile meşhûr oldı anda
 Ne ile bulınur gör câh zamânda 

7022. Bu şâhuñ ketħudâsı olmış anda
 Belürmiş ketħudâluķ şânı anda 

7023. Ki Yaĥyâ ķıŝŝasında dinmiş idi
 Naŝr salţanata ħod irmiş idi

7024. Ķamuş ile bilür ol Dânyâl’ı
 Ħalâŝ bulur o kendüsi ‛ayâlı 

7025. Olur maķbûl yanında dâyim anuñ
 Mecûsîler ĥased ķılmış inanuñ

7026. Dimişler Naŝr’a evvel ol pelîdler
 Müdâmî Dânyâl yirine işer 

7027. Şarâb içse muķarrerdür bu ĥâlet [183a İÜ]
 Bu ĥâllüyi iderlermiş melâmet

7028. Naŝr diler deñeye Dânyâl’ı
 Getürdüp meclis itmiş râygânı 

7029. Bilüp ġavrına irmek oldı maķŝûd
 Eger vâķı‛ ise ķılaydı merdûd

7030. Dimiş bevvâblara ĥâżır oluñ siz
 Burada kim ki çıķa öldürüñ tîz

7031. Eger ben de çıķarsam öldüresiz
 Eger öldürmeyesiz siz ölesiz

7032. Deyu te᾿kîd ider anlara muĥkem
 Oturup meclis itmişler eyü kem

7033. Gice de otururlar ħâŝ u ‛âmı
 Ħudâ ĥıfż eyledi dir Dânyâl’ı 

7021 İkinci mısrâ BL’de “Belürmiş ketħudâlıķ şânı anda” şeklinde.
7022 Bu beyit BL’de yok.
7024 Dânyâl’ı: Dâniyâl’ı (BL)
7026 Dânyâl: Dâniyâl (BL)
7028 Dânyâl’ı: Dâniyâl’i (BL)
7033 Dânyâl’ı: Dâniyâl’ı (BL)
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7034. Ve Buħtnaŝr’a bol eyler teķāża [255a BL]
 Çeker bu ĥâl içün ol ânda taŝa 

7035. Çıķar ţaşraya bevvâblar görürler
 O tenbîh ile anı öldürürler

7036. Ķażâ irse kimesne mâni‛ olmaz
 Ţama‛lu göz turâb girmeye doymaz

Ķıŝŝa-i ‛Îsâ Peyġamber ü Meryem Ana ‛aleyhimâ’s-selâm
7037. Ĥikâyet naķl idelüm burada hem
 Ne ĥâlât ile ţoġdı bil ki Meryem

Ķālellâhu Te‛âlâ: İž ķāleti’mre᾿etü ‛İmrâne Rabbi innî *

7038. Melik Medîme ‛İmrân ‛avratıdur
 Olur ĥâmile dirler doġıradur 

7039. Dimiş Medîme ķarındaġı oġlan
 Ma‛âşı dünyeden ‛afv ola ol ân

7040. Muķaddes Beyt’e dâyim ide ķulluķ
 Dilemeye cihân içre ululuķ

7041. Doġar Meryem dinilmiş ittifâķa
 Düşer ol ħalķ o ân içre şiķāķa 

7042. Dimiş Medîme oġlan ţoġa ŝandum
 O ‛ahdümden bu dem içre uŝandum

7043. Dilerdüm ţoġa oġlum ‛âbid ola
 O Tevrât’ı oķuya zâhid ola

7044. Bu dem ķız oldı deyu ġuŝŝalanur
 Ħudâ neyi gerekdür neye bilür

7034 Buħtnaŝr’a: Puħtnaŝr’a (BL) // anda: ĥînde (İÜ)
*  İÜ’de “Ķālellâhu Te‛âlâ” yok. // “İmrân’ın karısı şöyle demişti: Rabbim, ben…” (Âl-i 

İmrân 3/35)
7038 doġıradur: ţoġradur (İÜ)
7041 Doġar: Ţoġar (İÜ)
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Feteķabbelehâ Rabbühâ bi-ķabûlin ĥasenin ve enbetehâ nebâten ĥasenen*

7045. Görür rü᾿yâda ħâtûn ġuŝŝa yime [183b İÜ]
 Ķız oldı deyu zinhâr anı yirme

7046. Ķabûl itdüñ anı vir mescide sen [255b BL]
 Budur taĥķįķ bilesin vech-i aĥsen

7047. Zekeriyyâ getür yanuma didi
 O ân Meryem’i mescide getürdi

7048. Zekeriyyâ görür dir yaz u ķışda
 Ki tâze mîve Meryem yanı uşda

7049. Deyu gösterür imiş ‛âbidîne
 Ħudâ virür ‛aţâyı zâhidîne

Ķāle yâ Meryemü ennâ leki hâžâ**

7050. Dimiş Meryem’e ķandan geldi bunlar
 Su᾿âl itmek münâsib miydi anlar

Ķālet hüve min ‛indillâh***

7051. Dimiş Meryem Ħudâ virdi buları
 Gözedür ķulların dâyim o Bârî

7052. Ta‛alluķāt-ı Meryem yetmiş imiş
 Olur Meryem’e ţâlib yâd u biliş 

7053. Olar da dir gözedürüz biz anı
 Deyu da‛vâ ider aķvâm olanı

7054. Zekeriyyâ dimiş bir iş ķılalum
 Sizüñ ile birer ķalem yunalum

7055. İşâretlü olına cümle aķlâm
 Ŝuya bıraġıla görüle iy cân

*  “Rabbi, Meryem’e hüsn-i kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi.” (Âl-i İmrân 
3/37)

**  BL’de “Ķāle yâ Meryemü” yok. // “Ey Meryem, bu sana nereden geliyor, dedi.” (Âl-i 
İmrân 3/37)

***  “Bu Allâh tarafındandır, dedi.” (Âl-i İmrân 3/37)
7052 Olur: Olar (İÜ)
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İž yülķūne aķlâmehüm*

7056. Batırsa ķanķımızuñ ķalemi yâr
 Ala ol Meryem’i bâ emr-i Settâr 

7057. Zekeriyyâ’ya Raĥmân dir bunı yaz
 Ma‛ânî çoķdurur taĥrîrde dir az

Bismillâhi’r-raĥmâni’r-raĥîm** [256a BL]

7058. Bu ķavle râżı olmış cümle yârân
 Batar ķalem-i Zekeriyyâ ol ân

7059. Olaruñ ķalemi ŝu üzre ķalmış
 Zekeriyyâ’ya Meryem dir inanmış

Ķıŝŝa-i ĥaml-i Meryem Ana ‛aleyha’s-selâm***

7060. Çıķar ķavmi arasından çü Meryem
 Başım tenhâda yuyam dimiş ol hem

7061. Gelüp tenhâda başın yumış evvel [184a İÜ]
 Geyer esbâbını ber-vech-i eshel

7062. Görür Meryem ki durur ħûb yigit
 Göñülden didi baķma girüye git

İnnî e‛ûžü bi’r-raĥmâni minke in künte teķıyyâ****

7063. Ŝıġındum Ĥaķķ’a sen ne ķaydda olsañ
 Dimiş Meryem ki ben durmayam uŝañ 

7064. Meger Cebrâ᾿îl imiş ol gözüken
 Görünmiş şekl-i insânda melek-ten

* yülķūne: yelķavnehu (BL // “(Kur’a çekmek için) kalemlerini atarlarken…” (Âl-i İmrân 
3/44)

7056 Batırsa: Yatırsa (BL)
** “Rahmân ve rahîm olan Allâh’ın adıyla.” (en-Neml 27/30)
*** ĥaml-i: ĥıml-i (BL); BL’de “‛aleyha’s-selâm” yok.
**** e‛ûžü: a‛raḍa (BL) // “Senden, çok esirgeyici olan Allâh’a sığınırım. Eğer Allâh’tan 

sakınan bir kimse isen (bana dokunma).” (Meryem 19/18)
7063 ne ķaydda: taķayyüdde (İÜ)
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İnnemâ ene resûlü rabbiki li-ehebe leki ġulâmen zekiyyâ*

7065. Bilesin saña oġlan virdi Sübĥân
 Beni muştucı göndermişdür inan

7066. Dimiş Meryem ki irgürmedüm aŝlâ
 Bilürem nesli kim çekilür aŝla

7067. Oġul virmek atasuz Ĥaķķ’a âsân
 Ba‛îd görme ki ţoġa senden oġlan

7068. Ţoġan oġlan olur ‛Ibrî bilesin
 Anuñ eylüklerini sen göresin

7069. Niçe dertlülere dermân ola ol [256b BL]
 Bula mürdeler iĥyâsına ol yol

7070. Dutup Meryem yegin üfürdi Cibrîl
 Dimiş ki emr-i Ĥaķdurur bunı bil

7071. Olur ĥâmîle emr-i Ĥaķ’la diñle
 Ne ĥâlet gösterür Ĥaķ diñle bekle 

7072. Dinür bir ķavl üzere ĥadd-i bî-ĥad
 Ħudâ emrine olunmaya hîç ‛ad

7073. Vuķū‛ından o ĥamlüñ ŝoñra üç ün
 Ħudâ emri ile seyr itmede gün

7074. İy ‛Îsâ ben kimem dimiş o Mennân
 Anası raĥmi içre söyler ol ân

7075. Benüm u cümle ‛âlem ħâlıķısan 

 Bu cümle ħalķ olanuñ râzıķısan

7076. Deyüp secdeye varur raĥm içinde
 Bilüp Meryem ķalupdur ġuŝŝasında

7077. Ki ĥaml üzere Meryem bilürler
 O ânda Cebre᾿îl’e didi dirler 

* “Melek: Ben yalnızca, sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisi-
yim, dedi.” (Meryem 19/19)

7071 bekle: yegle (İÜ)
7075 ħâlıķısan: ħâlıķısın (İÜ) // râzıķısan: râzıķısın (İÜ)
7077 ĥaml: ĥıml (BL)
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İnnallâhe’ŝţafâki ve ţahhareki ve’ŝ-ţafâki ‛alâ nisâ᾿i’l-‛âlemîn*

7078. Ħavâtûndan seni yegledi dir Ĥaķ
 Bilesin seni pâk eyledi muţlaķ

7079. O Meryem şâd olup ķıldı ‛ibâdet [184b İÜ]
 Dimiş Cibrîl ziyâde ola tâ‛at

7080. Tevâżu‛uñ Ħudâ artura dâyim
 Olasın ħıdmet-i Yezdân’a ķāyim 

İž ķāleti’l-melâ᾿iketü**

7081. Feriştehler dimişler Meryem’e hep
 Mesîĥ adlu oġul dir duta mežheb

7082. Doķunduġı marîż bula şifâyı [257a BL]
 Ve görmez gözlü bula rûşenâyı 

7083. İrişmiş ĥaml-i Meryem vaż‛a taĥķįķ
 Varur tenhâya Ķur’ân ide taŝdîķ

Ve hüzzî ileyki bi-ciž‛i’n-naħleti tüsâķıţ ‛aleyki rüţaben ceniyyen***

7084. Ķurı ħurmâ aġacı dibi imiş
 Gögerüp virdi ħurmâ anda dimiş

7085. O ħurmâya yapışur Meryem anda
 Ţoġar ‛Îsâ dinür ħurmâ dibinde

7086. Dimiş ba‛żı güpegündüz ţoġurmış
 Ve ba‛żılar dimiş aġzından olmış

7087. İkisinden de câ᾿izdür dinildi
 Çü ‛Îsâ ĥażreti ţoġdı bilindi 

*  “Allâh seni seçti. Seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti.” (Âl-i 
İmrân 3/42)

7080 BL’de “Tevâżu‛uñ” kelimesinin “elif”i yok.
** “Hani melekler demişlerdi…” (Âl-i İmrân 3/42)
7082 rûşenâyı: rûşinâyı (BL)
***  ileyki: ileyke (BL); ‛aleyki: ‛aleyke (BL) // “Hurma dalını kendine doğru silkele ki          

üzerine tâze, olgun hurma dökülsün.” (Meryem 19/25)
7087 câ᾿izdür: câyizdür (BL)
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Fenâdâhâ min taĥtihâ*

7088. Gelüp Cebrâ᾿îl eydür ‛Îsâ içün
 Yâ Meryem ġuŝŝalanma dir o Bî-çûn

Ve hüzzî ileyki bi-ciž‛i’n-naħleti**

7089. Ķurı aġacı ıraladı Meryem
 Dökülmüş tâze ħurmâ dinmiş ol dem 

7090. Ġıdâ idüp şükür itdi Ħudâ’ya
 Gelüp Cibrîl ħaber virdi ‛aţâya

Fekülî ve’şrebî ve ķarrî ‛aynen***

7091. Ve ħurmâdan yi südden iç buyurdı
 Ķurı ħurmâ dibindekin ķayırdı 

Fe’immâ tereyinne mine’l-beşeri eĥaden****

7092. Seni kimse görüp bunda ŝorarsa [257b BL]
 Söze nežr eyledüm di üç gün olsa

İnnî nežertü leke mâ fî baţnî muĥarraren*****

7093. Oruç dutan ol eyyâm söylemezdi [185a İÜ]
 Ħaber ŝoran cavâbın alamazdı

7094. Kelâm olmasa ŝavm üzre ‛ibâdet
 Yerine geçer imiş özge ţâ‛at

7095. Alup ‛Îsâ’yı Meryem gördi aķvâm
 Olaruñ arasına düşdi evhâm

* “Aşağısından ona şöyle seslendi…” (Meryem 19/24)
** ileyki: ileyke (BL) // “Hurma dalını kendine doğru silkele.” (Meryem 19/25)
7089 ıraladı: ayraladı (BL)
*** “Ye, iç. Gözün aydın!” (Meryem 19/26)
7091 ħurmâdan yi südden: ħurmâdan u südden (İÜ)
**** “Eğer insanlardan birini görürsen…” (Meryem 19/26)
***** “Karnımdakini âzatlı bir kul olarak sırf sana adadım.” (Âl-i İmrân 3/35) Müellifin 

Meryem Sûresi 26. âyetteki “İnnî nežertü li’r-raĥmâni ŝavmen felen ükellime’l-yevme 
insiyyâ (Ben, çok merhametli olan Allâh’a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla 
konuşmayacağım.)” kısmı yerine sehven Âl-i İmrân Sûresi 35. âyetteki bölümü aldığı 
kanaatindeyiz. Zira âyeti takip eden beyitlerde Meryem 19/26. âyet izah ediliyor.
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7096. Zekeriyyâ’ya serzeniş iderler
 Yalıñuz ķor-ımışsın anı dirler

7097. Zinâ itmiş dinildi anı ĥâşâ
 Ŝorar Meryem’den anı dindi paşa 

Leķad ci᾿ti şey᾿en feriyyen*

7098. Atañ anañ eyü kişiler idi
 Bu eliñdeki nirdendür ne idi 

Keyfe nükellimü men kâne fi’l-mehdi ŝabiyyen**

7099. Cevâb mı vire beşikdeki oġlan
 Dimiş Meryem bunı viren o Yezdân

7100. Buña dil vire söyleye kelâmı
 Bileler neydügini ħâŝ u ‛âmı

7101. Ħudâ ‛Îsâ’yı güftâra getürdi
 Dimiş Allâh birdür bilüñ imdi

7102. Beni peyġamber itdi Meryem’i pâk
 Buña inanmayanlar gözine ħâk

7103. Zekeriyyâ’yı ŝâdıķdur bilesiz
 Şehâdetüme benüm inanasız

Ķāle innî ‛abdullâhi âtâniye’l-kitâb*** [258a BL]

7104. Kitâb geldi baña Tañrı ķuluyam
 Ana raĥminde anı oķumuşam

Ve ce‛alenî mübâreken****

7105. Daħı peyġamber itdi ķanda varsam
 Ki ‛ilmüm ile Ĥaķ yolunı bulsam

7097 paşa: başa (BL)
*  “Hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın.” (Meryem 19/27)
7098 nirdendür: niredendür (İÜ)
**  nükellimü: tükellimü (BL) // “Beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz?” (Meryem 19/29)
***  “(Çocuk) şöyle dedi: Ben Allâh’ın kuluyum. O, bana Kitâb’ı verdi.” (Meryem 19/30)
**** “Beni mübârek kıldı.” (Meryem 19/31)
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7106. Oları Ĥaķ dîne irşâd idem ben
 Dîne uyanlarıñuz şâd idem ben

Ve evŝânî bi’ŝ-ŝalˇâti ve’z-zekˇâti mâ dümtü ĥayyen*

7107. Bu ħalķ atasız oġlanı ki gördi
 Anuñ bunca kerâmâtını bildi 
7108. Şiķāķa düşdi dir üç fırķa olup
 Dimişler Tañrı üçdür fürce bulup 
7109. Ħudâ-yı Žü’l-celâl’üñ ķudretini [185b İÜ]
 Anuñ añlamayanlar ‛izzetini 
 
7110. Ḍalâlete düşüp şirk üzre ola
 Anuñ gözleri ţopraķ ile dola 
7111. O fırķanuñ biri dir tañrı birdür
 Ŝadâķat üzre dîn erleri oldur 
7112. Biri dir ‛Îsâ tañrı yalıñuzdur
 ‛Ažâb olmaġa ol dûzaħa girür 
 
7113. Dimiş bir fırķa Meryem Ana içün
 Yaratdı anları luţf ile Bî-çûn 
7114. Bu nev‛ ile irişürler fesâda
 Düşerler her birisi bir ‛inâda 
7115. Bir aylıķ oldı ‛Îsâ ĥażreti dir
 Anası Mıŝr’a iltmek ķıldı tedbîr 
7116. Sebeb yazmış o Mıŝr’a gitmesine [258b BL]
 O ĥażreti o yire iltmesine 
7117. Bulur Tevrât’da ţâ᾿if-i Yehûdâ
 Senesi ayı sâ‛atiyle bile 
 
7118. Atasız bir oġul ķıla żuhûrı
 Anuñ yüzinde şu‛le vire nûrı

* ve’z-zekˇâti: ve’z-zekâti (BL); dümtü: dâmet (BL) // “Yaşadığım sürece bana namazı ve 
zekâtı emretti.” (Meryem 19/31)

7109 ‛izzetini: ĥikmetini (İÜ)
7112 yalıñuzdur: yalıñuz dir (İÜ)
7117 ţâ᾿if-i: ţâyif-i (BL)
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7119. Mübârek ola ol žâtuñ ķudûmı
 Duta şöhreti Ķıpçaķ ile Rûm’ı

7120. Gören ħasta bula ânî şifâyı
 Ve gözsüzler bulalar rûşenâyı 

7121. Ve mürde nefesiyle bula iĥyâ
 Cefâya ireler cümle Yehûdâ

7122. Göge ide ‛urûcı ‛âķıbet ol
 Göge bula cihân içinde ol yol

7123. Bilürler geldi dünyâya o merdân
 Varur beglerine Yehûdâ ol ân

7124. Ol oġlan geldi dünyâya dimişler
 Anı öldürmege herze yimişler

7125. Olur ilhâm Meryem ķalbine dir
 Alup ‛Îsâ’yı yüri Mıŝır’a ir

Ve âveynâhümâ ilâ rabvetin žâti ķarârin ve ma‛în*

7126. Virür ‛Îsâ’yı Meryem’e o Raĥmân
 Olur ‛âlem içinde özge destân

7127. Mu‛allime virür Mıŝr içre Meryem
 Buña az vir u çoķ ögret urur dem

7128. Yazar ‛Îsâ’ya ebcedi mu‛allim
 Diler ‛Îsâ’ya anı ide ta‛lîm

7129. Dimiş ‛Îsâ nedür ma‛nâ-yı ebced [186a İÜ]
 Dimiş ħˇâce oķı ŝorma degil ĥad

7130. Dimiş ma‛nâyı bilmege oķuram [259a BL]
 Ki ma‛nâ bilmeyem neye dururam

7131. Döger ħˇâcesi anı sen oķı dir
 Ma‛ânî ŝormaġı sen baña ķo dir

7120 Gören: Göre (İÜ) // rûşenâyı: rûşinâyı (BL)
*  rabvetin: ebvetin (BL); ve ma‛în: ma‛în (BL) // “Onları, yerleşmeye elverişli, suyu bulu-

nan bir tepeye yerleştirdik.” (el-Mü’minûn 23/50)
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7132. Gelüp ‛Îsâ dimiş Meryem’e ana
 Ögüp ħˇâce mi didüñ idi dânâ

7133. Ve az virüp çoķ ögret dimiş idüñ
 Ki datlu sözle sükker yimiş idüñ 

7134. Ħˇâce ögretmeyüp çoķluķ döger dir
 ‛Aceb kişi bu ħˇâce deyen er dir

7135. Mu‛allime varup ‛Îsâ dimiş ki
 Ħˇâce ebced ma‛ânîsini bil ki

7136. Ki ebced ĥarfi dörtdür ma‛nî᾿i al
 Elif Allâh’uñ ululuġuna dâl

7137. Be bâķeliġidür ol Muste‛ân’uñ
 Ki cim celâletün gösterdi anuñ

7138. Ve dâl dâyimliġinedür işâret
 Dimiş Meryem’e ħˇâce žî sa‛âdet

7139. Ki bu ma‛ŝûm beyân ķıldı ma‛ânî
 Ħudâ gönderdi müşkil keşfe anı

7140. Olur ‛Îsâ’ya emr-i lâ-yezâlî
 İde Beytü’l-Muķaddes’de su᾿âli 

7141. İde Tañrı’ya da‛vet ħalķın anuñ
 Gele revnaķı emriyle cihânuñ

Nübüvvet-i Ĥażret-i ‛Îsâ Peyġamber ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm*

7142. Gelüp Beyt-i Muķaddes’e Mıŝr’dan
 İrişür Benî İsrâ᾿îl’e andan

Ennî ķad ci᾿tüküm bi-âyetin min rabbiküm**

7143. Dimiş peyġamberüm nişân getürdüm [259b BL]
 Dimişler kimse dir mi anı gördüm

7133 datlu: ţatlu (İÜ)
7140 Beytü’l-Muķaddes’de: Beyt-i Muķaddes’de (İÜ)
*  ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL)
**  “Size Rabbinizden bir mucize getirdim.” (Âl-i İmrân 3/49)
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7144. Dimiş ki cümleñüz göriñüz anı
 Giderüñ şüpheyi daħı gümânı 

Ennî aħluķu leküm mine’ţ-ţîni ke-hey᾿eti’ţ-ţayri*

7145. Düzem ben balçıġ ile şekl-i murġı
 Ki isnâd itmeñüz baña durûġı 

7146. Du‛âm ile uça ol murġ göresiz
 Benüm da‛vâma siz de inanasız

7147. Yarasadur bilesiz cismi uçar [186b İÜ]
 Vesâ᾿ir murġ uçıcaķ ķanat açar 

7148. Dimişler daħı neñ var bize Ĥaķ’dan
 Bize göster olanın az u çoķdan

Ve übri᾿ü’l-ekmehe ve’l-ebraŝa ve uĥyi’l-mevtâ bi-ižnillâh**

7149. Anadan ţoġa gözsüz açam anı
 Ħudâ emr ide öli bula cânı

7150. Dimişler yâ ‛Îsâ ulu ‛alâmet
 Getürdiñ çekmezüz artıķ nedâmet

7151. Bugün Nûĥ oġlı Sâm’ı eyle diri
 Bilürüz ķalmadı süñükde deri

7152. İdevüz biz de saña i‛tiķādı
 Dimiş ‛Îsâ müyesser ide Hâdî

7153. Çıķar ‛Îsâ mezârâta olarla
 İder ķavl ü ķarârı dir bularla

7154. Çıķar mezârı üstine o Sâm’uñ
 Dimiş yâd eyledüm bu demde nâmun

7144 şüpheyi: şüphei (BL)
* “Size çamurdan bir kuş sureti yaparım.” (Âl-i İmrân 3/49)
7145 balçıġ: balçıķ (İÜ)
7147 Vesâ᾿ir: Vesâyir (BL) // ķanat: ķanad (İÜ)
** BL’de “bi-ižnillâh” yok. // “Yine Allâh’ın izniyle körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri        

diriltirim.” (Âl-i İmrân 3/49)
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7155. Ħudâ emriyle iy Sâm dur yuķarı
 İki şaķ oldı sin çıķardı Bârî

7156. Ŝaķalı aķ görünmüş anda Sâm’uñ [260a BL]
 Dimişler dir ŝaĥîĥ degil me᾿âlüñ

7157. Muķaddem ola İbrâhîm’den anlar
 Ŝaķal aķlıġını görmedi bunlar

7158. Ŝaķalı aķdurur bu Sâm degildür
 Saña maħŝûŝ bu sözler ‛âm degildür 

7159. Dimiş ‛Îsâ ki söyle ne kişisin
 Dimiş peyġamber-i Ĥaķ’sın velîsin 

7160. Bilesüz beni ki Nûĥ oġlı Sâm’um
 Baña şâhiddurur tâcum ‛amâmum

7161. Bilesin yâ nebiyyallâh ‛Îsâ
 Ŝaķalum ķara idi şimdi tasa

7162. Aġartdı ŝaķalum ŝandım ķıyâmet
 Ķopar aġardı ŝaķal gitdi ţâķat

Ve ünebbi᾿üküm bimâ te᾿külûn*

7163. Dimişler daħı neñ vardur nişânuñ
 Muĥaŝŝalına biz irelüm anuñ

Ve mâ teddeħirûne fî buyûtiküm**

7164. Gice ne yeyesiz bâķį ne ķala
 Gelüp bilmek dileyen ħaber ala

7165. Buları bildiler eyledi anı [187a İÜ]
 Yine ol câhilân itdi gümânı

7166. Bunıñ üzerine on sâl geçer dir
 Görür uymadılar andan göçer dir

7158 Sâm: Ŝâm (BL)
7159 velîsin: nebîsin (BL)
*  Bu âyet BL’de yok. // “Yediklerinizi size haber veririm.” (Âl-i İmrân 3/49)
** BL’de “Ve âtîküm te᾿külûnehû mâ tûħerûn” yazılı. // “Evlerinizde ne biriktirdiğinizi 

de…” (Âl-i İmrân 3/49)
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7167. Sefer ider ‛Îsâ maġribe dinmiş
 On iki kimsesini bile almış

7168. Ĥavâriyyûndan imiş ol kişiler
 Kelâm yüzinde sözleri ışılar

7169. Ĥavâriyyûn bez aġardana dirler
 Göñül aġartdı kâzürler didiler 

7170. Bilüp işidüben bile ol iller [260b BL]
 Ki İslâm âyininden yol bulurlar 

7171. Gelürler Endülüs şehri iline
 Ţa‛âm aĥvâli ‛Îsâ’ya dinile

İž ķāle’l-ĥavâriyyûne yâ ‛Îse’bne Meryeme hel yesteţî‛u Rabbüke en 
yünezzile ‛aleynâ mâ᾿ideten mine’s-semâ᾿i*

7172. Ĥavâriyyûn dimişler ĥażrete bil
 Ţa‛âm virmek olur mı bize ķābil

7173. Ħudâ’dan isteñüz virsün ţa‛âmı
 Ki ŝofra ile gökden ine anı

7174. Yeyüben ol ţa‛âmdan ħalķ duyalar
 Dirile yanımıza nice erler

7175. Müzeyyen ola ŝofra ol ţa‛âmla
 Ķala dünyâ yüzünde eyü nâmla

7176. Deyu eyler tażarru‛ ol Kerîm’e
 Bular âsândurur taĥķįķ Raĥîm’e 

7169 kâzürler: kâzürdi (İÜ). İÜ’de mısrâ içinde “kâzürtdi” yazılmış, sonra kenarda tashih 
edilmiş. H nüshasında da müstensih İÜ’deki hatâyı ve tashihi aynen kaydetmiş (vr. 185a).

7170 yol bulurlar: bu didiler (İÜ)
* yesteţî‛u Rabbüke: testeţî‛u Rabbike (BL) // “Hani havârîler: Ey Meryem oğlu Îsâ, Rab-

bin bize gökten, donatılmış bir sofra indirebilir mi, demişlerdi.” (el-Mâide 5/112)
7176 Raĥîm’e: Ķadîm’e (İÜ)
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İnnî münezzilühâ ‛aleyküm femen yekfür ba‛dü minküm fe’innî 
ü‛ažžibühu ‛ažâben*

7177. Ħiţâb irmiş ki virdüm diledügiñ
 Żuhûr bulur bu ân içre didügiñ

7178. İnanmayanlara idem ‛ažâbı
 İnananlar bula dâyim śevâbı

7179. Du‛â ķılur ‛Îsâ âmîn didiler
 Bile ĥâżır olur ķırķlar yediler

7180. Gelür dir âsmândan pâre bulut
 Du‛â idenler anda cümle mes‛ûd 

7181. Bulut içinde ŝofra üzre mendil
 İçinde var ni‛am vaŝf idemez dil

7182. Dinür pişmiş balıķ zeytûn ü sirke
 Cemî‛i nuķl içinde vardı bile

7183. Ve kendene vü ŝarımŝaķ yoġ idi [261a BL]
 Vesâyir eţ‛ıme anda çoġ idi 

7184. Ţa‛âmdan ŝayru yise ŝaġalurdı [187b İÜ]
 Yeyen ležžetine ĥayrân ķalurdı

7185. Ne deñlü çoķlıķ ola ħalķ duyarlar
 Gice gündüz olar ne deñlü yirler

7186. Dimiş münkir olan bu câdûlıķdur
 Oları ķırmaġı bil ġāzîlıķdur 

7187. Ţa‛âm münkir kelâmıyla kesildi
 Olaruñ kimi ħınzîr u meymûn oldı 

7188. Zamân geçer bunıñ üzerine bil
 Bu devrân geçmededür nitekim yil

* ba‛dü: ba‛dehû (BL); ü‛ažžibühu ‛ažâben: ü‛ažžibüküm (BL) // “Ben onu size şüphe-
siz indireceğim. Ama bundan sonra içinizden kim inkâr ederse [kâinâtta hiç kimseye              
etmediğim] azâbı ona edeceğim!” (el-Mâide 5/115)

7180 bulut: bulud (BL)
7183 ŝarımŝaķ: ŝarımsaķ (İÜ)
7186 câdûlıķdur: câzûlıkdur (BL)
7187 ħınzîr u meymun: ħınz meymun (BL) // İkinci mısrâın vezni bozuk.
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7189. Gelür Beyt-i Muķaddes’e o ĥażret
 Ne vech-ile görünür bunda ĥikmet

7190. Cühûdlar beglerine söyler ol ân
 Du‛â eylese ‛Îsâ olur insân

7191. Melik ħavf eyledi dir bu kelâmdan
 İşidicek bu sözi dir enâmdan

7192. Dilemiş öldüre ‛Îsâ’yı ol kelb
 Ne lu‛b ile olur gör birisi ŝalb

7193. Olur ‛Îsâ’ya ma‛lûm ķaçar ol dem
 Girür eve cühûddan biri direm

7194. Cühûd adına Aġustos dimişler
 Ve Üşbû‛ deyu de nâm söylemişler

7195. Gelüp emr-i Ħudâ ile ki Cibrîl
 O ‛Îsâ ĥażretün alur dinür bil

7196. Evüñ içine girmiş dindi Astos
 Arar ‛Îsâ’yı bulmaz dir Ma‛arrûs 

7197. Ħudâ anı ‛Îsâ şekline ķoymış
 O giren Yehûdâ’yı anı ŝanmış 

7198. Yehûdâ dir aŝar kendü eşini [261b BL]
 ‛Îsâ ŝanur o demde yoldaşını

7199. Murâd idine ĥıfż itmegi Ĥâfıż
 Bulamaz biñ Yehûdâ ola ķavıż 

7200. Düşer birbirine ŝoñra Yehûdâ
 İkinüñ birisi vardur puŝuda

7201. Deyu eyler tefaħħuŝ birisini
 Birin öldürdi arar dirisini 

7196 Astos: Aġustos (İÜ) // dir: dindi (BL)
7197 ķoymış: ķomış (İÜ)
7199 itmegi: idinmegi (İÜ) // ķavıż: ķavuż (İÜ)
7201 tefaħħuŝ: tetebbu‛ (İÜ)
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7202. Dimiş bu ‛Îsâ’dur ķanı Aġustos
 Bu Aġustos’dur ki aŝduñ hey Ma‛rûs 

7203. Dinür ‛Îsâ gelüp eve irişür
 Anası vü ĥavâriyyûn görişür

7204. ‛İbâdet-çün beni ħalķ itdi Ħallâķ
 Göge çıķmaġa emr itdi o Rezzâķ

7205. Vaŝiyyetüm budur size işidüñ [188a İÜ]
 Benüm sözüme göre siz iş idüñ

7206. Fenâyı ķoyuban bâķįyi özleñ
 Şerî‛atüm ‛ibâdet üzre gözleñ

7207. ‛İbâdeti idüñ ta‛lîm bu ħalķa
 Ve daħı sâlik oluñ ĥüsn-i ħulķa

7208. Ŝaķın olmayasız dünyâya ţâlib
 Hemân uħrâ ola dâyim meţâlib

7209. Olup ŝâyim ħalâŝ ol mekr-i zenden
 Yaramazlıġa eylük ola sizden

7210. Varuñ her biriñüz bir şehre dinmiş
 Ki ħalķ da‛vetini siz idinüñ iş 

7211. Ki Ĥaķ’dan ne gele ŝabr idiñüz dir
 Bulur yerlü yerini emr-i taķdîr

7212. İrüp vaŝiyyeti bunda tamâma
 Vedâ‛ eylemiş ol dem ħâŝ u ‛âma

7213. Virür ‛Îsâ’ya Ĥaķ nûrdan ķanatlar [262a BL]
 Melâ᾿ikle olalar ķat ķat anlar

7214. Açuban per olar göge uçarlar
 Ţa‛âm yimek gider andan ķaçarlar 

7202 ķanı Aġustos: ya ķanı Astos (BL) // Aġustos’dur: Astos’dur (BL)
7210 Varuñ: Varup (İÜ)
7214 andan: anlar (İÜ)
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7215. Gök ehli içredür Ĥażret-i ‛Îsâ
 Bu ķurbiyyeti bil bulmadı Mûsâ 

7216. Dinür kim altı ay diri oldı Meryem
 Ve dinür ‛Îsî yirde olduġı dem 

7217. Ĥadîś naķlince naķl olundı dinür
 Lebistân cebelinde defn olınur

7218. Cihân içinde bir eśer ķonula
 Burada daħı Fâtiĥa oķuna 

7219. Ĥavâriyyûn ţaġılur ţaġlara yâr
 Seĥerde anlar uyuduķda Settâr

7220. Olaruñ her birin bir şehre ilter
 Olar da ħalķı dâyim dîne yilter

7221. ‛Îsâ erkânını ħoş güder idi
 Bu ħalķı dîne da‛vet ider idi

Ĥikâyet-i Ĥażret-i ‛Îsâ ‛aleyhi’s-selâmdan ŝoñra ķavmi 
azduķlarıdur*

7222. Panus adlu var imiş bir yahûdî
 ‛Îsâ ķavmini azdurmaķda oldı 

7223. Varup beglerine dir ħud‛a idem
 Bu ķavmüñ arasında fitne idem

7224. Ziyâde ĥîle-kâr kâfirdi mel‛ûn
 Degirmensüz ögidür didiler un 

7225. ‛Îsâyî ile dâyim ceng idersiz [188b İÜ]
 Bularıñ ile cengi siz n’idersiz

7226. Olara ħud‛a bâbın açayım ben
 Olar dînini bozmaķ ola aĥsen

7215 bil: bile (BL)
7216 Birinci mısrâın vezni bozuk.
7218 eśer: âśâr (BL)
*  Ĥażret-i ‛Îsâ: ‛Îsâ (BL)
7222 Panus: Banus (BL)
7224 ĥîle-kâr: ĥîle-bâz (İÜ) // didiler: dinülür (İÜ)



TENKİTLİ METİN - Peygamber Kıssaları758

7227. İžin vir baña varup azdurayın [262b BL]
 Baña şeyţân ider ta‛lîm ķolayın

7228. Melik virmiş icâzet ibn-i kelbe
 Bu daħı müsteĥaķ olmış o ŝalbe

7229. Ķara sürer yüzine ehl-i telbîs
 Aña rehber olur ol demde İblîs

7230. Gelür dir ķavm-i ‛Îsâ arasına
 Anuñ ‛âr ile nâmûs ya nesine

7231. Ķavm içinde yuvalanur o üç gün
 Doñuzuñ ölüsi köpege dügün 

7232. Dimiş ol ķavme ol mel‛ûn behteg
 Benüm ĥâlim işiden ķala dil-teng

7233. Ya niçün böyle oldıñ dinmiş aña
 Ĥikâyâsın deyem ķaluna ţaña

7234. Baña dün gice dir Ĥażret-i ‛Îsâ
 Ţabanca urdı Fir‛avn’e ki Mûsâ

7235. İrişdükde ţabanca dir yüzüme
 Żarar irişdi ol demde gözüme

7236. Cühûdlıķdan dönüp ‛Îsâyî oldım
 Gözümi eyü eyledi vü gördüm

7237. Yüzümdeki ķara desti nişânı
 ‛Îsâ eśeridür siz bilüñ anı

7238. Size döndüm dilerseñüz helâki
 Beni öldür ki buldum dîn-i pâki

7239. Ķabûl iderseñüz âzâd idesüz
 ‛Îsâ dînini özge yâd idesüz

7240. İşidüben kelâmun inanurlar
 Aña durmaķ içün bir yir bulurlar

7241. Ţaġ içinde yaparlar aña mesken
 İnanmaġıl ŝaķınġıl her söze sen

7231 o üç gün: dir üç gün (İÜ) // Doñuzuñ: Doñuz (İÜ)



Kısas-ı  Enbiyâ 759

7242. Ķarâr eyler biraz gün ĥîle bâzâr [263a BL]
 Görelüm neye irer âħir-i kâr

7243. Dimiş dün gice ‛Îsâ yine geldi
 Doñuz etin yemekligi buyurdı

7244. Yediler dir söziyle laĥm-i ħınzîr
 Ki it dişi ţoñuz derisine dir 

7245. Biraz zamân olur ħâmûş o şeyţân
 O telbîs eylemekle aldı meydân

7246. Biraz günden dimiş dir yine geldi [189a İÜ]
 Oġullar sünnet olınmaya dindi

7247. Yehûdâ gibi dir itmesün anlar
 Didügüm işleye baña uyanlar

7248. Oları hac ŝuyıyla ide efsûn
 Uyar bu âyîne dir işiden dûn 

7249. Yine dimiş güneş yanımda doġar
 Didi ‛Îsâ ţapalar aña bular 

7250. Güneşe secde itsünler ķamusı
 Oları yaķmaya Yezdân ţamusı

7251. Güneş selâm getürür dir olardan
 Bunı görmedi câyiz ululardan

7252. Yine dir ‛Îsâ itdügin kim itdi
 Cihân içinde ţoġrı yola gitdi

7253. Ölüyi diri ķıldı köri açdı
 İnüp gökden ana ķarnına ķaçdı

7254. Arı yir buldı sâkin oldı anda
 Ķarâr itmeyüben göründi bunda

7244 derisine: darısına (BL)
7248 İÜ’de “ide” yok. // âyîne: ite (BL)
7249 doġar: ţoġar (İÜ)
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7255. Şerî‛at râhın açdı ‛adl-ile ol
 Göge ‛azm eyleyüben buldı dir yol

7256. Şiķāķa düşüp ol ķavm ķopdı ġavġa
 İleşlerün niçenüñ yedi ķarġa

7257. Ķılıç baş kesdi meydân içre girdi [263b BL]
 Ŝadâsı ķılıcuñ ‛ayyuķa irdi

7258. Olar ķırmış biri birin didiler
 Olaruñ leşlerin kelpler yediler

7259. Ķılıçdan geçmiş âdem niçe sâl dir
 Panus boynınadur cümle vebâl dir 

7260. Bunı taĥķįķ bilüp düşme gümâna
 Baķıyyesi irer âħir zamâna 

Ķıŝŝa-i Ĥażret-i Resûl-i Ekrem ŝallallâhu ‛aleyhi ve sellem*

7261. Muĥammed Muŝţafâ Aĥmed ü Maĥmûd
 Resûl-i müctebâ maĥbûb-ı Ma‛bûd

7262. Selâmum irgüre ħayrü’l-enâmı
 Saña ķıble ķılan Beytü’l-Ĥarâm’ı

7263. Ki ‛Abdü’l-muţţalib cedd-i Resûl’dür
 Beyân ķılmaķ muķaddem bil uŝûldür

7264. O ĥażret gice vâķı‛a görür dir
 Kim ola ki o ĥâli ķıla ta‛bîr

7265. Dimişler Ka‛be’yi bunlardan arıt
 Çıķarġıl bütleri anları ţaġıt 

7266. Ve Zemzem’i daħı sen eylegil pâk [189b İÜ]
 İşâret-i Ħudâ’dur eyle idrâk

7267. Mütevâli bu düşi gördi üç şeb
 O Ka‛be ķavmini cem‛ eyledi hep

7259 boynınadur: boynına dir (İÜ)
7260 Bu beyit BL’de yok.
*  BL’de “Ĥażret-i” yok.
7265 Ka‛be’yi: Ka‛be’i (BL); bunlardan: bütlerden (İÜ)
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7268. Mu‛âvin oluñuz Ka‛be arınsun
 O tâbi‛ idemedi dir birisin

7269. Ħudâ emri ile kendü arıdur
 O ŝâdıķ bil ki sözünüñ eridür

7270. İder ‛ahd Tañrı’ya oġlum olursa
 İdem ķurbân eger anlar durursa

7271. Olur ţoķuzı ol ħâtûndan inan [264a BL]
 Ve bir ħâtûndan olur biri iy cân

7272. O ‛Abdullâh’dur bil iy muvaĥĥid
 O ţoġduġı gün aña oldı dir ‛îd

7273. İledür ţoķuzı ķurbân yerine
 Rıżâ virmemiş aķvâmı birine

7274. Varup ‛âlime ‛Abdü’l-muţţalib dir
 Bu vâķı‛ olana ne ola tedbîr

7275. Ħudâ’ya itmiş idüm ‛ahd ileri
 On oġlum ola ķurbân ola biri 

7276. Ķomazlar beni iy ‛âlim ne dirsin
 ‛Ulûm-ı enbiyâyı sen bilürsin

7277. O ‛âlime dimiş luţf eyle söyle
 Oġullara develer ķur‛a eyle

7278. On oġluñ ile on deveyi ķur‛a
 Bıraķġıl daħı falıñ baña söyle 

7279. O ķur‛a düşdi ‛Abdullâh’a dinmiş
 Onar onar yüze dek eyle olmış

7280. Ve yüzden ŝoñra devede bulunur
 Ve yüz deve o dem ķurbân olınur

7281. O nûr ‛ışķına ‛Abdullâh’da idi
 O nûrıñ şu‛lesi diñle ne idi

7275 Bu beyit BL’de yok.
7278 deveyi: devei (BL)
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7282. Gelüp nûr Âmîne Ħâtûn’a irer
 Ki ‛Abdullâh bekā mülkine gider 

7283. Cihâna geldi ol faħrı cihânuñ
 Sürûrı nice taķrîr ola anuñ

7284. O şeb ki geldi dünyâya Muĥammed
 Cihânı dutdı dindi nûr-ı Aĥmed

7285. Münevver oldı ‛âlem ol żiyâdan
 Bilür vaŝfını ancaķ ol Yaradan 

7286. Dolar ‛anberle misk ķâfûr ħâne
 Ŝafâlar nice irer gör ki câna 

7287. Feriştehler dolar ţaġ ile ŝaĥrâ [264b BL; 190a İÜ]
 Ve murġ u mâhî deryâ ile nehrâ

7288. Nidâ idüp Muĥammed ţoġdı dirler
 Bu cümle ‛âlemüñ ħalķı bilürler

7289. Neşâţ irdi behâyim ü nebâtât
 Bilüp iž‛ân idindi anı her žât 

7290. Ŝafâlar irdi ‛âlem oldı rûşen
 Bulunur igne olsa gice düşen

7291. Buyurmış Âmîne Ħâtûn anası
 Şefâ‛at-ile doylaya ünâsı 

7292. Muĥammed ţoġdı secde itdi ol dem
 Yazılmış arķasında görmişem hem

Lâ ilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh

7293. Nübüvvet mühri cismünde Resûl’üñ
 Olur şânına şâhid ol ulunuñ

7282 gider: irer (İÜ)
7285 Yaradan: Yezdân (İÜ)
7286 Dolar: Ţolar (İÜ) 
7289 behâyim ü nebâtât: behâyim-i nebâtât (BL)
7291 doylaya: ţoylaya (İÜ)
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7294. O şeb geçdi yere dir şehr-i Fâris
 Görür ol gice nûr yaya vü fâris

7295. Daħı İbrâhîm atılduġı âteş
 Yanuban çatladı dinülür ol ţaş 

7296. Ol âteş ol gicede sövinür bil
 Cihân bütleri düşdi bildiler il

7297. Yüzünüñ üstüne düşmiş o putlar
 Kilîsâdan hezâr kilîse çatlar 

7298. Yıķılur biñ kilîsa bu muĥaķķaķ
 Ki bâţıl ref‛ olur geldügi dem ĥaķ

7299. Olur dir cümle seĥĥâr siĥri bâţıl
 Bilür buţlânını ol demde Bâbil

7300. Resûlullâh ķadem baŝmış cihâna
 Çıķar bir nûr ol dem âsumâna

7301. Şu‛â‛ından münevver nûr-ı dünyâ [265a BL]
 Görürler bay ile cümle gedâyâ

7302. Göbegin kesmege mâderi varmış
 O ân içinde kesilmiş bulunmış

7303. Yumaķ ķaŝd itdügümde bir nidâ dir
 İrişdi sem‛ime bir ħoş ŝadâ dir

7304. Yuyup virdüñ cihâna nûr-ı pâki
 Żuhûrından bulur küffâr helâki

7305. Olur günden güne gün gibi rûşen
 Münevver nûr ile ol vech-i aĥsen

7306. Olalar şeb u rûz maĥbûb-ı Ħallâķ
 Görünür mu‛ciz âśârıyla aħlâķ

7307. Virür bu ĥâle şükrâne içün cân [190b İÜ]
 Resûl vâlidesi maķbûl-i Raĥmân

7295 çatladı dinülür: çatla dir dinürdi (BL)
7297 kilîse: kelse ki (BL)
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7308. Civâr-ı Ĥaķķ’a câr olduķda anlar
 Cinân içinde açılur mekânlar

7309. Yetîm ķaldıķda ol dürr-i yetîmi
 O merġūbını ħoş dutdı Raĥîm’i

7310. Var evlâd-ı ‛Arab içre ķavâ‛id
 Naŝîb-i ħalķ olur burûcla ‛âbid 

7311. Kişi evlâdı geldükde cihâne
 Olur ġayruñ ma‛âşına bahâne

7312. Gelür dir ţâyeler emzürmek içün
 Levâzımlarını hep görmek içün 

7313. Benî Sa‛d adlu efķarden cemâ‛at
 O ħıdmet ile eylerler ķanâ‛at

7314. Gelürler Ka‛be’ye emziri ol ân
 Olar besler imiş cân üstüne cân

7315. Olardan birine irer sa‛âdet
 Ķonar başına ol dem murġ-ı devlet

7316. Dinür bir ħâtûn ismine Ĥalîme [265b BL]
 Anuñ ma‛lûmdur aĥvâli ‛Alîm’e

7317. Ħudâ ‛izzete lâyıķ göre ķulın
 Anuñ âsânluķ ile aça yolın

7318. Gelür Ka‛be’ye ol ħâtûn evinden
 Ħudâ ismini ķomazdı dilinden

7319. Görür Ĥalîme ‛Abdü’l-muţţalib’i
 Dimiş ben ġonceñüzüñ ‛andelîbi

7320. Resûli diler emzirmek Ĥalîme
 Ki şefķat virmek âsândur Raĥîm’e

7321. Muĥammed’i alup evine gelür
 O ân içinde özge genci bulur

7310 olur: olar (BL)
7312 Levâzımlarını: Anun lâzımların (İÜ)
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7322. Ħudâ’ya ĥamd ider yüz yire sürer
 O dem ki ol meh-i tâbâne irer

7323. Nice meh andan alur nûr-ı ħûrşîd
 Ĥalîme’nüñ evinde oldı dir ‛îd 

7324. Muĥammed’e ider ħâtûn muĥabbet
 İder cân u dil ile aña ħidmet

7325. Nice sevmeye ol ma‛ŝûm-ı pâki
 Olur tâc-ı İlâhî pây-ı ħâki

7326. O tâc ile olanlar tâcdârı
 Mu‛azzez eyledi anları Bârî

7327. Ĥalîme’nüñ ŝaġ emcegi ŝoġulmış
 Nice yıllar imiş süd virmez olmış

7328. Resûlullâh’ı görüñ emmemiş ŝol [191a İÜ]
 Ħudâ virmiş ŝaġına südi dir bol 

7329. Ĥalîme bu kerâmâtı ki görmiş
 Evinüñ içi hep nûr-ıla dolmış

7330. Bereket irişür dir ħânesine
 Du‛âlar ider idi anesine

7331. Ŝadef olmış o dürr-i Lâ-yezâl’e [266a BL]
 Ki bed nażar iden irer zevâle

7332. Deyu ider du‛âyı gice gündüz
 Olur nûrıyla rûşen gice gündüz

7333. Olan ĥayvânı semirür Ĥalîme’nüñ
 Ki buġday aşı kâfî Ĥalîme’nüñ

7334. Anuñla beslemiş ol kâm-kârı
 Ŝaĥîĥ bil nûr idi ŝâfî ‛ižârı

7335. Ĥalîme’nüñ ķoyunları virür süd
 Oġullarına virür idi ögüt 

7323 nûr-ı: nûrı (İÜ)
7328 Resûlullâh’ı: Resûlullâh (İÜ) // “emmemiş” kelimesi (H, vr. 188b) BL ve İÜ’de “emmiş” 

olarak okunacak şekilde yazılmıştır.
7335 ögüt: ögüd (BL)
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7336. Muĥammed uġurıdur bu kerâmet
 İdüñ oġullarım buña ri‛âyet

7337. İrişmiş ol risâlet ħidmet içün
 Ħudâ ħidmete ķomış ‛izzet içün 

7338. Ĥalîme’ye dimiş iy vâlide ben
 Ķoyun güdem icâzet viresin sen

7339. Ķarındaşlarum ile bile varam
 Ķoyunı bile güdüben ŝuvaram

7340. N’ola dimiş benüm çeşmüm çerâġı
 Göreyüm saña çobanlıķ yaraġı

7341. Beliñe baġlayayım bir ŝapanı
 Ki düşmen ķırmaġa ŝaķlaġıl anı

7342. Ţaġarcıķ ĥâżır idüben ķoyam nân
 Bile ķoşam oġullarımla inan

7343. Oġullarına dir cânım oġullar
 Uġuruñuza açıķ ola yollar

7344. Muĥammed refîķ olsun sizüñ-ile
 Aġırlañuz anı ţatlu sözüñle

7345. Ķoyun gütsün sizüñle bile olsun
 Ĥasûd cânı cihânda oda yansun

7346. N’ola deyu oġullar sevinürler [266b BL]
 Muĥammed ĥażretini ħoş görürler

7347. Olur çün ol Ħudâ maĥbûbı çoban
 Meh ü ħâver olur dir cesede nân

7348. Olurlar ol çobanuñ pâsbânı
 Gözedürler idi nevbetle anı

7349. Kevâkib görünür ŝapan içün ţaş [191b İÜ]
 Niçeler şevķına açıpdurur baş

7350. Yürür çobanlıġa ķoyun içün ol
 Nebâtât ile dolar yürinen yol

7337 ħidmet-içün: ħidmeti içün (BL) // ħidmete: ħidmetine (İÜ)
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7351. Ķoyunlar ni‛mete irüp doyarlar
 Ķamusı ĥażret ardına uyarlar

7352. Mübârek ķademi baŝdıķda ol yir
 Nebâtât ü çiçek ıżhâr ider dir

7353. Ķoyunlar semirüp güzellenür hep
 Olur âsân nażar eyledügi ŝa‛b

7354. Yine ķoyun güderken ol risâlet
 Şefî‛ü’l-müžnibîn yevmü’l-ķıyâmet

7355. Gelüp üç kimse alur ol ĥabîbi
 O dertlü dillerüñ ĥâžıķ ţabîbi

7356. Cüdâ olduķda ol râ‛î refîķden
 Olar nâlân olur dir ayrılıķdan

7357. Ĥalîme’ye ħaber virürler anı
 Segirdür Ĥalîme arayı cânı

7358. Görür ol nûr-ıla dolmışdur ol yol
 Meger ķarşu gelürdi ŝâĥib-i nûr

7359. Görür Ĥalîme maĥbûb-ı Ħudâ’yı
 Añup aġladı ol demde cüdâyı

7360. Görür ruħsâr-ı gülde var taġayyür
 Resûl-i Žü’l-celâl eyler tefekkür

7361. Ĥalîme dir i nûr-ı dîde n’olduñ [267a BL]
 Taġayyür levni bu dem ķanda bulduñ 

7362. Dimiş ol raĥmeten li’l-‛âlemîn dir
 Beni üç kişi göge iledüp dir

7363. Yararlar gögsümi göbegime dek
 Yüregüm yardılar bildüm ki melek

7364. Getürdiler bir altun ilgen ĥûr
 Biri dutar yüregüm ikisi yur

7361 n’olduñ: ne olduñ (BL)
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7365. Yine anlar yüregüm yirine ķor
 ‛İlm-i ĥikmetle şimdi ţopţoludur 

7366. Diküben urdılar mühr üzerine
 Yüregüm geldi el-ân dir yerine

7367. Yürekden çıķarur bir ķara pâre
 Atarlar dir anı ol dem yabâne

7368. Ne aġrıdı vü ne acıdı yürek
 Olupdur ol ezelkiden daħı pek 

7369. Ĥalîme işidüp ķıldı ta‛accüb
 Evine getirüp artdı didi ĥub

7370. Ĥelâline bunı ider ĥikâyet [192a İÜ]
 Dimiş Muĥammed’i evine ilet

7371. Ĥalîme iledüben falcıya dir
 Bu oġlı Mekke’den getürmişem pîr

7372. ‛Acâyib ĥâle irmiş bize söyler
 ‛Aceb üşendürür mi bunı devler 

7373. Dimiş falcı o ĥâli kendü disün
 Bu ţûţî sükkeri kendüsi yisün

7374. İder taķrîr Resûl dir vâķı‛âtı
 Bilür falcı dir ol demde o žâtı

7375. Düşer pâyine durup ayaķ üzre
 O pâyı ħâkini sürer yüz üzre

7376. Ĥalîme’ye dimiş kim cümle ‛âlem [267b BL]
 Bunıñ içün olupdur bilesin hem

7377. Budurur faħr-ı ‛âlem aç gözüñi
 Sa‛âdete irişmiş bil özüñi

7378. Budur maĥbûb-ı Raĥmân iy Ĥalîme
 İdüpdür secde ţoġduķda Raĥîm’e

7365 ţopţoludur: ţopdoludur (İÜ)
7368 pek: berk (BL)
7372 irmiş: irer (İÜ)
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7379. Durur Ĥalîme ile dir Muĥammed
 Żiyâ virmekde dâyim nûr-ı Aĥmed

7380. İledür Mekke’ye Raĥîme bir gün
 Ţoġar Mekke üzerine o gün gün

7381. Çü ‛Abdü’l-muţţalib görür o cânı
 Cesedde ţalbınur ķuş gibi cânı

7382. Ĥalîme naķl ider ol mâcerâyı
 Arayup bulımazlar dir yarayı

7383. Ve falcı naķlini eyledi taķrîr
 Cihân ħatmine dek oluna taĥrîr

7384. Beyâna ķādir olmaya Ferîdûn
 Ĥurûfda gör ki iki bükülür nûn

7385. Ĥalîme’ye o ‛Abdü’l-muţţalib dir
 Buña ireni sen bil emr-i taķdîr

7386. Ki ĥâşâ buña dîv perî irişe
 İnanmaġıl cihân içre bu işe

7387. Anası didi baña ĥâmileydüm
 Diledüm bir maĥal kim uyuyaydum 

7388. Görürem bir kişiyi uyuduķda
 İner gökden yüzi nûrı ufuķda

7389. Çıķup gün gibi ‛âlem oldı rûşen
 Baña ma‛lûm bu cihân içre gülşen

7390. Didi raĥmüñde olan bil ki oġlan
 Anuñ-çün ħalķ idüp dünyâyı Raĥmân 

7391. Dü kevnüñ ulusı faħrıdurur ol [268a BL; 192b İÜ]
 Cihân içre ol açar şer‛-ıla yol

7392. Cihâna kim gele ol kâşifü’d-dîn
 Muĥammed ķoyasın sen anuñ adın

7387 didi baña ĥâmileydüm: baña didi ĥâmil idüm (BL)
7390 bil ki: bil-kim (İÜ)
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7393. Deyu iş‛âr ķılur rü᾿yâda baña
 ‛Alâyimden daħı didi bu yaña

7394. Cihâna geldi çün oġlum Muĥammed
 İrişdi gökyüzine nûr-ı Aĥmed

7395. O nûr çıķmış idi dir arķasından
 Göründi Şâm ţarafları o nûrdan

7396. Yatup ŝırtı üzere dir Muĥammed
 ‛Acâyib remz gösterdi bu Aĥmed 

7397. Yaturken ŝırtı üzre dir beşâret
 İder barmaġ-ıla göge işâret

7398. Bunıñ gibi kişi mecnûn degildür
 Hezâr söz söyleşinilür bu ildür

7399. Deyüp almışdı ‛Abdü’l-muţţalib bil
 Degil dille Muĥammed vaŝfa ķābil

7400. Ebû Ţâlib ticâretden gelür dir
 Muĥammed’i görüp ol ân bilür dir

7401. Alup evine gelür ol Resûl’ı
 Mübârek boynına doladı ķolı

7402. Dimiş ki nûr-ı dîdem ‛ammuñam ben
 Ķarındaşımuñ oġlı sevgüli sen

7403. Deyu geyürdi fâħirce libâsı
 Şefâ‛atle ‛azîz iden ünâsı

7404. Muĥaķkaķ sen olısarsın Muĥammed
 Cemâlüñde işâret nûr-ı Aĥmed

7405. Deyu ikrâm-ıla getürdi ni‛met
 Aña i‛zâz ile eyledi ĥürmet

7406. Dimiş maķŝûd ne ise söyle cânım [268b BL]
 Senüñ yoluña olsun cümle mâlım

7396 gösterdi bu: gösterürdi (İÜ)
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7407. Dimiş râżı olınursa ţa‛âmuñ
 Yalıñuz yimeyem dir bunda nânuñ

7408. Dimiş nerde dilerseñ aluban var
 Senüñ yoluña mebžûldür ķamu kâr 

7409. Deyu virmiş biraz aķçe de ol ân
 Ţa‛âm ile alur aķçeyi sulţân 

7410. Getürür ceddi ‛Abdü’l-muţţalib’e
 Dimiş dir ķanda bulduñ ol ĥabîbe

7411. Dimiş bir pîr virdi bunı baña
 Getürdüm ben daħı bunları saña

7412. O ‛ammuñdur senüñ bilgil iy oġlum [193a İÜ]
 Senüñle bile olmaķ özge şuġlum

7413. Durur ceddi ile dir yine dört sâl
 İder andan Ebû Ţâlib’e irsâl

7414. Ebû Ţâlib sefer itdükçe anı
 Bile alup gider imiş o cânı

7415. Aña Fettâĥ o deñlü fetĥ ider kâr
 Ĥisâbını yine bilen o Ġaffâr 

7416. Yine bir def‛a Şâm’a ķıldı ‛azmi
 Anuñ mâl cem‛ine olmışdı rezmi

7417. Ebâ Bekr Resûl-i Ekrem ile
 İkisi ol seferde oldı bile

7418. Giderken bir kilîsâya irerler
 Kilîsâ içre bir ‛âbid bulurlar 

7419. Civârında ķonarlar kilsenüñ dir
 İder da‛vet buları ‛âbid-i pîr 

7408 nerde: nerede (İÜ); aluban: alup (İÜ) // mebžûldür: mebzûldür (BL)
7409 aķçeyi: aķçei (BL)
7415 o deñlü: küllî (BL)
7418 kilîsâya: kelîsâya (BL) // kilîsâ: kelîsâ (BL)
7419 kilsenüñ: kelsenüñ (BL)
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7420. Varurlar ehl-i kervân da‛vetine
 Dinilmiş yükle duruñ ĥażretine

7421. Papas gözden geçürür ol virânı [269a BL]
 Arar idi o cân u dille anı

7422. Çıķup ţaşra baķar ķonaķ yerine
 Gözi düş oldı bulut sâyesine

7423. O ‛âbid İncîl içre görmiş idi
 Resûl’üñ mu‛cizin hep bilmiş idi

7424. Bilür ki sâye altındaġı sulţân
 İdiser kendüye ol ‛arż-ı îmân

7425. Girüp içerüye dir daħı âdem
 Buraya gelmemiş ola o bu dem

7426. Dimişler bir civân ķalmışdur anda
 Dimiş ki her ne var ise duranda

7427. Benüm maķbûl maķŝûdım ki oldur
 Ġubâr-ı pâye yüz sürmege yoldur

7428. Deyu varur Resûl’e râhib ol dem
 Buyurıñ luţf idüñ dir nûr-ı dîdem

7429. Getürdi yanlarına ol Resûl’i
 Ayaġ üzre gözlerdi ol uŝûlı 

7430. Muĥammed’de gözedür mühr-i ‛izzet
 Ĥicâbı ref‛ ider yâd ki nübüvvet 

7431. Mübârek żahrı üstünde o mühri
 Göre arta muĥabbet üzre mihri

7432. Görür ‛avn-i Ħudâ ile o râhib
 Ĥicâb ref‛ olınur çeşm ola ţâlib

7433. Yazılmış anda görür ism-i Yezdân [193b İÜ]
 Bilesin iy müselmân budır îmân

7429 üzre gözlerdi ol: üzere gözlerdi (İÜ)
7430 Ĥicâbı ref‛: Ĥicâb ref‛ (BL)
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Lâ ilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh

7434. Yüzin sürmüş o ‛âbid bil ki mühre
 Cihân içre o ‛âbid buldı şöhre

7435. Odur ol mühr-i nûrân mühr-i Sübĥân [269b BL]
 O mührüñ ‛âşıķıdur ehl-i îmân

7436. Odır mühr-i nübüvvet mühr-i ‛izzet
 ‛Ukkâşe gördügi an buldı devlet

7437. İlâhâ Hindî’nüñ âħir deminde
 O mührüñ ħaţţın oķutdur dilünde

7438. Murâdın viricisin her ‛ibâduñ
 Meded ķıl ĥurmetine biñbir aduñ

7439. Livâ-ı ĥamdde ĥaşr eyle İlâhî
 Dilerem pâdişâhlar pâdişâhı

7440. Dimiş Ĥażret-i Ebâ Bekr’e ‛âbid
 Bunı Ĥaķ peyġamber bil i zâhid

7441. Bu sulţânuñ vezîri olacaķsın
 Budur ıżhâr iden ‛âlemde Ĥaķ dîn

7442. Ebû Ţâlib’e dir ki ŝaķla bunı
 Budur ġafletden açdıran ‛uyûnı

7443. Yehûdâ duymasun bu râzı zinhâr
 Ki ĥîle itmeye ol ehl-i mekkâr 

7444. Varup Mıŝr’a metâ‛ların ŝatarlar
 Olan sermâyeye aŝŝı ķatarlar

7445. Ve yük dutup irerler Mekke’ye dir
 Oları ķarşulamış tâze vü pîr

7446. Ebû Ţâlib dimiş ki yâ Muĥammed
 Evermek isterem ben seni Aĥmed

7447. Saña sermâye bulmaķ isterem ben
 Bu def‛a da ticâret idesin sen

7443 râzı: râz (BL)
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7448. Olanca nef‛î ŝarf idevüz aña
 Alavuz küfvüñi şer‛ ile saña

7449. Ħadîce itdürür dâyim ticâret
 İder merdümleri dâyim ri‛âyet

7450. Saña dileyelüm sermâye andan [270a BL]
 Murâd ĥâŝıl ola vech-i ĥasenden

7451. Deyu Ħadîce Ana’ya varurlar
 Ebû Ţâlib’le Muĥammed görürler

7452. Dimişler ħayre maķdem fetĥ idüñ bâb
 Ne maķŝûda gelüpdür pîr ile şâb

7453. Ebû Ţâlib buyurmış bu Muĥammed [194a İÜ]
 Ticâret kârına niyyetde Aĥmed

7454. Mübârekdür ķudûmı her seferde
 Niçe eylük görüldi baĥr u berde

7455. Dilerüz buña sermâye viresin
 Śevâb-ı dü cihânîyi bulasın 

7456. Mübârek mâlıñuzdan aŝŝı ide
 Nikâĥ-ı şer‛a ol mâl ŝarfe gide

7457. N’ola dimiş başum üzre bu ħıdmet
 Buña ħıdmet bu dem cânuma minnet 

7458. Deyu virmiş dir iki yük ķumâşı
 Mübeşşir adlu ķul devletlü başı 

7459. Bile ķoşup Ħadîce dimiş aña
 Sa‛âdet irdi bu dem bil ki saña

7460. Gözet Muĥammed’i sen eyle ‛izzet
 Bulasın dü cihânda sen de devlet 

7455 viresin: viresiz (İÜ) // bulasın: bulasız (İÜ)
7457 Buña: Size (İÜ)
7458 virmiş dir: virmişdür (İÜ)
7460 sen de: tâ ki (İÜ)
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7461. Deyu ķılmış sifâriş ol kerîme
 Gelür ħoş ħayr ü iĥsân ol raĥîme 

7462. Yidüp deveyi ol ħayrü’l-ħalâ᾿iķ
 Mübeşşir dir degildür size lâyıķ 

7463. Piyâde yüriyesiz râh içinde
 Görünür niçe yiri mâ᾿ içinde

7464. Edeb ta‛lîmidür bize işâret
 Binüñ bu deveye ehl-i sa‛âdet 

7465. Deyüp ta‛żîm-ile eyler ħiţâbı [270b BL]
 Cemâl görmekde diñle çaġlar âbı

7466. Resûl’i bindürür deveye ol dem
 Mübeşşir yeydi yük devesini hem 

7467. Piyâde yürüdi şâhuñ öñünce
 Açıldı güldi ol ân içre ġonca

7468. Dimiş dinür Mübeşşir yâ Muĥammed
 Bu falımdur bu yük senüñdür Aĥmed

7469. Deyüp dir ol ġulâm virür neşâţı
 Anı söyletdi ol demde o Hâdî 

7470. Muĥammed nûrıyla rûşen olup Şâm
 Metâ‛a ţâlib olur ħâŝ ile ‛âm

7471. Ŝatılup aķmişe kâr oldı żâhir
 Niçe ol ķadar oldı mâl-ı ţâhir

7472. Metâ‛a virüben yük baġladılar
 Yine Ka‛be rehine yürüdiler

7473. Alup menzili Ka‛be’ye irerler
 Dimiş ol ķul Resûl’e ki i server

7461 ħayr: ħayr (İÜ); ol raĥîme: raĥîme (İÜ)
7462 deveyi: devei (BL); ħayrü’l-ħalâ᾿iķ: ħayrü’l-ħalâyıķ (BL)
7464 bu deveye: deveye siz (İÜ)
7466 yeydi: yetdi (İÜ)
7469 Deyüp dir: Deyüben (İÜ)
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7474. Binüp bu deveye Ħadîce’ye var [194b İÜ]
 Ki müjde bu deve size ola kâr

7475. Deveye bindi dir maĥbûb-ı Raĥmân
 Gelüp Cibrîl deveyi yetmiş ol ân 

7476. Dinür Mîkâ᾿il’i bir nûr ķubbe
 Deve üzre dutardı daħı cübbe

7477. Geyürür ol Resûl-i Žü’l-celâl’e
 İşâret eylemiş ķaşı hilâle

7478. Hilâl olmış işârâtından ol meh
 Ġubâr-ı pâye yüz sürmek diler şeh

7479. Ħadîce muntażır revzenede göz
 O gün olmışdur aña ‛îd ü nevrûz

7480. Görür nûr ķubbe içre Muŝţafâ’yı [271a BL]
 Virür nûr şu‛lesi ol dem ŝafâyı

7481. Muĥammed’dür bilür ŝâĥib-cemâli
 Didi memdûĥ maĥbûb-ı Lâ-yezâlî

7482. Yügürüp fetĥ-i bâb ķılmışdur ol ân
 Resûl’i görmege ţalabımış cân

7483. Görüp dir ħayra maķdem yâ Muĥammed
 İĥâţa itmiş anı nûr-ı Aĥmed 

7484. Ki müjde cümle yüki saña virdüm
 Biĥamdillâh bu ân yüzüñi gördüm

7485. Varup kârvâna şâhum bile gelgil
 Saña yüz dutdı varum ile bilgil 

7486. Resûl ĥażreti varmış kârbâna
 Beden idi o ħalķ irişdi câna

7487. Gelüp yüklerle şehre şehr-i yârî
 Şeşilür yük oturur tâcdârı

7475 Cibrîl deveyi: Cebre᾿îl devei (BL)
7483 ħayra: ħayr-ı (İÜ)
7485 kârvâna: kârbâna (İÜ)
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7488. Resûl geldügi şükrâneye ni‛met
 Ħadîce bežl idüp eyledi ĥürmet

7489. Ķıġırdı ħˇâne a‛yânı Ħadîce
 İşidesin neye irer netîce 

7490. İkisi ‛ammûların kıldı ĥâżır
 Ħudâ ħod işlerine cümle nâżır

7491. Gelüp ħalķ yindi envâ‛-ı ni‛am bil
 O ni‛met şükrini eyleye mi dil 

7492. Ħadîce ‛ammûsına dir Muĥammed
 Ķademi ķutludur ‛ammum bu Aĥmed 

7493. Mübârekdür cemâli cümle ĥâli
 Alur ‛ammu kelâmından me᾿âli

7494. Resûl de ‛ammûsıyla bile tenhâ
 Girür içerüye ‛ammûsı dir hâ

7495. Muĥammed sevgüsi ‛aķlımı aldı [271b BL; 195a İÜ]
 Muĥabbeti derûnum içre doldı

7496. Ħadîce şâkiriñdür yâ Muĥammed
 Sa‛âdetüñ ola ‛âlemde sermed

7497. Murâduñ her ne ise söyle baña
 Dilerseñ Ħadîce virile saña

7498. Muĥaŝŝal ‛aķd olur o şemse o mâh
 Revâ görür biri birine Allâh

7499. Ħadîce Ana ħandân duyabaşlar
 Bu sırrı dost u düşmen duyabaşlar 

7500. Neşâţ içün çalındı dir naġara
 Bu luţfı görmemişdür bint-i Dârâ 

7489 Ħadîce: Ħatîce (BL)
7491 yindi: yidi (İÜ) // eyleye mi: yâd ide mi (İÜ)
7492 İÜ’de ikinci mısrâ “Ķudûmı ķutludurur ‛ammum Aĥmed” şeklinde.
7499 düşmen duyabaşlar: düşmen duya leşler (BL)
7500 naġara: naķara (BL)
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7501. Tamâmen ‛aķd ħalķa oldı i‛lân
 Şerî‛at ħânesine girdi sulţân

7502. Ħazîne ķuflını açdı Ħadîce
 Yıġılmış mâl ortaya o gice

7503. Resûlullâh’a baġışlar ķamusın
 Dimiş ki cümle maħlûķdan ulusın

7504. Degil žerre cihân mâlı yanuñda
 Şefâ‛atüñ Ħudâ ķomış dilüñde

7505. Deyüben eyledi dir i‛tižârı
 Ĥicâbından ķızardı gül-‛ižârı

7506. Risâlet on beşine irmiş imiş
 İrişmiş ol nihâlden niçe yemiş

7507. İki oġul u üç ķızı Resûl’üñ
 Ħadîce Ana’dan ıżhârı nûrıñ 

7508. Muţahher Hâşim imiş bil ki ţıflân
 Ve Ümmü Gülśûm u Ruķiyye iy cân

7509. Birinüñ Zeyneb olmış idi ismi
 O cümlenüñ bilüñ nûr idi cismi

‛Alâmet-i vaĥy-i Resûlillâh ŝallallâhu ‛aleyhi ve sellem   [272a BL]

7510. Yalıñuz yürüdügi yerde Aĥmed
 Ŝadâ irüp dinür ki yâ Muĥammed

7511. Cevâbına nażar idüp o sulţân
 Görünmez ol arada cinn ü insân

7512. Ħadîce Ana’ya dimiş bu râzı
 Dimiş ki Ĥaķķ’a eylegil niyâzı

7513. Saña keşf olına bu gizlü esrâr
 Seni peyġamber itmek var o Settâr

7514. Cebel-i Ebû Ķubeys’de yürürdi
 Gelüp Cibrîl ŝıfâtıyla göründi

7507 oġul: oġlı (İÜ)
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7515. Ķanadınuñ biri şarķda vü ġarbda [195b İÜ]
 Görür ĥażret ki ol makām-ı ġarbda

7516. Selâm virmiş Resûlullâh’a ol dem
 ‛Aleykümü’s-selâm Cibrîl-i ekrem

7517. Buyurmış ol Resûl-i Žü’l-celâl’i
 Bu ĥâlden diñle imdi sen me᾿âli

7518. Dimiş Cibrîl iķra᾿ ya‛nî oķı
 Buyurdı oķumaķlıķ Ĥayy ü Bâķį 

7519. Dimiş Cibrîl’e ne oķuyayın
 Yapışmış ķollarına oķudayın

İķra᾿ b’ismi Rabbike’l-ležî ħaleķ. Ħaleķa’l-insâne min ‛alaķ*

7520. Oķı bu demde Tañrı adını sen
 Uyuşmış ķandan ħalķ itdi ol ten

7521. Ħudâ peyġamberisin saña irdüm
 Ki ben Cebrâ᾿îl’üm Ķur’ân getürdüm

7522. Bu ħalķı Tañrı’ya sen da‛vet eyle
 Ħudâ birligini anlara söyle

7523. Didi vü ġā᾿ib oldı dindi Cibrîl [272b BL]
 Resûl ululıġın vaŝf idemez dil 

7524. Resûlullâh Ħadîce Ana’ya dir
 O Cebrâ᾿îl imiş bâ emr-i taķdîr

7525. Baña Ķur’ân getürdi itdi tefhîm
 Bu ħalķı Tañrı’ya da‛vete ta‛lîm

7526. İdüp gitdi yine ol ħıdmetine
 Bu ħalķ lâzım ki da‛vet ola dîne

7527. Ħadîce ‛ammusı Varķa’ya varur
 Kişinüñ itdügi a‛mâli ķalur

7518 Ĥayy ü Bâķį: Ĥayy Bâķį (BL)
*  İÜ’de âyetin sonunda “ilâ âħirihi” tabirinin kısaltması olan “ilâ âħ” var (“ħ” “h” şeklinde 

yazılmış). // “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.” 
(el-Alak 96/1-2)

7523 ġā᾿ib: ġāyib (BL)
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7528. Kitâbda var mıdur âħir zamânda
 Peyġamber gele ola beyânda

7529. Dimiş Varķa ki ‛Îsâ göge çıķa
 Peyġamber geliser didi Varķa

7530. O peyġamberdürür cümleden efḍal
 Kitâblarda yazılmışdur mufaŝŝal

7531. Anuñ vaŝfın beyân eylemeye dil
 Anuñ-çün ħalķ olundı bu cihân bil

7532. Anuñ alnında olan nûr ķadîmdür
 Aña inkâr ideni bil saķįmdür

7533. Kitâb nâzil ola gökden aña dir
 İrişe bu zamânda emr-i taķdîr

7534. Muĥammed’de nişân vardur o ĥâle
 Ķulaķ dut didi Ħadîce me᾿âle

7535. Görünmiş Cebre᾿îl ĥażreti aña [196a İÜ]
 Dimiş Ķur’ân getürdüm işte saña 

7536. Muĥaķķaķ bil ki sen peyġamber olduñ
 Ma‛ârif-i İlâhî ile dolduñ

7537. Bu ħalķı da‛vet eyle Tañrı’ya dir
 Bu vâķi‛ olmış işdür diñle iy pîr

7538. Yine Cibrîl gelicegiz Muĥammed [273a BL]
 Saña ol demde ħaber vire Aĥmed

7539. O demde aç başuñı yâ Ħadîce
 Orada żâhir olur bil netîce

7540. Eger ķaçarsa taĥķįķ bil melekdür
 Başuñ ört yine gele emr-i Ĥaķ’dur

7541. Deyu ħaber virür ol demde ‛âlim
 Oñat żabţ ola su᾿âle cevâbum

7542. Resûl’e dir Ħadîce bu cevâbı
 İde merd u dişi re᾿y-i ŝavâbı

7535 işte: işde (BL)
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7543. Gelür Cibrîl ol dem dimiş Aĥmed
 Ħadîce geldi Cibrîl dir Muĥammed

7544. Açar başın Ħadîce gitdi dimiş
 Başın örter bu demde geldi dimiş 

7545. Ħadîce bildi Cibrîl geldügini
 Varup Varķa’ya didi bildügini 

7546. Muĥammed’dür muĥaķķaķ peyġamber
 Sa‛âdetden açıldı üstüñe der

7547. Ħadîce’ye ider peyġāmı Varķa
 Sa‛âdet demi yayılur ‛urûķa

7548. Ħadîce Ana dir îmân getürdi
 Ħudâ küfr u ḍalâletin götürdi

7549. Ħavâtûndan muķaddem dîne geldi
 Ħadîce Anamuz nûr ile doldı

7550. Vaĥy geldükde on üç yıl iķāmet
 İder Ka‛be’de ol ehl-i sa‛âdet

7551. Geçürür üç yılın iħfâda anlar
 Ve on yıl da‛vet olunmış erenler

7552. Erenlerden Ebû Bekr oldı müslim
 Resûl’e eylemiş kendüyi teslîm

7553. Resûlullâh buyurmış da‛vetümde [273b BL]
 Tereddüdsiz dîne girmede zinde

7554. Ebû Bekr oldı bile ehl-i İslâm
 Cihân içinde ķomışdur eyü nâm

7555. Gelüben Cebre᾿îl dir yâ Muĥammed
 Bu ħalķı da‛vet it dîne iy Aĥmed 

7556. Kim inanur baña dir Cebre᾿îl’e [196b İÜ]
 Kimi görseñ getür da‛vet diliñe

7544 gitdi dimiş: gitdi dinmiş (BL)
7545 Ħadîce: Ħatîce (BL)
7555 Cebre᾿îl: Cibrîl (İÜ)
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7557. Gelür Ĥażret-i ‛Alî dir oraya
 O Tañrı arslanı irer o râya

7558. Resûlullâh buyurmış vaĥy irişdi
 Ki ķur‛a bil ki ţâli‛iñe düşdi

7559. Getür îmân müselmân ol ‛Alî sen
 İşidüp ins ü cin didiler aĥsen

7560. Varuban atama danışayım dir
 Gidicek ol aradan üç adım yir 

7561. Dönüben geldi dir îmân getürdi
 Gümânı şirki ol ânda götürdi

7562. Müdâvim oldı da‛vete Resûl çün
 Ķureyş uluların râm itdi Bî-çûn

7563. Ķureyş eşrâfı çün oldı müselmân
 Belürdi yüzlerinde nûr-ı îmân

7564. Bilâl-i Ĥabeşî Ŝuheyb-i Rûmî
 Ķabûl-i dîn idüp ref‛ itdi şûmı

7565. Müselmân olmaġa raġbet olundı
 Şuâ‛-ı nûrdan dir gün dolundı

7566. Otuz ţoķuza irdi çün müselmân
 Ebû Cehl’e ħaber irüşdügi an

7567. O Mekke ulularını getürdüp
 Muĥammed’üñ olısar ķapu vü dip

7568. Ki dînin eyledi ol âşikâre [274a BL]
 Ne vech-ile ola diñ buña çâre

7569. Ebû Cehil dimiş kim öldürürse
 Virem yüz deve yüzin dönderürse

7570. Ve yüz nâfe de misk miśķāl ile zer
 Vireyim anı öldürürse her er

7560 yir: dir (İÜ)
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7571. Kimesne itmemiş iķdâm ü illâ
 ‛Ömer iķdâm ider ki mâlı ala

7572. Burada diñle mu‛ciz-i Resûl’i
 Ne lu‛b-ile bulur ‛Ömer vuŝûlı

7573. Alur ķoltuġına ‛uryân ķılıç ol
 Resûl’üñ ħânesine buldı dir yol

7574. Resûl’i göricek ķuvvet kesilür
 Göricek er eri nażarda bilür

7575. Ditirer dir ‛Ömer yapraķ miśâli
 Zebûnlıġa irişdi bildi cânı

7576. Dîne girgil berû gel yâ ‛Ömer dir
 Baña vaĥy indi gel sen olma dilgîr

7577. Seni gördükde dutmaz oldı cismüm [197a İÜ]
 Îmâna mâ᾿il oldı cümle resmüm 

7578. Gözüm ķamaşdı nûrıñdan Muĥammed
 Senüñ âśâruña hîç ola mı ‛ad

7579. Diline geldi ol ânda şehâdet
 İrişdi vechine nûr-ı ‛ibâdet

Lâ ilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh

7580. Otuz ţoķuzda ol ķırķlardan oldı
 O küfri terk idüp îmânı buldı

7581. Şeref buldılar ol dem ehl-i îmân
 ‛İbâdet üzre oldılar kemâ kân

7582. ‛Ömer dimiş ki imdi Ĥaķ Resûl’i [274b BL]
 ‛İbâdet vaķtidür bula żuhûrı

7583. Ežân buyur oķunsun âşikâre
 Ma‛ânîde ķılıç ola müdâra

7584. ‛İbâdete ki kimse ola mâni‛
 Ķılıcum eyleye anları ķāni‛ 

7577 mâ᾿il: mâyil (BL)
7584 ‛İbâdete ki: ‛İbâdetüñe (İÜ)
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7585. O günde oldı ıżhâr dir ‛ibâdet
 Ebû Cehil helâke irdi ġāyet

7586. Hemân fitneye başlamış o mel‛ûn
 ‛İbâdet-i Muĥammed ile maĥzûn

7587. Dinür İblîs ‛aleyhi’l-la‛ne ol dem
 Ķoca şeklinde ol pîr-i cehennem

7588. Ebû Cehl olduġı meclise girür
 Aña yir gösterürler dir oturur

7589. Ŝorarlar ne kişisin niredensin
 Dimiş ki Necdîyem yârân bilsün

7590. Bu ânda danışıķ üzre irişdüm
 Sizüñ ile bu arada görişdüm 

7591. Disün efkârını her yâr burada
 Bilüñ beni de bu ĥâlde burada

7592. Bu ĥâlde cümleden keşf ola esrâr
 Neye varur me᾿âl-i âħir-i kâr

7593. Orada bendeden de açıla râz
 Uŝûl ile çalınur bilesiz sâz

7594. Deyu İblîs dehen açmış orada
 Olaruñ şeyħidür bilüñ orada

7595. Olaruñ her birisi bir kelâm dir
 O Necdî eylemez maķbûl iy pîr

7596. Ebû Cehil dimiş Muĥammed’i biz
 Evinde öldürelüm örtüle iz

7597. Ķabûl ider bunı İblîs-i Necdî [275a BL; 197b İÜ]
 Ebû Cehl’iñ bu sözini begendi

7598. İderler ittifâķı bu söz üzre
 Caĥîme sürünürler yüzi üzre

7590 danışıķ: ţanışıķ (İÜ) // görişdüm: bilişdüm (İÜ)
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7599. Gelüp Cibrîl dimiş ki yâ Muĥammed
 Ħudâ emridürür bilgil sen Aĥmed

7600. Medîne’ye bu şeb sen hicret eyle
 Ħudâ emr eylemişdür bunı böyle

7601. Ebû Bekr’e Resûl açar bu râzı
 İkisi de ider Ĥaķķ’a niyâzı

7602. O küffâr dolamış beyt-i Ĥabîb’i
 Ne dermân irgüriser gör ţabîbi

7603. Ħudâ uyķu virür küffâra ol şeb
 Ölü gibi yaturlar cümlesi hep

7604. Cihânda uyumamış idi İblîs
 O şeb uyudı dinmiş ehl-i telbîs

7605. Resûlullâh ‛Alî’yi ķor yerinde
 İder bir ķabża ţopraġı elinde

7606. Ŝaçar ţopraġı küffâr üzerine
 Daħı şeyţân-ı la‛îne de bile

7607. Binüp deveye baŝa baŝa geçer
 Yatur küffâr ŝanasın yirlü ĥacer

7608. Resûl ile Ebû Bekir dutar râh
 O şeyţân uyanuban eylemiş âh

7609. Dimiş ki ţurıñuz gitdi Muĥammed
 Belâ irdi bize yine mücedded 

7610. Ki ţopraķ ŝaçmış üzerimize ol
 Olar Medîne râhına açar yol

7611. Girürler eve görürler ‛Alî’yi
 Muĥammed ķanı dir ŝorar velîyi

7612. Ebâ Bekr-ile gitmişler dimiş ol [275b BL]
 Resûl’i iledür bir ġāra dir yol

7613. Ebâ Bekir’le girürler o ġāra
 Olur nûr-ıla pür ol dem maġāra

7609 ţurıñuz: turıñuz (İÜ)
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7614. O ġār aġzına örümcek çeker aġ
 Yumurtlayup gögercin yapdı ţuraġ 

7615. Bular bil emr-i Ĥaķ’la durur iħvân
 O ‛ankebûtla kebûteri yârân 

7616. Ħudâ ķılmış ħiţâb Cebrâ᾿îl’e dir
 İriş maĥbûbıma olmaya taķŝîr

7617. İrer peyk-i Ħudâ ġār ķapusına
 Örümcek ĥâżır olur ţapusına

7618. Dimiş Cebrâ᾿îl’e sen neye geldüñ [198a İÜ]
 Resûlullâh’ı dir gözedi geldüñ 

7619. Ķapusında duram faħr-ı cihânuñ
 ‛Adû gelse kesem başını anuñ

7620. Örümcek dir ża‛îfliġime baķma
 Firâk-ile yürecigimi yaķma

7621. Girü dur ki benümdür perde-dârlıķ
 Bu sözden çekmeñüz dir şimdi darlıķ

7622. Ħudâ emri ile ben perde-dârum
 Bu ħıdmet üzerinde ber-devâmum

7623. Dimiş Cibrîl senüñ ne ķudretüñ var
 Burada gösteresin žerre âśâr

7624. Ħudâ’nuñ ķudretine ķıl nażar sen
 Bu perdeyi ki yapdum emr-ile ben

7625. Ki senüñ zûrbâzuñ yoķ cihânda
 Bilem tâ ķudretüñi bunda ben de

7626. Bu perdenüñ yapış bir târına ķır
 Burada żâhir olur emr-i taķdîr

7614 ţuraġ: duraġ (İÜ)
7615 kebûteri: kebûter (İÜ)
7618 gözedi geldüñ: gözedebildüñ (İÜ)
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7627. Yapışur Cebre᾿îl yek târına dir [276a BL]
 Kemâl-i ķudretün ŝarf itdi dir pîr 

7628. O târı ķırmaġa olmadı ķādir
 O demde Cebre᾿îl’den oldı ŝâdır

7629. Dimiş ki ķudret Allâh’ıñdurur bil
 Şer iş te᾿ħîrle olur ħayra tebdîl

7630. Gelür küffâr dinür ġār ķapusına
 Örümcek aġ ile germişdi sîne

7631. Dönerler bunda yoķ deyu o küffâr
 Olur mesken Resûl’e üç gün ol ġār

7632. Mübârek başını ķomış dizine
 Resûl baķmış Ebû Bekr’üñ yüzine

7633. Uyumuş dir Resûl-i Ekrem anda
 Çıķar ilan maġāradan o ânda

7634. Yine girür delüge mâr-ı ef‛î
 Umar yılan göre ol demde nef‛i

7635. Ebâ Bekir dutar ökçe delüge
 Ŝoķar yılan baķar dir yire göge

7636. Ebâ Bekr’üñ dökilür dîdeden yaş
 Resûl vechine irer ķaldırur baş

7637. Buyururlar bükâ itmek ne ĥâlden
 Yılan ŝoķduġı açılur su᾿âlden

7638. Mübârek aġzı yarından sürerler
 Vece‛i ân vaķitde gitdi dirler

7639. Ebû Cehil ħaber bilür Resûl’den [198b İÜ]
 Medîne râhına açdı o yoldan

7640. Sürâdîķ’a virür dir yüz deveyi
 İriş ardından eylegil devâyı

7627 Cebre᾿îl yek: Cibrîl biñ (İÜ)
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7641. Süvâr olup yüridi ol Sürâķa
 Nice çatlar başında gör ţırâķa

7642. Sürâķa irişür dimiş Resûl’e [276b BL]
 Mu‛în ol dir İlâhî sen bu ķula

7643. Dutar Sürâķa’yı yir emr-i Ĥaķ’la
 Devesin de bile emr oldı ŝaķla

7644. Sürâķa çün dimiş kim yâ Muĥammed
 Ki Ĥaķ peyġamberisin bildüm Aĥmed 

7645. Ħudâ’yı birledüm dîniñe girdüm
 Ki Ĥaķ peyġamberisin özge bildüm

7646. İşitdi bu kelâmun ħûb-ı Ħallâķ
 Kemâlinde Resûl’üñ ĥüsn-i aħlâķ 

7647. Du‛â eyledi buldı ol ħalâŝı
 Şefâ‛at-ile yarlıġana ‛âŝî

7648. Deyu düşer deve pâyine ol dem
 Döker dir dîdesinden dem ile nem

7649. Ebû Bekr’e virür terkeşden oķı
 Ŝıķılcımdan oķa dönmiş ‛urûķı

7650. Sürâķa dönüben Mekke’ye gitmiş
 Bitiser vaķti ile bil ki her iş 

7651. Resûlullâh Medîne’ye yürürler
 Medîne ħalķı hep ķarşu gelürler

7652. Durur üç gün Medîne ķarşusında
 Bilürseñ ĥikmeti şükr eyle anda

7653. Girür dördünci gice şehr içine
 Ahâlî-i Medîne cümle bile

7654. İder her kişi ħânesine da‛vet
 Resûl de buyurur iy ehl-i şefķat

7644 Sürâķa: Sürâķį (BL); çün: dir (İÜ)
7646 İşitdi: İşitdüm (İÜ)
7650 Bitiser: Yitiser (BL)
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7655. Bu cümlenüñ murâdı ħânesidür
 Bu nûr şu‛lesinüñ pervânesidür

7656. Revâ olmaz ki maĥzûn ola yârân
 Deve gerdânına yuları bu ân 

7657. Dolayalım ne yire varur ise [277a BL]
 Ki ķanķı ķapuda ol durur ise

7658. O menzilde idelüm biz ķarârı
 Tesellî eyledi bunıñla Bârî 

7659. Ķabûl eylediler cümle kelâmı 
 Bu re᾿y üzre olundı ħâŝ u ‛âmı

7660. Deve boynuna ŝarıldı yuları [199a İÜ]
 Dimiş Cebrâ᾿il’e ol demde Bârî 

7661. Yapış yularına bu dem devenüñ
 ‛Azîmetüñ ola emrümle senüñ

7662. Yürür Câbir-i Enŝârî evine
 O dem Eyyûb-i Enŝârî sevine

7663. Çöker deve o ħânenüñ öñünde
 Du‛â idi cemî‛i ħalķ dilünde

7664. Bu ĥâli göricek şâd oldı Câbir
 Murâdına irer elbette ŝâbir

7665. Faķįr kimesne imiş ġāyet ile
 Ġınâya irdi bil ol rif‛at ile

7666. Resûl inmiş deveden girmiş eve
 O demde yüz sürer pâyine deve

7667. Küçicek ev imiş bulmış o vüs‛at
 Ve içi dopdolı olmuşdı ni‛met

7668. Resûl Ĥażreti anda sâkin olmış
 O şehrüñ içi nûrı ile dolmış

7656 gerdânına: gerdenine (BL)
7658 Bârî: yârı (BL)
7660 Cebrâ᾿il’e: Cebrâ᾿îl’e (BL)
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7669. Biĥamdillâh ki Enŝârî-i Sulţân
 Olupdur ħâke İslâmbol’da mihmân 

7670. Livâ-ı ĥamd’de bile ĥaşr olavuz
 Bize uħrâda ol ĥażret ķulavuz 

7671. Oluban ĥażrete vâŝıl oluna
 Fedâ ķıl cânıñı Ĥaķķ’uñ yoluna 

7672. Resûl’üñ mu‛cizi şerĥi ne mümkin [277b BL]
 O mu‛ciz ile bil dîn dutdı temkîn 

7673. Anuñdur cümle âśâr dü cihânda
 Ķodı âśârı Ĥaķ âħir zamânda

7674. Ŝalavât ile ħatm olsun kitâbum
 Ŝalavât vire işiden ħiţâbum

Allâhümme ŝalli ‛alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muĥammedin ve ‛alâ âli 
Muĥammed ve sellim teslîmâ*

Na‛t-i ħatmi’l-enbiyâ ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm**

[Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün]

7675. İy şefî‛ü’l-müžnibîn âħir zamân peyġamberi
 Sevgili maĥbûb-ı Ħallâķ enbiyânuñ serveri

7676. Kâ᾿inâtüñ mu‛cizisin eşref-i maħlûķsın
 Ĥamd aña žâtıñdurur esrâr-ı Ĥaķķ’uñ mażharı 

7677. Medĥüñ evrâdın oķumaġa melâ᾿ik ŝubĥ u şâm
 ‛Arş-ı a‛lâda ķurulmışdur olaruñ minberi

7669 ħâke İslâmbol’da: ħâk-i İstanbul’da (İÜ)
7670 uħrâda: uħrâya (İÜ)
7671 Fedâ: Fidâ (BL)
7672 şerĥi: şerĥe (İÜ)
*  BL’de salavât şu şekilde: Allâhümme ŝalli ‛alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muĥammedin ve 

‛alâ âlihi ve ŝaĥbihi ve sellim.
**  ‛aleyhi’ŝ-ŝalˇâtü ve’s-selâm: ‛aleyhi’s-selâm (BL)
7676 Kâ᾿inâtüñ: Kâyinâtüñ (BL); mu‛cizisin: mefħarisin (İÜ)
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7678. Çâr-yâr-ı bâ-ŝafâ cem‛ oldılar i‛câz ile
 Müşrikîne oldılar emrüñ ile dîn rehberi 

7679. Cem‛ olur rûz-ı ķıyâmetde livâña enbiyâ [199b İÜ]
 Nefsî nefsî deyüben feryâd ideler her biri 

7680. Cennet içre ref‛ ide ehl-i ‛aţaş iĥsân ola
 Nûş idenler luţfıñ elünden o demde Kevśer’i

7681. Cümlesi uma şefâ‛at senden iy Ħayrü’l-beşer
 Merĥametle anlara ire sa‛âdet gevheri

7682. Tâc-ı rif‛atle Burâķ getürdi ol dem Cebre᾿il
 Leyle-i mi‛râcda ehl-i semâ açdı deri

7683. Merĥabâ gel yâ Muĥammed deyu ta‛żîm itdiler
 Emr-i Ĥaķ’la nûr ţabaķla ŝaçı ŝaçdı her biri

7684. Mu‛cizâtuñla ķamer şaķ oldı iy faħr-ı cihân
 ‛Âleme günden ziyâde gösterensin enveri

7685. Hindî bendeñ ķıŝŝadan ĥiŝŝe umar iy şâh-ı dîn [278a BL]
 Žerre şefķat ķılasın ire sa‛âdete seri

Na‛t-ı Dîger
[Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün]

7686. Maĥbûb-ı Ħudâ iy şeh-i sulţân-ı enbiyâ
 Ħâk-ı rehiñe yüz süreydi cümle etķıyâ

7687. Ħalķ eyledi Ħudâ-yı ķadîm nûr-ı žâtıñı
 Kevn-i mekâna nûr-ı şerîfüñ virür żiyâ

7688. Ŝıddîķ ŝadâķat üzre olupdur refîķ-i ġār
 İżhâr-ı ežân itdi ‛Ömer ŝâdıķān uya

7689. Cem‛ itdi Ĥażret-i ‛Ośmân kelâm-ı Ĥaķ
 Yayıldı cihân rûyına andan edeb ü ĥayâ

7690. Ĥaydar ķopardı ḍarble Ħayber ķapusını
 Pâyı ġubârı çeşmimüze ulu tûtiyâ

7678 i‛câz: a‛câz (BL)
7679 “Nefsî nefsî” ibâresi nüshalarda “Nefse nefsî” şeklindedir (H için bk. vr. 197a). her biri: 

serserî (İÜ)
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7691. Bir ķal‛aya da mancılıķ ile atıldı ol
 Żabţ eyledi ol ķal‛ayı da burc-ı evliyâ 

7692. Mu‛ciz-nümâñ cümle bular iy Resûl-i dîn
 Vaĥy ile olanı kim ola kim anı ŝıya 

7693. Bula bu demde iki cihânuñ śevâbını
 Ümmü’l-Kitâb’ı burada her kim ki oķıya

Fâtiĥa*

7694. Varup riyâż-ı cennete yüz sür ġubârına
 Hindî irişdi sürdi yüzin buldı kîmyâ

Ve ŝalli ‛alâ cemî‛i’l-enbiyâ᾿i ve’l-mürselîn ve’l-ĥamdü lillâhi                                    
rabbi’l-‛âlemîn ve hüve’l-mu‛în**

Temme***

Medĥ-i Pâdişâh-ı Żıllullâh 278b BL]
[Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fe‛ûlün]

7695. İrişdüm bir şeh-i kişver-güşâya
 Hezârân ĥamd-i bî-ĥad ol Ħudâ’ya

7696. Ĥarem-i Ka‛be’yi eyledi ma‛mûr [200a İÜ]
 Ħudâ ‛arş üzre yaza aña menşûr 

7697. ‛Aŝâ virildi çûb-ı Ka‛be aña
 Yed-i beyżâŝına ħalķ ķaldı ţaña

7698. Eli gölgesin alan aç u çıplaķ
 Ġınâya irişür âśârdur el-ĥaķ

7699. Bu şâh-ı kâm-kârda olan âśâr
 Cihâna şâh olanlar görmedi yâr

7691 mancılıķ: mancınıķ (İÜ)
7692 olanı kim: ola anı ki (İÜ); kim anı ŝıya: kim ŝıya (İÜ)
*  BL’de yok.
**  “ve hüve’l-mu‛în” BL’de yok.
***  Bu ifâde İÜ’de yok.
7696 Ka‛be’yi: Ka‛be’i (BL)
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7700. Cem ü Cemşîd u Dârâ Keyķubâd’ı
 Olaruñ yerlerini gör ki Hâdî

7701. Virüpdür pâdişâhuñ ķullarına
 Ki ĥükm iderler anlar illerine

7702. Murâdıdur Ħudâ’nuñ şehr-i yârî
 Müsaħħar eylemişdür her diyârı

7703. Ħudâ eyleye a‛dâsını maķhûr
 Ola dâ᾿im ‛adûsı üzre manŝûr 

7704. Anuñ devrinde ķalb irdi neşâţa
 Ki baġlu ķapular oldı küşâde

7705. Beni ķırķ müslümânla ķıldı âzâd
 Ħaberimüz irişdürmiş meger bâd 

7706. Süleymân ŝavlet ol şâh-ı cihâna
 Meger ister imiş luţfa bahâne

7707. Bizi küffâr elinden aldı ol ân
 Mu‛în ola müdâmî aña Yezdân 

7708. Sürûr irişdi ķalbe Ĥaķķ’a ma‛lûm
 Ḳıṣaṣ-ı enbiyâ gösterdi mefhûm

7709. Ki nażma eyledi dil murġı cevlân [279a BL]
 Diledüm medĥ ola Sulţân Murâd Ħân

7710. Ķıŝaŝ-ı enbiyâ nażmına Rûm’da
 Dehen açılmamış meger ki Ķūm’da

7711. Ħudâvend-i ‛ażîmü’ş-şân-ı ‛âdil
 Ki şâhlarda aña olmaz mu‛âdil

7712. Ŝalâĥ ü zühd ü taķvâ virmiş Allâh
 Dolanur taħtgâhun mihr ile mâh

7713. Ķıŝaŝ-ı enbiyâ nażmını Yezdân
 Zamânında baña fetĥ itdi Sübĥân

7703 dâ᾿im: dâyim (BL)
7705 irişdürmiş: irişdür (BL)
7707 elinden: ilinden (İÜ)
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7714. Ża‛îfüñ nesne yoķ sermâyesinde
 Bu şâh-ı heft iķlîm sâyesinde

7715. Żuhûr itdi Ħudâ’nuñ vâridâtı
 Niçe ħalķ itdi evvel kâ᾿inâtı 

7716. Oradan ibtidâsı intihâya
 İrişdi tâ ki ħatm-i enbiyâya

7717. Ŝalavât ü selâm olsun Resûl’e [200b İÜ]
 Naŝîb oldı ĥikâyâtı bu ķula

7718. Bular mefhûm-ı Ķur’ân-ı ‛Ażîm’dür
 Beyân iden ĥikâyâtı Kerîm’dür

7719. Bula Muḥammediyye gibi ‛izzet
 Buña ‛izzet iden başında devlet

7720. İde raĥmet Yazıcıoġlu’na Ĥaķ
 Vilâyet ehli imiş ol muĥaķķaķ

7721. Şehinşâhum irişdür her diyâra
 Ki her vech-ile lâyıķ i‛tibâra

7722. Oķuyup müslimîn ide du‛âyı
 Ķabûl ide Ħudâ olan śenâyı

7723. Devâm-ı devletüñde oldı żâhir
 Buña her kim yapışur ise ţâhir

7724. Bula âśârını ol dü cihânda [279b BL]
 Mekânına irişe ol cinânda

7725. ‛Azîz eyler ‛azîzi ulu ‛izzet
 Ziyâde ola şâhum ‛ömr ü devlet

Beyân-ı Vaţan-ı Hindî Maĥmûd el-faķer

7726. Ķaraĥiŝâr-ı Ŝâĥib mevlidüm yâr
 İde raĥmet o vâlideyne Ġaffâr

7727. Ķomışlardur benüm nâmımı Maĥmûd
 Mu‛înüm ola âħir demde Ma‛bûd

7715 kâ᾿inâtı: kâyinâtı (BL)
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7728. Ķaraŝî-zâde merĥûm aķrabâmdur
 Anuñ fażlın bilenler ħâŝ u ‛âmdur

7729. Ķuḍâtuñ eşrefi idi o fâżıl
 ‛Ulûm-ı enbiyâyı ķıldı ĥâŝıl

7730. Dehrde eylük ile ķaldı nâmı
 Du‛â ile añılmaķ idi kâmı

7731. İrişdüm ħıdmetünden Şehr-i yâr’a
 Yürütdi sikkesini her diyâra

7732. Odur Sulţân Selîm-i Śânî bil yâr
 Anı uħrâda sulţân ķıla Cebbâr

7733. Ķıla rûĥını şâd ol pâdişâhuñ
 Ki ķullarına luţfı çoķ İlâh’uñ

7734. Benüm maħlaŝıma Hindî buyurdı
 Ma‛ârif ehline serdâr ķıldı

7735. Ķodı ħayrü’l-ħalef ŝâĥib-ķırânı
 Anuñla ħalķ-ı ‛âlem buldı cânı

7736. Ziyâde eyle ‛adlin ‛ömrin anuñ
 Anuñla geldi revnaķı cihânuñ

7737. Ĥaremeyn ħâdimidür Şehr-i yârî [201a İÜ]
 Du‛âsını ider maķbûl o Bârî

7738. Bu cümle enbiyâ vü evliyânuñ [280a BL]
 Tevâbi‛-ile cümle etķıyânuñ

7739. Resûl-i Žü’l-celâl-i Lâ-yezâl’üñ
 Çehâr-yâr-ı aħyâr-ı ‛ıżâmuñ

7740. Du‛âda yâd olınur Âl-i ‛Ośmân
 Olar dünyâ yüzine oldı sulţân

7741. Ġazâ üzre mücidd oldı o ħâķān
 Ki fetĥ-i dîn üzere virdiler cân

7742. Bu cümle rûĥına Ümmü’l-Kitâb’ı
 Oķuyanlar bula çoķluķ śevâbı
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Fâtiĥa*

Münâcât-ı Hindî Maĥmûd el-faķer ileyhi sübĥânehu**

7743. Dilerem senden iy luţf ıssı Hâdî
 Üzerimde olan ĥaķķ-ı ‛ibâdı

7744. Mükâfâtuñla ‛afv olmaķ recâdur
 Müdâm ‛abdüñ işi sehv u ħaţâdur

7745. Beni şermende ķılma luţfa irgir
 Olur şâd luţfıñ ile niçe dilgîr

7746. Resûl’üñ ĥürmetine eyle iĥsân
 Ħudâyâ luţfıñ ile zinde insân

7747. İre üstâdlaruma raĥmetüñden
 Ola şâd âşinâlar ‛izzetüñden

7748. Cemî‛-i müslimîne eyle in‛âm
 Ķamu raĥmete muĥtâc ħâŝ ile ‛âm

7749. Benüm âħir demümde it ‛inâyet
 Beni ĥıfż itmede senden hidâyet

7750. Livâsında Resûl’üñ eyle ħâdim
 Ki Maĥmûd eyledüñ dünyâda adım

7751. Beni ķıl dü cihân içinde maĥmûd
 Du‛âm ķıl müstecâb iy Ĥayy ü Ma‛bûd

Beyân-ı Târîħ-i Kitâb 280b BL

7752. Ţoķuz yüz daħı seksen yedi târîħ
 Bu târîħde yazar nażmını râsiħ

7753. Muĥarrem ġurresidür ibtidâsı
 Evâħir-i Cümâžeyn intihâsı 

7754. Bu şeş mâh içre sekiz biñdür ebyât
 Güneşden ķapdı Hindî bil ki žerrât

*  BL’de yok.
**  BL’de başlık “Münâcât-ı Hindî el-faķįr” şeklinde.
7753 Cümâžeyn: Cemâdeyn (İÜ)
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7755. ‛Uyûbın setr idenler bula devlet 201b İÜ
 Eger taŝĥîĥ oluna ulu ‛izzet

7756. Şular ki ibtidâdan intihâya
 Nażar ķıla Ḳıṣaṣ-ı enbiyâ’ya 

7757. İrişe cismine vü ķalbine nûr
 Ola âśâr-ı ervâĥ ile mesrûr

7758. Bula dünyâda vü uħrâda i‛zâz
 Aña mekşûf ola pinhân niçe râz

7759. Du‛â ile idenler Hindî’yi yâd
 Ħudâ eyleye anlar göñlin âbâd 

7760. Şular ki bu du‛âda deye âmîn
 Ħudâ iĥsânına irişe yarın

7761. Dilümde eyle âħir demde Raĥmân
 Težekkür üzerine virile cân

Lâ ilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh

Beyt

7762. Kişiyi añduran dâyim eśerdür
 Bu devrân bâd-veş durmaz eserdür

Beyt

7763. Ħatm-i kitâbda luţf ideler cümle etķıyâ
 İde şefâ‛atün bu ķula Ħatem-i Enbiyâ

Beyt-i Dîger

7764. Oķuyup ħatm idenler bu kitâbı
 Bula her ĥarfine yüz biñ śevâbı 

7759 göñlin âbâd: göñlini şâd (İÜ)
7764 BL’de bu beytin her iki kenârında “Muĥammed” yazılı.
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[Temme]

Bi-‛avnillâhi Te‛âlâ
Sene
993*

Ķad vaķa‛a’l-ferâġu min taĥrîri hâžihi’n-nusħati’ş-şerîfeti’l-laţîfeti’l-
mevsûmeti

bi-ķıŝaŝi’l-enbiyâ᾿i’l-‛ıżâm ‛aleyhim ŝalavâtü’l-meliki’l-‛allâm elletî 
nażżamahâ

el-‛ârifü’l-kâmilü ve’l-‛âlimü’l-fâḍılu mevlânâ Maĥmûd eş-şehîr bi-Hindî
Maĥmûd teġammedehüllâhu bi-ġufrânihi ve eskenehu fî ferâdîsi cinânihi 

ma‛a’n-nebiyyîne
ve’ŝ-ŝıddîķįne ve’ş-şühedâ᾿i ve’ŝ-ŝâliĥîn ‛alâ yedi’l-‛abdi’l-faķįri ileyhi 

sübĥânehu**

Aĥmed bin Nebî ħalîfetü ibn Seyfullâh ibn Dâvûd bin Muĥammed 
setterrallâhu

Te‛âlâ bi-fażlihi ‛uyûbehu ve ġafere bi keremihi žünûbehu
Ķable żuhri’l-erba‛a’l-ħâmis

ve’l-‛aşer min şehri muĥarremi’l-ĥarâm
ba‛dehu

‛aşer
sene
elf

*  BL nüshası burada bitiyor. Tarihin altında British Müzesi’nin damgası ve müzenin adının 
baş harfleri mevcut. Yanında da bugün kullandığımız rakamlarla nüshanın toplam varak 
sayısını ifâde eden 299 rakamı ve 21/11/57 tarihi var. 

** Bu kısımdan sonra H nüshasında şu satırlar mevcut: “eş-Şeyḫ Muḥammed Muẓaffer 
el-Ḥalvetî ibn İbrâhîm bin ‛Abdillâh ibn ‛Abdirraḥmân setterrallâhu Te‛âlâ bi-fażlihi 
‛uyûbehu ve ġafere bi keremihi žünûbehu ḳable żuhri iḥdâ ve ‛ışrîne min Rebî‛i’l-evvel 
sene erba‛a ve ‛aşer ve mi᾿eteyni ve elf.” (vr. 199b)



SONUÇ

Türk-İslâm edebiyâtının beslendiği en mühim kaynakların başında gelen kısas-ı 
enbiyânın ana malzemesini Kur’an, hadis, İsrâiliyyât, çeşitli kavimlerin şifâhî 
rivâyetleri ve an’aneleri oluşturmaktadır. Şâir ve edipler bu malzemeye içinde 
yaşadıkları toplumun da kültürel unsurlarını ve inanışlarını ilâve etmek sûretiyle 
edebiyâtımızın zenginleşmesine katkı sağlayan müstakil kısas-ı enbiyâ metinleri 
meydana getirmişlerdir. Bu tür eserlerin başında Kisâî’nin Kitâbu Bed’i’d-dünyâ 
ve kısasi’l-enbiyâ ve Sa’lebî’nin Kitâbu Arâisü’l-mecâlis fî kısasi’l-enbiyâ adlı 
eserlerinin tercümeleri gelmektedir. Çeşitli ilâveler, çıkarmalar, farklı eserlerden 
alınan rivâyetlerin karşılaştırılması ve değerlendirmeler sûretiyle telif-tercüme 
hüviyetine bürünen bu eserleri Türk-İslâm edebiyâtının ilk mensur telif kısas-ı 
enbiyâsı Rabgûzî’nin Kısas-ı Rabgûzî adıyla meşhur olmuş eseri takip etmiştir.

Türk-İslâm edebiyâtının bilinen ilk manzum kısas-ı enbiyâsını XVI. asrın 
şâirlerinden Hindî Mahmûd kaleme almıştır. Kaynaklarda Hindî Mahmûd’un 
hayatıyla ilgili yeterli malûmât tespit edemesek de o, esirken kaleme aldığı 
manzum Sergüzeştnâme’sinde ve ömrünün sonlarına doğru yazdığı Kısas-ı 
Enbiyâ’sında kendisine dâir bazı bilgiler vermektedir. Buna göre o, Osmanlı’nın 
kitâbet kaleminde ahkâm-ı şer’iyye ve dîvân kâtipliğinin yanısıra, müteferrikalık, 
kapıcıbaşılık ve defterdârlık gibi vazifelerde bulunmuş, İnebahtı Deniz Savaşı’na 
iştirâk etmiş, burada Müttefik Kuvvetler’e esir düşmüş, dört yıllık esâretten sonra 
1575’te Sultân III. Murâd’ın Papa XIII. Gregory ile yaptığı mübâdele antlaşmasıyla 
kurtulmuştur.

Hindî Mahmûd’un esâret hâtıralarını ihtivâ eden Sergüzeştnâme’si türünün ilk 
ve en önemli örneklerinden biridir. Hindî, Kısas-ı Enbiyâ’da Sergüzeştnâme’nin 
sekiz bin beyit tuttuğunu söylemekteyse de eserin bilinen yegâne nüshası eksik 
olup (1115 beyit) Edirne Selimiye Yazma Eserler Kütüphânesi’nde bulunmaktadır. 
Bu eser sebep ve sonuçlarıyla İnebahtı Savaşı’nı konu edinmesi, müellifinin 
esâret hayatını geçirdiği Sicilya/İtalya bölgesindeki Messina, Napoli ve Roma 
hapishanelerinde görüp yaşadıklarından bahsetmesi, hıristiyanların günlük 
hayatına dâir gözlemlerini aktarması, Papalar ve Papalık müessesesine bakışını, 
onların Papalık ve cenâze merâsimlerini, savaş esirlerinin dinî hayatı ve hapishane 
şartlarını teferruatlı bir şekilde anlatması bakımından önemlidir.

7867 beyitlik Kısas-ı Enbiyâ, iki bölümden oluşmaktadır. “Fihrist” başlığını 
taşıyan birinci bölüm eserin mensur özetinden ibârettir. Hindî Mahmûd bu özeti 
kısa ama faydalı bilgilerle yetinmek isteyen “irfân ehli” okuyucusu için kaleme 
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aldığını söylemektedir. İkinci bölüm eserin manzum kısmını oluşturmaktadır. 
Yaklaşık 215 başlığın bulunduğu Kısas-ı Enbiyâ mesnevisinde Kur’an’da isimleri 
zikredilen yirmi beş peygamberden Hz. Elyesâ ve Zülkifl dışındaki yirmi üç 
peygamberin, isimleri Kur’an’da geçtiği hâlde peygamberlikleri ihtilâflı olan       Hz. 
Lokmân, Uzeyr ve Zülkarneyn’in ve Kur’an’da isimlerinden bahsedilmeyen Hz. 
Şît, Hızır ile Dânyâl’in kıssaları anlatılmıştır. Kısas-ı Enbiyâ’da böylece toplam 
29 “peygamber”in Ashâb-ı Kehf ve Hz. Meryem’in kıssaları anlatılmıştır. Eserde 
440 âyet bulunmakta olup, bir çoğunun meâli nazmen verilmiştir. Bugün bir kısmı 
kullanılmayan atasözü ve deyimler ile çok miktarda eski Anadolu Türkçesi’ne âit 
kelimelerin mevcudiyeti eserin edebî kıymetini arttırmaktadır. 

Kısas-ı Enbiyâ’da âyetler dışında hadisler ve çeşitli rivâyetlere telmihler, 
peygamberlerle ilgili dikkat çekici teşbih ve mecâzlar bulunmaktadır. Hindî, 
sanatkâr kimliğini tasannua düşmeden edebî sanatlarla, zengin kafiyelerle, Arapça, 
Farsça ve Türkçe’nin birtakım dil hususiyetlerini de kullanmak suretiyle eserine 
taşımış görünmektedir.

Eserin kaynakları arasında Kurân-ı Kerîm, hadis-i şerîfler, Ka’bü’l-Ahbâr, 
Vehb b. Münebbih gibi râvîlerden aktarılan rivâyetler, esâtîr, Taberî Târîh’i ve 
çeşitli kısas-ı enbiyâ eserleri sayılabilir. Hindî bu kaynaklara birtakım mahallî 
unsurları da katmış, eserini bilgi, tecrübe ve hüneri ile zenginleştirmiş; böylece 
muhkem, akıcı, dinî-edebî bir metin ortaya koymuştur. Türk-İslâm edebiyâtı 
tarihinde bu şekilde hacimli başka bir kısas-ı enbiyâ mesnevîsinin bulunmaması 
eserin ehemmiyetini daha da arttırmaktadır.

Netice itibariyle Hindî Mahmûd birbirinden değerli ve önemli iki eser kaleme 
almış olmasına rağmen edebiyât tarihimizin unutulmuş şâirlerinden biriydi. Gerek 
uzun yıllar II. Selîm’in maiyyetinde yer alması gerekse de Türk-İslâm tarihinin 
en ağır mağlubiyetlerinden olan İnebahtı Deniz Savaşı’na iştirâk edip orada 
yaşananları ve savaş sonrası esâret hayatını teferruatlı bir şekilde aktarması edebî 
kimliği yanında onun tarihî şahsiyetini de incelemeyi gerekli kılmaktaydı. Türkiye 
Yazma Eserler Kurumu vâsıtasıyla yakın zamanda yayımladığımız Sergüzeştnâme 
ve elinizdeki Kısas-ı Enbiyâ neşri vesilesiyle Hindî Mahmûd’un hem mâcerâlı 
hayatı ve dinî/edebî/tarihî şahsiyetini hem de eserlerini ilim dünyâsının istifâdesine 
sunmuş bulunuyoruz. 
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