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Ẕikr-i Ġazā-yı Ḥayber11

7435  Söyle iy cān gülşeninüñ bülbüli2

Cān ilinden mi getürdüñ bu dili

Var-iken cānān ilinüñ gülşeni
Sen ne sevdüñ ḳalduñ işbu külḫanı 

Köhne pīrdür dünye baḳma rengine3

Aldanup düşme bu cāẕū cengine

Bir kişi bundan murād almış degül4

Kimseye hergiz vefā ḳılmış degül

 Bisledügi yimek-içündür yaḳīn5

Dirliginüñ ḥāṣılı ölmek hemīn

7440 A 219a Ölmek imiş bunda çün āḫir-i kār 
Söyle bārī ḳala senden yādigār 

M 217a Söylegil bize ġazā-yı Ḫayberi26

Vir ṣalavāt añıcaḳ Peyġāmberi

Rāvīler eydür Yehūdī Ḫayberī37

Geldiler bir yire bir gün begleri8

Söz açup cümle Resūli söyledi
Her birisi ġāfil olmañuz didi

 Kim Muḥammed işi yüceldi yaḳīn 
Bize daḫı ḳaṣd ider bir gün hemīn 

7445  ʿĀḳıbet leşker çeker ḳaṣdumuza9

Ol geliserdür bizüm üstümüze

1 Başlık A; Ẕikr-i Ġazā-yı Ḥayber Bi’smi’llāhi’r-Rahmāni’r-Rahīm M; Ḳıṣṣa-yı Ġazā-yı Ḥayber ve Şāh-ı 
Merdānuñ Ḳalʿa Ḳapusın Ḳoparduġı İ.

 7435 cān: ʿışḳ A. // dili: güli İ.
 7437 dünye baḳma: baḳma şimdi M; pīrdür: pirdür M, İ; dünye: dünyā İ.
 7438 Kimseye hergiz vefā ḳılmış: Hīç gelenden birisi ḳalmış A.
 7439 Dirliginüñ: Dirliginde İ; ḥāṣılı ölmek: ḥāli ölmekdür M. 
2 M nüshasında bu beytin ikinci dizesi yerine 7442. beytin ikinci dizesi yazılmıştır.
3 M nüshasında bu beyit ile 7443. beyit yer değiştirmiştir.
 7442 Rāvīler: Rāviler A, Rāvī İ; eydür: eydür çün İ.
 7445 çeker: çeküp İ.
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Kim aña uydılar merdān dilīrān11

Bahādur pehlevānlar ceng-i şīrān2

Ḫāṣṣa ol ʿammusınuñ oġlı ʿAlī3

Kim aña hīç kimsenüñ irmez eli 

Kimse yoḳdur kim aña ḳarşu dura4

Kendüyi tenhā urur bir leşkere

 Rūzigāruñ āyeti oldur ʿayān5

Kim ʿacāyib gösterüp-durur cihān 

7450  Kim anuñ ḥaḳḳında geldi6”hel etā”27

Hem şānına geldi çünki “lā fetā”38

Fikr-ile bir ḥīle-endīş idelüm9

Mekr-ile biz aña bir iş idelüm 

Yoḫsa ceng-ile anuñla her kişi10

Başa çıḳmaz ger olursa er kişi

Var-ıdı Ḥaccāş adlu bir Yehūd11

İʿtimād iderdi aña her Cühūd

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 7446 Kim aña uydılar (Berlin 206b): Aña uydı ḳamu A, Kim aña uydı cümle M, Kim aña çoḳ uydı İ; 

dilīrān: dilīr İ. // Bahādur: Bahādır M, İ; şīrān: şīr İ.
 7447 hīç: hiç A.
 7448 dura: ṭura İ. // tenhā: M nüshasında yoktur.
 7449 āyeti: ʿādeti İ. // gösterüp-durur: gösteripdür M, gösterüpdür İ.
 7450 çünki: M nüshasında yoktur.
2 “Geldi mi?” İnsan, 76/1. âyetten iktibastır. Âyetin tamamı: “İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yara-

tılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.” Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur.
3 “Yiğit yoktur.” Sözün tamamı: “Zülfikar’dan keskin kılıç, Ali’den büyük yiğit yoktur.” Hz. Ali’nin Uhud 

Savaşı'nda Kureyş’in önde gelen savaşçılarından dokuz kişiyi öldürdüğü, bu savaşta bedeninden yetmiş 
yara alarak son ana kadar Hz. Peygamber’i savunduğu, bu sebeple de Cebrail’in, “Zülfikar’dan keskin 
kılıç, Ali’den büyük yiğit yoktur.” dediği rivayet edilir. Hz. Ali’nin vasiyeti üzerine kılıcın Necef ’te de-
nize atıldığı belirtilmiştir. Caʿferilikte ise bu kılıç, on ikinci imam olan El-Mehdi’de bulunmaktadır.

 7451 endīş: endīşe M. // Mekr: Fikr A.
 7452 Yoḫsa: Yoḳsa İ. // çıḳmaz: çaḳmaz A.
 7453 Ḥaccāş: Ḥaccāşī A, Ḥuccāşī M. // her: çün İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Ne virürsiz didi şükrāne baña1

Varam bir zaḫm uram merdāne aña 

7455 İ 145a Kesem başın ḳatuñuza getürem2

Dilegüñüz niçe-y-ise bitürem

Didiler yüz deve saña virelüm3

Daḫı on biñ filori uş direlüm

Neden dirseñ develere ṭolu yük4

Uralum olmasun hīçbir alu yük 

A 219b, Daḫı sen şāhumuz ol serverümüz5

M 217b  Senüñ ḥükmüñde olalum varumuz 

 Żamān oldılar ol Ḥaccāş inandı6

Eve vardı yaraġını ḳuşandı

7460  Ṣoḳup bir aġulu ḫançer biline7

Çıḳuban uġradı Yeẟrib yolına 

Resūle ḳaṣd ider dutdı gider yol8

Medīne şehrine çünkim irer ol 

Var-ıdı bir Yehūdī adı Şemʿūn9

Varup ḳondı evine didi Şemʿūn

Nedür maḳṣūd gelişüñden bu gice10

Var-ısa bir işüñ di baña nice

 Didi ṭoġrusını ṣorarsañ iy yār
Benüm bu geldügümden bir işüm var 

 7454 zaḫm: ḍarb İ.
 7455 başın: başım M.
 7456 uş direlüm: virelüm İ.
 7457 Uralum: Virelüm M; bir: A nüshasında yoktur; elü: eli İ.
 7458 şāhumuz: şāhımuz M; serverümüz: serverimüz M, İ. // varumuz: varımuz M, İ.
 7459 oldılar: oldı M; Ḥaccāş: Ḥuccāş M. // vardı: varup M.
 7460 Ṣoḳup: Ṣoḳunup M. // Çıḳuban: Çıḳıban A, Çıḳup M; yolına: yoluna M.
 7461 ider: idüp M, İ; dutdı: ṭutdı M, İ. // ol: yol M.
 7462 Varup: Varıp M.
 7463 Nedür maḳṣūd: Ne maḳṣūd var İ; maḳṣūd: maḳṣūduñ M. // di baña: diyivir M.
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7465  Muḥammed ḳaṣdına geldüm anı ben 
Dilerem öldürem bilgil beni sen 

Hemān Şemʿūn ṣunup aġzını ṭutdı1

Daḫı söyletmedi sözini ṭutdı

Didi söyleme daḫı sen bu sözi2

Ki ḳorḳarum ki nā-gāh ben bu sözi 

Muḥammed ger işidür-ise anı
Dökilür cümlemüzüñ bunda ḳanı 

 Ḳırar hep birümüzi ṣaġ ḳomaz ol3

Yürek mi var kim anda dāġ ḳomaz ol 

7470  Didi Ḥaccāş kim uş dün buçuġıdur4

Ḳarañu bunda sözi kim işidür

Didi Şemʿūn feriştehler varurlar5

Ne söylense aña ḫaber virürler 

Perīler var yörimişdür gezerler6

Ne işi kim işidürler sizerler

Ḫaber virürler aña cümlesini 
Didiler ola şāyed şimdi seni

 Ne söz kim söylenür cümle bilür ol7

Ne deñlü müşkil olursa bulur yol

7475 A 220a, İşitgil sözümi cānuña zinhār8

M 218a  Emān vir girmegil ḳanuña zinhār 

Daḫı dınmadı epsem durdı Ḥaccāş9

Ṣabāḥ olduġını çün gördi Ḥaccāş

 7466 ṭutdı: dutdı M. // sözini: aġzını A, sözüni M.
 7467 daḫı: kim tā İ. // Ki ḳorḳarum ki nā-gāh: Ḳorḳarum ki tā İ.
 7469 hep birümüzi: birümüzi hīç A. // var kim anda dāġ: ḳaldı anda ṭāġ A, var kim anda ṣaġ M.
 7470 Ḥaccāş: Ḥuccāş M; kim: ki A; buçuġıdur: buçıġıdur M.
 7471 aña ḫaber: ḫaber aña İ.
 7472 Perīler: Perī M; var: İ nüshasında yoktur; yörimişdür: yörimişlerdür İ.
 7474 cümle: M nüshasında yoktur. // bulur: bilür ol İ.
 7475 cānuña: cāzū-durur M. // vir: virgil M, girme ḳıl İ.
 7476 dınmadı: ṭınmadı İ, A; durdı: ṭurdı A, İ; Ḥaccāş: Ḥuccāş M. // çün: - M, - İ; Ḥaccāş: Ḥuccāş M.
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Ṭuruban gitdi Şemʿūnuñ evinden1

Ṭolu mekr-ile ol küfrüñ rīvinden 

Gezer şehrüñ ṣoḳaḳları içinde 
Yanar kibr-ile kīn nārı içinde 

 Hezārān dürlü ḥīle fikr eyler2

Resūlu’llāha yaʿnī mekr eyler 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
7480 İ 145b Gider-iken ol ṣoḳaḳda nā-gehān3

Tekbīr ü tehlīl üni geldi hemān

Tīz segirtdi göre kim yaʿnī nedür4

Böyle gülbenglü üne maʿnī nedür

Gördi kim Evs Ḫaẕrecüñ ehli ʿayān5

Arada sulṭān-ı dīn faḫr-ı cihān

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Şu yılduzlar içinde māha beñzer6

Ya ḳullar ortasında şāha beñzer 

 Yüzinüñ nūrı ṭoldurdı cihānı
Ayaġı tozı ḳılur tāze cānı

7485  ʿAlemler yüce ḳaldurup giderler7

Ṣalavāt virüben tekbīr iderler

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Çünki Ḥaccāş gördi bu ḥāli hemān8

Vardı anlara ḳarışdı ol zamān

 7477 Ṭuruban: Duruban A. // küfrüñ: mekrüñ A; rīvinden (Berlin 207a): evinden M, divinden A, İ.
 7479 ḥīle: ḥīleyi İ; eyler: eyle İ. // eyler: ile İ.
 7480 ol: bir M, İ; ṣoḳaḳda: ṣoḳaḳdan M, ṣoḳaḳda pes İ. // Tekbīr: Tekbir A, M, İ; üni: A nüshasında yoktur.
 7481 göre kim (Berlin 207a): gördi kim A, M, kim göre İ. // gülbenglü: gülbengli İ.
 7482 Evs: uş A, M; Ḫaẕrecüñ: Ḫaẕrec A, M. // sulṭān-ı dīn faḫr-ı: sulṭān u faḫr u M.
 7483 yılduzlar: yıldızlar M, İ. // Ye: yā İ.
 7485 yüce ḳaldurup: ḳaldurup yüce A. // virüben: viriben A, İ.
 7486 Ḥaccāş: Ḥuccāş M.
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Ṣordı kim ḳanda gidersiz bu yaña1

Döndi ol ḫalḳuñ biri didi aña

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ḥabeş sulṭānı key çoḳ armaġanı2

Resūlu’llāh içün virbimiş anı

 Anuñ ilçisine ḳarşu giderler3

Resūl çün biledür tekbīr iderler

7490  Dönüp Ḥaccāş didi kendüye vaḳtdür4

Ganīmetdür bu furṣat ḳorḳma saḫtdur

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Yöridi aṣḥāb içine girdi ol5

Çün Resūlu’llāha yaḳın vardı ol

A 220b, Bir adım yir ḳaldı arada hemān6

M 218b  Ḫançeri çekdi çıḳardı nā-gehān

Ḳaṣd ḳıldı kim ura Peyġāmberi
Heybet-ile baḳdı Peyġāmber giri

 Şöyle hayḳırdı ki Ḥaccāş elleri7

Ditredi hem dutmaz oldı ḳolları 

7495  ʿAḳlı gitdi diledi düşe hemān8

Kendüzini yine dirdi ol zamān 

Ḳorḳusından cānınuñ dirdi_özini9

Ṣıçradı ḳaçdı çevürdi yüzini

Pes Resūlu’llāh buyurdı tīz yitüñ10

Ḳomañuz kim ḳaça anı tīz dutuñ 

 7487 kim: M nüshasında yoktur; ḳanda gidersiz: ḳandan gelürsiz A. // didi: eydür A.
 7488 içün virbimiş: çün virmişdür M.
 7489 Resūl: Resūlu’llāh M.
 7490 Ḥaccāş: Ḥuccāş M; kendüye vaḳtdür: kim vaḳtidür İ. // ḳorḳma: dınma A, M nüshasında yoktur.
 7491 Yöridi: Yörüyüp İ.
 7492 arada: pes arada İ. // çıḳardı: nā-gehān M; nā-gehān: ol zamān A.
 7494 ki: kim İ; Ḥaccāş: Ḥuccāş M. // hem: kim M, İ; dutmaz: ṭutmaz M.
 7495 dirdi: virdi İ.
 7496 Ḳorḳusından: Ḳorşusından M; dirdi: virdi İ. // çevirdi: çevürdi M, çevirdi İ.
 7497 tīz: tiz İ. // ḳaça: ḳaçdı İ, M; tīz: tiz A; dutuñ: yitüñ M, ṭutuñ İ.
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Çoḳ segirtdiler kimesne yitmedi1

Kimse Ḥaccāşa irişüp dutmadı 

 Pes Resūlu’llāh didi ḳoma ʿAlī2

Cüst ol kim key sebükdür yā velī 

7500  Şāh-ı merdān ṣıçradı gitdi hemān3

Ġāyib oldı geçmedin daḫı zamān

Gördiler dutmış yaḳasın ol eri4

Boġazında_ip baġlu [vü] hem elleri

Aldı Peyġāmber ḳatına geldi ol 
Āferīn itdi anı gördi Resūl

Pes Resūlu’llāh didi kim yā Yehūd5

Di seni kim ṣaldı bunda yā Cühūd

 Sen ne kişisin digil nedür aduñ6

Kim gelüp bunda bizi ḳaṣd eyledüñ

7505 İ 146a Ol Yehūdī didi sözüñ ṭoġrısın7

Söyleyeyüm mi veyāḫud egrisin

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Resūl didi ki ṭoġru ḳurtılısar8

Velī egri olanlar dutılısar

Didi kim Ḫayber ehli bunda beni9

Düzüp ṣaldılar öldürmege seni

Baña çoḳ māl virüben aldadılar10

Anı öldür begümüz ol didiler

 7498 Ḥaccāşa: Ḥuccāşa M; dutmadı: ṭutmadı M, İ.
 7499 sebükdür: çāpükdür İ; yā: ey M.
 7500 Ġāyib: Ġāʾib M, İ; geçmedin daḫı: daḫı geçmedin M.
 7501 dutmış: ṭutmış M, İ; yaḳasın ol: yaḳasından M; eri: ʿAlī A. // hem: A ve İ nüshalarında yoktur.
 7503 Yehūd: Cühūd A. // seni kim: kim seni İ; Cühūd: Yehūd M.
 7504 Sen: İ nüshasında yoktur. // bizi: bize İ.
 7505 ṭoġrusın: ṭoġrusı İ. // egrisin: egrisi İ.
 7506 ki: kim M. // dutılısar: ṭutulısar İ.
 7507 kim: ki İ. // seni: anı A.
 7508 virüben: viriben M, virüp hem İ.
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A 221a, Sözüñ ṭoġrusı uş budur ki didüm1

M 219a Gerek öldür gerek ʿafv it yesīrüm

7510  Resūlu’llāh didi ʿafvdur ḫūyumuz2

Ki düşmāndan bizüm yoḳdur ḳayumuz

Didi Ḥaccāş Müsülmān oluram ben3

Geçen işden peşīmān oluram ben

Resūl telḳīn ider aña şehādet4

Müsülmān oluban bulur saʿādet

Resūlu’llāh dönüp aṣḥāba söyler5

O Ḫayber ehlini görüñ ki neyler

 Hemīşe anları biz ʿafv iderüz6

Göñülden kīnlerini maḥv iderüz

7515  Beni öldürmege anlar virür māl7

Olaruñla aramuzda n’olur ḥāl

Didiler yā Resūla’llāh olara
Bir ilçi göndürüñ ol bed-ḫūlara

Buyuruñ kim boşaltsunlar ḥiṣārı8

Çıḳup gitsün içinden cümle varı

Vegerne boynınadur ḳanları hep9

Ki varuruz ḳıraruz anları hep

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Pes Resūlu’llāh buyurdı kim ʿAlī10

Anlara bir nāme yazdı ol velī

 7509 öldür gerek ʿafv it yesīrüm: ʿafv it yesīrüñ oldum M; yesīrüm: esīrüm İ.
 7510 düşmāndan: düşmenden M; ḳayumuz: ḳapumuz M.
 7511 Ḥaccāş: Ḥuccāş M; oluram: oldum M. // oluram: oldum M.
 7512 oluban: olıban M.
 7513 söyler: söyledi M. // neyler: neyledi M.
 7514 ʿafv: maḥv A. // kīnlerini: kinlerini A, kinleri M.
 7515 anlar virür: virür anlar M.
 7517 kim boşaltsunlar: boşaltsun anlar M. // gitsün: gitsünler M.
 7518 Vegerne: Vegerni A, Veger M. // varuruz: varıruz A, varur M.
 7519 yazdı o: yaz vir yā İ.
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7520  Virdi Enṣārdan birine aldı ol1

Gitdi Ḫayber ḳalʿasına dutdı yol

Çünki vardı nāmesini gördiler2

Cümlesi beñzi bozılup durdılar

Pes ṭanuşuban didiler n’idelüm3

Bunlara biz şimdi ḥīle idelüm

Kim diyelüm bu işi biz ḳılmaduḳ4

Anda Ḥaccāşı daḫı biz ṣalmaduḳ 

 Bizde yoḳ-durur bu maʿnīden ḫaber5

Kim Ḳureyş göndürdiler anı meger

7525  İlle çün fermān idersiz gitmege6

Ḳalʿamuz yurdumuzı terk itmege 

A 221b, Emir sizüñdür muṭīʿüz biz size7

M 219b Bārī birḳaç gün mehel virüñ bize 

Raḫtumuzı düşürelüm gidelüm8

Çünki bize güç idersiz n’idelüm

Bir iki ay bize mühlet diyelüm9

Bu söz-ile anları aldayalum

 Ġāfil olsun anlar idelüm yaraḳ10

Leşkerümüz direlüm yaḳın ıraḳ 

7530 İ 146b Ḳalʿamuzuñ ceng idecek yirlerin11

Berk idelüm düzedelüm her birin 

 7520 Enṣārdan (Berlin 208a): anlardan A, M, İ. // dutdı: ṭutdı İ.
 7521 nāmesini: nāmeyi pes A. // Cümlesi: Cümle A; bozılup: bozılıban A; durdılar: ṭurdılar İ.
 7522 ṭanuşuban: ṭanışıban A, M.
 7523 Ḥaccāşı: Ḥuccāşı M.
 7524 göndürdiler: gönderdiler A, göndürüpdür A.
 7525 İlle: İllā M, İ.
 7526 mehel: mühel A, mühlet M.
 7527 idersiz: idersin A.
 7528 Bu söz-ile: Çünki bu sözle İ.
 7529 anlar: anlara M. // Leşkerümüz: Leşkerimüz M, İ.
 7530 Ḳalʿamuzuñ: Ḳalaʿmuzuñ berk idelüm M; yirlerin: yirin M. // Berk idelüm: Muḥkem idüp M; 

düzedelüm: düzelüm M.
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Hem azuġumuz yıġuban ṭuralum1

Ne ḳılurlar anları bir görelüm

Ger gelürler-ise ḳarşu varalum 
Şebdeler ṣançup ḳılıçlar uralum 

Ceng idelüm ṭaşırada bir zamān2

Ger olar ġālib olurlarsa hemān 

 Biz dönelüm ḳalʿamuza girelüm3

Burc u bārū bekleyüben ṭuralum 

7535  Bir iki gün duralar ceng ideler4

Tükene azuġı dönüp gideler

Bu söz üzre ittifāḳ eylediler 
İlçiye daḫı yavaş söylediler

Nāme yazdılar bir ilçi ṣaldılar
Nāme içre çoḳ tażarruʿ ḳıldılar

Virdi Peyġāmber olara pes emān5

Çün emīn oldı o melʿūnlar hemān

 Ḳalʿanuñ cengi yaraġın gördiler6

Niçe yirde mancınıḳlar ḳurdılar

7540  Burc u bārū üzre ṭoplar ḳurdılar
El ṭaşı key çoḳ gerekdür didiler

Ġayrı yirden daḫı geldi çoḳ çeri17

Key yaraḳlu oldı kāfir leşkeri

A 222a Bu yañadan çün Resūlu’llāh görür8

Vaʿde yitdi gitmedi kāfir durur

 7531 yıġuban: yıġıban A, yıġın M; ṭuralum: düzelüm M, duralum İ. // ḳılurlar: ḳılur M; bir: biz M.
 7533 ṭaşırada: daşırada M, ṭaşrada biz İ.
 7534 Burc u bārū: Burclaru M; bekleyüben: bekleyüp M; ṭuralum: uralum M.
 7535 duralar ceng ideler: ceng ideler ṭuralar A, ṭuralum ceng idelüm İ; ideler: idelüm M. // Tükene: 

Dükene M; gideler: gidelüm M.
 7538 pes: kim M, hem İ.
 7539 Cengi: ceng M, İ. // Niçe: Nice M, İ; mancınıḳlar: mancılıḳlar A, M.
1 M nüshasında bu beytin dizeleri yer değiştirmiştir.
 7542 görür: gelür A. // durur: ṭurur İ.
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M 220a Nāme yazdı ilçi virbidi yine1

Tīz gidüñ ḳoñ ḳalʿayı didi yine

 Nāmeyi ilçi elinden aldılar2

Yırtdılar tīz pāre pāre ḳıldılar

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
7545  Didiler yaġıyuz “lā semʿ la ṭāʿa”13

Daḫı biz ḳılmazuz size iṭāʿa

Dilerseñ ṣaġ selāmet durasın sen4

Rıżāmuza gerek kim giresin sen

Vegerne biz varuruz üstüñe uş5

Ki çoḳ leşker yıġıldı ḳaṣduña uş

Bugün sen bize göndürgil ḫarācı6

Nitekim biz virürdük saña bācı

 Vegerne ḥāżır olġıl uş varuruz7

Medīne şehrini oda ururuz

7550  Keserüz hem kökinden ḫurmāların8

Ḳıraruz ādeminüñ cümle varın

O Ḥaccāşı daḫı virbimiş-idük9

Ki var öldür anı biz dimiş-idük

Ol iş bitmedügine ḥayfumuz var10

Sen ölmedügüñ oldı bize düşvār 

Yaraşmaz kim yalan ḥīle düzeyüz11

Cevābumuz ḳılıçdur uş yüz-e-yüz

 7543 ilçi virbidi: ilçiye virdi A, ilçi virdi tiz M. // Tīz: Tiz A, M.
 7544 tīz: tiz A, M.
1 “Duymak yok, itaat etmek yok.” anlamında bir sözdür.
 7546 durasın: ṭurasın İ. // Rıżāmuza: Rıżāmıza M.
 7547 Vegerne: Vegerni A, Veger İ; uş: bil A. // yıġıldı: dirildi A; ḳaṣduña: geldiler M; uş: bil A.
 7548 sen: M nüshasında yoktur; göndürgil: göndergil A. // saña: bize M; bācı: pācı A, M, İ.
 7549 Vegerne: Vegerni A; olġıl uş: ol uş biz M; olġıl: ol İ.
 7550 kökinden: dibinden A; ḫurmāların: ḫurmāları A, M. // ādeminüñ: ādemini M; varın: varı A, M.
 7551 Ḥaccāşı: Ḥuccāşı M; virbimiş-idük (Berlin 209a): virmiş-idük İ, ṣalmış-ıduḳ A, dimiş-idük M.
 7552 ölmedügüñ: ölmedigüñüñ M, ölmedüñ İ; oldı: olaydı İ.
 7553 Cevābumuz: Cevābımuz M.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 İşbu resme nāme yazup durdılar
Ol varan ilçi eline virdiler

7555 İ 147a Aldı Peyġāmber ḳatına geldi ol
Nāmeyi virdi ʿAlīye pes Resūl

Şāh-ı merdān nāmeyi çün oḳıdı1

Pes işitdi anı aṣḥāb ḳaḳıdı

Pes Resūlu’llāh buyurdı kim Bilāl2

Kim nidā ḳıldı çıḳuban bī-melāl

A 222b Ol nidāyı kim işitdi-se tamām3

Mescide geldi dirildi ḫāṣṣ u ʿām

 Menbere çıḳdı Resūlu’llāh hemān
Bir belīġ ḫuṭbe oḳıdı ol zamān

7560 M 220b Pes didi ol nāmeyi oḳı ʿAlī4

Kim Müsülmānlar işitsün yā velī

Oḳıdı çün nāmeyi işitdiler5

Ol Müsülmānlar ḳamu ḫışm itdiler

Pes buyurdı kim yaraġ idüñ varuñ6

Yarın üstine giderüz anlaruñ

Ḳorḳmañuz kim Ḥaḳ bize nuṣret virür7

Ḥaḳ yolında hem ġazā niʿmet-durur

 Ḥaḳ Taʿālānuñ rıżāsıdur ġazā8

Ġāzīye Ḥaḳuñ rıżāsıdur cezā 

 7556 çün: pes İ; oḳıdı: oḳudı A, M, İ. // Pes: Çün M, İ.
 7557 Kim: Ḫoş İ; çıḳuban: çaġırdı A, çaḳıban M.
 7558 kim: çün A; işitdise: işitdiler A.
 7560 oḳı: oḳu yā M. // yā: ey M.
 7561 çün: ol A.
 7562 buyurdı: buyurur A, buyur didi M; varuñ: Resūl A. // üstine: üstüne A, M, İ; anlaruñ: didi ol A.
 7563 yolında: yolunda M; durur: virür İ.
 7564 Ġāzīye: Ġazāya M, İ.
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7565  Sizden ancaḳ maṭlūb ol-durur Ḥaḳa11

Düşmen-ile ceng ḳılasız ol beḳā2

Oynayasız siz yolında baş u cān3

ʿAvret oġlan māl u milk ü ḫānümān 

Her kim Allāhuñ yolında ol ölür4

Cennet içre şāh olur bāḳī ḳalur

Pes Müsülmānlar yaraġa durdılar 5

Şebdesin ḳılıçların açdurdılar

 Pes Resūlu’llāh buyurdı kim hemān6

Kim getürdiler ʿalemler ol zamān

7570  Bir ʿalem Fażl ibn-i ʿAbbāsa virür7

Bir ʿalem ʿAbbās-ı Merdāsa virür 

Bir ʿalem ʿAmmāra virdi ol zamān8

Bir daḫı Nuʿmāna virdi bī-gümān 

Virdi ʿAbdu’llāha daḫı bir ʿalem9

Ṣāmit oġlına virür bir daḫı hem

Her ʿalem dibinde ḳodı biñ dilīr10

Her biri ceng-i dilīrān nerre-şīr

 Bir ʿalem ḳaldurdılar ġāyet ulu11

Ḥaḳ Resūl adı yüzinde yazılu

7575 A 223a Tañrı arslanı ʿAlī dir ḳandadur12

Geldi didi sen bunuñ dibinde dur 

1 Bu beyit A nüshasında yoktur.
 7565 ancaḳ maṭlūb ol-durur: maṭlūb oldur kim M. // ḳılasız ol beḳā: idesüz muṭlaḳā M.
 7566 siz: M nüshasında yoktur. // milk ü: milki İ.
 7567 yolında: yolunda A.
 7568 yaraġa durdılar: yaraġın düzdiler A, yaraġı düzdiler M; durdılar: ṭurdılar İ. // açdurdılar: çevürdiler M.
 7569 Resūlu’llāh: Müsülmānlar M.
 7570 ʿAbbāsa: Merdāsa İ.
 7571 virdi: virür M. // daḫı: ʿalem A.
 7572 oġlına: oġluna M, İ.
 7573 biñ (Berlin 209b): bir A, M, İ. // ceng-i: M nüshasında yoktur; şīr: şīr ser M.
 7574 ḳaldurdılar: ḳaldırdılar M. // Resūl: Resūli M, İ; yüzinde: yüzünde A, İ. 
 7575 arslanı: aṣlanı A, M, arṣlanı İ; ʿAlī: M nüshasında yoktur.
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Ḳoşdı biş biñ aña cevşen-pūş süvār1

Her birisi pehlevānlar nāmudār 

M 221a Bindi leşker ḳopdı ġavġā hūy u hāy2

Şāh-ı merdān bindi bir at bād-pāy 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ṣaluban Ḥamza ḳalḳanın ḳolına3

Ḥamāyil baġladı ḳılıç biline 

 Bülend-āvāz-ıla tekbīr iderler
Ḳoşun ḳoşun olup leşker giderler

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
7580 İ 147b Söz ögüşdür bir niçe gün gitdiler4

Çünki Ḫayber ḳalʿasına yitdiler 

Ḳalʿayı çevre aluban indiler 5

Her biri ḳollu ḳolına ḳondılar 

Rāvī eydür bir yüce ḳalʿa ulu
İçi ṭaşı leşker-ile ṭopṭolu

İnlü muḥkem yonma ṭaşdan yapusı6

Hep demürdendür aġaçsuz ḳapusı 

 Burc u bārūsı beġāyet üstüvār
Ceng ider içinde ḳırḳ biñ kişi var 

7585  Çevre yaña ḫendegi inlü ulu7

Ṣu-y-ıla hem ḫendegüñ içi ṭolu 

Ṭoplar-ıla burc u bārūsı ṭolu8

Niçe yirde mancınıḳlar ḳurılu 

 7576 aña: M nüshasında yoktur; biş biñ aña: aña biş biñ İ.
 7577 hūy u: hūy-ı A, M. // bir at bād-pāy: at pāy-ı pāy M. 
 7578 Ṣaluban: Ṣaldı A, Ṣalıban M; ḳalḳanın: ḳalḳanını A. // baġladı ḳılıç: ḳıldı ḳılıcın A, baġladı hind ḳılıç İ.
 7580 ögüşdür: uzar M; niçe: nice M, İ.
 7581 aluban: alıban A, M; indiler: ṭurdılar A. // ḳollu: ḳollı M; ḳolına: ġulına İ.
 7583 İnlü muḥkem yonma ṭaşdan: Yonma ṭaşdan inlü muḥkem A. // demürdendür: demürden M.
 7585 yaña: yanı A, yañı İ; ḫendegi: ḫendegüñ A; ulu: deriñ A. // ḫendegüñ içi ṭolu: içi ṭolu ḫendegüñ A.
 7586 Niçe: Nice M, İ; mancınıḳlar: mancılıḳlar A, M, İ; ḳurılu: ḳurulu İ.
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Çün Müsülmānlar çerisin gördiler1

Burclar üstinde yıġılup durdılar 

Açmadılar ḳapuyı oturdılar2

Ḫendegüñ hem köprisin götürdiler 

 Çün Müsülmānlar Yehūdī gördiler3

Cenge çıḳmaz çevre alup durdılar 

7590  Ṭop irişmez yirde ḳonup durdılar4

Çün on altı gün tamām oturdılar 

Ḳalmadı azuḳları buñaldılar 
Pes Resūlu’llāh ḳatına geldiler 

A 223b Ḥāllerin Peyġāmbere söylediler5

Ḳalmadı azuḳ buñalduḳ didiler 

Pes Resūlu’llāh didi kim duralum6

İşbu ayuñ bāḳīsini görelüm

M 221b Ḥaḳ Taʿālā umaram nuṣret vire 
Bu ḥiṣārı almaġa furṣat vire

7595  Çün Müsülmānlar işitdiler yine
Her birisi vardı yirlü yirine 

Pes Resūlu’llāh baḳar bir gün görür7

Kim çerinüñ bir yanı od yandurur 

Ṣordı niçün yaḳdılar işbu odı8

Geldi biri yā Resūla’llāh didi

Ḳalʿadan ṭaşra ḥimārlar buldılar9

Vardılar kāfir elinden aldılar 

 7587 çerisin: çerisini İ. // durdılar: ṭurdılar İ.
 7588 hem köprisin: ḳapusını A.
 7589 durdılar: ṭurdılar İ.
 7590 durdılar: ṭurdılar A, M. // Çün: Çün ol A.
 7592 buñalduḳ: buñaldıḳ M.
 7593 bāḳīsini: bāḳisini A, M.
 7596 gün: M nüshasında yoktur.
 7597 işbu: bunlar A, İ.
 7598 ḥimārlar: eşekler M.
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 Yaḳdılar anı bişürmege odı1

Ol Resūlu’llāh ḥarāmdur ol didi

7600  Pes Resūlu’llāh buyurdı kim ʿAlī2

Daḫı ʿAbbās oġlı Fażla ol velī 

Gezdiler ol leşkeri yöridiler3

Ol eti yimeñ ḥarāmdur didiler 

Gūşt-ı ḫar oldı ḥarām andan berü4

Kim anı yirler-imiş ḫalḳ ilerü 

Ol yañadan çün Yehūdīler görür5

Kim bu İslām leşkeri gitmez durur 

 Pes didiler kim Muḥammed leşkeri6

Şöyle merdān er mi-durur her biri

7605 İ 148a İşbu bizüm ḫalḳumuz ʿavret midür7

Kim bulardan ḳaçaruz ġayret midür 

Niçe biz bu ḳalʿayı teng idelüm8

Bed-dil olmañ çıḳalum ceng idelüm 

Kim bizüm çoḳdur çerimüz bī-gümān9

Rubʿumuzca var-durur anlar hemān 

A 224a Pes ḳapuyı açdılar çıḳdı çeri10

Gökdemür geymiş Yehūdī leşkeri 

 Rāvī eydür çıḳdı evvel bir Yeḫūd11

Adı Mürre ibn-i Mervān ol Cühūd

 7599 anı bişürmege: bişürmege çünkim A. // Ol: Pes İ; ol: o M.
 7600 ʿAlī: yā ʿAlī M. // oġlı: ibn-i A, oġlu M.
 7601 Gezdiler: Gördiler M. // yimeñ ḥarāmdur: ḥarāmdur yimeñ M.
 7602 oldı ḥarām andan berü: andan berü oldı ḥarām A. // yirler-imiş ḫalḳ: ḫalḳ yirler-imiş İ; ḫalḳ ilerü: 

pes ins ü cān A.
 7603 Yehūdīler görür: Yehūdī gördiler A. // Kim bu: Kim M, İ; durur: oturur M, ṭurur İ.
 7604 mi-durur: midür İ.
 7605 Kim bulardan: Bulardan kim M.
 7606 Niçe: Nice M, İ; biz bu: bu biz M.
 7607 çoḳdur çerimüz: çerimüz çoḳdur M.
 7608 ḳapuyı: ḳapu İ. // Yehūdī: Yehūdīler M, İ.
 7609 Mürre: Mervān İ.
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7610  Bir ʿalem ḳaldurdı ṣaru key ulu1

Mūsī Hārūn ṣūreti_anda yazılu

M 222a Kendüsi ipçin geyümlü hem atı2

Naʿra urur gösterüben heybeti

 Çıḳdı anuñla yigirmi biñ süvār3

Ḳopdı bir toz dutdı dünyāyı ġubār 

Çaldılar żurnā naḳāre urdılar14

Ṣaġ yaña ṣaf ṣaf oluban durdılar

Çıḳdı ardınca anuñ hem bir Cüḫūd5

Adı Mūsā ibn-i Dekvān ol Yehūd

7615  Ṣanasın burcdur demürden ol laʿīn6

Bir ʿalem ḳaldurdı ol daḫı hemīn 

Anda daḫı Mūsā adı yazılu7

Ḳıldı cevlān naʿra urdı ol delü

Çıḳdı ardınca anuñ on biñ çeri8

Cümlesi ipçin geyimlü her biri

Çaldılar boru naḳāre urdılar9

Ṣol yaña ṣaf ṣaf oluban durdılar 

Çıḳdı ardınca anuñ bir er hemīn10

Adı ʿAnter ibn-i Ṣāmit bir laʿīn

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
7620  Muraṣṣaʿ tāc urınmış ṣaru cevşen11

Geyer egnine yılduz gibi rūşen
 7610 ḳaldurdı ṣaru key: ḳaldurdılar ṣaru A; ṣaru: ṣarı M. // Mūsī: Mūsī vü M; ṣūreti: adı M.
 7611 Kendüsi ibçin geyümlü: Kendü içiben giyümlü M; ibçin: içün İ. // urur: urdu M.
 7612 dünyāyı: ʿālemi A; dutdı: ṭutdı İ; ġubār: süvār M.
1 Bu beyit sadece Berlin (209b) nüshasında vardır.
 7614 hem: M nüshasında yoktur. // Dekvān: Ẕekvān A; ol: bir A.
 7615 burcdur: burcdan M.
 7616 Ḳıldı cevlān naʿra: Ḳalʿayı naʿra cevlān M.
 7617 ibçin: içiben M, için İ.
 7618 boru naḳāra: borı naġare M, borı naġāre İ. // yaña: yañadan M, yañaya İ; oluban: olup M, İ; 

durdılar: ṭurdılar İ.
 7619 ʿAnter: ʿAbter M.
 7620 urınmış: urunmış M; ṣaru: ṣarı İ. // Geyer: Giyer M; rūşen: cevşen İ.
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ʿAlem düzmiş pelengüñ ol derisin1

Cidā üstinde ḳaldurmış birisin

Çıḳdı on biñ daḫı anuñla bile2

Bir çeri oldı ki ol gelmez dile

Çıḳdılar ṣaf ṣaf oluban durdılar3

Çaldılar kūs u naḳāre urdılar 

Depdi Mürre ibn-i Mervān pes hemān4

Sürdi meydān içre girdi ol zamān

7625  Girdi meydān içre cevlān eyledi5

Er diledi döndi devrān eyledi

A  224b Depdi Enṣārdan girür bir pehlevān6

Birbirine çün yaḳın geldi hemān 

Ḥamle ḳılur ceng iderler bir zamān7

Pes Yehūdī çalar anı nā-gehān

Ṣaġ çigininden iki böldi anı8

Cānı gitdi cennete düşdi teni

M 222b Ol Yehūdī yine cevlān eyledi
Var-ısa bir pehlevān gelsün didi 

7630  Depdi Mesʿūd ibn-i ʿAmr u pes hemān9

Ol Yehūdīye ṭolaşdı bir zamān 

İ 148b ʿĀḳıbet anı daḫı ḳıldı şehīd10

Naʿra urdı ġarre oldı ol pelīd 

Kendüzini ḳalbe urdı ol laʿīn11

Çıḳdı andan ṣaġ ḳola depdi hemīn 

 7621 düzmiş: zūr M. // üstinde: üstüne A, İ.
 7622 on: M nüshasında yoktur. // ki ol: kim M; gelmez: gelmez oldı M; ol: o İ.
 7623 durdılar: ṭurdılar A, İ. // naḳāra: naġāre M, İ.
 7624 Mürre: Mervān M, İ.
 7625 Girdi: Gezdi M.
 7626 girür: girer İ; pehlevān: pehlüvān M.
 7627 iderler: ider M.
 7628 çigininden: yanından M.
 7630 Yehūdīye: Yehūdī ile M; ṭolaştı: ṭutuşdı M.
 7631 ġarre: ġarrā M.
 7632 depdi: depdi ol M.
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Andan incindiler İslām leşkeri 
Şöyle kim teşvīşe düşdi her biri

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Resūlu’llāh didi ḫoş geldi fāli1

Yehūdīnüñ ki böyle oldı ḥāli

7635  Yarın virem ʿalem ben bir kişiye 
Ki müʾminler yüzi andan ışıya 

O gün ceng itdiler aḫşam olınca2

Ḳılıçlar urdılar ḳollar ḳalınca

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Çünki aḫşam oldı ayrıldı çeri 
Yirlerine vardı ḳondı her biri 

Gitdi gice çün ṣabāḥ oldı yine3

Ol iki leşker ata geldi yine

Pes Resūlu’llāh didi ḳanı ʿAlī4

Gözleri aġrur didiler ol velī

7640  Gel didiler geldi gördi Muṣṭafā
Gözlerine baġlamış biz Murtażā

Ḳoçdı öpdi iki gözi arasın5

Hep ṣaġaltdı gözi göñli yarasın 

A 225a Ol mubārek aġzınuñ pes yarını6

Aldı ḳodı açuban gözlerini

Pes ṣaġaldı rūşen oldı ol hemān7

Daḫı aġrı görmedi ol bī-gümān

 7634 ḫoş: bugün ḫoş M.
 7636 O: Ol M; olınca: olunca M. 
 7638 Gitdi: Yitdi A. // geldi (Berlin 211b): bindi A, M, İ.
 7639 didi: buyurdı İ. // aġrur: aġrır A, M.
 7641 gözi: gözler M. // Hep: Hem A, M; ṣaġaltdı: ṣaġaldı İ; göñli: göñlü M.
 7642 açuban: açıban A, M.
 7643 ol: tiz A.
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Bir ʿalem virdi didi al yā ʿAlī1

Yöri var meydāna girgil yā velī

7645  Alġıl işbu ḳalʿayı fetḥ eylegil2

Kim bunı sen fetḥ idersin şöyle bil

M 223a Şāh-ı merdān ḳaṣd-ı meydān eyledi3

Döndi cevlān itdi devrān eyledi 

Çünki cevlān itdi döndi bir zamān4

Er diledi at başın çekdi hemān

Depdi Mürre ibn-i Mervān pes hemān5

Ḥamle ḳıldı şāha virmedi emān 

Cenge durdılar ʿAlī-y-ile hemīn6

Şöyle ceng itdi ki yorıldı laʿīn

7650  Şāh-ı merdān buldı furṣat nā-gehān7

Bir ḳılıç urdı omuzından hemān 

Ṣaġ yanından şöyle kim çaldı anı
Ṣol yanından ol iki böldi anı

Düşdi iki pāre oldı ol hemān
Pes cehennem Mālikine virdi cān 

Şāh-ı merdān yine cevlān eyledi8

Ḳandasız yā leşker-i şeyṭān didi

ʿIṭrıḳ adlu bir laʿīn depdi hemīn9

Şāh-ı merdān üzre at sürdi laʿīn

7655  Birbirine pes hemān ḥamle ḳılur
Her biri birine bir ḳılıç urur

 7644 var: ṭur M.
 7645 sen: M nüshasında yoktur.
 7646 cevlān itdi devrān: devrān itdi cevlān A.
 7647 döndi: durdı A; döndi: M nüshasında yoktur.
 7648 Mürre: Mevrān İ; pes: ol M. // şāha: şāhı M.
 7649 durdılar: ṭurdılar İ; hemīn: hemān A. // itdi ki: itdiler M; laʿīn: hemān A.
 7650 buldı: buldu M. // urdı: urdu M; omuzından: omuzına A.
 7653 yine: döndi M. // Ḳandasız: Ḳandasın A, İ.
 7654 depdi: girdi A. // sürdi: ṣaldı A.
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İ 149a Şāh-ı merdān ḳılıcı öñdin irer
Başını tā gögsine degin yarar

Ol cehennem Mālikine cān virür 1

Şāh-ı merdān er diler cevlān urur

Depdi ʿAnter anda meydān içine2

Şiʿr oḳıdı girdi cevlān içine

Pehlevān maġrūr-ıdı çābük-süvār3

Kim Cühūd aña iderdi iʿtibār

7660 A 225b Cenge durdılar ʿAlī-y-ile laʿīn4

Birbirine ḥamle ḳıldılar hemīn 

İrdi ʿAnter şāha bir ḳılıç urur
Şāh-ı merdān ḳalḳanın ḳarşu virür 

Kesmedi ḳılıç ʿAlī ḳalḳanını5

İlle kim ḳaḳıtdı Ḥaḳ arslanını

M 223b Naʿra urup bir ḳılıç urdı hemīn6

Ṭuramadı ḳılıcına ol laʿīn

Diplü bir aġaç var ardına geçer
Çaldı aġacı anı iki biçer

7665  Tekbīr itdiler Müsülmānlar hemīn7

Hem melekler daḫı ḳıldı āferīn 

Şāh-ı merdān er diledi pes hemān8

Depdi Mūsā ibn-i Dekvān ol zamān

Bir deveye binmiş-idi ol laʿīn
Gökdemürden burca beñzerdi hemīn 

 7657 cān virür: virdi cān A. // diler cevlān urur: diledi pes hemān A.
 7658 anda: andan İ. // cevlān: meydān M.
 7659 Pehlevān: Pehlüvān M. // cühūd aña: cühūdlar M.
 7660 durdılar: ṭurdılar İ; ile: ile ol M.
 7662 ḳılıç: hīç İ. // İlle: İllā M, İ; ḳaḳıtdı: ḳaḳıddı A; kim ḳaḳıddı: ḳaḳıdı ol İ; arslanını: aṣlanını A, M, arslanı İ.
 7663 urup: urdı A, M. // Ṭuramadı: Durımadı M.
 7665 ḳıldı: didi A.
 7666 pes: ol A; hemān: hemīn M. // Dekvān: Ẕekvān A.
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Ceng işini ol deve bilür-idi1

Cengde niçe ḥīleler ḳılur-ıdı

Naʿra urdı döndi devrān eyledi2

Şiʿr oḳıdı gezdi cevlān eyledi 

7670  Cenge durdı kāfir-ile çün ʿAlī3

Pes atından indi ol-dem ol velī 

Yayaḳ oldı gördi müʾminler anı4

Kim atından ayru Tañrı arslanı 

Iżṭırāba düşdiler buñaldılar
Pes Resūlu’llāh ḳatına geldiler

Didi Peyġāmber ki olmañ siz melūl5

Ceng işini yaḫşi bilür sizden ol

Bir iş-içün şāyed inmişdür ola6

Şimdi ol ceng ḥāli nedür kim bile

7675  Rāvī eydür gördüm ol gün ben anı7

Kim yayaḳ yöridi Tañrı arslanı

A 226a Ṣundı dutdı ol devenüñ ayaġın8

Çekdi götürdi yire urdı hemīn

Düşdi deve ṣındı iki ayaġı9

Düşdi ol üstindeki kāfir daḫı

Pes ḳuşaġından dutup aldı anı10

Şöyle ḳaldurdı yire çaldı anı

Kim süñükleri üşendi virdi cān11

Ṭamunuñ itlerine ol bī-gümān 

 7668 Cengde: Cenge M; niçe: anca A, nice İ.
 7669 gezdi: kendi A, girdi İ.
 7670 durdı: ṭurdı İ.
 7671 Yayaḳ: Yayan A. // ayru: indi A, irdi İ; arslanı: aṣlanı A, M, arṣlanı İ.
 7673 siz: M nüshasında yoktur.
 7674 inmişdür: ol itmiş M. // ḥāli nedür kim: ḥālidür kim ne A, ḥāli-durur kim İ.
 7675 yöridi Tañrı: yörir-idi Ḥaḳ A; arslanı: aṣlanı A, M, arṣlanı İ.
 7676 dutdı: ṭutdı İ.
 7677 üstindeki: üstündeki A, M, İ; daḫı: bayaġı M.
 7678 dutup: ṭutup İ.
 7679 itlerine ol: itleri oldı M.
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7680 M 224a Döndi bindi ata cevlān eyledi1

Er diledi şāh devrān eyledi

İ 149b Depdi Dāvūd girdi meydāna bu kez2

Şiʿr oḳıdı döndi merdāne bu kez

Ḥamle ḳıldı bir ḳılıç urdı hemān3

Şāh-ı merdānuñ başına nā-gehān

Resūlu’llāhuñ irişdi duʿāsı14

Ki ṣaḳladı anı andan Ḫudāsı5

Pes ḳaḳıdı Tañrı arslanı bu kez6

Naʿra urdı dönüben anı bu kez 

7685  Ṣaġ yanından arḳuru çaldı hemīn7

Ṣol yañasından iki böldi hemīn

Şāh-ı merdān yine cevlān eyledi8

Ḳaldı-sa bir er daḫı gelsün didi

Ol emīrüñ ḍarbını çün gördiler9

Kāfirüñ ödi yarılup ṭurdılar 

Anlaruñ bir uluları var-ıdı
Pehlevān gürbüz dilīr Mirḥab adı 

Çıḳmamışdı ḳalʿadan ol vardılar 
Ḫamr içer-idi oturmış gördiler

7690  Pes didiler bu ne ġafletdür bugün 
Kim başa bir ulu āfetdür bugün 

Kim ḳırıldı pehlevānlaruñ ḳanı10

Hep dökildi yire anlaruñ ḳanı

 7680 bindi ata: atın bindi İ.
 7681 Dāvūd girdi: dur gir M. // bu kez: birez A.
 7682 urdı: urdı bu kez M. // merdānuñ: merdān M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 7683 andan: anda İ.
 7684 arslanı: aṣlanı A, M, arṣlanı İ. // dönüben: döniben A; anı: çaldı M, aña İ.
 7685 arḳuru: şöyle kim A, arḳırı M; hemīn: anı A. // hemīn: anı A.
 7686 yine: döndi M. // er daḫı: pehlevān A, İ.
 7687 ödi: ḳalbi İ; ṭurdılar: durdılar M.
 7691 ḳanı: teni İ.



888 TENKİTLİ METİN 

Didi kim kimdür öldüren buları112

ʿAlī cenginde öldi didi varı

A 226b Çün ʿAlīnüñ adını işitdi ol3

Pes ḳaḳıdı didi olmañ siz melūl 

Ben varayum uş anı öldüreyüm4

Kendüzini ben aña bildüreyüm

7695  Pehlevānlarumuñ andan ḳanların5

Alayum şād eyleyeyüm cānların

Ol ölenlerüñ alayum ḳanını26

Şöyle kim şād eyleyeyüm cānını7

Pes iki cevşen getürdi ol laʿīn8

Birbirinüñ üstine geydi hemīn 

M 224b Başına hem bir tuvulġa urdı ol9

Ol tuvulġa üzre dülbend ṣardı ol 

Dizine dizçek ü ḳolçaḳ ḳolına10

Baġladı altun kemer hem biline 

7700  Hem ḳuşandı hindī ḳılıç biline11

Çın pūlāddan ṣaldı ḳalḳan ḳolına 

Nīzesini daḫı aldı ol laʿīn12

Pes bir adlu atına bindi hemīn

Mest deve gibi ṣaçar köpüklerin13

Naʿra urup heybet ider ol laʿīn

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 7692 buları: hep anları A. // ʿAlī cenginde öldi didi varı: Hem ʿAlī cenginde öldiler varı A, ʿAlī cenginde 

öldi didi velī M.
 7693 siz: M nüshasında yoktur.
 7694 uş: M nüshasında yoktur. // Kendüzini: Kendüzüni M.
 7695 ḳanların: ḳanını M. // eyleyeyüm cānların: eyleyem anlaruñ cānları M.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 7696 ölenlerüñ: ölenlerin İ. // eyleyeyüm: eyleyem İ.
 7697 üstine: üstüne A, M, İ.
 7698 hem: M nüshasında yoktur; tuvulġa: tuġulġa İ. // tuvulġa: tuġulġa İ.
 7699 ḳolına: ḳoluna A. // hem: M nüshasında yoktur.
 7700 hindī: hindū A; hem: M nüshasında yoktur; hindī ḳılıç: bir ḳılıç hindī M. // pūlāddan: pūlād İ.
 7701 Pes: Hem A; adlu: atlu M.
 7702 urup: idüp M, urur İ.
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Var-ıdı anası işitdi anı1

Tīz segirtdi geldi dutdı atını 

Kāhine-y-di ol ḳarı bilürdi fāl2

Didi oġlum varma vir bugün mecāl 

7705  Kim bugün öyle olınca iy oġul3

Bil Yehūdīnüñ işi yaḫşi degül 

İ 150a Nā-mubārekdür bugün anlara fāl4

Gel kerem ḳıl sen bugün bu işi ṣal 

Ṭañla bil furṣat senüñdür varasın5

Her ne iş dutar-ısañ başarasın

Ol didi sen fāriġ olġıl iy ana6

İʿtibār ne bugüne ne yarına

A 227a Pehlevānlarum benüm ölmiş ola
Ol ʿAlī şol işleri ḳılmış ola

 

7710  Ger ölürse Rūm u Şāmuñ leşkeri7

Mūsī ḥaḳḳı-çün ki dönmezem giri 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ḳarı didi çü dönmezsin oġul sen8

Emānetdür vaṣıyyet saña benden 

ʿAlī adlu kişi cengine varma9

Ki Ḥaydar adlu-y-ıla cenge durma

Didi ben ḫod uş aña ʿazm iderem10

Anuñ cengine ḳuşanup giderem

 7703 Var-ıdı anası: Anası var idi İ;-ıdı: -ıdı bir M. // Tīz: Tiz A, M, İ; dutdı: ṭutdı M, İ.
 7704 Kāhine-y-idi: Kūhene-y-di A, Kāhin idi İ. // oġlum: oġul A; vir bugün mecāl: dir bu muḥāl M, 

dir bugün mecāl İ.
 7705 Bil: Kim M.
 7706 bugün anlara fāl: anlaruñ fālı M. // ḳıl sen: eyle A, ḳıl M; bu: sere bu M.
 7707 dutar: ṭutar M, İ.
 7708 sen: pes İ. // ne: vü A, M.
 7710 ölürse: olsa M. // ki dönmezem: dönmezen git M.
 7711 çü: çün M, İ; dönmezsin: dönmezsiñ İ.
 7712 durma: ṭurma İ.
 7713 Didi ben ḫod uş: Ben ḫo şimdi uş A, Didi ben ḫod M.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Bir para ḫamr eyledi pes zehr-i mār1

Kim dilīr oldı ata oldı süvār

7715 M 225a Sürdi atın vardı meydāna hemān
Şiʿr oḳıdı girdi cevlāna hemān

Bir ʿaceb heybetlü cevlān eyledi2

Naʿra urdı döndi devrān eyledi 

Pes çevürdi atını ṭurdı hemīn3

Bir demürden ṭaġa beñzer ol laʿīn 

Ṣordı Peyġāmber ki kimdür bu kişi4

Kim bunuñ bir dürlü daḫı cünbişi

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didiler kim bu Mirḥab pehlevāndur5

Ki küfr ehlinde bu ṣāḥib-ḳırāndur 

7720  Virürler çevre begler buña mālı6

Ki cenge kimsenüñ yoḳdur mecāli 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Bir deveyi yüki-y-ile götürür
Her nireye diler-ise yitürür

Ḳırḳ kişi ḳaṣd-ıla buña üşdiler7

Yaluñuz bir yazıda buluşdılar

Ḳırdı anlaruñ çoġını bu laʿīn8

Bir niçesini yesīr itdi hemīn

 7714 Bir para: Birez M; para: pāre İ; pes: uş İ.
 7716 ʿaceb heybetlü: heybetlü ʿaceb M; cevlān: devrān A. // devrān: cevlān A.
 7717 ṭurdı: durdı M.
 7718 Kim: Bir M.
 7719 Mirḥab: Merḥab M. // bu: bir İ.
 7720 Virürler: Virdiler İ; çevre: cümle M. // cenge: cengde İ.
 7722 üşdiler: üşdüler M. // yazıda: yazuda İ; buluşdılar: buluşdular M.
 7723 çoġını: çoġunu M, çoġunı A. // Bir niçesini (Berlin 213b): Nicesini hem M, İ, Nicesini ol A; yesīr: esīr İ.
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Şimdi yoḳdur buncılayın er kişi1

Bu ʿArabda böyle ceng ider kişi

7725  Resūlu’llāh didi Allāh ḳavīdür12

Bu ḳuvvetler hep anuñ pertevidür3

A 227b Çün işitdi şāh-ı merdān ol ʿAlī4

Yā Resūla’llāh buyur dir ol velī

Ol laʿīnüñ cengine ben varayum5

Anı bir ḍarb-ıla iki yarayum 

Himmet eyle ḫāṭıruñdan sen baña6

Yoldaş it göñlüñi varayum aña 

Çün mubārek ḫāṭıruñ hem-rāh ola7

Ġam degül ger eyle biñ güm-rāh ola 

7730  Virdi destūr sürdi meydāna ʿAlī8

Heybet-ile şöyle merdāne velī

Şiʿr oḳıdı gezdi cevlān eyledi29

Döndi ol meydānda devrān eyledi

Şiʿr içinde kendü adın söyledi310

Ben ʿAlīyem Ḥaydaram bilgil didi

İ 150b Çün ʿAlī adın işitdi ol laʿīn11

Anasınuñ ögüdin añdı hemīn

 7724 buncılayın: ancılayın İ; er: bir M, İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 7725 pertevidür: berdevidür M.
 7726 ol: M nüshasında yoktur. // buyur dir: buyurdı A.
 7727 bir: ben M.
 7728 ḫāṭıruñdan sen baña: ḫāṭıruñ hem-rāh ola M. // Yoldaş it göñlüñi varayum aña: Ġam degil ger ile 

biñ gümrāh ola M.
 7729 ḫāṭıruñ hem-rāh ola: ḫāṭıruñdan sen baña M. // Ġam degül ger eyle biñ gümrāh ola: Yoldaş it 

göñlüñi varayum aña M.
 7730 Virdi: Aldı M. // velī: ʿAlī A, M.
2 Bu beyit sadece Berlin (214a) nüshasında vardır.
3 Bu beyit sadece Berlin (214a) nüshasında vardır.
 7733 ögüdin: ögüdün A, İ.
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M 225b Ḳorḳdı göñli girü dönderdi ʿayān1

Kim gide-y-di geldi şeyṭān pes hemān 

7735  Didi yā seyyid diler misin yile2

Viresin ululıġı ʿārı bile

Ol didi anam vaṣıyyet eyledi 
Ḥaydar adlu cengine varma didi 

 Didi şeyṭān Ḥaydar adlu çoḳ-durur3

Bu çeride saña durur yoḳ-durur 

Yöri Mūsā senüñle biledür yār14

Anuñ dīnine nuṣret eyle zinhār5

Döndi şeyṭānuñ sözi-y-le ol laʿīn6

Şāh-ı merdān üstine sürdi hemīn 

7740  Daḫı hīç ṭınmadı virmedi emān7

Cenge başladı ʿAlī-y-ile hemān

Şöyle ceng eyledi ol iki dilīr8

Ḳopdı bir toz ṣanasın ṣarṣıldı yir 

 Görinmez oldı toz içinde anlar29

İki yaña bükildi baḳanlar

Toz yarıldı gördiler yine hemān 
Ceng içindedür ol iki pehlevān 

Döndi Mirḥab didi iy yigit saña10

Bir sözüm var eydeyüm gūş ur baña

 7734 göñli: göñlü M. // gide-y-di: kiniñdi M.
 7735 yile (Berlin 214a): yine M, ile A, bile İ.
 7737 durur: ṭurur İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 7738 Yöri: Yöri var İ; biledür: durur İ.
 7739 sözi-y-le: sözine M. // üstine: üstüne A, M, İ.
 7740 ṭınmadı: dınmadı M, İ.
 7741 eyledi: eylediler M. // ṣanasın: ṣanasıñ İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 7744 Mirḥab didi iy yigit: didi iy yigit diriben A. // eydeyüm: ideyüm M.
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7745  Ceng iderem dünyede bunca zamān1

Görmemişem bir senüñ gibi cüvān 

A 228a Līki oġlansın daḫı her bābını2

Añlamazsın sen bu ceng ebvābını

 Ṣaġ selāmet dön yine var ʿammuña
Şāh-ı merdān iltifāt itmez aña

Yine didi yā ʿAlī bir söz saña3

Ṣorısaram ṭoġru digil sen baña

Sen mi öldürdüñ Velīdi Şeybeyi4

Sen mi öldürdüñ digil hem ʿUtbeyi

7750  Didi ben öldürdüm anları neʿam5

Seni daḫı öldürürem şimdi hem

M 226a Didi Mirḥab göñlüñi ḫoş eyle sen6

Degülem sen ṣınaduġuñ gibi ben

 Benem Mirḥab benüm adum işiden178

Teninde oldı her bir ḳılı diken

Şāh-ı merdān didi ṭap ög sen seni
Ḥāżır ol kim öldürürem ben seni

Didi Mirḥab yā ʿAlī gel ben saña9

Bir ḳılıç urayum andan sen baña

7755  Şāh-ı merdān didi ur ḫoş gel berü10

Ḳaçmazam ben ḳılıcuñdan rū-be-rū

 7745 dünyede: dünyāda İ.
 7746 Līki: Līkin M, İ. // Añlamazsın: Añlamazsıñ İ.
 7748 Ṣorısaram: Ṣorusaram M; ṭoġru: doġru M.
 7749 Velīdi Şeybeyi: digil hem ʿUtbeyi M. // digil hem ʿUtbeyi: Velīdi Şeybeyi M.
 7750 şimdi: şimdi ben M.
 7751 Mirḥab: Merḥab M; eyle sen: eylegil A. // Degülem sen: Ben degülem A; ben: bil A.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 7752 Mirḥab: Merḥab M; adum: adım İ. // oldı her bir: kim olur her A; oldı her bir ḳılı: olur her ḳılı bir İ.
 7754 ben saña: sen baña M. // urayum: ur M; sen baña: ben saña M.
 7755 ur ḫoş gel: ḫoş ur gel A, imdi gel ur İ. // ben ḳılıcuñdan rū-be-rū: ḳılıcuñdan ur sen berü M.
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Didi Mirḥab yā ʿAlī ḳorḳmaz mısın1

Sen ḳılıcumdan benüm ürkmez misin

 Şāh-ı merdān didi bir Allāh ḥaḳı2

Ṣāḥibü’ş-şerʿ ol Resūlu’llāh ḥaḳı

İ 151a Ḳorḳmazam hīç nesneden Ḥaḳdan meger3

Ḥaḳdan artuḳ nesneden ne nefʿ u żar

Bunı diyüp yine cenge durdılar4

Birbirisine ḳılıçlar urdılar

7760  Şāh-ı merdān ḳaḳıdı ḳıldı ḫurūş5

Naʿra urdı hayḳıruban ḳıldı cūş 

Ẕü’l-fiḳārı ḳaldurup didi aña6

Tañrı birdür di yā uş vardum saña 

 Ol laʿīn didi bu söz olur degül7

Başda ṭaġdan dilde aġırdur bil ol 

A 228b Şāh-ı merdān didi imdi alġıl uş8

Sen elümden işbu bir ḳılıcı ḫoş

Ben ʿAlīyem Hāşimī ṣāḥib-livā
Şāh-ı merdān ibn-i ʿamm-i Muṣṭafā

7765  Pes üzengü üzre geldi ol emīr9

Yitdi Mirḥab başına ḍarb urdı bir 

Ḳarşu virdi aña ḳalḳan ol laʿīn110

Kesdi ol pūlād-ḳalḳanın hemīn11

 7756 Mirḥab: Merḥab M; yā ʿAlī: M nüshasında yoktur.
 7757 ḥaḳı: ḥaḳḳı M, İ. // ḥaḳı: ḥaḳḳı M, İ.
 7758 nesneden Ḥaḳdan meger: senden ger ḳılursañ migerler M. // u: ne İ.
 7759 durdılar: ṭurdılar İ. // Birbirisine: Birbirine M.
 7760 cūş: ḫoş A.
 7761 Ẕü’l-fiḳārı: Ẕü’l-füḳārı A, İ. // yā uş: yeḫud A; vardum: vurdum M.
 7762 dilde: dilden İ.
 7763 imdi alġıl: alġıl imdi M.
 7765 başına: başına bir İ; bir: dir M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 7766 ḳalḳan ol: ḳalḳanın İ.
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 İndi başından iki yardı anı1

İki nime itdi ayırdı anı

Ḳıldı hem atın daḫı iki para2

İndi ḳılıcuñ ucı yitdi yire

M 226b Cümle feryād itdi baḳanlar hemīn3

Kimisi āh itdi kimi āferīn

7770  Göricek şād oldı müʾminler anı4

Şöyle kim çıḳdı göge taḥsīn üni

Yir-ile gök ortasında Cebrāʾīl5

Ḫoş nidā ḳıldı çıġırdı şöyle bil

 “Lā fetā6illā ʿAlī”1 dir āşikār
Hem bugün “lā seyfe illā Ẕü’l-fiḳār”27

Ol Yehūdīler ġırīv itdi hemān 8

Ḳaçdı cümle ḳalʿaya gitdi hemān

Baġladılar ḳapusın muḥkem yine9

Burca çıḳup ceng iderler hem yine

7775  Pes Resūlu’llāh didi yā müʾminīn10

Tīz segirdüñ ḳapuya durmañ hemīn

Ol laʿīnler bārūdan ṭaş dökdiler11

Gevdelerden oḳ-ıla cān sökdiler

 Kim çekildi girü durdı müʾminīn12

Pes ʿAlīye didi Peyġāmber hemīn

 7767 yardı: böldi A.
 7768 para: pāre M, İ.
 7769 Kimisi: Kimi İ; kimisi: kimi İ.
 7770 Göricek: Görücek M.
 7771 ortasında: ortasunda A, M, İ. // çıġırdı: çaġırdı A.
1 “Lā fetā illā ʿAlī” için 7450. beytin dipnotuna bakınız.
2 “Lā seyfe illā Ẕü’l-fiḳār” için 7450. beytin dipnotuna bakınız.
 7773 ġırīv itdi: ġavgā itdiler M; hemān: hemīn A. // hemān: hemīn A.
 7774 ḳapusın: ḳapuyı A.
 7775 Tīz: Tiz A, M, İ; durmañ: ṭurmañ İ.
 7776 sökdiler: sökdüler M.
 7777 girü: giri A, İ; girüye M; durdı: ṭurdı İ.
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Var senüñ işüñ-durur ol yā ʿAlī1

Aç ḳapuyı ḳalʿayı al yā velī

Şāh-ı merdān şehriyār-ı şehr-i dīn
Naʿra urdı yöridi ol-dem hemīn 

7780 A 229a Ṭaşrada bir pehlevān ḳalmış-ıdı2

Kim ʿAlīyle ceng-içün gelmiş-idi

Ḳapdı atından anı dutdı hemān3

Pes getürdi yoḳaru atdı hemān

 İner-iken arḳuru çaldı anı
Bir ḫıyār gibi iki böldi anı

İ 151b Yöridi ḫendek ḳatına vardı şāh4

Ḫendegi key inlü muḥkem gördi şāh 

Ṣımadı Peyġāmberüñ fermānını 
Pes çevürdi başına ḳalḳanını

7785  Ayaḳlarını bir yire getürdi15

Özine ḳuvvet eyledi götürdi6

M 227a Ṣıçradı ol ḫendegi geçdi hemān 
Gördi kāfirler anı ḳıldı fiġān

 Ḳalʿadan ṭoplar tüfenkler atdılar7

Bārūlardan ṣanki bārān itdiler 

Ḳalḳanın başına dutdı ol emīr8

Yöridi pes ḳapuya yitdi emīr

Dutdı ḳapu ḫalḳasını şāh hemān9

Çekdi bir kez silkivirdi bī-gümān 

 7778 Var: Ṭur M, İ.
 7780 Ṭaşrada: Ṭaşra A.
 7781 dutdı: ṭutdı M, İ. // yoḳaru: yoḳarı A.
 7783 ḫendek: ḫandaḳ İ. // key inlü: inli M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 7785 Ayaḳlarını: Ayaḳların İ. // götürdi: görürdi M.
 7787 ṭoplar: toplar A, M. // Bārūlardan: Bārūdan M.
 7788 Ḳalḳanın: Ḳalḳanını M, İ; ol: M nüshasında yoktur; dutdı ol: ṭutdı İ. // emīr: dir İ.
 7789 Dutdı: Ṭutdı İ; ḫalḳasını: ḫalḳasın İ; şāh hemān: şāh-ı cihān İ.
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7790  Irġalandı ḳapu burc-ıla tamām1

Ḫalḳayı ḳodı yine elden imām

Bir Yehūdī var-ıdı anda keşīş
Key ulu ruhbān-ıdı çoḳ görmiş iş 

 Geldi burc üstine didi iy yigit2

Bu ḥiṣārı hep yıḳar mısın eyit

Şāh didi kim ger Çalap ḳuvvet vire3

Ḳalʿayı yıḳam irişince yire

Didi Enṣār ehli misin yā Ḳureyş
Şāh didi hem Hāşimīyem hem Ḳureyş

7795  Tevrītüñüzde adum Pāpā-durur4

İncīl içinde daḫı Cerbā-durur

Hem Müsülmānlar ḳatındadur ʿAlī5

Didi ruhbān aç başuñı yā velī

A 229b Nişānum var-durur anda göreyüm6

Ger bulursam cānı ḳurbān vireyüm 

Açdı başını hemān-dem anda şāh7

Ḳorḳmadı hīç gördi ruhbān ḳıldı āh 

Didi yā seyyid daḫı yoḳdur gümān8

İstedügüm sensin uş bildüm hemān 

7800  Ḫayberüñ sensin ḳapusın ḳoparan9

Daḫı n’ider izi ʿaynını gören

 7790 Irġalandı: Irḳalandı A, İ; ḳapu burc-ıla: burc-ıla bārū: M, İ. // yine elden: elinden çün İ
 7792 üstine: üstüne M, İ; iy: yā A; iy: İ nüshasında yoktur. // hep: cümle İ.
 7793 kim: M nüshasında yoktur.
 7795 Tevrītüñüzde: Tevritüñüzde A, Tevrātunuz M; adum: adım İ.
 7796 Müsülmānlar: Müsülmān M; ḳatındadur: içindedür A.
 7797 Nişānum: Tā nişānum İ; göreyüm: görem İ. // bulursam: bilürsem İ; cānı: cānumı İ; vireyüm: virem İ.
 7798 Ḳorḳmadı: Ḳorḳdı M.
 7799 sensin: sensiñ İ; bildüm: buldum A, M.
 7800 sensin: sensiñ İ. // izi (Berlin 215b): didi A, ibn-i M, İ; ʿaynını: ʿaynın İ.
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Ben ṭanuḳlıḳ virürem birdür İlāh1

Yirde gökde bir-durur bir Pādişāh

 Daḫı Tañrı yoḳ-durur birdür hemān12

Evvel āḫir ol-durur ol bī-gümān 

M 227b Hem ḳulıdur hem Resūli Muṣṭafā3

Ümmetiyem ümmetiyem muṭlaḳā 

Çün Yehūdīler anı işitdiler4

Dutdılar burcdan aşaġa atdılar

7805  Şāh-ı merdān tāze dutdı tīz anı5

Yire ḳodı şöyle kim ana oġlanı

Döndi yine şāh-ı merdān-ı cihān6

Ṣundı dutdı ḳapuyı pes nā-gehān

 Naʿra urdı tekbīr itdi ol emīr7

Çökdi bir dizinüñ üstine dilīr

İ 152a Çekdi ḳopardı ḳapuyı şāh hemān8

Şöyle kim yıḳıldı ol burc bī-gümān 

Ḳapunuñ üstindeki burcı tamām9

Hep yıḳıldı ille ḳurtıldı imām

7810  Ḥaḳ Taʿālā ṣaḳladı andan aña10

Hīç ziyān irmedi ḳaldılar ṭaña 

Didi müʾminler hezārān āferīn 
Şāh-ı merdān şehriyār-ı şehr-i dīn 

 7801 Yirde gökde: Evvel āḫir A.
1 Bu beyit A nüshasında yoktur.
 7803 ḳulıdur hem Resūli: Resūli hem ḳulıdur A.
 7804 Dutdılar: Ṭutdılar İ.
 7805 oġlanı: oġlunı A, M; şöyle kim ana: ṣanki ata A, söyle ana M; ḳodı şöyle kim ana: ḳarşu şöyle ki ata İ.
 7806 dutdı: ṭutdı M, İ.
 7807 tekbīr: tekbir A. // üstine: üstüne A, M, İ; dilīr: dir M, İ.
 7808 ḳopardı ḳapuyı: ḳapuyı ḳopardı M. // yıḳıldı ol burc: ol burc yıḳıldı M.
 7809 üstindeki: üstündeki A, M, İ; burcı: burc M. // ille: illā M, İ.
 7810 andan: anda İ. // Hīç: Hīç A; irmedi: itmedi A.
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 Ol Resūlu’llāh tebessüm eyledi1

Döndi hem aġladı ḫalḳa söyledi

Kim bugün üç gün-durur didi ʿAlī2

Yimedi bir loḳma yimek ol velī 

Ḳurṣaġına girmedi hem ṣu daḫı3

Gözlerine gelmedi uyḫu daḫı

7815 A 230a Rāvī eydür ol ḳapuyı pes ʿAlī4

Ḫendek üzre köpri ḳodı ol velī

Geçdi müʾminler ḥiṣāra ṭoldılar 5

Ġāret itdiler ḥiṣārı aldılar

 Ceng iden kāfirleri öldürdiler6

Ol Yehūdīnüñ ṭamarın dürdiler 

Ol ḳadar kim aldılar māl u yesīr7

Kim ġanī oldı ne kim varsa faḳīr 

Aldılar maḥbūb gözeller her biri8

Ṭoydı altun-ıla İslām leşkeri

7820 M 228a Rāvī eydür Mirḥabuñ bir ḫatunı9

Var-ıdı kim key sever-idi anı

Ol gice düşinde görmiş ol ḫatun10

Kim güneş gökden iner şöyle bütün 

 Ḳoynına girür gelür ḳoçar anı11

Rāḥat olur diñlenür cān u teni

 7812 Döndi hem: Hem dönüp A; ḫalḳa: yine A.
 7813 üç gün: oruç İ; gün-durur: gündür M. // yimek: etmek A.
 7814 Ḳurṣaġına: Boġazına A. // uyḫu: uyḳu İ.
 7815 ol ḳapuyı: ḳapuyu M. // Ḫendek: Ḫandaḳ M.
 7816 ṭoldılar: girdiler A, İ.
 7817 Yehūdīnüñ: Yehūdīleriñ İ.
 7818 māl u: mālı M; yesīr: esīr İ.
 7819 maḥbūb gözeller: maḥbūbe gözelleri M. // Ṭoydı: Ṭoldı M; altun-ıla: altuna İ.
 7820 Mirḥabuñ: Merḥabuñ M.
 7821 düşinde görmiş: görmiş düşinde A, düşünde görmiş M. // gökden: M nüshasında yoktur; şöyle: yire A, İ.
 7822 Ḳoynına: Ḳoynuna A, İ. // cān u teni: eti cānı M.
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Ol düşi didi erine ol hemīn1

Bir ṭabançe urdı aña ol laʿīn 

Didi yaʿnī iy leʾīm tañla seni2

Ol Muḥammed ala öldüre beni

7825  İttifāḳan ol düşi geldi yine3

Kim Resūle ol naṣīb oldı yine

Aldı Peyġāmber anı ḳıldı ḳabūl4

Kim gözel maḥbūb-ıdı key ġāyet ol 

 Üç gün oturdılar anda şādumān5

Aldılar çoḳ māl u genc ü ḫānümān 

Baʿżı ol ḳavmuñ Müsülmān oldılar6

Devlet irdi ehl-i īmān oldılar 

Almadılar anlaruñ māllarını7

Anda ḳodılar olaruñ varını 

7830  İçlerinde ḳodı bir beg şāh-ı dīn8

Kim olara göstere ol rāh-ı dīn 

Döndi andan ṣaġlıġ-ıla ol emīn9

Ol Medīne şehrine geldi hemīn 

A 230b Hem bu ḳıṣṣa burada oldı tamām 
Muṣṭafānuñ rūḥına yüz biñ selām

İ 152b Oḳıyanı diñleyeni yazanı110

Raḥmetüñle yarlıġaġıl yā Ġanī

Tañrı raḥmet eyleye ol cān içün211

Fātiḥa oḳıñ bunı yazan içün

 7823 ol: pes A. // urdı: urur M, İ.
 7824 yaʿnī iy leʾīm tañla: tañla iy leʾīm yaʿnī A. // ala öldüre: öldüre ala M.
 7825 İttifāḳan: İttifāḳı A, İttifāḳ M. // ol naṣīb oldı: naṣīb oldı hem M.
 7826 maḥbūb: maḥbūbe M, İ; key: İ nüshasında yoktur.
 7827 oturdılar anda: anda oturdılar M. // genc ü: genci İ.
 7828 ol: o M. // irdi: ürüp A.
 7829 olaruñ: anlaruñ M.
 7830 İçlerinde: İçlerine M, İ.
 7831 ṣaġlıġ: ṣaġlıḳ M.
1 Bu beyit A ve M nüshalarında yoktur.
2 Bu beyit A ve M nüshalarında yoktur.
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Ẕikr-i Ġazā-yı Benī Ḳurayża ve Şāh-ı Merdānı Mancınıġa Ḳoyup 
Ḳalʿaya Atduḳları11

7835  Vaḳtidür iy bülbül-i ġāfil uyan
Bir naẓar ḳıl aç gözüñi gör ʿayān 

Kim senüñ bāġuñ degüldür işbu yir
Her kimi kim bisler-ise işbu yir

 İstegil kim var gülistānuñ senüñ2

Cān ilinde tāze bostānuñ senüñ

Saʿy ḳıl kim iresin ol gülşene
Himmetüñi baġlama bu külḫana

Ḥayf-durur bu cīfeye aldanmaġıl3

Sen seni bu yirde ḳala ṣanmaġıl

7840  İy perīşān dil oturma dil-figār4

Söyle bir söz senden ola yādigār

Sīreti ol kim rivāyet eyledi
Bunı bu resme ḥikāyet eyledi

 Ol zamān kim Ḫayberi aldı Resūl5

Geldi birḳaç gün emīn oldı Resūl

Rāvī eydür bir Yehūdī var-ıdı
Leşkeri çoḳ Dāvūd-ı Şaʿyā adı

Var-ıdı bir ḳalʿası ġāyet ulu6

Kim iki ḳat bārū muḥkem yapılu

7845  Seng-i ḫārā biri aḳ ṭaşdan biri
Burcları ṭolma düzenlü her yiri

1 Başlık Berlin (216b), A; Benī Ḳurayża ve Şāh-ı Merdān Mancınıġa Ḳalʿaya Girdügidür İ; Bu bölüm M 
nüshasında yoktur.

 7837 bostānuñ: būstānuñ İ.
 7839 ḳala: ḳalam A.
 7840 ola: olsun A; olsun: İ nüshasında yoktur.
 7842 oldı Resūl: oturdı ol A.
 7844 bārū: bārı A.
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İki ḳat bārū her birinüñ ini112

Yigirmi arşun-ıdı anuñ ini 

A 231a Ḫendegi var-ıdı key inlü deriñ23

Hem içi ṣu-y-ıdı key ṭolu deriñ4

Bir ḳaya üstinde muḥkem yapılu35

İçi ṭaşı leşker-ile ṭopṭolu6

Rāvī eydür aña beñzen üstüvār
Ol Ḥicāz ilinde yoḳdur bir ḥiṣār

7850  Çün işitdi Dāvūd-ı Şaʿyā anı7

Kim dökildi Mirḥab ibn Mesyā ḳanı 

Hem alındı Ḫayber işitdi ḫaber48

Göñli oldı ġuṣṣadan zīr-ü-zeber9

 Ḳatı ḫışm itdi ḳaḳıdı ol laʿīn10

Pes ḳıġırdı leşkerin dirdi hemīn

Pes geyindi atına oldı süvār
Ol laʿīn gürbüz er-idi nāmudār

Bindi leşker ḳaldurup ṣancaḳ ʿalem11

Çaldılar ẓurnā naḳāre zīrübem 

7855  Bir ḳabīle var-ıdı anda yaḳın
Kim Müsülmān-ıdı anlar ehl-i dīn

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 7846 ḳat bārū her birinüñ: ḳatdur her birisinüñ A // Yigirmi: Yigirim A; anuñ: bārūnuñ İ.
2 Bu beyit A nüshasında mükerrer yazılmıştır.
 7847 Hem: Kim A.
3 Bu beyit A nüshasında mükerrer yazılmıştır.
 7848 üstinde: üstünde A, İ; yapılu: yapılı A.
 7850 ibn: u A; ibn: İ nüshasında yoktur.
4 Bu beyit A nüshasında mükerrer yazılmıştır. 
 7851 alındı Ḫayber işitdi: işitdi Ḫayber alındı A.
 7852 ḳıġırdı: çıġırdı A.
 7854 naḳāre: naġāre İ.
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İ 153a Çoḳ il-idi hem Benī Zühre adı 
Leşkerine ol laʿīn döndi didi

 Ol Benī Zühre iline varalum1

Uralum ol ili ḫalḳın ḳıralum

Kim Muḥammed daʿvetin anlar ḳabūl 
Eylemişler aldamış anları ol 

Ebā ecdād dīnin terk eylemişler12

Muḥammed birle ʿahd berk eylemişler3

7860  Hep ḳıralum anlaruñ erlerini
ʿAvret oġlan alalum hep varını 

Ḫayber ehline ne kim itdi-se ol
Biz idelüm anlara hem daḫı bol

A 231b Ol Muḥammed görsün acı nicedür4

Uyḫu görmez gözlerüm ḳaç gicedir 

Bu söz-ile ılġadılar gitdiler
Ġāfil-iken il içine yitdiler

Ulu kiçi irkegini ḳırdılar5

Hem yesīr idüp dişisin sürdiler 

7865  Aldılar māllarını ṭavarını
Ḳırdılar bulduġı ādem varını

Bir iş oldı anlara kim hergiz ol6

Kimseye eyle belā olmış degül

 Bu yañadan bir gün ol sulṭān-ı dīn 
Faḫr-ı ʿālem “raḥmeten li’l-ʿālemīn”27

 7857 ili ḫalḳın: ḫalḳı ili A.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 7859 dīnin: dinin A.
 7862 Uyḫu: Uyḳu İ.
 7864 irkegini: erkegini İ. // Hem: Hep A; yesīr: esīr İ.
 7866 hergiz: hirgiz A.
2 “Raḥmeten li’l-ʿālemīn” için bk. 156. beytin dipnotu.
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Mescidi_içre otururdı ol imām1

Geldi Cābir ḳapudan virdi selām

Yā Resūla’llāh didi bostānumuz
Ḫoş yitişdi tāze naḫlistānumuz

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
7870  Ḳadem-rence ḳılasın dilerem sen2

Ki bostāna gelesin şād olam ben

Ayaġuñ tozını bostānuma ṣal3

Mubārek ola naḫlistānuma ṣal

 Ḳabūl ider Resūlu’llāh dururlar4

Ṣaḥābe-y-le o bostāna varurlar

Direrler tāze tāze ḫurmā yirler5

Ne ṭatlu tāzedür bu ḫurmā dirler 

Hemān-dem ḳarşudan bir toz görindi6

Gelür dutmış yolı düpdüz görindi 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
7875  Toz yarıldı çıḳageldi bir ʿArab

Bir eyersüz ata binmiş key ʿaceb

Gevdesi başdan ayaġa ḳara ḳan17

Ḳan içinde ṣanki ġarḳ olmış hemān 

A 232a Geldi Peyġāmber ḳatında aġladı8

Şöyle kim yaşı yüzinden ṣaġladı 

Ṣordı Peyġāmber ki kimsin yā ʿArab9

Başuñı ḳaldur bu ḥālüñ ne ʿaceb

 7868 Mescidi_içre: Mescidinde A.
 7870 bostāna: būstāna İ.
 7871 tozını: tozunı A; bostānuma: būstānuma İ.
 7872 dururlar: ṭururlar İ. 
 7873 ḫurmā: ḫurma A. // tāzedür: ḫurmādur İ.
 7874 dutmış: ṭutmış İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 7877 ḳatında: ḳatına İ.
 7878 kimsin: kimsiñ İ.
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Yaşını sildi ʿArab pes söyledi
Müʾminüz biz yā Resūla’llāh didi

7880  Biz Benī Zühre iliyüz gelmişüz 
Ḫıẕmetüñde hep Müsülmān olmışuz 

Tañrı birdür sen Resūlsin muṭlaḳā1

Emrüñ-ile ḳullıḳ iderüz Ḥaḳa

İ 153b Ġāfil-iken bir gice biz nā-gehān2

Dāvūd-ı Şaʿyā çerisiyle nihān

Geldi çapdı bizi ġārāt eyledi3

Ḫalḳı ḳırdı çoḳ ḫasārāt eyledi

Er kişisin ḳırdı dökdi ḳanını
Aldı mālın ʿavretin oġlanını

7885  Ḫayberi alduġuña idüp kīni4

Gör ne ḳıldı bizi ol Ḥaḳ düşmeni

Oġlumuz ḳızumuz oldı hep yesīr5

Sen meded eyle bize iy destigīr

 Bunı didi vü hey-ā-hey aġladı 
Cümle ol ḫalḳuñ yüregin ṭaġladı 

Hem ṣaḥābe daḫı giryān oldılar6

Ol kişiye çoḳ teraḥḥum ḳıldılar

Ol Resūlüñ hem mubārek gözine  
Geldi yaş raḥm itdi anuñ sözine 

7890  Hem bu söz içinde geldi Cebrāʾīl
Ḥaḳ selām virdi saña dir şöyle bil 

 7881 Resūlsin: Resūl A.
 7882 bir gice biz: bir bir gice İ.
 7883 ġārāt: ġāret A. // ḫasārāt: ḫasārat A.
 7885 düşmeni: düşmānı İ.
 7886 Oġlumuz: Oġlumız A; yesīr: esīr İ.
 7888 Hem: Hep İ.
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Hem buyurdı size techīz idesiz1

Ol laʿīnüñ üstine siz gidesiz 

A 232b Ḳalʿasınuñ üstine sen varasın2

Ḥaḳ saña nuṣret viriser göresin 

Döndi andan pes Resūl vardı ive3

Mescide vardı hemān ive ive 

Pes buyurdı kim Bilāl itdi nidā 
Mescide geldi kim işitdi nidā 

7895  Ṭoldı mescid içi ṭaşı müʾminīn4

Menbere çıḳdı Resūlu’llāh hemīn 

Oḳıdı ḫuṭbe Ḥaḳa ḥamd eyledi 
Döndi hem aṣḥābına pend eyledi 

 Döndi didi diñleñ iy Ḥaḳ leşkeri 
Ol Benī Zühredeki ḳardaşları 

Anları kāfir niçe ḳırmış hemān5

Ġāfil-iken üstlerine_urmış hemān 

Ḥaḳ Taʿālā baña buyurdı varam6

Ḳıram ol kāfirleri boynın uram 

7900  Siz ne dirsiz maṣlaḥat ne görelüm7

Varalum mı üstine yā duralum

Didiler yā Resūla’llāh ḳamumuz18

Senüñ fermānuñ altıdur ʿumūmuz 9

 7891 techīz: techiz İ. // üstine: üstüne A, İ.
 7892 üstine: üstüne A, İ.
 7893 Resūl vardı: Resūlu’llāh A.
 7895 Ṭoldı: Ṣoldı İ.
 7898 Ġāfil-iken (Berlin 218a): Ġāfilin A, Ġāfilīn İ; üstlerine: üstlerini İ.
 7899 boynın: boynun A, İ.
 7900 duralum: ṭuralum İ. // üstine: üstüne A, İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 7901 ʿumūmuz: umumuz A, M.
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 Dutaruz Ḥaḳ emrini biz cān-ıla1

Oynayalum baş yoluñda cān bile

Ḥaḳ Taʿālā düşmenin öldürelüm2

Ol Yehūdīnüñ ṭamarın dürelüm

Pes duʿā ḳıldı Resūl didi varuñ3

İmdi bugün hep yaraġuñuz görüñ 

7905  Ḥaḳ emrin dutmaġı görüñ ġanīmet14

Ki yarın tañla iderüz ʿazīmet5

M  234a,   “Semʿa ṭāʿa”26didiler ṭaġıldılar
A   233a  Her birisi ceng yaraġın ḳıldılar 

İ 154a İrte oldı bindi leşker fevc fevc7

Her biri geydi geyimler mevc mevc 

Pehlevānlar bindiler çābük-süvār 
Kim ṭoḳuz biñ er ata oldı süvār 

Oḳıdı Miḳdādı çünkim geldi ol8

Bir ʿalem evvel aña virdi Resūl

7910  Sen muḳaddem ol didi öñce yöri9

Biñ kişi ḳoşdı bahādur her biri

Pes Resūlu’llāh didi ḳanı ʿAlī
Gelmedi daḫı didiler ol velī

Oḳıdı Selmānı didi var aña
Muntaẓırdur di Resūlu’llāh saña

Vardı Selmān gördi geyinmiş ʿAlī
Ceng yaraġın hep ḳuşanmış ol velī 

 7902 Dutaruz: Ṭutaruz İ. // bile: ile İ.
 7903 düşmenin: düşmānın İ.
 7904 yaraġuñuz: yaraġuñuzı İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 7905 dutmaġı: ṭutmaġı İ. // tañla: aña İ.
2 “Duyduk, itaat ettik.” anlamında bir sözdür.
 7907 biri: birisi A.
 7909 evvel aña virdi: aña virdi didi İ.
 7910 öñce: evvel İ. // bahādur: bahādır İ.
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Fāṭıma ṭutmış etegini ḳomaz
Ol çekinür gitmege anı ḳomaz

7915  Didi Selmān yā emīr olġıl süvār
Kim Resūlu’llāh olupdur intiẓār

“Semʿa ṭāʿa” didi bindi atına
Depdi geldi ol Resūlüñ ḳatına

 Hem Zübeyr ibn-i ʿAvām ol şīr-i ner1

Yaralu-y-dı ol yatur-ıdı meger

Ḫayber üstinde yimişdi niçe oḳ2

Hem daḫı ṭaşlar ṭoḳınmış-ıdı çoḳ 

Çün işitdi kim Resūl cenge gider 
Ḳalḳdı yirinden hemān ol şīr-i ner 

7920  Ḫatunı didi mecālüñ yoḳ-durur 
Varmaġıl kim cenge ḥālin yoḳ-durur 

A 233b Ḫatunınuñ sözini diñlemedi
Hīç yaram vardur diyü iñlemedi

 Bindi Peyġāmber ḳatına geldi ol3

Bir ʿalem virdi aña daḫı Resūl

Biñ kişi aña daḫı ḳoşdı ʿayān4

Ṣaġ yanumca gel dir iy şīrīn zübān 

Bir ʿalem ḳaldurdılar adı ʿUḳāb
Al senüñdür yā ʿAlī didi ʿUḳāb

7925  Biñ kişi ḳoşdı aña daḫı dilīr15

Leşkerüñ ardınca gel dir yā emīr

 7917 şīr-i ner: şīr ü ner A, İ.
 7918 ṭoḳınmış-ıdı (Berlin 218b): ṭoḳınmış-ıdı aña A, ṭoḳınmış aña İ.
 7922 geldi: vardı İ.
 7923 aña daḫı: daḫı aña İ; şīrīn: şīr ü A, İ.
1 Bu beyit sadece Berlin (219a) nüshasında vardır.



909Sîretü’n-Nebî

Bindi leşker yöridiler fevc u fevc1

Gökyüzine çıḳdı tozlar mevc u mevc 

Gice gündüz yöridiler gitdiler2

Çün Ḳurayża ḳalʿasına yitdiler 

 Kāfire oldı ḫaber kim çoḳ çeri
Geldi yitdi uşda İslām leşkeri

Dört yañada il varını sürdiler3

Leşkeri ḳalʿa içine girdiler 

7930  Burclaruñ üstinde ṭoplar ḳurdılar4

Kendüler ḳalʿa öñinde durdılar

Yitdi nā-gāh çıḳdı İslām leşkeri 
Öñce Miḳdād ibn-i Esved serveri 

Çünki ḳalʿa yaḳınına geldiler
Göricek Miḳdādı anlar bildiler

İ 154b Ṣandılar kim bu-durur ancaḳ çeri 
Açdı ḳapu çıḳdı kāfir leşkeri 

Leşkerini yaṣayup durdı laʿīn5

Arḳasın ḳalʿasına virdi hemīn 

7935  Gördiler kim ḳopdı bir toz nā-gehān
Biñ kişi daḫı yine geldi hemān 

Geldi pes ḳoşun ḳoşun olup çeri6

Faḫr-ı ʿālem enbiyālar serveri

A 234a Ḫoş müzeyyen key düzenlü her biri7

Yaḫşi atlular yaraḳlu leşkeri

 7926 Bindi leşker yöridiler: Bindiler leşker yöridi İ.
 7927 Ḳurayża: Ḳurayẓa İ.
 7929 il varını: illerini A.
 7930 Burclaruñ: Burclar İ; üstinde: üstünde A; ṭoplar: ṭopları İ. // durdılar: ṭurdılar İ; öñinde: öñünde A.
 7934 durdı: ṭurdı İ.
 7936 olup: İ nüshasında yoktur.
 7937 müzeyyen key düzenlü (Berlin 219a): düzenlü key müzeyyen A; düzenlü: yaraḳlu İ.
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 Rāvī eydür ehl-i İslām ol zamān1

Key düzenlü hem yaraḳlu bī-gümān 

Ḫayberüñ şehrini kim almış-ıdı2

Ehl-i İslām key ġanī olmış-ıdı

7940  Şebdeler yılduz gibi ṣaf ṣaf gelür3

Hem geyimler toz içinde balḳ urur 

Çün Yehūdīler baḳar anı görür4

Kim bu leşker böyle düzenlü durur 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Bu tertīb ü bu envār u bu zīnet5

Yehūdī göñline ṣaldı hezīmet

 Dilediler dönüp ḳaçmaḳ ḥiṣāra
Ḳapuyı yapup ideler müdārā

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Çün işitdi Dāvūd-ı Şaʿyā anı
Kim dönerse didi boynına ḳanı

 

7945  Öldürürem daḫı virmezem emān
Ḳorḳmañ uş ben olayum size żamān

Kim yaluñuz vireyüm buña cevāb
İşbu deñlü yaġıya da ne ḥisāb

 

Olmadı ceng ol gün aḫşam oldı dir 
Ḳondı ol leşkerler ārām aldı dir 

 Müsülmānlar ṣabāḥa dek namāzı16

Ḳılup itdiler Allāha niyāzı7

 7938 düzenlü hem: düzenlüydi A.
 7939 şehrini kim: çün şehrini İ.
 7940 geyimler: geyimlü İ.
 7941 durur: ṭurur İ.
 7942 ṣaldı: ṭoldı İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 7948 namāzı: namāz İ. // Ḳılup: Ḳıluban İ; niyāzı: niyāz İ.
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Çün ṣabāḥ oldı Bilāl itdi nidā
Ol eẕāndan göklere yitdi nidā 

7950  Ḳorḳdı göñli kāfirüñ andan hemīn 
Çünki ḳıldılar namāzı müʾminīn 

Durdı bindi her birisi atına1

Geldi ulular Resūlüñ ḳatına 

A 234b Yaṣadılar leşkeri ḫoş meymene2

Meysere ḳalb-i cenāḥ düzdi yine 

 Meymene ucında ʿAmmārı ḳodı3

Ṣaġ cenāḥda ṣancaġuñla dur didi 

Meysere ucında Miḳdādı ḳodı4

Pes ʿAlīye ḳalbde durġıl sen didi 

7955  Kendüsi birḳaç ṣaḥābe pīr-ile5

Bir yücece yirde durdılar bile 

Leşkerini yaṣadı kāfir daḫı 
Düzdiler ṣaġın ṣolın anlar daḫı 

Çün iki leşker yaṣandılar hemān6

Çıḳdı İslām leşkerinden nā-gehān

İ 155a Depdi bir er girdi cevlān eyledi
Bī-tekellüf ḳaṣd-ı meydān eyledi

Adı Ḍarrār-ıdı hem ʿamm-i Resūl
Pehlevān gürbüz er-idi ġāyet ol 

7960  Pes Yehūdī leşkerinden çıḳdı dir7

Adı Ḥassān ibn-i Ḳārūn bir dilīr 

 7951 Durdı: Ṭurdı İ.
 7952 ḳalb-i: ḳalb ü A.
 7953 cenāḥda: yañada İ; ṣancaġuñla dur: ṣancaḳ-ıla ṭur İ.
 7954 durġıl: ṭurġıl İ. 
 7955 pīr: pir İ. // durdılar: ṭurdılar İ.
 7957 leşker: leşker daḫı İ.
 7960 Ḳārūn: Hārūn İ.
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Girdi cevlān itdi cenge durdılar1

Birbirisine ḳılıçlar urdılar 

Urdı bir ḍarb aña Ḍarrār pehlevān 
Kim iki pāre olup düşdi hemān 

 Virdi cānın ṭamuya düşdi laʿīn2

Durdı Ḍarrār er diledi pes hemīn 

Bir mübāriz girdi adı Dānıyāl
İtdi Ḍarrār-ıla çoḳ ceng ü cidāl

7965  Çoḳ oyunlar geçdi ol mekkār aña 
ʿĀḳıbet furṣat bulur Ḍarrār aña 

Şöyle ṣançdı gögsine ol pehlevān 
Düşdi kāfir ṭamuya virbidi cān 

A 235a Girdi Heyyāc adlu bir er pes hemān3

Cenge durdı virmedi daḫı emān 

 Ḫaylī ceng eyledi Ḍarrār-ıla ol4

Ceng uzandı oldı Ḍarrār pes melūl 

Naʿra urdı ṣançdı aġzından anı5

Cānı gitdi ṭamuya düşdi teni

7970  Durdı Ḍarrār yine cevlān eyledi6

Er diledi döndi devrān eyledi 

Dāvūd-ı Şaʿyā ḳaḳıdı nā-gehān
Depdi atın girdi meydāna hemān

Dāvūdī cevşen geyür hem ʿādi ḫūd17

Elinde ḳılıcı ṣan bir para od

 7961 durdılar: ṭurdılar İ. // Birbirisine: Biribirine A.
 7963 Durdı: Ṭurdı İ.
 7967 durdı: ṭurdı İ; virmedi: virdi İ.
 7968 Ḫaylī: Ḫayli A. // oldı Ḍarrār: Ḍarrāroldı A.
 7969 aġzından: aġzında A.
 7970 Durdı: Ṭurdı İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur. Bu beytin ikinci dizesinin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
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 Naʿra urdı heybet ider hayḳırur  
Girdi meydān içine cevlān urur 

Elinde nīze bir bād-pāye binmiş11

Ki Ḍarrāra ḳaḳımış dīve dönmiş 

7975  Bildi Ḍarrār göricek anı hemān 
Ḥamle ḳıldı virmedi bir dem emān

Şebdesi çün gögsine irdi yaḳın
Çaldı anı ḳılıç-ıla ol laʿīn

Bir ḫıyār gibi iki böldi anı
Düşdi yire şol demür olan yanı

 Bāḳīsin Ḍarrār bıraḳtı pes hemīn2

Ḳılıcına yapışınca ol laʿīn

Urdı pīş-destlik idüp bir ḍarb aña
İki pāre ḳıldı ḳaldılar ṭaña

7980  Düşdi Ḍarrār orada oldı şehīd
Naʿra urdı ġarre oldı ol pelīd 

Oldılar Ḍarrār içün cümle melūl3

ʿAmmusı-dı hem melūl oldı Resūl

A 235b Çıḳdı İslām leşkerinden nā-gehān4

Mürre ibn-i Dāriġ adlu pehlevān

 Ol laʿīn anı daḫı ḳıldı şehīd
Ḳatı maġrūr oldı ol melʿūn pelīd 

İ 155b Kimse girmedi daḫı meydānına5

Leşkerüñ depdi hemān ṣaġ yanına 

7985  Döndi andan ṣol yaña depdi laʿīn
Çıḳdı andan ḳalbe depdi pes hemīn 

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 7978 Bāḳīsin: Bāḳisin A. // Ḳılıcına yapışınca: Ḳılıç-ıla yapışında A.
 7981 hem melūl oldı: melūl oldı hem İ.
 7982 adlu: adlu bir İ.
 7984 Leşkerüñ: Leşkeri İ.
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Birbirine urdı şöyle leşkeri1

Oḳa dutdılar hemān döndi giri

Durdı meydān içre cevlān eyledi2

Yā Muḥammed leşkeri diñleñ didi

 Var-ısa bir pehlevān gelsün bugün 
Pehlevān kimdür bu ḫalḳ görsün bugün 

Depdi Ḥāriẟ oġlı Saʿdī pes hemān
Ḫoş mübāriz pehlevān-ıdı cüvān 

7990  Ḥamle ḳıldı virmedi daḫı emān3

Cenge durdı kāfir-ile bir zamān

 Gördi kāfir Saʿdī kim key er-durur 
Ḥamlesini defʿ ider ḍarblar urur

Ḥīle düzdi anda bir mekr eyledi
Yā yigit ben bir ʿaceb gördüm didi 

 Atunuñ düşdi çaldum bir ayaġı4

Üç ayaġ-ıla durur ol bayaġı

Ṣandı girçek döndi baḳdı ol hemīn5

Bir ḳılıç urdı hemān ol-dem laʿīn 

7995  Kim iki biçdi anı ḳıldı şehīd
Düşdi atından hemān oldı şehīd 

Ziyāde oldı melʿūnuñ ġurūrı16

Çıġırur hayḳırur ider sürūrı7

A 236a Kimse girmez daḫı çün gördi laʿīn8

Depdi atın yayaġa sürdi hemīn 

 7986 dutdılar: ṭutdılar İ.
 7987 Durdı: Ṭurdı İ.
 7990 Cenge durdı kāfir-ile (Berlin 220b): Kāfir ile cenge durdı A, İ; Kāfir-ile: Kāfire A; durdı: ṭurdı İ.
 7993 durur: ṭurur İ.
 7994 ol: İ nüshasında yoktur.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 7996 Çıġırur: İ nüshasında yoktur.
 7997 yayaġa: yaġıya A.
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 Bir iki ādem paraladı yine
Döndi andan depdi leşker ḳalbine 

Tīr-i bārān itdiler ol saḫt-rū1

Ḳorḳdı atından yine döndi girü 

8000  Durdı meydān içre cevlān eyledi2

Yā Muḥammed ḳanı Enṣāruñ didi 

Ḳanı Ḳaysa n’oldı Miḳdāduñ ḳanı3

Ceng içinde kūh-ı pūlāduñ ḳanı

Yā Zübeyre n’oldı ʿAmmāruñ ḳanı 
Ḳorḳdı beñzer pehlevānlaruñ ḳanı 

 Ger olar ḳorḳdı-sa ḳanı ol dilīr
Şol ʿAlī adlu bahādur nerre-şīr

Şāh-ı merdān diyü ad almış-durur4

Şimdi niçün girüde ḳalmış-durur

8005  Kendüyi bir ṣınasun gelsün berü5

Ger gelürse daḫı varmaz ṣaġ girü 

Pes Resūlu’llāh didi Ḥaydar ḳanı6

Püşt-i İslām fetḥ-i Ḥaḳ server ḳanı 

Ḥāżır-ıdı didi lebbeyk şāh hemān 
Yā Resūla’llāh buyur didi revān  

 Varayum ben anı bī-cān ideyüm
Ḳan-ıla ṭopraḳda ġalṭān ideyüm

İ 156a Ol Resūlu’llāh didi var yā ʿAlī
Kim saña nuṣret ḳarīndür yā velī 

 7999 Tīri: Tīr ü A. // yine: hemān İ.
 8000 Durdı: Ṭurdı İ
 8001 Ḳaysa: Ḳays u İ; n’oldı: ḳanı A.
 8004 girüde: giride İ.
 8005 varmaz ṣaġ: ṣaġ varmaz A.
 8006 Püşt-i: Püşt ü A; fetḥ-ı Ḥaḳ server ḳanı: fetḥ ol serveri İ.
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8010  Bil kim Allāh hem Resūlu’llāh saña1

Kim meded idicidür öñden ṣoña

Şāh-ı merdān ḳaṣd-ı meydān eyledi 
Girdi ḫoş şāhāne cevlān eyledi 

A 236b Dāvūd-ı Şaʿyā anı gördi hemān 
Ḥamle ḳıldı yaʿnī kim virmez emān

 Kāfirüñ çün ḥamlesin gördi imām 
Çekdi ḳınından ḳılıcını tamām

 Naʿra urdı şöyle hayḳırdı aña 
ʿAḳlı gitdi kāfirüñ ḳaldı ṭaña

8015  Ditredi aʿżāları pes ol laʿīn2

Atını ardına ṣıçratdı hemīn

Pes çekildi bir para durdı girü3

Kim ṭaġılmış ʿaḳlını dirdi girü

Pes didi kim yā yigit nedür aduñ 
Kim bu resme böyle heybet eyledüñ 

 Şāh-ı merdān didi adumdur ʿAlī4

Didi kāfir gel seni_isterdüm belī 

Naʿra urdı çekdi ḳılıcın laʿīn5

Şāh-ı merdān üstine sürdi hemīn 

8020  Şāh anı gördi ki key ḫoş pehlevān6

Pes müdārā itdi anuñla hemān 

Yaʿnī kim diri duta ḳıla yesīr7

Tā Müsülmān ola bir rükn ola dir 

 8010 idicidür: iricidür A.
 8015 ardına ṣıçratdı: ṣıçratdı ardına İ.
 8016 para: pāre İ; durdı: ṭurdı İ.
 8018 gel seni: seni İ.
 8019 üstine: üstüne A, İ.
 8020 müdārā: müdāra İ.
 8021 duta: ṭuta İ; yesīr: esīr İ.
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Nā-gehān bir ḳılıç urdı ol laʿīn
Şāh-ı merdān başına irdi hemīn 

 Şāh ol-dem ḳalḳana aldı anı
Çün Müsülmān olmaz ol bildi anı 

Hem ḳaḳıdı naʿra urdı ol emīr 
Bir ḳılıç urdı aña ol ceng-i şīr 

8025  Ṣaġ yanından şöyle kim çaldı anı 
Ṣol yanından ol iki böldi anı 

A 237a Düşdi atdan iki pāre ol laʿīn1

Ḳan-ıla ṭopraḳda yulandı hemīn 

Şāh-ı merdān yine cevlān eyledi 
Bir mübāriz var mıdur gelsün didi 

 Çünkim anı eyle gördiler Yehūd
İʿtimād aña iderdi çün Cühūd

Ol daḫı eyle olıcaḳ gördiler2

Ḳaçdılar ḳalʿa içine girdiler 

8030  Yapdılar ḳapuyı burcda durdılar3

Atdılar ṭop mancınıḳlar ḳurdılar 

Çün Müsülmānlar ol işi gördiler4

Oḳ-ıla bunlar da cenge durdılar 

Ḳuşadılar yigirmi gün ḥiṣārı15

Ki ceng-idi ḳamu leyl ü nehārı6

 Pes Resūlu’llāh buyurdı siz daḫı7

Mancınıḳ düzüñ atalum biz daḫı 

 8026 ol: oldı İ. // yulandı: bulandı İ.
 8029 eyle: öyle A.
 8030 durdılar: ṭurdılar İ. // mancınıḳlar: mancılıḳlar A.
 8031 durdılar: ṭurdılar İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 8032 leyl ü: leyl-i A.
 8033 mancınıḳ: mancılıḳ A.
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İ 156b Durdı bir er Sehl Bin ʿUrve adı1

Yā Resūla’llāh düzerdüm ben didi 

8035  Līkin aġaç yoḳ bu aġaçlar ḳamu2

Hep yimiş aġaçlarıdur cümle bu 

Bunı böyle söyleyince ol hemīn 
Geldi gökden indi Cebrāʾīl emīn 

Ḥaḳ Taʿālā virdi dir saña selām3

Virbidi bu āyeti hem yā imām

ِ َوِلُيْخِزَي اْلَفاِس۪قيَن 1 4 َما َقَطْعُتْم ِمْن ۪ليَنٍة اَْو َتَرْكُتُموَها َقٓاِئَمًة َعٰلٓى اُُصوِلَها َفِبِاْذِن اللّٰ

 Pes Resūlu’llāh buyurdı Ḥaḳ Taʿāl
Bu aġaçları bize ḳıldı ḥelāl

A 237b Kim bu vaḳtda aña muḥtāc olmışuz5

Ayruġ aġaç yoḳ [ki] nāçār ḳalmışuz

8040  Pes aġaçlar yitdügince ḳırdılar6

Düzdiler bir mancınıḳ tīz ḳurdılar

Atdılar bir ṭaşı bārū üstine7

Düşdi ṣankim burcı yıḳmaḳ ḳaṣdına

Bir daḫı_atdılar içerü düşdi ol8

Kāfirüñ göñline ḳorḫu düşdi bol

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Müsülmānlar bülend-tekbīr iderler
Ḳamusı ünlerini bir iderler9

 8034 Durdı: Ṭurdı İ. // düzerdüm: dürerdüm İ; didi: daḫı İ.
 8035 Līkin: Lakin İ; aġaç: aġaçlar A.
 8037 virdi dir: virbidi A. // Virbidi: Virüpdi İ.
1 “(Savaş gereği,) hurma ağaçlarından her neyi kestiniz yahut (kesmeyip) kökleri üzerinde dikili bıraktı-

nızsa hep Allah’ın izniyledir. Bu da fâsıkları rezil etmesi içindir.”  Haşr, 59/5.
 8039 aña: buña İ. // Ayruġ: Ġayrı İ.
 8040 mancınıḳ: mancılıḳ A; tīz: tiz A.
 8041 üstine: üstüne İ.
 8042 Bir daḫı: Yirde İ. // ḳorḫu: ḳorḳu İ; bol: ol İ.
 8043 ünlerini: ünleri İ.
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Gice irdi ṣabāḥa dek namāzı1

Ḳılup itdiler Allāha niyāzı

8045  Kimi tesbīḥ kimi Ḳurʾān oḳırdı2

Uyımazdı biri çün ṣubḥa irdi

Eẕān oḳındı ḳıldılar namāzı
Duʿā ḳıldılar itdiler niyāzı 

Hemān-dem ḳalʿaya ḳarşu ber-ā-ber
Ḳoşun baġladılar şöyle ser-ā-ser

 Pes getürdi pehlevānlar her biri13

Mancınıġa ḳomaġa bir ṭaş iri

Getürdi evvel anda ṭaşı ʿAmmār 
Dilāver pehlevānlar başı ʿAmmār

8050  Ḳoyup mancınıġa ol anı atdı
Havādan ḳalʿanuñ içine yitdi

Düşüp bir ivi vīrān eyledi ol4

Ṭoḳuz kişiyi bī-cān eyledi ol

Anuñ ardınca Miḳdād atdı bir ṭaş5

Ṭoḳındı dört ata ol ḳıldı ḫaşḫāş

A 238a Anuñ ardınca Saʿd ibn-i ʿUbāde6

Ḫaẕerc ulusı ol şeyḫ-i saʿāde

Atar bir ṭaş havāya çünki çıḳdı
Ṭoḳındı bārūya bir pāre yıḳdı

8055  Anuñ ardınca hem Saʿd atdı bir ṭaş7

İnüp bir ḳubbeyi ol ḳıldı ḫaşḫāş

 8044 Allāha: ol Allāha İ.
 8045 Uyımazdı: Uyumazdı İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 8051 ivi: evi M, İ.
 8052 Ṭoḳındı: Ṭoḳutdı İ; ol: İ nüshasında yoktur.
 8053 Ḫaẕerc: Ḫaẕercüñ İ; ol şeyḫ-i: şeyḫ u A, M, şeyḫi İ.
 8055 hem (Berlin 222b): A ve İ nüshalarında yoktur.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes getürdi şāh-ı merdān ol ʿAlī
Mancınıġa ḳodı bir ṭaş ol velī

Atdı ol bir ivi vīrān eyledi1

Hem niçe kişiyi bī-cān eyledi

İ 157a Rāvī eydür pehlevānlar her biri
Mancınıġa ḳodılar bir ṭaş iri

Atdılar her biri bir iş eyledi
Kāfirüñ cānına teşvīş eyledi

8060  Ol yörede daḫı bir ṭaş ḳalmadı2

Kim ki ṭaş istedi vardı bulmadı

Çünki ayruḳ ṭaş bulınmadı Resūl
Ol mubārek ḫāṭırı oldı melūl

Çün Resūlu’llāh melūl oldı hemīn
Geldi gökden indi Cebrāʾīl emīn

 Ḥaḳ Taʿālādan getürdi ol selām
Didi çünkim ṭaş bulınmaz yā imām

Ḥaḳ Taʿālā şöyle fermān eyledi3

Mancınıġa girsün arslanum didi

8065  Ṭaş yirine ḳalʿaya atuñ anı 
Ḳorḳmasun kim bekler ol yüce Ġanī

Varsun ol içine düşsün ḳalʿanuñ4

Kim anuñ fetḥi elindedür bunuñ

Pes Resūlu’llāh didi kim yā ʿAlī
Cebrāʾīl geldi didi uş yā velī

 8057 niçe: nice İ.
 8060 yörede: yirde İ.
 8064 arslanum: aṣlanum A, arṣlanum İ.
 8066 düşsün: girsün İ. // bunuñ: anuñ İ.
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A 238b Kim ḳoyam bu mancınıġa ben seni1

Bu ḥiṣāra atam iy Ḥaḳ arslanı

Hīç ziyān irmez saña uş ben żamān2

Fetḥ iden bu ḳalʿayı sensin hemān 

8070  Şāh-ı merdān didi gözüm üstine3

Her ne emr oldı-sa yüzüm üstine 

Yoluña olsun fidā cānum tenüm
Ḫāṭıruma geldi bu maʿnā benüm 

Kim beni bu ḳalʿaya atuñ diyem
Yine didüm iş Ḥaḳuñdur ben niyem 

 Pes Resūlu’llāh didi kim enbiyā
Her ne endīşe iderse evliyā 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Düşer Ḥaḳuñ işine ol muṭābıḳ4

Muḫālif olmaz olur ol muvāfıḳ 

8075  Kim anlaruñ hemīşe göñli ḥāżır
Çalap ḳatındadur Ḥaḳ aña nāẓır

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Aldı ḳalḳanın ḳılıcın pes ʿAlī
Geldi girdi mancınıġa ol velī 

Dutdı bile ol nebīler serveri5

Atdılar gitdi havāya Ḥaydarı

Çün havāya çıḳdı ol Ḥaḳ arslanı6

Ḳaḳdı ḳılıç arḳası-la ḳalḳanı

Naʿra urdı bir ḳatı ün eyledi
Ben ʿAlīyem bilmeyen bilsün didi

 8068 bu mancınıġa: mancılıġa ḫoş İ. // arslanı: aṣlanı A, M, arṣlanı İ.
 8069 hemān: hemīn İ.
 8070 üstine: üstüne A, İ. // üstine: üstüne A, İ.
 8074 Ḥaḳuñ: Ḥaḳḳuñ İ.
 8077 Dutdı: Ṭutdı İ.
 8078 arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.
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8080  Müʾmin ü kāfir ḳamu baḳdı aña1

Barmaġ ıṣırdı ḳamu ḳaldı ṭaña

Ṣanki bir ḳuşdur havādan indi ol 
Ḳalʿanuñ orta yirine ḳondı ol

A 239a Ṣaldı ḳılıcını tekbīr eyledi2

Kendüyi bildürdi adın söyledi

İ 157b Naʿra urdı şöyle hayḳırdı emīr 
Ḳatı gök gürler gibi ṣarṣıldı yir

Çünki kāfir gördiler ol heybeti3

Hep ḳurıdı güçleri hem ḳuvveti

8085  Çün ʿAlī indi havādan gördiler4

Ḳaçdılar evlü evine girdiler

Baġlayup ḳapuların oturdılar5

Cānlarından ümīdin götürdiler

Billeri ḳurıdı dutmaz elleri6

Gözleri görmez dutıldı dilleri

 Şāh-ı merdān pes ḳapuya yöridi7

Çekdi ḳopardı ḳapuyı süridi

Geldi müʾminler ḥiṣāra girdiler8

Kāfiri yirlü yirinde ḳırdılar

8090  Ḳırdılar irkek ḳomadılar diri
Ġāret itdiler dişisin her biri

Aldılar mālın yesīrin döndiler9

Ṣaġ selāmet yollarına indiler

 8080 Barmaġ: Barmaġın İ; ḳamu ḳaldı: ḳaldılar İ.
 8082 ḳılıcını: ḳılıcın İ.
 8084 Hep: hem A; hem (Berlin 223a): vü A.
 8085 ʿAlī indi havādan: inci havādan şāh İ. // evlü: evli İ.
 8086 ḳapuların: ḳapuları çün İ. // ümīdin: ümüdin A.
 8087 dutmaz: ṭutmaz oldı İ. // dutıldı: ṭutuldı İ.
 8088 süridi: sürüdi A.
 8089 yirinde: yirinden İ.
 8091 yesīrin: esīrin İ.
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Ol Resūlüñ ḫıẕmetinde şādukām
Geldiler bu ḳıṣṣa uş oldı tamām

Oḳıyanı diñleyeni yazanı11

Raḥmetüñle yarlıġaġıl yā Ġanī

Her ki diler bu duʿāda bulına22

Fātiḥa iḥsān ide kātibine

Emīrü’l-Müʾminīn Ebū Bekrüñ Oġlı ʿAbdu’r-Rahmān’uñ Müsülmān 
Olduġı Ḳıṣṣadur33

8095  Söylegil iy bülbül-i nāṭıḳ ʿayān4

Olma ḫāmūş çünki var sende beyān 

Niredensin aç gözüñi ḳıl naẓar5

Cān gözin aç görmez anı bu baṣar 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
A 239b “Nefaḫtü fīhi min rūḥī”46gelüpdür7

Melāʾikler saña secde ḳılupdur

 Şunuñ bigi ulu sulṭān olasın8

Revā mı terk idüp pās-bān olasın

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Çün ʿazīzsin sen seni itme ẕelīl9

Ḫōr ider nefsi idinmegil delīl

8100  Arzu ḳılġıl aṣl-ı āşiyānı sen10

Yaʿnī unutduñ mı bi’llāh anı sen

1 Bu beyit A ve M nüshalarında yoktur.
2 Bu beyit A ve M nüshalarında yoktur.
3 Başlık Berlin (222b); Emīrü’l-Müʾminīn Ebū Bekr Oġlı ʿAbdu’r-Rahmān Cengidür A; Ḳıṣṣa-yı Ḥażreti 

Ebū Bekr eṣ-Ṣıddīḳuñ Oġlı ʿAbdu’r-Rahmān Cengi ve Müsülmān olduġıdur İ; Fī Beyāni Ġazā-yı 
ʿAbdu’r-Rahmān Bin Ebū Bekri’ṣ-Ṣıddiḳ Raḍıya’llāhu ʿAnhu M.

 8095 bülbül-i: bülbül M. // ḫāmūş: ḫāmuş M; çünki var sende: cengi avarasından M.
 8096 Niredensin: Niredensiñ İ. // baṣar: bī-naẓar M.
4 “Ben ona ruhumdan üfledim.” Hicr, 15/ 28. âyetten iktibastır. Âyetin tamamı: “Onu düzenleyip içine 

ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin, demişti.” Bu ifadenin Türk şiirindeki 
kullanımı için bk. Mehmet Yılmaz, age., s. 131.

 8097 gelüpdür: geldi M. // ḳılupdur: ḳıldı M.
 8098 bigi: gibi M, İ. // pās-bān: nādan M.
 8099 Çün: Şöyle M; ʿazīzsin: ʿazīzsiñ İ; seni: beni M. // ider: olursın M; idinmegil: idinme M.
 8100 ḳılġıl: ḳılḳıl M; aṣl-ı: azel M.
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ʿIşḳ odına yan ki tā pāk olasın1

Pāk olursañ bil ki pāki bulasın

Gel muḫanneẟ olma yolda merd ol2

Niçe merd kim şöyle şīr-i merd ol 

 Şīr-i merd olmaḳ dilerseñ ferd ol13

Ferd olup ḳalma ki ʿayn-ı derd ol

Derd odı cān ivini pür-nūr ider245

Hem ḫarāb göñülleri maʿmūr ider

8105  Rāvī eydür bir gün ol sulṭān-ı dīn6

Şāh-ı ʿālem “raḥmeten li’l-ʿālemīn”37

İ 158a Mescidinde otururdı şādumān8

Bir kişi girdi ḳapudan pes hemān 

Yırtdı yaḳasını feryād eyledi9

Yā Resūla’llāh meded irgil didi

 Pes Resūlu’llāh didi ḥālüñ nedür41011

Kimsin aduñ nedür aḥvālüñ nedür

M 321a  Yā Resūla’llāh didi Eşmaṭ adum12

Çoḳ māl aldum ben size ʿazm eyledüm 

8110  Yüz deve ḳızıl tülü yüz tāzī at13

Yüz daḫı bürd-i yemānī_iy pāk-ẕāt 

 8101 bil ki: belki A.
 8102 muḫanneẟ: miḥnetde İ; muʿannit M. // şīr-i merd: şirr-i merdāñ M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 8104 ivini: evini A. // ḫarāb: ḫarābe İ.
 8105 eydür: eydir M. // Şāh-ı: Faḫr-ı M.
3 “Raḥmeten li’l-ʿālemīn” Bk. 156. beytin dipnotu.
 8106 pes: M nüshasında yoktur.
 8107 Yırtdı: Yırdı M; feryād: feryāt M. // meded: mided M; irgil: irgür M.
4 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 8108 ḥālüñ: adıñ İ. // Kimsin: Kimsiñ İ; aduñ: adıñ İ.
 8109 Eşmaṭ: İşmıṭ M; adum: adım M, İ. // aldum ben size: alup ben saña M.
 8110 tülü: ṭülü İ; tāzī: tazı A, M; yüz tāzī: bütün yüklü M. // pāk: pek M; pāk: pāk-i M.
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A 240a ʿAbdu’raḥmān uġradı aldı anı1

Oġlum-ıla hem yesīr ḳıldı beni

Ḳayın atası Ebū Süfyān anuñ2

Kim alupdur ʿaḳlını şeyṭān anuñ 

 Bildiler mālı getürdügüm saña3

Aldılar cevr eylediler çoḳ baña

Baġladılar ellerümi gözümi4

Pes buyurdı öldüreler özümi 

8115  Aġladum ben ḳatı feryād eyledüm5

İy ulu ben bir żaʿīf pīrem didüm 

Hem dü ʿālemde bir oġlum var hemān16

Nātüvānem ʿafv ḳıl yā pehlevān7

Ol didi var kim baġışladum seni8

İlle ṣataram saña bu oġlanı

 Vir ḳızıl altun baña sen on nügi9

Aḳ gümiş vir hem yine anuñ bigi 

Elli ḳaftan daḫı vir cümle ḥarīr10

Bir ḳılıç vir bir geyim hem bile dir

8120  Geyimlü hem daḫı bir esb-i tāzī211

Kim ola ḳoṭası hem tāblubāzı12

 8111 ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān M. // yesīr: esīr İ, emīr M.
 8112 atası: atası ol İ.
 8113 getürdügüm: getürürem İ, getürürem ben M. // cevr: güç A; cevr eylediler çoḳ: mālı çoḳ cefā 

ḳıldılar M.
 8114 ellerümi: ellerimi M. // öldüreler: yoḳ ideler M.
 8115 Aġladum: Aġladım M; eyledüm: eyledim M. // żaʿīf: naḥīf M; didüm: didim M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 8116 Hem: Her A.
 8117 var kim: kim var M, İ; baġışladum: baġışladım M. // İlle: İllā M, İ; ṣataram saña: saña ṣataram ben M.
 8118 sen: M nüshasında yoktur. // gümiş: gümüş M; hem yine: yine hem M; bigi: gibi M, İ.
 8119 ḳaftan: ḳavtān M. // bir geyim: ḳuşanam M.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür. Bu beyit M nüshasında yoktur.
 8120 ḳoṭası: ḳoṭazı İ, M.
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On güne dek ger getürürseñ baña1

Bunları ben vireyüm oġluñ saña 

Yoġsa başını keserem oġlanuñ2

Ṣoñra gelseñ başuñı daḫı senüñ

 Altı gün oldı ki uşda giderem3

Aġlaram yollarda feryād iderem 

Ḳaldı dört gün yā Resūla’llāh baña4

İr meded kim ümīde geldüm saña 

8125  Bu benüm pīrligüme raḥm eyle sen5

Ḳurtarıvir oġlumı ol ʿuḳdeden

[Saña] kim Ḥaḳdan gelür her dem meded16

Bu benüm derdüme ḳıl merhem meded

A 240b Bunı didi vü hey-ā-hey aġladı7

Şöyle kim derdlü yüregin ṭaġladı 

Çün Resūlu’llāh işitdi bu sözi8

Ḳatı ḫışm itdi göyindi hem özi 

 Ḳalḳdı miḥrābuñ içinden ol emīn9

Fāṭımanuñ ivine vardı hemīn

8130  Pes buyurdı kim Ebū Bekre hemān10

Gel didiler ḥāżır oldı ol zamān

 8121 getürürseñ baña: getüresiñ bunı M. // Bunları ben vireyüm oġluñ: Vireyim oġluñı dir ben M.
 8122 Yoġsa: Yoḳsa İ, Yoḫsa M; oġlanuñ: oġluñuñ M. // başuñı: başıñı M.
 8123 ki uşda: çün işde M.
 8124 baña: - M. // meded: mided M; ümīde: ümmīde İ; kim ümīde geldüm saña: yā tañrı toṣdı yā Resūl M.
 8125 benüm: benim M; pīrligüme: pīrligüme M, pīrlügüme İ; eyle sen: eylegil M. // ol ʿuḳdeden: ʿ afv eylegil M.
1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında vardır (224a).
 8127 vü hey-ā-hey: heyhā M. // Şöyle kim derdlü yüregin: Şöylegil kim derdlü cigerin M; ṭaġladı: daġladı İ.
 8128 işitdi: eşitdi M. // ḫışm: ḫüzün M; hem: M nüshasında yoktur.
 8129 Ḳalḳdı: Ḳakdı M; miḥrābuñ: miḥrābıñ M; emīn: hemīn M. // Fāṭımanuñ: Fāṭımanıñ M; hemīn: yaḳīn M.
 8130 ḥāżır: ḥāẓır M.
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M 321b Kim zirā kim ol Ebū Bekrüñ ʿayān1

ʿAbdu’raḥmān oġlı-y-ıdı bī-gümān

İ 158b İlle bir beg ḳızını almış-ıdı123

Ol begüñ ḳatında ol ḳalmış-ıdı

Kāfir-idi ol Ebū Süfyān adı 
İllerine ʿĀmirī dirler-idi

 Pehlevan-ıdı beġāyet nāmudār4

Şīr-i merd-idi cüvān hem şeh-süvār 

8135  Pes Resūlu’llāh mubārek yüzini5

Dönderür dir aña Eşmaṭ sözini

Didi gördüñ mi yine iy Yār-ı Ġār6

Oġluñı kim düşmen oldı āşikār

Ol Uḥud cenginde gördüñ neyledi7

Niçe aṣḥābumı bī-cān eyledi

Geldi kāfirler ṣafından çıḳdı ol8

Girdi meydān içre çoḳ er yıḳdı ol 

 Şimdi bir müʾmin ki dönmişdür Ḥaḳa9

Hem inanmışdur baña ol muṭlaḳā 

8140  Māl getürürken baña dutar alur10

Pes anuñ oġlancuġın dutsaḳ ḳılur 

A 241a Şimdi ol miskīn gelüben aġladı11

Şöyle kim yüregümüzi ṭaġladı

 8131 Kim zīrā kim ol Ebū Bekrüñ: Pes Resūlu’llāh didi Ebū Bekri M; kim ol: ol hem İ. // oġlı-y-ıdı: 
oġluñ bize itdi M.

1 8132-8134. beyitler arası M nüshasında yoktur.
 8132 İlle: İllā İ.
 8134 Şīr-i: Şīr ü İ.
 8135 yüzini: yüzünü A, İ. // Dönderür dir: Döndi didi M; Eşmaṭ: Işmıṭ M; sözüni: sözünü A, sözümi İ.
 8136 gördüñ mi yine: yine gördüñ mi M. // düşmen: düşmān M, İ.
 8137 gördüñ: gördiñ M. // Niçe: Nice İ; Niçe aṣḥābumı bī-cān: Kāfir ile geldi el bir M.
 8138 Geldi kāfirler ṣafından çıḳdı ol: Kim çıḳdı meydāñ içinde cevlān eyledi M. // Girdi meydān içre 

çoḳ er yıḳdı ol: Nice aṣḥābı mı bir cān eyledi M.
 8139 dönmişdür: dönmüşdür M.
 8140 dutar: ṭutar M, İ. // oġlancuġın: oġlancıḳın M; dutsaḳ: ṭutsaḳ İ.
 8141 miskīn: miskin M. // kim: İ nüshasında yoktur; yüregümüzi: yüregimizi M.



928 TENKİTLİ METİN 

Ḳaṣd ḳıldum bir duʿā idem aña1

Kim helāk ola gören ḳala ṭaña

İlle yine ḫāṭıruñ ṣandum senüñ2

Müşrik olan oġluñ-ısa düşmenüñ

 Ki oġlından niçe Nūḥ oldı bīzār134

Ya İbrāhīm ki atası-dı Āzer

8145  Ḥaḳ ḳatında bir Müsülmān ḥurmeti256

Yir-ile gökden ziyāde ʿizzeti

Yā anuñ şerrini sen defʿ eylegil7

Yā helāk eyler Ḥaḳ anı şöyle bil

Çün işitdi Ṣıddīḳ utandı hemān8

Başını aṣdı aşaġa bir zamān

Pes başını ḳalduruban söyledi9

Key utandum yā Resūla’llāh didi

 Saña ḳurbān ata ana ḳız oġul10

Sevgülüsin sen ḳamudan yā Resūl

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
8150  Oġul kimdür ʿazīzsin baña cāndan11

Ne kim varsa cihānda hem cihāndan

Varayum ben anuñla ceng ideyüm12

Yaraġın ideyüm yarın gideyüm

 8142 ḳıldum: ḳıldım M.
 8143 İlle: İllā M, İ; ḫāṭıruñ: ḫāṭırıñ M; ṣandum: ṣaydum İ, ṣıdım M. // oġluñ-ısa: oġlıñ iken M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 8144 oġlından: oġlundan M; niçe: - İ; niçe Nūḥ: Nūḥ nice M. // Ya: yā M, İ; atası-dı: atasıdur İ; Āzer: Āzār 

M, İ.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 8145 bir: çün İ.
 8146 anuñ: anıñ M; sen defʿ eylegil: defʿ eylegil sen M. // Yā: Yā A; eyler: ider M, İ.
 8147 işitdi: eşiddi M; Ṣıddīḳ: Ṣıddiḳ M. // aṣdı aşaġa bir zamān: aşaġı ṣaldı hemāñ M.
 8148 ḳalduruban: ḳaldırıban A. // utandum: utandım M.
 8149 oġul: oġlan M. // Sevgülüsin: Sevgülüsiñ İ; Sevgülüsin sen: Sevgülü sensiñ M; yā Resūl: ey sulṭān M.
 8150 ʿazīzsin: ʿazīz A, ʿazīzsiñ sen M; cāndan: candan A. // cihānda: dünyāda M.
 8151 Yaraġın ideyüm yarın: Tā yaraġım ḳayırıp inşā-Allāḥ M.
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Didi ṭurdı hemān gitdi evine112

Varuban çünkim ol yitdi evine

Geyür ceng ṭonını biner atına3

İşidenler yıġılurlar ḳatına

 Çıḳup şardan çü naḫlistāna irdi4

Hemān-dem ḳarşudan bir atlu gördi

8155  Adı Mürre-y-di hem sevgend-idi ol5

Ebū Bekri göricegez didi ol

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
A 241b Ol Muḥammed yā Ebā Bekir didi6

Hep ḳavumlardan seni yad eyledi

İ 159a, Yüz çevürdüñ cümlesinden döndüñ uş7

M 322a Yadlar-ıla eyledüñ başuñı ḫoş

Didi yā Mürre sezāvāram aña289

Rāżīyam ben niçe kim varam aña 

 Didi Mürre kim ne gördüñ böyle sen10

Kim aña āşüfte olduñ şöyle sen

8160  Didi ger görseñ bu ben gördügümi11

ʿAyblamazduñ bu dīne girdügümi

Ol didi çün böyledür ben daḫı uş12

Kim Müsülmān oluram sen diñle ḫoş

1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 8152 gitdi: vardı İ. // Varuban: Varıban A; çünkim: çünki İ.
 8153 Geyür: Pes giyir M; ṭonını: ṭonunı M. // yıġılurlar: yıḳılur hep M.
 8154 şardan: şārdan İ; şardan çü: şehirden M.
 8155 Adı Mürre-y-di: Geldi Mürīd M. // göricegez: görücegez M.
 8156 yā: eyā İ; didi: yat indi didi M. // ḳavumlardan: ḳavımlardan M; seni: seni hem M; eyledi: itdi M.
 8157 Yüz çevürdüñ: Çünki çevirdiñ M. // eyledüñ başuñı: eylediñ sen başı M.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 8158 Mürre: Merre M. // Rāżīyam: Rāżıyam A, M.
 8159 Didi: Didi yā İ; Mürre: Merre M. // āşüfte: aşüfte M.
 8160 Didi ger görseñ bu ben gördügümi: Pes EbāBekr didi aña görseñ bu ben gördügüm M. // 

ʿAyblamazduñ bu dīne girdügümi: ʿAceblemezdiñ bu dīne gördügimi kim M; dīne: dine A.
 8161 Ol: Merre M; böyledür: böyledir M. // Müsülmān: Müslimān M; sen diñle: ben daḫı İ.
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Bunı didi pes şehādet eyledi1

Barmaġın ḳaldurdı tevḥīd söyledi 

Didi yā Mürre sevin kim bu zamān2

Baḫtulu olduñ ki ḳurtılduñ hemān

 Pes didi Mürre aña kim iy ʿazīz3

Ḳanda gidersiz bu resme böyle siz

8165  Ṣıddīḳ aña vaṣf-ı ḥāli söyledi4

Ḳançaru gitdügini şerḥ eyledi

Mürre didi varmaġıl sen anlara5

Ol Ḥaḳuñ düşmenleri azġunlara 

Ḳorḳaram kim bir güzend ire saña6

Nāme yazġıl gönder evvel sen aña 

Didi Ṣıddīḳ sen aña varur mısın7

Nāme yazsam ben aña virür misin

 Didi başum üstine ben varayum8

Nāmeñi anda aña ben vireyüm 

8170 A 242a Nāme yazdı virdi Ṣıddīḳ pes aña9

Nāmeyi aldı yöneldi ol yaña

Atını sürdi revān oldı yola
Rāvī eydür çünki vardı ol ile

İrdi bir otı ṣuyı hem bol yire10

ʿAbdu’raḥmān ḳonmış-ıdı ol yire 

 8162 Bunı: Bunu M. // Barmaġın: Barmaġını A; ḳaldurdı: ḳaldurup İ, ḳaldırdı M.
 8163 Didi yā Mürre: Pes Ebā Bekr sen M. // ki: ki vü M; hemān: revān İ.
 8164 Pes: M nüshasında yoktur; iy: yā M. // gidersiz: gidersin M, gidersiñ İ.
 8165 ḥāli: ḥālin M. // gitdügini: gitdigini M, İ; şerḥ: aña şerḥ M.
 8166 Mürre: Merre M. // düşmenleri: düşmānları İ, düşmānı M.
 8167 kim: ki M, İ; güzend: ziyān İ, żarar M. // gönder evvel sen: ben varayım pes M; gönder: göndür İ.
 8168 varur mısın: varır mısıñ M. // ben aña virür: aña irgürür M.
 8169 başum: başım M; varayum: varayım M. // anda: daḫı M; aña ben: ben aña İ, hem aña M; vireyüm: vireyim M.
 8170 aldı: aldı Merre M.
 8172 İrdi: İr M; otı: otu M; hem bol: bolca M. // ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ.
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Sebze-y-idi dürlü çiçek murġ-zār1

Her budaḳlarda ḳılur bir murġ zār 

 Bir bıñar üstinde oturmış-ıdı2

Ẕevḳ iderdi dāyimā durmış-ıdı

8175 M 322b Çevresinde bek yigitler nāmudār3

Otururlar hem yemīn ü hem yesār

Mürre eydür orada vardum aña4

Ḫoş taḥiyyāt eyledüm girdüm aña

Çünki gördi ol beni bildi hemīn5

Baña yir gösterdi oturdum yaḳın

Pes didi ḳandan gelürsin yā aḫı6

Söylegil hem ḥācetüñ varsa daḫı

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Didüm dīdāruña müştāḳ oluram7

Seni görmeklige lā-büdd gelürem

8180  Buyurdı bir ḳulına pes hemān ol8

Beni aldı ive vardı revān ol

Döşekler ṣaldılar ḫalvet odaya9

İletdiler ṣıġındum ben Ḫudāya

Birezden kendüsi geldi hemān ol10

Ki gökçek yüzlü-y-idi nev-cüvān ol 

 8173 Sebze-y-idi: Sibze itdi M; murġ-zār: murġuzār M. // budaḳlarda: budaḳda İ.
 8174 bıñar: pıñar İ; oturmış: oturmuş M. // iderdi: idi İ; dāyimā durmış: dāʾimā ṭurmış İ, dāʾimā durmuş M.
 8175 yigitler: yigitler her biri M; nāmudār: nāmudar M. // Otururlar: Otururlardı İ; yemīn ü: yemīni M.
 8176 Mürre: Merre M; vardum: vardım ben M. // eyledüm girdüm: eyledim girdim M.
 8177 yaḳın: hemīn İ.
 8178 gelürsin: gelürsiñ M; yā: ey M. // hem ḥācetüñ varsa: varsa ḫıẕmet M.
 8179 Didüm: Didim M; dīdāruña: diler ki M. // gelürem: gelirem M.
 8180 ḳulına: ḳuluna İ. // ive: eve M; aldı ive vardı revān: bir odaya ṣaldı hemāñ M.
 8181 ḫalvet: ḥalvet M. // ṣıġındum ben: ṣıġındım ben ol M.
 8182 geldi: irdi İ. // yüzlü: yüzli M; idi: İ nüshasında yoktur.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
İ 159b Geldi ardınca Ebū Süfyān anuñ1

Pes oturdı yanına şeyṭān anuñ 

 ʿAbdu’raḥmān bir ḳula buyurdı ṭur2

Gelmez Eşmaṭ oġlınuñ boynını ur

8185 A 242b Ḳul yigidüñ gözlerini baġladı3

Ol yigit āh eyledi hem aġladı

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didi iy beg atañuñ ḥurmeti-çün4

Anuñ yüzinde şol aḳ şeybeti-çün 

Esirge atamı bini baġışla5

Keremler kānısın sen luṭf işle

Didi var kim baġışladum seni ben6

Utandurduñ bu and-ıla beni sen 

 Ebū Süfyān ḳaḳıdı didi n’itdüñ7

Ne didi kim sen anı ʿafv itdüñ

8190  Didi kim key ulu and virdi baña8

Anuñ-çün ben teraḥḥum itdüm aña

Ebū Süfyān didi ol niçe andı9

Saña virdi ki bu göñlüñ utandı

Didi añdı atamuñ ḥaḳḳını ol10

Ki var-durur benüm üstümde ol bol 

 8183 Pes oturdı: Oturdı İ; yanına: yanına ol A.
 8184 ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ; ṭur: dir M. // Eşmaṭ: Işmaṭ M; oġlınuñ boynını ur: oġlunuñ 

boynu ur dir M.
 8185 yigidüñ: yigidür İ, yigidiñ M; gözlerini: ḳozlarını İ. // āh: hem ah; eyledi: itdi vü A.
 8186 beg atañuñ: yigit atañ M. // yüzinde: yüzinden İ; aḳ: aġ İ.
 8187 atamı: ataña M. // kānısın sen: ḫānısıñ gel M.
 8188 baġışladum: baġışladım M. // Unandurduñ: Utandırdıñ M; and: ad M.
 8189 n’itdüñ: n’etdiñ M. // sen anı: anı sen M; itdüñ: itdiñ M.
 8190 key ulu and virdi baña: andı virüp-durur baña uş M. // Anuñ-çün ben teraḥḥum itdüm aña: 

Teraḥḥüm eyledim ben de aña ḫoş M.
 8191 andı: atdı M. // utandı: inandı M.
 8192 atamuñ: atamıñ M. // var-durur: vardır M; ol: İ nüshasında yoktur, ḥaḳḳı M; bol: yol İ.
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Didi sende atanuñ ḥaḳḳı yoḳdur1

Muḫālifdür dīnüñe ḫalḳ ṭanuḳdur

M 323a Hübel aʿlā ḥaḳı-çün olsa çāre2

Ebū Bekri ḳılurdum pāre pāre

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
8195  ʿAbdu’raḥmān ḳaḳıdı didi aña3

Erligüñ mi ʿarż idersin sen baña

Kim Ebū Bekrüñ kese bir ḳılını4

İşbu ḳılıç-ıla biçem bilini

Pes Ebū Süfyān hemān-dem durdı dir5

Çıḳdı gitdi ḳaḳıdı köpürdi dir 

ʿAbdu’raḥmān daḫı key ḫışm eyledi6

Mürreye dönderdi yüzin söyledi

A 243a Didi atamdan ne vaḳt olduñ cüdā178

Didi biş gün oldı uşda muṭlaḳā

8200  Didi niçe gördüñ anı didi ḫoş
Saña bir nāme daḫı virbidi uş 

Nāmeyi virdi eline aldı ol9

Aġladı çün mażmūnını bildi ol 

Āḫirinde nāmenüñ yazmışdı ol21011

Ki zinhār Tañrıdan ḳorḳġıl iy oġul 

Putlara ṭapma ki şeyṭān işidür12

Ṭaşa ṭapmaḳ bil ki ḥayvān işidür

 8193 dīnüñe: dinüñe A; ḫalḳ: Ḥaḳ M.
 8194 Hübel aʿlā: Ḥābil oġlı M; ḥaḳı-çün: ḥaḳḳı-çün İ. // Ebū: Ebā M.
 8195 ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ. // Erligüñ: Erlikle M; idersin sen: ideñ yaʿni M.
 8196 Bekrüñ: Bekriñ M. // biçem bilini: biçerem daḫı ben anı M.
 8197 hemān-dem: hemān M; durdı: ṭurdı M, İ; dir: örü M. // köpürdi dir: göyer didi M.
 8198 ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ; key ḫışm: ḫışmı ḳatı M. // Mürreye: Merreye M.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 8199 biş: beş M; uşda: şimdi M.
 8201 ol: uş M. // çün mażmūnını bildi ol: mażmūnını çün gördi ḫoş M.
2 Bu beytin ikinci dizesinin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün faʿūlün”dür.
 8202 Āḫirinde: Āḫirine M; nāmenüñ: nāmeniñ M. // Ki zinhār Tañrıdan ḳorḳġıl: Tañrıdan ḳorḳ delicesin M.
 8203 bil ki: belki M.
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 Sen Muḥammed birle düşmān olmaġıl1

Kim olursa sen [ki] zinhār olmaġıl

8205  Kim bu-durur dünyede ṣāḥib-ḳırān2

Hem budur Peyġāmber-i āḫir zamān

Buña uyanlar saʿādet buldılar3

Uymayanlar çoḳ şeḳāvet buldılar

Ger atañuñ göñlini ṣaḳlamasa4

Ḳaḳıyuban saña nefrīn eylese

Sen görürdüñ şimdi ḥālüñ n’olduġın5

ʿAvret oġlan milk ü māluñ n’olduġın

 Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
İ 160a Bu ʿArab içinde atañ key ʿaẓīmü’l-ḳadr-ıdı16

 Çün ulaşdı Aḥmede ol ʿizzeti artdı daḫı

8210  Küfr ü cehlüñ ḫōrlıġından Ḥaḳ anı ḳıldı ḫalāṣ7

 Yir gök ehlinüñ ḳatında ḥurmeti artdı daḫı

 Mālını terk itdi-y-ise ṣanma kim oldı faḳīr8

 Fānī olmaz devleti vü rütbesi artdı daḫı

ʿAbdu’raḥmān çün oḳıdı bu sözi29

Aġladı kim yaş-ıla ṭoldı gözi10

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
A 243b  Düşüben göñline bu ʿışḳuñ odı31112

Ṭaġıldı küfrinüñ ḳara buludı

 8204 birle: ile M. // Kim: Her kim İ; sen [ki] zinhār: zinhār sen A.
 8205 dünyede: dünyāda M, İ.
 8206 buldılar: buldular M.
 8207 atañuñ: atañıñ M; göñlini: ḫāṭırın M. // Ḳaḳıyuban: Ḳaḳıyıban A, Ḫışm idüben M.
 8208 görürdüñ: göreydiñ M; ḥālüñ: ḥāliñ M; n’olduġın: n’olduġuñ İ. // milk ü māluñ: māl-ı milki M, 

māl u mülk İ.
1 M nüshasında 8209-8211. beyitler arası yoktur.
 8210 anı: A nüshasında yoktur.
 8211 Fānī: Fāni A, M; rütbesi: rütbeti A.
2 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 8212 ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ, eşiddi M. // kim: hem M.
3 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 8213 Düşüben: Düşiben A. // Ṭaġıldı: Daġıldı A, M.
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 Resūlu’llāhuñ irişdi duʿāsı1

Kim oldı cehli derdinüñ devāsı

8215  Hemān-dem durdı andan ive vardı2

Çü ḫatunı ḳatına vardı girdi

 Didi var mı kābinüñ bende di sen3

Didi varsa baġışladum saña ben

M 323b Didi imdi atañ ḳatına var sen4

Kim atama dilerem kim gidem ben

Bunı ḫatun işitdi aġladı zār5

Didi bende ne ʿayb gördüñ sen iy yār

 Ne ṣuç itdüm ʿaceb kim ḳahr idersin6

Beni bunda bıraġursın gidersin

8220  Didi ol ben anuñ-içün varuram7

Muḥammed dīnine varur girürem

Didi ḫatun ki ben daḫı varuram8

Ne dīne sen girür-iseñ girürem

Didi çün böyledür gelgil gidelüm9

Bu küfr iḳlīmini biz terk idelüm 

Getürdi düzdi bir hevdec hemān ol10

Ḳodı ol ḫatunı anda revān ol

 Deve üstinde berk itdiler anı11

Pes örtdi üstine bürd-i yemānī 

 8214 cehli: cehliñ M.
 8215 durdı: ṭurdı M, İ; ive: eve, evine M; andan: M nüshasında yoktur. // Çü: Çün İ.
 8216 var mı kabīnüñ: kābīnüñ var mı İ, nikāḥıñ var mı M. // baġışladum: baġışladım M.
 8217 var sen: varasın M. // dilerem kim gidem ben: gitmegi diledüm ben ferdi-çün M.
 8218 Bunı: Bunu M; işitdi: eşiddi M; aġladı zār: eyledi ah M. // bende: benden M; sen: - İ; yār: penāgāh M.
 8219 kim: ki M. // bıraġursın: bıraḳuban İ, bıraġır sen M.
 8220 anuñı-çün: anıñ içün M. // varur: varır M.
 8221 varuram: varıram M. // girür-iseñ girürem: girirseñ ben de girirem M.
 8222 böyledür gelgil: böyle oldu gel M; gelgil: gel İ. // Bu: Çün İ; küfr: M nüshasında yoktur.
 8223 Ḳodı: Ḳodu M.
 8224 üstinde: üstüne M; berkitdiler: berkitdi M. // örtdi: ördi M; üstine bürdi: iki yanını büridi M.
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8225  Hemān ceng ṭonını kendü geyindi112

Ḳılıcını ḳuşandı ata bindi

ʿİmāme ṣardı şebdesini aldı3

İki geysüsin iki yaña ṣaldı

Ḳalan māllarını yükletdi ḳullar4

Develeri çeküben gitdi ḳullar

A 244a Ḳayınatası çün oldı ḫaberdār5

Ḳaḳıdı ḳatı ḫışm itdi o murdār 

 Hemān-dem atına oldı süvār ol6

Bahādur gürbüz-idi nāmudār ol 

8230  Anuñla bindi bile çoġ erenler7

Bahādur pehlevānlar lāf uranlar 

Hemān yitdi didi kim iy edebsüz8

Senüñ işbu işüñdür bir ʿaceb söz

Aña degmez mi-dük iʿlām idesin9

Ya bir ḫoş ḳal diyüp andan gidesin 

Ebū Bekre meger ben sögdügümden10

Senüñ göñlüñ melūl olmışdur andan

İ 160b Didi ol daḫı var-durur ve-līkin11

Murād atamı görmek-durur ilkin 

1 M nüshasında 8224. beyit ile 8226. beytin ikinci dizeleri yer değiştirmiştir.
 8225 Hemān: Hemān dem İ; kendü geyindi: geydi kendi İ; kendü: kendi M. // Ḳılıcını: Ḳılıcın İ, Ḳılıç 

M; ata: hem atına M.
 8226 ʿİmāme: ʿAmāme M; ṣardı: baġladı M; şebdesini: şebdesin M. // geysüsin: kösci M; yaña: yañaya M.
 8227 māllarını: mālı daḫı M. // Develeri: Develerin İ; çeküben: çekiben A, M.
 8228 atası: atasına M; oldı: oldu M; ḫaberdār: ḫaberdar M.
 8229 oldı: oldu M. // Bahādur: Bahādır M.
 8230 bindi bile çoġ: bile bindi çoḳ İ; bile çoġ erenler: çoḳ erenler pehlüvān M. // pehlevānlar: 

pehlüvānlar M.
 8231 Hemān: Hemān dem İ; yitdi: yetdi M; kim: M ve İ nüshalarında yoktur. // işüñdür: işiñdür M.
 8232 midük: midim M. // Ya: yā İ; bir ḫoş: ḫoşça M.
 8233 olmışdur: olmuşdur M.
 8234 ol daḫı var-durur: var-durur ol daḫı M. // görmek-durur ilkin: görmekdür ve-līkin M; ilkin: velākin İ. 
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8235  Didi atañ senüñ dīnüñi ḳodı1

Girürem ben anuñ dīnine didi 

M 324a Hemān-dem ḳaḳıdı ḫışm itdi kāfir2

Ki niçe herzeler söyledi vāfir

Didi çünkim işitmezsin sözümi3

Yöri git yoluña ḳoġıl ḳızumı

Didi güc-ile almazam ḳızuñı4

Gerekse ṣor aña dönder yüzüñi

 Ebū Süfyān varur ṣorar ḳızından5

Açuban perdesin hevdec yüzinden 

8240  Didi ḳızum erüñle mi varursın6

Atañ-ıla yeḫud bunda durursın

Didi ḳız iy baba ger bu eri ben7

Sebebsüz terk idüp olsam biri ben

A 244b Aña beñzer daḫı ḳanda bulam ben8

Bu resme kim aña hem-ḫū olam ben

Baña hem-ser-durur yār-ı muvāfıḳ1910

Beni andan ayırmaz her münāfıḳ

 Ne dīne kim girür-ise girürem11

Ne yire kim varur-ısa varuram 

8245  Pes ḳaḳıdı ol Ebū Süfyān laʿīn212

Ol devenüñ yuların dutdı hemīn13

 8235 dīnüñi: dīniñi M.
 8236 ḳaḳıdı ḫışm itdi: ḳatı ḳaḳdı M. // niçe: nice M, İ; vāfir: kāfir M.
 8237 işitmezsin: işitmezsiñ İ, eşitmezsiñ M. // ḳızumı: ḳızımı M.
 8238 almazam: almazıñ M; ḳuzuñı: ḳızıñı M. // yüzüñi: özüñi M.
 8239 varur ṣorar: varup ṣordı M. // Açuban: Açıban A, M.
 8240 erüñle: anuñla İ, eriñle M; varursın: gidersin M. // yeḫud bunda: mi bunda ḫod İ; durursın: ṭurursın M, İ.
 8241 ger: M nüshasında yoktur. // biri: berī A.
 8242 kim aña hem-ḫū: aña hem-ḫvāb M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 8243 andan: bundan İ.
 8244 girürem: girirem M. // kim: İ nüshasında yoktur; varur-ısa varuram: varırsa varıram M.
2 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 8245 devenüñ: deveniñ M; dutdı: ṭutdı M, İ.
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Hemān çekdi didi kim ḳomazam ben1

Göreyüm kim alur seni elümden

Hemān çün ʿAbdu’raḥmān gördi anı2

Ḳılıcın çekdi geldi nā-gehānī

Didi ḳoġıl deveyi kim başumı3

Virürem virmezem ben yoldaşumı 

 Ḥelālümdür benüm bu hem-dīnümdür4

N’ola ḳızuñ-ısa bugün benümdür

8250  Yöri git yoluña ḳoġıl sen anı5

Ḳomazsañ ḳoyısarsın baş u cānı 

Ebū Süfyān hemān ḳodı yuları 
Ḳıġırdı ḳavmını ol bed-ḫūları

Didi ḳomañ bunı kim mübtelādur6

Muḥammed siḥrine kim bir belādur

Diler gide bile ala ḳızumı7

Ne deñlü söylesem dutmaz sözümi 

 Ḳabīle ehli itdiler melāmet8

Didiler bu degül yaḫşi ʿalāmet

8255  Ki bir il-ile sen yaġı olasın
Bir ulu leşker-ile ne ḳılasın

A 245a, Didi ol gevdede olduḳca başum9

M 324b Ḳomazam ben bunı ḳalduḳca yaşum

 8246 Hemān: Hemān dem İ. // Göreyüm: Göreyim M.
 8247 ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ.
 8248 başumı: başuñı M. // yoldaşumı: yoldaşımı M.
 8249 benüm bu: benimdür M; dīnümdür: dinimdür A, İ; bu hem: hem İ.
 8250 yoluña: yolıña M. // ḳoyısarsın: ḳoparırsın M; baş u: başdan M.
 8252 Muḥammed siḥrine kim bir: Kim öldürüñ bu bir büyük M.
 8253 gide bile ala ḳızumı: ala gide virmez ḳızımı M. // dutmaz: ṭutmaz M, İ.
 8254 itdiler: ne itdi beni M; melāmet: ḫacālet İ. // degül: degil M.
 8256 başum: başım M. // Ḳomazam: Ḳomazım M; ben bunı ḳalduḳca yaşum: gevde yoldaşım M.
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Elümde uş ḳılıç meydān içinde1

Gelüñ kim var-ısa merdān içinde 

Bunı didi hemān-dem ḥamle ḳıldı2

Yitüp ḍarb urdı bir kāfir yıḳıldı 

İ 161a Birini çaldı bī-cān eyledi ol3

Birini ḳana ġalṭān eyledi ol 

8260  Deveyi ellerinden aldı döndi4

Didi yā Mürre ṣaḳla bunı imdi 

Ġarīmiyem yaluñuz bunlaruñ ben5

Iraḳdadur deveyi beklegil sen 

Hemān-dem kendüsi meydāna döndi6

Ne erdür bir ḳaġan arslana döndi 

Didi iy ḳavm-ı şūm inṣāf ḳıluñuz7

Gelüñ bir bir ki uş ben bir yaluñuz 

 O melʿūnlar ḳabūl itmedi cümle 
Ḳamusı ḳıldılar ol şīre ḥamle 

8265  Hemān-dem ol daḫı tīz ḥamle ḳıldı8

Yarup kāfirleri içinde ḳaldı

Ṣalar ḳılıcını ṣaġa ṣolına9

Kimüñ başın çalar kimüñ ḳolına 

Ṣanasın baḥrdur deryāya düşdi10

Yaluñuzca ʿaceb ġavġāya düşdi

 8257 uş ḳılıç meydān: ḳılıç uş meydan M.
 8258 ḥamle ḳıldı: ḳıldı ḥamle M. // ḍarb urdı bir kāfir yıḳıldı: anlara ḳonşu ḳıldı ḥamle M.
 8259 Birini: Birisini M. // ġalṭān: ḳılṭān M.
 8260 Mürre: Merre M.
 8261 Ġarīmiyem yaluñuz: Ḥaṣīmıyam bilüñ M; bunlaruñ: bularuñ M, bunları İ. // Iraḳdadur: Iraḳdan 

ṭur İ; deveyi beklegil: beni beklegil didi M.
 8262 kendüsi: kendisi M. // erdür: erdir M; ḳaġan: ḳıġan M; arslana: aṣlana A, M, arṣlana İ; döndi: dutdı İ.
 8263 ḳıluñuz: ḳılıñuz M. // ben bir: ben M, İ.
 8265 tīz: tiz A, M nüshasında yoktur. // Yarup kāfirleri: Girüp kāfirler M. 
 8266 ṣolına: vü ṣola M. // Kimüñ: Kimiñ M; başın: başını M; kimüñ ḳolına: kimini ḳola M.
 8267 Ṣanasın: Ṣanaṣın M.
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Birez ceng eyledi çıḳdı kenāra1

Ebū Süfyān diler ḳıla müdārā

 Didi yā ʿAbdu’raḥmān ḳo ḳızumı2

Yöri ḳanda giderseñ dut sözümi 

8270  Yigitsin cānuñı yoḳ yire atma3

Ölüp meydān içinde ḳana batma

A 245b Ne ḳılam dirsin işbu leşker-ile145

Yaluñuzca bu deñlü çoḳ çeri-le

Ki bunca ādem öldürdüñ saña ol
Yöri git itmegil şerri daḫı bol

Ölürsin yoḳ yire bu ortada sen6

Ḳızı ḳo var baġışladum seni ben

 Didi ol virmezem ayruḳ ḳızuñı7

Düket sen söyleme daḫı sözüñi

8275  Ḥelālüm mūnisümdür yoldaşumdur289

Ki girmişdür dīnüme ḥāldaşumdur

Ḳomazam bunda aluram giderem
Bugün kim ḳomaz-ısa ceng iderem

Eger ben ölsem uçmaġa varuram10

Ḥayāt-ı cāvidān anda buluram

Siz ölseñüz velī ṭamu odına
Düşersiz ṭamunuñ ḳamu odına

 8268 diler ḳıla: ḳılar diler M.
 8269 yā ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmāna İ; ḳızumı: ḳızımı M. // dut: tut M, İ.
 8270 Yigitsin cānuñı yoḳ yire: Yigit cānıñ yoḳ itme oda M. // batma: baṭma M.
1 M nüshasında 8267-8269 arası yoktur.
 8271 dirsin: dirsiñ İ.
 8273 Ölürsin: Ölürsiñ İ.
 8274 ol virmezem ayruḳ ḳızuñı: ayruḳ söz uzatma sözüñi M. // Düket sen söyleme daḫı: Ḳo yigit ayruḳ 

söyleme M; Düket: Ḳo git İ; söyleme: söylemeye İ.
2 M nüshasında 8271-8274 arası yoktur.
 8275 Ḥelālüm mūnisümdür: Ḥelālümdür eşümdür İ. // dīnüme: dinüme A, M.
 8277 Ḥayātı: Ḥayāt u İ.
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 Ebū Süfyān ḳaḳıdı didi ḳomañ1

Daḫı bu bize yoldaş ola dimeñ 

8280  Depeleñ tīz kesüñ bunuñ başını2

Bitürüñ tīzcek uzutmañ işini

Ol arslana hemān ḳaṣd itdi küffār3

İki biñ daḫı geldi yitdi küffār 

Aluban ortaya ol nāmudārı4

Ḳılıç-ıla ḥavāle oldı varı

M 325a Hemān ortaya düşdi ʿAbdu’raḥmān5

ʿAceb ġavġāya düşdi ʿAbdu’raḥmān

İ 161b Ṣaġına ṣolına çalar ḳılıcı6

Ögürür hayḳırur ṣalar ḳılıcı

8285 A 246a Ol arslan ceng ider merdāne ol gün7

Niçe başlar döker meydāna ol gün 

Ḳılıç ururdı kāfir aña varı8

Velī bekler anı Perverdigārı

Ebū Bekrüñ mubārek ḫāṭırı-çün9

Anı ṣaḳladı ol gün anda Bī-çūn

Şu resme üşdiler ol nāmudāra10

Elinde oldı ḳalḳan pāre pāre 

 Dökildi cevşeni hep pārelendi11

Velī kendü daḫı çoḳ yaralandı

 8279 didi ḳomañ: ey ḳavim M. // bize: size İ; ola dimeñ: olur ṣanmañ İ, olur ṣanmañ hemīn M.
 8280 tīz: siz A, M. // tīzcek: tizcek A, M, İ; işini: siz işini M.
 8281 arslana: aṣlana A, arṣlana M, İ. // yitdi: yetdi M.
 8282 Aluban: Alıban A. // varı: hem biri M.
 8283 Hemān: Hemān dem İ; ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ. // ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ.
 8284 ṣolına: ṣalına M. // Ögürür hayḳırur ṣalar: Egreti ḥayḳırı çalar M.
 8285 arslan: aṣlan A, arṣlan M, İ; ceng ider: yavrısı M. // Niçe: Nice M, İ.
 8286 Ḳılıç ururdı kāfir aña: O şer kāfirlerüñ cümle M.
 8287 Bekrüñ: Bekriñ M. // gün anda: ferd M.
 8288 oldı ḳalḳan: ḳalḳan oldı M.
 8289 Dökildi cevşeni hep: Zırḥı döküldi cümle M. // kendü: kendi İ; yaralandı: pārelendi İ.
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8290  Ol gün ceng eyledi aḫşam olınca1

Ki ṣaldı ḳılıcı ḳolı ḳalınca

Çün aḫşam oldı cengden döndi kāfir2

Hemān ol yirde indi ḳondı kāfir

Ebū Süfyān didi yarın ben aña13

Bir iş idem ki gören ḳala ṭaña

Gireyüm ben anı cengde dutayum4

Anı ḫoş baġlayup oda atayum

 Yaḳayum ben anı oda kül olsun
Görenler cümle andan ʿibret alsun

8295  Bu yaña ʿAbdu’raḥmān ol dilāver5

Ḳana ġarḳ olmış-ıdı ol ser-ā-ser 

Başından ayaġa dek yara-y-ıdı267

Ki çoḳ kāfir elinden yara yidi

 İñildedi didi Mürreye iy yār389

Muḥammed ola mı bizden ḫaberdār

ʿAceb bu derdüme dermān ire mi10

Ki ḳılca ḳaldı cān emān ire mi

 Didi Mürre ki niçün irmez iy yār11

Muḥammeddür ḳamu işden ḫaberdār

 8290 olınca: olunca A. // ḳolı: ḳollar M.
 8291 yirde: yire M; ḳondı: indi M.
1 M nüshasında 8288-8290 arası yoktur.
 8293 dutayum: ṭutayum İ, dutayım A.
 8295 ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ; ol dilāver: ayaġa dek yara yidi İ; dilāver: dīlīr M. // Ḳana ġarḳ 

olmış-ıdı ol ser-ā-ser: Ki çoḳ kāfir elinden yara yidi İ, Ki ḳana ġark olmaḳ şimdi ser-te-ser M.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 8296 çoḳ kāfir elinden yara yidi: kāfir elinden çoḳ ḳılıçlar yedi M.
3 M nüshasında 8293 ve 8294. beyitler yoktur.
 8297 İñildedi: İñledi pes İ.
 8298 emān: ārām A, M.
 8299 Didi Mürre ki niçün irmez iy: Geldi Merreye didi behey M; ki: kim A. // Muḥammeddür ḳamu 

işden: Muḥammed ola mı bizden M.
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8300 A 246b Ki Ḥaḳdur “ʿālimu sırrı’l-ḫafiyyāt”11

Aña gökden viribir her-dem āyāt2

Muḥammed ümmetinden ġāfil olmaz3

Cihānda iş mi vardur kim o bilmez

Ümīdvārem necāt ire bu ġamdan4

ʿİnāyetler ḳıla bize keremden

Ṣabāḥ olınca yalvardı Ḫudāya5

Ki bildür ḥālümi dir Muṣṭafāya 

 Uyımadı dünüñ biñde birisin6

Dir-idi “yā ġıyāẟe’l-müsteġīẟīn”27

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
8305  Gice gitdi çün ṣabāḥ oldı ʿayān8

Ḫatunı durdı didi yā pehlevān

M 325b Sen bugün diñlen ki yarañ çoḳ-durur9

Kim ḳanuñ çoḳ aḳdı çāreñ yoḳ-durur 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Bugün ben gireyüm meydān içine10

Ki ben daḫı bulaşam ḳan içine

Bugün meydānda ben cān oynayayum11

Öñüñde şöyle bī-cān oynayayum

1 “Gizli şeyleri ve sırları bilen.” Bilal Eren, Cevşen-i Kebîr Türkçe Okunuşu ve Açıklaması, Türdav Yayınları, 
s. 12, İstanbul 1996.

 8300 ʿālimu sırrı’l-ḫafiyyāt: ʿālimu sırr-ı ḫafiyyāt A, M. // Aña gökden viribir her-dem āyāt: 
Muḥammeddür ḳamu işden ḫaber-dar rūdāt M; viribir: virilü İ.

 8301 mi vardur kim o: vardur anı rāvī M.
 8302 Ümīd-vārem: Ümīdüm var İ; Ümīd-vārem: Ümüd-vār M; ire: vire A, İ. // ʿ İnāyetler ḳıla: ʿ İnāyet ire M.
 8303 olınca: olunca A, M. // bildür ḥālümi dir: bildir didi ḥālimi M.
 8304 Uyımadı: Uyumadı M, İ. // Dir-idi: Didiler M.
2 “Ey sığınmak isteyenlerin sığınağı!” Bilal Eren, age., s. 36.
 8305 Gice gitdi çün ṣabāḥ oldı ʿayān: Geçdi gice çün ṣabāḥ oldı yine M. // durdı didi yā pehlevān: vardı 

didi yanına M.
 8306 ḳanuñ: ḳanıñ M; çāreñ: mecāliñ M.
 8307 gireyüm: girerim M.
 8308 oynayayum: oynayayım M. // Öñüñde: öñünde M.
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 Ki senden ṣoñra baña zindegānī1

Gerekmez ger olursa cāvidānī

8310 İ 162a Geyim geydi ata oldı süvār ol2

Girür meydān içine merdivār ol

Ḫoş hüner gösterdi cevlān eyledi
Bir mübāriz var-ısa gelsün didi 

Ṣandılar kim ʿAbdu’raḥmāndur hemān3

Dört yañadan depdi kāfir bī-emān 

Üşdi kāfir ḥamle ḳıldı her biri4

Aldılar orta yire ol dilberi

 Şebde-y-ile birḳaçını yıḳdı ol5

Depdi pes kāfir içinden çıḳdı ol

8315 A 247a Pes dönüben yine depdi ol nigār6

Girdi ḫoş merdāne ḳıldı kāruzār

Çoḳ bahādurları bī-cān eyledi7

Niçesin ṭopraḳda ġalṭān eyledi

Ceng içinde ol Ebū Süfyān anı18

Bildi çünkim gördi ol şeyṭān anı

Pes ḳaḳıdı didi döngil hāy delü
Yoḳsa şimdi yire düşersin ölü 

 Çün babasın gördi ol dilber hemān9

Şebdesin ṭoġrıltdı sürdi bī-emān

8320  Kim anı ṣanca-y-dı gögsinden hemīn10

Durmadı ḳaçdı öñinden ol laʿīn
 8309 Ki: Key M.
 8310 Girür: Girer M; merdivār: Kirdigār M.
 8312 ʿAbdu’raḥmāndur: ʿAbdu’r-raḥmāndur İ. // bī-emān (Berlin 229a): bī-gümān A, M, İ.
 8313 Üşdi: Uşda İ.
 8314 yıḳdı: yaḳdı M. // pes kāfir: atın pes M.
 8315 dönüben: döniben A, dönüp İ.
 8316 bahādurları: bahādırları M, İ. // Niçesin: Nicesini M, Nicesin İ; ṭopraḳda: ṭopraġa M.
1 M nüshasında 8317-8321 arası yoktur.
 8319 ṭoġrıltdı: ṭoġrultdı İ.
 8320 anı ṣancaydı: ṣançdı İ; gögsinden: gögsinde M. // Durmadı: Ṭurmadı İ.
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Pes çıġırdı hāy dutuñ didi bunı1

Kim ḳızumdur diler öldüre beni

Dört yanını aldı kāfir baġladı2

ʿAbdu’raḥmān gördi anı aġladı

 Didi beñzer biz ölüserüz meger3

Olmadı Peyġāmbere bizden ḫaber

 Bunı böyle söyleyince nā-gehān4

Çıḳdı ṭaġ üstine dört atlu hemān 

8325  ʿAbdu’raḥmān didi bunlar kim olur5

Kim bu resme atların çapmış gelür 

Mürre didi hīç degül-durur bular6

İlle İslām leşkerindendür meger 

ʿAbdu’raḥmān dir ümīdvārem hele7

Ḥaḳ Taʿālādan bize yardım gele 

Mürre eydür anları ḳarşuladum8

İy erenler kimsiñüz eydüñ didüm 

A 247b Öñlerince bir ulusı söyledi9

Başını ḳalduruban baña didi

8330 M 326a Ben ʿAlīyem uş bu ʿAmmār pehlevān10

Ol Zübeyr ü hem bu Miḳdāddur ʿayān  

Sen şu leşkerden berü gelür misin11

ʿAbdu’raḥmān ḥālini bilür misin

 8321 dutuñ: ṭutuñ İ.
 8322 ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ; gördi anı: anı gördi M.
 8323 biz: kim A, M; beñzer kim ölüserüz: biz bu kez öliseriz M.
 8324 üstine: üstüne İ, üstinden M; atlu: atlı M.
 8325 ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ. // çapmış gelür: çatmış gelir M.
 8326 Mürre: Merre M; hīç: hiç M; degül: degil M. // İlle: İllā M, İ; meger: bular M.
 8327 ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ; dir: didi M; ümīdvārem: ümīdüm var İ, umūd-var M.
 8328 Mürre: Merre M; eydür: segirdi M; ḳarşuladum: ḳarşuladım İ, ḳarşuladı M. // eydüñ: idiñ M; didüm: didi M.
 8329 ḳalduruban: ḳaldurıban A.
 8330 uş: hem M; pehlevān: pehlüvān M.
 8331 leşkerden: leşkerlerden M; gelür: gelir M. // ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ; ḥālini: ḥālin M; bilür: bilir M.
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Ben didüm aña kim iy şāh-ı laṭīf1

ʿAbdu’raḥmān ḥāli olmışdur żaʿīf 

Kendüsi çoḳ yaralu olmış-durur2

Ḳanı gitmiş çāresüz ḳalmış-durur

 Ḫatunıdur şimdi ḳılan kāruzār3

Kendüsi durmışdur aġlar zār u zār 

8335 İ 162b Āferīn yā pehlevān şāh āferīn4

Vey ki nāzük vaḳtde irişdüñ yaḳīn 

Buñ güninde şöyle kim irdüñ meded15

İy kim isterdük seni virdi Ṣamed

Ceng içinde ḳomañuz ol ḫatunı6

Yaralu olmış-durur nāzük teni

Çün işitdi Mürrenüñ sözin ʿAlī7

Naʿra urdı bir kez ol şāh-ı velī 

 Ḳatı gök gürler gibi şöyle hemān8

Kim işiden ḳamu bildi bī-gümān 

8340  Durdı daḫı depdi yitdi atını9

Ceng içinde gördiler ol ḫatunı

Ṣaġına ṣolına ḳılıçlar urur10

Ceng içinde ṣanki bir arslan durur

Şāh-ı merdān çünki gördi ol nigār211

Niçe ḳılur kāfir-ile kāruzār

 8332 didüm: didim M; kim: ki İ; aña kim: ki aña M. // ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ; olmışdur: olmuşdur M.
 8333 olmış: olmuş M. // çāresüz: çāresi M.
 8334 durmışdur: ṭurmışdur İ, ḥōd şimdi M.
 8335 pehlevān: pehlüvān M. // nāzük: nāzik M; irişdüñ: irişdiñ M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 8337 olmış: olmuş M; nāzük: nāzik M.
 8338 işitdi: eşiddi M; Mürrenüñ sözin: Merre sözini M.
 8339 bī-gümān: bi-gümān M.
 8340 Durdı daḫı depdi yitdi atını: Naʿra urdılar pehlüvānlar hemān M, depdi yitdi: didi depdi İ. // ol 

ḫatunı: ḫatunı hemān M.
 8341 Ceng içinde ṣanki bir: Ṣanasın kim bir ḳaġan M; arslan: aṣlan A, M, arṣlan İ.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
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A 248a Naʿra urdı bir ḳatı ün eyledi1

Kāfirüñ baġrını pür-ḫūn eyledi

 Pes didi kim ben ʿAlīyem Murtażā
Şāh-ı merdān ibn-i ʿamm-i Muṣṭafā

8345  ʿAbdu’raḥmān çün işitdi ol üni2

Ḳarşu vardı sürdi yire yüzini

Üzengüde ʿAlīnüñ pes ayaġın13

Öpüp sürdi yire yüzin yañaġın4

Şāh atından indi ḳoçdı pes anı5

Didi şād it göñlüñi kim Ḥaḳ seni

 Ẓulmetinden küfrüñ eyledi ḫalāṣ6

Hem ḳabūl itdi seni eyledi ḫāṣ

 Çünki şāhuñ naʿrası oldı ʿayān7

Döndi cengden ol ḫatun geldi hemān

8350  Kāfir-ile cenge başladı ʿAlī8

Depdi ol üç yārī-y-ile ol velī

M 326b Bir zamāndan ḳopdı bir toz nā-gehān9

Tekbīr ü tehlīl üni irdi hemān

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Hemān-dem seyyid-i muḫtār irişdi10

Muhācirler bile Enṣār irişdi

ʿAlemler dürlü dürlü çıḳdı geldi11

Ki ṭaġ u yazı ṭolu leşker oldı 
 8343 Naʿra urdı bir ḳatı: ʿAlī yine naʿra urdı M. // Kāfirüñ: Kāfiriñ M; pür-ḫūn: bī-ḫūn M.
 8345 ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ; işitdi: eşiddi M. // Ḳarşu: Ḳarşı M; sürdi yire: yire sürdi M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 8346 Üzengüde: Ben üzengüde İ; ʿAlīnüñ pes: pes ʿAlīnüñ M. // yire yüzin: aña yüzi M.
 8347 ḳoçdı pes: öpdi ḳoçdı M. // it: eyle M; Ḥaḳ seni: yaʿni M.
 8348 Ẓulmetinden küfrüñ eyledi: Ḥaḳ Taʿālā ẓulmetinden eyledi küfrüñ M. // Hem: Kim M; eyledi 

ḫāṣ: ḥaḳ Resūli bi-ḫāṣ M.
 8349 şāhuñ: şāhıñ M; oldı: ol M. // Döndi cengden ol ḫatun geldi: İşidicek döndi küffar M; geldi: İ 

nüshasında yoktur.
 8350 ol üç yārī-y-ile ol velī: atın ol ḫatun geldi beri M.
 8351 Tekbīr ü: Tekbīr-i M; tehlīl: tehlil M; irdi: geldi M.
 8352 bile: ile M, İ.
 8353 çıḳdı geldi: geldi çıḳdı M. // Ki ṭaġ u yazı ṭolu leşker oldı: Vü ṭaġı yazı leşker ile ṭoldı M.
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 Resūlu’llāh hemān-dem oldı peydā 
Yüzin gören kişi olurdı şeydā

8355  Ki ṣaġında yörirdi Ṣıddīḳ anuñ
ʿÖmer ṣolında ol faḫr-ı cihānuñ

Yörirdi orta yirde kendü özi112

Ṭolu ay gibi nūr virürdi yüzi

Geyürdi egnine hem aḳ cāme3

Yeşil ṣarmışdı başına ʿimāme

A 248b Biline bir ḳılıç ḳuşanmış-ıdı4

Ki şaḫāne bir ata binmiş-idi

 Anuñ gibi ki bir sulṭān-ı zībā25

 Cihānda olmadı olmaya peydā

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
8360  Hem Ebū Süfyāna daḫı çoḳ çeri6

Gelmiş-idi andluları leşkeri

İ 163a Ḫalḳını öñlendürüben ol laʿīn7

Leşker-i İslāma depdiler hemīn

Bu yañadan depdiler Enṣār daḫı8

Hem Ebū Bekr ü ʿÖmer ʿAmmār daḫı 

Hem Muhācir pehlevānları bile9

Naʿra urup depdiler gülbeng-ile 

 Şöyle ceng oldı kim anı rūzigār10

Görmemişdi gördi ḳıldı yādigār 

1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 8356 kendü: kendi M. // virürdi: ururdı M.
 8357 Geyürdi: Giyerdi M; cāme: libāde M. // ṣarmışdı: ṣarınmış M; ʿimāme: ʿamāme M.
 8358 Biline: Beline M. // ata: at İ; Ki şaḫāne bir: Daḫı şal şāhīn M. 
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 8360 andluları: atluları A, M; andlu: yayan M.
 8361 öñlendürüben: öñlendüriben A, ögütledi M. // depdiler: depdi pes İ; Leşker-i İslāma depdiler: 

Leşker ile depdi İslāma M.
 8362 Bekr ü: Bekr-i M.
 8363 muhācir pehlevānları: muhācirler pehlüvānlar M.
 8364 kim: ki M, İ; rūzigār: rūzügār M.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
8365  Erenler ġarḳa oldı ḳan içinde

Dökildi gevdeler meydān içinde

 Göge çıḳdı bahādurlaruñ üni1

Ḳarartdı ḳan buḫārı gün yüzini 

Ḳılıç çaḳıldusı ṭoldı felekler2

Ki tesbīḥin unutdılar melekler 

Şāh-ı merdān şīr-i Yezdān ol ʿAlī3

Bir eri atdan ḳapardı ol velī

 Pes anuñla urur-ıdı bir eri4

Ḫurd olurdı tenleri süñükleri 

8370  Ceng içinde ol Ebū Süfyān anı5

Uġraşuban bildi ol şeyṭān anı

Pes didi kim yā ʿAlī āheste ol
Kim ġārīmüñ senden aluda degül 

A 249a, Ḥamle ḳıldı şāhuñ üstine laʿīn6

M 327a Şāh-ıla pes cenge başladı hemīn 

Buldı furṣat aña ol Ḥaḳ arslanı7

Pes yaḳasından ṣunup dutdı anı

 Çekdi atdan aldı diri götürür8

Ol Resūlu’llāh ḳatına getürür

8375  Pes Müsülmānlar ġırīv eylediler9

Āferīn yā şāh-ı merdān didiler

 8366 bahādurlaruñ: bahādırlarıñ İ, bahādırlar M. // Ḳarartdı: Ḳurıtdı A, Ḳarardı M; yüzini: yüzüni A, M.
 8367 çaḳıldusı: canḳıldısı M. // tesbīḥin unutdılar: tesbīḥini unutdı İ, tesbiḥ unutdı M.
 8368 şīr-i: şīr ü İ, M. // ḳapardı: ḳopardı İ.
 8369 Pes anuñla urur-ıdı bir eri: Atdı ṭop gibi havāya inerken çaldı anı // Ḫurd: Ḫod İ; Ḫurd olurdı 

tenleri süñükleri: Ḫıyar gibi iki böldi hemāni M.
 8370 Ceng içinde ol Ebū Süfyān: Öñlerince Süfyān-ı laʿīn gördi M. // Uġraşuban: Uġraşıban A; 

Uġraşuban bildi ol şeyṭān: Ey ġarrā pīr şāhı bili hem anı M.
 8372 üstine: üstüne M, İ. // başladı: ṭurdılar M.
 8373 Buldı: Buldu M; arslanı: aṣlanı A, M, arṣlanı İ. // yaḳasından: boġazından A; dutdı: ṭutdı M, İ.
 8374 aldı: anı M, İ.
 8375 Müsülmānlar: Müslimānlar M, İ; ġırīv: şāha duʿā M. // yā: İ nüshasında yoktur.
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Ol Resūlu’llāh didi yā ʿĀmirī1

Niçesin gördün mi niçedür eri

Pes Ebū Süfyān didi kim ben seni2

Sevmezem sen ne dilerseñ it beni

Ol Resūl didi i miskīn gel baña3

Sen inanġıl tā şefīʿ olam saña 

 Ṭamunuñ odından āzād olasın4

Cennet içre varuban şād olasın

8380  Didi heyhāt yā Muḥammed sen beni 
Ṣanma terk idem atalar dīnini 

Her ne kim dilerseñ eyle sen baña5

Ben degül mümkin kim inanam saña

Pes buyurdı anda boynın urdılar6

Cānını hem ṭamuya göndürdiler 

Şebde-y-ile başını ḳaldurdılar7

Leşkerine çaġırup bildürdiler

 Çünki kāfir gördi anı bildiler8

Baṣıluban ḳaçdılar ṭaġıldılar

8385  Ehl-i İslām ardlarından girdiler1910

Dutdılar kimin kimini ḳırdılar

A 249b, Üç yüz ādem ḳıldılar ol gün yesīr11

İ 163b  Üç yüzi daḫı Müsülmān oldı dir 

 8376 Niçesin gördün mi niçedür: Nicedür gördüñ mi nice olur M.
 8377 sen ne: M nüshasında yoktur; it: aṣ M.
 8378 Resūl didi i miskīn gel: Resūlu’llāha didi miskīn M; gel: İ nüshasında yoktur. // tā: kim M.
 8379 odından āzād: odundan azāt M; olasın: olasıñ İ. // varuban: varıban A; olasın: olasıñ İ.
 8381 kim dilerseñ eyle sen: dilerseñ kim eyle M. // degül: degil M; degül mümkin: ol degülem İ; kim: ki M.
 8382 boynın: boynun A; boynun: M nüshasında yoktur. // göndürdiler: gönderdiler A, M.
 8383 ḳaldurdılar: ḳaldırdılar M. // bildürdiler: bildirdiler M, gösterdiler İ.
 8384 gördi: görüp İ. // Baṣıluban: Baṣılıban A, M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 8385 Dutdılar: Ṭutdılar İ.
 8386 yesīr: esīr M, İ. // Müsülmān: oldı Müslimān M.
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Māllarını anlaruñ virdi yine1

Çün Müsülmān oldı geldiler dīne 

ʿAbdu’raḥmān geldi durdı aġladı2

Yā Resūla’llāh baġışlaġıl didi

 Şol ṣuçı kim azġun-iken eyledüm3

Her sözi kim kāfir-iken söyledüm

8390  Kim duʿāñ-ıla beni Ḥaḳ bekledi4

Uş helāk olmadı cānum ṣaḳladı

Pes Resūlu’llāh didi bugün saña5

Yoḳ-durur hīç serzeniş öñden ṣoña 

Anadan ṭoġmış gibisin sen bugün6

Yarlıġadı Ḥaḳ seni ʿafv itdi çün

M 327b Telḳīn itdi pes Müsülmān oldı ol7

Şöyle taḥḳīḳ ehl-i īmān oldı ol

 Ḫatunı daḫı Müsülmān oldılar18

Nūr-ı İslām-ıla ḫandān oldılar

8395  ʿAbdu’raḥmān didi Peyġāmber aña9

Muştulıḳ cennetde ḳonşısın baña

Ol beşāret sözlerini işiden210

ʿAbdu’raḥmāndur biri on kişiden11

Şād u ḫurrem döndi geldi ol imām12

Şehrine kim ḳıṣṣa daḫı oldı tamām

 8387 Müsülmān: Müslimān M; dīne: dine A.
 8388 ʿAbdu’raḥmān: ʿAbdu’r-raḥmān İ; durdı: ṭurdı M, İ.
 8389 eyledüm: eyledim M. // sözi: sözü A.
 8390 uş: İ nüshasında yoktur; cānum: cānım M.
 8391 didi: didi kim İ. // hīç: M nüshasında yoktur.
 8392 ṭoġmış: ṭoġmuş M; gibisin sen: gibi sensin M.
 8393 pes Müsülmān: Müslimān M; ol: hemān M. // Şöyle taḥḳīḳ ehl-i īmān oldı ol: Nūr-ı İslām ile 

ḫandān oldu hem M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 8395 ʿAbdu’raḥmān didi Peyġāmber: Pes Resūlu’llāh didi ol dem M. // ḳonşısın: ḳomşısıñ İ, ḳonşusın M.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 8396 ʿAbdu’raḥmāndur: ʿAbdu’r-raḥmāndur İ
 8397 Şād u: Şād-ı M; döndi: oldı M. // kim: - İ ; Şehrine kim ḳıṣṣa daḫı oldı: Hem bu meclis burada oldu M.
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Oḳıyanı diñleyeni yazanı112

Raḥmetüñle yarlıġaġıl yā Ġanī

 Her ne kim raḥmet diler ki ḳazana23

Fātiḥa oḳıya bunı yazana4

Bu Ḳıṣṣa ʿAmru Maʿdīkerebüñ Cengidür ve  
Hem Daḫı Müsülmān Olduġudur35

8400   A 250a Nāle ḳıl iy ʿandelīb-i sūḫte-dil6

Kim gidisersin bu yirden şöyle bil 

Gitmedin bundan yaraġuñ eyle sen
Tā ki müflis gitmeyesin şöyle sen 

Baġlama göñlüñ bu fānī külḫana
Saʿy ḳıl irmege bāḳī gülşene 

ʿAḳl ayaġından bu nefs baġın gider
Ḫāb-ı ġafletden uyanasın meger 

 Bu denī dünyāya püştipāyı ur7

Revḥ u reyḥān ʿālemine iregör

8405  Nefs ʿinānın virme şeyṭān eline8

Kim virür sermāyeñi dīv yiline

Sen gidersin ḳalur işbu rūzigār9

Söyle bārī ḳala senden yādigār 

1 Bu beyit A nüshasında yoktur. M nüshasında bu beyitten sonra “Fāʿilātün fāʿilātün fāʿīlāt // Muṣṭafā 
rūḥına idüñ ṣalātü’s-selām, Daḫı ġāzī şehīd olanlar rūḥına // Fātiḥa-yı şerīfe oḳuyanlar, Hem daḫı āl 
aṣḥābına yüz biñ // Es-selām es-selām es-selām” beyitleriyle “Temmetü’l-kitāb bi-ʿavni’llāh // Melikü’l-
Vehhāb ve’l-hamdü lillāhi Rabbi’l-ʿālemīn” duası vardır.

 8398 Raḥmetüñle: Raḥmetlige M.
2 Bu beyit A ve M nüshalarında yoktur. 
 8399 ne: İ nüshasında yoktur; ki: İ nüshasında yoktur.
3 Başlık Berlin (231a), Ḳıṣṣa-yı ʿAmru Maʿdīnüñ Ḥażret-i ʿAlī ile Cengidür ve Müsülmān Olduġıdur İ; 

ʿAmur Maʿdī Kerebüñ Cengidür Hem Müslümān Olduġıdur A; Bu bölüm M nüshasında yoktur.
 8400 gidisersin: gidisersiñ İ.
 8404 pāyı: pāy İ. // Revḥ u: Revḥ-i İ.
 8405 sermāyeñi: sermāyesin İ; yiline: yolına İ.
 8406 gidersin: gidersiñ İ.
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Gelüñ imdi ḫoş ṣalavāt virelüm11

Söze andan ṣonra bünyād idelüm

Rāvīler şöyle rivāyet eyledi2

Her birisi gördügini söyledi

 Kim Yemende var-ıdı bir pādişāh 
Adı Ḥāriẟ kendüsi key ulu şāh 

8410 İ 164a Merd-i cebbār-ıdı key çoḳ leşkeri 
Var-ıdı ceng idici ḳırḳ biñ eri

Resūlden virdiler aña ḫaberler23

Dediler kim ʿArabdan ḳopdı bir er 

Daʿvīler ḳılur ki ben Peyġāmberem4

Cümle ʿālem ehline ben rehberem 

Mekkeden vardı Medīne şehrine 
Çoḳ kişiler uydı girdi dīnine

 İşi günden güne her dem yücelür5

Ḫalḳ bölük bölük gelür ümmet olur 

8415  Cemʿ ḳılmışdur bir ulu leşkeri6

Şöyle kim cān u göñülden her biri 

A 250b Hep fidā ḳılur yolında baş u cān7

ʿAvret oġlan māl u milk ü ḫānümān 

ʿAmmusınuñ oġlı var bir pehlevān8

Kim ġārim olmaz aña her pehlevān 

Ol ʿArabda ne ḳadar varsa dilīr9

Kimini ḳırdı kimin ḳıldı esīr

1 Bu beyit A nüshasında yoktur.
 8408 Rāvīler: Rāviler A. // gördügini: gördügüni İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 8412 Daʿvālar: Daʿviler A.
 8414 her dem yücelür: yüce gelür İ.
 8415 ḳılmışdur: eylemişdür İ. // cān u: cān-ı İ.
 8416 yolında: yolunda A.
 8417 oġlı: oġlu İ.
 8418 Kimini: Kimin İ.
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 Ṣarp ḥiṣārlar aldı ġārāt eyledi1

Yıḳdı iller çoḳ ḫasārāt eyledi

8420  Bir dilīrdür kim aña beñzer cihān2

Görmedi bir ancılayın pehlevān 

Tā zemīn üzre duralı bu zamān3

Aña beñzer virmedi kimse nişān

Hep ʿArab andan herāsān oldılar 
Ḳorḫudan çoġı Müsülmān oldılar 

Çün tevātürle irişdi bu ḫaber4

Göñli oldı ġuṣṣadan zīr ü zeber 

 Pes buyurdı begleri dirildiler5

Cümlesi erkān-ı devlet geldiler 

8425  Anlaruñ-ıla ṭanuşdı bu işi
Kim didi şol Mekkeden ḳopan kişi 

 Kim işi günden güne olaldı dir
İl ḳomadı çevrede ol aldı dir

Yaḳınında her ne kim varsa ḥiṣār6

Aldı ḳıldı begleri ol ḫōr u zār 

Ḳorḳaram kim varduġınca leşkeri7

Artuban ol yöriye bir gün beri

 Maṣlaḥat oldur daḫı olalmadın8

Biz varayuz üstine ol gelmedin

8430 A 251a Ortadan ol düşmeni götüreyüz9

Pes gelüp emīn olup oturayuz 

 8419 ġārāt: ġāret A.
 8420 kim: ki İ. // ancılayın: ancılayın bir İ.
 8421 üzre: İ nüshasında yoktur; duralı: ṭuralı İ.
 8423 tevātürle: Ḥāriẟe hem İ.
 8424 begleri: beglerini İ.
 8427 her ne kim: ne ḳadar İ.
 8428 kim: ki İ. // Artuban: Artıban A; yöriye: yörüye A; beri: didi İ.
 8429 üstine: üstüne A, İ.
 8430 düşmeni: düşmānı İ.



955Sîretü’n-Nebî

Didiler yā melik fermān senüñdür11

Yoluñda başumuz ḳurbān senüñdür 

Ġāfil-iken ol biz aña varalum2

Ḫalḳı şerrinden anuñ ḳurtaralum 

Līki dirler vardur anda bir süvār3

Ḳılamaz kimse anuñla kāruzār

 Var bu iḳlīmde daḫı bir pehlevān
Hem-ser aña ol olur ancaḳ hemān 

8435 İ 164b Adı-durur ʿAmru bin Maʿdīkereb
Ḳorḳar andan hep Yemen Ṭāʾif  ʿArab

Her öyünde bir deve yir ol müdām 
Bir ṭulum süçi daḫı içer tamām 

Pehlevān gürbüz dilīrdür şöyle kim4

Ol ʿAlīye ancaḳ ol olur ġarīm 

Maṣlaḥat oldur aña virbi kişi5

Kim anuñla dutalum biz bu işi

 Ol gelicek aña ikrām eylegil26

Māl u niʿmet ḫilʿat inʿam eylegil

8440  Vaʿde itgil daḫı iller virmege
İş biticek aña māllar virmege

Tā kim ol cān-ıla gūşiş eyleye7

Cehd ḳıla tā bir ulu iş eyleye

Pes aña tīz bir kişi gönderdiler8

Nāme yazup armaġanlar virdiler 

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 8432 aña: anda İ.
 8433 Līki (Berlin 232a): Lāki A, Lakin İ. // Ḳılamaz: Kim ḳılamaz A, İ.
 8437 ol olur: olur ol İ.
 8438 virbi kişi: ikrām eylegil İ. // Kim anuñla dutalum biz bu işi: Māl u niʿmet ḫilʿat inʿam eylegil İ.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 8441 kim: ki İ. // tā: İ nüshasında yoktur.
 8442 tīz: tiz A.
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Varıcaḳ ilçi aña ol pehlevān
“Semʿa ṭāʿa” diyüben oldı revān

 Çünki geldi şehre irdi ol dilīr1

Ḳarşu vardılar aña mīr ü vezīr 

8445 A 251b Dutdılar çādırlar aṭlasdan ḥarīr2

Dürlü dürlü ṣaldılar dībā serīr 

Dürlü niʿmetler getürdiler şarāb3

Çaldılar ḳarşusına çeng ü rebāb 

Yatdı gice çün ṣabāḥ oldı ʿayān  
Pādişāhuñ ḳatına vardı revān

Çünki girdi ḳapudan virdi selām 
ʿİzzet itdi ol melik begler tamām

 Pes yanına aldı ol sulṭān anı4

Merḥabā didi_iy erenler arslanı

8450  Çün çekildi dürlü niʿmet yidiler5

Pes çavuşlar ḫalḳa gidüñ didiler

 Çünki ḫalvet ḳaldı sulṭān söyledi
Ḥāl budur yā pehlevān bilgil didi

Mekke ehlinden ʿArabdan bil işi6

Kim Muḥammed adlu ḳopmış bir kişi

Çoḳ ʿArablar cemʿ olup uymış aña 
Kim çeri çeker yörirmiş dört yaña 

 Ḳalʿalar almış u ġārāt eylemiş7

Ol ʿArabda çoḳ ḫasārāt eylemiş

 8444 şehre irdi: irdi şehre İ.
 8445 Dutdılar: Ṭutdılar İ; çādırlar aṭlasdan: çādırları aṭlas İ. // serīr: ḥarīr İ.
 8446 Çaldılar ḳarşusına: Ḳarşusına çaldılar İ.
 8449 didi: dir İ; arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.
 8450 Çün çekildi (Berlin 232b): Çünki geldi A, İ. // çavuşlar: çāvuşlar İ.
 8452 bil işi: bir kişi İ.
 8454 ġārāt: ġāret A. // ḫasārāt: ḫasārat A.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
8455  Başında var-ımış beglik hevāsı

Aña uymış ol iḳlīmüñ yuvası

Velī dirler kim ulu sāḥir-imiş1

Baña gökden melek iner dir-imiş

Dilerem ben daḫı olalmadın ol 
Çeri çeküp bu ile gelmedin ol 

Varasın sen işini bitüresin2

Anuñ şerrini ilden götüresin

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
A 252a Pehlevān didi şehā fermān senüñ3

Buyurursañ varam üstine anuñ

8460  Anuñla ḳılayum bir kāruzārı14

Ki laʿl olsun o yirüñ sebze-zārı 

İ 165a Ger ḥaḳ-ısa ol baṣısar bī-gümān5

Bāṭıl-ısa baṣılısardur hemān

Pes melik didi aña yā pehlevān 
Ṣaġ selāmet çün gelesin sen hemān

Saña iller ḳalʿalar çoḳ māl u genc 
Vireyüm kim genc-içün hīç çekme renc

 İmdi leşker niçe biñ isterseñ uş6

Al daḫı yöri anuñ üstine ḫoş

8465  Pehlevān didi virüñ dört biñ eri7

Cümle ipçin her birisi er neri 

 8456 kim: ki İ.
 8458 Varasın: Varasıñ İ.
 8459 üstine: üstüne İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 8461 baṣısar: baṣarsa İ.
 8464 niçe: nice İ. // üstine: üstüne İ.
 8465 Cümle ipçin her birisi er neri: İçiben cümle her birisi atları İ.
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Ḳılıç erleri hep atları tāzī1

Geyimlü ḳoṭazı hem ṭablubāzı

Virdiler ol didügi deñlü aña
Bir çeri kim göricek ḳaldı ṭaña

Cümle ipçin balḳ ururdı mevc ü mevc2

Pehlevānlar bindi ata fevc ü fevc 

 Ḫoş düzenlü leşker-ile pehlevān3

Yöridi Peyġāmber üstine revān

8470  Rāvī eydür çün bu tedbīri hemīn4

İtdi anlar geldi Cebrāʾīl emīn

Ḥaḳ Taʿālādan getürüben selām5

Didi ʿAmruñ ḳıṣṣasını ol tamām

Hem didi kim göñlüñi ḫoş eylegil 
Kim saña nuṣret viriser şöyle bil

Ol gelen leşker Müsülmān olısar 
ʿAmru Maʿdī ḳullıġuñda ḳalısar

A 252b Pes Resūlu’llāh buyurdı kim Bilāl6

Kim girüp şehrüñ içine bī-melāl

8475  Nidā ḳıldı ṣoḳaḳlarında gezdi17

Yöridi şehrüñ ol varında gezdi8

Ol nidāyı çün işitdiler hemīn 
Mescide cemʿ oldı cümle müʾminīn 

Ṭoldı mescid çünki müʾminler hemān9

Çıḳdı menber üzre Peyġāmber revān 

 8466 ḳoṭazı: ḳuṭarı İ; hem: hep İ.
 8467 ipçin: için İ.
 8469 ile: ile ol İ. // üstine: üstüne İ.
 8470 tedbīri: tedbīr İ.
 8471 getürüben: getüriben A; ol: İ nüshasında yoktur.
 8474 şehrüñ: şehriñ İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 8475 ṣoḳaḳlarında: soḳaḳlarında A. // şehrüñ: şehrin İ.
 8477 üzre Peyġāmber revān: üstüne Resūl hemān İ.
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Ḫuṭbe oḳıdı naṣīḥat eyledi1

Cebrāʾīlüñ sözlerini söyledi

 Hem didi kim vaʿde ḳıldı ol Kerīm2

Kim bize nuṣret viriser şöyle kim

8480  Ol çeri kim şimdi düşmendür bize3

Müʾmin olup ḳardaş olısar size

İmdi tedbīr niçedür diñ görelüm4

Duralum mı yāḫu ḳarşu varalum 

Durdı aṣḥābdan ulular söyledi5

Her birisi yā Resūla’llāh didi

Başumuz üstine fermānuñ senüñ6

Baş u cān yoluñda ḳurbānuñ senüñ

 Bize ṭanuşmaḳ ne ḥācet yā Resūl7

Buyruġuñdan bir göñül döner degül 

8485  Çün ṭanarsız ḳarşularuz anları8

Girmesün ilümüze ol yad çeri

İ 165b Çünkim Allāh vaʿde ḳıldı nuṣrete
Lāyıḳ olmaz müʾmin ivinde yata

Pes Resūlu’llāh didi kim ben size9

Allāhuñ ilçisiyem cümleñüze

A 253a Buyruḳ anuñdur buyurdı ol Ḳadīm 
Kim yolumda ceng idüñ dir şöyle kim

 Kim ölür-ise ʿivaż cennet bulur10

Ḳonşılıġında ebed bāḳī ḳalur
 8478 oḳıdı: oḳıdı hem A. // Cebrāʾīlüñ: Cebrāʾilüñ A.
 8479 bize: size İ; şöyle kim: o Raḥīm İ.
 8480 düşmendür: düşmāndur İ.
 8481 Duralum: Ṭuralum İ; yāḫu: yāḫud İ.
 8482 Durdı: Ṭurdı İ.
 8483 üstine: üstüne İ.
 8484 bir göñül: birimüz İ.
 8485 Çün tanarsız: Emr iderseñ İ.
 8487 cümleñize: cümleñüze İ.
 8489 Ḳonşılıġında ebed bāḳī ḳalur: Hem ẟevāb u ecr ü niʿmetler alur İ.
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8490  Kim diri ḳalsa ġanīmetler alur1

Hem ẟevāb u ecr ü niʿmetler alur 

Ḫurrem oldılar Müsülmānlar hemān 
Her biri menziline oldı revān

Ol gice anlar yaraġın ḳıldılar
Çün ṣabāḥ oldı ṭapuya geldiler

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Resūlu’llāh geyüben ceng ṭonını2

Çıḳuban mescide dutdı yönini

 Varuban mescide itdi niyāzı3

Bilinde ḳılıcı ḳıldı namāzı

8495  Çıḳuban atına oldı süvār ol4

Ulular çevre yaña şāhıvār ol

Benī Hāşim uluları yanınca5

Muhācir şīrleri Enṣār öñince

Geyümlüler erenler çıḳdı fevc fevc6

Demürden ṣan deñiz-durur urur mevc 

ʿAlemler baş çeküp gitdi bulandı 
Cihān tekbīr üninden yanḳulandı

 Çü birḳaç gün bu resme gitdi leşker7

Biribirine yaḳın yitdi leşker

8500  Ki gördiler ḳaravul birbirini8

Yaġınuñ daḫı bildiler yirini 

 8490 Hem ẟevāb u ecr ü niʿmetler alur: Allāhuñ ol sevgülü ḳulı olur İ; alur: bulur A.
 8493 Çıḳuban: Çıḳıban A; dutdı: ṭutdı İ.
 8494 Varuban: Varıban İ.
 8495 Çıḳuban: Çıḳıban A. // çevre: çün İ.
 8496 Hāşim: Hāşīm İ. // şīr: şir A, İ.
 8497 Geyümlüler erenler çıḳdı fevc: Geyümlü pehlevānlar çıḳdılar İ.
 8499 Çü: Çün İ.
 8500 ḳaravul: ḳaraḳul İ.
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Resūlu’llāh ḳatında söylediler1

ʿAceb erdür ʿAmur Maʿdī didiler

Anuñ ḍarbına hīç kimse durımaz2

Büyükdür kimse aña ḍarb urımaz

A 253b Tamām yir bir deveyi bir öyünde 
Anuñ oldur ġıdāsı cümle günde 

 Yemen şāhı ʿacāyib bulmış anı 
Çerisine muḳaddem ḳılmış anı 

8505  Resūlu’llāh didi kimdür ki vara3

Ne deñlüdür gelen yaġıyı göre

Bile ol leşkerüñ ḥālin tamāmet4

Dönüben tīz yine gele selāmet 

Ḫuẕeyfe durdı yirinden hemān-dem5

Didi ben varayum iy faḫr-ı ʿālem 

Didi var ol çeriye iḫtilāṭ it
Ne deñlüdür bil illā iḥtiyāṭ it

 Ḫuẕeyfe vardı ḳarışdı çeriye
Diler bir laḥẓa içinde yöriye 

8510  Gezerken bildiler pes dutdılar dir6

O ʿAmruñ ḳatına iletdiler dir

İ 166a ʿAmur Maʿdī baḳup çün anı gördi7

Bu kim-durur didi anlara ṣordı

Didiler kim budur cāsūs ki gelmiş8

Ne deñlüdür çeri endāze ḳılmış

 8501 ʿAmur: ʿAmru İ.
 8502 durımaz: ṭuramaz İ. // urımaz: uramaz İ.
 8505 didi: didi ki İ.
 8506 Dönüben: Döniben A; tīz: tiz A, İ.
 8507 durdı: ṭurdı İ.
 8510 dutdılar: ṭutdılar İ.
 8511 kim-durur didi: kimdür diyüben İ.
 8512 kim: ki İ; cāsūs: cā-ḫoş A.
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Ḫuẕeyfe_eydür baḳup gördüm çün anı1

ʿAceb gürbüz yaratmış Bī-çūn anı

 Ṣanasın gevdesi bir pāre ṭaġdur 
Velī ḳara degüldür rengi aġdur

8515  Teni tūs-ı ʿaẓīm key ḳuvveti çoḳ2

Ayasınuñ içi bir ḳarış artuḳ

Cihānda ṣanasın bir ḳavm-ı ʿādī
Bu ḳavma beñzemez hīçbir nihādī

Başını ḳalduruban söyledi ol3

Şu gök gürler gibi ün eyledi ol

A 254a Didi digil baña kimüñ nesisin4

Atañ ḳaçdur ya kimüñ oġlanısın 

 Ya ḳandansın girü ḳanda varursın5

Nenüñ üstine sen ḳāʾim durursın

8520  Kimüñ cāsūsısın ṭoġru digil sen6

Vegerne uş deriñi yüzerem ben

Ḫuẕeyfe_eydür ṣıġındum Ḥaḳa ol-dem
Resūlu’llāhdan istedüm meded hem 

Hemān-dem göñlümi ḳıldum ḳavī ben
Didüm söleyeyüm diñle beni sen

Şu kim didüñ kimüñsin ben Ḫudānuñ7

Ḳulıyam ümmetiyem Muṣṭafānuñ

 Şu kim didüñ ki kimüñ oġlısın sen8

Atam gökdür anam yir oġlıyam ben

 8513 eydür: dir İ; çün: İ nüshasında yoktur.
 8515 ʿaẓīm key: ʿaẓīmdür İ.
 8517 ḳalduruban: ḳaldurıban İ.
 8518 nesisin: nesisiñ İ. // ye: yā İ; oġlanısın: oġlanısıñ İ.
 8519 Ya: Yā İ; ḳandansın: ḳandansıñ İ; varursın: varursıñ İ. // Nenüñ: Tenüñ İ; üstine: üstüne İ; durursın: ṭurursıñ İ.
 8520 cāsūsısın ṭoġru: cāsūsısıñ ṭoġrı İ.
 8523 kimüñsin: kimüñ İ.
 8524 ki: İ nüshasında yoktur; oġlısın: oġlısıñ İ. // yir: yirdür İ.
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8525  Daḫı ṣorduñ ki ḳaç kişidür atam1

Hemān bir-durur atam birdür anam

Daḫı ṣorduñ ki sen ḳandan gelürsin 
Girü bundan dönüp ḳanda varursın

Beni yirden yaratdı Ḥaḳ görürem2

Girü dönücegez yire varuram

Daḫı ṣorduñ nenüñ üstinde ḳāʾim3

Durursın cān u dilden şöyle dāʾim

 Muḥammed ḳavli üstine dururam4

Bu dīn yolında ben cānum virürem

8530  Daḫı ṣorduñ kimüñ cāsūsısın sen5

Resūlu’llāhuñ ilçisiyem uş ben

Ki ol ilçi-durur saña baña hem6

Cemīʿ-i millete cinnīye ādem

A 254b Ki ḳamusı diyeler birdür Allāh7

Cemīʿ-i işlere ḳādirdür Allāh

Muḥammed hem ḳulıdur hem Resūli8

Anuñ ṭoġru gider Allāha yolı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Rāvī eydür ʿAmru bin Maʿdīkereb9

Çün işitdi bu sözi ḳıldı ʿaceb 

8535  Tekyelenmiş-idi rāst oturdı ol
Pes Ḫuẕeyfeyi yaḳın getürdi ol

 8525 atam birdür anam: anam birdür atam A.
 8527 dönücegez: dönicegez İ.
 8528 üstinde: üstüne İ. // Durursın: Ṭurursıñ İ; dāʾim: dāyim A.
 8529 üstine: üstüne İ; dururam: ṭururam İ. // dīn: din A; ben cānum: cānumı İ.
 8530 cāsūsısın: cāsūsısıñ İ. // uş: İ nüshasında yoktur.
 8531 cinnīye: cinne vü İ.
 8532 Ki ḳamusı diyeler birdür: Diyeler birdür diye ḳamusı İ.
 8533 ṭoġru: ṭoġrı İ.
 8534 ʿAmru: ʿÖmer A; bin: İ nüshasında yoktur.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
İ 166b Didi çoḳdan dilerdüm bir kişi ben1

Senüñ bigi ki ṣoram bu işi ben

Muḥammed vaṣfını baña beyān it2

Şu resme kim görür gibi ʿayān it

Ḫuẕeyfe_eydür neʿam yā seyyid uş ben3

Anuñ vaṣfın diyeyüm diñle ḫoş sen

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Muʿtedildür serviden ḫūb ḳāmeti4

Vaṣfa ṣıġmaz ḥüsn-i ḫulḳı heybeti

8540  Beñzemez hīç aġ yüzinüñ aġına 
Beñzemez ḳızıl gülüñ yapraġına 

Nūrı rūşen şöyle tābān alnı aġ5

Ḥācet olmaz durduġı yirde çirāġ 

Ḳaşları ḳara arası key yaḳın
Vālih olur gözlerin gören hemīn 

Dişlerini ṣanasın yaş incüdür
Ne yoġundur gevdesi ne incedür

 Aḳ gümişden boynı daḫı aḳ-durur6

Şöyle ḳaradur ṣaḳalı balḳ urur 

8545  Ḳoḳusı müşgden daḫı ḫoş-bū-durur17

Ḫulḳı gökçekdür ḳatı ḫoş-ḫū-durur 

Aḳ ḥarīrden elleri yumşaḳ-durur
Boyı ne yüce ne ḫod alçaḳ-durur

 8536 bigi: gibi İ.
 8537 beyān: ʿayān İ. // ʿayān: beyān İ.
 8538 uş ben: uş İ. // ḫoş sen: sen ḫoş İ.
 8539 ḫūb: ḫoş İ.
 8541 tābān: rūşen İ. // durduġı: ṭurduġı İ.
 8544 aḳ: aġ İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
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A 255a Aḳ bilūr ṭalına beñzer barmaġı1

Balḳ urur barmaḳ ucında dırnaġı 

Yörise yumşaḳ ḳuma ḳılmaz eẟer 
Seng-i ḥārāya baṣıcaḳ iz ider

 Ol feṣāḥat ol belāġat anda var2

Aña beñzer daḫı kimse ḳanda var

8550  Maʿden-i luṭf-ı mürüvvet kānıdur3

Hep kerem ehlinüñ ol sulṭānıdur 

Hem ḥalīm ü hem kerīm ü hem ṣabūr4

Pāk-dāmān ʿālī-himmet hem şekūr 

Şol ululıġı-y-la ḫalḳa mihrübān 
Vaṣfın anuñ idebilmez her zübān 

Bu didügüm biñde birisi degül5

Bu dilüñ vaṣfına ṣıġmaz bilgil ol 

 Kim irer heyhāt kemāline anuñ6

Söz mi irer ya cemāline anuñ 

8555  Kimse medḥ itmez söz-ile_ol serveri7

Medḥ iderler ille_anuñla sözleri

ʿAmru didi yā Ḫuẕeyfe āferīn8

Kim ʿacāyib medḥ eyledüñ yaḳīn 

Pes Ḫuẕeyfe didi yā seyyid inan
Ẕāt-ı Bī-çūn ḥaḳḳı-çün degül yalan

Ger yalan söyler dimeseñ sen baña9

Şöyle vaṣf ider-idüm anı saña

 8547 dırnaġı: ṭırnaġı İ.
 8549 belāġat: belāġat ki A.
 8550 Hep: Hem İ.
 8551 şekūr: sekūr İ.
 8553 bilgil: İ nüshasında yoktur.
 8554 ya: yā İ.
 8555 söz-ile: söz-ile ol A; medḥ itmez söz-ile: hīç medḥ idemez ol İ. // ille: illā İ; anuñ: anuñla A.
 8556 eyledüñ: eyledüñ sen İ.
 8558 dimeseñ: dirdüñ İ.
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 Kim işidüp deng ü ḥayrān ola-duñ1

Biñde bir vaṣfın ger anuñ bile-düñ 

8560  ʿAmru didi ṭoġrusın digil bugün2

Böyle uġrı bunda geldügüñ niçün

A 255b Didi geldüm tā görem bu leşkeri 
Kim ne deñlüdür ne düzenlü çeri 

İ 167a ʿAmru didi yā Ḫuẕeyfe bil yaḳīn3

Dört biñ erdür bu ḳamu merd-i güzīn

Ṣayıluram ben daḫı hem biñ ere
Var ḫaber vir ol ulu Peyġāmbere

 Key yaraġ itsün yarın cengdür hemān 
Kim key ulu ceng olısar bī-gümān 

8565  Kim ḥaḳ-ısa yardım ide Tañrısı4

Baṣılısar bāṭıl-ısa ḳanġısı

Pes birez aḳça buyurdı virdiler5

Ṣaġ selāmet tīz yine gönderdiler

Döndi Peyġāmber ḳatına geldi ol
Niçe gördüñ vir ḫaber didi Resūl

Pes Ḫuẕeyfe gördügini söyledi6

Ne didi işitdi-se şerḥ eyledi

 Çün işitdi sözini didi Resūl7

Ḥaḳ bizümle biledür olmañ melūl 

8570  Geçdi gice çün ṣabāḥ oldı namāz8

Ḳıldı müʾminler idüp Ḥaḳḳa niyāz 

 8559 ola-duñ: olayduñ İ. // bile-düñ: bileydüñ İ
 8560 ṭoġrusın digil (Berlin 235b): digil ṭoġrı sen A; uġrı: uġrun İ; niçün: neçün A.
 8562 erdür bu: er durur İ; merd-i: merd ü A.
 8565 ḳanġısı: ḳanḳısı İ.
 8566 Pes birez aḳça buyurdı: Hem buyurdı yüz biñ ḳaça İ. // tīz: tiz İ; gönderdiler: dönderdiler İ.
 8568 gördügini: gördügüni A. // didi: diyüp İ.
 8569 sözini: sözüni A. // olmañ: olma İ.
 8570 idüp Ḥaḳḳa: Ḥaḳa idüp A. 
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Pes Resūlu’llāh yaṣadı leşkeri1

Pehlevānlar geldi durdı her biri 

Pes buyurdı kim ʿalemler açdılar 
Ṣaġa ṣola pehlevānlar seçdiler 

Bir ʿalem ʿAbbās-ı Merdāsa virür2

Ṣaġ yanında leşkerüñ vardı durur 

 Bū Ẕer-i Ġaffārīye hem bir ʿalem3

Virdi ḳodı ṣol yañada anı hem

8575 A 256a Bir ʿalem virdi ʿAlīye hem anı14

Ḳodı ḳalbde durdı ol Ḥaḳ arslanı5

Kendüsi düpde durur Enṣār-ıla6

Hem Muhācir çevre yanında bile 

Pes buyurdı didi iy Ḥaḳ leşkeri 
Bizediler açdılar uçmaḳları 

Cennetüñ ḥūrīleri geldi çıḳar
Kim şehīdler rūḥına küyer baḳar 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Bu cengüñ sözleri ṭoldı felekler
Temāşā ḳılmaġa geldi melekler 

8580  Bugün zinhār yirüñüzde ṭuruñ siz7

Ki dūstsız düşmāna ḳılıç uruñ siz

Ve-līkin Allāhuñ ẕikrini dāʾim
Diñ ölüñ Ḥaḳ yolında şöyle ḳāʾim

Bir idüñ göñlüñüzi siz tamāmet
Ġanīmetdür bilüñ bugün şehādet

 8571 Resūlu’llāh yaṣadı: yaṣadı Resūlu’llāh İ. // durdı: ṭurdı İ.
 8573 durur: ṭurur İ.
 8574 Zer-i Ġaffārīye: Zer Ġaffāraya İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 8575 arslanı: aṣlanı A.
 8576 düpde durur: ḳalbde ṭururdı İ. // çevre: cümle İ.
 8580 yirüñüzde: yalıñ ḳılıç İ.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ol yañadanʿAmru Maʿdī nā-gehān1

Geldi yitdi toz-ıla ṭoldı cihān 

 Yaṣamış ṣaġın ṣolın tertīb-ile2

Çalınur kūs u naḳāreler bile

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
8585  Ḳoşunlar baġladı durdı ber-ā-ber3

Ḳamu ipçin geyimlüler ser-ā-ser

Erenler naʿrası atlar āvāzı 
İrişdi göge ṭoldı ṭaġ u yazı 

Rāvī eydür ʿAmru bin Maʿdī hemān14

Geydi ol gün üç zirih ol pehlevān5

İ 167b Başına bir tuvulġa urdı ʿādī6

Ṣaru şedde ḳuşaġ-ıla ṭoladı 

 Ḥamāyil baġladı ḳılıç biline7

Ṣalup pūlādī-ḳalḳanı ḳolına 

8590 A 256b Çevürdi nīzesin cevlāna girdi8

Yöridi naʿra_urup meydāna girdi

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Heybet-ile hayḳırup ün eyledi 
Var mıdur bir pehlevān gelsün didi 

Çıḳdı İslām leşkerinden bir dilīr9

Cenge durdı ʿAmr-ıla ol nerre-şīr 

 8583 ṭoldı: toldı İ.
 8584 ṣaġın: ṣaġı İ. // neḳāralar: neḳālar A, neġāralar İ.
 8585 durdı: ṭurdı İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 8587 Maʿdī: Maʿdī Kereb İ. // üç zirih: zırhını İ.
 8588 tuvulġa: tuġulġa İ. // Ṣaru şedde: Ṣavaşda İ; ḳuşaġ-ıla: ḳuşaḳ birle İ.
 8589 Ḥamāyil: Ḥamāʾil İ. 
 8590 Yöridi: Ḳatı İ.
 8592 durdı: ṭurdı İ.
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Ceng içinde ġarre-y-iken nā-gehān1

Sīnesinden ṣançdı ʿAmr anı nihān 

 Cān-ı pāki gitdi eflāke anuñ
Düşdi ḳanlu gevdesi ḫāke anuñ 

8595  ʿAmr cevlān eyledi er istedi 
Pehlevānlar ḳandadur gelsün didi 

Çıḳdı İslām leşkerinden pes hemān 
Adı Maḥmūd ibn-i Reyyāḥ pehlevān 

Cenge durdı ʿAmr-ıla ol pehlevān2

Eyledi ḫoş kāruzār ol bir zamān 

ʿĀḳıbet düşdi bulaşup ḳanına3

Ḥūrīler geldi irişdi cānına

 Çıḳdı Enṣārdan yine bir nev-cüvān4

Adı Ḥāriẟ kendüsi nev-pehlevān 

8600  Boyı servi daḫı emred yüzi māh 
Bili ince alnı aġ zülfi siyāh 

 Naʿra urdı depdi meydāna gider5

Gerçi oġlan ille merdāne gider

Pes Resūl didi oḳıñ gelsün anı 
Ḳomañuz cenge gide ol oġlanı 

Döndi oġlan geldi didi iy yigit 
Var mıdur atañ anañ baña eyit

A 257a Ol didi atam şehīd olmış-durur 
Yoluña cānın fidā ḳılmış-durur

8605  İlle anam diridür didi Resūl6

İmdi dön kim ceng saña lāyıḳ degül

 8593 Sīnesinden: Sīnesinde A; nihān: hemān İ.
 8597 durdı: ṭurdı İ. // bir: İ nüshasında yoktur.
 8598 Ḥūrīler: Ḥūriler A.
 8599 nev: key İ.
 8601 ille: illā İ.
 8605 İlle: İllā İ.
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Çünkim ol oġlan işitdi bu sözi1

Aġladı yaşlar-ıla ṭoldı gözi

Yā Resūla’llāh didi anam baña
Müşterīdür kim olam ḳurbān saña 

Ol dimişdür baña cenge varmaġı2

Düşmene öñüñde ḳılıç urmaġı

Ger ölürsem cennet içinde beḳā 
Bulup ulaşam atama muṭlaḳā

8610  Ger diri ḳalsam rıżāñ ḥāṣıl ola 
Bāḳī devlet cānuma vāṣıl ola

Yā Resūla’llāh beni menʿ eyleme3

Ḳo bu cenge varayum eyle dime 

Çün Resūl gördi cüvānuñ ciddini4

Kim niçe cāndan ʿazīz sevmiş dīni

İ 168a Didi kimdür serzeniş iden beni5

Çoḳ sever diyü bu Enṣār ḳavmını

 Niçesi Enṣār maḥbūb olmaya
İşbu īmān-ıla merġūb olmaya

8615  Yā İlāhī yarlıġa Enṣārı sen6

Dünyede hem āḫiretde_anları sen 

Ḳıl ʿazīz hem anlaruñ evlādını 
Yarlıġa evlādınuñ evlādını

Pes Resūlu’llāh didi kim yā cüvān 
Cemʿ olasın atañ-ıla der-cinān

Ḥaḳ Taʿālā ḳonşılıġında saña
Bir maḳām vire gören ḳala ṭaña

 8606 Çünkim: Çünki İ; ol: İ nüshasında yoktur. // yaşlar-ıla: yaşla İ.
 8608 Düşmene: Düşmāna İ.
 8611 eyle: öyle İ.
 8612 Resūl: Resūlu’llāh İ. // dīni (Berlin 237a): anı A, İ.
 8613 serzeniş: serzenīş İ.
 8615 Dünyede: Dünyāda İ; hem āḫiretde_anları: āḫirede anları İ.
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A 257b Ṣoḥbetüñ ola müdām Rıḍvān-ıla1

Ḥūrī-le ġılmān-ıla vildān-ıla

8620  Bu duʿādan ḫurrem oldı ol ḳatı 
Sürdi meydān içine oġlan atı

Girdi meydān içre cevlān eyledi2

Ḫoş faṣīḥāne birez söz söyledi 

ʿAmru didi yā cüvān aduñ nedür3

Hem ʿArabda aṣl-ı bünyāduñ nedür 

Didi Ḥāriẟ adum Enṣār ehliyem 
Birlemişem Ḥaḳḳı iḳrār ehliyem 

 ʿAmru didi kimdür Enṣār ehlini
Sen di kimdür bilmezem ben baṭnını 

8625  Didi Enṣār Ḥaḳ Çalap enṣārıdur
Hem Resūlüñ ṭoġru yārenleridür 

Beyʿat itmişdür ḳamusı cān-ıla4

Kim yolında cümlesi ḳurbān ola 

Ger ʿArab baṭnın ṣorar-ısañ baña 
Bil Yemendür baṭnumuz didüm saña 

Çün işitdi ʿAmru bin Maʿdīkereb
Didi döngil girü iy oġlan ʿArab

 Genç yigitsin iy melīḥ sözlü ʿazīz 
Cāna beñzer ṣūretüñ pāk u temīz

8630  Pehlevānlar-ıla ceng itmek saña5

Atañ anañ aġlamaḳdur görseñe

Didi Ḥāriẟ dönmezem yā pehlevān6

Gel berü yā sen bugün Ḥaḳḳa inan

 8619 Ḥūrīle (Berlin 237a): Ḥūrīler İ, Ḥūriler A; ġılmān-ıla vildān-ıla: vildān-ıla ġılmān-ıla İ.
 8621 birez: birāz İ.
 8622 aduñ: adıñ İ.
 8626 Beyʿat: Bīʿat İ. // yolında: yolunda İ.
 8630 anañ aġlamaḳdur: aġlamaḳdur anañ İ.
 8631 yā sen bugün: yaluñuz İ.
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Öldürürem yāḫud ölürem yaḳīn 
Uşda biri olacaḳ-durur hemīn 

A 258a ʿAmru ḳaḳıdı anı ṣançdı hemān1

Kim cidā üstinde-y-iken virdi cān

 Ḥūrīler irişdi dutdı cānını2

Sildiler nūr-ıla ḳara ḳanını

8635  Pes ḳaḳıdı ʿAmru bin Maʿdīkereb3

Heybet-ile ḳıldı bir cevlān ʿaceb 

Bir ḳılıcı var-ıdı Ṣamṣām adı
Aṣlı yıldırım parasından-ıdı

Yemen sulṭānları bulmışlar anı14

ʿAcāyib bir ḳılıç ḳılmışlar anı5

İ 168b Haftada bir ḳın gerek-idi aña 
Kim yir-idi ḳınını ḳalma ṭaña  

 Ölesi bir ṣuçı olsa kimsenüñ6

Ol ḳılıcı başına ḳorlar anuñ

8640  Kimse dınmadın iki biçer-idi7

Başdan ayaġa diler geçer-idi

Yidi ḳarış uzunı var bir ini 
Andan artuḳ kimse götürmezdi_anı 

Ṣaldı ol ḳılıcı cürʾet eyledi
Naʿra urdı ḳatı heybet eyledi 

Bir aġaç var-ıdı yanında ulu
Dibi muḥkem ṭalları ḫoş gölgelü 

 8633 üstinde-y-iken: üstünde bugün İ.
 8634 Ḥūrīler: Ḥūriler A; dutdı: tutdı İ.
 8635 cevlān: cevlān eyledi İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 8637 ḳılmışlar: düzmişler İ.
 8639 ṣuçı: suçı A.
 8640 diler: deler A. 
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 Naʿra urup arḳuru çaldı anı1

Bir ḫıyār bigi iki böldi anı

8645  Geldi ḳoşuna ber-ā-ber durdı ol2

Ol ḳılıcı çignine ḳaldurdı ol

Pes çıġırdı bunda bir er var mıdur3

Pehlevānsuz yoḫsa bir leşker midür 

Yā Muḥammed pehlevānlaruñ ḳanı 
Ḳanı Miḳdād n’oldı ʿAmmāruñ ḳanı 

A 258b Ḳanı ʿAbbās ibn-i Merdāsuñ ḳanı4

N’oldı Ḳaysa Saʿd-ı Vaḳḳāsuñ ḳanı 

 Ḳanı şol gürbüz erler pehlevānlar15

Ḳanı şol dīn yolında cān-fişānlar6

8650  Ḳanı n’oldı şol Zübeyr ibn-i ʿAvām7

Ḳorḳdılar mı pehlevānlaruñ tamām 

Ger olar ḳorḳdı-sa arslanuñ ḳanı8

ʿAmmuñ oġlı şāh-ı merdānuñ ḳanı 

Ḳanı n’oldı ol ʿAlī merd-i dilīr9

Pehlevān çābük-süvār ol ceng-i şīr 

Ḳorḳmadı-sa gönder anı gelsün ol10

Kim ġarīmiyem ben anuñ bilsün ol 

 Şāh-ı merdān çün adını işidür
Cūşa geldi didi ol ne kişidür

 8644 arḳuru: arḳurı İ. // bigi: gibi İ.
 8645 durdı: ṭurdı İ.
 8646 yoḫsa: yoḳsa İ.
 8648 Saʿd-ı: Saʿd A; Vaḳḳās: Vaḳḳāṣ İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür. Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 8649 erler (Berlin 237b): erlü A, İ.
 8650 Ḳorḳdılar mı pehlevānlaruñ: Ḳanı şol dīn yolunda cān viren İ.
 8651 arslanuñ: aṣlanuñ A, arṣlanuñ İ.
 8652 şīr: şir A.
 8653 ben: İ nüshasında yoktur.
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8655  Yā Resūla’llāh buyurġıl varayum1

Kendüsi kimdür aña göstereyüm 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ġurūrını o maġrūr pehlevānuñ 
Beni görsün ki ṣıyayum ben anuñ 

Temāşā eyleñüz bir ceng ideyüm2

Cihānı başına ben teng ideyüm

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes Resūlu’llāh didi gel yā ʿAlī3

Geldi Peyġāmber ḳatına ol velī 

 Öpdi ḳoçdı pes duʿā itdi aña
Yā ʿAlī varġıl didi Allāh saña 

8660  Ḥāfıẓ olsun nāṣır olsun yarıcuñ4

Bekleyicüñ ḳamudan ḳurtarıcuñ

Aña ıṣmarladum seni emānet15

Kim ıṣmarlar yine ṣaġ u selāmet6

A 259a Şāh-ı merdān sürdi meydāna atı 
Döndi heybet itdi merdāne ḳatı 

Ḳuvvet-i Rabbānī birle ol dilīr7

Cünbişinden hayḳırup ṣarṣıldı yir

İ 169a Şöyle kim şāhāne cevlān eyledi8

Cānını ʿAmruñ herāsān eyledi

8665  Didi kendüye bu anlardan degül9

Ol benümle ceng idenlerden degül 

 8655 Kendüsi (Berlin 238a): Kendüyi A, İ; göstereyüm: bildüreyüm İ.
 8657 eyleñüz bir ceng: eyle bir ceng ben İ. // ben: hem İ.
 8658 didi: buyurdı İ.
 8660 nāṣır: nāẓır İ; yarıcuñ: yoldaşuñ A. // Bekleyicüñ: Bekleyici İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 8661 ıṣmarlar yine ṣaġ u: ıṣmarlana ṣaġ u hem İ.
 8663 Rabbāni: Rabbānī İ.
 8664 kim şāhāne (Berlin 238a): şāhāne çü A, İ
 8665 anlardan: onlardan İ.
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Ben ʿaceb bundan ḫalāṣ bulur-ısam1

Yā bunuñ cenginde ḳurtılur-ısam

Pes didi yā pehlevān aduñ nedür2

Di ki kimsin aṣl-ı bünyāduñ nedür 

Kim dilüñ ḳılıca beñzer key dilīr 
Heybetüñden ḳan ḳaşanur nerre-şīr 

 Şāh-ı merdān didi adumdur ʿayān3

Kim cihān içinde meşhūrem nişān 

8670  Ḫayberüñ ḳapusını yıḳan benem4

Mancınıġ-ıla göge çıḳan benem 

Ol ʿAlī ibn-i Ebī Ṭālib benem5

Kāfir üzre dāyimā ġālib benem

 ʿAmr işitdi çünki şāhuñ adını 
Ġayret itdi ḳurdı ceng bünyādını 

Ṭoġru dutdı şebde itdi heybeti6

Şāh-ı merdān üstine sürdi atı 

 Yaʿnī kim ṣanca-y-dı gögsinde anı7

Ḳaṣd ḳıldı kim yıḳa anda anı 

8675  Ṣıçradı atdan yire indi ʿAlī
Ḥamle geçdi ṣıçradı bindi ʿAlī

Żāyiʿ oldı ḥamlesi oldı melūl
Kim ḫaṭā ḳılmadı ṣandı-y-ıdı ol 

A 259b Şöyle kim gögsine gelmişdi yaḳın 
Bir ḳarış yir ḳalmamış-ıdı hemīn

 8666 Ben: Pes İ; bulur-ısam: olur-ısam A. // cenginden: cenginde A.
 8667 kimsin: kimsiñ İ.
 8669 meşhūrem: meşhūrdur İ.
 8670 Mancınıġ-ıla: Mancılıġ-ıla A, İ; göge: aña A.
 8671 dāyimā: dāʾimā İ.
 8673 dutdı: ṭutdı İ. // üstine: üstüne A, İ.
 8674 göksinde: göksinden İ.
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Żāyiʿ olduġına ḍarb oldı melūl1

Key ḳaḳıdı ḥamle ḳıldı yine ol

 Ṭoġru şāha dutuban sürdi süñi2

Çünki şāhuñ gögsine irdi süñi

8680  Şāh-ı merdān ṣunuban dutdı anı3

Şebdesi ucından ol Ḥaḳ arslanı 

Çekdi şebdesin elinden aldı ol
Kim yıḳılmaġa yaḳıncaḳ ḳaldı ol 

Atdı yabāna anı şāh-ı ʿArab
Ḳaḳıdı çekdi ḳılıç ʿAmru Kereb

Döndi didi maġrūr olma yā ʿAlī4

Cengde nevbet birle olur er alı

 Şebdemi alduġuña aldanmaġıl 
Ḳılıcumdan ḳurtılasın ṣanmaġıl 

8685  Sen benüm ḳatumda beñzersin neye5

Şemʿ ola içinde şol bir şişeye

Ḳatı yil esse anuñ ḥāli n’olur6

Sen bilürsin āḫir aḥvāli n’olur

Şāh-ı merdān didi sen yā pehlevān7

Kül yıġındusına beñzersin hemān 

Ḳatı yil esse n’olur ḥāli anuñ 
Ṭaġılup tozmaḳdur aḥvāli anuñ 

İ 169b ʿAmru Maʿdī ḳalḳıdı ḫışm eyledi8

Şāh aña luṭf-ıla yine söyledi 

 8678 olduġına: olduġuna İ. // ḳıldı: İ nüshasında yoktur.
 8679 Ṭoġru: Doġrı A, Döndi İ; dutuban: dutıban A, ṭutuban İ; sürdi: ṣundı İ.
 8680 ṣunuban: ṣunıban A; dutdı: ṭutdı İ. // arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.
 8683 birle: bir İ; alı (Berlin 238b): eri A, anı İ.
 8685 şol: İ nüshasında yoktur.
 8686 bilürsin: bilürsiñ İ.
 8687 yıġındusına: yıġındısına İ; beñzersin: benzersin İ.
 8689 aña: İ nüshasında yoktur.
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8690  Ki ṭadan kişi ṭatlusın ḫiṭābuñ11

Çekiser ġuṣṣasın acı cevābuñ2

A 260a ʿAmru Maʿdī depdi ḥamle eyledi 
Ġāfil-iken tā ki ḍarb uram didi

İlle anlardan degül-idi ʿAlī3

Kim aña ġaflet bula-y-ıdı yolı

Döndi yine ḥamle ḳıldı pehlevān 
İrdi şāha bir ḳılıç urdı hemān 

 Ḳarşu virdi aña ḳalḳanını şāh4

Kesmedi ḳılıcı ʿAmr eyledi āh

8695  ʿAmru çün ol ḳılıcı çalmış-ıdı5

Şöyle ṣandı kim iki bölmiş-idi

Gördi şāhuñ kesmedi ḳalḳanını6

Vehme düşdi ḳorḫu dutdı cānını

Yā ʿAlī didi bu ḳalḳanuñ nedür7

Terkībi ne hem adı anuñ nedür

Şāh-ı merdān didi ḳalḳanuñ adı8

Bil Ecel Ṭārıḳ-durur anuñ adı 

 Ḳarışup ḥıfẓ-ıla ʿiṣmet-pūlādı9

Ḥaḳ anı dūstına ḳalḳan eyledi 

8700  Ḳalḳan aña ḥācet olur iy delü10

Kim ḳamudan Ḥaḳḳı bilmeye ulu

Şol kişi kim olmaya ol ḥaḳ-şinās 
Ḳalḳanı ṣaḳlar diyü ḳılur ḳıyās 

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 8690 ṭadan: ṭaşan İ. // cevabuñ: şarābuñ A.
 8692 İlle: İllā İ.
 8694 ḳalḳanını: ḳalḳanı İ.
 8695 ol: o İ.
 8696 ḳorḫu dutdı: ḳorḳu ṭutdı İ.
 8697 Terkībi: Terkibi A.
 8698 Ṭārıḳ-durur: Ṭārīḳıdur İ; anuñ (Berlin 239a): bunuñ A, İ.
 8699 Ḳarışıp: Ḳarışup İ; pūlādı (Berlin 239a): buludı A, buldı İ. // dūstına: dūstuna İ.
 8700 Ḳalḳan aña: Ḳalḳana İ. // ulu: olur İ.
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İşleden işi Ḥaḳuñdur ḳudreti1

İşbu esbāb ālet anuñ ḥikmeti 

Ḥikmeti-çündür bu esbāb uş ʿayān  
Tā ki kimdür bunları elden ḳoyan

 Kim tevekkül Tañrıya ṭoġru ḳıla2

Bu sebebler cümle andandur bile 

8705  Biz tevekkül ḳalḳana hīç ḳılmazuz3

Ṣaḳlayan ḳalḳan ya cevşen bilmezüz

A 260b Yaradana eylemişüz iʿtimād4

Cān u dilden ḳılmışuz pāk iʿtiḳād

Ben senüñ cengüñe bir göñlek-ile5

Gelür-idüm ḳılıç almazdum bile 

Hem yayaḳ daḫı gelür-idüm eger 
Dimeseñ kim cāẕūdur bunlar meger 

 Ol sebebden ben bu ceng ālātını6

Ḳuşanuban binmişem ceng atını 

8710  Nuṣret Allāhuñdur anı ol İlāh
Kime dilerse virür ol Pādişāh

ʿAmr işitdi didi va’llāh yā ʿAlī
Kim ḳılıçdan yitidür sözüñ velī

İlle sinüñle bir ulu cengi ben7

İderem lā-büdd-durur key añla sen

Tā işüñ āḫir serencāmı n’ola8

Evveli ceng oldı encāmı n’ola

 8702 Ḥaḳuñdur: virür Ḥaḳ İ.
 8704 tevekkül: buña İ; Tañrıya ṭoġru: Tañrı ile ṭoġru İ. // sebebler: sebebden İ.
 8705 ya: yā İ.
 8706 ḳılmışuz: ḳalmışuz İ.
 8707 göñlek: gömlek İ. // bile: ele İ.
 8709 Ḳuşanuban: Ḳuşanıban A.
 8712 İlle: İllā İ; sinüñle: senüñle İ. // key: ki İ.
 8713 Evveli: Evvelü İ; n’ola: ola A.
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İ 170a Şāh didi kim inşā-Allāh ʿāḳıbet 
Ḫayr olup ḫayr-ıla ola ḫātimet

8715  Bunı diyüp yine cevlān itdiler1

Döndiler meydānda devrān itdiler

Hayḳıruşup ḳatı naʿra urdılar2

Ol iki er yine cenge durdılar

Bir ḳılıç urdı ʿAmur Maʿdī yine3

Şāh-ı merdān aldı anı ḳalḳana 

 Kesmedi ḳalḳanı pes yine ʿAlī4

Döndi bu kez naʿra urdı ol velī 

 Bir ḳılıç urdı irişüben aña5

Ḳarşu virdi ḳalḳanı ḳaldı ṭaña

8720  Çın-ı pūlād-ıdı ʿAmruñ ḳalḳanı6

Bir ḫıyār bigi iki biçdi anı

A 261a Yarusı düşdi yire ʿAmruñ eli7

Ditredi gördi anı ḳorḳdı dili

Çekdi atın bir para durdı girü8

ʿAḳlı yayıldı-y-ıdı dürdi girü 

Pes didi kim yā ʿAlī ḍarbuñ ḳatı 
Pāzūñuñ ġāyetde muḥkem ḳuvveti

 İlle oġlansın daḫı ḫayfdur saña9

Seni öldürmek degül lāyıḳ baña

 8714 diyüp: diyip A.
 8716 Hayḳıruşup: Ḥayḳırup İ. // durdılar: ṭurdılar İ.
 8717 ʿAmur: ʿAmr İ.
 8718 pes yine: yine pes İ.
 8719 irişüben: irişiben A.
 8720 bigi: gibi İ.
 8721 dili: velī İ.
 8722 para: pāre İ; durdı: ṭurdı İ. // yayıldı: bayıldı A; dürdi: ṭurdı İ.
 8724 İlle: İllā İ; oġlansın: oġlansıñ İ. // Seni öldürmek degül lāyıḳ baña: Cüẟẟeñü gören kişi ḳalur ṭaña İ.
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8725  Kim atañ dūstum-ıdı bil iy cüvān1

Nev-cüvānsın daḫı görmedüñ cihān 

 Hem beġāyet sevmişem cāndan seni2

Kim ḳomaz ceng itmege göñlüm beni

Ḳaṣdum öldürmek ola-y-dı ben seni3

Çoḳdan ölü görmiş-idüñ sen seni

Sen girü dur bir daḫı gelsün bugün14

Sen selāmet ol kim ol ölsün bugün5

 Şāh-ı merdān didi yā ʿAmr añlaġıl6

Kim meẟellerde gelüpdür şöyle bil

8730  Dilkünüñ çün üzüme irmez eli7

Dir ki ekşidür daḫı yaḳar dili

Va’llāh elüñ ger ire-y-di sen baña8

Hīç emān virmezdüñ ille ben saña

Meyl-ile saña meḥābā iderem9

Tā Müsülmān ola rükn ola direm

İlle kemtersin elümde peşşeden10

Heybetüm arslanı çıḳsa mīşeden

 Çün işitdi ʿAmru bin Maʿdīkereb
Ol bu sözden ḳaḳıdı ḳıldı ġażab

8735 A 261b Ol iki er yine cevlān itdiler11

Birbirine resm-i meydān itdiler

 8725 Nev-cüvānsın: Nev-cüvānsıñ İ.
 8726 beni: seni İ.
 8727 ölü görmiş-idüñ sen: öldürmiş-idüm hem ben İ.
1 İ nüshasında bu beytin dizeleri yer değiştirmiştir.
 8728 dur: ṭur İ. // kim: ki İ.
 8729 gelüpdür: gelipdür A.
 8730 Dir ki: Daḫı İ.
 8731 ille ben saña: bir dem bana İ.
 8732 Tā: İ nüshasında yoktur.
 8733 İlle: İllā İ; kemtersin: kemtersiñ İ; elümde: elümden İ; peşşeden (Berlin 240a): pīşeden A, İ. // 

arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ; çıḳsa: çıḳa hem İ.
 8735 yine: İ nüshasında yoktur.
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Yine ceng meydānın ābād itdiler
Bir ʿacāyib cenge bünyād itdiler 

Şöyle kim ḳopardılar meydānda toz1

Oldılar ol toz içinde belürsüz 

İ 170b Toz içinde şöyle pinhān oldılar
İki leşker deng ü ḥayrān oldılar

 Bu yañadan Muṣṭafā ḳıldı duʿā
Sen ʿAlīyi beklegil dir iy Ḫudā

8740  Kim bu dīnüñ nāṣırıdur hem velī12

İbn-i ʿamm-i Muṣṭafādur hem ʿAlī3

Murtażādur Murtażādur Murtażā 
Ḫoşnūd andan müslimīn ü Muṣṭafā

Yā İlāhī dört yanından anı sen4

Hem ʿadūdan bekle ol arslanı sen 

Vaʿde ḳılduñ vaʿdeñe olmaz ḫilāf
Yā İlāhī ḫāṣ ḳuluñdur ḳalb-i ṣāf 

 Böyle diyince Zübeyr ibn-i ʿAvām
İlerü geldi didi_iy ḫayre’l-enām

8745  Ger buyurursañ yaḳıncaḳ varayum5

Niçe ceng ider ol arslan göreyüm 

Virdi destūr pes Zübeyr depdi hemīn
Pehlevānlar cengine geldi yaḳın 

Didi söyler ʿAmru bin Maʿdīkereb
Yā ʿAlī bir nesne gördüm dir ʿaceb

Atuñuñ düşdi çaldum ḳıç ayaġı26

Üç ayaġ-ıla durur ol bayaġı7

 8737 belürsüz: bellüsüz A.
1 Bu beyit İ nüshasında 8734. beyit ile yer değiştirmiştir.
 8740 hem: ol İ. // hem: ol İ; ʿAlī: velī İ.
 8742 Hem: Her İ; arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.
 8745 ider ol: eyler ol İ; arslan: aṣlan A, arṣlan İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 8748 ḳıç: bir İ. // durur: ṭurur İ.
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 Döndi aña söyledi şāh-ı ʿArab
ʿĀciz olduñ ʿAmru bin Maʿdīkereb

8750 A 262a Kim elüñi ḥīleye urduñ bu kez1

Cengi ḳoduñ ḥīleye durduñ bu kez

Döndi yine ʿAmru bin Maʿdīkereb
İrdi şāha bir ḳılıç urdı ʿaceb 

Ḳalḳana aldı anı şāh-ı ʿArab2

Çünki gördi ʿAmru bin Maʿdīkereb

Kesmedi şāhı ḳılıç oldı melūl 
Gör ki bu kez ḳaḳıdı neyledi ol 

 Ṣundı dutdı şāh-ı merdānı bu kez3

Yaḳasından ol şīr arslanı bu kez

8755  Çekdi kim atından ayıra anı4

Kim götürüben ura yire anı

Niçe zūr itdi-se ayırımadı5

Hīç yirinden ẕerrece ırımadı

Diledi kim ḳoyuban döne anı6

Cūşa geldi ḳaḳıdı Ḥaḳ arslanı

Didi ḥaḳḳ-ı nūr-ı rū-yı Muṣṭafā7

Daḫı çengelümden olmazsın rehā

 Naʿra urdı didi emān yoḳ-durur 
Daḫı ḳurtılmaġa imkān yoḳ-durur

8760   Ḳodı şāhuñ yaḳasın ʿAmru Kereb8

Ṣundı dutdı pes anı şāh-ı ʿArab

 8750 elüñi: elüñ İ; urduñ: örtdüñ İ.
 8752 Çünki: Çün anı İ.
 8754 dutdı: ṭutdı İ. // arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.
 8755 getürüben: getüre İ; ura yire: yire ura İ; anı: arṣlanı İ.
 8756 zūr itdi-se (Berlin 240b): kim zūr-itdi A, kez ẓūr-itdi İ; ayırımadı: şāh ırmadı İ. // ırımadı: ayrılmadı İ.
 8757 arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.
 8758 Ḥaḳḳı: Ḥaḳ İ.
 8760 dutdı: tutdı İ.
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Şöyle naʿra urdı ol şāh-ı ʿArab
Bī-hūş oldı ʿAmru bin Maʿdīkereb

Şāh-ı merdān şehriyār-ı şehr-i dīn1

Dutdı boġazın yaḳası-la hemīn 

Çekdi atdan aldı ol Ḥaḳ arslanı2

Bir eli-le ḳaldurup döndi anı

A 262b, Demür ṭaġ pāresi gibi götürdi13 
İ 171a Resūlu’llāhuñ öñine getürdi4

8765  Ḳarşu vardılar Müsülmānlar hemīn 
Her birisi ḳıldı yüz biñ āferīn

Pes mubārek yiñleri-le Muṣṭafā5

Sildi alnınuñ derini zī-ṣafā

Öpdi alnın bir duʿā ḳıldı aña6

Şöyle kim gördi ʿAmur ḳaldı ṭaña

Pes didi yā ʿAmru bin Maʿdīkereb
Niçe gördüñ niçedür şāh-ı ʿArab

 Ḥaḳ çerisi pehlevānı niçedür
Dīnümüñ ṣāḥib-ḳırānı niçedür

8770  Döndi didi ʿAmru bin Maʿdīkereb7

Yā Muḥammed görmedüm böyle ʿaceb 

Pehlevānlar-ıla çoḳ ceng itmişem8

Bīşesin arslanlara teng itmişem 

Görmedüm ben görmedi hem rūzigār 
ʿAmmuñ oġlı gibi bir çābük-süvār 

 8762 Dutdı: Ṭutdı İ.
 8763 arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ. // döndi: ṭutdı İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 8764 pāresi: yarası A; götürdi: götürür İ. // getürdi: getürür İ.
 8766 derini: terini İ.
 8767 ʿAmur: ʿAmr İ.
 8770 görmedüm: gördüm İ.
 8772 arslanlara: aṣlanlara A, arṣlanlara İ.
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Līkin andan bir ʿaceb nesne bugün1

Gördüm illā bilmedüm anı niçün

 İki ḳuş var başı üstinde uçar2

Başlarında tāc-ı altun nūr ṣaçar

8775  Hem yeşilden nūra beñzer ṭonları3

Ben görürem dem-be-dem kim anları 

Çalduġumca ḳılıca ḳarşu gelür
Her biri ḳanatların ḳarşu virür

Bu benüm ḍarbumı anlar ṣındurur4

Yoḫsa benüm ḳılıcuma kim durur

A 263a Ben ṣınamışam ḳılıcumı eger
Ḍarb urursam seng-i sendānı keser 

 Ol ḳanatlaruñ hemān bir ḳılını5

Çalduġumca kesmedi bir tilini

8780  Pes Resūl didi ki yā ʿAmru Kereb6

Hīç bilür misin nedür ḳuşlar ʿaceb 

Cebrāʾīldür biri Mīkāʾīl-durur7

Sözümizi uşda işidi-durur

ʿAmru didi yā Muḥammed ḥaḳ-durur
Ṭoġru-durur sözlerüñ muṭlaḳ-durur

Didi Peyġāmber ki çün ḥaḳdur didüñ 
Sen inanduñ bize taṣdīḳ eyledüñ 

 Kendüzüñi gel ṣatun al sen bugün8

Ḳahr oluban girme yire ser-nigūn 

 8773 Līkin: Lakin İ. // bilmedüm: bilmezem İ; niçün: neçün A.
 8774 üstinde: ucında İ.
 8775 kim anları: kim onları A, ki anları İ.
 8777 Yoḫsa: Yoḳsa İ; ḳılıcuma: ḳılucuma İ.
 8779 Ol: O İ; ḳanatlaruñ: ḳanatların İ. // tilini: telini İ.
 8780 misin: misiñ İ; nedür ḳuşlar: ne ḳuşlardur İ.
 8781 biri: biri biri İ. // Sözümizi uşda işididurur: Sözümüzi uşda bunlar ididür İ.
 8784 sen: İ nüshasında yoktur. // oluban: olıban A.
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8785  Didi şimdi bile mālum yoḳ-durur 
Ḳaldı māl anda mecālüm yoḳ-durur

Didi Peyġāmber ki māla ṣatmazuz1

Altun aḳça ḳīl ü ḳāle ṣatmazuz

 İlle iki söze ṣataruz hemān2

Dilde yignidür terāzüde girān

Biri bu kim diyesin birdür Ḫudā3

Hem Resūlu’llāh diyesin Muṣṭafā

İ 171b Pāk olasın her günāhuñdan hemān4

Sini nīk-baḫt eyleye her dü cihān

8790  ʿAmru didi yā Resūla’llāh baña
Ṭap dir-iseñ ben ṭapar-ıdum saña 

Sen ḫod dirsin ḳullıḳ it bir Tañrıya5

ʿAḳlı olan bu söze yoḳ mı diye 

Barmaġın ḳaldurdı iḳrār eyledi6

Ḫoş ṭanuḳlıḳ virdi tevḥīd söyledi 

A 263b Göñline īmān nūrı ṭoldı hemān  
Rükn-i İslāmdan biri oldı hemān 

 Beyʿat itdi öpdi Peyġāmber elin7

Baş u cānın ḳodı yolında hemīn 

8795  Pes Resūlu’llāh didi kim yā ʿAlī8

ʿAmru sinüñ ḳonuġuñdur yā velī 

Şāh-ı merdān dutuban ʿAmruñ elin9

Aldı odasına iletdi hemīn

 8786 ṣatmazuz: ṣatmazam İ. // ṣatmazuz: ṣatmazam İ.
 8787 İlle: İllā İ. // yignidür: yinidür A; terāzüde: terāzide İ.
 8788 Muṣṭafā: muṭlaḳā A.
 8789 Sini nīk-baḫt eyleye: Sen nebük-baḫş-ıla İ.
 8791 dirsin: dirsiñ İ.
 8792 tevḥīd söyledi: iḳrār eyledi İ.
 8794 öpdi Peyġāmber: Peyġāmber öpdi A.
 8795 sinüñ: senüñ İ.
 8796 dutuban: dutıban A, ṭutup İ.
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Ol yañadan leşkeri oldı melūl 
Bilmediler öldi mi yā diri ol

Ol gice anda ḳarār eylediler
İrte olsun bir görelüm didiler

 Şāh-ı merdān ʿAmru-çün anda yaḳīn1

Bir deve boġazladı tīzcek hemīn 

8800  Pes buyurdı kim ulu od yaḳdılar2

Pāre pāre et oda bıraḳdılar

ʿAmru Maʿdī ol deveyi hep tamām 
Şöyle yidi kim ṭaña ḳaldı imām 

Kim anuñ ol öyüni-y-imiş hemān3

Bir deveyi yir-imiş ol pehlevān 

Şāh anı göricegez durdı hemīn4

Geldi didi ol Resūle ol emīn

 Didi Peyġāmber oḳıñ gelsün ḳanı5

Vardılar oḳıdılar geldi anı

8805  Didi Peyġāmber ki yā ʿAmru Kereb
Bir deveyi hep yidüñ mi ne ʿaceb

Didi yidüm yā Resūla’llāh belī 
Daḫı ḳarnum ṭoymadı açam velī 

Bir daḫı olsa yir-idüm hem anı
Kim ṭoyurmadı yaluñuz ol beni 

A 264a Yidügümden olmasun size melāl6

Çoḳ-durur bende deve vü genc ü māl

 

 8799 tīzcek: tizcek A, M.
 8800 et: it A.
 8802 ol öyünü-y-imiş: öyüni imiş ol İ.
 8803 durdı: ṭurdı İ.
 8804 ḳanı (Berlin 249a): anı A, İ.
 8808 olmasun: olmaya İ.
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Kişi gönderem getüreler anı
Şöyle ki_ola cümle müʾminler ġanī 

8810  Didi Peyġāmber ki müʾmin bir ḳarın 
Yir yiyecek ḳāniʿ olur pes hemīn 

İlle kāfir ger yise yidi ḳarın1

Ḳāniʿ olmaz daḫı yir bulsa varın 

Pes didi kim yā ʿAmur gelgil berü2

Öpdi Peyġāmber elin vardı ilerü 

Pes mubārek ṣaġ elini Muṣṭafā3

Sürdi ḳarnına ʿAmur buldı ṣafā

İ 172a Sürdi arḳasına hem ḳıldı duʿā4

Sen ḳanāʿat rūzī ḳılġıl iy Ḫudā

8815  ʿAmru eydür ol duʿāyı çün Resūl
Ḳıldı ḥaḳḳumda benüm oldı ḳabūl

Günde bir kez bir para etmek hemān5

Yir-idüm ḳarnum ṭoyardı bī-gümān 

İlle daḫı artdı zūrum ḳuvvetüm6

Oldı ḥaddümden ziyāde ḳudretüm

Ol duʿādan ol nefesden Ḥaḳ baña
Çoḳ saʿādet virdi uş öñden ṣoña 

 Göñlüm ivi nūr-ıla oldı ṭolu7

Olmadum ben daḫı kimseden alu 

8820  Rāvī eydür cümle müʾminler o gün8

Geldiler ḫoş ṣanki ḳıldılar dügün 

 8811 İlle: İllā İ.
 8812 ʿAmur: ʿAmru İ. // vardı ilerü: ṭurdı ilerü İ.
 8813 ʿAmur: ʿAmru İ.
 8814 iy: İ nüshasında yoktur.
 8816 para: pāre İ. // ṭoyardı: ṭoyar İ.
 8817 İlle: İllā İ; zūrum: ẓūrum İ. // ḳudretüm: ḳuvvetüm İ.
 8819 Olmadum: Olmadan İ.
 8820 Geldiler: Güldiler A.
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ʿAmruñ İslāmına şādān oldılar
Hem ʿAlī cenginde ḫandān oldılar 

Pes Resūlu’llāh buyurdı kim ʿAlī1

ʿAmra Ḳurʾān taʿlīm itdi ol velī 

A 264b Fātiḥa sūresin ögretdi tamām
Hem vużūʾyı hem namāzı ol imām

 Şādılıḳdan ʿAmru Maʿdī ol gice2

Gelmedi uyḫu gözine ẕerrece

8825  Cānı göñli ṭoldı nūr īmān-ıla
ʿĀşıḳ oldı biñ göñül bir cān-ıla

Ṣubḥ olınca ʿAmru Maʿdī hem ʿAlī3

Uyımadı taʿlīm itdi ol velī

Çün ṣabāḥ oldı Resūl-ile namāz
Ḳıldı ʿAmru Maʿdī eyledi niyāz

Pes didi kim yā Resūla’llāh buyur4

Göreyüm şol leşkeri kim niçedür 

 Anları İslāma daʿvet ideyüm5

Söyleyüp tevḥīde ḥüccet ideyüm

8830  Ger ḳabūl ḳılurlar-ısa alayum
Cümlesini ḥażretüñe geleyüm

Ger ḳabūl ḳılmazlar-ısa anları6

Ḳırayum ceng-ile ol azġunları

Didi Peyġāmber revādur yöri var 
ʿAmru Maʿdī leşkere oldı süvār

 8822 kim: kim yā İ. // itdi ol: it yā İ.
 8824 uyḫu: uyḳu İ.
 8826 Uyımadı: Uyumadı İ.
 8828 didi kim: İ nüshasında mükerrer yazılmıştır; buyur: buyurġıl İ.
 8829 Söyleyüp: Söyleyüm İ; tevḥīde: tevḥīd İ.
 8831 anları: onları A.
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Nūr-ı İslām çehresinde āşikār 
Göñli şādān ʿaḳlı rūşen şeh-süvār 

 Ḳarşu geldi ol çeri gördi aña
Didi iy begler bilüñ öñden ṣoña

8835  Kim ḥaḳīḳat ben Müsülmān oldum uş 
Ḥaḳḳı buldum ehl-i īmān oldum uş 

Pādişāhum Muṣṭafā-durur benüm1

Meẕhebidür meẕhebüm dīni dīnüm

Putperestlik küfri azġunlıġ-ımış12

ʿĀḳıbetde ḳatı maġbūnlıġ-ımış3

A 265a Ben Resūlüñ muʿcizātuñ görmişem4

Şāh-ıla meydānda cenge durmışam

İ 172b Hem ḳulıyam şāhuñ uş ben ḫalḳa gūş 
Siz ne dirsiz ben Müsülmān oldum uş 

8840  Siz daḫı oluñ saʿādet bulasız5

Olmaz-ısañuz şeḳāvet bulasız

Cümle ol leşker didiler biz saña
Uymışuz hem uyaruz öñden ṣoña 

Bizi al var Resūlu’llāh ḳatına6

Ṣuçumuz dile ilet ḥażretine

ʿAmru Maʿdī aldı geldi leşkeri
Öpdi Peyġāmber elini begleri

 Dört biñ er cümle Müsülmān oldılar 
Nūr-ı īmān-ıla şādān oldılar

 8836 dīnüm: dinüm A, benüm İ.
1 İ nüshasında bu beyit ile 8838. beyit yer değiştirmiştir.
 8837 küfri: küfrān İ; azġunlıġ-ımış: azġunluḳ imiş İ. // maġbūnlıġ-ımış: maġbūnluḳ imiş İ.
 8838 durmışam: ṭurmışam İ.
 8840 Olmaz-ısañuz: Olmazsañuz İ; bulasız: olasız A.
 8842 var Resūlu’llāh: ol Resūlüñ İ.
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8845  Dört biñ er ipçin geyümlü nāmudār11

Dīne geldi beyʿat itdi āşikār

Şād u ḫurrem oldı müʾminler ḳamu2

Ṣanki bayram-ıdı ol günler ḳamu 

Pes Resūlu’llāh buyurdı iy çeri
Bile gelüñ şehre iy Ḥaḳ leşkeri 

Tā kim andaġı Müsülmānlar daḫı3

Göre sizi şād ola anlar daḫı

 Pes iṭāʿat itdi cümle ol çeri
Aldı şehre bile geldi leşkeri

8850  Ol Medīne şehrinüñ ḳavmı tamām4

Ḳarşu çıḳdı ʿavret er ḫōca ġulām 

Öpdi uluları Peyġāmber elin 
Hem ʿAlīye ḳıldılar çoḳ āferīn

Cümle İslām ehli şādān oldılar5

Çoḳ deve ḳoçlar ki ḳurbān ḳıldılar 

A 265b Bir niçe gün durdı anda ol çeri6

ʿİlm ü Ḳurʾān oḳıdılar her biri

 Baʿżısı döndi yine destūr-ıla
Göñli şādān cānı ṭolu nūr-ıla

8855  İlle çoġı gitmedi ḳaldı muḳīm7

ʿAmru Maʿdī daḫı hem oldı muḳīm 

Gitmedi ayruḳ yirine ḳaldı ol28

Cümle aṣḥābdan birisi oldı ol

1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 8846 bayram-ıdı: bayramdur İ.
 8848 andaġı: andagı İ. // şād: şādān İ.
 8850 ḫōca: ḳoca İ.
 8852 ki: de İ.
 8853 niçe: nice İ; durdı: ṭurdı İ.
 8855 İlle: İllā İ.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
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Çoḳ saʿādet devlet issi oldı ol1

Ulu ʿizzet ḥikmet issi oldı ol

Ḳıldı Peyġāmber öñinde çoḳ ġazā2

Kim ġazā ḳılmaġ-ıdı aña sezā 

 İşbu ḳıṣṣa burada olsun tamām3

Oḳıyan diñleyene Ḥaḳdan selām

8860  Oḳıyanı diñleyeni yazanı14

Raḥmetüñle yarlıġaġıl yā Ġanī

Tañrı raḥmet eyleye ol cān içün25

Fātiḥa oḳıñ bunı yazan içün

Tañrı Ḳılıcı Ḫālid Bin Velīdüñ Müsülmān Olduġı ve Tañrı Düşmeni Velīd 
Bin Muġayre’nüñ Cengi Ḳıṣṣasıdur36

Nāle ḳıl iy ʿandelīb olma melūl7

İşbu bāġ-içün ki bu yurduñ degül

Özge yirde gülşenüñ vardur senüñ8

Yoḳ-durur bunda beḳāsı kimsenüñ 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
İ 173a ʿAcāyib ṭūṭīsin cevlāna geldüñ9

Hümā ṣayd itmege seyrāna geldüñ

8865 M 228b Niçün zāġlar-ıla hem-rāh olursın10

Uyarsañ būma sen gümrāh olursın 

 8857 ḥikmet: devlet İ.
 8858 öñinde: öñünde A, İ.
 8859 Oḳıyan: Oḳıyana İ.
1 Bu beyit A nüshasında yoktur.
2 Bu beyit A nüshasında yoktur.
3 Başlık Berlin (243b); Tañrı Ḳılıcı Ḫālid Bin Velīdüñ Müsülmān Olduġı Tañrı Düşmeni Velīd Bin Muġayre 

Cengidür A; Tañrı Ḳılıcı Ḫālid Bin Velīdüñ Müsülmān Olduġı Tañrı Düşmeni Velīd Bin Muġayre Cengidür 
Hidāyet-i Raḥman M; Ḳıṣṣa-yı Ḫālid Bin Velīdüñ Müsülmān Oldıġıdur Velīd ile Cengidür İ. 

 8862 baġ-içün ki bu: baġ çün ki senüñ İ; bu: M nüshasında yoktur.
 8863 Özge: Özgi A.
 8864 ṭūṭīsin: ṭūṭisin A, ṭūṭūsin M. // ṣayd: İ nüshasında mükerrer yazılmıştır.
 8865 Niçün: Neçün A; zāġlar-ıla: zaġlar-ıla A, zaġlara M, zāġılara İ. // Uyarsañ: Uyarsın M; sen: ṣan A; 

būma sen (Berlin 243b): buña sen İ, nesüñe M; būma: buña A.
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Ziyān irer saña zāġdan ḥaẕer ḳıl1

Varacaḳ yollaruña sen naẓar ḳıl 

A 266a Dönişde menzilüñüñ ḥaddi yoḳdur2

Ḳarañulıḳ-durur ışıḳ gerekdür

Yaluñuzlıḳ-durur yoldaş gerekdür13

Başa çoḳ ḥāl gelür ḥāldaş gerekdür4

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 İşbu derddür gözleri giryān iden5

Derd-ile yürekleri biryān iden

8870  İşbu derd-içün revādur aġlaġıl6

Aġlamaḳ derde devādur aġlaġıl

Sīretini ol ulu Peyġāmberüñ27

Söyle tā kim var-ısa cāndan bilüñ

Bü’l-Ḥasan Bekrī rivāyet eyledi8

Ol ki sīreti ḥikāyet eyledi

Gel biz imdi ḫoş ṣalavāt virelüm39

Söze andan başlayalum girelüm10

 Ol didi Ḫālid Müsülmān olduġın11

Ḫūb ḥadīẟdür ehl-i peymān olduġın

8875  Görklü ḳıṣṣadur pesendīde kelām12

Bizden anuñ rūḥına olsun selām 

 8866 zāġdan: zaġlar M. // Varacaḳ: M nüshasında mükerrer yazılmıştır.
 8867 Dönişde: Dönüşde M.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 8868 Yaluñuzlıḳ: Yaluñuz A, Yaluñuz yoḳ İ. 
 8869 derddür: dertdür A, derdüñ M.
 8870 aġlaġıl: aġlamaḳ M. // aġlaġıl: añlaġıl İ, aġlamaḳ M.
2 Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur. M nüshasında bu beyitten sonra bir önceki bölümle ilgili olan şu 

beyit vardır: “Çün ʿAmru Maʿdī Müsülmān oldı hem // Cümle aṣḥabdan birisi oldı hem (8856)”
 8872 Bü’l-Ḥasan: Ebü’l-Ḥasan A. // ki sīreti ḥikāyet eyledi (Berlin 243b): kim işbu sīreti ol söyledi A, M, İ.
3 Bu beyit A ve M nüshalarında yoktur.
 8873 biz: İ nüshasında yoktur.
 8874 olduġın: olduġı A. // peymān: īmān M; olduġın: olduġı A.
 8875 olsun: yüz biñ İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Rivāyet eyledi dir ʿAmru bin ʿĀṣ1

Ki göñlüm gözgüsin dutmış-ıdı pas

Ḳureyş ehli-y-ile bir gün Ḥaremde
Oturmışdum göñül cān baġlu ġamda 

Didüm ben anlara bilür misiz siz2

Muḥammed fikrini ḳılur mısız siz

 Ki günden güne uş işi yüceldi3

Çoġaldı leşkeri göñli ulaldı

8880  Görisersiz yaḳın bir gün geliser4

Ki bu şehri daḫı hem ol alısar

Dīnine geñlü geñsüz ḫalḳ giriser5

Ki kim girmezse dīnine ḳırısar 

M 229a Dilemezem ki ben ol güne ḳalam6

Ki ben anuñ eli altında ölem

Ḥabeş sulṭānı ḳatına giderem7

Dururam anda ben ḳullıḳ iderem

A 266b Eger bu ḫalḳ yine ġālib olursa8

Muḥammed ʿāciz olup baṣılursa

8885  Birüñüzem yine bunda gelürem9

Muḥammed ġālib olursa ḳaluram

Benümle bile pes birḳaç ulular10

Bile ʿazm itdiler gitmege olar

 8876 bin: ibni İ. // göñlüm gözgüsin: göñlümüz göneşini M; dutmış: ṭutmış İ.
 8878 Didüm ben: Ben didüm İ.
 8879 ulaldı: ögledi İ.
 8880 yaḳın: M nüshasında yoktur.
 8881 geñlü geñsüz: göñüllü göñülsüz İ; giriser: girür İ. // kim girmezse dīnine: her kim dīnine girmezse 

M; dīnine: dīne hep İ; ḳırısar: ḳırur İ.
 8882 Ki ben: Ben ki İ.
 8883 giderem: gidelüm M. // Dururam: Ṭururam İ; iderem: iderüm M.
 8884 bu ḫalḳ yine: bunda bu ḫalḳ İ.
 8885 Birü görem: Görürem M; Birüñüzem: Biriñüzem İ. // ḳaluram: görürem M.
 8886 bile pes: pes bile A. // ʿazm: ʿahd M.
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Yaraġ itdük Ḥabeş milkine gitdük1

Zamān-ıla çü şāh ḳatına yitdük

Beni sulṭān bilürdi çün didiler2

Hemān sulṭān ḳatına ündediler

 Yaluñuz vardum ol sulṭān ḳatına3

Duʿā ḳıldum giricek ḫıẕmetine

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
8890  Ḥurmet itdi luṭf-ıla ḫoş söyledi

Ḥācetüñ var-ısa ʿarż itgil didi

İ 173b Ben görürem ʿAmru Meyye nā-gehān4

Pādişāh ḳarşusına durur nihān

Didüm işbu uġrıyı virgil baña
Kim çoḳ ādem öldürüpdür dört yaña 

Çün işitdi işbu sözi pādişāh5

Ḳatı ḫışm-ıla baña ḳıldı nigāh

 Ol bu sözden tünd olup cūş eyledi6

Ḫışm-ıla ḳaldurdı başın söyledi

8895  Didi herze söyleme iy bed kişi7

İy ʿaḳılsuz gözsüz iy ḫoryad kişi

Bu Muḥammed ilçisidür bī-gümān8

Ki_ol-durur Peyġāmber-i āḫir zamān

Enbiyānuñ ḫātemidür serveri
Evliyānuñ pādişāhı rehberi

,

 8887 itdük: idüp M; milkine: mālikine M. // çü: çoḳ İ.
 8888 ündediler: gönderdiler M, iletdiler İ.
 8889 Yaluñuz: Yalıñuz M; ol: M nüshasında yoktur. // giricek: varıcaḳ İ.
 8891 durur: ṭurur İ; nihān: hemān İ.
 8893 işbu: bu İ. // ile: itdi İ.
 8894 olup: itdi M.
 8895 ḫoryad: aḥmaḳ M; iy ḫoryad: ḫoyrad İ.
 8896 Peyġāmber-i: Peyġamber ü M.
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Ol ki ʿĪsā didi virdi_andan nişān1

Ol geliser gelicek āḫir zamān

A 267a, Mensūḫ olısar ḳamu dīnler hemīn2 
M 229b Çoḳ geliser aña Cebrāʾīl emīn

8900  Hīç virem mi ilçisini ben saña3

Kim bu sözi dirsin iy aḥmaḳ baña

Ger ḳonuḳlıḳ ḥaḳḳı yoḳ mı-sa hemān 
Şimdi boynuñ urdururdum bī-gümān 

ʿAmru bin ʿĀṣ çün işitdi bu sözi4

Ḳatı şermende_oldı utandı yüzi 

Pes didi iy pādişāh ʿafv eylegil5

Bilmedin didüm bu sözi şöyle bil

 Çün senüñ ḳatuñda ẟābitdür hemān
Kim Muḥammed ḥaḳ nebīdür bī-gümān 

8905  ʿAḳl u ʿilmüñ daḫı bizden çoḳ-durur 
Devlet içre ḫod naẓīrüñ yoḳ-durur

Ben ġalaṭ eylemişem sen ol güvāh6

Kim Muḥammed ḥaḳ Resūldür bir İlāh

Bunı didüm ṭaşıra çıḳdum hemān7

Durmadum anda daḫı oldum revān

Didüm ol yārenlere bu beg bizi8

Hīç ḳabūl eylemedi birümüzi

 Gidelüm bunda daḫı durmayalum9

Kimsenüñ daḫı yüzin görmeyelüm 

 8898 didi virdi: virbidi A. // geliser gelicek: gelicek geliser A.
 8899 Mensūḫ: Mensūḥ İ; dīnler: dinler M.
 8900 aḥmaḳ: ḥamaḳ A.
 8902 şermende oldı: sermend olup M.
 8903 Pes: İ nüshasında yoktur. // Bilmedin: Bilmedim M; şöyle: söyle M.
 8906 ġalaṭ: ġalaẓ A, M. // Resūldür: Nebīdür M.
 8907 Durmadum: Ṭurmadum İ; anda: andan M, İ.
 8908 Didüm ol: Ben didüm İ. 
 8909 bunda: bundan M; durmayalum: ṭurmayalum M, İ. // yüzin: yüzün M.
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8910  Her birisi atlarına bindiler1

Durmadılar daḫı andan döndiler

İlle İslāmın olardan ʿAmru ʿĀṣ2

Gizledi göñli içinde şöyle ḫāṣ

Her birisi gitdi illü iline3

Dutdı yüzin ol Medīne yolına

Uġradum dir gider-iken nā-gehān4

Ḫālid ibn-i Velīde ol pehlevān 

A 267b Bilesince gider üç oġlanları5

Pehlevānlar beg yigitler her biri 

8915  Ulusı adı Süleymān-ı Saʿīd6

Biri ʿAbdu’llāh biri daḫı Velīd

M 230a, Ḳulları çoḳ ḫāṣ yidek atlar-ıla7

İ 174a Ḫoş mülūkāne gider girmiş yola 

ʿAmru eydür ilerü vardum aña8

Ḫoş taḥiyyāt u selām virdüm aña 

Ol daḫı ḫoş baña ikrām eyledi9

Bildi bini luṭf u inʿām eyledi

 Ben aña ṣordum didüm yā pehlevān10

Böyle ʿazmüñ nireyedür nā-gehān

8920  Baña didi ṭoġrusı yā ibn-i ʿĀṣ11

İdeyüm göñlümdekini saña ḫāṣ

 8910 Durmadılar: Ṭurmadılar İ.
 8911 İlle: İllā M, İ. // göñli: göñlü M.
 8912 Dutdı: Ṭutdı İ.
 8913 Uġradum: Uġradım M.
 8914 Pehlevānlar beg: Pehlevānlaruñ İ.
 8915 Süleymān-ı: Süleymān u A.
 8916 atlar-ıla: aṭlar-ıla İ. // mülūkāne: melikāne M, İ; girmiş: gir M.
 8917 vardum: vardım M. // taḥiyyāt u: taḥiyyātla M.
 8918 bini: beni M, İ.
 8919 ṣordum: ṣordım M; didüm: didim M.
 8920 yā: bu yā İ.
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Kim Muḥammed dīni şeksüz ḥaḳ-durur 
Buña bāṭıldur diyen aḥmaḳ-durur 

Niçe bir tā biz ʿinād eyleyelüm1

Bāṭıl işe iʿtiḳād eyleyelüm

Ḥaḳḳı rūşen oldı güneşden anuñ
Muʿcizātı ḫod aşar başdan anuñ

 Niçe bir düşmen olalum Ḥaḳḳ-ıla2

Tā ki dūst olmaġ-içün bed-ḫalḳ-ıla

8925  Bir kişi kim māżīden virür ḫaber3

Hem gelecek işleri dir ser-te-ser 

Ḳanda varursa muẓaffer āyeti
Ḳamu cengde manṣūr olur rāyeti 

Dīnine girmege anuñ giderem4

Cānumı yolında ḳurbān iderem

Yā ʿAmur sen ḳanda gidersin digil5

Gizlemegil sözi ṭoġru söylegil

A 268a ʿAmur eydür ben daḫı ḫoş söyledüm16

Ḳıṣṣayı Ḫālide taḳrīr eyledüm

8930  Hem Ḥabeş sulṭānınuñ İslāmını7

Hem Resūlden dāʾimā iʿlāmını

Ḫālidüñ İslāma artdı raġbeti8

Biri biñ oldı bu yolda himmeti

Pes baña didi ki gel yā ibn-i ʿĀṣ9

Göñlümüzi şirkden idelüm ḫalāṣ 

 8922 Niçe: Nice M, İ.
 8924 Niçe: Nice M, İ; düşmen: düşmān İ. // olmaġı-çün: olmaḳ içün M.
 8925 kim: İ nüshasında yoktur.
 8927 Cānumı: Cānımı M; yolında: yolunda A, M; ḳurbān: īẟār A.
 8928 ʿAmur: ʿAmr M, İ.
1 M nüshasında bu beytin dizeleri yer değiştirmiştir.
 8930 dāʾimā: dāyimā A.
 8931 raġbeti: ʿizzeti A.
 8932 gel: M nüshasında yoktur; gel yā ibn-i: yā ʿAmr Bin İ. // ḫalāṣ: ḫāṣ İ.
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M 230b Muṣṭafānuñ ḥażretine varalum 
Girelüm dīnine çoḳ yalvaralum

 İdelüm müʾminlere cengde meded1

Ḥaḳ yolında cehd idelüm bī-ʿaded

8935  Tā meger bu şirk çirkinden ḫalāṣ2

Buluban gide göñülden zeng ü pāṣ

Ben sevindüm ḫurrem oldum şādumān3

Kim dīne geldi bu resme pehlevān 

Olısar bir rükni dīn erkānınuñ4

Göñli ḫurrem ola dīn sulṭānınuñ

Hem Müsülmānlar daḫı şād olısar5

Dīn-i İslām ivi ābād olısar

 Pes revān olduḳ yola girdük hemān6

Gice gündüz dimedük sürdük hemān

8940  Çün Medīne şehrine varduḳ yaḳın7

Muṣṭafānuñ mescidin ṣorduḳ hemīn 

İ 174b Ḳapuya varduḳ yüz urduḳ ḫıẕmete8

Çünki destūr oldı girdük ḥażrete 

Yüzümüzi yire urduḳ aġladuḳ9

Ḳarşu durduḳ ellerümüz baġladuḳ 

Başını ḳaldurdı Peyġāmber hemān10

Didi ḫoş geldüñ bugün yā pehlevān

 8934 yolında: yolunda A, M.
 8935 zeng: reng İ, reng-i M.
 8936 sevündüm: sevindim M. // dīne: dine A, M.
 8937 ola: oldı M, İ.
 8938 daḫı: A nüshasında yoktur.
 8939 olduḳ: olup M.
 8940 yaḳın: hemīn İ. // ṣorduḳ: sorduḳ A, ṣordıḳ M.
 8941 Çünki destūr oldı: Destūr oldı çünki M; girdük: girdik M.
 8942 durduḳ: ṭurduḳ İ; ellerümüz: ellerimüz M, ellerümüzi İ.
 8943 geldüñ: geldiñ M.
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A 268b Merḥabā iy yiñi ʿāşıḳ merḥabā 
Merḥabā iy ṭoġru ṣādıḳ merḥabā

8945  Gerçi giç geldüñ eyü geldüñ velī1

Ḥaḳ çerisine meded olduñ belī

Başını ḳaldurdı Ḫālid söyledi
Yā Resūla’llāh ṣuçum ʿafv it didi 

Çoḳ ḍalālet çoḳ cehālet eyledüm
Aṣṣı uş baña ḥacālet eyledüm

Niçe bir ʿömrüm ḍalāletde geçe2

Niçe bir günüm cahāletde geçe 

 Tañrı birdür sen Resūlsin muṭlaḳā3

Bāṭılı terk eyledüm döndüm Ḥaḳa

8950 M 231a Düşdi dutdı öpdi Peyġāmber elin4

Söyledi tevḥīde dönderdi dilin

Beyʿat itdi biñ göñül bir cān-ıla5

Māl u milk ü ʿavret ü oġlan-ıla

Geldi ardınca Süleymān ol daḫı6

Beyʿat itdi_oldı Müsülmān ol daḫı

Hem Müsülmān oldı ʿAbdu’llāh Velīd7

Beyʿat idüp oldılar girçek mürīd 

 ʿAmru ʿĀṣ eydür didüm ben yā Resūl8

Ger bini Allāh ḳılur-ısa ḳabūl

8955  Kim baġışlaya geçen ṣuçlarumı9

Ben daḫı bu yolda ḳoyam varumı 

 8945 geldüñ: geldiñ M; eyü: iyü M. // olduñ belī: irdiñ velī M.
 8948 Niçe: Nice M; ʿömrüm: ʿömrim M. // Niçe: Yā nice M; cahāletde: daʾīm cahāletde M.
 8949 döndüm: döndim M.
 8950 dutdı: ṭutdı İ; öpdi Peyġāmber: Peyġamber öpdi İ; elin: yedin M.
 8951 Beyʿat: Bīʿat M, İ.
 8952 Beyʿat: Bīʿ at M, İ; oldı Müsülmān ol: Müsülmān oldı ol M; itdi_oldı Müsülmān ol: idüp oldı müʾmin ol İ.
 8953 Beyʿat: Bīʿat M, İ; idüp: itdi M; girçek: gerçek M.
 8954 ʿĀṣ: A ve M nüshalarında yoktur; ben: key M. // bini: beni M.
 8955 baġışlaya geçen: geçen baġışlaya M.
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Pes Resūlu’llāh didi yā ʿAmru ʿĀṣ1

Tevḥīd itdi sini ol çirkden ḫalāṣ 

Pes sevindüm beyʿat itdüm cān-ıla2

Ṭoldı göñlüm nūr-ıla īmān-ıla

Oldı İslām nūrı fi’l-ḥāl āşikār3

Gitdi küfrüñ ẓulmeti_oldı tārumār 

A 269a Hem Müsülmānlar daḫı şād oldılar4

Bunlara dīn ʿilmi taʿlīm ḳıldılar 

8960  Şādılıḳdan her birinüñ ol gice5

Uyḫu gelmez gözlerine ẕerrece

Çün ṣabāḥ oldı Resūl-ile namāz6

Ḳıldı itdi her biri dürlü niyāz

Vird oḳındı fāriġ oldı çün Resūl7

Başını ṣaldı aşaġa bir dem ol 

Bildiler kim geldi Cebrāʾīl emīn8

Ṭınmadılar epsem oldılar hemīn 

 Pes ʿAlī ḳaldurdı başın söyledi9

Yā Resūla’llāh ḫaber nedür didi

8965  Yire gökden niçe emr indi yine10

Ḳullarına ne ḫaber dindi yine

İ 175a Pes Resūlu’llāh didi kim yā ʿAlī
Ḫaber ola inşā-Allāh yā velī 

 8956 didi: didi kim M. // sini: sende M, seni İ.
 8957 Pes: Ben M; beyʿat: bīʿat M, İ.
 8958 Oldı: Ṭoldı M. 
 8959 Hem: Hep İ; daḫı: M nüshasında yoktur; oldılar: oldular M. // ʿilmi: ʿilmin M.
 8960 Şādılıḳdan: Şādıluḳdan M. // Uyḫu: Uyḳu İ.
 8961 namāz: namāzı M. // niyāz: niyāzı M.
 8962 ṣaldı aşaġa: aşaġa ṣaldı M.
 8963 Ṭınmadılar: Dınmadılar M.
 8964 ḫaber: M nüshasında yoktur.
 8965 Yire: Bize İ; gökden: Ḥaḳdan M; indi: oldı M. // dindi: indi İ.
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M 231b Cebrāʾīl virür ḫaber kim şol Velīd1

Şol Muġayre oġlı melʿūn ol pelīd

Küfr ü ṭuġyān arturur begler direr 
Üstümüze gelmege leşker direr 

 Çoḳ ʿArablar cemʿ idüp ḳılmış yaraḳ2

Hep çeri virmiş aña yaḳın ıraḳ 

8970  Ḥaḳ Taʿālā şöyle emr itdi bize3

Siz varasız gelmedin tā ol size

Hem buyurdı ḥāfıẓam ben nāṣıram 
Size nuṣret virmege ben ḳādirem 

Emr-i Ḥaḳ dutmaḳda teʾḫīr itmeñüz4

Düşmenüñ cenginde taḳṣīr itmeñüz 

Çün işitdi durdı şāh didi hemān5

Ben varayum iy şeh-i āḫir zamān 

A 269b Ḥaḳ Taʿālā tevfīḳ-ıla anları6

Devletüñde ḳahr idem azġunları

8975  Pes Resūlu’llāh didi kim yā ʿAlī7

Sini müʾminler severler yā velī 

Seni sevmek-durur īmān kemāli18

Seni sevmeyenüñ çoḳdur zevāli9

Kim seni sevmez şeḳāvet ehlidür 
Kim seni sevse saʿādet ehlidür

Pes buyurdı tā Bilāl ḳıldı nidā10

Mescide geldi ḳamu mīr ü gedā 
 8967 kim: M nüshasında yoktur. // Şol: Ol M; oġlı: oġlu M; melʿūn ol: ol melʿūn M, İ.
 8969 idüp: olup İ. // virmiş: dirip M, varmış İ.
 8970 şöyle: riḥlet M. // tā: M nüshasında yoktur.
 8972 dutmaḳda: ṭutmaḳda İ. // Düşmenüñ: Düşmānuñ İ.
 8973 Çün işitdi durdı şāh: Çünki durdı ʿAlī M; durdı: ṭurdı İ. // varayum: varayım M; şeh: şāh M, İ.
 8974 anları: onları M, İ.
 8975 Sini: Seni M, İ; severler: sever gör İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 8976 sevmek-durur: sevmekdür İ.
 8978 tā: kim M; kim: İ nüshasında yoktur.
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 Menbere aġdı Resūlu’llāh hemīn1

Bir belīġ ḫuṭbe oḳıdı ol emīn

8980  ʿAḳlı vālih cānı ḥayrān eyledi2

Dökdi gözler yaşı bārān eyledi

Pes buyurdı kim bilüñ yā müʾminīn3

Geldi didi şimdi Cebrāʾīl emīn

Kim Muġayre oġlı melʿūn ol Velīd4

Çoḳ çeri cemʿ eyledi dir ol pelīd

Üstümüze gelmege ḳaṣd eyledi5

Gelmedin ol siz varuñ aña didi

M 232a Pehlevānlardan bugün kim baş olur6

Tā çeri ḳoşam ki çoḳ ṣavaş olur
 

8985  Pes duru geldi Zübeyr ibn-i ʿAvām7

Didi iy faḫr-ı cihān ḫayru’l-enām

Ben varayum yā Resūla’llāh hemān8

Ceng ideyüm Ḥaḳ yolında yā imām

Himmet eyle anda bir ceng ideyüm9

Kim cihānda tārīḫ itsün ḫāṣṣ u ʿām

Himmetüñle yā bir ulu iş idem10

Yā şehīd olam ola ʿömrüm tamām

A 270a Nuṣret Allāhuñ kim ol Ḳādir-durur11

Ġālib u Ḳāhir Ḥakīmdür hem Selām

 8979 aġdı: çıḳdı M, İ; hemīn: hemān M. // emīn: zamān M.
 8980 gözler: gözden İ.
 8981 şimdi: İ nüshasında yoktur.
 8982 oġlı: oġlu M. // eyledi: itmiş İ.
 8983 siz varuñ aña: size aña varuñ M.
 8984 ḳoşam: ḳoşu M.
 8985 duru: durı M, ṭuru İ.
 8986 hemān: buyur A. // yā imām: şöyle dir İ.
 8987 bir: bir ulu M. // itsün ḫāṣṣ u ʿām: olsun gideyüm M.
 8988 ulu: ulı M; idem: ideyüm M, İ. // ola ʿömrüm: yā ola ʿömrim M; ola: olam İ.
 8989 durur: ʿ allām İ. // Ġālib u: Ġālibi M; ḥakīmdür: ḥakīm İ; ḥakīmdür hem selām: ḥakīm nāṣir-durur M.
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8990  Pes Resūlu’llāh didi yā pehlevān1

Fārisü’l-İslāmsın sen bī-gümān

İ 175b Tevekkül Tañrıya ḳıl nāṣır oldur12

Ḳavīdür ḳamu yirde ḥāżır oldur3

Pes dönüben Saʿda didi ol Resūl4

Kim Zübeyrüñ sen daḫı_ikincisi ol

Pes Ebū Düccāneye daḫı hemān5

Bile ol sen daḫı dir yā pehlevān

 Pes Zübeyre dutdı yüzin söyledi6

İmdi alġıl bu çeriden sen didi

8995  Şol ʿalem altında duran leşkeri7

Al ne deñlü diler-iseñ sen çeri

Pes Zübeyr ibn-i ʿAvām bir bir hemān8

Ṣaydı adlu ad-ıla biñ pehlevān

Hem yidi yüz daḫı ceng-i nerre-şīr9

Biñ yidi yüz yoldaş aldı ol dilīr 

Saʿda didi sen daḫı alġıl çeri10

Ṣaydı aldı ol daḫı hem biñ eri

 Pes Ebū Düccāne daḫı biñ dilīr
Ṣaydı aldı her birisi nerre-şīr

9000  Cümlesi üç biñ yidi yüz pehlevān
Hep añıldı adlu ad-ıla hemān

 8990 sen: M nüshasında yoktur.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 8991 oldur: ol-durur İ. // oldur: ol-durur İ.
 8992 Zübeyrüñ: Zübeyriñ M; daḫı: de M.
 8993 Bile ol sen daḫı dir: Sende bile ol didi M.
 8994 dutdı: ṭutdı İ.
 8995 duran: ṭuran İ.
 8996 adlu: adlı M.
 8997 yidi yüz daḫı: daḫı yidi yüz M. // aldı: oldı M; ol dilīr: nerre-şīr M.
 8998 ol daḫı hem: adlı ad-ıla olda M.



1004 TENKİTLİ METİN 

M 232b Kimse hīç añmadı hergiz Ḫālidi1

Kim Uḥud cengini ḳılan ol-ıdı

Çoḳ Müsülmānlar şehīd olmış-ıdı
Ol puṣudan cenge çün gelmiş-idi

Ol sebebden kimse anı añmadı2

Ḫālid āh itdi göñülden aġladı

A 270b Didi āh kim ben ḳabūl olmamışam
Yā ḳabūl olası ḳul olmamışam

9005  Ḥaḳ Taʿālā ʿālimü’s-sırdur ʿayān 
Gördi ḫāliṣ niyyetin anuñ hemān

Cebrāʾīli virbidi Peyġāmbere3

Ḫālidi beg diñ didi ol leşkere

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Şikeste oldı göñli añmadılar4

Müsülmānlar ṣayudan ṣaymadılar  

Ḳabūl itdük bu dergāha biz anı5

Ḳılıcumuz-durur bilüñ siz anı

 Niçe cengler niçe fetḥler ḳılısar6

Elinde niçe nuṣretler olısar

9010  Anuñ-içün ḳabūl itdük biz anı7

Ki rükn-i püşt ola dīn pehlevānı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Pes Resūlu’llāh mubārek başını8

Ḳalduruban didi kim Ḫālid ḳanı

 9001 Kimse hīç: Kimsesi A.
 9003 aġladı: iñledi M.
 9006 leşkere (Berlin 247a): servere A, İ, ʿaskere M.
 9007 ṣayudan: ṣayıdan M.
 9008 itdük: itdik M. // Ḳılıcumuz: Ḳılıcımuz M, İ.
 9009 Niçe: Nice M, İ; niçe: nice M, İ. // niçe: nice M, İ.
 9010 Anuñ-içün: Anuñ-çün İ; içün: çün M.
 9011 başını: reʾsini M. // Ḳalduruban: Ḳaldurıban A, Ḳaldırıban M.
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Didi lebbeyk bunda uş ḥāżır-durur1

Muntaẓır kim ḫōcadan ne emr olur

Didi yā Ḫālid beşāretler saña2

Kim saña seyfüm dir Allāh görseñe

 Bāzū-yı İslām-durur dir püşt-i dīn3

Bu çeriye beg seni ḳıldı hemīn 

9015  Yöri var yaḫşi yaraġuñ eylegil
Kim çeriye beg sen olduñ şöyle bil 

İ 176a Pes sevindi Ḫālid oldı şādumān4

Aldı ʿışḳ varlıġını gitdi gümān 

Şādılıḳdan yir bulımaz durası5

Yoḳ ḳarārı durası oturası

M 233a Pes Müsülmānlar yaraġ eylediler6

Kim yaraġ-içün yaṣaġ eylediler

A 271a Çün ṣabāḥ oldı ata bindi çeri7

Çıḳdı ṣaḥrā yüzine Ḥaḳ leşkeri

9020  Pes ḳoşun ḳoşun oluban durdılar8

Geldi Peyġāmber irişdi gördiler 

Geldi Saʿd u hem Zübeyr ibn-i ʿAvām9

Hem Ebū Düccāne virdiler selām 

Pes Resūlu’llāh didi muṭlaḳ bilüñ10

Ḫālidi beg dikdi size Ḥaḳ bilüñ

 9012 bunda: bende A. // Muntaẓır: Muntaẓırdur M; Muntaẓır kim: Muntaẓıram İ.
 9013 yā Ḫālid: Ḫālide İ. // dir Allāh gör: didi Allāh M.
 9014 Bāzū-yı: Bāzu-yı A, Yāni İ; İslām-durur dir püşt-i dīn: İslāmdur dīn-i püşt ü dīn A.
 9016 şādumān: Müslimān M. // varlıġını: varlıġunı M.
 9017 Şādılıḳdan: Şādıluḳdan M; durası: ṭurası İ. // durası: durası vü M, ṭurası İ.
 9018 yaraġ-içün yaṣaġ: yaraḳ içün yaṣaḳ İ.
 9019 ṣaḥrā: ṣaḫrā A; yüzine: yüzüne M.
 9020 durdılar: ṭurdılar İ.
 9021 Saʿd u hem: Saʿdı M.
 9022 bilüñ: biliñ M. // bilüñ: biliñ M.
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Ol Müsülmānlar muṭīʿ olduḳ didi
Ḫālidi biz bize beg ḳılduḳ didi 

 Allāha olduḳ muṭīʿ daḫı saña 
Her ne kim emr idesin öñden ṣoña

9025  Anlara anda duʿālar eyledi1

Pes yüzin Ḫālide dönderdi didi 

Didi yā Ḫālid seni bil Ḥaḳ Taʿāl2

Leşkere beg ḳıldı bil ol bī-zevāl

Al ne deñlü ister-iseñ sen çeri3

Kim bugün emrüñde ḳıldum leşkeri 

Didi Ḫālid kim Müsülmānlar benüm4

Ulu ḳardaşum-durur anlar benüm 

 Dilerem ʿAmmār u Mirḳāl u Hişām5

ʿAmr u Miḳdād hem Zübeyr ibn-i ʿAvām

9030  Saʿd u Bū Düccāne Bū Ẕer ʿAmru ʿĀṣ6

Ṣaydı dört biñ nāmudār ol merd-i ḫāṣ 

Her kimüñ añdı adın durdı revān7

Şād oluban ḳaydını gördi hemān 

Geldi ol-dem Ḫālidüñ oġlanları8

Cümle ipçin gökdemürden ṭonları

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
A 271b Ḥamāyil hindī ḳılıç billerinde9

ʿAcāyib nīze ḳalḳan ellerinde

 9025 dönderdi: döndi M; dönderdi didi: döndi söyledi İ.
 9026 yā: M nüshasında yoktur; Taʿāl: Taʿālā İ. // bil ol: ol biri M, ol İ.
 9027 ḳıldum: ḳılduḳ İ.
 9028 kim: ki A, İ. // ḳardaşum-durur: ḳardaşumdur M, İ.
 9029 ʿAmmār u Mirḳāl u: ʿAmmār-ı Mirḳāl-ı M. // ʿAmr u Miḳdād: ʿAmru Maʿdī M.
 9030 u Bū: Ebū M; ʿAmr: ʿAmr ibn İ. // Ṣaydı: İ nüshasında yoktur.
 9031 durdı revān: ṭurdı hemān İ.
 9032 gökdemürden göktemürden A, M; ṭonları: herbiri M.
 9033 Ḥamāyil: Ḥamāʾil M, İ; hindī: hindū A. // ellerinde: ḳollarında İ.
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 Yidekler ipçin atlar ḫāṣ tāzī1

Daḳılmış aña ḳotaz ṭablubāzı

9035 M 233b Geyimlü ḳulları ḫāṣ atlar-ıla2

ʿAcāyib tuḥfe ceng āletler-ile

Resūlu’llāha ḫoş geldi beġāyet
Begendi taḥsīn itdi bī-nihāyet

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
İndiler atdan üçi daḫı hemīn3

Öpdiler anda Resūlu’llāh elin

Bir ʿalem virdi Süleymāna Resūl4

Kim ulu oġlı-y-ıdı Ḫālidüñ ol

 Pehlevān merd-idi ḳılıç urucı5

Yoġ-ıdı_anuñ ḳılıcına durucı

9040  Biş yüz er virdi ḳamu ipçin süvār6

Pehlevān cengi erenler nāmudār 

İ 176b Virdi ʿAbdu’llāha daḫı bir ʿalem7

Biş yüz ādem aña daḫı virdi hem 

Bir ʿalem daḫı Velīde hem Resūl
Virdi aldı biş yüz ādem daḫı ol 

Bir ʿalem ḳaldurdılar ġāyet ulu8

Ḥaḳ Resūl adı yüzinde yazılu

 Virdi Ḫālide didi yā pehlevān 
Ḥaḳ seni beg ḳıldı bugün bil ʿayān  

 9034 Yidekler: Yideklü M. // Daḳılmış: Ṭaḳılmış M, Ṭaġılmış İ; aña: āha A, baḥr İ; ḳotaz: ḳotas A.
 9035 ḳulları: ḳullar ile M.
 9037 atdan: andan M. // anda: andan M; elin: yedin M.
 9038 oġlı: oġlu A, M; Ḫālidüñ: Ḫālidiñ M.
 9039 merd: merdān M. // durucı: ṭurucı İ.
 9040 cengi erenler: ceng erleri M, ceng erenleri İ.
 9041 aña daḫı: daḫı aña İ.
 9043 yüzinde: yüzünde A, anda İ.
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9045  Şol ḳavum üzre ki senden ilerü1

Geldiler sen geldüñ anlardan girü 

Ger olar bir işde tedbīr ideler2

Meşveretle sözlerin bir ideler 

 Anlaruñ-ıla muḫālif olma sen 
Anlaruñ dilemedügin ḳılma sen 

A 272a  Ḥaḳ Taʿālāya tevekkül eylegil3

Nāṣır oldur ḥāfıẓ oldur şöyle bil 

 Hem baṣīrdür dāʾimā seni görür4

Hem semīʿdür her sözüñi işidür 

9050  Cümle ḫalḳuñ sırrı aña āşikār 
Ḳamu yirde ḥāżır ol Perverdigār

Her kime dilerse nuṣret ol virür5

Kimden alur kime devlet ol virür 

M 234a Ḫālid el öpdi revān oldı gider6

Leşker-ile şādumān oldı gider

Ol Velīd ibn-i Muġayre iline7

Yöridiler gice gündüz yolına

 Bir iki gün gice gündüz gitdiler 
Yaġı kāfire yaḳıncaḳ yitdiler

9055  Ol daḫı çıḳmış-ıdı leşker dirüp8

Pehlevānlar nāmudār erler dirüp 

Bildi Ḫālid çünki düşmendür yaḳın9

Ḳondı ol gün bir ṣulu yirde hemīn 

 9045 üzre: üzeri İ; ki: M nüshasında yoktur. // geldüñ: geldiñ M.
 9046 işde: işe İ. // Meşveretle: Meşveretde M.
 9048 nāṣır oldur ḥāfıẓ: ḥāfıẓ oldur nāṣır İ.
 9049 semīʿdür: semīʿ M.
 9051 nuṣret: M nüshasında yoktur.
 9052 el: M nüshasında yoktur. // şādumān: şād M.
 9053 ibn-i: bin İ. // yolına: yoluna M.
 9055 dirüp: dirip A.
 9056 düşmendür: düşmāndur M, İ. // gün bir: yir M.



1009Sîretü’n-Nebî

Çünki yatsu oldı ḳıldılar namāz 
Ṭopraġa urdı yüzin ḳıldı niyāz 

Pes kiçi oġlı Velīde söyledi1

Dur yirümde bu gice oġul didi 

 Ger ṣabāḥ senden ṣorarlarsa beni2

Bilmezem di ḳançaru gitdügini

9060  Ben dilerem bu gice şeb-ḫūn idem3

Kāfirüñ baġrını tā pür-ḫūn idem 

Aldı iki oġlını ḳullar-ıla
Ḫoş tevekkül ḳıldı girdiler yola 

Ḥaḳ Taʿālā yolların ḳıldı yaḳın4

Kāfir ordusına irdiler hemīn

A 272b Bir ulu ṣaḥrāda kāfir leşkeri5

Mevc urur deryā gibi ḳonmış çeri 

 Göge çıḳmışdı ādem at āvāzı16

Yanar odlar ṭolu-dı ṭaġ u yazı7

9065  Bir sāʿatden diñdi ol ḫalḳuñ üni8

Söndi odlar gördi çün Ḫālid anı 

İ 177a Çaġladı niçe-y-se kāfir leşkerin9

Ṣaldı iki yañadan oġlanların

Her birisi ḳullar-ıla vardılar10

Ordunuñ iki yanından girdiler

 9058 oġlı: oġlu M. // Dur: Ṭur didi İ.
 9059 senden: M nüshasında yoktur; senden ṣorarlarsa: ṣorarlarsa senden İ.
 9060 şeb-ḫūn idem: baṣġun ḳılam M. // idem: ḳılam M.
 9062 irdiler: irler M.
 9063 ḳonmış: ḳonmışdı M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9064 ādem at: at ādem M; āvāzı: avāzı A, M. // ṭoludı: ṭolupdur M, ṭolıdı A.
 9065 sāʿatden: saʿatden A, M. // Söndi odlar: Söyündi odlar A, M, Söyündi od İ; odlar gördi çün Ḫālid: 

odları çün gördi M; çün: ol A, İ; anı: üni A, velī İ.
 9066 Çaġladı niçeyse: Çün uyḳuya vardı M; leşkerin: leşkeri M, İ. // yañadan: yañaya M; oġlanların: 

oġlanları M, İ.
 9067 Ordunuñ iki: Ordınuñ M, İ.
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Bir yañadan Ḫālid ün itdi hemān1

Yüce tekbīr eyledi ol nā-gehān

M 234b Çekdi ḳılıç girdi kāfir içine2

İki biçdi uġradı-sa ḳaçına 

9070  Her biri bir yañadan ün itdiler3

Üç yanından şöyle şeb-ḫūn itdiler 

Ṭoldı ʿālem ol gice tekbīr üni4

Kim Çalap biñ ḳılmış-ıdı bir üni 

Kāfir uyḫudan uyandı nā-gehān5

El ḳılıca urdı uyanan hemān

Ṣandılar kim ṭaşradan geldi yaġı
Kendüler birbirine oldı yaġı

 Key ḳarañu-y-ıdı gice durdılar6

Yaġı ṣanup birbirini ḳırdılar

9075  Bir ḳıyāmet ḳopdı āheng itdiler
Birbiri-le ṣubḥa dek ceng itdiler

Ol gice Ḫālid daḫı oġlanları17

Niçe ceng itdi ne diyem anları8

Kāfiri irte olınca ḳırdılar
Çün yaḳın irişdi irte gördiler 

A 273a Döndiler birbiri-le bulışdılar9

Tañrıya şükr eyleyüp görişdiler 

 9068 eyledi: itdi İ.
 9069 ḳaçına: kim ḳatına M.
 9070 yañadan: yaña M; ün itdiler: uç indiler İ. // yanından: yañadan M; şeb-ḫūn: baṣġun M.
 9071 ḳılmışıdı: eylemişdi İ.
 9072 uyḫudan: uyḳudan İ.
 9074 durdılar: ṭurdılar İ. // ṣanup: ṣanıp M.
1 Bu beyit M nüshasında 9081. beyite yazılmıştır.
 9076 Ḫālid daḫı: Ḫālidüñ İ.
 9078 birbiri-le: birbirine A. // eyleyüp: idüben M.
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 Döndi Ḫālid varduġı yola gider1

Çün ṣabāḥ irişdi kāfir gör n’ider 

9080  Birbirini ḳırar-ımış gördiler2

Çekdiler ḳılıçlarını durdılar 

Gördiler kim birbirin ḳırmış hemān3

Yad kişiden bir ölü yoḳdur ʿayān 

Bildiler kim birbirin ḳırmış çeri4

Āh idüben aġladılar her biri

Açdı ʿavretler ṣaçın ḳıldı fiġān
Bir muṣībet ḳopdı ol gün nā-gehān

 Kim yaralu kimisi ḳırıldılar5

Beglerinüñ ḳatına dirildiler

9085  Ol Velīd didi ki hāy n’oldı size6

İşbu işi böyle kim ḳıldı size

M 235a Didiler kim yatur-iken nā-gehān
Ādem ü at üni-le ṭoldı cihān 

Yıldırım gibi ḳılıçlar oynadı7

Ceng odı yandı ki ḳanlar ḳaynadı 

Şöyle ṣanduḳ yaġı ḳoyıldı hemān8

Uġraşan birbirine virmez emān 

 Birbirümüz-ile cenge durmışuz9

Yaġısuz birbirümüzi ḳırmışuz

9090  Ol Velīd melʿūn didi hāy tīz duruñ10

Ṭolanuñ orduyı iz var mı görüñ 

 9079 varduġı: geldügi M, İ. // kāfir gör: gör kāfir A.
 9080 ḳılıçlarını: ḳılıçların M; durdılar: ṭurdılar İ.
 9081 birbirin: birbirini İ. // ʿayān: nişān İ.
 9082 idüben: idüp İ.
 9084 Kim: Kimi M, İ.
 9085 böyle: İ nüshasında yoktur; böyle kim: kim ola M; ḳıldı: ḳılan M.
 9087 oynadı: oynaşur İ. // ḳaynadı: ḳaynaşur İ.
 9088 ṣanduḳ: ṣandıḳ M.
 9089 birbirümüzi: biz birbirimüz İ.
 9090 hāy: kim M; tīz: tiz A, M; tīz: İ nüshasında yoktur; duruñ: ṭuruñ M, İ.



1012 TENKİTLİ METİN 

İ 177b Didiler gelmiş yabāndan az çeri1

Hem dönüp gitmiş yabāna izleri 

Çün işitdi işbu sözi ol laʿīn2

ʿAmmusınuñ oġlı var-ıdı hemīn 

A 273b Pehlevān maġrūr-ıdı çābük-süvār 
Didi aña biñ kişi al nāmudār

 Mürre-y-idi kāfirüñ daḫı adı13

Yitegör ol uġrılara tīz didi

9095  Yöri iy Mürre yitegör anları4

Gör ki kimdür tīz dutagör anları 

Yoḫsa ʿār olur ʿArabda bu ʿaẓīm5

Şāyed itmiş ola bunı bir leʾīm

Biñ er-ile bindi ol Mürre hemān6

Ḫālidüñ izince oldılar revān 

Ḳuşlıḳ olıcaḳ yitişdi anlara7

Bir ulu yazıda ol merdānlara

 Çünki Ḫālid kāfiri gördi hemān8

Kim ḳaġan [tek] yitdi virmez hīç emān 

9100  Pes Süleymāna didi kim iy oġul9

Cenge dön cidd-ile key merdāne ol 

Pes Süleymān naʿra urdı nā-gehān10

Çekdi ḳılıç kāfire döndi hemān

Şöyle kim ṣaldı ḳılıç ol nāmudār
Elli atmış kāfiri öldürdi zār

 9091 gitmiş yabāna: yabāna gitmiş M.
 9092 oġlı: oġlu M.
1 Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur.
 9095 Yöri: Tiz M; gör: gör sen M. // tīz: tiz A; duta: ṭuta İ.
 9096 bunı: anı M.
 9097 ol: M nüshasında yoktur. // izince: ardınca M, İ.
 9098 olıcaḳ: olunca M, İ; yitişdi: yirişdi İ. // yazıda: yazuda İ.
 9099 kāfiri: anları M. // ḳaġan [tek] (Berlin 249b): ḳafādan A, M, İ; hīç: hiç A, M; virmez hiç: hīç virmez İ.
 9100 dön: dur M.
 9101 döndi: girdi M, düşdi İ.
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M 235b Çün Süleymān destibürdin gördiler1

Ḳorḳdı kāfir göñli girü durdılar 

 Didiler döndi birisi bunlaruñ 
Dökdi ḳanın bu ḳamu ölenlerüñ 

9105  Ger ḳamusı döner-ise n’ola ḥāl2

Didiler döndiler andan fi’l-ḥāl 

Ḳaçdılar andan daḫı durmadılar3

Çün Velīdüñ ḳatına vardı olar 

Ḳaḳıdı melʿūn ḳatı ḫışm eyledi4

Sögdi n’oldı gitdüñüz size didi 

Didiler kim bir bölük merdāneler  
Pehlevānlar şūrīde dīvāneler

A 274a Yā Muḥammed āli dirler çaġırur5

Tekbīr ider her biri naʿra urur 

9110  Ḳaḳıdı melʿūn ata oldı süvār6

Ata bindi ol çeride kim ki var 

Gitmemişdi Ḫālide irişdiler7

Ol daḫı ḳarşuladı dürişdiler

Bir ulu ceng oldı ḳatı kāruzār
Göge çıḳdı ḳan buḫārı-la ġubār

Bu yañadan çünki İslām leşkeri 
Ḳıldılar irte namāzın begleri

 Pes Velīde ṣordılar babañ ḳanı 
Ḳanda gitdi yā şol iki oġlanı

 9103 destibürdin: dest-i burzın A, desd-i pāzın M; bürdin: yudan İ; girü: giri M; durdılar: döndiler İ.
 9104 Didiler: Diyüben M.
 9106 durmadılar: ṭurmadılar İ. // vardı: geldi A; vardı olar: dirildiler İ.
 9107 n’oldı gitdüñüz size: n’olduñuz geldüñüz siz M; gitdüñüz size: size gitdüñüz İ.
 9109 āli dirler: āl diyüp M; dirler: diyüp İ.
 9110 kim: ne İ.
 9112 dürişdiler: ṭurışdılar A, İ.
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9115  Didi kendü gitdi baña dur didi1

Ben gelince sen yirümi gör didi 

Şöyle sizerem ki cenge gitdi ol2

Kāfire bu gice şeb-ḫūn itdi ol

İ 178a Didi ʿAmmār imdi binüñ sürelüm3

Cengdedür ol biz meded irgürelüm 

Bindi İslām leşkeri sürdi hemān4

Raḫtların dişürdi sürdiler revān

 Öyle yaḳın ceng yirine irdiler5

Ḫālidi ceng ortasında gördiler 

9120 M 236a Bilesince ḳulları oġlanları6

Ortaya almışdı kāfir anları

Ḳara bulut gibi tozlar oynaşur7

Yıldırım gibi ḳılıçlar ḳaynaşur 

Göklere çıḳmış ḳılıç çomaḳ üni8

Ḳan buḫārı baġlamış gün yüzini 

A 274b Bir ulu gülbeng-ile pes nā-gehān
Tekbīr itdiler Müsülmānlar hemān 

 Ḫālidüñ ḳulaġına tekbīr üni
Çün irişdi ḫurrem itdi göñlini

9125  Naʿra urdı ḳatı tekbīr eyledi 
Yüce āvāz-ıla tevḥīd söyledi

Depdi kāfir içine ṭaldı yine9

Ṣaġa ṣola ḳılıcın ṣaldı yine

 9115 kendü: kendi M, İ; dur: ṭur İ.
 9116 şeb-ḫūn: baṣḳun M.
 9117 Cengdedür ol: Cengdedür M.
 9118 Raḫtların: Raḫtlarını M; dişürdi sürdiler: ḳodup sürüp gitdi A, ḳoyuban gitdi M; revān: hemān M.
 9119 Öyle yaḳın: Öyleye dek M; Öyle: Öyleye İ.
 9120 Bilesince: Yanınca M; ḳulları: ḳulları hem M. // almışdı: almışlar İ.
 9121 oynaşur: ḳaynadı İ. // ḳaynaşur: oynadı İ.
 9122 yüzini: yüzüni A, M.
 9126 yine: hemān M. // yine: hemān M; ṣaldı: çaldı A.
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Keser başlar ḳırar eller ayaḳlar11

Döker ḳanlar velī Ḥaḳ anı ṣaḳlar

Bu yañadan şimdi müʾminler daḫı2

Depdi kāfir cengine anlar daḫı 

 Şöyle ceng oldı bir ulu kāruzār3

Dutdı dünyā yüzini gerd ü ġubār 

9130  Pehlevānlar gürzlerini ṣaldılar 
Yıldırım gibi ḳılıçlar çaldılar

Gāh cidālar yardı ādem baġrını4

Gāh çomaḳ yıḳdı yuġurdı yaġrını

Müsülmānlar ḳamu elbir iderler25

Bülend-āvāz-ıla tekbīr iderler 

Himmet-ile yöriyüp ceng itdiler6

Yiryüzini kāfire teng itdiler

 Ṣındı kāfir leşkeri döndi hemān7

Çün Velīd gördi anı ol bed-gümān 

9135  Ḳaḳıdı sögdi didi n’oldı size
Kim bu az yaġı bu_işi ḳıldı size

Didiler iy beg bu ġafletden uyan8

Sen bu mestlikden gözüñ aç ṭur ṭayan

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
M 236b Ki Yeẟrib pehlevānları gelüpdür

Muḥammed adı-la ṣayup ṣalupdur9

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9128 şimdi: depdi M, cümle İ. // Depdi: Girdi M; cengine: içinde M.
 9129 Dutdı: Ṭutdı M, İ; yüzini: yüzüni A; gerd ü: girdi M, gezdi İ.
 9131 Gāh: Geh A, Key İ. // yaġrını: baġrını M.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9133 Yiryüzini: Yiryüzüni A.
 9134 gördi: İ nüshasında mükerrer yazılmıştır; bed-gümān (Berlin 250b): bī-gümān A, M, İ.
 9136 beg: beg sen M.
 9137 pehlevānları: pehlevānlar M; gelüpdür: gelipdür A. // ṣalupdur: ṣalıpdur A.
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A 275a Ki İslāmuñ güzīde erleridür
Muḥammed dīninüñ serverleridür

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Her birisi kendüyi ḳalbe urur1

Anlaruñ ḳılıçlarına kim durur 

9140  Ḳorḳmaz ölmekden ḳayurmaz birisi 
Yanar oddur hep uşaġı irisi

İtmek isterdüñ anı kim sen nihān2

İtdi anlar uş anı saña ʿayān 

İ 178b Pes Velīd ibn-i Muġayre ol laʿīn3

And içüp didi bugün size hemīn 

Gösterem bir iş ki ḥayrān olasız4

Er niçe olur dünyede siz bilesiz

 Bunı didi leşker-ile ol laʿīn5

Depdi İslām leşkeri üzre hemīn

9145  Ḳarşuladı anı müʾminler daḫı
Ḫālid ü Miḳdād u ʿAmmār iy aḫı

Hem Zübeyr ü Saʿd u Vaḳḳāṣ ol dilīr6

Hem Ebū Düccāne ʿAmru Maʿdī şīr 

Ḥaḳ çerisi pehlevānları ḳamu17

Dīn-i İslām cān-fişānları ḳamu8

Ün-ile tekbīri gülbeng itdiler9

Ḳarşulayup kāfiri ceng itdiler

 9139 Anlaruñ: Elleriñ M; durur: ṭurur İ.
 9141 isterdüñ anı: isterdiñ M; nihān: hemān M. // İtdi anlar uş anı saña (Berlin 250b): Anlar itdiler 

saña uşda M, İtdiler anlar uş saña A, Eylediler saña anlar uş İ.
 9142 bugün size: size bugün M.
 9143 dünyede siz bilesiz: imiş siz göresiz M; dünyede: dünyāda İ; bilesiz: göresiz İ.
 9144 leşker-ile: leşkerine İ.
 9146 Saʿd: Saʿdī A. // Maʿdī: Saʿd u İ.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 9147 fişānları: nişānları İ.
 9148 Ün: Şevḳ M.
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 Ḳarışup İslām küfrüñ leşkeri1

Dökdiler ḳan kesdiler çoḳ başları

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
9150   Ayaḳda yulanup ṭop gibi başlar2

Ki ḳandan laʿle döndi ḳara ṭaşlar

  Erenler naʿrası atlar āvāzı3

İrişdi ʿarşa cengüñ ṭablubāzı

Ol ünden yanḳulandı hep felekler
Bu heybetden ṭaña ḳaldı melekler 

A 275b Deñizde balıġ u ḳurıda ḥayvān4

O cengüñ heybetinden ḳaldı ḥayrān 

 Aḳar ḳan ırmaġı oldı revāne5

Ḳılıç çaḳıldusı ṭoldı cihāna

9155 M 237a Ḳara toz ḳan buḫārı ṭoldı ʿālem6

Ki göz görmez ḳarañu oldı ʿālem 

Ḳara ḳana bulaşdılar erenler17

Bunı böyle ḫaber virdi görenler8

O gün aḫşam olınca oldı bu ceng9

Yir-ile gök arası ṭoldı bu ceng

Çün aḫşam olıcaḳ ayrıldı leşker10

Ḳonışdılar biribirne ber-ā-ber 

 Ṣayarlar ol gün İslām leşkerinden11

Ki üç yüz er şehīd olmış varından

 9149 Ḳarışup İslām küfrüñ: Ḳarşulayıp küfri İslām A, M.
 9150 yulanup: yuvalanur M, yuvalanup İ. // ḳandan: ḳan M.
 9151 āvāzı: avāzı A, M. // ṭablubāzı: ṭablıbāzı M.
 9153 Deñizde balıġ u: Deñizlerde balıḳlar M; balıġ: balıḳ İ.
 9154 çaḳıldusı: çaḳıldısı M.
 9155 oldı: oldu M.
1 İ nüshasında 9151. beyit ile 9152. beyit yer değiştirmiştir.
 9156 Bunı: Bunu M.
 9157 olınca: olunca M. // Yir-ile: Ki yirle M.
 9158 Ḳonışdılar: Ḳondılar İ; biribirne: biribir-ile M, birbirine İ.
 9159 Ki: Kim İ; olmış varından: olmışdur andan İ.
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9160  Velīd ibn-i Muġayre ṣayar ol gün1

Ḳırılmış biñ yidi yüz kāfir ol gün

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ol gice ol iki leşker yatmadı2

Kimsenüñ ḳılıç elinden gitmedi 

Tā ṣabāḥ olınca Ḫālid pehlevān3

Ol çeriye kendü oldı pāsubān

Çün ṣabāḥ irişdi ḳıldılar namāz4

Yine ḳıldılar çeriler cenge sāz

 Bindi Ḫālid tertīb itdi leşkeri5

Ṣaġda ṣolda ḳalbde ḳodı begleri

9165  Pes Velīd ibn-i Muġayre ol laʿīn
Leşkerin yaṣadı ol daḫı hemīn

Pes buyurdı oḳçılar oḳ atdılar6

Gökyüzinden tīr-i bārān itdiler

İ 179a Ol iki leşker elişdiler yine7

Başlara çomaḳ çalışdılar yine

A 276a Yine ḳılıçlar boyunlar ṭoġradı8

Yine yüreklere oḳlar uġradı

 Ḳopdı bir toz ḳarañu oldı cihān19

Ṭoldı ün-ile zemīn ü āsumān

9170  Ḥaḳ çerisi ḫoş ḳılıçlar urdılar10

Kāfirüñ cengine ḳarşu durdılar

 9160 ibn-i: bin İ. // yidi: iki İ.
 9161 Ol: Ol gün ol İ.
 9162 kendü: kendi M.
 9163 ḳıldılar: ḳıldı iki M.
 9164 ḳalbde: M nüshasında yoktur.
 9166 Gökyüzinden: Gökyüzüne M.
 9167 elişdiler: üleşdiler M.
 9168 ṭoġradı: doġradı A.
1 M nüshasında bu beyitten sonra “Ḥaḳ çerisi ḫoş ḳılıçlar oynadı / Ḳan buḫārı deñiz oldu ḳaynadı” beyti vardır.
 9170 Ḥaḳ çerisi: Müslümānlar M. // durdılar: ṭurdılar İ.
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M 237b Her birisi cānını iẟār ider1

Çoḳ kāfirden yüz çevürmez ʿār ider

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
O gün ceng oldı anda yine böyle
Şuña degin ki tā olınca öyle

 Çün öyle oldı cengden döndi leşker2

Yine yirlü yirine ḳondı leşker

Birez diñlendiler yorılmış-ıdı3

Hem atları daḫı key ḳalmış-ıdı

9175  Müsülmānlar ḳılur öyle namāzın4

Ḳılurlar her biri pes kārusāzın 

Yine bindi o leşkerler ser-ā-ser5

Ki ṣaflar baġlayup durdı ber-ā-ber 

Hemān-dem ceng ḳapusın açdı Ḫālid
Kimi çaldı-sa iki biçdi Ḫālid

 Ḳapar bir kişiyi atdan alurdı6

Girür cenge anı ḳalḳan ḳılurdı

Elinde tā ki pāre pāre olur7

Bıraġur pāresin bir daḫı alur 

9180  Deperdi gāhī ṣaġa gāhī ṣola8

Gehī ḳalbe deper ol gāhī ḳola

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Şöyle ceng eyledi ol gün ol dilīr9

Kim herāsān oldı kāfir ḳorḳdı dir

 9171 Çoḳ: Hīç M.
 9173 ḳondı: ḳondılar İ.
 9174 Birez: Birāz İ.
 9175 namāzın: namāzı M. // biri pes kārusāzın: birisi kārusāzı M; biri pes: birisi İ.
 9176 durdı: ṭurdı İ.
 9178 Ḳapar: Ḳapardı M; kişiyi: kişi M, İ. // Girür: Giri M, Girü İ.
 9179 tā ki pāre pāre olur: ol kişi pārelenürdi M. // alur: alurdı M.
 9180 Gehī: Gāhī M, İ; deper ol: deperdi M, İ.
 9181 ol: İ nüshasında yoktur. // oldı: aldı A.
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Pes dirildiler Velīde vardılar
Söylediler ol pelīde vardılar 

A 276b Didiler kim bu kişi ḳırdı bizi1

Çün ġarīm olımazuz gördi bizi

Ol didi olmañ melūl kim uş çeri2

Geldi yitdi andlularum leşkeri

9185  Hep çeriye oḳımışam begleri3

Umaram bugün yarın yite çeri

Bunı böyle söyleyince bir ġubār
Ḳopdı bir leşker görindi āşikār

Geldi biñ er cümle cevşen-pūş süvār4

Tāzī atlara binerler nāmudār

M 238a Ol Benī Bekrüñ çerisi-miş meger 
Begleri key pehlevān ḫoş gürbüz er

  Çün Velīdüñ ordusına girdiler
İndiler atdan ḳatına vardılar

9190   Pes görişdiler Velīd ṣordı daḫı5

Hīç çeri var mı gelür yā_ibn-i aḫı

Didi ol kim uş belī irdi çeri6

İre bugün niçe begler leşkeri 

İ 179b Rāvī eydür ceng-idi ol gün yine7

Çün irişdi gün ikindi yirine 

 Geldi bir leşker kim ol ṣaḥrā yüzi8

Ṭoldı hep inişi yoḳuşı düzi

 9183 ḳırdı: ḳırar M. // gördi: gör İ.
 9184 andlularum (Berlin 251b): atlularum İ, M, adlularum A.
 9185 Hep çeriye: Hem ḳatuma M. // Umaram: Umaram ki M; yite: ire İ.
 9187 Tāzī: Tāze İ.
 9190 yā_ibn-i: bün A, yā bin M.
 9191 niçe: nice M, İ.
 9192 ikindi: ikindü A.
 9193 yüzi: yazı İ. // inişi yoḳuşı: inişi vü yoḳuşı vü M.
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ʿAlemler dürlü dürlü başın açar11

Cidālar oynar od ucında ṣaçar2

9195  Rāvī eydür geldi otuz biñ çeri
Çün Müsülmānlar görür ol leşkeri 

Bir para göñülleri ḳorḳdı meger3

Kāfirüñ çoḳlıġına ḳılup naẓar 

Yine bir merdāne tekbīr itdiler 
Yüce āvāz-ıla ün bir itdiler

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
A 277a O tekbīrüñ üni ṭaġlara düşdi

Ki vaḥşīler ḳulaġına irişdi

Ki ṭaġ ṭaş cān-āverler iñiledi4

Müsülmānlar-içün yardım diledi 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
9200  Ḫālid eydür hāy Müsülmānlar görüñ5

Siz ḳayurmañ ḳayġusın bu leşkerüñ 

Ḳılıç-ıla ḳırayum ben bunları6

Ṭamuya virbiyeyüm azġunları

Ol Resūl-i Hāşimī ḥaḳḳı içün7

Ol nebīler ḫātemi ḥaḳḳı içün

 Yüz bu deñlü ger olursa bu çeri8

Ẕerrece yoḳdur gözümde bu varı 

Ḳılıç-ıla bunları ḫāk ideyüm29

Yarayum yüreklerin çāk ideyüm 

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9194 dürlü dürlü: dürlü M. // ucında: ucından İ.
 9196 para: pāre İ; göñülleri ḳorḳdı: ḳorḳdı göñülleri M.
 9199 cān-āverler: cānaverler A, cānavārlar İ. // Müsülmānlar-içün: Müsülmānlar içün M, İ.
 9200 hāy: hey M, iy İ. // Siz: M nüshasında yoktur.
 9201 Ḳılıç-ıla: Ḳılıca M. // virbiyeyüm: virbiyiyem A.
 9202 Resūl-i: Resūlü M; Hāşimī: Hāşimīnüñ M; ḥaḳḳı içün: ḥaḳḳı-çün M, İ. // ḫātemi ḥaḳḳı içün: 

ḫāteminüñ ḥaḳḳı-çün M; ḥaḳḳı içün: ḥaḳḳı-çün İ.
 9203 Yüz bu deñlü ger olursa: Ger olursa yüz bu deñli M; ger: İ nüshasında yoktur. 
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
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9205  Geldi aḫşam ḳarañu oldı cihān1

Yine kendü bindi Ḫālid pehlevān

M 238b Tā ṣabāḥa dek ṭolandı leşkeri 
Uyısun yorġun-durur didi çeri 

Geçdi ol gice yine oldı ṣabāḥ2

Ḳarañulıḳ gitdi çün geldi ṣabāḥ 

 Rūşen itdi nūr-ıla dünyā yüzin3

Gördi göz ṣaḥrā yüzin deryā yüzin 

Pes yaṣadı yine Ḫālid leşkeri4

Durdılar yirlü yirinde her biri 

9210  Pehlevānlar ṣaġda ṣolda durdılar5

Çekdiler ḳılıç ʿalem ḳaldurdılar

Pes Velīd ibn-i Muġayre ol laʿīn6

Tertīb eyledi yaṣadı leşkerin

Ḳoşunlar baġladı durdı ber-ā-ber7

Ḳamu ipçin geyimlüler ser-ā-ser 

A 277b Delürmiş ṭalġalu deryāya beñzer18

Ṭolu dīv ejdehā ṣaḥrāya beñzer

Çaldılar kūs u ṭavul ṣurnā nefīr9

Şol ḳadar ün oldı kim ṣarṣıldı yir 

9215  Ḥaḳ çerisi daḫı tekbīr eyledi10

Yüce āvāz-ıla ün bir eyledi

 9205 kendü: kendi M, İ.
 9207 Ḳarañulıḳ: Ḳarañuluḳ M; geldi: oldı İ.
 9208 yüzin: nūrın İ.
 9209 Durdılar: Ṭurdılar İ.
 9210 durdılar: ṭurdılar M, İ. // ḳaldurdılar: ḳaldırdılar M.
 9211 Tertīb: Tertib A; leşkerin: leşkeri M.
 9212 durdı: ṭurdı İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9214 ṣurnā: ẓurnā M, İ; ṭavul ṣurnā: ṭabl u nā M; ṭavul: ṭabl u İ.
 9215 tekbīr: tekbir A. // āvāz-ıla: avāz-ıla M.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ol ünden ṭopṭolu oldı felekler
Fiġān itdi feleklerde melekler

İ 180a Deñizlerde balıḳ ṭaġlarda ḥayvān1

Meded Allāh meded dir ḳaldı ḥayrān 

 Çün yaṣandı durdı kāfir leşkeri2

Girdiler meydāna birḳaç begleri

Ḫālide çaġırdılar kim gel berü 
Depdi atın vardı Ḫālid ilerü

9220  Pür geyimlü ḫāṣ ata olmış süvār3

Yaraşıḳlu pehlevāndur nāmudār 

Naʿra urur hayḳırur merdānedür 
Cān ḳayurmaz ʿāşıḳ-ı dīvānedür

Didi ol begler ki Ḫālid ḥayf saña4

Yāḫu şol üç oġluña öñden ṣoña

M 239a Kim bu resme pehlevān merdānesiz5

Ol Muḥammed siḥrine aldanasız

Ḥayf degül mi bir senüñ gibi dilīr6

Aldana bir cāẕūya ola yesīr

9225  Çünki Ḫālid Muṣṭafānuñ adını7

Cāẕū didi kāfir işitdi anı

Ġayret odı yaḳdı göñlin cānını8

Çün edebsüz añdılar sulṭānını 

A 278a Ḫışmı başḳaldurdı ol merdānenüñ9

İḫtiyārı gitdi ol dīvānenüñ

 9217 ṭaġlarda: ḳurıda İ. // Meded: Mided M; Meded Allāh meded dir ḳaldı: O cengüñ heybetinden deng ü İ.
 9218 durdı: ṭurdı İ.
 9220 Pür: Bir M; geyimlü: giyimlü M. // Yaraşıḳlu: Yaraşıḳdur M. 
 9222 Yāḫu: Yāḫud M.
 9223 merdānesin: M nüshasında bu kelime okunmuyor.
 9224 yesīr: esīr İ.
 9225 adını: adı A. // Cāẕū didi kāfir işitdi anı: Çün edebsiz añdılar sulṭānını M; didi: didi Ḫālid İ.
 9226 göñlin: göñli M. // Çün: İ nüshasında yoktur; edebsüz: edebsiz M.
 9227 Ḫışm: Ḫışmı M, İ.
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 Ḥamle ḳıldı anlara ol pehlevān1

Ḳaçdılar ol begler öñinden hemān 

Kendüzini vardı ḳalbe urdı ol2

Kāfirüñ ḳalbini iki yardı ol

9230  Ṭaldı kāfir içine arslan gibi3

Bir sürü ḳoyunda bir ḳaplan gibi

Her kimi çalsa ḳılur iki para4

Zehresi yoḳ kimsenüñ ḳarşu vara 

Naʿra urdı ol Velīd melʿūn hemān5

Hāy ḳomañ dutuñ didi virmeñ emān 

 Üşdi Ḫālid üstine kāfir ḳamu6

Dört yañadan ḥamle ḳıldılar ḳamu

Ortalıġa aldılar ol arslanı7

Ḳaṣdları bu diri dutalar anı 

9235  Ṭoldı ʿālem hāyı hūyı ḳopdı toz8

Oldı Ḫālid ol arada bellüsüz 

Iżṭırāba düşdiler oġlanları 
Dilediler at ṣalalar her biri 

Teşvīşe düşdi Müsülmānlar daḫı9

Ḥamle ḳılmaḳ diledi anlar daḫı 

 Bunı böyle söyler-iken nā-gehān10

Diñlediler tekbīr ider pehlevān 

 9228 öñinden: öñünden M.
 9229 vardı: M nüshasında yoktur. // Kāfirüñ: Kāfiriñ M.
 9230 arslan: aṣlan A, M, arṣlan İ. // sürü: süri İ; ḳoyunda: ḳoyuna M, İ.
 9231 para: pāre M, İ. // vara: ṭura M.
 9232 Velīd: A nüshasında yoktur. // dutuñ: ṭutuñ İ; didi: di İ.
 9233 Ḫālid üstine kāfir: kāfir Ḫālid üstüne M; Ḫālid: Ḫālidüñ İ; üstine: üstüne İ. 
 9234 arslanı: aṣlanı A, M, arṣlanı İ. // Ḳaṣdları: Ḳaṣdu M; bu diri (Berlin 253a): bu-y-ıdı A, İ, bu-y-ıdı ki M.
 9235 Ḫālid ol arada bellüsüz: ol arada Ḫālid belürsüz M; bellüsüz: belürsüz İ.
 9237 Teşvīşe: Teşvişe A.
 9238 söyler-iken: söyleyince İ.
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Toz içinden Ḫālid āvāzı gelür1

Pehlevānuñ cenginüñ sāzı gelür 

9240 M 239b Toz yarıldı bir sāʿatden pes hemān2

Şīr-i ġurrān gibi çıḳdı pehlevān 

İt gibi kāfirler üşmişdi aña3

Ceng iderlerdi üşüben üç yaña

A 278b, İlle kimse öñine varmaz-ıdı4

İ 180b Kimsene ḳılıcına durmaz-ıdı

 Her çalışda birini yıḳar-ıdı5

Ḳan ḳılıcından revān aḳar-ıdı

Rāvī eydür geldi Ḫālid nā-gehān6

Dutmış iki elde iki pehlevān

9245  Her birisi pehlevānlar nāmudār 
Kim yaḳasından yapışmış ḫōr u zār 

Geldi ṣaldı yire müʾminler anı7

Aldılar baġladılar ol düşmeni

Rāvī eydür Ḫālidi gördüm o gün8

Şöyle kim olmış-ıdı ol ġarḳa ḫūn 

 Ṣanki ḳan deryāsına ṭalmış-ıdı9

Başdan ayaġa ki ḳan olmış-ıdı

Ḳılıcınuñ ḳabżasında ḳara ḳan10

Şol deve baġrı gibi olmış hemān 

 9239 içinden: içinde İ; āvāzı: avāzı M.
 9240 sāʿatden: saʿatden M. // Şīr-i: Şīr ü İ.
 9241 üşüben: üşiben A; üç: dört M, İ.
 9242 İlle: İllā M, İ; varmaz-ıdı: ṭuramazdı M. // Kimsene: Kimsenüñ M; Kimse anuñ İ; durmaz: var-

maz M, ṭurmaz İ.
 9243 birini: nicesin M. // Ḳan: Ḳanı M.
 9244 nā-gehān: pehlevān M. // Dutmış: Ṭutmış İ.
 9246 ṣaldı yire: yire oṭı M. // düşmeni: düşmānı İ.
 9247 o: ol M; ġarḳa: ġarḳ-ı A.
 9248 Başdan ayaġa ki: Ayaḳdan başdan M. 
 9249 ḳabżasında: ḳabżasından İ.
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9250  Geyimi bendleri ḳamu sökilmiş11

Ḳılıçdan pārelenmiş hep dökilmiş2

Ṣaydılar var yitmiş iki yarası 
Bayaġıdan daḫı artuḳ çāresi

Pes didi oġlanlarına tīz oluñ3

Bu ne sustlıḳdur yöriñ ḥamle ḳıluñ 

 Tā ki geçmiş cāhiliyyet günleri4

ʿAfv ola baġışlaya Ḥaḳ anları

Pes üç oġlı naʿra urdılar hemān5

Depdiler kāfir çerisine revān 

9255  Yardılar kāfir içine ṭaldılar6

Her biri merdāne ḳılıç ṣaldılar 

Ḳatı ceng eylediler merdāneler7

Ṭaldı kāfir içine dīvāneler

A 279a, Sesleri batdı ḳatı eglendiler
M 240a Ḫālid eydür bir iş olmışdur meger 

 Didi yā Miḳdād yöri var ḥamle ḳıl8

Kāfire gir bunlaruñ ḥālini bil

Didi Miḳdād varayum dürişeyüm9

İnşā-Allāh bir meded irişeyüm

9260  Didi bunı depdi atın pehlevān10

Kāfir içre ṭalmış-iken nā-gehān

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9250 Geyimi bendleri: Giyiminiñ bendesi M; Geyimi: Kimi İ.
 9252 tīz: tiz A, M, İ; oluñ: uruñ İ. // sustlıḳdur: susluḳdur İ.
 9253 anları: onları A.
 9254 oġlı: oġlu M.
 9255 Yardılar: İrdiler M, Girdiler İ; ṭaldılar: gerdiler M. // ṣaldılar: urdılar M.
 9256 eylediler: itdiler ol M, eyledi İ.
 9258 yā: İ nüshasında yoktur.
 9259 Didi: Depdi M; dürişeyüm: dürüşeyim A, M. // irişeyüm: irişeyim A.
 9260 nā-gehān: pehlevān M.
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Gördi geldi Ḫālidüñ oġlanları1

Vā bürāzer dirler aġlar anları

Didi Miḳdād n’oldı nedür ḥālüñüz2

Didiler cengde Süleymān yaluñuz 

Ḳaldı üşdi kāfir üstine anuñ3

Çevre yanın baġladı ol arslanuñ 

Şol ḳadar ṣalmış ḳılıcı ol dilīr4

Kim üşenmiş ḳılıcı olmış esīr

9265  Dutup anı baġlamışlar ellerin5

Pes iletdiler Velīde dir hemīn 

Didiler bu ḳırdı bizden çoḳ kişi6

Eyledi bugün bize bu çoḳ işi 

Ḫurrem oldı ol ʿadüvvu’llāh Velīd7

Pāre pāre ḳılayum dir ol pelīd

İ 181a Tā görenler anı heybet alalar 
Ḳorḳa göñülleri ʿibret alalar

Ol laʿīn dikdürdi tīz bir dār anı8

Pes buyurdı itdiler ber-dār anı 

9270  Gördi Ḫālid çün Süleymān dārını9

Cānına od düşdi yaḳdı varını

Depdi atın sürdi meydāna yine 
Ṣaldı ḳılıç şöyle merdāne yine

 9261 Vā: Vay M; bürāzer: bürāder İ; dirler: diyip M; anları: onları A, İ.
 9262 Didi: Döndi M; n’oldı: ṣordı M; ḥālüñüz: ḥāliñüz M.
 9263 üstine: üstüne M. // yanın baġladı: baġladı eṭrāfın M; arslanuñ: aṣlanuñ A, aṣlanuñ İ.
 9264 esīr: esir M.
 9265 Dutup: Duṭup A, Ṭutup İ.
 9266 kişi: çeri M. // Eyledi bugün bize bu çoḳ işi: Yire düşürdi daḫı çoḳ begleri M.
 9267 ḳılayum: ḳılayım A, ideyüm M.
 9269 tīz: tiz A, İ; tīz bir dār: bir dār tiz M; dār anı: dārını İ. // itdiler ber-dār: ideler birdār M; itdiler: ideler İ
 9270 dārını: ḥālini M.
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A 279b Aḫşama dek ceng ḳıldı lā-yezāl1

Bulımadı dāra varmaġa mecāl 

 Aḫşam oldı döndi yine ol çeri2

 Ḳondılar yirlü yirine her biri 

M 240b İrteye dek Ḫālid itdi çoḳ niyāz3

Gāhī aġladı gehī ḳıldı namāz

9275  Didi yā Allāh Muḥammed ḥaḳḳı-çün4

Sen Süleymāna meded irgil bugün 

Çün ṣabāḥ oldı yine bindi çeri 
Baġladı ḳoşunlarını her biri

Didi Ḫālid yā Müsülmānlar bugün5

Ceng ḳapusın kimdür açanlar bugün 

 Didi Miḳdād ben açayum uş hemān6

Depdi atın kāfire ol pehlevān

Şöyle kim merdāne bir ceng eyledi7

Kāfire ol yazıyı teng eyledi

9280  Kāfir öñinden ḳılıcınuñ ḳaçar
Ṣaġa ṣola ḳılıç urur ḳan ṣaçar

Ol Velīd melʿūn ḳaḳıdı söyledi8

Ḳavmına ḳomañ didi ün eyledi

Üşdiler Miḳdāduñ üstine hemān9

Çünki gördi işbu ḥāli pehlevān 

 Ḳapdı bir kişiyi ḳalḳan eyledi 
Kendüyi ardında pinhān eyledi

 9272 Aḫşama dek ceng ḳıldı lā-yezāl: Aḫşam olunca ider ceng M; lā-yezāl: melāl İ. // mecāl: maḥāl M.
 9273 Ḳondılar: Ḳondular M; yirine: yirinde İ.
 9274 Ḫālid itdi: itdi Ḥaḳa A; Ḫālid itdi çoḳ: Ḫālid eyledi İ. // gehī: gāhī M, İ; ḳıldı: ḳılurdı M.
 9275 meded: mided M; irgil: eylegil İ.
 9277 kimdür açanlar: kim-durur açan A, M.
 9278 açayum: açayın A, açayım M, İ; uş: dir M. // atın kāfire: meydāna atın M.
 9279 ol: bol M; yazıyı: yazuyı M, İ.
 9281 didi: diyü M, İ.
 9282 Miḳdāduñ: Miḳdādıñ M; üstine: üsdüne M, üstüne İ.
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Döndi müʾminler çerisinden yaña11

Geldi çıḳdı yardım itdi Ḥaḳ aña2

9285  Ḫālidüñ ḳatına getürdi anı3

Ṣordı andan ol Süleymān ḥālini 

Didi şimdi anı dāra aṣdılar4

Dünyeden ṣaġlıḳ ümīdin kesdiler 

A 280a Çünki Ḫālid işidür işbu sözi5

Āh ider yaşlar-ıla dolar gözi 

 Diledi kim ḥamle ide-y-di hemān6

Gördi kāfir leşkerinden nā-gehān

Geldi bir er bir ḳaġan arslan gibi7

Hem ḳılıcı āteş-i sūzān gibi

9290  Girdi meydān içre cevlān eyledi 
Bir ʿaceb heybetlü devrān eyledi 

Döndi didi yā Muḥammed āl-i diñ8

Ḫālide gelsün berü fi’l-ḥāl diñ 

M 241a Kim Velīd ibn-i Muġayre uş benem9

Ceng idelüm kim ben ulu düşmenem

İ 181b Gürz urursam kūh-ı Elbürzi yıḳar10

Ḳılıç ursam ḳara ṭaşdan ḳan aḳar

Gelsün anı pāre pāre ideyüm11

Dünyeden adın āvāre ideyüm

1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 9284 aña: baña A, İ.
 9285 Ḫālidüñ: Ḫālid M.
 9286 Dünyeden (Berlin 254b): Dünyādan A, İ, Dünyāda M.
 9287 dolar: ṭoldı M; Āh ider yaşlar-ıla dolar: Degdi bu söz cānına odlu İ.
 9288 ide-y-di: ide idi M; kim: İ nüshasında yoktur.
 9289 arslan: aṣlan A, M.
 9291 berü: beri M.
 9292 ibn-i: bin İ. // ben ulu düşmenem: o düşmen benem M; düşmenem: düşmānam İ.
 9293 Gürz: Göz M; kūh-ı: kūha M; Elbürzi: Elbüzi M, İ.
 9294 Dünyeden: Dünyādan M, İ; āvāre: avāre M.
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9295  Çün işitdi anı Ḫālid pehlevān
Depdi atın sürdi meydāna hemān 

Elinde ḳılıcı vardı Velīde11

Ber-ā-ber ḳarşu ṭurdı ol pelīde2

Pes Velīd ibn-i Muġayre söyledi
Hīç bilür misin bugün Ḫālid didi

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Ki kimdür ḳarşuña dāra aṣılan
Kimesne bulmayup çāra aṣılan3

Didi bildüm ulu oġlumdur anı4

Ciger-gūşem cihānuñ pehlevānı 

9300  Didi diler misin kim ḳurtıla ol5

Selāmet ḳatuña yine gele ol

Didi niçün dilemeyem ben anı
Ki ṣaġ ola şu resme pehlevānı

A 280b Didi imdi Muḥammed dīnini ḳo6

Selāmet ḳatuña varsun yine o

 Didi Ḫālid maʿāẕa’llāh ne dirsin7

Ne dirsin iy ʿadüvvu’llāh ne dirsin

Fidā olsun hezārān biñ Süleymān8

Muḥammed ʿışḳına baş u göñül cān

9305  Bunı didi ḥamle ḳıldı ol dilīr29

Ol Velīdüñ üstine ol nerre-şīr10

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9296 ḳılıcı: ḳılıç M. // ḳarşu ṭurdı: ḳaru durdı M; ṭurdı: vardı A.
 9298 Ki kimdür: Kim-durur M; ḳarşuña: ḳarşuñda M. 
 9299 ulu: ulı M.
 9300 ḳurtıla: ḳurtula M; diler misin kim: kim diler misin İ.
 9302 o: A nüshasında yoktur.
 9303 Ḫālid: ḥāşā İ. // iy: yā M.
 9304 baş u: başı M.
2 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 9305 Velīdüñ: Velīdiñ M; üstine: üstüne M, İ.
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Velīd meşhūr dilīr-idi nesebde1

Ki maġrūr pehlevān-ıdı ʿArabda 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ḳarşu geldi birbirine iki şīr2

Cenge başladılar ol iki dilīr 

Birbirine ḳatı ḍarblar urdılar 
Heybet aldı iki leşker gördiler 

M 241b Ḳopdı bir toz çıḳdı göklere ġubār3

Ṭoldı meydān hāyı hūyı gīrüdār

9310  Birbirine ṣankim iki ejdehā4

Ṭolaşup ḫışm-ıla ceng iderdi hā

Şöyle ceng itdi ol iki pehlevān
Kim ikisi daḫı yorıldı hemān

Atları daḫı yorıldı ḳaldı hem5

Geçdi vaḳt aḫşam yaḳıncaḳ geldi hem 

 İki leşkerden çıġırdılar dönüñ6

Ceng vaḳti geçdi çünkim bugünüñ 

Ayrıluban her birisi döndiler7

Vardılar yirlü yirine ḳondılar 

9315  İrteye dek Ḫālid ol gice niyāz8

Eyledi iñiledi ḳıldı namāz

Ṭolmış-ıdı göñli çün ḳayġu anuñ9

Gözlerine gelmedi uyḫu anuñ

 9306 nesebde: ʿArabda M. // pehlevān-ıdı ʿArabda: idi nesebde hem ḥesabda M.
 9307 başladılar: başladı İ.
 9309 Ḳopdı bir toz çıḳdı: Çıḳdı bir toz ḳopdı A; çıḳdı göklere: göklere çıḳdı M. // gīrüdār: girdidār M.
 9310 ṣankim: ṣanki İ. // ḫışm-ıla: M nüshasında yoktur.
 9312 Atları: Anları M, İ. // geldi: oldı M, İ.
 9313 çıġırdılar: çaġırdılar M. // Ceng: Cengi A; bugünüñ: bugün M.
 9314 Ayrıluban: Ayrılıban A, İ.
 9315 dek Ḫālid ol: cek Ḫālidi İ. // Eyledi: Āh idüp İ.
 9316 Ṭolmış-ıdı göñli çün: Ṭutmışdı göñlini M. // uyḫu: uyḳu İ.
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A 281a Hem Müsülmānlar melūl oldı tamām1

Ol Süleymān içün ol gün ḫāṣṣ u ʿām 

İ 182a Geçdi gice çün ṣabāḥ oldı yine2

Bindi leşker durdı yirlü yirine

Depdi Ḫālid girdi meydāna yine 
Döndi cevlān itdi merdāne yine

9320  Pes çıġırdı didi kim ḫaṣmum ḳanı3

Diñ Velīde gelsün ol Ḥaḳ düşmeni 

Bunı böyle söyleyince ol dilīr4

Ḳopdı bir toz kim görinmez oldı yir 

Şöyle kim gören anı ḳaldı ṭaña5

İki leşker baḳaḳaldılar aña

 Toz yarıldı çıḳdı bir er nā-gehān
Āteş-i sūzāna beñzer pehlevān

Yüzinden nūrı balḳ urur cihāna16

Miẟālin görmemiş-durur zamāne7

9325  Heybetinden baḳmaġa göz döyemez8

Cünbüşi bir pehlevāna beñzemez  

M 242a Faḫr ider gökler vücūdı-la anuñ
Yiryüzi ḫod ṭoldı cūdı-la anuñ 

Rükn-i İslām merd-i meydān pehlevān9

Ḥaḳ velīsi şīr-i Yezdān pehlevān

 Şāh-ı merdān ol Emīrü’l-müʾminīn10

Şöyle naʿra urdı ṣarṣıldı zemīn 

 9317 içün: çün M; ol gün: anda M; ol gün: İ nüshasında yoktur.
 9318 durdı: ṭurdı İ.
 9320 çıġırdı: çaġırdı M. // düşmeni: düşmānı İ.
 9321 dilīr: delīr M. // görinmez: görünmez M.
 9322 gören anı: anı gören M. // baḳdılar: baḳuban M; baḳaḳaldılar: baḳdılar ḳaldı A, M; aña: ṭaña A.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9324 Yüzinden: Yüzünde M; balḳ: berḳ M, İ.
 9325 baḳmaġa: baḳmaz M; döyemez: ṭoyamaz İ.
 9327 merd-i: merd ü M. // şīr-i: şīr ü İ.
 9328 naʿra urdı ṣarṣıldı: ṣarṣıldı naʿra-ıla M.
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Kāfir ü müʾmin ḳamu bildi anı1

Kim ʿAlī-durur gelen Ḥaḳ arslanı 

9330  Rāvī eydür ol velīnüñ geldügi
Ol sebebden-di ʿAlīnüñ geldügi

Kim melāʾik-ḫāṣ Cebrāʾīl emīn2

Ol gice gökden yire indi hemīn

A 281b Ol risālet şāhı ol faḫr-ı cihān3

Evvel āḫir seyyidi ẓāhir nihān 

 Muṣṭafānuñ ḥażretine irdi ol
Ḥaḳ Taʿālānuñ selāmın virdi ol

Pes didi kim Ḥaḳ buyurdı yā Resūl4

Kim yesīr oldı Süleymān ḥāżır ol

9335  Dutdı kāfir anı ber-dār itdiler5

Ḫālidüñ göñlin dil-āzār itdiler

Ger ʿināyet itmese-y-dük biz aña6

Hīç meded irmez-idüñüz siz aña 

Ḳomazuz çıḳmaġa anuñ cānını7

Gönder irsün aña Ḥaḳ arslanını

 Hem Müsülmānlar daḫı buñaldılar8

Yalvarur benden meded yardım diler

Rāvī eydür pes Muḥammed Muṣṭafā9

Tīz oḳıtdı geldi irdi Murtażā

 9329 Kāfir ü: Kāfir-i M. // ʿAlī-durur gelen Ḥaḳ: ʿAlīdür gelen ol Ḥaḳ İ; arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.
 9331 ḫāṣṣ u: ḫāṣ-ı M.
 9332 ol: M nüshasında yoktur. // seyyidi: seyyid ü İ.
 9334 yesīr: esīr M, İ.
 9335 Dutdı: Ṭutdı İ. // dil-āzār: herāsārān A.
 9336 itmese-y-dük: itmeseydiñ M. // Hīç: Hiç A; meded: mided M; irmez-idüñüz: irgürmez idüñüz M, 

itmezdüñüz İ.
 9337 arslanını: aṣlanını A, arṣlanını İ.
 9338 meded: mided M.
 9339 Tīz: Tiz A, M; Tīz oḳıtdı geldi irdi Murtażā: Tīz geyindi ata bindi ol ṣafā İ.
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9340  Vaḥyi didi çün işitdi ol ʿAlī11

Tīz geyindi ata bindi ol velī2

Bile yoldaş aldı otuz pehlevān3

Durmadı daḫı hemān oldı revān 

Atları ayaġı altında hemīn
Ḥaḳ buyurdı kim dürildi bu zemīn 

M 242b Kim ṣabāḥ olduġı vaḳtin irdiler 
Ḫālidi meydān içinde gördiler

İ 182b Şöyle tekbīr itdiler kim ünleri4

Çıḳdı göge yanḳulandurdı yiri

9345  Çünki kāfir gördi İslām leşkeri
İrdi öñce şāh-ı merdān serveri

Ḳamusı kesti cānından ümīdi25

Melūl oldı biribirine didi 

A 282a Ol cigerler yarıcı geldi yine 
Pehlevānlar ḳırıcı geldi yine

 Çünki anı gördi Ḫālid pehlevān
Ḳarşu vardı döndi meydāndan hemān 

İndi atından yayaġ oldı hemīn6

Secde ḳıldı Allāha öpdi zemīn

9350  Şāh-ı merdān daḫı çün gördi anı7

İndi ol-dem atdan ol Ḥaḳ arslanı 

Ḫālidi ḳuçaḳladı öpdi hemān8

Göñlüñi ḫoş it didi yā pehlevān 

1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 9340 Tīz: Tiz A, M, İ; geyindi: gindi M.
 9341 otuz: anuñ M. // Durmadı: Ṭurmadı İ.
 9344 tekbīr itdiler kim: kim tekbīr itdiler M. // yanḳulandurdı: yanḳulandı dir İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9349 yayaġ: yayaḳ M. // zemīn: elin İ.
 9350 çün gördi: gördi çün İ. // ol dem atdan: atdan ol dem M; arslanı: aṣlanı A, M, arṣlanı İ.
 9351 it: dut M.
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Ḫoşnūd oldı senden ol Allāh didi 
Aduñı göklerde Seyfu’llāh ḳodı

 Ḫālid aġladı gözinden dökdi ḫūn1

Didi yā mevlāyī ḳandasın bugün

Ḳandasın iy mesned-i erkān-ı dīn2

Ḳandasın iy nāṣır-ı īmān u dīn 

9355  Ṣorma sen oġlum Süleymān ḥālini3

Niçedür ḳarşumda ol cān ḥālini 

Ki dāra aṣdı dutdı kāfir anı14

Ne bilem çıḳdı mı yā var mı cānı5

Şāh-ı merdān didi olmaġıl melūl 
Ḥaḳ anı ṣaḳlar dilek ḳıldı Resūl

 Bunı didi naʿra urdı ol velī 
Ḥamle ḳıldı kāfire girdi ʿAlī

Her kimi çaldı-y-ısa iki biçer6

Kāfir öñinden bölük bölük ḳaçar 

9360 M 243a Dönüp meydān içinde geldi durdı27

Gelüñ er var-ısa didi ḳıġırdı8

Ḳorḳdı andan gördi kāfir leşkeri 
Ol Velīde vardı didi begleri

A 282b Ki bu kişi-le biz ceng idemezüz9

Sizi daḫı bıraġup gidemezüz

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Cehāletden Velīd itdi ḥamiyyet
Ḳaḳıdı ol pelīd itdi ḥamiyyet

 9353 gözinden: gözünden M.
 9354 nāṣır-ı: nāṣır u İ; īmān: erkān M.
 9355 ḳarşumda: ḳarşuma İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9356 dutdı: ṭutdı İ.
 9359 çaldı-y-ısa: çaldı-sa ol İ. // öñinden: öñünden A, M, İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9360 durdı: ṭurdı M, İ.
 9362 kişi-le: kişi-y-ile M; idemezüz: idemeziz M. // gidemezüz: gidemeziz M.
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Didi şimdi göresiz kim niçe ben1

ʿArab ḳavmın ʿAlīden ḳurtaraven 

9365  Bunı didi ḥamle ḳıldı ol laʿīn12

Ḫışm-ıla ol şāha ḳaṣd itdi hemīn 

Elinde ḳılıcı bürrān beġāyet
Ḫışımlu_arslan gibi ġurrān beġāyet3

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Şöyle kim heybetlü geldi ol pelīd 
Şāh-ı merdān bildi kim oldur Velīd

 Didi kim nuṣret senüñdür yā ʿAẓīm4

Saña ṣıġındum bugün ben yā ʿAlīm

İ 183a İşbu şeyṭān leşkerini yā İlāh
Sen baṣıvir bunları iy Pādişāh

9370  Bunı didi tekbīr itdi ol emīr
Naʿra urdı şöyle kim ṣarṣıldı yir 

Gökde ṣan raʿd-ı bahārī hayḳırur5

Yiryüzinüñ şeh-süvārı hayḳırur 

ʿAḳlı gitdi ḳurıdı ḳaldı Velīd6

Ṣanki bir ölü bigi oldı pelīd

 Şāh-ı merdān ḳuşaġından pes anı7

Dutuban götürdi ol Ḥaḳ arslanı 

Peş işāret ḳıldı ol otuz ere
Ḥamle ḳıldılar ḳamu ol leşkere 

9375  Ḥamle ḳıldı yine müʾminler daḫı8

Ḫālid ü ʿAmmār u Miḳdād iy aḫı

 9364 ḳurtaraven: ḳurtaram ben M, İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 9366 Ḫışımlu: Ḫışımla M; arslan: aṣlan A, arṣlan M, İ; gibi: İ nüshasında yoktur.
 9368 ʿAlīm: Kerīm İ.
 9371 ṣan: ṣanki M; raʿdı: raʿd u İ.
 9372 ḳurıdı: ḳorḳdı M, ḳurıyı İ; ḳaldı: M nüshasında yoktur. // bigi: gibi M, İ; pelīd: Velīd A, M.
 9373 anı: hemīn M. // Dutuban: Dutıban A, Ṭutup İ; arslanı: aṣlanı A, M, arṣlanı İ.
 9375 Ḫālid ü ʿAmmār u Miḳdād: Ḫālid-i Miḳdād-ı ʿAmmār M; ʿAmmār u Miḳdād: Miḳdād u ʿAmmār İ.
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Yine oldı bir ʿacāyib kāruzār
Aḳdı ḳanlar ṣankim oldı cūyıbār 

A 283a, Yine yulandı ṭoplar gibi başlar11

M 243b Ḳızıl ḳana boyandı ḳara ṭaşlar2

 Şāh-ı merdān şehriyār-ı şehr-i dīn 
Naʿra urur hayḳırur ditrer zemīn 

Gördi kāfirler ki dutıldı başı3

Şāha ḳarşu duramaz ḫod bir kişi 

9380  Bildiler ceng-ile çıḳılmaz başa4

Ḳaçdı düşdi her biri ṭaġa ṭaşa

Şāh-ı merdānuñ elinde ol Velīd5

Şol yılan gibi ṭolaşdı ol pelīd 

Ḳabża-yı ḳudret eli-le ol velī6

Dutup anı sürdi dāra pes ʿAlī

 Aldı dārdan ol Süleymānı diri7

Zaḫmı çoḳ illā velī cānı diri

 Aldı Ḫālid ḳatına geldi ʿAlī8

Hem Süleymān hem Velīdi ol velī

9385  Didi yā Ḫālid uş oġluñ düşmenüñ9

Ḫurrem ol kim gitdi ḳayġuñ uş senüñ

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Buyurdı Ḫālid ol-dem ol Velīdi10

Ki muḥkem baġladılar ol pelīdi

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9377 Yine yulandı: Yulandı yine M; yulandı: yuvalandı İ; ṭoplar: ṭop M, İ.
 9379 ki dutıldı: ṭutuldı İ. // duramaz: ṭuramaz İ; ḫod: oldı M.
 9380 ṭaġa: ṣaġa İ.
 9381 ṭolaşdı: ṭolaşur İ.
 9382 Dutup: Ṭutup İ; pes: ol M.
 9383 Zaḫmı çoḳ illā velī cānı diri: Aldı Ḫālid ḳatına geldi ʿAlī M.
 9384 Aldı Ḫālid ḳatına geldi ʿAlī: Zaḫmı çoḳ illā velī cānı diri M.
 9385 düşmenüñ: düşmānuñ İ. // ol kim: oldı kim İ.
 9386 Velīdi: Velīd M. // pelīdi: pelīd M.
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Didi Peyġāmbere bu armaġandur1

Ulu düşmen ʿacāyib pehlevāndur

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Rāvī eydür öyleye dek bir kişi
Ḳalmadı kāfirden anda er kişi

Ḳırılan ḳırıldı ḳalan ḳaçdılar2

Raḫtlarını ṭonlarını ṣaçdılar

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
9390  Ġanīmet aldı müʾminler beġāyet3

Deve ata ḳoyuna ne nihāyet

Buyurdı şāh-ı merdān döndi leşker4

Medīne şehrine göçdi giderler 

A 283b Müʾeyyed manṣūr u ḫoş şādumāne15

Olurlar ẕikr-ile yola revāne

 Dün ü gün durmayuban gitdi anlar26

Medīne şehrine çün yitdi anlar7

M 244a Resūlu’llāh hemān-dem ḳarşu geldi
ʿAlī indi atından yayaḳ oldı

9395  Varup öpdi Resūlu’llāh rikābın8

Yüzine sürdi ayaġı türābın 

İ 183b Resūlu’llāh daḫı ḳoçdı ʿAlīyi9

Dutup alnından öpdi ol velīyi 

Müsülmānlar elin öpdi görişdi10

Ayaġı tozını göze sürişdi

 9387 düşmen: düşmān M.
 9389 Ḳırılan ḳırıldı ḳalan ḳaçdılar: Ḳırıldı ḳırılan ḳalanı ḳaçdı M; ḳalan: ḳalanı İ. // ṣaçdılar: cümle ṣaçdı M.
 9390 beġāyet: tamāmet M. // Deve ata: At deve İ; ne nihāyet: bī-nihāyet M.
 9391 göçdi: göşdi M; giderler: leşker M; göçdi giderler: çün yitdi leşker İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 9393 durmayuban: durmayıban A, durmayup çün M.
 9395 öpdi: oldı A.
 9396 Dutup: Ṭutup İ; alnından: atına A.
 9397 görişdi: görüşdiler İ. // tozunı: tozını İ; sürişdi: sürüşdiler İ.
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 Resūl didi başuñuza geleni  
Diyeyüm mi size bir bir ben anı

Ki Cebrāʾīl baña söyledi bir bir1

Sizüñ ol cengüñüzi ḳıldı taḳrīr 

9400  Buyurdı pes getürdiler Velīdi
Resūlüñ ḳarşusına ol pelīdi

Eli muḥkem demürlü boynı beste12

Başı aşaġa göñli key şikeste3

Aña İslāmı ʿarż itdi Peyamber4

O didi yā Muḥammed sen beni ger 

 Ḳılursañ ḳılıç-ıla pāre pāre5

Saña uymaġa yoḳdur baña çāre 

Buyurdı pes Resūlu’llāh Velīdüñ6

Ururlar boynın anda ol pelīdüñ 

9405  Vücūdınuñ necīsinden cihānı7

Arıdurlar depelerler çün anı 

A 284a Ġanīmetler buyurdı oldı ḥāżır8

Ki kimde her ne varsa ḳıldı ḥāżır 

Resūlu’llāh anı ḳısmet buyurdı 
Ḳamusın yirlü yirince ḳayurdı 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Ḳıṣṣa daḫı burada olsun tamām9

Oḳıyan diñleyene Ḥaḳdan selām

 9399 Sizüñ: Siziñ M; cengüñüzi: cengüzi İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 9401 demürlü: demürli M. // key: M nüshasında yoktur.
 9402 Peyamber: Peyġāmber M, İ. // O didi: Ol didi kim M.
 9403 uymaġa: dönmege M.
 9404 Buyurdı pes Resūlu’llāh: Pes Resūlu’llāh buyurdı İ. // Ururlar: Urur M.
 9405 necīsinden: necisinden M.
 9406 varsa: var M.
 9408 Oḳıyan diñleyene Ḥaḳdan selām: Vir ṣalavāt Muṣṭafāya ve’s-selām M.
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Nāẓımına kātibine yā İlāh11

Raḥmet it yarınki gün iy Pādişāh

9410  Ḥaḳ Taʿālā raḥmet eylesün aña22

Kim yazanı Fātiḥa birle aña

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt33

Vir Muḥammed ravżasına ṣalavāt

Ġurāb Ḳalʿasınuñ Alınduġı Ġazā ve Andaġı ʿAcāyibler ve Semaʿmaʿ Öldü-
gi ve Ẕātü’l-Envār Aġacın Kesdükleri ve Şāh-ı Merdān Cengi Ḳıṣṣasıdur44

Söyle iy ʿışḳ gülşeninüñ bülbüli5

Göñlüñe düşmez mi ʿışḳ bāġı güli

 Ol ezel ünsini yād itmez misin
Yā ḳalursın bunda sen gitmez misin

Çün yoluñ vardur varası gülşene
Ḥayf ola baġlanasın bu külḫana

9415  Şāh-bāzsın şāh ilin itgil heves6

Cīfeyi terk it degülsin sen meges

Dünyeden ḥāṣıl nedür saña memāt7

Ḳo anı terkindedür āb-ı ḥayāt

Kimse bundan hīç vefā bulmış degül8

Hīç gelenden birisi ḳalmış degül

 Sen daḫı bundan gidersin ʿāḳıbet9

Göñlü göñsüz terk idersin ʿāḳıbet

1 Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur.
2 Bu beyit A ve M nüshalarında yoktur.
3 Bu beyit A ve M nüshalarında yoktur.
4 Başlık Berlin (257b); Ġurāb Ḳalʿasınuñ Alınduġı Semaʿmaʿ Öldügi Ẕātü’l-Envār Aġacın Kesildügi Şāh-ı 

Merdān Cengidür A; Ḳıṣṣa-yı Semaʿmaʿ ve Ẕātü’l-Envāruñ Kesildügi ve Şāh-ı Merdānuñ Cengidür İ; 
Bu bölümün ilk 23 beyti M nüshasında yoktur.

 9412 Söyle iy: Söylegil İ.
 9415 degülsin sen: degülsiñ İ.
 9416 Dünyeden: Dünyāda İ. // āb-ı: āb u A.
 9417 vefā bulmış: murād almış İ. // gelenden: gidenden İ; ḳalmış: gelmiş İ.
 9418 Göñlü: Göñlü key İ.
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Söyle bārī ḳala senden yādigār
Kim seni daḫı sürer bu rūzigār

9420  Sīretini ol ulu Peyġāmberüñ
Söylegil ol faḫr-ı ʿālem serverüñ

İ 184a Rāvīler ḳılur rivāyet iy ʿazīz1

Sīreti-durur Resūlüñ diñleñüz

A 284b Rūḥına görklü ṣalavāt virelüm
Söze andan başlayalum girelüm

 Bir gün ol sulṭān-ı dīn faḫr-ı cihān
Faḫr-ı ʿālem menbaʿ-ı rāz-ı nihān

Şems-i millet maṭlaʿ-ı envār-ı Ḥaḳ
Māh-ı ümmet maḫzen-i esrār-ı Ḥaḳ

9425  Mescidinde bir gün ol şāh-ı cihān
Otururdı söz açıldı nā-gehān

Kāfirüñ ḳalʿaların söylediler12

Her biri bir ḳalʿa vaṣf eylediler

Pes Resūlu’llāh mubārek lafẓ-ıla 
Söyledi aṣḥāba döndi luṭf-ıla

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Didi bilür misiz ḥaṣīn Ġurābı
Niçedür yolları ṣuyı serābı3

Bular dınmadılar bir daḫı didi4

Yine dınmadılar bir daḫı didi

9430  Üçincide didi niçün durursız5

Size direm bu sözi çün görürsiz

 9421 Rāvīler: Rāviler A. // diñleñüz: diñleñiz A.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 9428 misiz: misin A; ḥaṣīn: ḥaṣṣīn A. // serābı: şarābı İ.
 9429 dınmadılar: ṭınmadılar İ. // dınmadılar: ṭınmadılar İ.
 9430 niçün: neyçün A; durursız: ṭurursız İ.
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Didi anlar ki biz ol ḳalʿayı uş1

Mubārek lafẓuñuzdan diñledük ḫoş

Buyurdı Lākūʿ oġlı ḳanda-durur2

Didiler gelmedi ivinde-durur 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Vardılar gel didiler tīz geldi ol3

Pes selām virdi duʿālar ḳıldı ol

Resūlu’llāh didi ḥaṣīn Ġurābı14

Bilür misin niçedür küll-i bābı

9435 M 288a Ol neʿam didi Ġurābı görmişem5

Bir zamān içinde anuñ durmışam 

Didi imdi söylegil anı ʿayān6

İssi kimdür yolları niçe mekān

A 285a Ol didi bir ḳalʿadur ol yā Resūl7

Bu zamān ḳavmınuñ ol işi degül 

 Ḳavm-ı Tubbaʿ merd-i cabbār-ı ḳadīm8

Anı bünyād eylemişler şöyle kim 

Ebrehe ibn-i Ṣabāḥ yapmış anı9

Anda ḳomış hep Yemen Hind mālını

9440  Şimdi bir şaḫṣuñ elinde-durur ol10

Māl u niʿmet leşkeri ḳulları bol

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ḳatı gürbüz bahādur pehlevāndur11

Ol iḳlīmlerde ol ṣāḥib-ḳırāndur

 9431 lafẓuñuzdan: lafẓuñdan İ.
 9432 oġlı: oġlanı A; Lākūʿ: Lākūġ A, M.
 9433 gel didiler tīz: tīz gel didiler İ; tīz: tiz A.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9435 içinde anuñ: anuñ içinde M; durmışam: ṭurmışam İ, M.
 9436 söylegil: söyle gel M. // İssi kimdür: Kimdür issi İ.
 9437 zamān ḳavmınuñ: zamānıñ ḳavmınıñ M; degül: degil M.
 9438 Tubbaʿ: Tebbiʿ M.
 9439 Ṣabāḥ: Ṣabbāḥ İ.
 9440 şaḫṣuñ: şaḫṣıñ M. // Māl u: Māl-ı M; leşkiri: leşkir ü M.
 9441 bahādur: bahādır M. // Ol iḳlīmlerde: ʿArab ḳavmında İ; ol ṣāḥib-ḳırāndur: ṣāḥib-ḳırān andadur M.
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Ṣabāḥ oġlı Semaʿmaʿ-durur adı1

Ulu begdür sürer ʿıyş u murādı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Yā Resūla’llāh ʿacāyibdür ḥiṣār2

Tuḥfe içün düzmiş anı rūzigār

Bir teferrüc-gāh-durur kim göz aña3

Ṭoyamaz baḳmaḳdan irmez söz aña

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
9445  Beġāyet yüce inlüdür dīvārı4

Yapılmış yonma ṭaşdan cümle varı 

 Münaḳḳaş mermeri dürlü ʿacāyib5

Düzilmiş cān-āverler çoḳ ġarāyib 

İ 184b Ḥiṣāruñ bir yanı deryāya durur6

Ve-līkin bir yanı ṣaḥrāya durur

 O kim ṣaḥrāya durur bāġ u bostān7

Aḳar ṣular revān sebze gülistān

ʿAcāyib baḫçeler dürlü yimişler8

Öterler dürlü dürlü ṭalda ḳuşlar 

9450  Deñizden yaña düşmişdür ḥiṣārı9

Ḳamusı ṭolma bir ḳor burc vārī

İki ḳapusı var ḥaylī uludur10

İçinde ḳırḳ biñ iv var ṭopṭoludur

A 285b, İçinde çaġırur biñ pāsubānı
M   288b Ki tā irte olınca bekler anı

 9442 oġlı: oġlu M. // begdür: beg-durur M; ʿıyş: ʿışḳ M.
 9443 ḥiṣār: ḥiṣārı M, İ. // rūzigār: rūzigārı İ, yadigārı M.
 9444 baḳmaḳdan: baḳmaġa İ.
 9445 yüce inlüdür: yücedür inlü A; dīvārı: divārı A. // yonma: yotma M, bunca İ; varı: dārı M.
 9446 cān-āverler: cānavārlar A, cānavarlar M.
 9447 Ḥiṣāruñ: Ḫiṣāruñ M.
 9448 bostān: būstān A, İ. // revan: revanı M.
 9449 baḫçeler: baġçeler İ; yimişler: yemişler M. // dürlü: M nüshasında yoktur; ṭalda: dalda M.
 9450 ḥiṣārı: ḫiṣār M. // ṭolma: yonma M; ḳor: ġavr İ; bir ḳor burcı vārī: ṭaşdan burc u bār M.
 9451 ḥaylī uludur: ulu ḥavlıdur M. // iv: er M, İ.
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 Ḳamusı ḳulıdur şeyṭāna beñzer1

Ne ʿifrīt her biri arslana beñzer

Semaʿmaʿ kendü ḫod bir ejdehādur2

ʿArabda yoḳ-durur eyle bahādur 

9455  Ḳatında var-durur on biñ çerisi3

Ḥiṣār içinde yirlü her birisi

Ṣayılur kendüsi biñ pehlevāna4

ʿAcāyib gösterür anı zamāne

Ḥiṣār içinde bir ulu aġaç var5

Ḳomışlardur adını Ẕātü’l-envār

 Anı maʿbūd idinmişler ṭaparlar6

Raʿiyyet şāh öñinde yir öperler

Ol aġaca ḳamu secde ḳılurlar
Anı kendülere tañrı bilürler

9460  Ezüben müşg birle zaġferānı7

Ṣuvamışlar-durur dibinden anı

Aṣılmış ṭallarına incü altun8

Valalar dürlü dürlü aġ u gülgūn 

Semaʿmaʿ muʿtekif olmışdur anda9

Ḍalāletde geçer ʿömri gümānda

 Ol aġaca dün ü gün secde ḳılur11011

Anı kendüsinüñ maʿbūdı bilür

 9453 Ḳamusı ḳulıdur: Hiç uyumaz M. // arslana: aṣlana A, bir ite İ, er aslana M.
 9454 yoḳ-durur eyle: olmaya öyle A; ʿArabda yoḳ-durur eyle bahādur: Ki yoḳdur dünyada öyle bahādır M.
 9455 var-durur on: vardur üç M. // Ḥiṣār: Ḫiṣār M.
 9456 pehlevāna: pehlüvāna M. // gösterür: gösterir M.
 9457 Ḥiṣār: Ḫiṣār M. // Ḳomışlardur: Ḳomuşlardır M.
 9458 öñinde: öñünde A, M, İ.
 9460 ezüben: eziben A, M, İ; zaġferānı: zaġferān İ. // dibinden: dibinde M, İ.
 9461 ṭallarına: ṭallarından İ, ṭallarında M. // dürlü: İ nüshasında yoktur; aġ u: M nüshasında yoktur.
 9462 olmışdur: olmuşdur M. // Ḍalāletde: Ḍalāletden M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 9463 dün ü: düni İ.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Her ne vaḳt kim bir işi olsa varur112

Secde ḳılur ol aġaca yalvarur

9465  Ol aġaçdan aña hem bir ün gelür3

Söyler aldar ol anı maġbūn ḳılur

Kendüsi hem key büyük kişi-durur4

Günde bir ṣıġır yimek işi-durur

A 286a Yılda vardur anlaruñ bir günleri5

Cemʿ olurlar anda hep azġunları

 Aġaca altun incüler ṣaçarlar26

Aña secde ḳılup yirler içerler7

Çevre illerden ʿArablar dirilür8

Bir niçe gün anda ṭoy dügün olur

9470  Şimdi ol-durur gümānum kim hemīn9

Anlaruñ ol günleri geldi yaḳın

M 289a Ṣordı Peyġāmber ki ḳaç günlik-durur10

Yolı bundan niçe günde varılur

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
İ 185a Didi gitse gice gündüz varılur11

Yigirmi dört gün içinde girilür

 Didi imdi yöri var sen yaraġ it12

Delīl ol kimi göndersem bile git 

1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 9464 ne: A nüshasında yoktur; olsa: olursa İ.
 9465 aña hem: hem aña M, İ. // aldar: avġlar M; maġbūn: maʿbūd İ; ḳılur: bilür İ.
 9466 key: bir M.
 9467 olurlar: olup İ; hep: hem M.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9468 incüler: incü M, İ. // ḳılup: ḳıluban İ; yirler: yeyüp M; yirler içerler: yir öperler İ.
 9469 illerden: ellerden M. // niçe: nice M, İ; anda ṭoy dügün: ṭoya dügünler M.
 9470 ol-durur: oldur kim İ; kim: pes İ; gümānum: gümānım M.
 9471 Ṣordı: Ṣordu M. // Yolı: Yolu M; niçe: nice M, İ.
 9472 gitse gice gündüz: gice gündüz gitse M.
 9473 yöri: yürü M; yaraġ: ıraġ M, yaraḳ İ. // göndersem: gönderürsem İ, gönderirsem M.
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Ol didi kim yā Resūla’llāh bugün112

Ehl-i beytüm açdur oldı iki gün

9475  İki gün oldı nesne yimemişüm234

Kimesneye daḫı hīç dimemişüm

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes Resūlu’llāh buyurdı kim duruñ5

Yardım eyleñ ḳardaşa nesne virüñ 

Her birisi evlerine vardılar6

Arpa buġday daḫı ḫurmā dirdiler 

 Getürdiler Resūlu’llāh ḳatına378

Ḳamu ʿarż eylediler ḥażretine

Pes Resūlu’llāh mubārek ṣaġ elin9

Ol ṭaʿāmuñ üstine ḳodı hemīn

9480  Bir duʿā ḳıldı daḫı virdi aña10

Lākūʿ oġlı dir aña ḳaldum ṭaña 

Kim niçe müddetler oldı ol ṭaʿām11

Kim yinür olmaz-ıdı daḫı tamām 

A 286b Vardı ivinde yaraġın ḳıldı ol12

Durdı Peyġāmber ḳatına geldi ol 

 Pes Resūlu’llāh buyurdı bir daḫı13

Yoldaş isterem buña bir şīr daḫı 

1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 9474 bugün: bir gün M. // Ehl-i beytüm: Ehlüm bütün M; iki: yiñi M.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 9475 yimemişüm: yimemişüz İ. // Kimesneye: Kimseye İ; dimemişüm: dimemişüz İ.
 9476 duruñ: ṭuruñ M, İ. // eyleñ ḳardaşa: idüp ḳardaşıñuza M.
 9477 daḫı: hem daḫı M; ḫurmā: ḫurma A.
3 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9478 ḥażretine: ḥażretine M.
 9479 ṭaʿāmuñ: ṭaʿāmıñ M; üstine: üstüne İ.
 9480 Lākūʿ: Lākiʿ M; ḳaldum: ḳaldım M.
 9481 niçe: nice İ. // yinür: yinüp M.
 9482 ivinde: olda M; yaraġın: yaracıġın M; Durdı: Ṭurdı İ.
 9483 buña bir şīr: bu bir şīrü İ; şīr: M nüshasında yoktur.
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ʿAmru Meyye ḳalḳdı yirinden durur1

Ben olayum dir ikincisi buyur

9485  Didi üçincisi ʿAbdu’llāh hemīn2

Ḳalḳdı didi ben olayum uş yaḳīn

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didi kim kim-durur dördinci ḳanı3

Benem uş dir Ḫuẕeyfetü’l-Yemānī

Didi bişincisini isterem ḫoş4

Şemās ibn-i Ḥarīẟe dir benüm uş 

 Didi kim kim-durur altıncı olan5

Yirinden durdı ʿUbbād didi uş ben 

Yidincisi olur Saʿd-ı ʿUbāde6

Didi yiter gerekmezdür ziyāde

9490  Yidi kişi yiter yoldaş oluñ siz7

Biri birüñüze ḥāldaş oluñ siz

Size ʿUbbād emīr olsun bilüñüz8

Anuñ emrine siz meʾmūr oluñuz

Añul añul yöriñ ḳıluñ namāzı9

Gice gündüz ḳıluñ dāyim niyāzı 

 Varuñ ol ḳalʿayı hem yollarını10

Begini leşkerin her ne varını

İçini ṭaşını görüñ tamāmet
Dönüp yine gelüñ ṣaġ u selāmet

 9484 ʿAmru: ʿAmrı M; yirinden: yerinden M; durur: hemān M. // olayum: olayın A; buyur: buyurur İ, hemān M.
 9485 üçincisi ʿAbdu’llāh: ʿAbdu’llāh üçüncisi M.
 9486 kim kim-durur: kimdür ola M. // Benem: Benüm M; Ḫuẕeyfetü’l-Yemānī: Ḫaẕīfete’l-Yemānī M.
 9487 Şemās: Şemmās M, İ; benüm: benim M.
 9488 kim: M nüshasında yoktur. // Yirinden: Yerinden M; durdı: ṭurdı İ.
 9489 yiter: yeter M; gerekmezdür: gerekmez dir İ.
 9490 yiter: yeter M. // Biri: Bir İ.
 9491 ʿUbbād: ʿUbbāde A.
 9492 Añul: Anuñ İ. // ḳıluñ dāyim: Ḥaḳḳa ḳıluñ M; dāyim: dāʾim İ.
 9493 leşkerin her ne: leşkerini her M, İ.
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9495  Didiler ḫoş ola fermān senüñdür1

Yoluñda cānumuz ḳurbān senüñdür 

Var-ısa devletümüz öleyüz biz2

Senüñ yoluñda ḳurbān olayuz biz 

A 287a, Resūlu’llāhuñ öpdiler elini3

İ 185b Çıḳuban dutdılar ḳalʿa yolını

 Revān oldılar ol yola giderler4

Gehī Ḳurʾān oḳır gāh ẕikr iderler 

Yidi gün gice gündüz gitdi anlar5

Bir ıssı ṭaşlu yire yitdi anlar

9500  Güneşden ḳapḳara yanmış ḳuru yir6

Ne ḥayvān var ne ot var ne ṣulu yir 

ʿİnāyet ḳıldı Ḥaḳ geçdiler andan7

Ki ḳurtıldılar ol ıssuz yabāndan

Gice gündüz yöridi gitdi anlar8

O ḳalʿaya yaḳıncaḳ yitdi anlar

 Iraḳdan gördiler bir nesne ḳara9

Gehī pinhān olur gāh āşikāre

M 290a Didi ʿUbbād bu ḳara kim görinür110

Nedür bir daḫı ardınca sürinür

9505  Didiler şöyle beñzer vaḥşīdür ol21112

Didi ādem-durur vaḥşī degül ol

 9495 fermān: emr İ. // Yoluñda cānumuz: Senüñ yolunda M.
 9496 Senüñ: Senüñdür İ; olayuz: oluruz M.
 9497 Resūlu’llāhuñ öpdiler: Resūliñ öpdiler anlar M. // Çıḳuban: Çıḳup İ, M, Çıḳıban A; dutdılar: ṭutdılar İ.
 9498 oldılar: oldular M. // gāh: gāhī M, İ.
 9499 ṭaşlu: ṭaşlı M; yitdi: yetdi M.
 9500 yanmış ḳuru: olmış ḳara İ; ḳuru: ḳara M. // ṣulu: ṣulı M.
 9501 ıssuz: ısız M.
 9502 yaḳıncaḳ yitdi: yıḳınca yetdi M.
 9503 Gehī: Gāhi İ; gāh: gāhi İ.
1 M nüshasınba bu beyit mükerrer yazılmıştır.
2 M nüshasında bu beyit mükerrer yazılmıştır.
 9505 vaḥşīdür: vaḥşidür A, vaḥşīdir M. // vaḥşī degül ol: ol vaḥşī degül M.
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Bir ādemdür deve üstinde binmiş1

İki yüklü deve yidek idinmiş

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Kim-durur kim şimdi aña tīz vara2

Kim-durur göre ḫaber daḫı ṣora 

 ʿAmru Meyye didi uş ben varayum3

Göreyüm kimdür ḫaber hem ṣorayum

Pes eline aldı oḳın yayını4

Ḳalḳdı fi’l-ḥāl hem götürdi pāyını

9510  Tā ki bir söz söyleyince dek hemān5

ʿAmru Meyye yitdi aña bī-gümān

A 287b Yitdi gördi bir ḳarı-durur gider6

Bir deve binmiş iki daḫı yider

Yüklerinden müşg ḳoḫuları çıḳar178

ʿAmru Meyye çün görür aña baḳar 

 İy ḳarı yüküñ nedür didi digil9

Gizleme sen anı ṭoġru söylegil

Ol ʿacūze ḥīle āġāz eyledi10

Ṣayru oldı beñzini sāz eyledi 

9515  Kendüyi ḳıldı żaʿīf bīmār-vār11

Söyledi iñileyü ol zār u zār 

 9506 üstinde: üstünde İ, üstine M. // İki: Ki M; yidek: M nüshasında yoktur.
 9507 -durur: anı İ; tīz: tiz A, M, İ. // ḫaber daḫı: daḫı ḫaber M.
 9508 ʿAmru: ʿÖmeri M; didi: eydür İ. // Göreyüm: Göreyim M; hem: de İ; hem ṣorayum: ṣorayım M.
 9509 Pes: Bir M. // Ḳalḳdı: Ḳaḳdı M; hem: çün M; pāyını: başını M.
 9510 ki: A nüshasında yoktur; söyleyince: yayana İ, söyleyince idüñ M. // ʿAmru Meyye: ʿÖmer Miye 

M; yitdi: yetdi M.
 9511 Yitdi: Yetdi M; durur: dirir M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 9512 Yüklerinden müşg ḳoḫuları: Yüklerinde misk ḳoḳuları İ.
 9513 sen: pes M.
 9514 ḥīle: ḫīle M. // Ṣayru: Ṣayrı A.
 9515 Kendüyi: Kendüni M; bīmār-vār: bīmāruvār İ, bī-cān-vār M.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didi ben dāyesiyem pādişāhuñ1

Bu yükler armaġanıdur o şāhuñ 

Emān virür-iseñ and iç baña sen2

Nedür bu yükdeki diyem saña ben

 ʿAmur and içdi kim ġadr itmeyem ben3

Nedür ṭoġrusını ger dir-iseñ sen 

Didi yükde muraṣṣaʿ tāclar var4

Cevāhir incü nāfe sīm ü zer var

9520  Hediyyedür fülān ulu bu şāha5

Benümle gönderüpdür pādişāha

ʿAmur Meyye ṭamaʿ ḳıldı bu māla6

Ḥelāldür didi ḳaṣd itdi kim ala

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
M 290b, Pes didi kim iy ʿacūze çek elüñ7

İ 186a Bu develerden yöri git ṭut yoluñ 

 Yoḫsa dökdüm yire ḳara ḳanuñı8

Yükleri vir ṣatun al sen cānuñı

Ol ḳarı didi ulular ʿādeti
Böyle mi_olur yaʿnī merdān mürveti

9525  And içesin yine ġadr eyleyesin9

Er olasın sen yalan söyleyesin 

A 288a Dutalum kim güç idesin sen baña10

Ẕātü’l-envār ḳoya mı anı saña
 9516 armaġanıdur o şāhuñ: armaganı-durur pādişāhuñ M.
 9517 saña ben: baña sen M.
 9518 ʿAmur and: ʿÖmer Miye M; ġadr: ʿöẕr A, M. // ṭoġrusını: ṭoġrusı M.
 9519 tāclar: daşlar M.
 9520 ulu: olur İ.
 9521 ʿAmur Meyye: ʿÖmer Miye M.
 9522 elüñ: eliñ M. // ṭut yoluñ: çek elüñ A, ṭur yoluñ M.
 9523 ḳanuñı: ḳanıñı M. // cānuñı: cānıñı M.
 9525 ġadr: ʿöẕr A, ʿöẕür M; eyleyesin: idesiñ M.
 9526 Dutalum: Ṭutalum M.
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Ẕātü’l-envār aġacından cānı sen1

Ḳurtaramazsın alursañ anı sen 

 ʿAmru Meyye didi aġacuñ daḫı2

Ḳorısun başuñ-ıla ḫācuñ daḫı

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Aġacuñ devleti gitdi zamānı3

Var odun eyle şimden girü anı 

9530  Cihāna devlet-i İslām irişdi
Çalapdan ḳullara inʿām irişdi

Düşdi put ḫācuñ aġacuñ devleti14

Dutdı dünyāyı Muḥammed ümmeti5

Bunı didi hemān bir yumruḳ urdı6

Ḳarıyı yüzi üstine devirdi 

 Develer yuların aldı eline7

Girü döndi yārenleri yolına

Ḳarı aġlar sürer yire yüzini8

İki bükdi bilin dutar dizini

9535  Sürinür ʿAmruñ ol ḳatına varur9

Elin öper ayaġına yüz urur

ʿAcūze mekr idüben ḥīle ḳılur1011

Şu deñlü yalvarur kim ġāfil olur 

 9527 aġacından: aġacınuñ İ. // Ḳurtaramazsın: Ḳurtaramazsıñ M; alursañ: ulugsıñ M.
 9528 ʿAmru Meyye: ʿÖmer Miye M; daḫı: senüñ M. // başuñ-ıla: başuñ geh M; ḫācuñ: ḫācıñ M; daḫı: seniñ M.
 9529 Aġacuñ: Aġacıñ M; devleti gitdi: gitdi devleti İ. // odun: otun M.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 9531 put ḫācuñ aġacuñ: yire put u ḫācuñ İ, putun ḥācıñ aġacıñ M. // Dutdı: Ṭutdı M, İ.
 9532 bir: İ nüshasında yoktur. // üstine: üstüne M, İ; devirdi: dürdi M.
 9533 Develer: Devenüñ İ; yuların: yularını M. // Girü: Ger geri M; yârenleri: yarenleri A, yârenler M; 

yolına: yanına M.
 9534 bükdi: böldi İ; bilin: belin M; dutar: ṭutar M, İ.
 9535 Sürinür: Sürinü A, Sürünü M; ol: M ve İ nüshalarında yoktur.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 9536 idüben: idiben A, M, İ. // yalvarur: yalvarır M.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün

Ġāfil oldı çün ʿAmur Meyye hemān1

Ol ḳarı melʿūn yiñinden nā-gehān

 Yumruġın dügmiş çıḳardı bir elin2

Bir demür çomaḳ-durur ṣankim hemīn 

Ki her bir barmaġı beñzer ḫıyāra13

Demürden ger ṭaşı çalarsa yara4

9540  Ġāfil-iken ol ʿAmur Meyye hemīn5

Başına yumruġ-ıla çaldı laʿīn

A 288b, Düşdi yüzi üstine ʿaḳlı gider6

M 291a Ol ʿacūze melʿūnı gör kim n’ider

Tīz çevürdi ardına iki elin7

Aldı yayınuñ kirişin ol laʿīn

 Baġladı yayı kirişi-le elin28

Depdi birḳaç pehlūsın daḫı bilin

Şöyle kim ʿAmruñ mecāli ḳalmadı9

Bir nefes çıḳmaġa ḥāli ḳalmadı

9545  Pes deve üstinde muḥkem baġladı10

ʿAmru Meyye gözin açdı aġladı

Didi n’ola bini āzād idesin11

Bir ġarībem göñlümi şād idesin 

 9537 ʿAmur Meyye: ʿÖmer Meye M. // yiñinden: yeñinden M.
 9538 demür: demir M; ṣankim: ṣanki İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9539 bir barmaġı beñzer: barmaġı beñzer bir İ. // ger ṭaşı çalarsa yara: çomaḳ-durur ṣankim hemīn M.
 9540 ʿAmur Meyye: ʿÖmer Miye M.
 9541 üstine: üstüne M, İ.
 9542 Tīz: Tiz A, M. // Aldı yayınuñ kirişin ol la īʿn: Baġladı yayın kiriş-ile M, Depdi bir ḳaç pehlūsın daḫı bilin İ.
2 Bu beyit M ve İ nüshalarında yoktur.
 9544 ḥāli: mecāl M.
 9545 üstinde: üstünde A, İ, üstüne M. // ʿAmr Meyye: ʿÖmer Miye M.
 9546 āzād: āẕād M. // göñlümi: göñlü M.
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And içem ġadr itmeyem daḫı saña1

Gel kerem ḳılġıl sen iy māder baña 

 Ol ʿacūze didi iy uġrı seni2

Bilmedi ṭuymadı mı ṣanduñ beni 

İ 186b Ben bilürem sen niçe mekkārsın3

Ġadr idersin sen yine ġaddārsın 

9550  Ol ʿAmur Meyye cihānuñ uġrısı4

Sen degül misin diseñ ne ṭoġrısı

Ẕātü’l-envār aġacı dutdı seni5

Kendü ġadrüñ mübtelā itdi seni

Ben bilürem çoḳ-durur ḥīleñ senüñ6

Saña raḥmı yoḳ-durur hīç kimsenüñ 

 İltürem ben ḳalʿaya sulṭān seni7

Ẕātü’l-envāra ider ḳurbān seni

Ne Muḥammed ne ḫod anuñ leşkeri8

Hīç meded irmeyiser saña biri 

 mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
9555  Bunı didi o cāẕū-yı zamāne9

Yolı ḳodı hemān gitdi yabāna 

A 289a Mebādā irişe yoldaşları dir10

Elümden ʿAmrı alalar diri dir

 9547 içem ġadr itmeyem: içeyim degmeyeyim M. // sen: -A, - İ; ḳılġıl sen iy mader: ḳıl der ey māḥdur M.
 9548 uġrı: ugru M. // ṭuymadı: duymadı A.
 9549 bilürem: bilirin M; sen niçe mekkārsın: ki sen bir mekkāresin İ. // ġaddārsın: ḳaʿdārsın M, 

ġaddāresin İ.
 9550 Ol ʿAmur Meyye: ʿÖmer Miye M; uġrısı: uġrusı İ, uġrusısıñ M. // ṭoġrısı: ṭoġrısın M.
 9551 Ẕātü’l-envār: Ẕāt-i ilvār M; dutdı: ṭutdı M, İ. // ġadrüñ: ʿöẕrüñ: A, ʿözrüñ M.
 9552 hīç: hiç M.
 9553 ḳalʿaya sulṭān: ḳalʿa-yı sulṭāna İ, ḳalʿa sultānına M. // Ẕātü’l-envāra: Ẕāt-i ilvār önünde M; ider: ide M, İ.
 9554 Ne: Ebū Ṭākib ben A; ne ḫod: yāḫud A; ḫod: M nüshasında yoktur. // meded irmeyiser: mided 

itmeyeler M.
 9555 o: ol M. // Yolı: Yolu İ.
 9556 Mebādā: Mebāzā A, İ, Mübāde M. // ʿAmrı alalar diri: ʿÖmer Miye alalar M.
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ʿAmur Meyye çün eglendi bu yaña1

Küyer yoldaşları durmışdı aña

M 291b Didi ʿUbbād ʿAmur Meyye ne oldı2

Ki eglendi bu resme böyle ḳaldı 

Benüm bu göñlüme teşvīş düşüpdür3

Ki lā-büddür aña bir iş düşüpdür 

Duruñ siz bunda ben tīzcek varayum4

Nedür n’oldı anuñ ḥāli göreyüm

9560  Bugün bu gice bunda ṣabr idüñ siz5

Eger gelmez-isem dönüñ gidüñ siz

Bular durdı segirtdi gitdi ʿUbbād6

Ḳarı durduġı yire yitdi ʿUbbād

 Görür ʿAmruñ çülākini kemānı7

Kirişsüz her biri bir yirde anı 

Didi va’llāh ʿAmur Meyye dutılmış8

ʿAceb dirice mi ola yā ölmiş 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
9565  Aġladı ḳıldı duʿā dir iy Ḫudā9

Pādişāh sensin bilürsin ol gedā

Kim senüñ Peyġāmberüñüñ işine10

Geldi ol gelmedi bunda başına

 9557 ʿ Amur Meyye: ʿ Ömer Miye M; çün eglendi: eglendi çün İ; eglendi: añladı M. // durmışdı: ṭurmışdı M, İ.
 9558 ʿAmur Meyye ne oldı: ʿAmr Meyyeyen’ oldı İ; ʿAmur Meyye: ʿÖmer Miye M.
 9559 düşüpdür: düşdi M. // lā-büddür: lā-büdd M; düşüpdür: olupdur M.
 9560 Duruñ: Ṭuruñ M, İ, siz: -M. // Nedür: Nidür İ; n’oldı: n’oldu M; ḥāli: ḥālin İ; göreyüm: göreyim A, İ.
 9561 gelmez-isem: gelmezsem girü M.
 9562 Bular durdı: Ṭurdı bunlar İ; durdı: ṭurdı M; segirtdi: segirdi M. // durduġı: ṭurduġı M, İ; yitdi: yetdi M.
 9563 ʿAmruñ çülākini: çünki ʿAmruñ İ, ʿAmruñ çülākini kemanı: ʿÖmer Miyeniñ cengeli vü kemānın 

M. // anı: anuñ M.
 9564 va’llāh ʿAmur Meyye: va’llāhi ʿÖmer Miye M; dutılmış: ṭutulmış M, İ. // dirice: diri M.
 9565 iy: yā M. // Pādişāh sensin: Pādişāhsın sen M.
 9566 Peyġāmberüñüñ: Peyġamberiñüñ İ, Peyġāmberüñ geldi M. // Geldi ol gelmedi bunda: Ne geldi 

ol ne gelmedi M.
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Saña ıṣmarladum virdüm emānet112

Girü Peyġāmbere irgür selāmet

 Didi bunı dutdı ḳalʿa yolını3

Hā segirdür ḳor ṣaġını ṣolını

Bu yaña yoldaşları bilmediler4

N’oldı ḥāl kim hīçbiri gelmediler

9570  Bir iki gün anda ārām itdiler 
Gördiler gelmez dönüben gitdiler

A 289b Ol yaña Bişr oġlı ʿUbbād ol dilīr5

Ḳalʿa yolın dutdı gider hem-çū şīr 

Bir iki gün gidicek irdi yaḳın6

Ol Ġurābuñ ḳalʿasın gördi hemīn

 Didi gördüm bir ʿaceb tuḥfe mekān7

Bāġ u bostān lāle sünbül erġavān

İ 187a Ḫalḳ bölük bölük oturmış ẕevḳ ider8

Yimek içmek ḫūb ṣūretler şevḳ ider 

9575 M 292a Anlaruñ ulu günü-y-miş meger9

Yirler içerler ḳamusı ẕevḳ ider 

Anlaruñ içine girdüm ben nihān10

Yörir-iken bir pīr irdi nā-gehān

Bilesince iki yüz atlusı var
Ḫoş müzeyyen cümle cevşen-pūş süvār 

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9567 gür: güre M.
 9568 dutdı: ṭutdı M, İ. // segirdir: sigirdür A.
 9569 ḥāl kim hīç: ḥāli hīç A, ḥāl kim hiç İ, M.
 9571 Bişr oġlı: Beşr oġlu M. // dutdı: ṭutdı İ; gider: gitdi M.
 9572 Ġurābuñ: Ġurābıñ M.
 9573 tuḥfe: tuḫfe M. // sünbül erġavān: sünbün erġuvān M.
 9574 Ḫalḳ: Ḫalḳı M; oturmış: oturmuş M. // ṣūretler: ṣūretlü İ, M.
 9575 günü: güni İ. // ḳamusı: ḳamu M.
 9576 pīr: pir İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Beni gördi birisi söyledi tīz
Ne kişisin digil ṭoġru didi tīz1

Vegerne kesdüm uşda başuñı ben123

Ne kişisin digil ṭoġrusını sen

9580  Didüm ben kim i yigitler ḳaḳımañ4

Ġarībem siz baña yavlaḳ şaḳımañ

Ki ṣoñra siz utanursız bilürem5

Añılmışuz bu yirde biz bilürem

Benüm adum-durur ʿAmr ibn-i Ḫavlān6

Ki meşhūram bilürler cümle merdān 

 ʿArabda meşhūram ḳonuḳ alıcı7

Ayaġ üzre durup ḫıẕmet ḳılıcı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ṣandılar kim ṭoġru söylerem baña8

Didiler iy ulu merḥabā saña

9585  Biz senüñ aduñı çoḳ işitmişüz
Hem melik ḳatında çoḳ medḥ itmişüz 

A 290a İlle böyle yaluñuz yayaḳ ʿaceb9

Geldügüñüze ne iş oldı sebeb

Ben didüm ki bir ḳulum vardı benüm10

Hem ḳulum-ıdı benüm hem oġlanum

 9578 digil: degil M; ṭoġru didi (Berlin 262a): doġrusını A, ṭoġrusını İ, ṭoġrusın M.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 9579 kesdüm: kesdim M; başuñı: başıñı M. // digil: degil M; ṭoġrusını: ṭoġrusın M.
 9580 Didüm: Didim M; kim i yigitler: ey yegitler siz M. // şaḳımañ: ḳaḳımañ İ.
 9581 siz: M nüshasında yoktur. // bu yirde biz: biz bu yirde M.
 9582 adum: adım M.
 9583 ḳonuḳ: ḳonuḳluḳ M. // durup: ṭurup M, İ.
 9584 iy ulu merḥabā saña: gelgil iy ulu merḥabā A, İ.
 9586 İlle: İllā M, İ. // Geldügüñüze: Geldügüz M.
 9587 didüm: dedim M; ki: kim İ; benüm: benim M.
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 Varlıġumı aña inanmış-ıdum112

Anı ben oġlum gibi ṣanmış-ıdum

Bir gün alur ḫaylī mālumı gider3

Ardına düşdüm yitem diyü meger 

9590  Ṣalaġın aldum buña degin yaḳın4

Didiler vardı Ġurāba ol hemīn 

Kim ulu günleridür varġıl aña5

Ḫalḳ gelürler ṣorasın hem dört yaña 

M 292b Didi ol pīr iy ulu bilgil bugün6

Kim ulu dirnek-durur ṭoy u dügün 

 Pādişāhuñ ḫāṣıyam ṣaldı beni7

Kim ṭolanam ḳalʿanuñ çevresini

Ol yir içre ben ḳaravul binmişem8

Niçe kez bu ḳalʿayı ṭolanmışam 

9595  Yad seni buldum iletürem aña9

Kim ḳaḳır iletmez-isem ol baña 

Pes baḳuban bir kişiye in didi10

Atını virdi baña tīz bin didi

Bindüm ata yanına düşdüm anuñ11

Çünki vardum ḳapusına ḳalʿanuñ 

 İnlü yüce yonma ṭaşdan yapusı12

Çın-ı pūlātdan düzilmiş ḳapusı

1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 9588 Varlıġumı: Varlıġımı M. // ṣanmış-ıdum: ṣanmışudum M.
 9589 ḫaylī: ḫaylü M; mālumı: malım M. // düşdüm: düşdim M.
 9590 Ṣalaġın: Ṣaluġın M, İ; buña: bu yaña İ; buña degin: bu yañadan M. // Didiler: Didi A; Ġurāba ol: ol Ġurāba M.
 9591 günleridür: günlerdür M. // gelürler: gelirse M.
 9592 dirnek: dirlek M; ṭoy u: ṭoy-ı M.
 9593 Pādişāhuñ: Pādişāhıñ M. // ḳalʿanuñ çevresini: ḳalʿanıñ çevre yanı M.
 9594 ḳaravul: ḳaraḳul İ; binmişem: bişmişem M. // Niçe: Nice İ; kez bu: biñ kerre bu M.
 9595 Yad seni: Yā rāst M; iletürem: ilterem ben M.
 9596 baḳuban: baḳıban A. // tīz: tiz İ, tez M.
 9597 Bindüm: Bindim M; yanına: yanuna İ. // vardum: vardım M.
 9598 yonma: yotma M. // pūlātdan: pūlāddan A, M; düzilmiş: düzülmüş M.
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Ol ḳapuda çoḳ geyümlüler durur1

İçi ṭaşı ṭopṭolu leşker durur 

9600  Geçdük andan içerü girdük hemīn2

Varduḳ anda Ẕātü’l-envāra yaḳın 

A 290b, Gördüm anı bir yoġun yüce aġaç3

İ 187b Ṣanki bir ṭaġdur hemān niçe aġaç

Ger ularlarsa üç urġanı yaḳın4

Ṭolanımaya aġacuñ özdegin

 Hīç aġaç olmaya bir ṭalı gibi5

Yapraġınuñ her biri ḳalı gibi

Göge çıḳmış ṣanki gölgesi ulu6

Ṭallarında altun incü aṣılu

9605  Ṭolamışlar budaġınuñ ṭalların7

Dürlü dürlü valalarla ḳolların

Hem ṣuvamışlar aġacuñ özdegin8

Müşg ü ʿanber zaġferān-ıla hemīn

Çoḳ mücāvirler oturmış dört yaña  
Gice gündüz secde ḳılurlar aña

 Kim yigirmi yıl kim otuz yıl tamām9

Kim mücāvir olmış oturur müdām 

Gice gündüz ol aġaca ṭaparlar11011

Iraḳdan yüz ururlar yir öperler 

 9599 geyümlüler: gemiler var M; durur: ṭurur İ.
 9600 girdük: girdik M. // Varduḳ: Vardıḳ M; Ẕātü’l-envāra: Ẕāt-i ilvāra M.
 9601 yoġun: büyük M. // hemān niçe: bir yüce M.
 9602 urġanı: urġan M. // aġacuñ: aġacıñ M.
 9603 Hīç: Hiç A, M. // Yapraġınuñ: Yapraġınıñ M; ḳalı: ḫalı M, İ.
 9604 altun incü: incü mercān M.
 9605 budaġınuñ: budaġın İ; Ṭolamışlar budaġınuñ ṭalların: Ṭolatmışlar ṭalları budaḳların M.
 9606 aġacuñ: aġacıñ M. // Müşk ü: Misk-i M.
 9608 yıl kim otuz yıl: kim otur yıldur M. // oturur: otururlar M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9609 ururlar: urup M.
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9610 M 293a Çün aġacuñ ḳatına vardum yaḳın1

Ol aġaçdan bir tütün çıḳdı hemīn 

Çıḳdı bir od ol aġaçdan āşikār123

Kim ṭaġıldı ḳalʿayı dutdı şerār

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Şu resme kim göge çıḳdı duḫānı4

Çü çevre oturanlar gördi anı

 Ṭaġıldılar ḳamu yirin ḳodılar5

Ki tañrı ḳatı ḫışm itdi didiler

Yine dürlü ḳoḫular virdiler tīz6

Iraḳdan yir öpüp yalvardılar tīz 

9615  Baña ḫod Muṣṭafā dimişdi anı7

Seni görür çıḳar aġaç duḫānı 

A 291a Ki sen ḳalʿa içine varısarsın8

Ol aġacı varuban görisersin

Seni göricegez aġaç duḫānı9

Çıḳısar göricek ḳorḳma sen anı 

 Ṣıġın Allāha işbu āyeti sen
Oḳı kim ḳurtılasın ol belādan

 

10َوَجَعْلَنا ِمْن َبْيِن اَْي۪ديِهْم َسداًّ َوِمْن َخْلِفِهْم  َسداًّ  َفاَْغَشْيَناُهْم َفُهْم َل يُْبِصُروَن2

 

Ki bir dīv var ol aġacuñ dibinde 11

O ḫalḳı azdurur durmışdur anda

 9610 aġacuñ: aġacıñ M. // tütün: tütin M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 9611 ḳalʿayı dutdı: ḳalʿaya ṭutdı İ.
 9612 Çü: Çevre M; Çü çevre oturanlar gördi: Çevre oturanlar gördiler İ.
 9613 Ṭaġıldılar: Daġıldılar A; yirin: yirlerin M.
 9614 ḳoḫular: ḳoḳular İ. // öpüp: ötüp İ; tīz: tiz İ.
 9615 Baña ḫod: Ḫoş yaña İ.
 9616 içine varısarsın: varın içine sin M. // varuban: varıban A; görisersin: görirsin M.
 9617 göricegez  aġaç: göricek ol aġacıñ M. // Çıḳısar: Çıḳar M.
2 “Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.” Yâsîn, 36/ 9. 

Bu âyet İ nüshasında yoktur.
 9619 dīv: div M; aġacuñ: aġacıñ M. // durmışdur: ṭurmışdur M, İ.
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9620  Bu āyetden ḳaçar ol dīv bilesin1

Bunı sen çoḳ oḳı kim ḳurtılasın

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Başladum çünkim oḳıdum ben bunı12

Sākin oldı gitdi odı tütüni

Pes sevindiler mücāvirler yine3

Muştulaşdı ḳamu biri birine

 Didiler tañrımuzuñ ḫışmı geçdi
Yine raḥm itdi bize göñlin açdı

 Geçdük andan pādişāh ḳapusına4

Varduḳ ol pīr ol begüñ ṭapusına

9625  Ḫoş taḥiyyat ḳıldı ʿarż itdi beni5

Didi kim gezer-iken buldum bunı

İ 188a Ṣandum ol cāsūs-durur dutdum hemān6

ʿAmru bin Ḫavlān-ımış bunı gümān

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ki mihmāndār-durur meşhūr ʿArabda7

Kerem ehli-durur ulu nesebde

 Meger bir ḳulı ḳaçmış mālın almış8

Anı isteyü bu iḳlīme gelmiş

M 293b Didüm kim gel bugün şāha ḳonuḳ ol9

Melik ḳatında yi iç şād u ṭoḳ ol 

 9620 dīv: div M. 
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 9622 mücāvirler: mücāderler M; yine: yesine M. // Muştulaşdı: Muştuladı İ, Muştıladılar M; biri birine: 

birbirisine M.
 9624 ol begüñ: ile beg İ, ile big M.
 9625 taḥiyyat: taḥiyyāt M.
 9626 cāsūs-durur: cāsūsdur M; dutdum: ṭutdum M, İ. // bunı: benī M.
 9627 mihmāndār: mehmāndār M.
 9628 bir ḳulı ḳaçmış mālın almış: Mālın aluban ḳulı ḳaçmış M. // iḳlīme: iḳlime İ; bu iḳlīme: yoḳlamaya M.
 9629 Didüm: Didi M. // Melik ḳatında yi iç şād u: Ḳatında ye iç şāha M; yi iç: yirü A; ṭoḳ: doḳ A.
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9630 A 291b Kerem ehlin sever sulṭānumuz bol1

Kerīmlerüñ bugün başı-durur ol 

Didi ol beg eyü varmışsın anı
Getür imdi görelüm anı ḳanı

İletdiler beni sulṭān ḳatına2

Duʿā ḳıldum varıcaḳ ḫıẕmetine 

 Görürem kim bir ulu taḫt muʿayyen3

Düzilmiş abanos u ʿācdan müzeyyen

Gümişden dört direk dört gūşesinde4

Bir altun ḳubbe direkler başında 

9635  Münaḳḳaş dürlü ṣūretler yazılmış5

ʿAcāyib cān-āverler çoḳ düzilmiş

Düzilmiş çevresine dürr-i şehvār6

Oturmış üstine bir merd-i cabbār

O taḫtuñ çevresinde tāze ḳullar7

Dururlar her birisi tāze güller 

 Ḳuşaġı zer kemerler ṭonı dībā8

ʿİmāme dürlü dürlü ḫūb u zībā 

Ol-dem anda bir ḳaṣīde söyledüm1910

Ol begi ben key ulu medḥ eyledüm

9640  Çü medḥ itdüm pesendīde beġāyet11

Begendi Ḥaḳ Çalap ḳıldı ʿināyet

 9630 ehlin sever sulṭānumuz: ehlidür ol sulṭānımız M. // Kerīmlerüñ: Keremlilerüñ M.
 9632 İletdiler: Eletdiler M. // ḫıẕmetine: ḫızmetine M.
 9633 taḫt: taḫt-ı M. // Düzilmiş: Düzülmüş M; ʿāçdan: aġacından İ; abanos ʿāçdan: abānumadan key M.
 9634 Gümişden: Gümüşden M. // direkler: dikigi M.
 9635 cān-āverler: cānavarlar A, canaverler İ; cān-āverler çoḳ: çoḳ canāvārlar M; düzilmiş: düzülmüş M.
 9636 Düzilmiş: Düzülmüş M; çevresine: çevresinde İ. // Oturmış: Oturmuş M; üstine: üstüne İ.
 9637 Dururlar: Ṭurur İ, M; tāze: bir tāze İ. 
 9638 zer: zir M. // ʿİmāme: ʿAmāme M.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 9639 eyledüm: eyledim M.
 9640 Çü: Çün M, İ.
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Beni ol-dem yanına aldı ol beg1

Beġāyet baña ḥurmet ḳıldı ol beg 

Didi “ehlen ve sehlen” iy ulu sen2

Senüñ vaṣfuñı çoḳ işitmişem ben 

 Ve-līkin bu ʿaceb kim bir ḳul-içün3

Yaluñuz böyle gelmek bunda niçün 

A 292a Didüm kim iy melik ger ḳul-ıdı ol4

Ve-līkin sevgülü oġul-ıdı ol

9645  Beġāyet ben aña inanmış-ıdum5

Ki oġlumdan daḫı yig ṣanmış-ıdum

M 294a Aña hīç ḳılmaz-ıdum bed gümānı6

Didüm azdurdı beñzer kimse anı 

Yitem diyü yöridüm hā dürişdüm7

Ṣoraraḳ ṣuyını bunda irişdüm

 Beni ben ṣanmaz-ıdum kimse bile8

Ya beg ḳatında adum gele dile

Didi ol beg göñül şād eylegil sen9

Ki ġamdan cānuñ āzād eyleyem ben 

9650  Saña ol deñlü niʿmet māl vireyüm10

Ki göñlüñden bu ḳayġuñı ırayum 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
İ 188b Pes buyurdı bir ḳulına var didi11

Biñ ḳızıl altun dīnārı vir didi 

 9641 yanına aldı: aldı yanına M.
 9642 vaṣfuñı: vaṣfın İ, vaṣfıñı M; işitmişem: eşitmişem M
 9643 Ve-līkin: Velakin İ. // Yaluñuz: Yalıñuz M; böyle gelmek bunda: bunda gelmek böyle M.
 9644 Ve-līkin: Velakin İ.
 9645 yig: A nüshasında yoktur; yig ṣanmış: yeg bilmiş M.
 9646 hīç: hiç M; bed: ben M. // Didüm: Didim M.
 9647 Yitem: Yetem M; yöridüm hā dürişdüm: durdum dürüşdüm M.
 9648 Beni: Daḫı İ. // Ya: Yā M, İ.
 9649 beg göñül şād eylegil sen: göñlüñi şād eylesin M. // cānuñ: cānıñ M.
 9650 niʿmet māl: māl niʿmet M. // göñlüñden: göñülden İ; ḳayġuñı: ḳayġuyı A, M; ırayum: yuyasın M, ırayım A.
 9651 didi: dedi M. // dīnārı: buña M; vir: virgil M.
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Yüz göbek misk üç nügi ʿamber-ile1

Daḫı on ṭabla ṭolu kāfūr-ıla 

 Ḥāżır itdi cümlesin virdi baña2

Aldum anları duʿā ḳıldum aña 

Pes getürdiler yimegin çekdiler3

Ḳuzı biryānına sükker ekdiler 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
9655  Dökildi çoḳ yimekler ḫāṣa ʿāma4

Anuñla ben bile ṣundum ṭaʿāma 

ʿAmur Meyye öñüme düşdi nā-gāh5

Gözümden geldi bir yaş eyledüm āh 

Baña ol beg didi kim bir ḳul içün6

Melūl olup bu yaş u āh ne içün 

 Getürdiler buyurdı niçe ḳullar 
Meleklerdür ṣanasın niçe ḳullar

A 292b Didi kim şunlaruñ alġıl birisin7

Kimin dirseñ uşaġın yā irisin

9660  Bu sözi söyler-iken girdi nā-gāh8

Ḳapudan bir kişi didi kim iy şāh

Dāyeñüz geldi elinde bir yesīr19

Ol Muḥammed āli-y-imiş merd-i şīr10

ʿAmur Meyye adı şol uġrı ʿayyār11

ʿArab içinde meşhūrdur o ġaddār

 9652 on ṭabla: İ nüshasında mükerrer yazılmıştır; ṭolu: M nüshasında yoktur; kāfūr: kāfir M.
 9653 cümlesin virdi: cümle virdiler A, İ. // Aldum: Aldım M; ḳıldum: ḳıldım M.
 9654 Ḳuzı. Ḳuru İ; biryānına: biryāna M; sükker: şeker M.
 9655 ḫāṣa: ḫāṣṣ u İ, M; ʿāma: ʿām M. // ṭaʿāma: ṭaʿām M.
 9656 ʿAmur Meyye: ʿÖmer Miye M; öñüme: göñlüme M; nā-gāh: hemān M. // eyledüm: eyledim M.
 9657 yaş u āh: āh u yaş M.
 9659 şunlaruñ: şullaruñ M. // Kimin: Kimi İ; dirseñ: dilerseñ M, yā: - A; uşaġın: ufaḳın M; yā: ger İ.
 9660 didi kim: kim didi A.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 9661 yesīr: esīr İ, esir M. // şīr: şir M.
 9662 ʿAmur Meyye: ʿÖmer Miye M.
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M 294b Pes ol sulṭān sevindi ḫurrem oldı1

Beġāyet göñli şādān oldı güldi

Buyurdı ḳanda-durur dāye gelsün2

Yesīrini daḫı hem bile alsun

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
9665  Geldi dāye içerü girdi hemān3

Ol ḫabīẟ ol naḥs selām virdi hemān 

ʿAmru Meyye bile baġlu elleri4

Bāzūsından baġlu muḥkem ḳolları

Baġlu hem boynı daḫı zencīr-ile5

Geldi beg ḳarşusına durdı bile

 Ol ʿacūze naḥs u cāẕū söyledi6

Ben gelürken yā melik bilgil didi

İşbu uġrı nā-be-kār ʿayyār baña7

Ḳaṣd ḳıldı ḥīle düzdüm ben aña 

9670  Devletüñde uş yesīr itdüm bunı8

Bu dilerdi öldüre-y-idi beni

Ol melik göñlini ḫandān eyledi9

Yüz deve aġaca ḳurbān eyledi

Döndi ʿAmra didi söyle ṭoġrısın10

Ol ʿAmur Meyye ḥaḳīḳat sen misin 

 Ol didi benven ʿAmur Meyye yaḳīn11

Key sevindi ḫurrem oldı ol laʿīn

 9663 ḫurrem: ḥurrem M. // göñli: göñlü M; şādān: şādan M; oldı: oldu M.
 9664 ḳanda-durur: ḳandadur M. // Yesīrini: Esīrini M, İ; alsun: alsun gelsün M.
 9665 ḫabīẟ: ḫabīẟe M; ol naḥs: İ nüshasında yoktur, çün M.
 9666 ʿAmru Meyye: ʿÖmer Miye M. // Bāzūsından: Bāzūsında A, İ.
 9667 daḫı: bile M. // durdı: ṭurdı M.
 9668 naḥs u: naḥs-ı M.
 9669 uġrı: uġru M, İ; nā-be-kār: nā-bikār M; ʿayyār: ḥayyār M.
 9670 yesīr: esīr M, İ; uş: ḥuş M; bunı: ben anı M.
 9671 göñlini: göñlüni A, M.
 9672 Amra: ʿÖmer Miye M; ṭoġrısın: ṭoġrusın M, İ. // ʿAmur Meyye: ʿÖmer Miye M.
 9673 didi: dedi M; ʿAmur Meyye: ʿÖmer Miye bil M. // ḫurrem: ḥazīn M.
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A 293a Pes didi yā ʿAmr işidürdük ʿayān1

Şīr-i merd dirlerdi sini pehlevān

9675  Bir ḳarı niçe yesīr itdi seni2

Şol senüñ çābükligüñ n’oldı ḳanı

İ 189a Didi ʿAmr irdi ḳażā-y-ıla ḳader3

Kim ezelde taḳdīr-idi bu meger

Ol didi iy uġrı söylersin yalān4

Ẕātü’l-envār dutdı sini bī-gümān 

 Didi ʿAmr üf tañrıña saña daḫı5

Kim ṭaparsa aġaca aña daḫı 

Nedür ol tañrı didügüñ bir aġaç6

İy delü uyḫudan uyan gözüñ aç 

9680 M 295a Kendü kendüden mi bitdi baḳ aña7

Ṣu virür güneş virür ol Ḥaḳ aña

Ṭal budaḳ yapraḳ aña ol Ḥaḳ virür8

ʿÖmri vardur dükenicek ol ḳurur 

Maʿbūd idinüp ṭaparsın sen aña9

Niçe biñ anuñ bigi var dört yaña 

 Tañrı ol-durur ki yaradur anı10

İy delü añ sen seni yaradanı

Çün ʿAmur Meyye didi bunı hemīn11

Ḳatı ḫışm itdi ḳaḳıdı ol laʿīn

 9674 ʿAmr: ʿÖmer Miye M. // Şīr-i: Şīr ü İ, Şir-i M; sini pehlevān: seni pehlüvān M.
 9675 yesīr: esīr M, İ. // çāpükligüñ: çāpüklügüñ M.
 9676 ʿAmr: ʿÖmer Miye M. // ezelde: ezelden İ; taḳdīr: taḳdir A.
 9677 uġrı: uġru M, İ. // Ẕātü’l-envār: Ẕāt-i ilvār M; dutdı: ṭutdı M; sini: seni M.
 9678 ʿAmr üf tañrıña saña daḫı: ʿÖmer Miye yuf tañrı ki daḫı saña M; ʿAmr: - A. // aña: saña İ; aña 

daḫı: daḫı hem saña M.
 9679 uyḫudan: uyḳudan İ.
 9680 Kendü: Kendi M; kendüden: kendiden M. // Ṣu: Ṣuyı M.
 9681 yapraḳ aña: aña yapraḳ İ. // ʿÖmri: ʿÖmrü M; vardur: var dirir M.
 9682 Maʿbūd: Maʿbūt M. // Niçe: Nice İ; bigi: gibi M, İ.
 9683 ol-durur: oldur İ; ki yaradur: yarada cihānı M. // seni: bil yeri gögi seni M.
 9684 ʿAmur Meyye: ʿÖmer Miye M; hemīn: yaḳīn A, İ.
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9685  Didi şimdi öldürürsem ben seni1

Kimdür öldürmege ḳomayan beni

ʿAmur didi ecel vardur muḳadder2

Ki ʿömrüm rızḳum olmışdur muḳadder

Dükense rızḳ ecel irer ölürem13

Behiştde cāvidān bāḳī ḳaluram4

A 293b Ḥaḳ civārında buluram ben maḳām
Görürem dīdārın Allāhuñ müdām

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ecel ger irmedi-se daḫı baña5

Ḫōcam var gizlü degül ḥālüm aña

9690  Beni her ḳanda olursam görür ol6

Benümle dāyimā bile-durur ol

Bilür her ḥālümi ḥāżır-durur ol7

Beni ḳurtarmaġa ḳādir-durur ol

Daḫı vardur ümīdüm Muṣṭafāya8

O faḫr-ı ʿāleme baḥr-ı vefāya

 Daḫı vardur ümīdüm hem ʿAlīye9

Erenler şāhı Ḥaḳ şīri velīye

Umaram şimdi ire ḳıla yarı
Beni ḳurtara hem ala ḥiṣārı

 9685 Kimdür: Kim-durur M.
 9686 ʿAmur: ʿÖmer Miye M; vardur: vardır M; vardur muḳadder: irür ölürem İ. // Ki ʿömrüm rızḳum 

olmışdur muḳadder: Bihiştde cāvidān bāḳī ḳaluram İ; ʿömrüm rızḳum olmışdur: rızḳım ʿömrüm ol-
muşdur M.

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9687 irer ölürem: vardur muḳaddem İ. // Behiştde cāvidān bāḳī ḳaluram: Ki rızḳum ʿömrüm olmışdur 

muḳaddem İ; Behiştde: Beheşde M, Bihiştde A.
 9689 ḥālüm: ḥālim M.
 9690 olursam: olursa A. // dāyimā: dāʾimā İ; durur: ṭurur M.
 9691 her: hem İ; ḥālümi: ḥālimi M.
 9692 baḥr-ı: baḥr u İ.
 9693 şīri: şīr ü İ, şiri M.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
9695  Rāvī eydür çün Resūlüñ adını1

ʿAmr añıcaḳ yaḳdı aġaç odını

Çıḳdı bir od kim göge çıḳdı duḫān2

Ḳorḳdı ol ḫalḳ göricek anı hemān 

M 295b Pes buyurdı ḳullarına ol laʿīn3

İletüñ bu uġrıyı didi hemīn

 Tīz kesüñ aġaç öñinde başını4

Öldürüñ bu dünyānuñ ḳallāşını 

Ẕātü’l-envār ayaġında siz bunı5

Aña ḳurbān eyleñ iltüñ tīz bunı

9700  Aldı ʿAmrı dutdı cellādlar gider6

İllā ʿUbbād ibn-i Bişri gör n’ider

İ 189b Tīz elini ḳılıca urdı hemān7

Ḳodı başın ortaya durdı hemān 

Didi kim olmaḳ gerekdür cān-fişān8

Tā cihān içinde ola bir nişān 

A 294a ʿAmmusı vardı begüñ bir pīr didi9

Yā melik itme degül tedbīr didi 

Niçe ḳurbān ola bir aruḳ kişi10

Gevdesinde bir nügi et yoḳ kişi 

9705  Ẕātü’l-envāra bu lāyıḳ ola mı11

Yā bunı hergiz ḳabūl ol ḳıla mı 

 9695 Rāvī: Rā M; adını: adını sözini M. // ʿAmr: ʿÖmer Miye M; yaḳdı aġaç odını: çıḳdı aġaç dütüni M.
 9696 anı: İ nüshasında yoktur; hemān: M nüshasında yoktur.
 9697 İletüñ: Eyletün M; uġrıyı: uġruyı M, İ.
 9698 Tīz: Tiz A, M; öñinde: öñünde A. // dünyānuñ: dünyānıñ M.
 9699 Ẕātü’l-envār: Ẕāti’l-invār M; ayaġında: ayaḳında M. // iltüñ: iletüñ İ, eyletüñ M.
 9700 ʿAmrı: ʿÖmer Miye M; dutdı: döndi İ, ṭutdı M. // Bişri: Bişr İ.
 9701 Tīz: Tiz A. // durdı: ṭurdı M.
 9702 olmaḳ: ölmek A, İ; fişān: nişān M, İ.
 9703 begüñ: bugün M. // degül: degil M; tedbīr: tedbir M.
 9704 et: it A.
 9705 Ẕātü’l-envāra: Ẕāt-i ilvāna M; bu lāyıḳ: lāyıḳ degil M. // hergiz: hirgiz M.
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Maṣlaḥat oldur bunı bisledesin1

Bir iki gün tā ki ḳurbān idesin 

Hem daḫı şāyed gire dīnümüze2

Pehlevān çābük yarar işümüze

 Pes Semaʿmaʿ didi yā ʿammu saña 
İʿtimād eylemişem öñden ṣoña 

Bunı daḫı hem saña inanuram3

Al didügüñ gibi bisle ḳıl kerem 

9710  Pes Ebā Naʿce dutup ʿAmruñ elin4

Aldı döndi ivine gitdi hemīn

Ol ḳarı didi ki ġāfil olma sen5

Bunı daḫı kişi gibi bilme sen 

Pehlevāndur ḳatı çābük uġrıdur6

Sözine aldanmaġıl kim egridür 

 Pes Ebā Naʿce dönüp didi aña7

ʿAḳlı sen mi ögredürsin di baña 

M 296a Ben anı senden daḫı yig bilürem8

Aña ne ḳılmaḳ gerekse ḳıluram 

9715  Pes ḳarıya virdi ol beg ḫilʿati9

ʿİzzet itdi ḳıldı dürlü minneti

Döndi ʿUbbāda didi ḳutlu yüzüñ10

Bize ḫoş fāl oldı devletlü yüzüñ

 9706 bisledesin: bisleyesin M.
 9707 dīnümüze: dīnimüze M. // Pehlevān: Pehlivān M; çāpük: çāpik M; işümüze: işümize M.
 9709 hem saña: saña hem M.
 9710 dutup: ṭutup M; ʿAmruñ: ʿAmrıñ M. // döndi: ṭutdı M.
 9711 ki: key M. // Bunı: Bunu M; kişi: ġayrı İ.
 9712 Pehlevāndur: Pehlüvāndur M; çāpük: çāpik M.
 9713 dönüp didi: didi dönüp M.
 9714 bilürem: bilürem didi M. // ḳıluram: ḳıluram didi M.
 9715 virdi ol beg ḫilʿati: virdiler ḫilʿatların M. // minneti: minnetleri M.
 9716 Döndi: Döndü M.
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Kim bu resme fetḥ oldı ḫoş bize1

Geldügüñ key ḳutlu oldı uş bize 

A 294b Yardım iderse baña tañrım varam2

Ol Muḥammed cāẕūyı ben giderem 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Hem ol ʿammusı oġlı pehlevānı3

Ki yıḳdı key ḫarāb itdi cihānı 

9720  ʿArab içinde ol ẓulmi çoġ itdi4

Ḳadīmī dīnleri bozdı yoġ itdi

İkisini daḫı varup dutayum5

Keseyüm başların oda atayum

ʿArab ḳavmın olardan ḳurtarayum6

Cihānda ad u ṣanum arturayum

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Bunı böyle söyler-iken nā-gehān
Ṭaşradan geldi bir ün ḳopdı fiġān 

Bir kişi irişdi feryād eyledi7

Yā melik niçün oturursın didi

9725  Geldi yitdi uş Muḥammed leşkeri8

Ḥāżır ol kim şehre yaḳlaşdı çeri 

İ 190a Bıraḳdı loḳmasın ol beg elinden19

Hemān-dem ṣıçradı durdı yirinden10

Pes dönüp ʿUbbāda yine söyledi11

Bir żarūret düşdi maʿẕūr dut didi 
 9717 ḫoş: İ nüshasında yoktur. // uş: İ nüshasında yoktur.
 9718 cāẕūyı ben giderem: ben giderem öldürem M.
 9719 Hem: Daḫı A, İ; oġlı pehlevānı: oġlu pehlevān İ. // Ki: Key M; cihānı: cihān M, İ; key: - M.
 9720 dīnleri: dinleri M.
 9721 dutayum: ṭutayım M, İ. // başların: başlarını M.
 9722 ḳavmın olardan: ḳavmını andan A. // ad u ṣanum: adı ṣanım M.
 9724 feryād: feryāt M.
 9725 yitdi: yetdi M; uş: ol İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9726 durdı: ṭurdı İ, M; yirinden: yolından M.
 9727 didi: dedi M.
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 Gerçi sehl işdür velī ben varuram1

Sen benüm otur yirümde ḳıl kerem 

ʿUbbād iẓhār-ı şefeḳat eyledi2

Yā melik ben daḫı varuram didi 

9730  Beg didi yoḳ sen benüm yirümde ol3

Sen ʿazīzsin ceng saña lāyıḳ degül

M 296b Pes didi kim iy cemāʿat siz bilüñ4

Bu ulu begdür size meʾmūr oluñ

Her ne iş olursa ṭanuñ siz buña5

ʿİzzet idüñ şöyle ki_idersiz baña

A 295a Bunı didi çıḳdı ḳaṣrından revān6

Pehlevānlar çoḳ çeri çıḳdı hemān 

Bindi ata ḫāṣṣa burca vardı ol7

Pehlevānlara geyimler virdi ol

9735  Virdi ḫilʿat beglere çoḳ sīm ü zer8

Leşkere çoḳ istimāletler ider

Bu yaña ʿUbbād otururdı emīn9

Ol ḳarı melʿūn girüp geldi hemīn

Beg yirinde gördi ʿUbbād oturur10

Kim ne söylerse işini bitürür

 Efʿī gibi gözleri-le ol laʿīn11

Baḳdı gördi bildi ʿUbbādı hemīn

 9728 velī: İ ve M nüshalarında yoktur.
 9729 ʿUbbād: Ol vaḳt ʿUbbād M; iẓhār-ı: iẓhār u A, iẓhār M.
 9730 benüm: benim M. // ʿazīzsin: ʿazīzsiñ İ; ceng saña: saña ceng M.
 9731 size: sözine M.
 9732 olursa: olur İ; ṭanuñ siz: ṭanuḳsız İ, ṭanuñ M. // ʿİzzet idüñ şöyle ki: ʿİzzeti şöyle kim M.
 9733 Pehlevānlar: Pehlivāndur M.
 9734 ata ḫāṣṣa burca vardı: ḫāṣṣa ata borı çaldurdı İ. // Pehlevānlara: Pehlüvānlara M; geyimler: geyimlü 

İ, giyimler M.
 9735 sīm: nīm M.
 9736 yaña: yañada M; otururdı: oturmışdı A.
 9737 yirinde: yerinde M; ʿUbbād: ʿUbbādı İ. // bitürür: yetirür M.
 9738 gibi: begi M. // bildi: M nüshasında yoktur.
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Pes elini yüzine urdı hemān1

Döndi andan tīz bege vardı revān

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
9740  Didi iy ġāfil olan mācerādan2

Emīn olan başa gelen belādan 

Uyan kim memleket gitdi elüñden3

Ki bugün key ḫaṭā ḳılduñ bilüñden 

Melik didi hemīşe mihrübānsın4

Ḫaṭā n’itdüm digil kim kārudānsın 

 Didi ḳonuḳ ki taḫtuñda ḳoduñ sen5

Ḥaḳīḳat bil ki oldur saña düşmen 

Didi kimdür bilür misin sen anı6

Ḳarı didi ki bilürem ben anı

9745  Budur ʿUbbād ki ger bir ḳaṭre ḳanı 
Ṭamarsa götüremez bir ṭaġ anı

Bunuñ adı-durur Bişr oġlı ʿUbbād7

Niçe yirlerde bu almış-durur ad 

 Ḥaḳīḳat ʿāşıḳıdur Muṣṭafānuñ8

Eyü yoldaşlarından-durur anuñ

A 295b, Tīz olġıl gitmedin sen kār elüñden9 
M 297a  Ki gitdi ḳalʿa uş nāçār elüñden

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Çekdi kāfir tīz ḳılıcını hemān10

Döndi taḫtından yaña oldı revān

 9739 tīz: tiz İ.
 9740 olan başa gelen: ola gelen başa İ; başa gelen: gelen başa M.
 9741 bilüñden: yoluñdan M.
 9742 mihrübānsın: mehribānsın M. // n’itdüm: netden M; kārudānsın: kārıdānsın A.
 9743 ḳoduñ: ḳodıñ M. // bil ki: bilüñ İ; düşmen: düşmān M, İ.
 9744 ki: kim M; ben: yaḳīn ben M.
 9746 Bişr: Beşīr İ; oġlı: oġlu M, İ. // Niçe: Nice M, İ; almış-durur: bulmuşdur M.
 9747 yoldaşlarından-durur: yoldaşlarındandur bil M.
 9748 Tīz: Tiz A, İ. // nāçār: çāre M.
 9749 tīz: tiz A, M; ḳılıcını: ḳılıcın M.
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9750  Bu yaña ʿUbbād daḫı bildi anı1

Ol ḳarı kendüzini bildügini

İ 190b Pes oturanlara didi siz duruñ2

Ben yaturam yorġunam ive varuñ

Gitdi anlar ḳaldı ʿUbbād yaluñuz3

Secde ḳıldı aġlar urdı yire yüz

 Didi kādirsin görürsin iy Ḫudā4

Kim ḥabīb işine geldüm ben gedā

Pes eline ḳılıcın aldı nihān5

Çıḳdı ivden ṭaşıra gördi cihān 

9755  Aḫşam olmış ḳarañu olmış zemīn6

Yol bulımaz gidecek ḳaldı hemīn

Ol yañadan çünki beg ḳaṣra varur7

Gördi gitmiş bildi kim ṭoġru-durur

Didi anı kim getürürse baña8

Her neyi dilerse virürem aña 

 İstemege anı çoḳ ḫalḳ çıḳdılar9

Her ṭarafda meşʿaleler yaḳdılar

Şöyle kim gündüz gibi oldı cihān10

Aydın oldı ḳalmadı nesne nihān 

9760  Gördi ʿUbbād didi degül kimsenüñ11

Ḳamu ḳuvvet yā kerīm illā senüñ 

 9750 yaña: yañada M. // kendüzini bildügini: kendüyi bildügüni İ, kendü özin bildigini M.
 9751 duruñ: dönüñ İ, ṭuruñ M. // yorġunam: yorġanam A, yorġanım M; ive: ṭaşra İ; ive varuñ: baña getürüñ M.
 9752 ḳaldı ʿUbbād: ʿUbbād ḳaldı İ; yaluñuz: yalıñuz M. // urdı yire: yire urdı İ.
 9753 kādirsin: kādir İ, kādirsiñ M.
 9754 nihān: hemān M. // cihān: nihān İ.
 9755 olmış: olup M; olmış: olmuş M. // bulımaz: bulınmaz İ, bulunmaz M.
 9756 Gördi: Gördü kim M; ṭoġru: doġrı A, uġru İ, egri M.
 9757 Didi: Didi kim M. // neyi: ne A, ne kim M; virürem: virüremben: A, İ.
 9758 İstemege: İstemegde M. // ṭarafda: ṭarafdan M.
 9759 oldı: oldu M. // oldı: oldu M.
 9760 Gördi: Gördü M; Gördi ʿ Ubbād didi: Didi ʿ Ubbād gördi İ; kimsenüñ: kimseniñ M. // senüñ: seniñ M.
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Ol ḥabībüñ ḥurmeti-çün sen beni1

Beklegil bu gice düşmenden beni

Didi yā Rab Muṣṭafānuñ ḥaḳḳı-çün12

Hem ʿAliyü’l-Murtażānuñ ḥaḳḳı-çün

Ehl-i beyti āl ü aṣḥāb ḥaḳḳı-çün23

Sen meded ḳıl bu duʿālar ḥaḳḳı-çün

Oḳır ol bu āyeti hem ẕikr ider4

Ḳarañuda yolcuġaz buldı gider

5َوَجَعْلَنا ِمْن َبْيِن اَْي۪ديِهْم َسداًّ َوِمْن َخْلِفِهْم َسداًّ َفاَْغَشْيَناُهْم َفُهْم َل يُْبِصُروَن 3

9765 A 296a Gide gide yolı bir burca varur6

Gördi anda bir niçe ādem durur 

ٌد َرُسوُل الِل47 َلَه ِإلَّ اللُ ُمَحمَّ َل ِإِ

M 297b Didiler kimsin ne kişisin digil8

Ḳaldı ʿUbbād söz bulımaz dutdı dil 

Baḳdı gördi bir para kāġıd hemān9

Besmele yazılmış üstinde ʿayān 

Hem yazılmış Tañrı bir ḥaḳdur Resūl10

Kāġıdı almaḳ diledi ṣundı ol

 9761 sen beni: yā Ġanī M. // düşmenden: düşmāndan İ.
1 Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur.
2 Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur.
 9764 ol bu: işbu M. // Ḳarañuda: Ḳaraġuda M; yolcuġaz: yol çıḳar İ, yolcaġaz M; buldı: bulur M.
3 “Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.” Yâsîn, 

36/9. Bu âyet M ve İ nüshalarında yoktur.
 9765 yolı: yolu M; yolı bir: yolumuz İ. // niçe: nice M, İ.
4 “Allah’tan başka ilâh yoktur. Hazreti Muhammed (sav) Allah’ın Resûlüdür.” Kelime-i Tevhid. Bu ifade-

nin Türk şiirindeki kullanımı için bk. Mehmet Yılmaz, age. s. 102. Bu söz A ve M nüshalarında yoktur.
 9766 digil: degil M. // bulımaz dutdı: bulamaz ṭutdı M.
 9767 para: pāre M, İ; kāġıd: kāġıt A. // Besmele: Besleme A, Bismele M; üstinde: üstünde İ, anda bil M.
 9768 bir ḥaḳdur: birdür ḥaḳ A, ḥaḳdur İ.
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Andan öñdin bir kişi aldı anı1

Müʾmin-imiş ol daḫı bildi anı

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
9770  Didi Bişr oġlı ʿUbbādam ḥaḳīḳat2

Resūlüñ yāriyem ehl-i ṭarīḳat

Ebā Naʿce-miş ol ḫod aldı anı3

ʿAmur Meyyeye iletdi nihānī

ʿAmur Meyye Ebū Naʿce evinde4

Dururmış bunı hem iletdi anda 

Bulışdılar iki yār aġladılar156

Göñüllerin Ḥaḳa berk baġladılar 

Ṣorışdı her biri ḥāllü ḥālinden7

Ne geldi başına yollu yolından

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
9775  Ol yaña çün beg bulımadı bunı8

Bildi rāstdur dāyesi didügini 

Ḳalʿanuñ için aratdı bulmadı 
Ḳanda gitdi bunı kimse bilmedi 

Pes aġacınuñ ḳatına vardı ol9

Yalvarup yüzini yire urdı ol

İ 191a Secde ḳıldı didi iy Tañrı anı10

Baña digil ḳançaru gitdügini

 9769 öñdin: öñdün M.
 9770 Bişr: Beşīr İ; oġlı: oġlu M.
 9771 ʿAmur Meyyeye: ʿAmmar Miyeye M.
 9772 ʿAmur Meyye: ʿAmmar Miye M. // Dururmış: Ṭururmış M; anda: atda A, İ.
 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 9773 aġladılar: aġlaşdılar M. // berk: bek M.
 9774 Ṣorışdı: Ṣoruşdular M; ḥāllü: ḥālli M; ḥālinden: ḫalinden M. // yolından: yolundan A, M.
 9775 çün beg bulımadı: beg bulamadı İ; bulımadı: bulamadı M. // rāstdur: rāsdur M; didügini: didigüni M.
 9777 Yalvarup: Yalvarıp A; yüzini: yüzüni İ, yüzin M.
 9778 iy: yā M; anı: onı A, M. // gitdügini: gitdigini anı M.
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A 296b Bir işi olıcaġaz varur-ıdı1

Yüz urur aġaca yalvarur-ıdı

9780  Ol aġaçdan aña gelürdi bir ün2

Şimdi hīç gelmedi bilmez ne içün 

Ol ḳarı melʿūn irişdi dur didi3

Tañrıñı ḳo sen işüñi gör didi 

Tañrıña bir iş daḫı olmış ola4

Kendüyi meşġūl aña ḳılmış ola 

Ḳo sen anı düşmenüñi ben saña5

Göstereyüm ger uyarsañ sen baña 

M 298a Ger göge çıḳdı-sa yire girdi-se6

Ben buluram anı ḳanda vardı-sa 

9785  Beg didi imdi öñümce sen yöri7

İzle ḳanda gitdi-y-ise ol eri

Ol ḳarı melʿūn izini izledi8

Yöridi ardınca ol beg gözledi

Ol ḳayalarda izin sürdi ḳarı9

Ṭoġru durduġı yire vardı ḳarı

Didi uşda girdi ive düşmenüñ10

Ṣaḳlamış-durur meger ʿammuñ senüñ 

Pes çaġırdılar Ebā Naʿce durur11

Ṭaşra çıḳar ḳapu açar ne görür

 9779 olıcaġaz: olucaġaz M. // urur: urup M.
 9780 aña gelürdi bir: gelür idi aña M; gelürdi bir: gelür idi İ. // hīç: hiç M; ne içün: tā niçün İ.
 9781 dur: ṭur M. // ḳo sen: ḳavisin M.
 9782 olmış: olmuş M.
 9783 düşmenüñi: düşmānuñı İ. // Göstereyüm: Göstereyim A, İ; uyarsañ sen: uyar iseñ M.
 9784 çıḳdı-sa: çıḳdı yā M. // buluram: bilürem M.
 9785 imdi öñümce: öñümce imdi M.
 9786 ardınca ol beg: ol beg ardınca M.
 9787 ḳayalarda: ḳayalardan M, İ. // durduġı: ṭurduġı M, İ.
 9788 ive düşmenüñ: eve düşmānuñ İ; girdi ive: eve girdi M; düşmenüñ: düşmānuñ M.
 9789 çaġırdılar: çıġırdılar M; durur: ṭurur M.
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9790  Ḳapuya sulṭān irişmiş gördi o1

Ḳılıcı yalın elinde tündürū

Ḳulları ardınca ḳılıçlar yalın2

Her biri bir dīve beñzerdi hemīn

Didi iy sulṭān ne ḥāl n’oldı size3

Didi şol ḳonuḳ ki geldi-di bize

Ol Muḥammed āli-y-imiş bī-gümān4

Dāyem anı bildi ol ḳaçdı hemān

A 297a Bunda geldüm isteyü uş anı ben5

Bulduñ-ısa vir baña ger anı sen

9795  Ol didi kim ben işitmişem yaḳīn
Kim Muḥammedden kişiler var hemīn 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün

Uçarlar ḳuş gibi şöyle havāda6

Yörirler aç ṣusuz ṭaġda ovada

Ki zīrā arpa unın yirler anlar7

Anuñ-içün uçarlar dirler anlar

Ḳarı didi bunuñ gibi sözi ḳo8

Digil ṭoġrusını ḳanda-durur o

Be-ḥaḳḳ-ı Ẕātü’l-envār gizledüñ sen9

Senüñ ḳatuñdadur ol ulu düşmen 

9800  Didi herze-y-le söylersin yalanı10

İ nākes gizleyem mi hīç ben anı 

 9790 tündürū: tündirū A; elinde tündürū: tündürūr ol M.
 9791 dīve: dive İ.
 9792 n’oldı: oldı A. //geldi-di: geldi İ.
 9793 bī-gümān: bu gümān M.
 9794 geldüm: geldim M; uş: ḫoş M; anı ben: ben anı İ. // Bulduñ: Ki bulduñ İ; anı sen: sen anı İ.
 9796 ḳuş gibi şöyle: ḳuşlar gibi M.
 9777 unın: unun M. // dirler anlar: deyre ḳorlar M.
 9798 Digil: Degil M; ṭoġrusını: ṭoġrusın M, ṭoġrusını İ; durur: ṭurur M.
 9799 Be-ḥaḳḳ-ı Ẕātü’l-envār: Bi-ḥaḳḳ-ı Ẕāt-i ilvār M. // ḳatuñdadur ol: ḳatıñdadur M; düşmen: düşmān M, İ.
 9800 nākes: nākis M; hīç: hiç A; hīç ben: ben hiç M.
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M 298b Melik ḳatında ben senden ʿazīzem1

Bu bühtān ḳılduġuñdan ben temīzem 

Melik didi ki iy ʿammu bugün sen123

Girāmīsin ḳatumda cümle ḫalḳdan 

İ 191b Ve-līkin dāyeme böyle ḳaḳıma4

Beni ol emzürüpdür eyle dime 

Bunı didi diledi döne yine5

Ḳarı melʿūn yapışdı dir yiñine 

9805  Didi kim ḳanda gidersin bugün sen6

Bilürsin Zerḳadan yig görürem ben 

Ki gündüzden gicede yig görürem7

Ḳaya üstindeki izi bilürem

Görürem geldi ʿUbbād uşda bunda8

Bu burcdadur degül özge vaṭanda 

A 297b Ebā Naʿce didi od yaḳsa bizi9

Yig-idi kim işideydüm bu sözi

Melik didi ki ʿammu dāye baña10

Yalan dimez inanuram ben aña 

9810  Senüñ menʿ itdügüñ daḫı tamāmet
Anuñ girçekliginedür ʿalāmet

Girü dur isteyelüm burcı ivi11

Bulınursa dutaruz biz o dīvi 

 9801 ʿazīzem: ʿazīzim M. // bühtān: bühtānı M; ḳalduġuñdan ben: ḳaldıġından M.
1 M nüshasında 9797. beytin ilk dizesi ile 9798. beytin ikinci dizesi birleştirilerek tek beyit hâline getiril-

miştir.
 9802 didi ki iy ʿammu bugün sen: dir dāyeme böyle ḳaḳıma M. // Girāmīsin ḳatumda cümle ḫalḳdan: 

Beni ol emziripdür böyle dime M.
 9803 Ve-līkin: Velakin İ. // eyle: böyle İ.
 9804 diledi döne: dile döne gide M. // dir yiñine: teni yeñine M.
 9805 Bilürsin: Bilürsiñ M. // Zerḳadan: ıraḳdan M.
 9806 Ki: Gel M; gicede: gice İ; yig görürem: görürem ben M. // üstinde: üstünde A, İ, M; ki: key M.
 9807 degül: degil M; vaṭanda: yabānda M.
 9808 Yig: Yeg M; işideydüm: işideydim M.
 9809 ki: kim M, İ.
 9811 dur: ṭur M, İ; burcı ivi: bur evi M. // Bulınursa: Bulunursa M; dutaruz: ṭutavız M, ṭutaruz İ; o: ol İ.
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Bulınmazsa buña n’idem göresin1

Senüñle yoḳ işi ivi arasın

Didi imdi yaturlar ʿavret oġlan2

Uyarayum gelüñ girüñ siz andan 

Bunı didi içerü girdi derḥāl3

Geyim geydi ḳılıç ḳuşandı fi’l-ḥāl

9815  Didi sırr oldı bugün āşikāre4

Ḳılıçdan özge ḳalmadı müdāre

Geyindürdi var-ıdı ḳırḳ ġulāmı5

Ḳılıç ḳalḳan ḳuşandılar tamāmı 

Didi ʿUbbāda siz bunda oturuñ6

Tevekkül eyleñ ol Allāha duruñ 

Resūlu’llāhdan isteñüz meded hem7

Ki başa ḳatı buñlar düşdi bu dem

Bugün sırlar açıldı fāş olındı8

Ki siz bunda-y-ıduġuñuz bilindi

9820 M 299a Daḫı iş ḳalmadı cenge duralum9

Ḳażādan ne yazıldı-sa görelüm 

Diri ḳalanuñuz benden selāmı10

Resūle viresiz benven ġulāmı 

Ḳulıyam ümmetiyem bir żaʿīfi11

Daḫı görmedin ol şāh-ı laṭīfi 

 9812 ivi: evi M.
 9813 Uyarayum: Uyarayım A, M, İ; gelüñ girüñ: geliñ giriñ M.
 9814 Geyim geydi: Giyim giydi M.
 9815 müdāre: çāre İ.
 9816 Geyindürdi: Geydürdi İ.
 9817 ʿUbbāda: ʿUbbād M. // Tevekkül: M nüshasında mükerrer yazılmıştır; ol Allāha duruñ: eyle ṭuruñ M.
 9818 meded: mided M. // bu: ol A.
 9819 olındı: olundı A, M. // bunda-y-ıduġuñuz: bunda idiñüz M.
 9820 duralum: ṭuralum M, İ.
 9821 benven: benden İ. // Resūle viresiz benven ġulāmı: Resūlu’llāh vire size bu peyāmı M.
 9822 bir: ben M.
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A 298a Yolında cānumı īẟār ideyüm1

Anuñla bir ʿaceb bāzār ideyüm 

Didi ʿUbbād ki biz daḫı varalum2

Ki vācib oldı ḳılıçlar uralum 

9825  Ebā Naʿce didi mihmānsıñuz siz3

Ne mihmān cān içinde cānsıñuz siz 

Şimdi duruñ ben ölicek varasız14

Cengde ne gelürse başa göresiz5

Bunı didi çıḳar ḳılıç elinde6

Şehādet sözlerin söyler dilinde 

İ 192a Didi virdüm ṭanuḳlıḳ birdür Allāh7

Cemīʿ-i işlere ḳādirdür Allāh

Muḥammeddür Resūlu’llāh ḥaḳīḳat8

Anuñ-durur ṭarīḳat hem şerīʿat 

9830  Elinde od gibi şimşīr-i bürrān9

Baña ḥamle ḳılur çūn şīr-i ġurrān 

Ḳaçar ol beg didi hāy uruñ anı10

Ki uymış cāẕūya öldürüñ anı 

Çeküp ḳılıçların ḳulları anuñ11

Aña ḳılurlar varı anuñ 

Bunuñ daḫı yöriyüp ḳırḳ ḳulı hem12

Ḳarışdı birbirisine ol ādem

 9823 Yolında: Yolunda A, M; cānumı: cānımı M; ideyüm: ideyim A, İ. // ideyüm: ideyim A, İ.
 9824 ki: key M.
 9825 mihmānsıñuz: mehmānsıñuz M. // mihmān: mehmān M.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 9826 duruñ: ṭuruñ M, İ; ölicek: ölücek M. // Cengde: Cenge A, İ.
 9827 elinde: elindedür M.
 9828 ḳādirdür: ḳādirdür hem M.
 9829 Anuñ-durur: Anuñdur İ.
 9830 şimşīr-i bürrān: şimşir birān M. // Baña: Buña İ; şīr-i: şīr ü İ, şirr-i M.
 9831 hāy: hā M. // uymış: uymuş M; cāẕūya: dīve M.
 9832 Çeküp: Çekip A, Çeker İ.
 9833 ḳulı hem: ġulāmı M. // birbirisine ol ādem: birbirine hem varı M; ādem: dem İ.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün

Oldı ol uçda bir ulu kāruzār1

Ṭaña ḳaldı gördi anı rūzigār

9835  Añsuzın bir ceng oldı nā-gehān2

Kim ḳılıç çaḳıldusı ṭoldı cihān

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
M 299b Kesildi başlar u dökildi ḳanlar3

Ayaḳda ḳaldı tenler çıḳdı cānlar 

Ebā Naʿce ḳarıyı çaldı derḥāl
İki biçdi anı ol şīr fi’l-ḥāl

A 298b Pes andan cenge girdi ʿāşıḳāne 
Naẓar ḳılmadı başa māla cāna 

ʿIşḳ-ıla ḳıldı bir ulu kāruzār145

Kim cihānda ḳaldı andan yādigār 

9840  Kimin ḳırdı kimi ḳaçdı ḳalanı6

Semaʿmaʿ gördi ḥayrān oldı anı 

Didi hāy öldürüñ virmeñ emānı7

Bu uymış cāẕūya öldürüñ anı

Geldi yitdi ol laʿīnüñ leşkeri289

Gird-e-gird oldı irişdi dir çeri

Alup burcuñ ḳapusın durdı bunlar10

Ki merdāne ḳılıçlar urdı bunlar 

 9834 uçda: burcda İ; ulu: M nüshasında yoktur M. // gördi anı rūzigār: anı gördi rūzügār M.
 9835 Añsuzın: Añsuzsan M; oldı: oldı pes M. // çaḳıldusı: çaḳıldısı M.
 9836 ḳanlar: ḳanları M. // çıḳdı: gitdi İ; çıḳdı cānlar: gitdi ḳanları M.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 9837 ḳaldı: ḳıldı M.
 9838 gördi: İ nüshasında mükerrer yazılmıştır.
 9841 hāy: hay M. // Bu uymış cāẕūya: Bunamışdur tīz M; anı: siz anı M.
2 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 9842 yitdi: yetdi M. // Gird-e-gird: Girid M; oldı: olup M; dir: ol M.
 9843 durdı: ṭurdı M; bunlar: bular M.
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Ki ḳırḳ ḳuluñ ḳırıldı yarısı hep1

Yaralar çoḳ yimişdi varısı hep

9845  Ve-līkin virmedi ḳapuyı anlar2

Ḳapuyı aldı durdı ṣaġ olanlar

Bu ceng içinde irdi çin seḥer-gāh3

Nefīr āvāzesi irdi be-nā-gāh 

Iraḳdan ḳopdı toz leşker görindi4

ʿAlemler ḳalḳdı hem erler görindi

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ṣandılar kim irdi İslām leşkeri5

Cengi ḳodı baḳdı aña her biri

Bir kişi geldi hemān muştuladı 
Ṭaşıradan yā melik bilgil didi

9850  Kim ʿamuñuz oġlıdur ʿAbd-i Kilāl6

Çoḳ çeri yıġmış virüben genc ü māl 

Kim Muḥammed üstine gider-imiş7

Uġrayayum şāhı göreyüm dimiş

M 300a Pes sevindi ol melik didi varuñ8

Ḳapu açuñ içerüye ḳonduruñ 

A 299a, Geldi görişdi didi ʿAbd-i Kilāl
İ 192b Yā melik dir bizden olmasun melāl

Ben Muḥammed cengine gider-idüm9

Beg ḳatına varayum evvel didüm 

 9844 yarısı: yarusı A. // varısı: yarısı İ; yimişdi varısı: yimişler dirisi M.
 9845 Ve-līkin: Velakin İ; anlar: anlara İ. // durdı: ṭurdı M; olanlar: olanlara İ.
 9846 çin: çün İ; seher-gāh: siḥir-gāh M. // irdi: irdi çün M; be-nā-gāh: nā-gāh İ.
 9847 görindi: göründi A, İ. // görindi: göründi A, M, İ.
 9848 irdi: geldi M. // Cengi: Ceng M.
 9850 ʿ amuñuz oġlıdur: ʿ ammuñuz-durur İ, ʿ amuñ oġludur M; Abd-i Kilāl: Abdū Kelāl M. // virüben: diribün İ.
 9851 üstine: üstüne M, İ. // Uġrayayum: Uġrayayım A, M, İ; göreyüm: göreyim A, İ, göreyin M.
 9852 didi varuñ: varuñ didi M. // açuñ: acup M; içerüye: içerüde İ; içerüye ḳonduruñ: ḳonduruñ didi M.
 9854 idüm: ururum M. // ḳatına: ḳatında M; evvel: bir yol İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
9855  Varayum ben aña virgil icāzet1

Ḳılursa Ẕātü’l-envārum ʿināyet 

ʿAlī-y-ile Muḥammed başını ben2

Getüreyüm otur taḫtuñda ḫoş sen

Melik didi iy ʿammum oġlı gör sen3

Ne iş geldi bize bugün ʿamumdan

Ebā Naʿce ʿaceb ġadr itdi bize4

İnanduġum kişi gör n’itdi bize 

Diler kim ḳalʿayı bizden al-ıla5

Muḥammed ḫalḳına vire ol ala 

9860  Getürmiş ḳalʿaya ṣoḳmış birini6

Düzetmiş ivi içinde yirini

Çü bildük ceng ider virmez-durur ol7

Niçe ādemlerümüz öldürür ol

İki kişi Muḥammed leşkerinden8

Ki dīvler ʿāciz olur her birinden

ʿAmur Meyye birisi biri ʿUbbād9

Ki ḳılurlar hemīşe ẓulm-i bī-dād

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Çün ʿAmur Meyye adın ʿAbd-i Kilāl10

İşidicek didi zihī ḳutlu fāl

 9855 Ẕātü’l-envārum: Ẕāt-i ilvārum M.
 9856 ben: ben saña M. // taḫtuñda ḫoş sen: taḫtıñda ḫoş saña M.
 9857 ʿammum oġlı: ʿammu oġlu İ; oġlı gör sen: oġlu göresin M. // bize bugün ʿamumdan: baña bugün 

ʿammundan işidesin M; ʿamumdan: ʿammumdan İ.
 9858 ġadr: ʿöẕr A, ḳadr İ; Ebā Naʿce ʿaceb ġadr: Ol Ebā Naʿce ḳadīr M.
 9859 Diler: Didi M. // ala: anuñ ola M.
 9860 soḳmış: dıḳmış M. // ivi: evi M; yerini: birini A, İ.
 9861 Çü: Çün İ; durur: bize İ. // Niçe: Nice M, İ.
 9862 dīvler: divler M; olur her birinden: olmışdur elinden A, İ.
 9863 ʿAmur Meyye: ʿÖmer Miyye M; birisi biri: biri birisi M.
 9864 Çün ʿAmur Meyye: ʿÖmer Miyye M; adın: adını işitdi M; Kilāl: Kelāl M. // zihī: zehī M.
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9865  Ẕī-ḫaber kim ol ʿAmur Meyye bugün1

Bunda bulına ẕī-bayram ẕī-dügün 

Ben varayum yā melik otur didi2

Ḫāṭıruñdan ġuṣṣayı götür didi

Biñ geyimlü pehlevān ʿAbd-i Kilāl3

Geldi diler ide burcı pāyımāl

A 299b, ʿAlemler dürlü dürlü pehlevānlar145

M 300b Ki ṣıġmazdı ḥiṣār içine anlar

Çün Ebā Naʿce baḳar anı görür6

Didi yārenler vidāʿ güni-durur

9870  Kim yabāndan geldi yavuz yad çeri7

Uş görürsiz şehre ṣıġmaz leşkeri 

Elvidāʿ idüñ şehīd olmaḳ gerek8

Girçek erler ḳılduġın ḳılmaḳ gerek

Muṣṭafādan bir meded irmez mi ki9

Ḥālümüzi ol bizüm görmez mi ki

Cān dudaġa geldi dermān ola mı10

Yā bu ḥasret tā ḳıyāmet ḳala mı

Çıḳdı ʿUbbād hem ʿAmur Meyye daḫı11

Öpdi ḳoçdı her birini iy aḫı

9875  Elvidāʿ eydişdiler görişdiler12

Döndiler kāfirlere urışdılar

 9865 Ẕī-ḫaber: Zehī ḫaber M. // ẕī-bayram ẕī-dügün: zihī bayram dügün İ, zehī bayram zehī dügün M.
 9866 varayum: varayım A, M, İ.
 9867 pehlevān: pehlüvān M; Kilāl: Kelāl M. // Geldi diler ide burcı: Geldiler burcı ideler İ, Geldiler 

burcı itdiler M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9868 pehlevānlar: pehlüvānlar M. // içine: içinde M.
 9869 güni: size İ; güni-durur: günidür M.
 9870 yavuz yad: yavız M.
 9871 Elvidāʿ: Elvedāʿ İ; itdüñ: idiñ M.
 9872 meded: mided M; mi ki: meger M. // Ḥālümüzi: Ḥālimüzi M; bizüm: bizim M; mi ki: meger M.
 9873 dudaġa: dimāġa İ. // tā ḳıyāmet: ḳıyāmete İ.
 9874 hem ʿAmur Meyye: ʿÖmer Miye M. // ḳoçdı: ḳoşdı M; her birini: birbirini A, İ.
 9875 Döndiler: Döndi A, İ; kāfirlere: kāfirler-ile A, İ.
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Depdi geldi söyledi ʿAbd-i Kilāl1

Yā Ebā Naʿce nedür dir bu ne ḥāl

Bu cünūn mıdur niçe sevdā-durur2

Yā başuñda işbu ne ġavġā-durur

İ 193a Kim yaġı olduñ şu deñlü ḫalḳ-ıla3

Neyleyesin sen bu yavuz ḫulḳ-ıla

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Girü döngil bu işden dīve uyma4

Seni dīv aldamışdur dīve uyma

9880  Bize vir düşmeni sen ol selāmet5

Yiter it sen seni ḫalḳa melāmet

Melik ḳatında boyun olayum ben6

Ki kimseneden incinmeyesin sen 

Elüñde ola ne iş kim iderseñ7

Durursañ yāḫu durmazsañ giderseñ 

A 300a Muḥammed dīnine dirseñ giresin8

Giderseñ git durur-ısañ durasın 

Senüñle sözümüz yoḳ düşmeni vir9

Bize ger dūst-iseñ sen git anı vir

9885 M 301a Ebā Naʿce didi bu söz degüldür10

Ki herzedür ṣalāḥa öz degüldür

 9876 geldi: ileri İ; Kilāl: Kelāl M. // dir bu ne ḥāl: bu ne ḫayāl İ.
 9877 cünūn mıdur niçe: bir cünūn M. // başuñda: başıñda M; ne ġavġā: ġavġā ne İ.
 9878 ḫalḳ-ıla: bed ḫalḳla İ.
 9879 dīve uyma: dīvāne olma M.
 9880 düşmeni: düşmānı İ. // it: itdüñ İ; Yiter it sen: Tīz iderin ben M.
 9881 olayum: olayam M. // kimseneden: kimseden M; kimseneden incinmeyesin: kimsene incitmeye rāḥat ol İ.
 9882 Durursañ: Ṭurursañ M, İ; yāḫu: dur M, yāḫud İ; durmazsañ: ṭurmazsañ M, durmaz İ; giderseñ: gidesiñ M.
 9883 giresin: giresiñ M. // durur-ısañ: ṭurursañ M, ṭurur-ısañ A; durasın: ṭurasın İ, ṭurasıñ M.
 9884 sözümüz: söz İ; düşmeni: düşmānı İ; vir: viresiñ M. // vir: viresiñ M.
 9885 didi bu söz degüldür: bu söz degildür billāh M. // ṣalāḥa öz degüldür: Ḥaḳā lāyıḳ degildür vallāh M.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Sen dilersin Muṣṭafā aṣḥābını1

Kim virem saña anuñ aḥbābını 

İncine benden Resūlu’llāh daḫı2

Hem baña ḫışm ide bir Allāh daḫı

Tā tenümde olduġınca bir nefes3

Virmezem anları bu sözüñi kes

Baş u cān ḳurbān Muḥammed yolına4

Hem fidā aṣḥābına hem āline

9890  Yā İlāhī Muṣṭafānuñ ḥaḳḳı-çün
Şāh-ı merdān Murtażānuñ ḥaḳḳı-çün

Yardım eyle buñ günidür ir meded5

Key buñalduḳ kāfir oldı bī-ʿaded

Bunı böyle söyleyince nā-gehān6

Ḳopdı bir naʿra üni ṭoldı cihān

Ṣıçradı kāfir ṣafından bir dilīr7

Āteş-i sūzān bigi bir nerre-şīr

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Elinde oda beñzer tīġ-i bürrān18

Ebā Naʿce yanına vardı ġurrān

9895  Didi ḳorḳma Ebā Naʿce dürişdüm9

Ki ben Saʿd oġlı Ḳaysam uş irişdüm

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Hāy bu kim-durur diyince bir daḫı10

Ḳaḳdı ḳalḳan ṣıçradı bir er daḫı
 9886 aḥbābını: aḫbābını M.
 9887 ide bir: eyleye M.
 9888 tenümde: tenimde M; olduġunca: olduġınca M. // sözüñi: söziñi M.
 9889 cān: cān yolu A. // aṣḥābına hem āline: āline hem aṣḥābına İ.
 9890 meded: mided M. // Key buñalduḳ: Gel buñaldıḳ M.
 9892 Bunı: Bunu M.
 9893 ṣafından: ṣaġından M, İ; dilīr: dilir M. // bigi bir: beñzer İ; nerre-şīr: nerre-şir M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 9895 Ebā: yā Ebā M, İ; dürişdüm: dürüşdüm M, İ. // ben: -İ; oġlı: oġlu M; Ḳaysam: Ḳays İ.
 9896 kim-durur: kimdür M, İ; diyince: deyince M.
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Naʿra urdı şöyle kim ṭoldı ḥiṣār1

Geldi_Ebā Naʿce yanına_ol nāmudār

A 300b Didi ḳorḳma irişdüm şīr-i cengi12

Ki Miḳdādam ben Esved oġlı Kündī3

Ṣıçradı ardınca anuñ nā-gehān4

Bir ḳaġan arslana beñzer pehlevān

9900  Didi ḳorḳma yā Ebā Naʿce saña 
Kim ʿināyet ḳıldı Ḥaḳ öñden ṣoña 

Ḫālidem ben Ḥaḳ Çalabuñ ḳılıcı5

Ḳılıç-ıla küfr ehlin ḳırıcı

Çünki gördi bunları ʿAbd-i Kilāl
Didi yā ḳavm işbu düş mi yā ḫayāl

M 301b, Nireden geldi bu erler iy ʿaceb 
İ 193b Kimse görmedi buları ẕī-ʿaceb 

Ṣıçradı bir er daḫı ḳalḳan ḳaḳup6

Naʿra urur kāfir içinden çıḳup 

9905  Didi yā Ḫālid ḳılıç ursaña sen7

Kim Zübeyr ibn-i ʿAvāmam uşda ben 

Ol melik didi ki yā ʿAbd-i Kilāl8

Sen getürdüñ başuma bunca melāl 

ʿĀṣī olduñ sen daḫı beñzer baña9

ʿAmmuma daḫı saña ḳaldum ṭaña 

 9897 ḥiṣār: ḫiṣār M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9898 şīr-i: şīr ü A, M, İ. // Kündī: Kendi M.
 9899 anuñ: M nüshasında yoktur. // ḳaġan: ḳalḳan M; arslana: aṣlana A, arṣlana İ; pehlevān: bir civān M.
 9901 Çalabuñ: Çalabıñ M. // küfr ehlin: küfir ehlini M.
 9904 bir er daḫı ḳalḳan: daḫı ḳalḳanın M. // urur: urup M, İ; çıḳup: çıḳıp A.
 9905 yā Ḫālid: Ḫālid A, İ; ḳılıç ursaña: ḳılıcı ursaña A, M, ḳılıç ur sākine İ. // ibn-i: übnü M.
 9906 ki: İ nüshasında yoktur; Kilāl: Kelāl M. // getürdüñ: getürdiñ M; başuma: başıma M.
 9907 ʿĀṣī: ʿĀṣi A, İ.
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Bunı böyle söyleyince nā-gehān
Ṣıçradı bir er daḫı çıḳdı hemān 

Naʿra urdı şöyle ṣarṣıldı ḥiṣār 
Ḳorḳdı kāfir ditredi burc-ı dīvār 

9910  Ṣandılar kim yıldırım indi meger 
Kim ḳılısar ḳalʿayı zīr ü zeber 

Gördiler bir er-durur hīçbir ere1

Beñzedimez kimse yā şīr-i nere 

Cihānda beñzemez bir pehlevāna123

Miẟālin görmemiş-durur zamāne 

A 301a Dāvūdī cevşen geyür ol nāmudār4

Bir elinde yalın itmiş Ẕü’l-fiḳār

Bir elinde Ḥamzanuñ ḳalḳanını5

Ḳılıcı arḳası-la ḳaḳdı anı

9915  Naʿra urdı bir ḳatı ün eyledi6

Ne durursın pehlevān Ḫālid didi 

Mancınıġ-ıla göge uçan benem7

Ḫayberüñ ḳapusını açan benem 

Mirḥabı bir ḍarb-ıla yaran benem289

ʿAmrad-ıla ʿAnteri ḳıran benem

İbn-i ʿamm-i seyyid-i ādem benem10

Püşt-i İslām nāṣır-ı dīn hem benem 

 9910 durur: durır kim M; bir er-durur hīç: kim er-durur kim İ; hīç: hiç M. // Beñzedimez kimse yā şīr-i 
nere: Beñzemez kimseleri şīr nire M; şīr-i nere: şīr ü nere A.

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 9912 pehlevāna: pehlüvāna M.
 9913 geyür: şīr M. // yalın itmiş: ol almış M.
 9914 Ḥamzanuñ: Ḥamzanıñ M. // Ḳılıcı: Ḳılıç A, M; arḳası-la: arḳası-y-ıla A, M.
 9915 durursın: ṭurursın M, İ. // pehlevān: pehlüvān M.
 9916 Mancınıġ-ıla: Mancılıġ-ıla A, Mancılıġa M; benem: benim M.
2 M nüshasında 9912. beytin ikinci dizesi ile 9913. beytin ikinci dizesi yer değiştirmiştir.
 9917 Mirḥabı bir ḍarb: Mermeri bir biz M. // ʿAmrad-ıla: ʿAmmum-ıla M.
 9918 dīn hem: īmān M.
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Ben ʿAlīyem şāh-ı merdānem belī1

Ḳorḳmañ irdüm şīr-i Yezdānem belī 

9920 M 302a Ol Semaʿmaʿ şāh-ı merdān adını2

Çün işitdi ditremek dutdı anı

Didi müşkil ejdehāya mübtelā3

Olmışuz gelmiş bize ulu belā

Key şūm oldı geldügüñ ʿAbd-i Kilāl
Sen getürdüñ başuma bunca zevāl

Ol didi kim yā melik ben anları4

Görmedüm hīç bundan öñ çıḳanları 

İlle işbu ben ʿAlīyem diyeni5

Bile girdi ḳalʿaya gördüm anı

9925  Niçe kerret ḳaṣd ḳıldum kim ṣoram6

Ne kişidür kim-durur bunı görem

Söyleyimedi dutıldı bu dilüm7

Ḳalmadı başumda hīç ʿaḳlum bilüm 

Bu degüldür ille kim bürhān-durur8

Bu ḳamusı muʿcizāt-īmān-durur

A 301b, Şekk degül dīni bularuñ ḥaḳ-durur9

İ 194a Ḥaḳ nebīdür Muṣṭafā muṭlaḳ-durur 

Niçe bir küfr-i ḍalālet bicerem10

Niçe bir cehl-i ḫacālet bicerem

 9919 belī: velī İ. // irdüm: irdim M; şīr-i: şīr ü A, İ.
 9920 dutdı: ṭutdı M.
 9921 müşkil: müşkül M. // Olmışuz: Olmuşuz M.
 9923 hīç: hiç M; öñ: ol İ.
 9924 İlle: İllā M, İ.
 9925 kerret: kerre M; ḳıldum: ḳıldım M. // durur: ṭurur İ.
 9926 Söyleyimedi: Söyleyemedim M; dutıldı: ṭutuldı M, İ. // başumda hīç: başımda hiç M; bilüm: benüm M, İ.
 9927 degüldür: degildür M; ille: illā M, İ. // ḳamusı muʿcizāt: ḳamu muʿcizāt-ı M; muʿcizāt: muʿcizī İ.
 9928 degül: degil M.
 9929 küfir: küfr-i M; ḍalālet bicerem: ḍalāletde geçerem İ.
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9930  Bunı didi depdi atını hemān1

Şāh-ı merdān yanına vardı revān 

İndi atdan öpdi şāhuñ ayaġın2

Aġlayuraḳ ḳalduruban barmaġın 

Söyledi tevḥīd Müsülmān oldı ol3

Ḫoş ḥaḳīḳat ehl-i īmān oldı ol 

Ḳulları yārenleri hem geldiler4

Baʿżısı anda Müsülmān oldılar

Şāh-ı merdān ḫurrem oldı söyledi 
Muṣṭafānuñ himmetidür bu didi

9935  Pes inüp atdan dutup anı hemān5

Öpdi ḳoçdı ḫurrem oldı şādumān 

ʿAmr-ıla ʿUbbād daḫı çün gördiler6

Şāh-ı merdānı yire yüz urdılar 

Düşdiler atı ayaġına hemīn7

Aġladılar yire urup yüzlerin

M 302b Pes Ebā Naʿce daḫı geldi revān
Şāh-ı merdān ayaġın öpdi hemān

Ḳara ḳan içinde ġarḳ olmış-ıdı8

Ṣanki ḳan deryāsına ṭalmış-ıdı

9940  Öpdi ḳoçdı şāh duʿā ḳıldı aña9

Muştulıḳ dir yā Ebā Naʿce saña

 9930 revān: hemān M, İ.
 9931 şāhuñ: şāhıñ M. // barmaġın: parmaġın İ.
 9932 tevḥīd: tevḥīdi M. // ḥaḳīḳat: taḥiyyāt ḳıldı M.
 9933 hem: hep İ. // Müsülmān: Müslimān M.
 9935 dutup: ṭutup M, İ.
 9936 ʿ Amr-ıla: ʿ Ömer Miye M; çün gördiler: görüşdiler İ. // merdānı: merdān dir İ, merdān öñünde M.
 9937 urup: sürüp M.
 9939 içinde: içine A; olmış: olmuş M.
 9940 Muştulıḳ: Muştılıḳ A, Muştuluḳ M.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ki Allāhuñ rıżāsını ḳażanduñ1

Resūlu’llāh duʿāsını ḳażanduñ 

Çün Semaʿmaʿ gördi işbu ḳıṣṣayı123

Cānına ṭoldurdı derdi ġuṣṣayı

A 302a Bilimez n’ide ḥayrān oldı ḳaldı4

Ṭaġıldı ʿaḳlı vīrān oldı ḳaldı 

Delü gibi çaġırdı eyledi ün5

Didi begler ne durursız ne-içün 

9945  Emān virmeñ tīz öldürüñ siz anı6

ʿAlīyem ben diyen şol bir cüvānı 

Daḫısını ḳoñ öldürüñ siz anı27

Ol ölicek ḳolay olur ḳalanı8

Ol on biñ er ḳamusı ḳıldı ḥamle 
ʿAlīnüñ cānına ḳaṣd itdi cümle

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Çünki gördi işbu ḳaṣdı ol emīr9

Naʿra urdı ḥamle ḳıldı ol dilīr

Ṣaldı ḳılıç ṣaġa ṣola pehlevān10

Kesdi başlar biçdi tenler dökdi ḳan 

9950  Ḥamle ḳıldı pehlevānlar daḫı hem11

Şāh-ı merdān-ıla anlar daḫı hem

Oldı anda bir ʿacāyib kāruzār12

Yulanur başlar ayaḳda ḫōr u zār

 9941 Ki: Kim M. // duʿāsını: rıżāsını A.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 9942 derdi: ḳatı M.
 9943 Bilimez: Bilemez M. // Ṭaġıldı: Daġıldı A, İ; vīrān: dīvāne M.
 9944 Delü: Deli M. // begler ne: beglerine İ; durursız: ṭurursız M.
 9945 tīz: İ nüshasında yoktur, tiz A. // ʿAlīyem: ʿAlī İ.
2 A nüshasında bu beytin dizeleri yer değiştirmiştir.
 9946 Daḫısını ḳoñ öldürüñ tīz: Daḫısın terk idüñ öldürüñ A. // ölicek: ölücek M: olur: ḳalur İ.
 9948 ḳaṣdı ol: ḳıṣṣayı İ.
 9949 pehlevān: pehlüvān M.
 9950 pehlevānlar: pehlüvānlar M. // -ıla anlar daḫı: daḫı anlara İ. 
 9951 Yulanur: Yolunur M, Yuvalanur İ; başlar: M nüshasında yoktur.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Erenler naʿrası ṭoldı felekler11

Teferrüc ḳılmaġa geldi melekler 

 Günüñ yüzini dutdı ḳan buḫārı2

Ḳara ḳan aḳdı ṭoldurdı ḥiṣārı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
İ 194b Böyle germ olmış-iken bu kāruzār3

Ḳopdı bir toz yazıdan çıḳdı ġubār

9955  Toz içinden tekbīr āvāzı gelür4

Dīn-i İslām leşkeri sāzı gelür

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
M 303a Baḳarlar ḳalʿadan çün toz açıldı 

ʿAlemler çıḳdı ṣancaḳlar seçildi

Görürler ṣancaġıdur Muṣṭafānuñ
Açılmış ḫāṣ ʿalemleri hem anuñ

A 302b İrişdi bir çeri deryāya beñzer5

Ṭolu arslan-ıla ṣaḥrāya beñzer 

Çü gördiler anı bu pehlevānlar6

Bülend ün-ile tekbīr itdi anlar 

9960  Ki dīn şāhı Resūlu’llāh irişdi7

Ṭabīb-i ḳalb Ḥabību’llāh irişdi 

Risālet ḥażreti ol şāh irişdi 
Ṭaġıtdı ẓulmeti ol māh irişdi 

Nebīler serveri sulṭān irişdi8

Ki derdlü cānlara dermān irişdi 

1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 9953 Günüñ: Gök İ; yüzini: yüzüni A, İ; dutdı: ṭutdı M, İ; ḳan: ḳanıñ M. // ṭoldurdı: ṭoldı M, ṭoldı hem İ.
 9954 yazıdan çıḳdı: āşikāre oldı M.
 9955 içinden: içinde İ; gelür: gelir M. // gelür: gelir M.
 9958 Ṭolu: Ṭopṭolu M; arslan-ıla: aṣlan-ıla A, aṣlanlar M, arṣlan-ıla İ.
 9959 Çü: Çün M, İ. // ün-ile: āvāzla İ; Bülend ün-ile tekbīr itdi anlar: Yolunda ṣıdḳ-ıla tekbir idenler M.
 9960 Ṭabīb-i ḳalb: Ṭabīb ü ḳalb A, Ṭabīb-i Ḥaḳ M; Ḥabību’llāh: Resūlu’llāh A, Ḥabību’llāha M.
 9962 derdlü cānlara dermān: dertlüler dermānı sulṭān İ.
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Yörirler ḳalʿaya tekbīr iderler1

Bülend-āvāz-ıla ün bir iderler

O tekbīrüñ āvāzı ʿarşa düşdi2

Ki gülbengi tamāmet ferşe düşdi 

9965  İçerü şāh-ıla giren erenler3

Resūlu’llāhı çünkim gördi anlar 

Yine gülbeng idüp pür-cūş olurlar4

Ururlar ḳılıcı ser-ḫoş olurlar

Çü gördi şāh Resūlu’llāh irişdi5

Meded ḳıldı Ḥabību’llāh irişdi 

Hemān-dem cūşa geldi naʿra urdı6

Şol arslan gibi kim ḳoyuna girdi 

Ṣalardı ṣaġa ṣola Ẕü’l-fiḳārı7

Ki dutdı ḳalʿayı ḳanuñ buḫārı

9970  Çün anı gördi kāfir döndi ḳaçdı8

Yöridi şāh hemān ḳapuyı açdı 

Çün açdı ḳapuyı ol şīr-i Yezdān9

Müsülmānlar yöridi girdi andan 

Resūlu’llāh daḫı hem bile girdi 
Ḳapuda çünki baḳdı şāhı gördi 

A 303a Ḳoçuban gözlerinden öpdi anı10

Didi ḫoş mısın iy dīn pehlevānı

Seni görmedügüm gün olmasun hīç111

Başuña bir yaman gün gelmesün hīç 

 9963 Bülend-āvāz-ıla ün bir: Yolunda yüce avāz-ıla ün M.
 9964 O: Ki A, M; tekbīrüñ: tekbirüñ M; düşdi: çıḳdı M. // düşdi: çıḳdı M.
 9965 İçerü: İçeri A, İ. // Resūlu’llāhı: Resūlu’llāha M; çünkim: çün A; gördi: gördiler A.
 9966 cūş: pür İ; pür-cūş olurlar: bir cūş iderler M. // Ururlar: Ulular M.
 9967 Çü: Çün M, İ. // Meded: Mided M; Ḥabību’llāh: Resūlu’llāh A.
 9968 arslan: aṣlan A, M, arṣlan İ.
 9969 dutdı: ṭutdı M, İ.
 9970 hemān: M nüshasında yoktur.
 9971 Müsülmānlar: Müslimānlar M.
 9973 gözlerinden: gözlerinde A. // Didi ḫoş mısın iy dīn pehlevānı: Çıġırdılar hemān-dem el-emānı M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
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9975  Çü gördiler ḳalan kāfirler anı112

Çıġırdılar hemān-dem el-emānı 

Resūlu’llāh didi kim ki yaraġın3

Bıraḳa ḳoñ yaralusın u ṣaġın 

Silāḥın kim bıraḳmazsa siz anı4

Depeleñ virmeñ aña hīç emānı 

Bıraḳdılar ḳamu kāfir yaraġın5

İşitdiler Resūlu’llāh yasaġın

İ 195a Semaʿmaʿ işbu ḥāli çünki gördi6

Hemān meydān içinde girdi durdı 

9980  Didi kim yā ʿAlī meydāna gelgil7

Bugün ceng idelüm merdāne gelgil 

Senüñle ṣınaşalum dürişelüm8

Biribirümizi bir körişelüm 

Hemān-dem depdi şāh meydāna girdi
O kāfir cengine merdāne girdi 

Dutışdı kāfir-ile cenge durdı9

Key ulu pehlevāndur anı gördi 

Müdārā ḳıldı müʾmin ola didi10

Müsülmānlara yardım ḳıla didi 

9985  Didi yā pehlevān gel ol Müsülmān11

Ḳılıcumdan bulasın tā ki emān 

1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 9975 Çü: Çün İ.
 9976 Bıraḳa: Bıraġa M, İ; ḳon: ḳoya M.
 9977 hīç: hiç A, M.
 9978 yasaġın: yaṣaġın A, M.
 9979 Hemān: Hemān dem İ; içinde: içine İ; durdı: ṭurdı M.
 9980 kim: ki İ.
 9981 dürişelüm: dürüşelüm M, İ. // körişelüm: körüşelüm M.
 9983 Dutışdı: Düşdi İ, Ṭutuşdı M; durdı: ṭurdı M, İ. // Key ulu pehlevāndur: Gördi ulu pehlüvān M.
 9984 Müsülmānlara: Müslimānlara M.
 9985 pehlevān: pehlüvān M; Müsülmān: Müslimān M. // bulasın tā ki: tā ki bulasın İ; emān: īmān M.
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Didi kim yā ʿAlī ḳorḳduñsa benden1

Yöri ḳaç öldürürem yā seni ben 

A 303b İşidicek bu sözi ḳaḳıdı şāh2

Hemān bir naʿra urdı ol be-nāgāh 

Yapışdı ḳuşaġından çekdi anı3

Götürdi bir eli-le_ol pehlevānı

Getürdi atdı didi baġlañ anı4

Görelüm kim n’iderler bu ḳalanı 

9990  Müsülmānlar tīz anı baġladılar5

Görüp kāfirler anı aġladılar

Ḳamu feryād idüp emān didiler6

Baş açuban yaraḳların ḳodılar 

Didi şāh kim duruñ bir gūşeye siz7

Bu aġaçda ne vardur görelüm biz 

Kim azarlar bu ḫalḳ aña ṭaparlar8

Bu ṭoġru yola gelmezler ṣaparlar 

M 304a Yöridi ol aġaç ḳatına vardı9

Taʿaccüb ḳıldı çün şāh anı gördi 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
9995  Uzamış çıḳmış havāya ṭalları

Bir ulu meydānı dutmış ḳolları10

Ger üç urġan birbirine ulana 
Mümkin olmaya dibini ṭolana 

 9986 kim: İ nüshasında yoktur; ḳorḳduñsa: korkdun-ısa M. // öldürürem öldürirem A, öldürürin M.
 9987 bir: A nüshasında yoktur.
 9988 Götürdi: Getürdi M; pehlevānı: pehlüvānı M.
 9989 Getürdi: Götürdi A; anı: didi İ. // kim: ki İ.
 9990 Müsülmānlar: Müslimānlar M; tīz anı baġladılar: anı baġladılar hemān M. // kāfirler: kāfirlere İ.
 9991 feryād: feryāt M. // açuban: açıban A; Baş açuban: Başını açup M; yaraḳların: yaraḳlarını M.
 9992 duruñ: ṭuruñ M, İ; gūşeye: gūşede İ. // Bu: Ol M; vardur: var M.
 9993 Kim: Ki İ; ḫalḳ: ḫalḳı M. // gelmezler: gelmez M.
 9994 çün: M nüshasında yoktur.
 9995 dutmış: ṭutmış İ, ṭutunmuş M.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Pes aġaçdaġı dīvler eyledi ün1

Bir ün çıḳdı ki göge irdi tütün

Şu resme heybet-ile çıḳdı nārı2

Ki oda yaḳayazdı ol ḥiṣārı

Didi şāh kim beni mi ḳorḳudursız3

İ dīvler ben kim-idügüm bilürsiz 

10000 Hemān şāh başladı oḳıdı Ḳurʾān4

Söyindi od tütün gitdi aġaçdan

Ki dīvler ḳamu feryād eylediler5

Emān vir ḳaçalum yaḳduñ didiler

A 304a Buyurdı ol aġaçdan şāh-ı merdān6

Cevāhirler ne varsa cümle andan 

Müsülmānlar ḳamusın dirdi aldı7

Çeküp şāh Ẕü’l-fiḳārı anı çaldı

İ 195b İki biçdi dibinden anı yıḳdı8

İçinden bed-şekil bir dīv çıḳdı 

10005 Siyāh ten bir ḳarı dīv yüzi ḳara 
Başında ṣaçın örmiş pāre pāre 

Ürür itler gibi ḳılur fiġānı9

Buyurdı şāh tīz öldürdiler anı 

Semaʿmaʿ çünki baḳdı gördi anı10

Yüregi yandı oda düşdi cānı

 9997 aġaçdaġı: aġaçdaki İ; dīvler eyledi ün: divler eylediler ün M. // ki: kim İ; göge: levlāke M.
 9998 nārı: nār M. // ol: İ nüshasında yoktur.
 9999 ḳorḳudursız: ḳordursız İ, ḳorḳudursız M. // dīvler: divler M; -dügüm: -digim M.
 10000 şāh başladı: başladı çün M. // tütün: tütin M.
 10001 dīvler: divler A, M; feryād: feryāt M. // ḳaçalum yaḳduñ: ḳaçalım yaḳdıñ M.
 10002 cümle andan: cümlesinden İ; Cevāhirler ne varsa cümle: Alalar cevāhir ne ki varsa M.
 10003 Müsülmānlar: Müslimānlar M. // anı: M nüshasında yoktur.
 10004 dīv: div M.
 10006 Ürür itler: Olur it M; ḳılur: eyler M.
 10007 anı: A nüshasında yoktur. // cānı: teni İ.
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Ki baġrı ġayret odınuñ kebābı1

Olup aḳdı gözinden ḥasret ābı

Şu resme berkimiş küfr ü ḍalālet2

Ki ʿibret almaġa ḳomaz cehālet

10010 Oradan döndi şāh pes anı aldı
Resūlu’llāh ḳatına aldı geldi 

M 304b Resūlu’llāh didi alduñ mı ʿibret3

Niçedür yā Semaʿmaʿ dīn ü millet 

Ḳabūl itdüñ mi İslām dīnini sen4

Didi dīvāne mi oldum bugün ben 

ʿAḳılsuz bir delü maġbūn mı oldum5

Ki girem dīnüñe azġun mı oldum 

Resūlu’llāh diledi kim buyura6

Ki cellādlar anuñ boynını ura 

10015 Hemān-dem bir ḳılıç ardından irdi7

Ki boynından kesüp başın ayırdı

Görürler ol ḳılıcı oġlı urmış8

Atasınuñ o küfrini çü görmiş 

A 304b Resūlu’llāh didi niçün atañı9

Ki ivdüñ böyle öldürdüñ babañı

Didi kim yā Resūla’llāh ben anı10

İki iş-içün itdüm bil sen anı

 10008 Ki baġrı: Görüp baḳdı M; baġrı (Berlin 273a): yaḳdı A, İ.
 10009 berkimiş küfr ü: birikmiş küfr-i M. // ḳomaz: ḳoymaz M.
 10011 alduñ: aldıñ M; ʿibret: ʿibreti İ. // millet: milleti İ.
 10012 itdüñ: itdiñ M.
 10013 delü: deli M. // Ki: A nüshasında yoktur; girem dīnüñe azġun: terk iderdi azġunı M.
 10014 buyura: bu ola M.
 10015 boynından: boynundan M; kesüp: kesip A; başın: başını M.
 10016 Görürler: Görür İ; oġlı: oġlu M. // küfrini çü: küfrüni çün İ; o küfrini çü görmiş: çü küfrin o görmüş M.
 10017 niçün: neçün A, M. // ivdüñ (Berlin 273b): urduñ A, sen anı M.
 10018 İki: Ki iki A, İ.



1097Sîretü’n-Nebî

Birisi ol senüñ ʿışḳuñ ucından1

İkincisi anuñ cehli gücinden

10020 Ki göre bir sinüñ gibi ḥabībi2

Alamaya bu devletden naṣībi

Ne kör dildür Müsülmān olmaya ol3

Elüñden devlet īmān bulmaya ol 

Gerekmez baña anuñ dirligini4

Ki bilmedi Çalabuñ birligini 

Götürdi barmaġın ḳıldı şehādet5

Şehādet sözlerin didi tamāmet 

Resūlu’llāh sevindi ḫurrem oldı6

Anuñ İslāmına şād oldı güldi 

10025 Duʿā ḳıldı vü hil’āt virdi aña7

Atañuñ begligini didi saña

O kāfirler baḳup gördi çün anı8

Müsülmān oldılar diri ḳalanı 

Ölenlerüñ ḳamu mālın ṭavarın9

Müsülmānlar ḳamu divşürdi varın 

M 305a Diri ḳalan ne kim var-ısa geldi10

Resūlu’llāh öñinde müʾmin oldı 

İ 196a Semaʿmaʿ oġlına virdi ḥiṣārı11

Mutīʿ oldılar ol ḫalḳ cümle varı

 10019 Birisi: Biri M. // cehli: cehl İ.
 10020 Ki göre bir sinüñ: Göre bir senüñ İ; bir sinüñ: senüñ M. // Alamaya: Almaya M; devletden: devletde İ.
 10021dildür: dildir M; Müsülmān: Müslimān M. // devlet: devleti M; bulmaya: bilmeye M.
 10022 baña: bize M. // bilmedi: bilmeye M; Çalabuñ: Çalabıñ M.
 10023 Götürdi: Ḳaldırup M; barmaġın: parmaġın İ.
 10024 ḫurrem: ḥurrem M.
 10025 didi: hem didi M.
 10026 Müsülmān: Müslimān M.
 10027 Ölenlerüñ: Ölenleriñ M. // Müsülmānlar: Müslimānlara M; divşürdi: divşirdi M; varın: varını M.
 10028 öñinde: öñünde M.
 10029 oġlına: oġluna M, İ; ḥiṣārı: ḫiṣārı M.
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10030 İçinde ḳodı bir iki Müsülmān1

Kim ögrede olara dīn ü īmān 

Selāmatlıġ-ıla kendüsi döndi2

İnüben ḳalʿanuñ öñinde ḳondı 

A 305a, Medīne şehrine döndi selāmet3

İ 306a Resūlu’llāh çerisi-le tamāmet 

Ḳalmadı geldi bile ʿAbd-i Kilāl14

Hem Ebā Naʿce daḫı buldı kemāl5

Evi ḫalḳı-la bile geldi anlar6

Resūlüñ ḳullıġında ḳaldı anlar 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
10035 Çün Medīne şehrine geldi Resūl27

Ḳarşu geldi ulu kiçi ḫōca ḳul

Sāġ selāmet şehrine girdi imām8

Ḳıṣṣa daḫı burada oldı tamām

Ol Resūlüñ rūḥına her dem selām3910

Bizden olsun biñ ṣalavāt ve’s-selām

Oḳıyanı diñleyeni yazanı411

Raḥmetüñle yarlıġaġıl yā Ġanī

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt51213

ʿAfv ider biñ günāhı bir ṣalavāt

 10030 iki Müsülmān: nice Müslimānlar M. // dīn ü: dīn-i M.
 10031 Selāmatlıġ-ıla: Selāmetlik ile İ; kendüsi: kendisi M. // İnüben: İniben A; ḳalʿanuñ: ḳalʿanıñ M.
 10032 çerisi-le: çerisi-le bile M.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 10033 bile: bildi İ; Kilāl: Kelāl M.
 10034 ḳaldı: oldı M.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10036 imām: īmām M. // Ḳıṣṣa: Ḳuṣṣa M.
3 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 10037 dem: gün M. // ṣalavāt ve’s-selām: ṣalavātu’s-selām A, ṣalavāt hem selām M.
4 Bu beyit A nüshasında yoktur.
5 Bu beyit A nüshasında yoktur.
 10039 ʿAfv ider biñ günāhı bir ṣalavāt: Bu dize M nüshasında yoktur.
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10040 Ḥaḳ Taʿālā raḥmet eylesün aña112

Kim yazanı Fātiḥa ile aña

Mirḳāl İbn-i Feṣāḥu’l-Ebṭāl Ġazāsınuñ Ḳıṣṣası ve Şāhuñ Ulu Cengidür23

Nāle ḳıl iy ʿandelīb-i pür-nevā4

Kim gülistānı yine bozdı hevā 

Mihricān oldı esen bād-ı ṣabā5

Dökdi aġaç aṭlasın geydi ʿabā

Düşdi güller yire ḫāk itdi yüzin6

Bülbül anı gördi unutdı sözin

Dehr-i ḫāʾin çarḫ-ı ẓālim bī-vefā7

Rūzigāruñ işi ḫod cevr ü cefā

10045 Bil neden oldı bu yirüñ adı yir8

Kim yir ol şākirdi hem üstādı yir

Gül yañaḳlu servi boylu ḫūbı yir9

ʿĀşıḳı maʿşūḳı yir maḥbūbı yir 

Enbiyāyı evliyāyı şāhı yir10

Raḥm ḳılmaz biñ işitse āhı yir

A 305b Körpe bigi beççedür ḫod rūzigār11

Her kimi bislerse yir āḫir-i kār

Sīretini ol ulu Peyġāmberüñ12

Söylegil ol baḫtulu Peyġāmberüñ
1 Bu beyit A nüshasında yoktur.
 10040 Ḥaḳ Taʿālā raḥmet eylesün aña: Ol seyyid-i kāʾināta günde yüz biñ ṣalāt M. // Kim yazanı Fātiḥa 

ile aña: Hem ʿAliyü’l-Murtażā hem āl-i aṣḥābine olsun bizden selām M; yazanı: yazanı bir İ.
2 Başlık Berlin (274a); Ḳıṣṣa-yı Mirḳāl ve Şāh-ı Merdān ile Olan Cengidür İ; Mirḳāl Bin Feṣāḥu’l-Ebṭāl 

Ġazāsıdur Şāh-ı Merdān Cengidür A; Fī Beyān-i Ġazā-yı Ḳalʿa-yı Ṣarṣar-ı Minḳal İbn-i Fuḍḍāḥdur M.
 10041 pür-nevā: ḥōş-nevā M. // yine bozdı: bozusar bu M.
 10042 aṭlasın: aṭlās İ.
 10043 güller yire: gülleri M. // undutdı: unıtdı M.
 10044 ḫāʾin: ḫāyin M, A; çarḫ-ı ẓālim: çarḫ u ẓālim oldur M. // Rūzigāruñ: Rūzügārıñ M.
 10045 yir ol: ol A, İ; Kim yir ol şākirdi hem üstādı yir: Raḥm ḳılmaz ne ki işitse āhı yir M; hem: hem o A, İ.
 10046 yañaḳlu: yaḳaḳlu M; yir: revī M.
 10047 Enbiyāyı evliyāyı: Enbiyā ve evliyā ve M. // biñ: nigit M; āhı: ʿāṣī İ.
 10048 Körpe: Kibri M; bigi: gibi M; bigi beççedür ḫod: gibi beççe ḫordī İ; beççedür ḫod: nime ḫoddur M
 10049 Sīretini ol ulu Peyġāmberüñ: Birgün ol sulṭān-ı dīn faḫr-ı cihān A, M. // Söylegil ol baḫtulu 

Peyġāmberüñ: Maṭlaʿ-ı Ḥaḳ maḥzen-i rāz-ı nihān A, İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
10050 Ḥasan babası ol Bekrī rivāyet1

İder ol Vāʿiẓ-i Baṣrī rivāyet 
 

Didi ol sulṭān-ı dīn faḫr-ı cihān12

Maṭlaʿ-ı Ḥaḳ maḥzen-i rāz-ı nihān 

Nübüvvet serveri şāh-ı risālet23

Vilāyet maʿdeni māh-ı risālet 

Ġazāsından Ġurābuñ çünki geldi4

Oturdı bir iki ay rāḥat oldı 

Müsülmānlar daḫı hem oldı rāḥat5

ʿİbādet eylediler ḫoş ferāġat 

10055 İ 196b Oturmış-ıdı bir gün mescidinde6

Suʾāl baḥẟ olur-ıdı ʿilm-i dīnde 

Ḳapudan bir ʿArab girdi be-nā-gāh7

Hemān-dem durdı ḳıldı bir ḳatı āh 

Be-ġāyet pīr görmiş sāl-i bisyār8

Giyür kerkes derisinden ṭonı var 

Ṣanasın gevdesi bir pāre ṭaġdur9

Boyı yüce yüzinüñ rengi aġdur 

Başında bir para eski ʿimāme10

Selām virdi duʿā ḳıldı imāma 

10060 Hemān-dem bir ḳaṣīde itdi inşā11

Resūlu’llāhı medḥ oḳıdı ġarrā 

 10050 İder ol Vāʿiẓ-i Baṣrī rivāyet: Vilāyet maʿdeni māh-ı risālet İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür. Bu beyit İ nüshasında yoktur.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 10053 Ġurābuñ çünki: çünki Ġurābıñ M. // bir iki ay: nice gün İ.
 10054 Müsülmānlar: Müslimānlar M.
 10055 ʿilm-i dīnde: ʿilm ü dinde İ.
 10056 durdı: ṭurdı İ.
 10057 görmiş: görmüş M; bisyār: besyār M. // Geyür: Giyer M.
 10058 gevdesi bir pāre: gevdesini ḳara M. // Boyı: Boyu M; yüzinüñ: yüzünüñ M.
 10059 para: pāre M, İ; ʿimāme: ʿamāme M. // imāma: emāma M.
 10060 medḥ oḳıdı: mediḥ oḳudı o M; oḳıdı: oḳudı A.
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Resūlu’llāh didi kim gel otur sen1

Ne kişisin gelişüñ di ne yirden 

Didi Baḥrān ilindendür gelişüm 
Ġarībem senden özge yoḳ bilişüm 

A 306a, Livāḥdur adum olmışam Müsülmān2 
M 306a Getürmişem saña ben taḥḳīḳ īmān 

Kim kitāb-aḫbār içinde görmişem13

Ḥaḳ nebīsin ben dīnüñe girmişem4

10065 Ki sendedür tamām fażl u fezāʾil5

Daḫı luṭf u kerem ḥüsn ü şemāʾil 

Sen ol Peyġāmber-i āḫir zamānsın6

Ki ṣāḥib-vaḳtsin ü ṣāḥib-ḳırānsın 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Görmedin seni Müsülmān olmışam7

Dāʿvet itmedin dīnüñe gelmişem 

Bir begümüz var-durur bizüm kim ol8

Put-perestdür Tañrıyı bilür degül 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Anuñ Mirḳāldür adı ibn-i Ebṭāl9

Beġāyet şūm kişidür merd-i ḳattāl 

10070 Müdām endīşesi ḳan dökmek ister10

Ki tenlerden kesüp cān sökmek ister 

 10061 yirden: yirdensin İ.
 10063 Livāḥdur: Levāḥdur M, İ; Müsülmān: Müslimān M.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 10064 dīnüñe: dinüñe A, dīniñe M.
 10065 fezāʾil: fezāyil A, M. // luṭf u: luṭf-ı M; şemāʾil: şemāyil A, M.
 10066 Peyġāmber-i āḫir zamānsın: āḫir zamān Peyġamberisiñ M. // ṣāḥib-vaḳtsin ü: ṣāḥibsin hem M.
 10067 Müsülmān olmışam: Müslimān olmuşam M. // dinüñe: dīniñe M, dīnüñe İ.
 10068 Bir begümüz: Bize bilimüz M; bizüm: bizim M; bizüm kim: kim bizüm İ. // Put-perestdür: Put-perestüñ M.
 10069 Mirḳāldür: Merḳāldür M; Ebṭāl: Baṭṭāl İ, İbṭāl M.
 10070 tenlerden: tenler A, İ; kesüp: kesip A.
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Anuñ ili ucında bir derede1

Vaṭan dutup dururdum ben orada 

Dün ü gün yola dutmışdum gözümi2

Ki sürem ḫāk-i pāyüñe yüzümi 

İşitdiler Ġurābı alduġuñuz3

İlin şehrini ġāret ḳılduġuñuz

Benüm ḥaḳḳumda ḳılmışlar gümānı4

Ki geldüm ben didüm ṣanmışlar anı 

10075 Dimişler hem anuñ dīnin dutar ol5

Daḫı iş ḳılısar bundan biter ol

Çeri ṣalmış bize bir gice yitdi6

Ki ġāfil yatur-iken ġāret itdi 

Oġullarum u ḳullarum çoġ-ıdı7

Benüm dünyāda eksügüm yoġ-ıdı

A 306b Kimisin ḳırdı dökdi yire ḳanın8

Yesīr itdi kimin diri ḳalanın

Tamāmet varlıġumı ḳıldı ġāret9

Baña çoḳ dürlü itdiler ḫasāret 

10080 İ 197a,  Yaluñuz bir başum ḳurtıldı ḳaçdum10

M   306b Gice gündüz dereler ṭaġlar aşdum

Meded istemege geldüm saña ben11

Ki miskīnler penāhısın bugün sen 

 10071 dutup dururdum: ṭutup ṭururdum İ; dutup: ṭutup M; dururdum ben: ṭurur dem-be-dem M.
 10072 Dün ü: Dün-i M; dutmışdum: ṭuşmuşdum M, ṭutmışdum İ. // sürem: ṣürem İ; pāyüñe: pāyiñe M.
 10073 alduġuñuz: alduġuñuzı İ. // İlin: Elin M; şehrini: şehrin M; ḳılduġuñuz: ḳıldıġuñuz M, ḳılduġuñuzı İ.
 10074 ḥaḳḳumda: ḥaḳḳımda M.
 10075 dutar: ṭutar M, İ. // bundan: andan A, M.
 10076 ṣalmış: saçmış A, İ; yitdi: yetdi M. // yatur-iken: yaturuken M.
 10077 Oġullarum: Oġullarım M; ḳullarum: ḳızlarum A, ḳullarım M. // dünyāda eksügüm: dünyā eksügim M.
 10078 Kimisin: Kimini M; dökdi yire: yire dökdi M; ḳanın: ḳanı M. // kimin diri ḳalanın: girü diri ḳanını M.
 10079 varlıġumı ḳıldı ġāret: varlıġımı it ġārāt M. // ḫasāret: ḫasārāt M.
 10080 Yaluñuz: Yalıñuz M; başum: başım M.
 10081 Meded: Mided M. // penāhısın: benāhısın M.
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Daḫı yoḳ senden özge bir penāhum1

İrişdi göklere feryād u āhum

Penāh vir iy penāhsuzlar penāhı2

Ki sensin her dü ʿālem pādişāhı 

Çāre ḳıl iy çāresüzler çāresi134

Yarı ḳıl kim daḫı yir yoḳ varası 

10085 Elüm dut iy düşenler dest-gīri5

Esirge derdümi gör ben faḳīri

O ẓālimden alıvir dādumı sen6

İşit bu āh-ıla feryādumı sen

Bunı didi hey-ā-hey aġladı ol7

İşidenler yüregin ṭaġladı bol

Bu ḥāl-ile çü gördi ol ġarībi8

Esirgedi ol Allāhuñ ḥabībi

Didi kim yā Livāḥ ṣabr it bu ḥāle9

Ki Ḥaḳ dāduñı o ẓālimden ala 

10090 İlüñüzüñ adı ne kendü ḳanda10

Kişi ḳaç günde varur gitse anda 

Didi iy faḫr-ı ʿālem nūr-ı aʿlā11

Yirümüz adı-durur ʿArż-ı Beyżā

Aḳar ṣular yimişler bāġları çoḳ12

İli şehri ol iḳlīmüñ ḳamu toḳ 

 10082 penāhum: benāhım M. // feryād u: feryād-ı M; āhum: āhım M.
 10083 dü ʿālem: duʿālar M.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 10084 çāresüzler: çāresizler M.
 10085 dut: ṭut M, İ; dest-gīri: dest-giri A. // derdümi: derdimi İ; gör ben: görüben M.
 10086 O: Ol A; ẓālimden: ẓālimlerden M; dādumı: dādımı M. // İşit: İşid A; feryādumı: feryādımı M.
 10087 hey-ā-hey aġladı ol: ol Levāḥ hey aġladı M. // İşidenler: İşidenlerüñ M; bol: ol İ; bol: M nüshasında yoktur.
 10088 çü: çün M, İ; ġarībi: Ġurābı M.
 10089 kim: ki İ; Livāḥ: Levāḥ M. // ki Ḥaḳ: Ki A, İ; o: ol M; ẓālimden: ẓālimlerden A, ẓālimden Ḥaḳ İ.
 10090 İlüñüzüñ: İliñüzüñ İ, İlüñüz M; ne: nedür M.
 10091 nūr-ı: nūr u İ. // Yirümüz adı-durur Yirümüzüñ adıdur A, Yerimüz adı-durur M; ʿArż-ı: ʿArż u A.
 10092 yimişler: yemişler M.
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A 307a Ve-līkin yolları düşvārdur anuñ1

Ki çoḳ ṣarplar yolında vardur anuñ 

Yüce ṭaġlar u ḳorḫulu dereler2

Ṭoludur ejdehā arslan oralar 

10095 Daḫı çoḳ cān-āverler vardur anda3

Ki yirler ādemi bulursa ḳanda

Gidicegez otuz günde tamāmet4

Varur kişi olur-ısa selāmet

On altı günligi ıssuzdur anuñ5

Yiridür arslanuñ hem ejdehānuñ 

M 307a Meger kim bir ulu leşkerle ola167

Ki gide kimse ol ḳorḫulu yola

Emīn durur olar işbu sebebden8

Ne ḳorḳarlar ʿAcemden ne ʿArabdan

10100 O Mirḳāl kendüsi bir pādişāhdur9

ʿAcāyib pehlevāndur ulu şāhdur 

Bugün hemtāsı yoḳ-durur ʿArabda10

Ki hem-dest olmaz aña kimse ḥarbde 

Ẓalūmdur yol urıcı işi ġāret11

Cehūldur ḫūyı ḳatl u ceng ḫasāret 

Ceng-i ġāretdür hemīşe pīşesi21213

Mekr ü ḥīledür müdām endīşesi 
 10093 Ve-līkin: Velakin İ.
 10094 ḳorḫulu: ḳorḳulu İ; ḳorḫulu: ḳorḳulu M. // arslan: aṣlan A.
 10095 cān-āverler: cānavarlar A, canāvārlar M. // ḳanda: anda M.
 10096 olur-ısa: olursa M.
 10097 ıssuzdur: ısızdur M, ıssızdur İ. // Yiridür: Yeridür M; arslanuñ: aṣlanuñ A, aslanıñ M.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 10098 ḳorḫulu yola: ḳorḳulu ola M.
 10099 olar: olur M. // ḳorḳarlar: ḳorḳulur M; ʿAcemden ne ʿArabdan: ʿArabdan ne ʿAcemden M, İ.
 10100 pehlevāndur: pehlüvāndur M.
 10101 yoḳ-durur: yoḳdur İ. // ḥarbde: ḥarābda M.
 10102 Ẓalūmdur: Ẓālimdür M, İ; ġāret: ġārāt M. // Cehūldur: Cuhūldur M; ḫisāret: ḫisārāt M.
2 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 10103 Ceng ġāretdur hemīşe pīşesi: Ceng-i ḫisāretdur müdam endīşesi M. // endīşesi: hem pīşesi M.
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Otuz biñ leşkeri var-durur anuñ1

Ki her birisi dīvidür zamānuñ 

10105 Eger kim yā Resūla’llāh sen anı2

Getürürseñ ele dutduñ cihānı

İ 197b Ġanī olur çeriñ kim mālı çoḳdur3

ʿArabda aña beñzer kimse yoḳdur 

Hemān kim yā Resūla’llāh sen anı 
Alıcaġaz ʿArab ḳorḳar ḳalanı 

A 307b Resūlu’llāh didi kim yā Livāḥ ben4

Degülüm ḥükm idici kendüzümden

Ki meʾmūrem baña ne emr olursa5

Dutarum her niçe buyruḳ gelürse 

10110 Ḥaḳuñdur milk ü ḳudret ḳullarıyuz6

Ġanī oldur ki biz yoḳsullarıyuz

Baña ger emr iderse aña varam7

Buyurursa anuñ işin başaram 

Bular bu sözde-y-iken nā-gehānī8

İrişdi Cebrāʾīl peyk-āsumānī

Didi Allāh saña virdi selāmı9

Buyurdı virbisün aña imāmı

Ki Mirḳāl mevtini biz Murtażānuñ10

Ḳılıcında muḳadder ḳılduḳ anuñ 

 10104 her birisi dīvidür: birisi dīvi-durur İ.
 10105 Getürürseñ: Götürürseñ M; ele: alup M; dutduñ: ṭutduñ M, İ.
 10106 çoḳdur: çoḳ-durur İ. // yoḳdur: yoḳ-durur İ.
 10108 Livāḥ: Levāḥ M. // Degülüm: Degülem M; kendüzümden: kendü özümden M.
 10109 Dutarum her: Ṭutarum ben İ, Ṭutarum her M.
 10110 Ḥaḳuñdur: Ḥaḳıñdur M. // yoḳsullarıyuz: yoḫsullarıyuz M, İ.
 10111 emr iderse: emir olursa M. // anuñ: İ nüshasında mükerrer yazılmıştır.
 10112 Bular: Pes bular İ; nā-gehānī: nā-gehān İ. // Cebrāʾīl: Cebrāʾil M; peyk-āsumānī: ol peyk-raḥmān 

İ, āsumānī M.
 10113 virdi: İ nüshasında yoktur. // virbisün: virsün M, İ.
 10114 Murtażānuñ: Murtażānıñ M. // Ḳılıcında: Ḳılıcından İ, Ḳılıcınuñdur M; muḳadder ḳılduḳ: 

muḳadderdür M.
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10115 Viribi arslanumı anda varsun1

Ol iḳlīm ḫalḳı daḫı anı görsün

Pes Resūlu’llāh didi kim yā ʿAlī12

Ḥaḳ buyurdı sen varasın yā velī3

M 307b Kim ʿadüvvu’llāh helākini iy şāh4

Ḳılıcuñda muḳadder ḳıldı Allāh

Ki fetḥi daḫı ol ilüñ ḥiṣāruñ5

Elüñüzde muḳadder oldı varuñ 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes ʿAlī didi işitdüm yā Resūl267

Emrüñi Ḥaḳuñ senüñ ḳıldum ḳabūl 

10120 Başum üstine sözüñ ben varayum8

Düşmenüñ baġrını iki yarayum 

Döndi pes aṣḥābına didi Resūl9

Her kimüñ göñli dilerse varsun ol 

Şāh-ıla varsun bile ḳılsun ġazā
Hem ġanīmet hem ẟevāb bula cezā 

A 308a Pes Müsülmānlar işiden durdılar10

Her biri kendü yaraġın gördiler 

Dimediler yolı düşvār yā ıraḳ11

Raġbet-ile her biri ḳıldı yaraḳ

 10115 arslanumı: aṣlanumı A, arslanımı İ, M; anda: çün anda M. // iḳlīm: iḳlim A, M; daḫı anı: anı daḫı M, İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 10116 buyurdı: buyurur İ.
 10117 Ḳılıcuñda: Ḳılıcıñda M; ḳıldı: ḳıldı ol M.
 10118 ilüñ: iliñ M, bilüñ İ; ḥiṣāruñ: ḥiṣārıñ M. // Elüñüzde: Elüñde M.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 10119 işitdüm: işitdim M. // Emrüñi: Emrini M; Ḥaḳuñ: Ḥaḳıñ M; ḳıldum: ḳıldım M.
 10120 Başum: Başım M;üstine: üstüne M, İ;varayum: varayım M. // Düşmenüñ: Düşmānuñ 

İ;yarayum: yarayım M.
 10121 Döndi: Döndü M. // kimüñ: kimiñ M; dilerse: düşerse İ; varsun: varsın M.
 10123 Müsülmānlar: Müslimānlar M; işiden: eşidenler M; durdılar: ṭurdılar M, İ.
 10124 düşvār: İ nüshasında mükerrer yazılmıştır; ıraḳ: yaraḳ M. // biri: yir İ.
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10125 Kim olardı ʿāşıḳ-ı merdāneler1

Ceng içinde şūrīde dīvāneler

Hīç ḳayurmazlardı ölmekden yaḳīn2

İşleri dāyim ġazā-y-ıdı hemīn

İvde olsalar ḳılurlardı namāz3

Giceler tā ṣubḥ iderlerdi niyāz

Hīç degül rāḥat biri endīşesi4

Kim namāz-ıla ġazādur pīşesi

Çün olardı tāciri her dü sarāy5

Cehd iderler gice gündüz ḳış u yay

10130 Renc iledürseñ bulasın genci sen167

Genc içün çekseñ revādur renci sen 

Ki renci çekmeyince genc bulınmaz28

Hem iş işlenmedin ücret alınmaz 

Bārī el-ḳıṣṣa Müsülmānlar tamām9

Kārusāz-ı ceng ḳıldı ḫāṣṣ u ʿām

İ 198a Bir muʿayyen gün ḳamusı çıḳdılar10

Şāha küydiler yolına baḳdılar 

Gördiler geldi Resūlu’llāh bile11

Şāh-ı merdān daḫı binmiş Düldüle

10135 M 308a Yıġdı Peyġāmber oları ḳomadı12

Ḳamu leşker bile varsun dimedi 

 10125 olardı: olar idi İ.
 10126 Hīç: Hiç M; ḳayurmazlardı: ḳayırmazlardı M, ḳayurmazlar anlar İ. // dāyim: dāʾim M, İ.
 10127 ṣubḥ: ṣubḥa dek İ, ṣubḥ olunca M.
 10128 Hīç: Hiç M; degül: degil M.
 10129 tācir-i: tācir ü A; her dü sarāy: her dü sāz İ; dü sarāy: devāsız ay M. // Cehd: Cehdi M; yay: yaz M, İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 10130 Renc iledürseñ: Rencide ṭursıñ M. // Genc: Genci M.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 10132 Müsülmānlar: Müslimānlar M. // Kārusāz-ı: Kārısāz-ı M; ceng: cengi M.
 10133 yolına: yoluna İ.
 10134 geldi: hem ol A, kim hem İ; bile: ile İ.
 10135 Yıġdı: Baḳdı İ; ḳomadı: ḳoymadı M. // bile: ile İ.
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Ṣaydı adlu ad-ıla biñ pehlevān1

Ceng güninde her biri şīr-i jiyān 

Biñ kişiye ṣayılurdı her biri
Ṣaydı ṭapşurdı ʿAlīye anları

A 308b Anlara didi begüñüzdür ʿAlī2

Allāh emri-y-ile bilüñ ol velī

Emrini dutuñ muṭīʿ oluñ aña3

Kim muṭīʿ olsa aña olur baña 

10140 Birbirüñüze tekebbür eylemeñ4

Faḫr idüp artuḳ keleci söylemeñ

Pes dönüben şāha didi yā ʿAlī5

Leşkeri āsān yöritgil yā velī 

Ṭāḳatından artuḳ iş buyurmaġıl6

Kimseye sögme ḳaḳıyup urmaġıl 

Her kişi kim gelse ṣıġınsa saña
Yardım eyle sen penāh virgil aña 

Kimse mālın güç-ile aldurmaġıl7

Düşmeni baṣsañ daḫı öldürmegil

10145 Ṭıfıl oġlancuḳlara ḫışm itmegil8

Ḥurmet eyle pīrlere incitmegil

Kāfire evvel eyüce söylegil
Luṭf-ıla İslāma dāʿvet eylegil

Allāha ıṣmarladum yöriñ sizi9

Bekleye ol Pādişāh ḳamuñuzı

 10136 pehlevān: pehlüvān M. // biri şīr-i jiyān: birisi şīr ü rān A; jiyān: jeyan M.
 10138 begüñüzdür: begiñüzdür İ. // emri-y-ile bilüñ: emr-ile bilüñ hem M; bilüñ: biliñüz İ.
 10139 dutuñ: ṭutuñ M, İ.
 10140 Birbirüñüze: Birbiriñize A; tekebbür: tekebbürlük İ, tekebbürlik M. // Faḫr idüp artuḳ: Faḫrı 

idüp artur M.
 10141 dönüben: döniben A, dönüp İ; didi: didi kim İ.
 10142 sögme: sögüp A.
 10144 Düşmeni: Düşmānı İ; öldürmegil: öldürmeġıl İ.
 10145 oġlancuḳlara: oġlancıḳlara M.
 10147 ıṣmarladum: ıṣmarladım M.
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Pes Resūlu’llāh elin öpdi ʿAlī
Hem vidāʿ eyledi döndi ol velī

Hem Müsülmānlar vidāʿ itdi bile1

Döndiler andan göneldiler yola

10150 Livāḥ oldı ḳulavuz ḫoş giderler12

Tevekkül Tañrıya muḥkem iderler3

Çünki biş gün gice gündüz gitdiler4

Bir ʿacāyib murġızāra yitdiler 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
A 309a Aḳar ṣular firāvān çoḳ çayırlar25

Yimiş aġaçları düzler bayırlar 

Dutılmış ḫaymeler çoḳ ḳonmış ordı6

Bu kimdür dir Livāḥa şāh ṣordı 

 Livāḥ didi Süvāruñdur bu ordı7

Ol ordı ḫalḳı çün bunları gördi

10155 Hemān-dem bindiler atlu atına8

Dirildiler Süvāruñ hep ḳatına

Ḳoşun baġladılar yayaġ u atlu9

Ber-ā-ber durdılar yaraḳlu yatlu 

İ 198b Resūlüñ peyki ʿAbdu’llāh segirtdi10

Süvāruñ ḳatına bir demde yitdi

 10149 Müsülmānlar: Müslimānlar M. // göneldiler: gönüldiler M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür. 
 10150 Livāḥ: Levāḥ M; ḳulavuz: ḳulavız M, ḳulaġuz İ; giderler: gitdiler İ. // Tevekkül Tañrıya muḥkem 

iderler: Bir ʿacāyib marġuzāra yetdiler M; muḥkem (Berlin 277a): iderler A, itdiler İ.
 10151 Bir ʿacāyib murġızāra yitdiler: Aḳar ṣu çayır yemiş aġaçlar düzler bayırlar M.
2 M nüshasında bu beyitten sonra “Ḳurulmış ḫaymeler çoḳ çayırlar / Yimiş aġaçları düzler bayırlar” beyti vardır.
 10153 Dutılmış: Ṭutulmış İ, M. // Bu kimdür dir Livāḥa şāh ṣordı: Ol ordı ḫalḳı çün bunları gördi A.
 10154 ordı: orṭı M. // Ol ordu ḫalḳı çün bunları gördi: Bu kimdür dir Livāḥa şāh ṣordı A.
 10155 Hemān-dem: Hem ledin M.
 10156 baġladılar yayaġ u: yaġdılar yayan M; yayaġ: yaya İ. // durdılar: ṭurdılar M, İ; yaraḳlu: yaraġ u İ.
 10157 yitdi: yetdi M.
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Didi bilgil gelendür şāh-ı merdān1

Emīrü’l-müʾminīndür şīr-i Yezdān

 Süvār çünkim ʿAlī adın işitdi2

Atından indi tīz yayaḳ segirtdi 

10160 Gelüben öpdi ol şāhuñ rikābın3

Yüzine sürdi ayaġın türābın

Alup iletdi bir ḫoş murġızāra4

Ki ḳondurdı ʿacāyib sebze-zāra 

Yaraġ itdi ḳonuḳlıḳ eyledi ol5

Müsülmānları ol gün ṭoyladı ol

Didi pes iy emīr ḳanda gidersiz6

Bu leşkerle nireye ʿazm idersiz

 Didi Mirḳāl cengine giderem7

Ḥaḳ emri birle aña ʿazm iderem

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
10165 Didi yā mevlāyī yol düşvār-durur8

Çoḳ ısuzlıḳlar ṣuṣuzlıḳ var-durur

Ejdehā dīvden olur ḳorḫu daḫı9

Çoḳ gerekdür at yimi hem ṣu daḫı 

A 309b Didi şāh ıssuzı ḳaç günlik ola10

Kim yaraġ-ıla gidelüm ol yola

Didi ol kim on iki günlik tamām11

Hep ısuzlıḳ ṭaġ u ṭaşdur yā imām

 10158 Emīrü’l-müʾminīndür: Emīri’l-müʾminīndür M; şīr-i: şīr ü A, İ.
 10159 işitdi: eşitdi M. // tīz: tiz A; segirtdi: segirdi M.
 10160 Gelüben: Geliben M, İ; şāhuñ: şāhıñ M. // ayaġın: ayaġı M, İ.
 10161 murġızāra: sibze-zāra M. // sebze-zāra: merġüzāra M.
 10162 ḳonuḳlıḳ: ḳonuḳluḳ M. // Müsülmānları: Müslimānları M.
 10163 iy emīr ḳanda: emīr ḳatında İ; iy: M nüshasında yoktur. // leşkerle: ʿaskerle M.
 10164 Mirḳāl cengine: şāḥ cengi Mirḳale M. // emri birle: emr-ile çün M. 
 10165 ısuzlıḳlar: ısızlık M; ṣuṣuzlıḳ var: ṣusuzluḳlar A, ṣusuzluḳ var İ, ṣuṣuzluḳlar var M.
 10166 divden: dīvler İ; ḳorḫu: ḳorḳu İ, ḳorḳulu M. // gerekdür: gerek M; yimi: yemi M.
 10167 ıssuzı: ısuz A, ıssızı M, ısızlıḳ İ.
 10168 kim on iki günlik: on iki günlükdür M. // ısuzlıḳ: ısızlıḳ İ, isizlikdür M; ṭaġ u ṭaşdur: ṭaġ ṭaş M.
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 Çoḳ geçilür ṣusuz ıssuz bādiye1

Uġranur hem ḳorḫulu çoḳ vādīye

10170 M 309a Pes didi şāh kim deve vir yā Süvār2

ʿĀrīyet olsun bize niçe ḳaṭār

Tā azıḳ ṣu yükledeyüz biz aña3

Ṣaġ selāmet gelicek yine saña

Ol didi cānum fidā olsun saña4

Māl deve nedür ki ben ḳalam aña 

İşbu gice ben yaraġum ideyüm
Ben daḫı bu yola bile gideyüm

 Ol gice gördi yaraġın pes Süvār5

Ṣu azıḳ dutdı deveye yüz ḳaṭār

10175 Üç yüz ādem cümle cevşen-pūş süvār6

Bile yoldaş aldı hem ol nāmudār 

Çün ṣabāḥ oldı ʿAlī gitdi yola
Ol daḫı ayrılmadı gitdi bile

Bir niçe gün gice gündüz gitdiler7

Ḳorḫulu bir ṣarp dereye yitdiler 

Dünle giderken yolın azdı delīl8

Ḳanda gide bilmedi oldı ḫacīl

 Şāh-ı merdān didi yitürdüñ yolı9

Ol Livāḥ didi ki azmışam belī 

 10169 ṣusuz: ṣusız M; ıssuz: ısuz A, isiz M. // Uġranur: Uġranır M; ḳorḫulu: ḳorḳulu İ, M.
 10170 didi: dedi M. // ʿĀrīyet: ʿĀrīye İ; niçe: nice M, İ.
 10171 yükledeyüz: yükledevüz M. // gelicek: gelicegez İ.
 10172 cānum: cānım M. // deve: de M.
 10174 Ṣu: Ṣuyu M; dutdı: ṭutdı M, İ; ḳaṭār: ḳaṭar M.
 10175 cevşen-pūş: cevşen M.
 10177 niçe: nice M, İ. // Ḳorḫulu: Ḳorḳulu M, İ; yitdiler: yetdiler M.
 10178 Dünle: dün-ile M; yolın: yolı İ, M nüshasında yoktur. // Ḳanda: Ginede İ; gide: gider M; oldı: 

oldı hem İ, ḳaldı M.
 10179 yitürdüñ: yitürdiñ M. // Livāḥ: Levāḥ M; azmışam: azmışuz İ, yitürdüm M.
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10180 Burada ḳonuñ ṣabāḥ olsun ʿayān1

Kim meger yolı bulam görem nişān 

Şāh buyurdı leşker anda indiler2

Ol dere içinde ḳamu ḳondılar

A 310a, Rāvī eydür dün yarusı oldı çün3

İ 199a Ol dereden geldi bir ḳorḳulu ün

Yaz güninde ṣanki gök gürler ḳatı4

Daḫı artuġ-ıdı andan heybeti

 Ḳopdı ol ünden derenüñ ṭaşları5

Birbirisine ṭoḳındı her biri

10185 Tīz Müsülmānlar yirinden ṭurdılar6

Atlanuban üne ḳarşu vardılar 

Gördiler kim bir ḳara ṣarp cān-āver7

Şöyle kim bir ṭaġ ḳadar gevdesi var 

Gözleri meşʿaleler gibi yanar8

Aġzı burnı delüginden od iner 

Dem-be-dem aġzın açar ol-dem urur19

Ṭaş u ṭopraḳ dört yanını yandurur 

M 309b Ürkdi atlar ḳorḳdı leşker durdılar10

Şāh-ı merdāna irişdi bu ḫaber

10190 Geldi didi dābbedür ol bī-gümān11

Dābbetü’l-ʿarżdan birisidür hemān 

 10180 ṣabāḥ olsun: olsun tā ṣabaḥ M. // yolı bulam: bulam yolı İ.
 10181 anda: andan İ.
 10182 ḳorḳulu: ḳorlu A.
 10183 güninde: gününde M; ṣanki: ki İ. // artuġ: artuḳ İ.
 10184 derenüñ: dereniñ M. // Birbirisine: Birbirine M, İ; ṭoḳındı: ṭoḳandı M.
 10185 Tīz: Tiz A, İ; Müsülmānlar: Müslimānlar M; yirinden: yerinden M. // Atlanuban: Atlanıban A, 

Aṭlanuban İ.
 10186 cān-āver: canavar A, cānavār M, İ. // ḳadar gevdesi: gibi gövdesi M.
 10187 meşʿaleler: meşʿāleler A. // od: ot M; iner: yanar M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10189 durdılar: ṭurdılar M, İ. // irişdi bu: çün irişdi çün M.
 10190 birisidür: biridür M.
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Uş bu-durur ol ḳara ner ejdehā1

Kim bulamaz kimse cenginden rehā 

Yiryüzinde buña hīçbir cān-āver2

Ḳarşu durmaz ger olursa şīr-i ner

Siz oturuñ burada ben varayum3

Anı Ḥaḳ emri-le iki yarayum

 Döndi ḳondı ol Müsülmānlar yine4

Gitdi şāh ol ejdehānuñ cengine 

10195 Ḳalḳan aldı ḳuşanuban Ẕü’l-fiḳār5

Vardı yayaḳ cenge şāh-ı nāmudār 

İrte yaḳın oldı ol şāh gelmedi6

N’oldı ḥāli kimse hergiz bilmedi 

A 310b Ḳarañulıġ-ıdı ḳatı ṣarp dere7

Ḳorḫu düşdi şāh-içün hep leşkere 

Didiler ṣarp ejdehā bu ejdehā8

İrmese-y-di bir ziyān andan şehe

 Çün belürdi irteden gökde nişān9

ʿAmru Meyye ben segirtdüm dir hemān 

10200 Ejdehā ḳatına çün vardum yaḳın10

Şāhı gördüm daḫı cengdedür hemīn 

Bir ḳaya ardında durmış ol dilīr11

Ejdehāya furṣat ister nerre-şīr 

 10191 ol: A nüshasında yoktur; ḳarā ner: ḳāra ter M; ḳarā: reng İ. // bulamaz: bulımaz İ; rehā: dehā M.
 10192 Yiryüzinde: Yiryüzinden M; hīç: hiç M; cān-āver: canavar A, canavār M, cānavār İ. // durmaz: ṭurmaz İ.
 10193 varayum: varayım M.
 10194 Döndi: Döndü M; ol Müsülmānlar: pes Müslimānlar M.
 10195 ḳuşanuban: ḳuşanıban İ. // yayaḳ: baḳdı M; cenge: cengine İ.
 10196 kimse hergiz: hīç kimse M.
 10197 Ḳarañulıġ-ıdı: Ḳarañuluġ-ıdı M, Ḳaraluġdı İ. // Ḳorḫu: Ḳorḳu M, İ; hep: ol M.
 10198 ṣarp: ḍarb M; ejdehā bu: ejdehādur İ. // İrmese-y-di: İrmeyedi M; andan: anda M; şehe (Berlin 

278a): şāha A, M, İ.
 10199 gökde: gökden M, İ. // ʿAmru Meyye: ʿÖmer Miye M; ben: M nüshasında yoktur.
 10200 çün vardum: vardum ben M. // cengdedür: cengindedür İ.
 10201 durmış: durmuş M, ṭurmış İ. // nerre-şīr: ol dilīr M.
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Ejdehā çünkim şehe geldi yaḳın1

Ṣıçradı şāh ṭaşuñ ardından hemīn

Kendüyi gösterdi şāh ol ejdehā2

Çünki gördi ḳıjġurup döndi şehe

 Heybet-ile ḥamle ḳıldı ejdehā13

Ben ḳatı ḳorḳdum naẓar ḳıldum şehe

10205 Naʿra urdı bir ḳılıç urdı aña4

Şöyle kim gördüm anı ḳaldum ṭaña 

Ḳıldı başından anı iki para5

Aḳdı ırmaḳlar gibi ḳanı yire

İ 199b Āferīn eyledi şāha mihr ü māh6

Tekbīr itdi pes yüce ün-ile şāh 

M 310a Şāhuñ ünin çün işitdiler ʿayān7

Tekbīr itdiler Müsülmānlar hemān 

 Ejdehānuñ hep ḳatına geldiler 
Görüp anı şāha taḥsīn ḳıldılar

10210 Rāvī eydür ḳırḳ arşun uzunı8

Artuġ-ıdı vaṣfa ṣıġmaz yoġunı

Başı gitmiş gevdesi gāh dirilür29

Gāh uzanur ṭaşa uġrar yarılur

A 311a Pes buyurdı şāh kim andan göçdiler10

Yol bulındı ol dereyi geçdiler

 10202 çünkim: çünki M; şehe geldi: geldi şāha M. // ṭaşuñ: ṭaşıñ M.
 10203 ejdehā: ejdehāya M, ejdere İ. // Çünki gördi ḳıjġurup döndi şehe: Ben ḳatı ḳorḳdum naẓar 

ḳıldım şāha M.
1 M nüshasında 10199. beytin ikinci dizesiyle 10200. beytin birinci dizesi yazılmamıştır.
 10205 kim gördüm anı ḳaldum: gördüm anı ḳaldum ben M.
 10206 para: pāre M, İ.
 10207 eyledi: eyitdi M; mihr ü: mehr-ile M. // itdi pes: itdiler M; yüce: bülend A.
 10208 Şāhuñ ünin çün işitdiler: Şāh ünün eşitdiler M; ünin: ünün A. // Müsülmānlar: Müslimānlar M.
 10210 vaṣfa ṣıġmaz: aña göre M; yoġunı: yoġını A, M.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10212 kim: A ve İ nüshalarında yoktur.
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Bir niçe gün gice gündüz gitdiler1

Bir ṣusuz ṣarp ıssı yire yitdiler

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Ki ıssıdan ṭulumda ṣu ḳurıdı12

Bir iki gün ṣusuz leşker yöridi 

10215 Buñaldılar ṣusuzlıḳdan beġāyet3

Gelüben şāha ḳıldılar şikāyet

Ki ıssıdan ṣusuzlıḳdan buñalduḳ245

Ki ḥayvānlar yorıldı uşda ḳalduḳ

Ḳulavuza didi şāh iy ḳulavuz6

Bu yaḳında ṣu var mı kim bulavuz 

Didi yolı ḳoyup ṣaġa gidicek7

Şu görinen ulu ṭaġa gidicek

 O ṭaġdan çün geçicegez iy ulu8

Anda bir çeşme ulu ṭatlu ṣulu 

10220 Ve-līkin var-durur bir arslan anda9

Ki ol ḳılmış-durur niçe ḳan anda

Ne deñlü çoġ ola ādem varılmaz10

Ol arslandan o vādīye girilmez 

Buyurdı şāh-ı merdān ḳondı leşker11

Ulu ṭaşlar dibine indi leşker 

 10213 niçe: nice M, İ; gitdiler: getdiler M. // ṣusuz: ṣusız M; ıssı yire: yire ıssı M; yitdiler: yetdiler M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10215 ṣusuzlıḳdan: ṣusızluḳdan M. // Gelüben: Geliben A.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10216 buñalduḳ: buñaldı İ. // uşda ḳalduḳ: üşdi ḳaldı İ.
 10217 Ḳulavuza: Ḳulavıza M, Ḳulaġuza İ; şāh iy ḳulavuz: iy şāh ḳulaġuz İ. // ṣu var mı kim: var mıḳı ṣu M.
 10218 yolı: bunı M, İ; gidicek: gedicek M. // görinen: görünen A, M.
 10219 Anda bir çeşme ulu: Ki var bir çeşme anda İ, Anda bir çişme var M; ulu: olur A.
 10220 Ve-līkin: Velakin İ; bir arslan anda: bir aṣlan anda A, anda bir arṣlan İ. // niçe ḳan anda: anda nice ḳan İ.
 10221 çoġ: çoḳ M, İ; ola ādem varılmaz: ādem olsa varımaz M. // arslandan: aṣlandan A; girilmez: 

girimez M.
 10222 ṭaşlar: ṭaġlar A, İ; indi: ḳondı M; dibine indi leşker: dibinde indi anlar İ.
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Buyurdı ḳulları ṣu ḳaplarını1

Ki her biri götürdiler birini

 Yayaḳ oldı ḳılıcın ḳıldı ṭayaḳ2

Hem aldı yüz daḫı yoldaşı yayaḳ 

10225 Süvārı kendünüñ yirinde ḳodı3

Duruñ siz bunda ben gelince didi 

Ḳulavuzı alup gitdi dutup yol4

İrişdi çünki ṭaġuñ başına ol 

A 311b Iraḳdan gördiler bir ṭaġ ucında5

Yapılmış bir yüce ḫoş ḳalʿa anda

Didi şāh çünki gördi ol ḥiṣārı6

Ne ḳalʿadur bu kimdür şehriyārı 

M 310b Ḳulavuz didi bu ḳalʿa ḳadīmdür7

Ḳatı muḥkemdür alan bunı kimdür 

10230 İçinde şāhınuñdur adı Mervān8

Beġāyet genc ü māl anda firāvān 

İçinde biñ kişi var cümle merdān9

Ḳamusı pehlevānlar ceng-i gerdān 

İ 200a Yörirler dört yaña yollar ururlar10

Alurlar mālları iller ururlar 

ʿArablar ejdehāsıdur ḫo Mervān11

Niçe begler başın kesti dökdi ḳan 

 10223 ḳulları: ḳullara İ. // biri: birisi A; her biri: hep M; birini: varını M.
 10224 Yayaḳ: Yayaġ A, Yayan M. // yoldaşı: yoldaş M, İ.
 10225 ḳodı: ḳoydı M. // Duruñ: Ṭuruñ M, İ; gelince: gelincek İ.
 10226 Ḳulavuzı: Ḳulaġuzı İ; gitdi: M nüshasında yoktur; dutup: ṭutup M, İ. // ṭaġuñ: ṭaġıñ M.
 10227 ucında: ucunda İ, içinde M. // ḫoş ḳalʿa: ḳalʿa çün M.
 10228 ol: M nüshasında yoktur. // bu: o İ; kimdür: kimdür ey M.
 10229 Ḳulavuz: Ḳulaġuz İ; ḳadīmdür: ḳadimdür M.
 10230 genc ü: genc-i M.
 10231 cümle: başı M. // pehlevānlar: pehlüvānlar M.
 10232 Yörirler: Yörür İ; yollar: yol M. // Alurlar: Alırlar M; mālları: māllar İ, malları M; iller: eyler M.
 10233 ḫo: çü M, İ. // Niçe: Nice M, İ; dökdi: döküp A, M.
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 Anuñ genci beġāyet mālı çoḳdur11

Aña beñzer ʿArabda māllu yoḳdur 

10235 Didi şāh kim hele ṣuya varalum2

Biz andan ḳalʿanuñ ḳaydın görelüm 

Girü ṣudan yañaya gitdi anlar3

Ṣu olduġı dereye yitdi anlar 

Dereden çıḳdı gördiler bir arslan4

Ne arslan ejdehādur şīr-i ġurrān 

Yanar odlar gibi gözleri başı25

Degirmenüñ ṣanasın ulu ṭaşı 

 Müsülmānları çünkim baḳdı gördi6

Hemān-dem añradı ḳaṣd itdi sürdi 

10240 Ḥaḳ arslanı ilerü vardı aña7

Çeküben Ẕü’l-fiḳārı urdı aña 

Başından ḳuyruġına yardı anı8

İki pāre olup dökildi ḳanı

A 312a Ṣu ṭoldurdı ḳamusı ḳaplarına9

Dönüben leşkerine geldi yine 

Ṣuṣamışlar ḳamusı içdiler ṣu10

Ṣusuzlıḳdan daḫı ḳalmadı ḳorḫu 

 

1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10235 kim: M nüshasında yoktur.
 10236 yañaya gitdi: yaña gitdiler  A, İ. // olduġı: oldıġı İ; yitdi: yetdi M.
 10237 gördiler: gördi M; arslan: aṣlan A, arṣlan İ. // arslan: aṣlan A, arṣlan İ; şīr-i ġurrān: şīr ü ġurrān A, 

ṣanki ġarrān M.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10239 Müsülmānları: Müslimānları M. // añradı: ögürdi M, İ.
 10240 arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ, aslanı M. // Çeküben: Çekiben A, İ; Ẕü’l-fiḳārı: Ẕü’l-füḳārı M; urdı: çaldı M.
 10241Başından: Başından tā M. // dökildi: döküldi yire M.
 10242 ṭoldurdı: ṭoldurur İ. // Dönüben: Döniben A; leşkerine geldi yine: geldiler leşkerlerine M.
 10243 Ṣusuzlıḳdan: Ṣusuzluḳdan M; daḫı ḳalmadı ḳorḫu: ḳandılar her biri ṣu M; ḳorḫu: ḳorḳu İ.
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Pes andan ṣoñra didi şāh-ı merdān1

Ne dirsiz maṣlaḥat nedür i gerdān 

10245 Ki biz Mirḳāle mi evvel varalum2

Yāḫud bu ḳalʿa ḳaydın mı görelüm 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ḳaldurup başın Zübeyr ibn-i ʿAvām3

Didi şimdi ḳalʿa yaḳın yā imām 

Dönicek şāyed ki düşe yol ıraḳ4

Şimdi işbu ḳalʿaya ḳıluñ yaraḳ 

Varalum evvel alalum ḥiṣārı15

Resūlüñ ḫāṭırı ḳılursa yarı

 Pes Livāḥa dönüben şāh söyledi6

Ḳandadur bu ḳalʿanuñ ṣuyı didi 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
10250 M 311a Didi ol ḳalʿanuñ ṭaġı dibinde7

Ki bir ḫoş ṭatlu çeşme vardur anda 

Kesilmiş ḳalʿa içinden aña yol8

Delük-durur büyük ṣuya iner ol 

Delügüñ ṣuya çıḳduġı başında9

Ḳomışlardur içinden bir ṭaşı_anda 

İçinden hem yine āletler-ile10

Yuvalarlar anı ṣanʿatlar-ıla

 10244 ne dirsiz: nedür dir İ, ne-durur A; nedür: iy yār-ı İ; maṣlaḥat nedür i gerdān: maṣlaḥatdur ey iḫvān M.
 10245 biz: İ nüshasında yoktur. // mı: mı evvel M.
 10246 ibn-i: bin M.
 10247 Dönicek: dünücek M; ki: M nüshasında yoktur.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür. Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10249 dönüben: döniben A; Livāḥa dönüben şāh: şāh dönüben Levāḥ M. // Ḳandadur: Ḳanda-durur 

İ; ṣuyı: ṣu İ.
 10250 çeşme: çişme M; vardur: var-durur İ.
 10251 Delük-durur: Delügidür M; ol: yol A, İ.
 10252 Delügüñ: Delügün M; çıḳduġı: çıḳdıġı M. // Ḳomışlardur içinden: Ḳomışlar-durur içinde İ; 

içinden: içinde M.
 10253 İçinden: İçinde İ. // Yuvalarlar: Yuvalar M.
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 Vegerne biñ kişi debretmez anı1

Ger olursa cihānuñ pehlevānı 

10255 Delügüñ ḳalʿadan yaña ḳapuda 
Demürden bir ḳapu var ol yapuda 

İçinde var-durur muḥkem kilīdi2

O ḫalḳuñ aña muḥkemdür ümīdi 

A 312b, Didi şāh ol çeriye siz oturuñ3

İ 200b Ben ādem viribince bunda duruñ

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes Zübeyre gel didi Miḳdād-ıla4

Ḫālidi ʿAmmārı hem aldı bile

 Aldı ʿAbdu’llāhı hem Zeydi daḫı5

Hem ʿAmur Meyyeyi aldı iy aḫı

10260 Hem Livāḥ oldı ḳulavuz gitdiler6

Ḳalʿa dibine gice-y-le yitdiler

Ol ṭaşı gösterdi ḳulavuz aña7

Didi budur ṭaş ki didüm ben saña

Pes ṣıġadı şāh ol-dem ḳolını8

Ḳuşaġı-la ṣardı muḥkem bilini

Ḳuvvet-i Rabbānī birle ol emīr9

Didi Bi’smi’llāhı dutdı ol dilīr

 10254 debretmez: debredmez M. // pehlevānı: pehlüvānı M.
 10256 muḥkemdür ümīdi: muḥkem umūdı M.
 10257 ol: - M. // ādem viribince bunda: andan geliceye dek daḫı M; viribince: virmeyince İ; duruñ: ṭuruñ İ.
 10258 Zübeyre gel didi Miḳdād-ıla: Zübeyri geldi daḫı hem Miḳdād bile M. // hem: hem daḫı M; hem 

aldı: aldı hem İ.
 10259 ʿAmur Meyyeyi: ʿAmru Miyye M.
 10260 Livāḥ: Levāḥ M; ḳulavuz: ḳulaġuz İ; ḳulavuz gitdiler: getdi ḳulavuz M. // gice-y-le: gice ile İ; 

yitdiler: yetdiler tez M.
 10261 ḳulavuz: ḳulaġuz İ. // didüm ben: didim M.
 10262 ḳolını: ḳolunı M.
 10263 dutdı: ṭutdı İ, M; ol: daşı ol M.
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 Çekdi ḳopardı yirinden ol anı1

Yoldan ırdı ṭaşı ol Ḥaḳ arslanı

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
10265 Ḳulavuz gördi anı ḳaldı ḥayrān2

Didi iy şāh-ı merdān şīr-i Yezdān

Degüldür bellü ādem ḳuvveti bu3

Ḥaḳuñ-durur ḥaḳīḳat ḳudreti bu

Yaḳuban mūm delüge girdi anlar4

Ḳayadan yol kesilmiş gördi anlar

M 311b Yöridiler o yolca ol ḳapuya5

İrişdiler ḥiṣārdaġı yapuya 

 El urdı ol ḳapuya şāh-ı merdān6

Çıḳardı ol ḳapuyı çekdi andan 

10270 Ḳoyuldılar ḥiṣār içine anlar
Uyırdı anda olan pāsubānlar

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Şāh buyurdı Ḫālide ʿAmmār-ıla7

Didi varuñ beg ḳapusına bile

A 313a Hem Zübeyre didi ol Miḳdād-ıla8

Ḳalʿa ḳapusında vara ceng ḳıla

Zeydi ʿAbdu’llāhı ʿAmrı ol emīr9

Aldı ḳalʿa ortasında durdı dir

 Naʿra urdı ḳatı āvāz eyledi
Heybet-ile tekbīr āġāz eyledi

 10264 yirinden: yerinden M. // arslanı: aṣlanı A.
 10265 Ḳulavuz: Ḳulaġuz İ; ḳaldı: oldı İ; ḥayrān: ḫayrān M. // şīr-i: şīr ü A, İ.
 10266 Degüldür: Degildür M. // Ḥaḳuñ: Ḥaḳıñ M.
 10267 Yaḳuban: Yaḳıban A.
 10268 ḥiṣārdaġı: ḥiṣārdaḫı M, ḥiṣāra daḫı İ.
 10269 ol: oldı İ.
 10271 Ḫālide ʿAmmār: Ḫālidi ʿOmer M. // ḳapusına: ḳapusında M.
 10272 Hem Zübeyre didi ol Miḳdād-ıla: Zübeyr hem Miḳdād-ıla vara M. // ḳapusında: ḳapusına M.
 10273 ʿAbdu’llāhı: ʿAbdu’llāha M. // durdı: ṭurdı M, İ; dir: M nüshasında yoktur.



1121Sîretü’n-Nebî

10275 Tekbīr itdi hem Zübeyr ibn-i ʿAvām112

Ḳapuda Miḳdād-ıla ḫoş şādukām

Tekbīr itdi Ḫālid ol ʿAmmār-ıla3

Ṭoldı ḳalʿa ün-ile envār-ıla

Üç ṭarafdan ḳatı tekbīr itdiler4

Ünlerini ḳamusı bir itdiler

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ki ṭoldı ḳalʿa içine ġırīvi256

Dökildi yire putlar ḳaçdı dīvi 

 Ḥiṣāruñ ṭopṭolu oldı ün içi7

Ḳıyāmet ḳopdı ṣankim ol dün içi

10280 Uyandı uyḫusından durdı Mervān8

Ḳapuda ḳulları vardı firāvān

Didi ġavġā ne-durur n’oldı bārī9

Didiler aldılar uşda ḥiṣārı

İ 201a Didi kimdür ḥiṣārumı alanlar10

Ḳarañu dün içi bunda gelenler

Didi dirler ḳamusı birdür Allāh11

Muḥammeddür Resūlu’llāh dir iy şāh 

 Didi gökden mi indi bu ḫalāyıḳ
Yāḫud yirden mi çıḳdı bellü bayıḳ 

10285 Didiler bilmezüz ṭoldı ḥiṣāra12

Ḳılıçdan ġayrı ḳalmadı müdāra
1 Bu beyit A nüshasında yoktur.
 10275 Tekbīr: Tekbir M; hem: pes M. // şād u: şād-ı M.
 10276 Tekbīr: Tekbir M; Ḫālid ol ʿAmmār: Ḫālidi ʿÖmer M.
 10277 tekbīr: tekbir M.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10278 içine: içinde İ.
 10279 ol: M nüshasında yoktur.
 10280 uyḫusından durdı: uyḳusından ṭurdı İ; durdı: o M.
 10281 ne-durur: nedür İ. // ḥiṣārı: ḫiṣārı M.
 10282 ḥiṣārumı: ḥiṣārımı M, İ. // bunda: böyle İ; Ḳarañu dün içi bunda: Ḳarañudan içi böyle M.
 10283 Didi dirler: Dediler M; birdür: dirler birdür M. // Resūlu’llāh dir iy şāh: dirler Resūlu’llāh M.
 10285 ḥiṣāra: ḫiṣāra M. // ḳalmadı: ḳalmadı hiç M.
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Hemān-dem çekdi ḳılıcını Mervān1

Yöridi ḳulları_öñince firāvān 

A 313b Ol iki pehlevāna üşdi anlar2

M 312a Ayaḳda ḳaldı tenler aḳdı ḳanlar

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ḳalʿa ḳapusında hem oldı ṣavaş3

Kim ayaḳlara dökildi niçe baş

 Üşdi şāhuñ üstine daḫı çeri4

Dört yanını aldı kāfir leşkeri

10290 Oldı ol gice ʿacāyib kāruzār5

Şöyle kim ḳan-ıla ṭoldı ol ḥiṣār

Ḳılıç āvāzı çıḳdı āsumāne16

Ḳıyāmet ḳopdı şöyle ol zamāne7

Çaġırur ḫalḳına Mervān hāy uruñ8

Şol iki kişidür aḫı siz görüñ

Didi Ḫālid ki iy Mervān ne dirsin2910

Ḥiṣārı alduḳ iy nādān ne dirsin

 Sen elüñle girme kendü ḳanuña11

Ḳıyma ger düşmen degülseñ cānuña 

10295 Gel Müsülmān ol muṭīʿ olġıl Ḥaḳa12

Tā ki devletde bulasın sen beḳā

 10286 çekdi ḳılıcını: ḳılıcını çekdi İ. // öñince: öñce M; firāvān: ferāvān M.
 10287 pehlevāna: pehlüvāna M. // aḳdı ḳanlar: çıḳdı cānlar A, İ.
 10288 hem oldı: oldu hem M; ṣavaş: şavaş M. // ayaḳlara: ayaḳlar M; niçe: nice M, İ.
 10289 üstine: üstüne M, İ. 
 10290 kāruzār: rūzigār İ. // ḥiṣār: ḫiṣār M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 10291 āvāzı: āvāzesi A.
 10292 Çaġırur: Çaġırır M; hāy: hey M. // kişidür: kişidir M; aḫı: āḫir A.
2  Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 10293 Ḥiṣārı: Ḥiṣā M; nādān: nādan M.
 10294 ḳanuña: ḳanıña M. // düşmen: düşmān M, İ; degülseñ: degilseñ M.
 10295 Müsülmān: Müslimān M; olġıl: ol sen İ.
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Yoḫsa boynuña ḳara ḳanuñ senüñ1

Terk idiser gevdeñi cānuñ senüñ 

Ḳaḳıdı Mervān çaġırdı leşkere
Ḥamle ḳıldı cümle ol iki ere

Ol iki arslan yaġıya girdiler2

ʿĀşıḳāne ḫoş ḳılıçlar urdılar

 Şöyle ceng oldı ki göge çıḳdı ün3

Şāh cengde ol üni işitdi çün 

10300 Kendü cengin ḳodı döndi ol emīr4

Geldi ol cenge irişdi ol dilīr

Naʿra urdı didi Mervān uş benem5

Şīr-i Yezdān şāh-ı merdān uş benem

A 314a Ol ʿAlī ibn-i Ebī Ṭālib benem6

Cümle cengde kāfire ġālib benem

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 ʿAlī adın işitdi çünki Mervān7

Isıtma dutdı ditrer ṣanki Mervān

M 312b Didi kim yā ʿAlī bu ḳalʿaya sen8

Niçe geldüñ ki girdüñ niçe yirden

10305 Didi kim yā ʿAlī gökden mi düşdüñ1 9

Veyāḫud ḳanaduñ var mı [ki] uşduñ

 Didi şāh kim saʿādet oldı yoldaş10

Ki tevfīḳ-ı Ḫudāyı ḳıldı ḳoldaş

 10296 ḳara ḳanuñ: ḳaranuñ M.
 10298 arslan: aṣlan A, M, arṣlan İ. // ḳılıçlar urdılar: ṣalavāt virdiler M.
 10299 oldı: oldu M. // cengde: cekde M; işitdi: eşidi M.
 10300 ḳodı: ḳoydı M; emīr: dilīr İ. // dilīr: emīr İ.
 10301 Şīr-i: Şīr ü İ; Şīr-i Yezdān şāh-ı merdān: Şāh-ı merdān şīr ü Yezdan M. 
 10302 Ebī: Ebū M.
 10303 işitdi: eşitdi M. // Isıtma: Ṣıtma M; dutdı: ṭutdı M, İ; ditrer: ditredi İ.
 10304 ḳalʿaya: ḳalʿayı M. // ki girdüñ: girdiñ M.
1 Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur.
 10306 şāh kim: kim şāh M; yoldaş: ḳoldaş A. // ḳıldı: oldı A; ḳıldı: M nüshasında yoktur; ḳoldaş: yoldaş A.
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ʿİnāyet ḳıldı Allāhum kim irdüm1

Ṣu yolından delükden bunda girdüm 

İ 201b Didi Mervān ki ṭaşı niçe ırduñ2

Niçe açduñ yā bu ḳapuyı girdüñ

Didi şāh bil ḥaḳīḳat birdür Allāh3

Cemīʿ-i işlere ḳādirdür Allāh

10310 Baña ḳuvvet baġışladı götürdüm4

Giderdüm ol ṭaşı ol yoldan ırdum 

Ḳopardum ḳapuñı açdum aña yol5

Didi Mervān ʿaceb degül saña ol

Ki Ḫayber ḳapusını ḳoparansın6

ʿArablar pehlevānların ḳıransın

ʿAlī didi ki yā Mervān eyitgil7

Şehādet sözini sözüm işitgil 

Ḳılıcumdan bugün bulġıl ḫalāṣı8

Yarın ṭamuya yanma olma ʿāṣī

10315 Didi Mervān şehādet sözini sen9

Nedür digil ki bilmezem anı ben 

Didi digil ḥaḳīḳat birdür Allāh10

Daḫı yoḳdur hemān ol birdür Allāh

Muḥammed hem ḳulıdur hem Resūli11112

Cemīʿ-i ḫalḳa gösterici yolı 

 10307 kim: ki İ, gel M. // yolından: yolundan A, İ, yolundaġı M; bunda: ben M; girdüm: irdüm İ.
 10308 yā bu ḳapuyı (Berlin 281a): ya ḳapuyı ki A, ḳapuyı nice M; bu: İ nüshasında yoktur.
 10309 ḳādirdür: ḳādir-durur M.
 10310 götürdüm: getürdüm A. // ırdum: ırdım M.
 10311 Ḳopardum: Ḳopardım M; aña yol: yol aña İ. // saña ol: ol saña İ.
 10312 Ḫayber: Ḫayberüñ M; ḳapusını: ḳapusın A. // pehlevānların: pehlevānlaruñ İ, pehlüvānların M.
 10313 ki: kim M; eyitgil: eşidgil M. // sözini: sözüni A, İ, sözin M; sözüm: sözim M; işitgil: eşitgil M.
 10314 bulġıl: bul İ.
 10315 şehādet: M nüshasında yoktur. // digil: di M; ki: A nüshasında yoktur.
 10316 ol birdür: birdür di M.
1 M nüshasında bu beytin dizeleri yer değiştirmiştir.
 10317 ḫalḳa gösterici: gösterici ṭoġru M.
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A 314b Didi_işitdüm Muḥammed adını ben1

Bu Allāh didügüñ kimdür digil sen 

Didi ol kim seni bini yaratdı2

Gögi yüceltdi bu yiri yir itdi 

10320 Yaratdı on sekiz biñ ʿālemi hem134

Kimi ḥayvān yaratdı kimi ādem

Didi işitmemişemdür daḫı ben25

Bu adı kim didüñ bugün baña sen

Ol Allāhı ki dirsin yā ʿAlī sen6

Nirededür eyit işideyüm ben

M 313a ʿAlī didi kim ol ṣıġmaz mekāna7

Ṭolu andan cihān cāy-ı zamāne

Bu ẕerrāt kim bu ʿālemlerde çoḳdur8

Ḳamu ʿilmindedür hīç ṭaşra yoḳdur 

10325 ʿAnāṣırdan degüldür ẕātı anuñ9

Ḳamu andan-durur nūr-ı cihānuñ 

Ḳamu ḫalḳı yaradan Ḫālıḳ oldur10

Ḳamuya rızḳı viren Rāzıḳ oldur

Didi Mervān ki hergiz ben bu ḥāli11

Ne bildüm ne işitdüm bu maḳāli

Sözüñ girçek-durur ḥaḳdur dīnüñüz12

Ki ṭoġru ḥaḳ-durur hem āyinüñüz

 10318 işitdüm: eşitdim M. // didügüñ: didigil M; digil: degil M.
 10319 bini: beni M. // yüceltdi: yücetdi M; yiri yir: yirleri M; yir itdi: yaratdı İ.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10320 ādem: insān İ.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10322 Allāhı: Allāh A, M. // Nirededür: Bizedür İ; eyit işideyüm: digil eşideyüm M.
 10323 andan: anda İ; cāy-ı: cān-ı İ; zamāne: zamānı İ.
 10324 ẕerrāt kim bu ʿālemlerde: bu dār eyit kim bu ʿāleme İ.
 10325 andan-durur: andandur M.
 10326 oldur: ol-durur İ. // rāzıḳ oldur: ol-durur İ.
 10327 hergiz: hirgiz İ.
 10328 girçek-durur ḥaḳdur dīnüñüz: ḥaḳdur girçekdür dīnüñüz İ; dīnüñüz: dinüñüz A; ḥaḳdur 

dīnüñüz: dīnüñ daḫı hem M. // ṭoġru: doġrı A; hem āyinüñüz: her āyinüñ hem M.
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Ṭanuḳlıḳ virürem kim birdür Allāh1

Ḳalan bāṭıldur ol ḳādirdür Allāh

10330 Muḥammed hem ḳulıdur hem Resūli2

Ḳamuya gösterici ṭoġru yolı 

Bıraḳdı ḳılıcın elden yöridi3

Öpüp şāhuñ ayaġın yüz süridi 

Hemān şāh ḳalduruban ḳoçdı anı4

Ṭaġıldı cehli buldı tāze cānı

A 315a, Didi vā-ḥasretā kim ġaflet-ile5

İ 202a Günüm geçmiş bu cehl ü ẓulmet-ile

Didi tīz ḳullarına kim ḳıġıruñ6

Daḫı ceng itmesün kimse çıġıruñ

10335 Buyurdı şāh daḫı kim pehlevānlar7

Daḫı ceng eylemesün didi anlar 

Yayıldı bu ḫaber çün ḳalʿa içi8

Diri ḳalan dirildi ulu kiçi

İki yüz kişi cengde ölmiş-idi9

Dirildi ḳamu şol kim ḳalmış-ıdı

Didi Mervān bilüñ siz yā cemāʿat10

Bizi kör eylemiş-imiş ḥamāḳat 

Ḳamu ḫalḳuñ işi-y-imiş ḍalālet11

ʿİlim ṣanduḳları-y-ımış cehālet  

 10329 Ṭanuḳlıḳ: Ṭanıḳluḳ A, İ; birdür: bi-durur M. // Ḳalan bāṭıldur: Ḳalanı bāṭıl İ; bāṭıldur: bāṭıl-durur M.
 10330 gösterici: gösterici-durur M.
 10331 ḳılıcın: ḳılıcı İ. // şāhuñ: şāhıñ M; yüz süridi: yüzüni sürdi M.
 10332 Hemān: Hemān-dem M; ḳalduruban: ḳaldurıban A, ḳaldurup M. // Ṭaġıldı: Daġıldı A.
 10333 kim ġaflet-ile: ġafletle geçdi ʿömri M. // geçmiş bu cehl ü: geçdi bu cihānuñ M; cehl ü: cehli A.
 10334 tīz: tiz İ, tez M; kim ḳıġıruñ: ġıḳıruñ M. // çıġıruñ: çıḳıruñ M.
 10335 kim pehlevānlar: pehlüvānlar M. // eylemesün didi: itmesün diñ M.
 10336 çün: kim İ. // dirildi: derildi M.
 10337 kişi cengde: artıḳ eksik M. // Dirildi ḳamu şol kim: Ḳalanı diri M.
 10338 yā: ey M. // Bizi kör eylemiş-imiş: Cemīʿi eylemişüz biz İ.
 10339 ḫalḳuñ: ḫalḳıñ M. // ʿİlim: ʿAlem M; ṣanduḳları: ṣandıḳları M.
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10340 Muḥammed dīnidür ḥaḳ dīn ben anı1

Ḳabūl itdüm ki bāṭıldur ḳalanı 

Müsülmān oldum uydum döndüm aña2

Gelüñ siz daḫı uyuñ imdi baña 

Bugün bunda ḳılıçdan yarın oddan13

Ki ḳurtıluñ Çalap ḳatında oddan

M 313b Ṭoḳuz yüz kişi oldılar Müsülmān4

Kimi er kimisi ʿavret kim oġlan 

Şular kim olmadı anlar Müsülmān5

Ḳamusın ḳırdılar virmedin emān 

10345 Ölen kişilerüñ mālın ṭavarın6

Ḳamu divşürdiler her ne ki varın

ʿAlī Mervāna virdi didi aña7

Bunı ṣaḳla emānetdür bu saña 

Gelicegez yine ṣaġ u selāmet8

Bize ṭapşurasın bunı tamāmet 

A 315b Didi Mervān şehā ḳanda gidersin9

Kimüñ cengine yine ʿazm idersin 

Didi Mirḳāl cengine giderem10

Resūl emri-le aña ʿazm iderem

10350 Yā bozam küfrini öldürem anı11

Yā Müsülmān ola ḳurtıla cānı 

1 10340 dīn: din M.
 10341 Müsülmān: Müslimān M; döndüm: ben İ.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10343 Müsülmān: Müslimān M. // Kimi er kimisi ʿavret kim: Kimisi irkek kimisi ʿavret M.
 10344 Müsülmān: Müslimān M. // virmedin: virdin İ, firmedi M.
 10345 kişilerüñ: kişileriñ İ; ṭavārın: ṭavarın İ. // divşürdiler: düşirdiler A; ki: kim İ.
 10346 bu: hem bu M.
 10347 ṭapşurasın: ṭapşurdı vir M.
 10348 yine: İ nüshasında yoktur.
 10349 giderem: ben giderim M. // Resūl: Resūlu’llāh M; iderem: iderim M.
 10350 küfrini: küfrüni İ; öldürem: oldum İ, öldürem ben M. // Yā Müsülmān: Müslimān M; ḳurtıla: 

tā ḳurtula M.
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 Didi Mervān ki ben daḫı giderem1

Yā sensüz dirligi daḫı n’iderem

Bir oġlum var yirümi vir aña sen2

Ki senden ayrılımazam daḫı ben 

Getürdi oġlını bir māha beñzer3

Gözeller ortasında şāha beñzer 

Dişi incü lebi mercāna beñzer145

Teni başdan ayaġa cāna beñzer

10355 Gelüp öpdi hemān şāhuñ elini6

Yire sürdi yañaġınuñ gülini

ʿAlī didi ki babañ benüm-ile7

Ġazāya cenge gider şimdi bile

Yirinde sen otur bekle ḥiṣārı8

Muṭīʿ olsun bu ḫalḳuñ saña varı 

Didi oġlan ki iy şāhum n’olaydum9

Rikābuñda senüñ bile olaydum

İ 202b Ebū Düccāneye didi ʿAlī sen10

Bile dur bunlara göster yolı sen

10360 Umūr-ı dīni bunlara beyān it211

Şerīʿat ḥükmini göster ʿayān it 

 10351 ki: kim M, İ; ben daḫı: daḫı bende M.
 10352 yirümi: yerimi M. // ayrılımazam: daḫı ayrılmaz M.
 10353 bir māha beñzer: beñzer gözeller serve M. // Gözeller ortasında şāha: Boyu servi yüzi gülzāra beñzer M.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 10354 Dişi incü lebi mercāna: Gözi nirgiz boyu servi yañaġı gülzāra beñzer M. // Teni başdan ayaġa 

cāna: Sözü şeker boyu şimsir dāla beñzer M.
 10355 gülini: gülüni M.
 10356 babañ benüm: babañ bizüm M. // şimdi bile: bizüm-ile M.
 10357 Yirinde: Yerinde M.
 10358 ki: İ nüshasında yoktur; şāhum: şāh M.
 10359 Ebū Düccāneye didi ʿAlī: Şāh didi Ebū Decāneye M; didi ʿAlī (Berlin 282b): ʿAlī didi M, İ. // 

dur: ṭur M.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
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Getürdi çoḳ deve yükletdi Mervān1

Götürdi bal u yaġ un ṣu firāvān 

Daḫı çoḳ boş develer aldı bile123

Müsülmānlar bine atlar yidile

A 316a İki yüz daḫı cevşen-pūş süvārān4

Bile yoldaş idindi nāmudārān 

M 314a Emīrü’l-müʾminīn pes döndi yine5

Ḥiṣārı ḳodı yola indi yine

10365 Yine geldügi yola şād u ḫandān267

Yöridiler bile öñince Mervān

Çün irdi leşkere yine selāmet8

Segirdüp ḳarşu geldiler tamāmet

Ḳamusı öpdiler şāhuñ elini9

Duʿālar ḳıldılar hem āferīni

Pes andan göçdi leşker girdi yola10

Livāḥ Mervān yöridi öñce bile 

Bir iki gün dün ü gün gitdi anlar31112

Yine bir ṣarp dereye yitdi anlar

10370 Ḳarañu gice oldı ḳondı leşker
Yolı ṣarp-ıdı anda indi leşker 

Birezden gördiler ġūl-ı beyābān13

Delüklerden çıḳup ṭoldı beyābān

 10361 Götürdi bāl u yaġ un ṣu firāvān: Ki bāl u yaġ u un ṣofrādan M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10362 boş develer: develer boş İ.
 10363 daḫı: A nüshasında yoktur; süvārān: süvār M, İ. // nāmudārān: her biri nāmudar M.
 10364 Emīrü’l-müʾminīn: Emīri’l-müʾminīn M.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10365 öñince: öñünce A.
 10366 ḳarşu geldiler: ḳorşu geldi M.
 10367 öpdiler: öpdi A.
 10368 göçdi: göçdiler M. // Livāḥ: Levāḥ M.
3 M nüshasında 10369 ile 10390. beyitler arası yoktur.
 10369 dün ü: çün dün A.
 10371 ġūl-ı: ġūl u A; beyābān: beyān A.
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Derenüñ ṭoldı pesti vü bülendi
Velī degmedi kimseye güzendi 

Yüceye alçaġa hem ṭaġa ṭaşa 
Ṭolup ḳıldılar orduyı temāşā 

Birezden bir yanından ḳopdı ġavġā 
Üleşdi varduġınca artdı ġavġā

10375 O ġavġādan irişdi iki kişi1

Birisi irkek-idi biri dişi

Çaġırdılar Resūlu’llāh bile mi
Bu leşkerde ʿAlī bile ola mı

A 316b ʿAlīdür didiler leşker emīri2

Resūlüñ ʿammusı oġlı vezīri

Didiler bizi ol şāhuñ ḳatına13

İşümüz var iledüñ ḥażretine

Getürdiler birisi didi iy şāh 
Müsülmānuz ḳamumuz olġıl āgāh 

10380 Resūlu’llāh dīnine girmişüz biz4

Resūli ḥaḳ Ḥaḳı bir bilmişüz biz

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Bu yanumdaġı erümdür bu meni5

Ḳız-ıdum kim aldı bu saḫt-rū meni 

Oldı dört oġlum daḫı bundan benüm6

Geçdi bunuñla eyü yavuz günüm 

Gitdi bir gün ġāyib oldı nā-gehān7

Şimdi dört gündür ki olmışdur nihān

 10375 O: Ol İ.
 10377 oġlı: oġlu İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 10380 Ḥaḳı: Ḥaḳḳı İ.
 10381 yanumdaġı: yanumdaki İ; erümdür bu meni: erüm-durur bu beni İ. // kim: ki İ; saḫt: baḥẟ İ; meni: beni İ.
 10382 oġlum: oġlan İ; bundan: bunda İ.
 10383 ġāyib: ġāʾib İ.
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Bilmez-idüm ḳançaru gitdügini1

Şimdi buldum bir daḫı almış bunı

10385 Pes çekişdük ceng ü ġavġā eyledük2

Biribirümüzi rüsvāy eyledük

İ 203a Şāhumuzsın yā emīr ḥükm it bize3

Kim muṭīʿüz biz sizüñ emrüñize

Şāh-ı merdān didi dört gice saña
Bu erüñ var bir gice virgil aña 

Ḳaç ṭoġarsa oġlanuñ anuñ senüñ4

Ol ḳadar gice senüñ olsun anuñ 

Rāżī oldılar bu ḥükme durdılar5

Döndiler pes yirlerine vardılar

10390 İrte yiri gökde çün oldı ʿayān6

Göçdi ol leşker yine andan hemān 

Bir niçe gün gice gündüz gitdiler7

Varacaġı yire yaḳın yitdiler 

A 317a Ḳondılar bir ṣu kenārına hemīn8

Pes buyurdı ol Emīrü’l-müʾminīn

Kim-durur cānın Ḥaḳa baġışlaya9

Hem Resūle vara bir iş işleye

Göre Mirḳāl bildi mi bizi bile10

Ḥāli ne hem leşkerin göre gele 

 10384 bunı: beni İ.
 10385 ceng ü: ceng-i İ. // rüsvāy: rüsvāy ʿālem İ.
 10386 sizüñ: senüñ İ.
 10388 ṭoġarsa: doġarsa A, M; oġlanuñ: oġluñuz İ. 
 10389 durdılar: ṭurdılar İ.
 10390 yiri: oldı yiri İ.
 10391 niçe: nice M, İ; gitdiler: getdiler M. // Varacaġı: Varılacaḳ M; yitdiler: yetdiler M.
 10392 Ḳondılar: Ḳondular M; hemīn: yaḳın M. 
 10393 Ḥaḳa: Ḥaḳḳa İ; baġışlaya: baġışlayan M. // vara: varup M; işleye: işleyen M.
 10394 bizi: bize M. // gele: gele bile M.
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10395 Pes ʿAmur Meyye yirinden ol zamān112

Ḳalḳdı ʿAbdu’llāh daḫı bile hemān 

Didiler kim biz ikimüz varalum3

Başı ḳoyup ol işi başaralum

Didi varuñ ṣaḳlaya Allāh sizi4

Hem sever bilüñ Resūlu’llāh sizi 

Pes ṭaban ḳaḳup ayaḳ götürdiler5

Ṭañ ḳarañusı-y-ıdı kim vardılar 

Didiler bir yola ikimüz bile6

Varmayalum gidelüm iki yola

10400 Şol maġāra vaʿde-gāh olsun hemīn7

Öñ gelen yoldaşına küysün yaḳīn 

İşbu ḳavli anda muḥkem itdiler8

Pes ikisi iki yola gitdiler 

ʿAmru Meyye uġradı yolda meger9

Bir kişi yüklü deve yidmiş gider

Geçdi gizlendi öñinde durdı ʿAmr10

Yatdı ḳarnın yiryüzine sürdi ʿAmr

Ol kişi uyır-ıdı ürkdi atı11

Gitdi atı ol yire düşdi ḳatı

1 Bu beyit A nüshasında yoktur.
 10395 ʿAmur Meyye yirinden: ʿAmru Miyye yerinden M. // ʿAbdu’llāh: ʿAbdu’llāha M.
 10396 varalum: varalım M.
 10397 varuñ: varıñ İ.
 10398 ḳaḳup: ḳaḳıp A, ḳaldırup M; götürdiler: getürdiler A. // ḳarañusı: ḳarañusında M; vardılar: 

yetişdiler M.
 10399 bir: bu İ. // Varmayalum: Varmaya A.
 10400 Şol: Şu İ; vaʿde-gāh: vaʿde-kār M. // Öñ: Ol M.
 10401 iki yola gitdiler: yol ayırıp getdiler M.
 10402 ʿAmru Meyye: ʿAmru Miyye M. / yidmiş: binmiş M.
 10403 öñinde: öñünde A, İ. // ʿAmr: ʿAmrı Miyye M.
 10404 ürkdi: ürkitdi A, ürkütdi M.
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10405 Ḳalḳdı kişi ḳılıcın ḳodı hemān112

Düşdi atı ardına gitdi revān

 Pes ʿAmur dutdı deve yularını3

Tīz çökerdi gördi yükde varını

Çoḳ ḳumāş var dürlü rengīn ṭon daḫı4

Hem gümiş ālātı çoḳ altun daḫı

A 317b Yol yanında gizlenüp oldı nihān5

Ol kişi dutmış atın geldi hemān 

M 314b Ḳaḳımış bir iki sögdi atına6

İndi atdan geldi yüki ḳatına

10410 Kendü kendüzine didi bu gice7

Lāt u ʿUzzā düni uzatdı nice

İ 203b Ṣıçradı yükden ʿAmur çıḳdı hemān8

Gögsine bir ḫançer urdı nā-gehān

Cānı gitdi ṭamuya düşdi teni9

Pes ʿAmur dutdı anuñ tīz atını

Atı ṭonı hem deveyi aldı ol10

Ol maġāranuñ ḳatına geldi ol

Gizledi anları ol anda hemān11

Deveyi aldı yola oldı revān

10415 Bir yük odun dizüben götürdi ol12

Kāfirüñ ordusına getürdi ol

1 M nüshasında 10405-10408. arası beyitler yoktur.
 10405 revān: hemāñ M.
 10406 dutdı: ṭutdı İ; yulārını: yuların İ. // Tīz: Tiz A, M, İ; varını: varın İ.
 10407 dürlü: durur İ; ṭon: döndi İ.
 10408 Yol: Yük İ. // dutmış: ṭutmış İ.
 10409 sögdi atına: virdi sögdi aña M. // yüki: bu yük M.
 10410 kendüzine: kendüye İ; kendüzine didi bu: kendi var özün dir M. // niçe: bek nice M.
 10411 yükden ʿAmur çıḳdı: çıḳdı yükden ʿAmur İ. // Gögsine: Gögsüne M; ḫançer: ḥançer M.
 10412 dutdı anuñ tīz atını: ṣoydı nā-gehān anuñ tīz atını atı dirdi M; tīz: tiz A, İ.
 10413 geldi: geldi hemān M.
 10414 Deveyi aldı: Dönüben gine M.
 10415 dizüben: diziben A, dirüben İ; dizüben getürdi: devşirdi götürdi M. // Kāfirüñ: Kāfiriñ M; 

getürdi: yitürdi İ.
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Yaʿnī kim odun ṣatar yörir gezer1

Gördügin işitdügin dutar yazar 

Gördi ġāfil cümle kāfir leşkeri2

Bir ḫaber bilmez bulardan hīçbiri

Bir yañadan vardı ʿAbdu’llāh revān3

Girdi kāfirler içine ol hemān

Bir gedā düzdi özini dilenür4

Medḥ ider kimin kimine ilenür

10420 Vardı Mirḳāla daḫı medḥ oḳıdı5

Göñline ḫoş gelicek sözler didi 

Ḫaylī baḫşiş eyledi Mirḳāl aña
Virdi bir ḫilʿat daḫı derḥāl aña 

Döndi andan geldi vaʿde yirine6

ʿAmr-ıla ulaşdılar birbirine

A 318a Ol deveyi mālı rızḳı aldılar7

Döndiler şāhuñ ḳatına geldiler

Her birisi gördügini söyledi189

Kāfirüñ ġāfillıġın şerḥ eyledi

10425 Pes ʿAmur Meyye didi kim yā emīr10

Yolda gördüm bir dere ḫoş otlu yir 

Ḳoyun u ṣıġır deve ġāyetde çoḳ11

Anda hīç çōbāndan özge kimse yoḳ 

 10416 Gördügin: Gördügün M, İ; işitdügin: işitdügün İ, işitdigin M; dutar yazar: ṭuyar yazar gezer M.
 10417 hīç: hirgiz M.
 10418 kāfirler: kāfir A; hemān: bī-gümān A.
 10419 özini: özüni İ.
 10420 sözler: söz İ; gelicek sözler: keleciler M; didi: söyledi M.
 10422 Döndi: Döndü M; yirine: yerine M. // ʿAmr: ʿÖmer Miyye M.
 10423 Döndiler: Döndüler M.
1 Bu beyit M nüshasında kenara yazılmıştır.
 10424 gördügini: gördügüni A, İ. // şerḥ : ʿarż M.
 10425 ʿAmur Meyye: ʿAmru Miyye M.
 10426 Ḳoyun u sıġır deve: Ḳoyunı sıġırı İ. // hīç: hem M.
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Ger baña ādem ḳoşarṣañ varayum1

Ol dereyi anlara göstereyüm 

Kāfirüñ çünkim alına mālları2

Göñli ṣınur bozılur hem ḥālleri 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Emīrü’l-müʾminīn pes seçdi ādem3

Didi ben daḫı varuram bile hem 

10430 M 315a Süvāra didi kim yirümde dur sen14

Leşkeri ṣaḳla gelince yine ben5

Pes ʿAmur oldı ḳulavuz gitdiler6

Ol didügi yire çünkim yitdiler

Ol ḳoyunı mālı ġāret itdiler7

Anda ḳaç ādem var-ısa dutdılar 

Ellisi oldı Müsülmān anları8

Ḳodılar ḳırdılar olmayanları

Geldi şāh ḳatına bir çōbān aña9

Didi kim aduñ nedür digil baña

10435 Şāh-ı merdān didi adumdur ʿAlī10

İbn-i ʿamm-i Muṣṭafāyam ben belī 

İ 204a Ol didi el-ḥamdü li’llāh yā ʿAlī11

Kim elüñde_oldum Müsülmān yā velī

 10427 varayum: varayım A, İ. // göstereyüm: göstereyim A, M, İ.
 10428 Göñli ṣınur: Göñülleri ṣatar İ; Göñli: Göñlü M; ṣınur: ṭabnı M; ḥālleri: ḥalleri M.
 10429 Emīrü’l-müʾminīn: Emīri’l-müʾminīn M; pes: İ nüshasında yoktur. // bile: didi M.
1 Bu beytin ikinci dizesinin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 10430 didi: dedi M; yirümde: yirimde M; dur: ṭur İ; dur sen: ṭurasın M.
 10431 ʿAmur oldı ḳulavuz gitdiler: ʿAmru Miye oldı ḳulavız getdiler M; ḳulavuz: ḳulaġuz İ. // yitdiler: yetdiler M.
 10432 ḳoyunı: ḳoyunu M; ġāret: ġārāt M, İ. // dutdılar: ṭuydılar İ, ṭutdılar M.
 10433 Ellisi: İkisi M; anları: anlaruñ M. // Ḳodılar ḳırdılar olmayanları: Öldü vü yesir oldı olmayanlaruñ M.
 10434 çōbān: çōban M. // aduñ: adıñ İ.
 10435 adumdur: adımdur M. // ben: bil M.
 10436 el-ḥamdü li’llāh: el-ḥamdü li’llāhi M. // oldum Müsülmān yā: Müslümān oldum İ, Müslimān 

oldum yā M.
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A 318b Bir ġanīmet daḫı vardur yā emīr1

Eydeyüm anı_daḫı iy şāh-ı dilīr

Var-durur Mirḳālüñ ulu günleri2

Kāfirüñ bayramıdur dügünleri

Bu yaḳında var-durur bir ḫoş ḥiṣār3

Çevresi sebze ṣulu ḫoş murġızār

10440 Hem içinde var-durur bir putları4

Secde ḳılur aña kāfirler varı

Kalʿadadur hem anuñ ḫazīnesi5

Anda durur her ne kim varsa nesi

Şimdi uş bayramları geldi yaḳın6

ʿAvreti oġlı ḳızı ḳamu hemīn

Beglerüñ ulularuñ daḫı bile7

Cümlesi lā-büdd-durur anda gele 

Ol put öñinde ḳamu secde ḳılur8

Ol ṭaşı kendülere maʿbūd bilür

10445 Mirḳālüñ ḳardaşı vardur ḳalʿanuñ9

Şāhıdur adı Melāġibdür anuñ

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Bu alduġuñı gönder ṣaḳlasunlar10

Varup bir ṣarp derede beklesünler 

Varalum ḳalʿaya ben öñce bile11

İlerü varayum çün bini bile

 10437 Eydeyüm: İdeyim M.
 10438 Kāfirüñ: Kāfiriñ İ; bayramıdur: bayramı M.
 10439 ḥiṣār: ḫiṣār M. // sebze: sibze M; ṣulu: ṣulı M; murġızār: murġuzār M.
 10440 putları: buṭları M.
 10441 Kalʿadadur: Kalʿada-durur A, İ; ḫazīnesi: ḫaznesi A. // Anda-durur: Andadur M; varsa: var-ısa M.
 10442 oġlı: oġlu M, İ; ḳamu: M nüshasında yoktur.
 10443 Beglerüñ: Begleri M; Beglerüñ ulularuñ: Begleri uluları İ. // lā-büdd: lābid M.
 10444 öñinde: öñünde A, M, İ; ḳamu: İ nüshasında yoktur. // bilür: ḳılur İ.
 10445 Mirḳālüñ: Mirḳāliñ M. // Melāġibdür: Melāʿibdür İ, Melāġib M.
 10446 alduġuñı: aldıġuñ M. // derede: dereye M.
 10447 ben: biz M. // İlerü: İleri M; varayum: varayım M; bini bile: bir-ile İ; bini: beni M.
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Diyeyüm şāh gelür bunda bu gice 
Yaraġ it eyler-iseñ eyle nice

M 315b Beni anlar göricegez bilürler 
Yimek yaraġına meşġūl olurlar 

10450 Gelem beg diyü alam sizi varam1

Ḥiṣār içine aṣḥābuñla girem

Giricegez alursın sen ḥiṣārı12

Saña döymez o ḫalḳuñ cümle varı

A 319a ʿAlī didi nedür aduñ i çōbān3

Didi Ġānim-durur adum i sulṭān 

Hemān şāh güldi didi inşā-Allāh245

Ġanīmetler vire bize ol İlāh

Didi şāh on kişi sürsün ṭavarı6

Ḳalan ḫalḳ bile gelsün cümle varı 

10455 Varalum alalum biz ol ḥiṣārı7

Resūlüñ ḫāṭırı ḳılursa yarı

Yine ṣordı dönüben şāha çōbān8

Didi iy şāh-ı merdān şīr-i Yezdān

Daḫı var mı bulardan özge leşker9

Ki Mirḳāle varursın sen i server 

Didi var leşkerüm çūn baḥr-ı mevvāc10

İ çōbān uyḫudan uyan gözüñ aç 

 10450 diyü alam sizi varam: sizi alam varam bile M. // Ḥiṣār içine aṣḥābuñla girem: Ḫiṣār içinde aṣḥāb-
ıla varam bile M.

1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10452 aduñ: adıñ M, İ.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10453 İlāh: Allāh A.
 10454 şāh: M nüshasında yoktur.
 10455 ḥiṣārı: ḫiṣārı M. // ḳılursa: ḳalursa hem bile M.
 10456 dönüben: döniben A. // şīr-i: şīr ü A, İ; yezdān: yezdan M.
 10457 sen: hem M.
 10458 leşkerüm çün: leşkerlerüm M. // çōbān: çōban M; uyḫudan: uyḳudan İ; uyan: uyar sen M.
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Didi şeksüz olursın sen muẓaffer1

Ki manṣūrsın ḳamu cengde i server 

10460 Hemān çōbān öñince gitdi anlar2

O ḳalʿa ṭaġına çün yitdi anlar

İ 204b Didi çōbān ki ḳalʿadur yaḳıncaḳ3

Ki görinür çıḳup şundan baḳıcaḳ 

Baña bir kişi ḳoşuñ siz oturuñ4

Ki ben bunda yine gelince duruñ 

Varayum ben melik geldi diyeyüm5

Yaraġ-içün beni ṣaldı diyeyüm

Olar çün meşġūl olalar gelem ben6

Gerekdür kim sizi bunda bulam ben 

10465 Yüzüñüze niḳāb örtüp varayuz7

Ki şāhdur diyü ḳalʿaya gireyüz

Didi şāh ben varayum sinüñ-ile8

Bular dursun i çōbān yöri bile 

A 319b Didi çōbān mebādā ḳorḳaram ben1910

Ki nā-gāh ṭuyılasın ḳalʿadan sen 

Daḫıdan ḳorḳmazam illā Melāġib11

Ki ḳılıç urucıdur cengde ġālib 

Didi teşvīş yime Allāh benümle12

Resūlüñ ḫāṭırı hem-rāh benümle 

 10459 olursın sen: sen olursun M.
 10460 çōbān: çōban M; anlar: hemān M. // yitdi: yetdi M.
 10461 görinür: görünür M; şundan: andan İ.
 10462 yine gelince duruñ: gelince yine ṭuruñ İ, gelince siz ṭuruñ M.
 10463 Yaraġ-içün: Yaraġun-çün M.
 10464 Olar çün meşġūl olalar: Olur meşġūl çün olar İ. // kim: ki M.
 10465 Yüzüñüze: Yüzüñüz M; varayuz: varavuz M. // gireyüz: girevüz M.
 10466 sinüñ: senüñ M. // dursun: ṭursun İ.
1 M nüshasında bu beyit 10463. beyitle yer değiştirmiştir.
 10467 mebādā: mebāẕa A, mebāzā İ, mübāda M. // ḳalʿadan: ḳalʿada hemān M.
 10468 Daḫıdan: Daḫı ben A, İ. // Melāġib: Melāʿib İ.
 10469 teşvīş: teşviş M. // Resūlüñ: Resūliñ M.
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10470 M 316a Dönüp dir yā ʿAmur Meyye bile gel1

Ki ʿAbdu’llāhı daḫı hem bile al 

Ḥiṣāra girdügümi çün göresiz2

Segirdesiz bu ḫalḳa tīz iresiz

Ki bunlar daḫı hem anda geleler3

Ne ḥāl olur-ısa bile olalar

Yöridi gitdi ol çōbān-ıla şāh4

İrişdi ḳalʿa ḳapusına nā-gāh

Çü ḳalʿa ḳapusına vardı anlar5

Görüp kimsiz didiler pāsubānlar 

10475 Didi ben Ġānimem sulṭān ḳulıyam6

Ki Mesʿūddur yanumdaġı daḫı hem

Açuñ ḳapuyı kim sulṭān gelüpdür7

Yaraġ-içün bizi bunda ṣalupdur

Çü bildi Ġānimi ol pāsubānlar8

Melāġibe segirtdi vardı anlar

Didiler geldi Ġānim geldi şāh dir9

Beni bildürmek-içün ṣaldı şāh dir 

Didi açuñ ḳapuyı gelsün anı10

Neye geldi bilelüm şāhı ḳanı

10480 Ḳapuyı açdılar pes girdi çōbān11

Hemān ardınca girdi şāh-ı merdān 

 10470 Meyye: Miyye M. // al: al gel M.
 10471 tīz: tiz A, İ.
 10472 hem anda: anda hem M.
 10473 ile şāh: pādişāh İ. // nā-gāh: nīgāh A.
 10474 Çü: Çün İ. // kimsiz: kimsin A, M; didiler: diyü ṣordı M.
 10475 ḳulıyam: ḳuluyam M. // yanumdaġı: yanumdaki İ, yanımdaḫı M; hem: bile hem M.
 10476 gelüpdür: gelipdür A, İ. // bizi: bini A; Yaraġ-içün: Yaraġ içün M; ṣalupdur: ṣalıpdur A, İ.
 10477 Çü: Çün M, İ; bildi: bildi ol M. // Melāġibe: Melāʿībe İ; segirtdi vardı: segirdiler çün M.
 10478 geldi şāh: şāh geldi İ; şāh dir: dir şāh M. // ṣaldı şāh: şāh ṣaldı İ; şāh dir: dir şāh M.
 10479 şāhı: şāh A, M.
 10480 pes: çün M; çōbān: Ġānim hemān İ. // Hemān ardınca: Anuñla bile İ; girdi şāh-ı merdān: bile 

girdi ol an M.



1140 TENKİTLİ METİN 

Melāġib ḳatına çün vardı Ġānim112

Duʿā ḳıldı yire yüz urdı Ġānim

A 320a Didi kim geldi sulṭān ṣaldı bizi3

Ḫaberdār itmek-içün bunda sizi

Didi kimdür yanuñdaġı digil sen4

Ki hergiz görmemişemdür bunı ben 

Didi Mesʿūd-durur bu virbidiler256

Ki şāh-içün yimek bişür didiler

10485 Didi Mesʿūd degüldür bu ben anı 
Bilürem söyleme iy ḳul yalanı 

ʿArabdur rişvetin alduñ meger sen7

Ki ṣoḳduñ ḳalʿaya bildüm bunı ben 

İ 205a Bunı didi yirinden durdı fi’l-ḥāl8

Ḳaḳıdı el ḳılıca urdı derḥāl

Çıġırdı didi dutuñ bunları tīz9

Emān virmeñ depeleñ şol eri siz

M 316b Çü şāh gördi Melāġibüñ o gücin10

El urdı ol daḫı çekdi ḳılıcın

10490 Didi ṭoġru didüñ ben ol degülem11

Muḥammed ümmetiyem Ḥaḳḳa ḳulam

Velī kāfirlere cān alıcıyam12

Müsülmānlara yardım ḳılıcıyam

1 M nüshasında bu beyit 10477. beyittir. 
 10481 Melāġib: Melāʿib İ; Ġānim: Ġānīm A. // Ġānim: Ġānīm A.
 10482 Didi kim geldi sulṭān ṣaldı bizi: Melāġib ḳatına çün vardı bunlar M. // Ḫaberdār itmeg-içün 

bunda sizi: Şāh-ı merdān-ile girdiler anlar M.
 10483 yanuñdaġı: yanıñdaġı M, yanuñdaki İ. // hergiz: hirgiz A; görmemişemdür bunı: görmemişdüm daḫı M.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 10484 virbidiler: virdiler M. // bişür: pişürsin M; didiler: dediler M.
 10486 ʿArabdur: ʿArabda İ; alduñ: aldıñ M. // ḳalʿaya bildüm bunı: bildüm bugün anı M.
 10487 yirinden: yerinden M; durdı: ṭurdı M, İ.
 10488 Çıġırdı: Çaġırdı M; dutuñ: ṭutuñ İ, tutuñ M. // şol: şu İ; siz: tīz M.
 10489 Çü: Çün M, Çünki İ; Melāġibüñ: Melāġibiñ M; Melāġibüñ o: Melāʿibüñ İ.
 10490 didüñ: didiñ M. // Ḥaḳḳa ḳulam: ḤaḳÇalabuñ ḳuluyam M.
 10491 kāfirlere cān: kāfir cānını İ, kāfirler cānını M. // Müsülmānlara: Müslimānlara M.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ḳapusın bozup yıḳanam Ḫayberi1

İki yaran Mirḥab-ıla ʿAnteri

Ben ʿAlīyem şāh-ı merdānem yaḳīn2

Ḥāżır ol kim şīr-i Yezdānem ṣaḳın

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
ʿAlī adın çün işitdi Melāġib3

Hemān-dem kendüden gitdi Melāġib

10495 Teni ditrer başından ʿaḳlı üşdi4

Elinden dir ḳılıcı yire düşdi

Didi kim yā ʿAlī kān-ı keremsin5

Mürüvvet baḥrı ʿummān-ı keremsin 

A 320b Hemīşe cān baġışlamaḳ işüñdür6

Ki her dem ḳan baġışlamaḳ işüñdür 

Benüm bu bir avuç ḳanum baġışla7

Ḳuluñam luṭf ḳıl cānum baġışla 

Didi şāh kim ḳamumuz Ḥaḳ ḳulıyuz8

Çalap birdür ḳamu muṭlaḳ ḳulıyuz

10500 Müsülmān ol ṣatun al kanuñı sen9

Ölüp ṭamuya virme cānuñı sen 

Senüñ olsun yine hem bu ḥiṣāruñ10

Ḫazīneñ genc ü māluñ ḳamu varuñ

Benümle ḳardaş olġıl ṭoġru yār ol11

Bu dīnden daḫı dönme pāyidār ol 

 10492 bozup: bozan İ; yıḳanam: yıḳan ben İ. // Mirḥab: Merḥab M.
 10493 şīr-i: şīr ü İ; kim şīr-i: şīr ü M.
 10494 Melāġib: Melāʿib İ; işitdi: eşiddi M. // Melāġib: Melāʿib İ.
 10495 ditrer: tidrer M; başından: başında M; üşdi: şaşdı M. // dir: hem M.
 10496 kim: M nüshasında yoktur. // baḥrı ʿummān-ı: kānı hem baḥrı M.
 10497 cān: ṣuç İ; işüñdür: işiñdür M. // işüñdür: işiñdür M.
 10498 bu: M nüshasında yoktur; ḳanum: ḳanım gel sen M. // Ḳuluñam: Ḳuluñuñ M; cānum: cānım M.
 10499 Ḥaḳ ḳulıyuz: Ḥaḳḳa ḳuluz İ; ḳulıyuz: ḳuluyuz M. // ḳulıyuz: ḳuluyuz M.
 10500 Müsülmān: Müslimān M; kānuñı: kānuñu M.
 10501 genc ü: genc-i M.
 10502 dīnden: dinden M; daḫı dönme: dönme ayruḳ A, dönmegil, İ.
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Daḫı ġadr itmegil Ḥaḳḳa muṭīʿ ol1

Resūle ümmet olġıl Allāha ḳul 

 Melāġib barmaġın götürdi fi’l-ḥāl2

Hemān taḥḳīḳ īmān getürdi fi’l-ḥāl

10505 Ḥiṣār ehli ḳamu oldı Müsülmān3

Çalap anlara rūzī ḳıldı īmān 

Sevindi ḫurrem oldı şāh-ı merdān4

Kim ol ḫalḳ oldılar küllī Müsülmān

ʿAlī çünkim ḥiṣāra girmiş-idi5

ʿAmur Meyye çün anı görmiş-idi

M 317a Ḫaber virdi Müsülmānlara vardı6

Müsülmānlar segirtdi geldi irdi 

Ḥiṣār içine geldi girdi anlar7

Sevindiler bu ḥāli gördi anlar 

10510 Melāġib didi kim iy şāh-ı merdān8

İmām u merd-i meydān şīr-i Yezdān

A 321a İ sulṭān işbu deñlü leşker-ile9

O Mirḳāl üstine niçe varıla

İ 205b Anuñla bile otuz biñ kişi var10

Ḳamusı merd-i cengīdür dilāver 

Didi şāh kim eger ḳumlar ṣaġışı11

Ya yaġmur ḳaṭresince olsa kişi 

 10503 ġadr (Berlin 286a): ʿöẕr A, İ, ʿöẕür M.
 10504 Melāġib: Melāʿib İ. // fi’l-ḥāl: derḥāl A.
 10505 Müsülmān: Müslimān M.
 10506 şāh-ı merdān: şādumān M. // Kim: Ki İ; Müsülmān: Müslimān M.
 10507 ḥiṣāra: ḥiṣārı M. // çün anı: anı çün İ; görmiş: görmüş M.
 10508 Müsülmānlara: Müslimānlara M. // Müsülmānlar: Müslimānlar M; segirtdi: segirdi M.
 10509 gördi anlar: görince bunlar İ.
 10510 Melāġib: Melāʿib İ. // u merd-i meydān şīr-i yezdān: merd-i meydān-ı şīr ü yezdan M; şīr-i: şīr ü A, İ.
 10511 üstine: üstüne A, İ.
 10512 bile: M nüshasında yoktur. // dilāver: dülāverdir M.
 10513 ṣaġışı: şaġışı A. // Ya: Yā İ.
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Ben Allāh yardımı-y-ıla yaluñuz1

Cevābını virürem hem bilüñüz

10515 Ki var-durur benümle pehlevānlar2

Ki her biri biñe ṣayılur anlar

Ben almışum anuñ mālın ṭavarın3

Ḳoyunın yılḳısını cümle varın

Ḥaḳ emri-le keserem başını ben4

Ḳayurmışamdur anuñ işini ben 

Melāġib didi gitmeñ imdi ṭuruñ5

Bugün bu ḳalʿa içinde oturuñ

Ki Mirḳālüñ ḫatunları geliser6

Bu ḳalʿa içi māl-ıla ṭolısar 

10520 Ġanīmetdür anı hem fetḥ idelüm
O Mirḳāl cengine andan gidelüm

Kime dilerse nuṣret vire Allāh7

Umaruz bize vire inşā-Allāh

Buyurdı şāh ʿAmur Meyye segirtdi8

Ki İslām leşkerine sürdi yitdi 

Didi ḳalʿa alınduġın selāmet9

Sevindiler ulu kiçi tamāmet 

Ḳamusı ḳıldı şāha āferīni10

Ḥaḳa şükr itdi götürdi elini

 10514 ile: ile kim İ; yaluñuz: yalıñuz M. // virürem: virirem M; bilüñüz: yalıñuz M.
 10515 pehlevānlar: pehlüvānlar M. // her: A nüshasında yoktur.
 10516 almışum: almışam M. // Ḳoyunın: Ḳoyunun M; yılḳısını (Berlin 286b): yılḳısın hep A, İ, ʿılḳısın M.
 10517 Ḥaḳ emri-le keserem başını ben: Ḥaḳuñ emri-y-ile keserim ben anuñ başın M. // Ḳayurmışamdur: 

Ḳayırmışamdır M; işini ben: anuñ işin M.
 10518 Melāġib: Melāʿib İ. // içinde: İ nüshasında yoktur.
 10519 ṭolısar: ṭolusar M.
 10521 Umaruz: Umarız M.
 10522 ʿAmur Meyye: ʿÖmer Miye M; segirtdi: segirdi M. //yitdi: yetdi M.
 10523 alınduġın: alındıġın M; selāmet: tamāmet M. // kiçi: kiçi hep M.
 10524 āferīni: āferīn İ. // itdi: idüp M; elini: elin İ.
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10525 Buyurdı şāh putı uşatdılar hem1

O put-ḫāneyi mescid itdiler hem 

A 321b, Eẕān oḳındı ḳıldılar namāzı2

M 317b Ḥaḳa şükr idüp itdiler niyāzı

O gün geçdi çün ikinci gün oldı 
Develer geldi ḳalʿa içi ṭoldı 

Ḳamusı yüklü hevdecler firāvān3

Ṭolu māl ʿavret oġlan u ġulāmān 

Melāġibe didi şāh bu tamāmet4

Senüñ ḳatuñda dursun bu emāmet 

10530 Varup ḫaṣmuñ işini bitüricek156

Viresin yine biz bunda iricek 

Pes indi ḳalʿadan bindi atına7

Yine geldi Müsülmānlar ḳatına 

Müsülmānlar öper şāhuñ elini8

Duʿālarla ḳılurlar āferīni 

Dönüp şāh didi yine ol çōbāna9

Ki Mirḳālden yaña olġıl revāne 

Ḫaber virgil bizüm geldügümüzi10

Ki mālın ḳalʿasın alduġumuzı

10535 Ne gördügüñ işitdügüñ tamāmet11

Ḫaber vir başına ḳopsun ḳıyāmet

 10525 putı: putı İ; uşatdılar: ufatdılar M. // put-ḫāneyi: put-ḫāneyi İ.
 10526 Eẕān: Eẕan M; oḳındı: oḳudılar M. // şükr: şükür M.
 10528 Ṭolu: Ṭonı İ; oġlan u: oġlanı İ, ḳız u M; ġulāmān: ġulām M.
 10529 Melāġib: Melāʿīb İ.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10530 Viresin: Viresiñ İ. // emāmet: tamāmet M.
 10531 Müsülmānlar: Müslimānlar M; ḳatına: ḳatına hep ḳatına M.
 10532 Müsülmānlar: Müslimānlar M.
 10533 Dönüp: Dönüben A, M; yine: A ve M nüshalarında yoktur.
 10534 bizüm: bizim M; geldügümüzi: geldigimizi M. // Ki mālın ḳalʿasın alduġumuzı: Gelüp mālın 

kalʿasın alduġımızı M.
 10535 gördügüñ: gördüñ ne M; işitdügüñ: işiddiñse M.
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Hemān-dem tīz segirtdi gitdi çōbān11

Anuñ ardınca göçdi şāh-ı merdān2

İ 206a Gice gündüz segirtdi irdi çōbān234

Çü Mirḳāl ordusına girdi çōbān

Fiġān itdi didi yā āl-i Baḥrān5

İşidüñ sözümi evlād-ı Ḳaḥṭān

Belā irişdi bozdı ḥālüñüzi6

Ki ġāret eylediler māluñuzı

10540 Yesīr oldı tamāmet ʿavret oġlan7

Melāġib daḫı hem oldı Müsülmān

A 322a Dirildiler işidenler ol üni8

Alup Mirḳāle iletdiler anı

Didi Mirḳāl ki kim-durur gelenler9

Yā mālumı ḥiṣārumı alanlar

Didi çōbān ki ol ulu nişāndur10

Ki meşhūr ḳılıç-ıla ser-fişāndur

Cihān gösterdügi-durur ʿacāyib11

ʿAlī-durur ol ibn-i Ebī Ṭālib

10545 Bile yoldaşı var biñ pehlevānı12

Ki ṣu gibi içer her biri ḳanı

1 İ nüshasında bu beytin dizeleri 10537 ve 10538. beyitlerde mükerrer yazılmıştır.
 10536 tīz: tiz A; segirtdi: segirdi M. // Anuñ ardınca göçdi şāh-ı merdān: Çü Mirḳāl ordusuna girdi çōbān M.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10537 irdi (Berlin 287a): gitdi A, M, İ. // Çü: Çün İ.
 10538 itdi: ti M; yā: iy İ; Baḥrān: Baḥrāñ M. // İşidüñ: Eşidüñ M; evlād-ı: iy āl-i İ; evlād-ı Ḳaḥṭān: 

ḳopdu ṭūfān M.
 10539 ḥālüñüzi: ḥāliñüzi M. // ġāret: ġārāt M; māluñuzı: mālıñuzı M.
 10540 Yesīr: Esīr M, İ; oldı: oldu M. // Melāġib: Melāʿib İ; daḫı hem: hem daḫı M; Müsülmān: 

Müslimān M.
 10541 işidenler: işidiler A, eşidenler M. // anı: onı A.
 10542 ki: key M.
 10543 ki: kim M. // ser-fişāndur: ser-nişāndur İ.
 10544 ʿAlī-durur: ʿAlīdür A; Ebī: Ābī A.
 10545 yoldaşı: yoldaş M; pehlevānı: pehlivānı M.



1146 TENKİTLİ METİN 

Ḳayuruñ siz görüñ hem tedbīrüñüz1

Vegerne diri ḳalmaz hīçbirüñüz 

M 318a İşitdi çün bunı ḳaḳıdı Mirḳāl2

Ḳıġırdı leşkerini dirdi derḥāl

Ṣalā oldı ser-ā-ser cümle leşker3

Ata bindi otuz biñ ceng ider er 

Geyimlüler düzenlü āyīn-ile145

Yöridi şāhuñ üstine kīn-ile

10550 Yaḳın gelmiş-idi hem şāh-ı merdān6

Ki Ġānim gidicek göçmişdi andan

O gün geçdi çü yarındası irdi278

İki leşker biribirini gördi

Yaṣadı leşkerin Mirḳāl ser-ā-ser9

Yöridi şāhuñ üstine ber-ā-ber 

Müsülmānlar daḫı tekbīr iderler10

Yörirler kāfire el bir iderler 

Dutışdı pehlevānlar ceng ulaşdı11

İki leşker biribirne ṭolaşdı

10555 Yir-ile gök arasın dutdı tozlar12

Ḳıyāmet ḳopdı görmez gözi gözler 

 10546 Ḳayuruñ: Ḳayıruñ M; görüñ hem: hem görüñ İ; tedbīrüñüz: tedbīriñüzi İ, tetbīriñüz M. // 
birüñüz: biriñüzi İ.

 10547 İşitdi: İşitdiler İ, Eşiddi M. // leşkerini: ʿaskerin M.
 10548 Ṣalā: Mühhibā M; ser-ā-ser cümle leşker: cümle ʿ asker ser-te-ser M. // bindi: bindiler İ; ceng ider: ḳadar İ.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10549 üstine: üstüne İ; kīn: kin A.
 10550 Ki: Kim M; gidicek: gedicek M; göçmişdi: göçmüşdi M.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10551 irdi: oldı A.
 10552 leşkerin Mirḳāl ser-ā-ser: Mirḳāl leşkeri hem ser-te-ser M. // üstine: üstüne İ; Yöridi şāhuñ üstine 

ber-ā-ber: Yöri diyü kāfire el bir iderler M.
 10553 Müsülmānlar: MüslimānlarM. // el: ün İ; Yörirler kāfire el bir iderler: Yöridi şāhıñ üstine ber-ā-ber M.
 10554 Dutışdı: Ṭutuşdı M, İ; pehlevānlar: pehlüvānlar M. // birne: biriler M; ṭolaşdı: ṭuruşdı M.
 10555 dutdı: ṭutdı M, İ. // gözi: oldı M.
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A 322b Dökildi yire başlar aḳdı ḳanlar 
Ayaḳda ḳaldı tenler çıḳdı cānlar

Ḳılıçlar ṣındı üşendi cidālar1

Dökildi ṭopraġa begler gedālar 

Bu İslām leşkerinden pehlevānlar2

Ḳaġan arslan gibi añrardı anlar 

Ṣalarlardı ḳılıcı ṣaġa ṣola3

Gehī ḳalbe deperdi gehī ḳola 

10560 Emīrü’l-müʾminīn ol şāh-ı merdān4

İmāmu’l-muttaḳīn ol şīr-i Yezdān

İ 206b Gehī başlar keser ḳanlar dökerdi5

Gehī tenler yarar cānlar sökerdi 

Gehī atdan dutar alur birini6

Hem anuñla atar urur birini

İkisi daḫı bile ḫurd olurlar7

Süñükleri uşanur mürd olurlar

Bu resme oldı ceng aḫşam olınca8

Ki ṣaldılar ḳılıçlar ḳol ḳalınca

10565 Çün aḫşam oldı döndiler çeriler9

Ber-ā-ber ḳarşu ḳondılar çeriler 

M 318b Ḳaravula hemān şāh kendü vardı10

Gezer-iken gelür çōbānı gördi 

 10557 begler: beyler M.
 10558 pehlevānlar: pehlüvānlar M. // Ḳaġan: Ḳıġan M; arslan gibi añrardı: arslana beñzerdi İ; añrardı: ögürür M.
 10559 Ṣalarlardı: Ṣalardı A. // deperdi: deperler M, İ; gehī: gāh A, İ.
 10560 İmāmu’l-muttaḳīn: Īmāmı’l-muttaḳīn M; şīr-i: şīr ü A, İ, M.
 10561 Gehī: Gāhī İ. // Gehī: Gāhī İ.
 10562 Gehī: Gāhī İ; dutar: ṭutar M, İ; alur: alır M. // Hem anuñla: Anuñ ile M.
 10563 ḫurd: ḥūr M; olurlar: olurdı M. // Süñükleri: Süñügi M; mürd olurlar: mardur olurdı M.
 10564 oldı ceng: cengi iderler M; olınca: olunca A, M. // ṣaldılar: ṣalarlar M; ḳılıçlar ḳol: ḳılıç ḳollar İ, 

ḳılıçlar tā ḳol M.
 10565 oldı döndiler: ulular dönerler M. // ḳarşu: ḳarşı M; ḳondılar: ḳonar hep M.
 10566 Ḳaravula: Ḳaraġula İ; kendü: kendi İ.
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Gelüben şāh elini öpdi derḥāl1

Didi şāh niçesin Ġānim nedür ḥāl

Didi buldum ġanīmetler igen çoḳ2

Ki ısuz ḳaldı ordu kimsene yoḳ 

Erenler cümle bunda cenge geldi3

Ki māl u ʿavret oġlan anda ḳaldı 

10570 Yaḳındur baña ādem ḳoş varalum4

Alalum düşmenüñ boynın uralum 

A 323a Çün ordunuñ alınduġı biline5

Şikest irer o düşmenler biline

Ne zūr ḳalur ne ḳuvvet ne ḳalur fer6

Baṣılurlar sizüñ olur ẓafer-fer 

 Buyurdı şāh-ı merdān geldi Ḫālid
İki yüz kişi ṣaydı aldı Ḫālid

Öñine düşdi Ġānim aldı vardı7

Ol orduyı tamāmet vardı urdı

10575 Ol ordunuñ ḳamu mālın ṭavarın 
Tamāmet ʿavret oġlan cümle varın

Ḳamusın cemʿ idüben aldı Ḫālid8

Selāmet döndi yine geldi Ḫālid

İrte yiri gökyüzinde çün ʿayān1910

Oldı leşkerler ata bindi hemān

 10567 Gelüben: Geliben A.
 10568 ısuz: ıssuz İ; ordu: ordı A; kimsene: kimsesi İ.
 10569 Erenler: Ādemler M; cenge geldi: geldi cenge İ. // māl u: māl-ı İ; anda ḳaldı: ḳaldı anda İ.
 10570 düşmenüñ: düşmānuñ M, İ; boynın: boynun A, İ.
 10571 Çün: Çü M; alınduġı biline: alındıġın bile M. // Şikest: Şekest M; o: ol A; düşmenler: düşmānlar İ.
 10572 zūr: ẓor M; ne ḳuvvet: bularda A; ne ḳalur fer: ḳalurlar M. // ẓafer-fer: ẓaferler İ; sizüñ olur ẓafer-

fer: bizüm olurlar ẓaferler M.
 10574 Öñine: Öñüne M, İ.
 10576 aldı: geldi M.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 10577 gökyüzünde: gökyüzinden M. // ata: bu M.
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Yine baġlandı ḳoşunlar ser-ā-ser112

Yine durdı biribirne ber-ā-ber

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Meysere baġlandı yine meymene3

Pehlevānlar cenge girdiler yine

10580 Bir kişi Mirḳāle feryād eyledi4

Yırtdı yüzin yā melik bilgil didi

Kim Müsülmānlar bu gice geldiler5

Orduda her ne var-ısa aldılar 

Kimini ḳırdı kimin ḳıldı esīr6

ʿAvret oġlan ḳız gelin oldı esīr

İşitdi işbu sözi çünki Mirḳāl278

Başını açdı ṭopraḳ ṣaçdı derḥāl

Bir vezīri var-ıdı Mesʿūd adı9

Geldi aña yā melik itme didi 

10585 A 323b Ger baṣarsayuz oñarsa fālumuz10

Bil ki hīç yitmez bizüm ol mālumuz 

İ 207a, Ger Müsülmānlar baṣarṣa cān gider11

M 319a Cān gidicegez bu mālı ten n’ider

Tīz ögini dirdi ol Mirḳāl yine12

Pes çıġırdı ḳavmına derḥāl yine

1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10578 biribirne: birbirine İ.
 10579 yine: ḳoşunlar M. // Pehlevānlar: Pehlüvānlar M; yine: hem yine M.
 10580 Yırtdı: Yırdı M.
 10581 Müsülmānlar: Müslimānlar M. // Orduda her ne: Ordunuñ her nesi M.
 10582 kimin: kimini M. // ʿAvret: ʿAvrāt M; ḳız gelin: ḳızlar cümle M.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 10583 İşitdi: Eşiddi M; sözi: ḥāli A, İ.
 10584 yā: M nüshasında yoktur.
 10585 baṣarsayuz: baṣarsavuz M; fālumuz: fālımuz M. // hīç: hiç M; ol: -M; mālumuz: mālımuz M.
 10586 Müsülmānlar: Müslimānlar M; baṣarṣa: baṣarsa İ. // gidicegez: gidicek İ; nider: neyler İ.
 10587 Tīz: Pes A; ögini: ögüni A, M, İ; dirdi: virdi M; ol: o M, İ; Mirḳāl: Mirḳāle M.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didi merdāne idüñ bir ḫurūşı1

Ölümden ḳorḳmañ eyleñ yine cūşı

Ki ben daḫı bugün cenge girürem2

Sizüñ-ile bile ḳılıç ururam

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
10590 Didi bunı ḥamle ḳıldı ol laʿīn13

Ḥamle ḳıldı ol otuz biñ er hemīn 

Gördi anı şāh ḳatı ün eyledi4

İy müvaḥḥidler yöriñ durmañ didi 

Durmañ iy Ḥaḳ leşkeri ḳılıç uruñ5

İşbu şeyṭān leşkerini siz ḳıruñ 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Bezendi cennet açıldı felekler
Duʿā ḳılur sizüñ-içün melekler 

Rıżā-yı Ḥaḳ-içün meydāna girüñ
Göre-durur Çalap merdāne girüñ 

10595 Yöridiler iki leşker ulaşdı
Ḳılıçlar yine ḳanlara bulaşdı 

Yine ḳırġun irişdi başa cāna
Yine ḳan ırmaġı oldı revāne

Yine dökildi eller düşdi başlar
Ki ḳandan laʿle döndi ḳara ṭaşlar 

Görinmez oldı tozlardan felekler6

Yorıldı ḳollaru ḳaldı bilekler 

 10588 ḫurūşı: ḫor işi M; bir ḫurūşı: imdi cūşı İ. // eyleñ yine cūşı: yine idüñ cunbılı M; yine cūşı: siz ḫurūşı İ.
 10589 girürem: girirem M.
1 M nüshasında 10590-10608. beyitler arası yoktur.
 10591 anı: onı A, İ. // durmañ: döndürmeñ İ.
 10592 Durmañ: Ṭurmañ İ.
 10598 ḳollaru: ḳollar İ.
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Göge çıḳdı yirüñ gerd ü ġubārı1

Havāyı dutdı ḳara ḳan buḫārı 

10600 A 324a Yine kāfir şu deñlü küşte oldı2

Ki yazıda ölüler püşte oldı

Yine ceng oldı tā aḫşam olınca 
Ḳılıçlar urdılar gün ṭolınınca 

İrdi gice birbirinden döndiler13

Her biri yirlü yirine ḳondılar

Müsülmānlar kim öldi kim yaralu4

Velī kāfirden olmadılar alu

Velī kāfir çerisinden çoḳ öldi
Çü Mirḳāl yoḳladı ḫalḳını bildi 

10605 Dirīġā didi n’oldı pehlevānlar5

Ne oldı böyle kim ḳırıldı anlar

Dirīġā ḳanı ol çābük-süvārān6

Dirīġā ḳanı n’oldı nāmudārān 

Dirīġā ḳanı ol ceng-i erenler
O dīve ejdehāya ḍarb uranlar

Bu az kişi bu deñlü leşkerimi7

Muṣībet irdi ḳırdı bu çerimi

Velī ol leşkerüñ püşt ü penāhı8

ʿAlī-durur hem oldur yine şāhı 

10610 Anuñla ṭañla ben bir kāruzārı9

İdem kim ḫalḳı ḳıla cümle zārī

 10599 gerd ü: gerdi A, görüñ M. // Havāyı: Havā M; dutdı: ṭutdı İ, ṭoldı M; ḳan: ḳanuñ M.
 10600 yazıda: yazuda İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 10603 kim: kimi İ.
 10605 Dirīġā didi n’oldı: İy Dirīġā n’oldı bu İ. // anlar: bunlar A, M.
 10606 ḳanı ol: n’oldı bu İ.
 10608 ḳırdı bu: ḳırdılar İ.
 10609 püşt ü: püşt-i A, M, İ.
 10610 ṭañla: -M; ḳāruzārı: kārızārı M. // kim ḫalḳı ḳıla cümle: ki cümle ḫalḳ ḳıla İ; ḳıla cümle: cümle ḳıla M.
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İ 207b Girem meydāna iki biçem anı1

Baṣıla ḫalḳınuñ ḳaça ḳalanı

Ögütledi bu resme ḫalḳını ol
Ki şeyṭān böyle gösterdi aña yol 

Saʿādet burcınuñ çün āfitābı12

Cihāna ṣaçdı yine nūr-ı tābı

A 324b Ḳarañulıḳ dīvi ḳaçdı ṭaġıldı3

Çün aydınlıḳ melāʾikleri geldi 

10615 Yine baġlandı ḳoşunlar ser-ā-ser 
Müsülmān kāfire ḳarşu ber-ā-ber 

Çalındı kāfirüñ kūs u nefīri4

Ki dünyā ṭoldı at ādem zefīri 

Müsülmānlar daḫı tekbīr iderler5

Ulu gülbeng-ile ün bir iderler

Ki çıḳdı göklere tekbīr āvāzı6

Melekler aġladı ḳıldı niyāzı

Geldi pes ṣaḥrā yüzinden nā-gehān27

Ḥamle ḳıldı kāfire bir er hemān

10620 Melāġibem didi bir naʿra urdı8

Ḳaġan arslan gibi kāfire girdi 

Ṣalar ḳılıç dir iy kāfir günüñüz 
Tamām oldı gelüñ Ḥaḳḳa dönüñüz 

O Mirḳāle şikāyet eylediler9

Ki ḳardaşuñ ḳırar bizi didiler

 10611 meydāna: meydānda İ.
1 M nüshasında 10613-10615. beyitler arası yoktur.
 10614 dīvi: divi A, M ṭaġıldı: daġıldı A, İ.
 10616 kāfirüñ: kāfiriñ M; nefīri: naḳīr İ, naʿrası M. // ṭoldı: doldı M; at ādem: ādem at M; zefīri: nefīri İ, sesi M.
 10617 Müsülmānlar: Müslimānlar M; tekbīr: tekbir M. // ün: el M.
 10618 tekbīr: tekbir M; āvāzı: avāzı A. // ḳıldı: ḳıldılar M.
2 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 10620 Melāġibem: Melāʿibem İ. // Ḳaġan: Ḳıġan M; arslan: aṣlan A, M.
 10622 ḳardaşuñ: ḳırdaşuñ İ, ḳardaşıñ M.
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Biz aña zehremüz yoḳ ḍarb urayuz1

Ki senden ḳorḳaruz kim öldüreyüz 

Didi hāy öldürüñ virmeñ emānı2

Muḥammed siḥr-ile azdurmış anı 

10625 Çün işitdiler işbu sözi küffār3

Ḳamusı ḥamle ḳıldılar be-yik-bār

Melāġib ceng ider ortaya düşdi4

Ḳodı başın ʿaceb sevdāya düşdi

Emīrü’l-müʾminīn çün anı gördi5

Hemān ḥamle ḳılup üstine sürdi 

Müsülmānlar daḫı hem ḳıldı ḥamle6

Emīrü’l-müʾminīn ardınca cümle 

A 325a Ulaşdı ol iki leşker tamāmet178

Yine ḳopdı o gün anda ḳıyāmet 

10630 Yine kāfir Müsülmānla dutışdı9

Ḳara tozlar ḳopup göge yitişdi

Müsülmānlarla kāfirler dolaşdı21011

Erenler ḳara ḳanlara bulaşdı

Yine oḳlar yürekler deldi geçdi312

Ḳılıçlar yine ḳanlar yire ṣaçdı

 10623 zehremüz: zühreyüz M; urayuz: uravuz İ. // öldüreyüz: öldürevüz M, İ.
 10624 hāy: hey M. // Muḥammed siḥr-ile azdurmış: Muḥammedle bile ölmüş çün M; azdurmış: öldürmiş A.
 10625 işitdiler: işiddiler M; işbu: bu İ. // be-yik-bār: nikī-vār İ; ḳıldılar be-yik-bār: bī-yektāy M.
 10626 Melāġib: Melāʿib İ; ortaya: ortata İ. // sevdāya: ġavġāya İ.
 10627 Emīrü’l-müʾminīn: Emīri’l-müʾminīn M. // üstine: üstüne İ; sürdi: durdı M.
 10628 Müsülmānlar: Müslimānlar M. // Emīrü’l-müʾminīn: Emīri’l-müʾminīn M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10629 Ulaşdı: Ulaşdılar İ. // Yine ḳopdı: Ḳopdı yine İ; o: ol İ. 
 10630 Müsülmānla: Müslimāna M; dutışdı: ṭutuşdı İ. // Ḳara tozlar ḳopup göge yitişdi: Ḳılıçlar ḳanlar 

yire ṣaçdı M.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10631 Müsülmānlarla kāfirler dolaşdı: Müsülmānlar ile kāfir ulaşdı İ.
3 Bu beyit M nüshasında yoktur.
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Yine süñü baġırlar deldi sökdi11

Çomaḳ başlar uşatdı beyni dökdi2

Ḳılıç çaḳıldusı er at āvāzı3

İrişdi göge ṭoldı ṭaġ u yazı 

10635 Müsülmānlar-içün yirler felekler4

Duʿā ḳıldı niyāz itdi melekler 

İ 208a Deñizlerde balıḳlar ṭaġda ḥayvān5

Bu cengüñ heybetinden ḳaldı ḥayrān 

Ḳara toza ḳarışup ḳan buḫārı267

Güneş yüzini örtdi yir ġubārı

Bu ġavġā vü bu ceng içinde ol şāh8

Gözi Mirḳāle ṭuş oldı be-nā-gāh 

Çıġırdı didi Mirḳāl cengi ḳo gel9

Müsülmān ol gider küfri yire ṣal 

10640 ʿAẕābdan ḳurtıl olma ḫalḳa rüsvā10

İ müdbir niçe bir bu ceng ü ġavġā

Didi kim yā ʿAlī daḫı beni sen11

Meger işitmemişsin kim kimüm ben

Bunı didi hemān-dem ḥamle ḳıldı12

Dutışdı şāh-ı merdān-ıla geldi

1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10633 süñü (Berlin 289b): başda A, İ.
 10634 çaḳıldusı: çaḳıldısı M; er: M nüshasında yoktur; āvāzı: avāzı M. // ṭoldı: ṭoldu M.
 10635 Müsülmānlar: Müslimānlar M; yirler: dirler A, dönüp İ, M. // ḳıldı: ḳılur M; itdi: ider M.
 10636 ṭaġda: ṭaġlarda M. // ḥayrān: ḫayrān M.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10637 ḳarışup: ḳarışıp A. // yüzini: yüzin İ.
 10638 vü bu ceng: M nüshasında yoktur. // ṭuş: dūş İ.
 10639 Çıġırdı: Çaġırdı M. // Müsülmān: Müslimān M.
 10640 ḫalḳa: ḥaḳa M; rüsvā: rüsvāy İ. // İ: Ki; Ey M; müdbir: müdebbir İ; bir bu: bu M, İ; ġavġā: ġavġāy İ.
 10641 kim kimüm: kimim M.
 10642 Dutışdı: Ṭutuşdı M, İ; -ıla: ileri M.
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A 325b Bir iki ḥamle ḳıldı öykelendi1

Bu kez çekdi atı başın dolandı

Didi şāh kim Müsülmān ol i miskīn2

Ḳalan ʿömrüñi ḫoş sür olġıl emīn

10645 Didi ol yā ʿAlī benüm bigiye3

Bu resme sözi kim-durur ki diye 

Meger ḳorḳduñ bu meydānda ölümden4

Velī ḳurtılmaġuñ yoḳdur elümden 

Ḳaḳıdı şāh-ı merdān naʿra urdı5

Yitüp dutdı çeküp atdan götürdi 

Didi kim yā ʿadüvva’llāh Müsülmān167

Ol ki ölmekden virem saña emān

Didi heyhāt ki ḳardaşum bigi sen8

Beni azġun idesin olmazam ben 

10650 M 320a Ḳaḳıdı şāh hemān-dem atdı anı9

Havā yüzine pertāv itdi anı

İnerken arḳuru çaldı laʿīni10

Ḫıyār gibi iki biçdi bilini

Cehennem itlerine gitdi cānı11

Dökildi yiryüzine ḳara ḳanı 

Hezārān çoḳ şükür Perverdigāra12

Kim öldi orada ol yüzi ḳara

 10643 öykelendi: öyle kendi M. // dolandı: döndi İ, ṭutdı M.
 10644 Didi: Didi kim İ; Müsülmān: Müslimān M; miskīn: miskin M. // ʿömrüñi: ʿömrüñ gel M; olġıl: olmaġıl M.
 10645 ol yā: ol İ; bigiye: gibiye M, İ. // sözi kim-durur ki: kim-durur kim söz M.
 10646 ḳorḳduñ: ḳoḳduñ M; meydānda: meydandan M; ölümden: elümden A, İ. // ḳurtılmaġuñ: 

ḳurtulmaḳuñ M.
 10647 Yitüp: Yetüp M; dutdı: ṭutdı M, İ; götürdi: getürdi İ.
1 Bu beytin ikinci dizesinin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 10648 Müsülmān: Müslimān ol M. // ki: kim İ; virem saña: saña virem İ.
 10649 ḳardaşum: ḳardaşım M; bigi: gibi İ, beni M. // idesin: idensin M.
 10650 atdı: atıdı M. // Havā: Havāya A; yüzine: yüzüne M; pertāv: birtāb M.
 10651 İnerken: İnirken M; arḳuru: arḳıru İ, arḳarı M; çaldı: ḳaldı çaldı M.
 10652 gitdi: virdi M. // ḳara ḳanı: cümle varını M.
 10653 Kim öldi orada ol yüzi ḳara: Luṭfı idüp ḳurtardı ol perverdigār M.
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Ḥaḳ Taʿālā yine ol müʾminleri11

Luṭf idüp ḳurtardı cengden anları

10655 Çü ḳavmı gördiler kim öldi anı2

Diri ḳalanlar istedi emānı

Didi şāh kim gelüñ oluñ Müsülmān3

Yaraġuñuz döküñ kim virem emān

Yaraġın dökdiler diri ḳalanlar4

Müsülmān oldılar ḳamusı anlar 

A 326a Müsülmān oldı ol ḳavm anda yiksān5

Sevindi ḫurrem oldı şāh-ı merdān 

Ki ʿavretler daḫı oldı Müsülmān26

Ḳamusı devlet irdi buldı īmān 

10660 Melāġib geldi öpdi şāh elini7

Aña virdi o Mirḳālüñ ilini

İ 208b Aña virdi ili şehri ḥiṣārı38

Muṭīʿ oldılar ol ḫalḳ cümle varı

Didi ʿadl eyle ḥükm inṣāf-ıla it9

Şerīʿat yolını dutup Ḥaḳa git 

Oturdı üç gün anda şāh-ı merdān10

Olara taʿlīm itdi ʿilm ü Ḳurʾān

Şerīʿat emrini İslām işini11

Beyān itdi ḳıyāmet teşvīşini

1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür. Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10654 Çü ḳavmı gördiler kim öldi anı: Çünki Mirḳāl oldı gördiler anlar M. // ḳalanlar: ḳalanı İ; emānı: emānlar M.
 10656 Müsülmān: Müslimān M. // virem: bula M.
 10657 diri: girü M. // oldılar ḳamusı anlar: oldı girü cümle ḳalanlar M.
 10658 Müsülmān: Müslimān M; oldı: oldılar M; ḳavm anda: ḳavım M; yiksān: yeksān M. // ḫurrem 

oldı: şād oluban İ.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10660 Melāġib: Māʿab İ. // Mirḳālüñ ilini: Mirḳāliñ yerini M.
3  Bu beyit M nüshasında yoktur.
 10662 yolını: yolunı A; dutup: ṭutup M.
 10663 Olara: Bulara M; taʿlīm: taʿlim A, M; ʿilm ü: ʿilm-i M.
 10664 işini: yolını işini M. // teşvīşini: teşvişini A, M.
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10665 Hem anda ḳodı bir ʿālim olara1

Ki dīn ögrede uyḫudan uyara

 Pes andan ṣoñra Mirḳālüñ ṭavarın2

Ḳamu cemʿ itdi mālın cümle varın 

Şu deñlü mālını yıġmış cihānuñ3

Ḥisābını meger Ḥaḳ bile anuñ 

Ḳamu ölenlerüñ mālın ṭavarın4

Dirüp cemʿ eylediler anda varın 

Ḳoyunların ṣıġırın sürdiler dir5

Ḳumāş u naḳd deveye urdılar dir 

10670 Vidāʿ eyleşüben döndi yolına6

Selāmetlıġ-ıla geldi iline 

Resūlu’llāh olara ḳarşu geldi7

Hemān şāh indi atdan yayaḳ oldı

Selām virdi Resūle ḳarşu vardı8

Elini öpdi gözlerine sürdi

A 326b, Müsülmānlar inüp virdi selāmı9

M 320b Duʿā ḳılup el öpdiler tamāmı

Resūlu’llāh daḫı şād oldı ḫurrem10

Olara ḳısmet itdi mālı ol-dem

10675 Ḫumus çıḳardı ol māldan ayırdı11

Ki miskīnlere dervīşlere virdi

 10665 ḳodı: ḳoydı M. // uyḫudan: uyḳudan İ.
 10666 Mirḳālüñ: Mirḳāliñ M. // Ḳamu cemʿ itdi mālın cümle: Dirüp cemʿ eylediler anda İ.
 10667 Ḥaḳ: A nüshasında yoktur.
 10668 ölenlerüñ: ölenleriñ M. // Dirüp: Dirip İ; anda: cümle M.
 10669 sıġırın sürdiler dir: sıġırların sürdiler M, İ. // Ḳumāş u naḳd: Ḳumāşı naḳdı M, İ; deveye: devede 

İ, develere M; urdılar dir: urdılar M, İ.
 10670 Vidāʿ eyleşüben: Vidāʿlaşuban İ; eyleşüben: eyleşiben A. // Selāmetlıġ: Selāmetlik İ, Selāmlıġ-ıla 

M; geldi: geldi hemān M; iline: eline M.
 10671 yayaḳ: yayan M.
 10672 Resūle: Resūlu’llāha M. // Elini: Elin M, İ.
 10673 Müsülmānlar: Müslimānlar M.
 10674 Resūlu’llāh: Resūlu’llāha M; şād: M nüshasında yoktur. // mālı: hem M.
 10675 Ki miskīnlere: Mesākinlere A, İ; dervīşlere: dervişlere A, M.
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Ḫumus kim ehl-i beyt ḥaḳḳıdur aldı1

Ki Mirḳāl ḳıṣṣası hem āḫir oldı

Diyelüm dāʾimā el-ḥamdü li’llāh123

Ki nuṣret virdi müʾminlere Allāh

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Yā İlāhī raḥmet eyle sen aña24

Kim yazanı Fātiḥa birle aña5

Ẕātu’l-Ebāṭılda Esed ve Ḳays-ı Laʿīn ile Olan Cengüñ Ḳıṣṣasıdur36

Nāle ḳıl iy ṭūṭī-yi ʿarş-āşiyān7

Olmaġıl ḥayvān bigi ferş-āşiyān

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
10680 Ki maḳṣūdsın vücūd-ı ins ü cāndan 

Çü manẓūr-ı naẓarsın sen cihāndan 

 Görinür sende sulṭānuñ cemāli8

Kimüñ vardur senüñ bigi kemāli 

Kemālüñi ṣaḳın virme zevāle9

Ki degşürme viṣālüñi ḫayāle

Vefāsuzdur ḳo terk it bu fenāyı10

Fenā içün yiter çekgil ʿanāyı

Fenānuñ çünki yoḳ-durur vefāsı11

Vefāsuz kimsenüñ olmaz ṣafāsı

 10676 ehl-i beyt ḥaḳḳıdur aldı: ol ehl-i beytiñ ḥaḳḳı idi M. // ḳıṣṣası: ḳıṣṣa İ, meclisi M.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur. Bu beyitten sonra M nüshasında “Bu ḥikāye burada oldu tamām // 

Ol Resūlün rūḥına yüz biñ selām, Oḳıyanı diñleyeni yazanı // Raḥmetiñle yarlıġaġıl yā Ġanī fāʿilāt, 
Muḥammed Muṣṭafā rūḥına yüz biñ eṣ-ṣalāt // Daḫı aṣḥābına ṣalāt u selām maḥṣūsan ʿ Alī” beyitleri vardır.

 10677 li’llāh: taʿāla’llāh M.
2 Bu beyit A nüshasında yoktur.
 10678 yazanı: yazanı bir İ.
3 Başlık A; Ḳıṣṣa-yı Ġazā-yı Ebāṭılda Esed ve Ḳays ile Şāh-ı Merdānuñ Cengidür İ; Ẕātu’l-Ebāṭılda Esed 

ve Ḳays-ı Laʿīn-ile Olan Ġazā Ceng Ḳıṣṣasıdur Berlin (291a); Bu bölüm M nüshasında yoktur.
 10679 bigi: gibi İ.
 10681 bigi: gibi İ.
 10682 degşürme: degüşdürme İ.
 10683 çekgil: çekdüñ İ.
 10684 yoḳ-durur: yokdur İ.
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10685 Egerçi bunı terk itmek acıdur
 Velī ṣoñra ʿaẕābı cān acıdur

İ 209a İşüñ encāmına şimdi baḳ iy cān
Ki ṣoñra göricek olma peşīmān

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
A 327a Kim gidersin sen ḳalur bu rūzigār

Bārī söyle sīreti_ola yādigār

Gelüñ imdi ḫoş ṣalavāt virelüm11

Söze andan başlayalum girelüm

 Rāvīler şöyle rivāyet itdiler2

Sīreti böyle ḥikāyet itdiler

10690 Çünki Mirḳālüñ işi oldı tamām3

Bir niçe gün rāḥat oldı ḫāṣṣ u ʿām

 Bir gün ol maḥbūb-ı Ḥaḳ sulṭān-ı dīn 
Faḫr-ı ʿālem “raḥmeten li’l-ʿālemīn”24

Tāc-ı ümmet hem beşīr ü hem neẕīr5

Şems-i millet nūr-ı maḥż māh-ı münīr 

Mescidinde çün ṣabāḥ ḳıldı namāz 
ʿArża ḳıldı Mālikü’l-Mülke niyāz

Vird oḳındı hem duʿā oldı tamām6

Arḳasın miḥrāba virdi ol imām 

10695 Nā-gehān girdi ḳapudan bir ʿArab
Boyı uzun bili ince key ʿaceb

Didi kimdür gösterüñ Peyġāmberi
Ḥaḳ ḥabībi şol nebīler serveri

1 Bu beyit A nüshasında yoktur.
 10689 Rāvīler: Rāviler A; itdiler: eylediler İ.
 10690 niçe: nice İ.
2 “Raḥmeten li’l-ʿālemīn” Bk. 156. beytin dipnotu.
 10692 nūr-ı maḥż: maḫzen-i İ.
 10694 Vird: Virdi İ. // miḥrāba: miḥrābına A.
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Şol cihetden ötrü kim dāʾim Resūl1

Ḫalḳ içinde şöyle otururdı ol

Kim yabāndan bir ʿArab gelse yaḳīn 
Bilmez-idi ḳanḳısıdur şāh-ı dīn 

Tevāżuʿ ḳılduġındandı beġāyet12

Anuñ luṭfına yoġ-ıdı nihāyet

10700 Tā ki aṣḥāb cehd ü ilḥāḥ eyledi3

Her birisi yalvaruban söyledi

Kim anuñ-çün düzdiler bir yüce yir4

Tā otura anda ol bedr-i münīr

Kim yabāndan bir ʿArab gelse bile5

Ol ḥabībe ḥālini ʿarża ḳıla

A 327b Bārī el-ḳıṣṣa didiler yā ʿArab
Baḳ kimüñ alnında vardur nūr ʿaceb

Çün ʿArab bildi anı virdi selām
Pes nedür ḥālüñ didi ṣordı imām

10705 Yā Resūla’llāh didi pes ol ʿArab
Bu benüm ḳıṣṣam-durur ġāyet ʿaceb

Ben Benī ʿAbas ilinden gelmişem
Ṣıdḳ-ıla anda Müsülmān olmışam 

Ḳoyunum görmege vardum nā-gehān6

Geldi bir ḳurt bir ḳoyun aldı hemān

Anı ḳovdum ata çoḳ ḳamçı urdum27

Yitemedüm atum yorıldı durdum8

 10697 ötrü: ötri A.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 10700 yalvaruban: yalvarıban A.
 10701 otura: oturdı İ.
 10702 ʿArab: ġarīb İ.
 10707 ḳurt: ḳurd A.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 10708 yorıldı: yoruldı A.
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 Çün atum yorılduġını gördi ḳurt1

Yüzini dönderdi baña durdı ḳurt

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
10710 Didüm iy ḳurt utanmazlıḳ idersin2

Ki alduñ bu ḳoyunumı gidersin 

İ 209b Ḳoyunumı tīz aġzından bıraḳdı
Yüzin dönderdi benden yaña baḳdı

Didi benden daḫı sensin utanmaz
Ki nefsüñ bāṭıl işden Ḥaḳḳa dönmez

Ki Allāhı ḳoyup ṭaşa ṭaparsın3

Puta secde ḳılursın yir öpersin 

Muḥammeddür Resūlu’llāh sen aña 
İnanmazsın inanmışam ben aña

10715 O Ḥaḳ Peyġāmberi inkār idersin4

Ṭaşa maʿbūd diyü iḳrār idersin

Ben Allāha ṭaparam ḥaḳ bilürem5

Ki her dem ben Ḥaḳa secde ḳıluram

Resūlu’llāhı hem taṣdīḳ iderem
Gerekmez al ḳoyunuñı n’iderem 

A 328a Bıraḳdı ḳoyunı gitdi yolına
Daḫı hīç baḳmadı ṣaġa ṣolına

Ḫacīl oldum bu sözden key utandum 
Hemān ben beni anda öldi ṣandum

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
10720 Döndüm andan ben yola girdüm hemān6

Ḫıẕmetüñe irmege sürdüm hemān

 10709 yorılduġını: yorulduġunı A; ḳurt: ḳurd A. // baña durdı (Berlin 291b): benden yaña A, İ; ḳurt: ḳurd A.
 10710 ḳurt: ḳurd A. // bu: bir İ; ḳoyunumı: ḳoyumı A, ḳoyunımı İ.
 10713 Allāhı: Allāh İ.
 10715 Peyġāmberi: Peyġambere İ.
 10716 Ḥaḳ: Ḥaḳḳı bir İ.
 10720 ben yola girdüm: yola girdüm ben İ.
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Uġradum yolda gider biş biñ süvār1

Cümlesi yaḫşi geyimlü nāmudār

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didüm ben anlara ḳanda gidersiz
Kimüñ cengine böyle ʿazm idersiz

Didiler giderüz Dehnā iline2

Esed ibn-i Ġuveylem menziline

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ol Muḥammed üstine gitmek diler3

İlini şehrin ḫarāb itmek diler 

10725 Ol Medīne şehrini yıḳmaḳ diler4

Ḫalḳı ḳırup evlerin yaḳmaḳ diler

Hem getürdi dört yañadan çoḳ çeri
Olısar ḳırḳ biñden artuḳ leşkeri 

Biz daḫı yardıma giderüz aña 
Çoḳ çeriler virdiler hem dört yaña
 
Çün işitdüm gice gündüz yöridüm 
Tā ḫaberdār olasız andan didüm

 Çün anuñ işitdi Peyġāmber sözin5

Fikre ṣaldı bir sāʿat kendü özin

10730 Cebrāʾīl geldi didi Ḥaḳdan selām6

Ṭoġru didi ol ʿArab dir yā imām 

Ḥaḳ Taʿālā şöyle buyurdı saña 
Kim varasın gelmedin ol sen aña 

 10721 gider: giderken İ.
 10723 Dehnā: Dehne A. // Ġuveylem: Ġureylem İ.
 10724 üstine: üstüne İ.
 10725 ḳırup: ḳırıp A.
 10729 saʿāt: saʿat A, kendü özin: kendüzin İ.
 10730 Ṭoġru: Doġrı A.
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A 328b Ol ʿadüvvu’llāh iline varasın1

Ceng idesin baġrın iki yarasın

Bir kişi ḳo yirüñe bunda dura2

Kim Medīne şehrinüñ ḳaydın göre 

Başını ḳaldurdı Peyġāmber hemīn 
Didi kim yaraġ idüñ yā müʾminīn 

10735 Kim yarın Dehnā iline giderüz3

Ḥaḳ yolında varuban ceng iderüz 

İ 210a Pes Müsülmānlar hemān ṭaġıldılar 
Her birisi ceng yaraġın ḳıldılar 

İrte oldı bindi dört biñ nāmudār 
Pehlevānlar ʿāşıḳāne ceng-süvār 

Pes Resūlu’llāh didi yā müʾminīn 
Kimi ḳoyalum yirümüzde emīn 

Didiler kim yā Resūla’llāh ʿAlī4

Ḳoñ yirüñüzde ki dura ol velī

10740 Tā ki bir düşmen gelürse ol anı5

Defʿ ide düşmānları Ḥaḳ arslanı 

Pes Resūlu’llāh buyurdı kim ʿAlī6

Leşkerüñ püşt ü penāhıdur velī

Buñ güninde leşkere yardım ḳılur7

Ceng içinde anuñ işin kim ḳılur 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didiler dursun ol şeyḫ-i saʿāde8

Saʿādet issi Saʿd ibn-i ʿUbāde
 10732 iline: iline sen İ.
 10733 ḳo: ḳoy İ; dura: ṭura İ.
 10735 Dehnā: Dehne A. // varuban: varıban A.
 10739 dura: ṭura İ.
 10740 düşmen: düşmān İ. // arslanı: aṣlanı A, M, arṣlanı İ.
 10741 püşt ü: püşti A.
 10742 anuñ: İ nüshasında yoktur.
 10743 dursun: ṭursun İ. // ibni: bin İ.
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Resūlu’llāh didi aña ki dur sen 
Ḫalīfem ol bu şehrümde otur sen

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
10745 Ḳaç dilerseñ al Müsülmānlar bile

İş düşerse tā saña yoldaş ola

Aġladı Saʿd didi düşvār ayrulıḳ1

Eyleyiser işümi zār ayrulıḳ

A 329a Ben dilerdüm yoluña cān oynayam2

Tā ölem öñüñde ḳurbān oynayam

İlle n’idem emrüñi dutmaḳ gerek3

Dutmaḳ emrüñ baña cāndan yigirek 

 Saʿdı beg ḳodı Medīne şehrine
Kendüsi ʿazm itdi kāfir cengine

10750 Yöridiler öyleye dek gitdiler
Bir ḫoş otlu ṣulu yire yitdiler

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Resūlu’llāha ḫoş geldi begendi
Buyurdı leşker anda indi ḳondı

Dutıldı ḫaymeler ol gice anda4

Ḳarār aldı oturdı ol vaṭanda

Didi rāvī ki Saʿd ibn-i ʿUbāde5

Çü ḳaldı anda derd oldı ziyāde

Resūlu’llāhdan ayrıldı buñaldı6

Ḳatı aġladı Ḥaḳḳa zārī ḳıldı

10755 Yüzin dergāha dutdı iñiledi
Resūl-ile ġazā itmek diledi

 10746 işümi: işi İ.
 10747 dilerdüm: dilerem İ. // Tā: İ nüshasında yoktur; oynayam: olayam İ.
 10748 İlle: İllā İ; dutmaḳ: ṭutmaḳ İ.
 10752 Dutıldı: Ḳuruldı İ.
 10758 rāvī ki: ki rāvī İ. // derd: durdı İ.
 10759 Resūlu’llāhdan: Resūlu’llāh A.
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Ḳabūl itdi Çalap anuñ duʿāsın1

Çü gördi göñlinüñ ṣıdḳın ṣafāsın

Buyurdı Cebrāʾīl vardı Resūle
Ki Allāhdan selām virdi Resūle

Didi Saʿdı getür ṣādıḳ-durur ol2

Ki muḫliṣ bī-ġaraż ʿāşıḳ-durur ol 

Araduḳ göñlini ṭolu ṣafādur3

Hemān maḳṣūdı ʿahdine vefādur 

10760 Medīne şehrini ıṣmarla baña
Ki ṭapşuram selāmet yine saña

İ 210b O Saʿd-içün anı ṣaḳlayayum ben4

Yime teşvīş daḫı şehrüñ-içün sen 

A 329b Resūlu’llāh sevindi oldı ḫurrem 
Hemān-dem Saʿda gönderdi bir ādem 

Gelince Saʿd Resūl anda oturdı5

Ki bir gün bir gice ol yirde durdı

Oradan göçdi irdi bir dereye6

Ki Cinnī Vādīsi dirler oraya

10765 Gelüp çoḳ cinnīler oldı Müsülmān7

Ḳamusı itdi anda ʿahd u peymān 

Göçdi andan bir niçe gün gitdiler18

Düşmen iline yaḳıncaḳ yitdiler9

Varup Ẕātü’l-ebāṭılda oturdı10

Burada bulışalum didi durdı
 10761 ṣıdḳın: ṣıdḳ u İ.
 10763 ṣādıḳ-durur: ṣādıḳdur İ. // bī-ġaraż (Berlin 293a): bī-ġaras A, bī-ʿaraż İ.
 10764 göñlini: göñlüni A, İ.
 10766 teşvīş: teşviş A.
 10768 Resūl anda: Resūlu’llāh İ. // durdı (Berlin 293a): ḳaldı A, İ.
 10764 irdi: indi İ. // Vādīsi: Vādisi A.
 10765 Gelüp: Gelip A; cinnīler: cinniler A.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 10766 niçe: nice İ. // Düşmen: Düşmān İ.
 10767 durdı: ṭurdı İ.
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Bir iki gün geçicek irdi bir toz1

Yir-ile gök arasın dutdı düpdüz

 Toz içinden ʿalemler oldı peydā2

Ki ṣancaḳ bayraḳ-ıla ṭoldı ṣaḥrā 

10770 Çeriler çıḳdı ṭoldı ṭaġ u ṣaḥrā 
Ṣanasın mevce geldi cūşdı deryā 

Demürden yiryüzi deryāya döndi23

Ṭolu dīv ejdehā ṣaḥrāya döndi 

ʿAdüvvu’llāh öñince zīnet-ile
Demürden burca beñzer heybet-ile

Resūlu’llāh hemān çün anı gördi4

Ata bindi ḳoşun baġladı durdı 

Hemān-dem bir ʿalem ol Saʿda virdi5

Çerinüñ ṣaġ yanında vardı durdı 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
10775 Hem Ebu’l-Heyteme virdi bir ʿalem6

Anı daḫı ṣol yaña gönderdi hem 

A 330a Bir ʿalem virdi Zübeyre pes hemān7

Aldı durdı ṣaġ cenāḥda pehlevān 

Bir ʿalem hem yine ʿAbbāsa virür8

Ṣol cenāḥda ol daḫı vardı durur 

Ḳalbde durdı kendüsi Enṣār-ıla9

Hem Muhācir-ile ol dört yār-ıla

 10768 dutdı: ṭutdı İ.
 10769 içinden: içinde İ. // bayraḳ: bayraġ İ.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 10773 durdı: ṭurdı İ.
 10774 durdı: ṭurdı İ.
 10775 Ebu’l-Heytem: Ebu’l-Heteme A.
 10776 durdı: ṭurdı İ; ṣaġ: ṣol İ.
 10777 vardı: varur İ; durur: ṭurur İ.
 10778 durdı: ṭurdı İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Yaṣandı ṣaf dutup leşker ser-ā-ser1

ʿAdūya ḳarşu durdılar ber-ā-ber

10780 Ün idüp heybet-ile ḳatı küffār 
Hemān-dem ḥamle ḳıldılar be-yik-bār 

Çalındı kūs naḳāre borı ẓurnā2

Kīn-ile cenge girdi pīr ü bernā 

Müsülmānlar daḫı hem ḳıldı ḥamle 
Ḥaḳa ṣıġındı cenge girdi cümle 

Hemān cengüñ odı dutışdı yandı3

Ḳara yirler ḳızıl ḳana boyandı 

Cidā çaḳıldusı ṭoldı cihāna
İrişdi ḳan buḫārı āsumāna

10785 Ḳılıç āvāzesi ṭoldı felekler4

Niyāza başladı gökde melekler

At ayaġında ġalṭān oldı başlar
Ki laʿle döndi ḳandan ḳara ṭaşlar 

Dökildi el ayaḳlar düşdi başlar5

Güzin yapraḳ döker gibi aġaçlar

İ 211a Cidālar ejdehā gibi ṭolaşdı6

Erenler ḳara ḳanlara bulaşdı

Ḳarışdı ḳan buḫārına ḳara toz
Ḳarañu gice gibi oldı gündüz

10790 Emīrü’l-müʾminīn ol şāh-ı merdān7

İmāmü’l-muttaḳīn ol şīr-i Yezdān

 10779 dutup: ṭutup İ. // durdılar: ṭurdılar İ.
 10781 ẓurnā: ẓūrnā İ. // Kīn: Kin A; bernā: bürnā A.
 10783 dutışdı: ṭutuşdı İ.
 10785 Niyāza: Neyāza A.
 10787 ayaḳlar: ayaḳ İ.
 10788 ejdehā: ejdehālar İ.
 10790 şīr-i: şīr ü A, İ.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
A 330b Ṣanki ḳoyun içine arslan girür1

Her çalışda niçesin bī-cān ḳılur

 Kimsene aña ber-ā-ber ṭuramaz2

Ḳarşusında kimse bir zaḫm uramaz

Aḫşama dek oldı böyle kāruzār
Aḳdı ḳanlar oldı yirde cūyıbār

Geldi gice her biri menziline3

Döndi vardı ḳondı yirlü yirine

10795 Gitdi gice çün ṣabāḥ oldı ʿayān4

Durdı leşkerler ata bindi hemān

Yine baġladı ḳoşunlar ser-ā-ser15

Biri birine durdılar ber-ā-ber6

Pes Esed ibn-i Ġuveylem ol laʿīn7

Yüzini oġlına dönderdi hemīn

Didi iy oġul yöri sen cenge var8

ʿAmmuñuñ ḳanın dile kim gide ʿār

Didi baba ġam yime uş varayum
Ben bugün ʿārdan seni ḳurtarayum

10800 Ḳatı zūrlu-y-ıdı ġāyet pehlevān
Biñ kişiye ṣayılurdı ol cüvān 

Döndi geldi çādıra girdi revān
Ceng ṭonını egnine geydi hemān

Çıḳdı bir adlu ata oldı süvār
Depdi meydāna girür merdānevār

 10791 arslan: aṣlan A. // niçesin: nicesin İ.
 10792 Kimsene: Kimse İ; ber-ā-ber: ḳarşu İ.
 10794 gice her biri: her biri gice İ.
 10795 Durdı: Ṭurdı İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 10796 durdılar: ṭurdılar İ.
 10797 Esed: andan İ. // Yüzini: Yüzüni İ, A; oġlına: oġluna İ.
 10798 oġul: oġlum İ. // ʿAmmuñuñ: ʿAmmuñ İ.
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Çekdi ḳılıcını cevlān eyledi
Kendüyi gösterdi devrān eyledi

Şiʿr oḳıdı kendüyi medḥ itdi bol1

Durdı İslām leşkerine ḳarşu ol

10805 Pes didi kim yā Muḥammed leşkeri 
Var-ısa bir pehlevān gelsün beri 

A 331a Kimse aña iltifāt eylemedi
Sözine kimse cevāb söylemedi

Pes ḳaḳıdı ḳatı ḫışm itdi laʿīn2

Ṣundı aldı yayını oḳın hemīn

Atdı bir oḳ bir kişi ḳıldı şehīd3

Atdı bir oḳ daḫı yine ol pelīd

Atdı ol-dem ḳırḳ iki oḳ ol laʿīn4

Ḳırḳ iki kişiye zaḫm urdı yaḳīn 

10810 Kim yaralu oldı kim düşdi şehīd 
Kendüzine ġarre oldı ol pelīd 

Pes Resūlu’llāh çeriye söyledi5

Bir tīr-endāz var-ısa çıḳsun didi 

Çıḳdı Enṣār leşkerinden bir cüvān 
Geldi Peyġāmber ḳatına ḫoş revān 

İ 211b Yā Resūla’llāh didi buyur baña6

Kim ġarīmiyem varayum ben aña 

Pes Resūlu’llāh didi kim yā yigit 
Oḳ cevābı oḳ-ıla yigdür işit

 10804 itdi bol: eyledi İ. // Durdı İslām leşkerine ḳarşu ol: Ar diledi döndi cevlān eyledi İ.
 10807 oḳın: oḳun A.
 10808 ḳıldı: oldı İ.
 10809 Atdı: Aldı İ.
 10811 tīr-endāz: tir-endāz A.
 10813 varayum: İ nüshasında yoktur.
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10815 Tīz eline yayın aldı ol cüvān1

Atdı bir oḳ kāfiri ḳıldı nişān

Urdı gögsinden yüregin deldi oḳ2

Püştine çıḳdı demüri ḳaldı oḳ

Düşdi atdan cānını virdi hemīn 
Pes Resūlu’llāh didi kim āferīn

Atdı ol-dem yitmiş iki oḳ cüvān 
Yitmiş iki kāfir urdı bī-gümān

Çün Esed ibn-i Ġuveylem ol laʿīn
Gördi anı girdi meydāna hemīn

10820 Ṣanki bir od pāresi-durur hemīn3

Geldi oġlı üstine durdı laʿīn

A 331b İndi atından götürdi oġlını4

Gördi ölmiş çādıra iletdi_anı

Aġladı hem key ḳaḳıdı ol laʿīn
Geydi pes ceng ṭonlarını ol hemīn 

Döndi geldi yine cevlān eyledi 
Heybet-ile döndi devrān eyledi

Geldi İslām leşkerine ol laʿīn5

Ṭoġru dutdı şebdesin durdı hemīn

10825 Pes didi kim var mıdur bir pehlevān 
Kim gele meydānuma bugün revān

Göre merdān dest-bürdi nice_olur6

Er ere meydān içinde ne ḳılur

Ol Esedven ben ki benden dīv ḳaçar
Heybetümden ṣarp ḳayalardan uçar 

 10815 Tīz: Tiz A, İ.
 10816 gögsinden: gögsinde A.
 10820 oġlı üstine durdı laʿīn: oġlu üstüne ṭurdı hemīn İ.
 10821 oġlını: oġlunı İ.
 10824 laʿīn: yaḳın A. // dutdı: ṭutdı İ; durdı: öldürdi A.
 10826 dest-bürdi: dert-birzi A; merdān: meydān A.
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Ṭaġda ḳorḳumdan benüm ḳaplan ḳaçar1

Hem enügin terk ider arslan ḳaçar

Ḳılıcumuñ odı deryāyı yaḳar2

Gürzümüñ ḍarbı ḳara ṭaġı yıḳar

10830 Ḍarb urursam seng-i ḫārā un olur
Kim gelürse cengüme maġbūn olur

Ṣordı Peyġāmber ki bu ne atludur3

Böyle büyük gevdelü heybetlüdür

 Didiler bu-durur ṣāḥib-ḳırānı14

Benī ʿAbas ilinüñ pehlevānı

Çıḳdı Enṣār leşkerinden bir cüvān5

Ay yüz[ü]lü ala gözlü pehlevān 

Girdi meydān içre cevlān eyledi
Tekbīr itdi Allāh adın söyledi

10835 Ḥamle ḳıldı ol cüvāna ol laʿīn
Urdı bir ḍarb kim şehīd oldı hemīn

A 332a Çıḳdı Enṣār leşkerinden yine bir6

Pehlevān çābük-süvār illā ki pīr

Didi Peyġāmber ki pīrsin dön girü
Pīr işitdi anı geldi ilerü

İ 212a Beni ḳo yā Resūla’llāh didi sen7

Tā ki ḳurbān olayum yoluñda ben 

Girdi meydān içine durışdılar 
Kāfir-ile bir zamān urışdılar 

 10828 arslan: aṣlan A.
 10829 ḳara: A nüshasında yoktur.
 10831 ki bu ne atludur (Berlin 295a): bu ne alu-durur A, İ. // büyük: bu İ; heybetlüdür: heybetlü-durur İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 10833 yüz[ü]lü: yüzlü A, İ.
 10836 yine bir: bir dilīr İ.
 10838 olayum: olayım A, İ.



1172 TENKİTLİ METİN 

10840 ʿĀḳıbet bir ḍarb urdı ol laʿīn1

Kim atından düşdi yire pīr hemīn

Depdi pīrüñ oġlı meydāna girür2

Pīr gözin açar baḳar oġlın görür 

Didi varġıl iy oġul Peyġāmbere
Vir selām benden ol ulu servere 

Di ki virsün çoḳ ḫayırlar Ḥaḳ saña3

Kim ḫayırlu yolı gösterdüñ baña 

Ḥūrīler cennet içinden geldiler4

Mendil-ile ḳanumı uş sildiler

10845 Baña cennetde yirüm gösterdiler 
Muştulıḳ kim biz senüñüz didiler 

Saʿy it iriş sen daḫı oġul baña
Küyerem Firdevs-i aʿlāda saña

Döndi geldi ol yigit Peyġāmbere
Didi babası sözin ol servere

Döndi yine ḳaṣd-ı meydān eyledi
Şiʿr oḳıdı girdi cevlān eyledi

Ḥamle ḳıldı birbirine iki er5

Bir zamān meydānda ceng eylediler 

10850 A 332b Nā-gehān bir ḍarb urdı ol pelīd 
Düşdi atdan ol yigit oldı şehīd

Ḥūrīler geldi irişdi cānına6

Vardı cennetde babası yanına

Ol laʿīn lāf urdı cevlān eyledi 
Geldi Peyġāmbere ḳarşu söyledi 

 10840 düşdi yire: yire düşdi İ.
 10841 oġlın: oġlun İ.
 10843 ḫayırlar: ḫayır İ.
 10844 Ḥūrīler: Ḥūriler A. // Mendil: Mendīl İ; uş: ḫoş A.
 10849 zamān meydānda ceng eylediler: zamānda ceng ġavġā itdiler İ.
 10851 Ḥūrīler: Ḥūriler A.
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Yā Muḥammed pehlevānlaruñ ḳanı1

Ceng güninde ṣaf bozanlaruñ ḳanı 

Ger olar ḳorḳdı-sa arslanuñ ḳanı2

Virbi gelsün şāh-ı merdānuñ ḳanı 

10855 ʿAmmuñ oġlı ḳandadur ol nerre-şīr3

Ṣaf-şiken şimşīr-zen gürz-i dilīr 

Ḳanda gitdi şāh-ı merdān olduġı4

N’oldı anuñ merd-i meydān olduġı

N’oldı siñdi söylemez epsem durur5

N’itdügümi leşkerüñe ḫod görür

Ḳorḳdı beñzer ol daḫı benden meger16

Ḥaḳ elinde ḳorḳdı-sa n’ola eger

Ben olardan degülem kim gördi ol7

Anlaruñla yāḫu cenge girdi ol

10860 Ol daḫı dünyāda bir er görmedi8

Aña bir er daḫı bir ḍarb urmadı 

Dünyede gerçi erenler çoḳ-durur9

Ben Esedven kim naẓīrüm yoḳ-durur

Süñü ṣunsam çın-ı pūlād yarılur10

Gürz urursam ḳara ṭaşa kül olur

Virbi gelsün görsün er niçe olur
Er ere ḍarbı ne resm-ile urur

İ 212b Pes Resūlu’llāh didi ḳanı ʿAlī
Diñlemez mi işbu sözi ol velī

 10853 güninde: gününde A, yüzinde İ.
 10854 arslanuñ: aṣlanuñ A, arṣlanuñ İ.
 10855 Ṣaf-şiken: Ṣaf-sükūb İ; gürz-i: şāh-ı İ.
 10856 meydān (Berlin 295b): merdān A, İ.
 10857 durur: ṭurur İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 10859 Anlaruñla: Anuñla İ; cenge: cengde İ.
 10860 bir er daḫı bir: beñzer bir er daḫı İ.
 10861 Dünyede: Dünyāda İ.
 10862 Süñü: Süñi İ.
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10865 A 333a Ol erenler pādişāhı ḳandadur1

Leşkerüñ püşt ü penāhı ḳandadur

Didiler kim ṣuyı bekler ol velī 
Kāfire virmez durur anda ʿAlī

Didi gel diñ gel didiler geldi ol2

Çünki gördi şāh-ı merdānı Resūl

Ol ʿadüvvu’llāh seni dir yā ʿAlī3

Cenge ister sen ne dirsin yā velī 

Yā Resūla’llāh buyur dir varayum 
Ḥaḳ buyursa anı iki yarayum 

10870 Ṣanduġından anı maġbūn ideyüm
Ḳanı-la meydānı pür-ḫūn ideyüm

Keseyüm dünyeden nāmın nişānın4

Ṭamuya göndereyüm acı cānın

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didi var kim seni bekleye Allāh
Saña nuṣret vire hem İnşā-Allāh

Bu iş böyle olınca oldı aḫşam5

Esed vardı yirine ḳıldı ārām

O gice ol iki leşker dolandı6

Velī düşdi göñüller key bulandı 

10875 Didiler kim niçe ola ser-encām
Ki ṭañla kim öle yā kim ala nām

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Geçdi gice oldı çün ṣubḥ āşikār 
Pes Resūlu’llāh ata oldı süvār 

 10865 pādişāhı ḳandadur: şāhı ḳanda-durur İ. // püşt ü: püşti A, İ; ḳandadur: ḳanda-durur İ.
 10867 Didi: Geldi A, Didiler İ; diñ gel: gel diñ İ; didiler: İ nüshasında yoktur.
 10868 ne: A nüshasında yoktur.
 10871 dünyeden: dünyādan İ. // göndereyüm: göndereyim A, İ.
 10873 oldı: İ nüshasında yoktur.
 10874 düşdi: ṭaşdı İ.
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Taʿbiye ḳıldı yöridi leşkeri
Meymene meysere düzdi ṣafları 

Meymenede pes Zübeyre dur didi1

Ṣol yaña ʿAbbās-ı Merdāsı ḳodı 

Ṣaġ cenāḥda ḳodı ʿAmmārı yine 
Ḳays ibn-i Saʿdı ḳodı ṣolına

10880 A 333b Ḳalbe durdı kendüsi Enṣār-ıla2

Hem Muhācir bile ol dört yārı-la

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Geyimlüler ḳamu başlar ışıḳlu3

Ḥamāyil hem ḳılıçlar yaraşıḳlu

Elinde şebde ḳollarında ḳalḳan4

ʿArab atları üzre şīr-i Yezdān

ʿAlemler ṣanki yılduzdur ışılar5

Durur altında şīrāne kişiler 

Ḳamusı ölmegi ṣayar saʿādet 
Ġanīmetdür bize dirler şahādet 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
10885 Pes Esed ibn-i Ġuveylem ol laʿīn6

Leşkerini ol daḫı dirdi hemīn

Ceng ṭonını geydi bindi atına7

Ḳalbde durdı geldi begler ḳatına 

Gökdemürden burca beñzer ol laʿīn 
Yāḫu bir ṭaġ pāresi-durur hemīn

 10878 dur: ṭur İ.
 10880 durdı: ṭurdı İ. // bile: ile İ.
 10881 ḥamāyil: ḥamāʾil İ.
 10882 ḳollarında: ḳolında İ. // şīr-i: şīr ü A, İ.
 10883 ʿAlemler ṣanki: ṣanki ʿalemler İ; yıldızdur: yılduzlar A. // Durur: Ṭurur İ.
 10885 ibn-i: İ nüshasında yoktur. // dirdi: düzdi İ.
 10886 durdı: ṭurdı İ.
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Pes Resūlu’llāh didi kim yā ʿAlī1

Yöri var meydāna girgil yā velī 

İ 213a Pehlevānlıḳda şunı kim Ḥaḳ saña2

Virdi göster kim baḳalar dört yaña 

10890 Hem ʿadüvvu’llāh seni istedi dün
Yöri var meydāna gir görsün bugün 

Bezendi cennet açıldı felekler13

Senüñ cengüñe baḳarlar melekler4

İlle dur kim bir duʿā ḳılam saña5

Bekleye Allāh seni öñden ṣoña 

İbrāhīm İsmāʿīle ḳılduġını6

Ḳılayum ben daḫı saña dur anı

Daḫı Ādem Şīte ḳılduġı duʿā7

Ḳılayum saña ki bekleye Ḫudā

10895 A 334a Çün duʿā ḳıldı revān oldı ʿAlī
Ṣanki nūrdan burca döndi ol velī 

Heybet-ile girdi cevlān eyledi
Kendüyi medḥ itdi devrān eyledi

Çıḳdı kāfir leşkerinden bir süvār
Biñ kişiye ṣayılur bir nāmudār

Ol laʿīnüñ ʿammusı oġlı-y-ıdı8

Pehlevān çābük-süvār Ġālib adı

Gökdemürden dīve dönmiş ol laʿīn9

Şāh-ı merdān üstine sürdi hemīn

 10888 var: İ nüshasında yoktur.
 10889 Pehlevānlıḳda: Pehlevānlıḳdan İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 10891 baḳarlar: baḳarlar hep İ.
 10892 İlle: İllā İ.
 10893 dur: ṭur İ.
 10894 ki: kim İ; bekleye: bekleye seni İ.
 10898 adı: idi İ.
 10899 ol: İ nüshasında yoktur. // üstine: üstüne İ.
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10900 Bī-tekellüf cenge durdılar hemān1

Ḳatı ceng itdi şeh-ile bir zamān 

Şāh-ı merdān döndi didi yā cüvān 
Gel Müsülmān ol ki bulasın emān 

Ol didi bu iş baña ġāyet ẟaḳīl 
Zaḫm-ı tīġ bundan geñezdür şöyle bil

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
ʿAlī didi ki imdi alġıl uş sen2

Naṣībüñi ḳażā-y-ıla ḳaderden

Hemān-dem şāh üzengü üzre durdı3

Ḳılıç-ıla aña bir ḍarb urdı 

10905 Ki ḳalḳanın kesüp başına irdi4

Anı gögsine dek iki ayırdı

Taḥsīn itdiler melāʾikler hemīn15

Didi müʾminler ki yā şāh āferīn6

Emīrü’l-müʾminīn ol şāh-ı merdān
Yine cevlān idüben ḳıldı devrān 

Didi ḳandadur ol çābük-süvārı 
Bu şeyṭān leşkerinüñ nāmudārı 

Beni meydāna ister-idi ol dün7

Bugün ḳorḳdı mı kim gelmez ne içün 

10910 A 334b Esed çünkim işitdi işbu sözi8

Ḳaḳıdı od gibi ḳızardı gözi

Delü deve gibi baġdan boşanmış 
Demüre ġarḳ olmış oda dönmiş 

 10900 durdılar: ṭurdılar İ.
 10903 alġıl uş: uşda İ.
 10904 durdı: ṭurdı İ.
 10905 kesüp: kesip A. // gögsine: gögsüne İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 10907 yā şāh (Berlin 296b): şāha A, İ.
 10909 ister-idi: istedi İ.
 10910 gözi: yüzi İ.
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Elinde nīzesi meydāna girdi1

Şehüñ cengine key merdāne girdi 

Şu resme kim dutışdı ol erenler2

Ṭaña ḳaldı iki ṣafda görenler

İ 213b Cidālar birbirisine ṭolaşdı
Çaḳıldusı göge çıḳdı ulaşdı 

10915 Köpürdi atları ḳopardılar toz
Ki toz içinde oldılar belürsüz

Tamāmet ġulġule ṭoldı felekler3

Duʿā ḳıldı ṭokuz gökden melekler

Esed çün ḫaṣmınuñ cengini gördi4

Degül ṣanduġı gibi çekdi durdı

Didi kimsin iy ṣuṣayan ḳanına5

Aduñ nedür i ḳaṣd iden cānına

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Kim Esedven ben ki şīr-i ner benem6

Kim ʿArabda yaluñuz bir er benem 

10920 Niçe niçe pehlevānlar ḳırmışam7

Kim bugün dillerde uş ezber benem

Pehlevānların cihānuñ yazsalar8

Cümlesi içinde ser-defter benem

Heybetümden dīv ü ʿifrītler ḳaçar9

Kim ḳılan arslanları ebter benem

 10912 Şehüñ: Şāhuñ İ.
 10913 dutışdı: ṭutuşdı İ. // ṣafda: ṣaġda İ; görenler: ṭuranlar İ.
 10916 ṭokuz: yidi İ; gökden: gökde İ.
 10917 durdı: ṭurdı İ.
 10918 Aduñ: Adıñ İ; cānına: canına A.
 10919 şīr-i ner: şīr ü ner A, İ.
 10920 Kim: İ nüshasında yoktur.
 10921 Pehlevānların: Pehlevānlarıñ İ.
 10922 ʿifrītler: ʿifritler İ. // ḳılan: yaḳīn İ; arslanları: aṣlanları A, arṣlanları İ.
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Baş kesici ḳan dökici çoḳ-durur1

Ḳamusından ille kim bed-ter benem

Didi bunı gezdi cevlān eyledi2

Döndi bu kez şāh-ı merdān söyledi

10925 A 335a Şāh-ı merdān didi şīr-i ner benem3

Kim güneşden dünyede aẓher benem

İy laʿīn ögme seni ḥaddüñi bil
Kim cihānda bī-bedel bir er benem

Mancınıġ-ıla havāya atılan4

Ḫayberi ṭartup yıḳan Ḥaydar benem

Ulu leşkerler baṣıcı ḳırıcı
Ṣarp ḳoşunlar bozıcı ṣafder benem 

Mirḥab-ıla ʿAnteri iki biçen
Ol ki cengi ṭoldı ser-defter benem

10930 Pādişāhlar heybetümden ditreşür
Kim ʿacāyib işlere maẓhar benem

İbn-i ʿamm-i Muṣṭafāyam şīr-i Ḥaḳ
Ṣarp ḥiṣārlar alıcı server benem 

Adumı ṣormaḳ ne ḥācetdür benüm5

Kim güneşden rūşen ü aẓher benem

Ol ʿAlī kim ṭoldı ʿālem adı-la
Aç gözüñi görgil iy kāfir benem 

Ḥāżır ol kim seni iki yararam
Dökerem ḳanuñı yire ḳararam

10935 Yā Müsülmān ol ḫalāṣ it cānuñı6

Yāḫu al boynuña ḳara ḳanuñı

 10923 dökici: döküci İ. // ille: illā İ; bozıcı: bozucı A, İ; bed-ter: beter İ.
 10924 gezdi: yine İ.
 10925 dünyede: dünyāda İ.
 10927 Mancınıġ-ıla: Mancılıġ-ıla A. // ṭartup: ṭartıp A.
 10932 Adumı: Adımı İ.
 10935 Yāḫu: Yāḫud İ.
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Ḥamle ḳıldı yine şāha ol laʿīn1

Yine cenge durdılar anlar hemīn

Bir ḳılıç urdı emīre ol dilīr 
Ḳalḳana aldı anı ol-dem emīr

Döne geldi bir ḳılıç urdı aña
Şāh-ı merdān kim gören ḳaldı ṭaña 

A 335b Ḳarşu virdi ol laʿīn ḳalḳanını2

İ 214a  Şol ḫıyār bigi iki böldi anı

10940 Yarusı ḳaldı elinde ol laʿīn
Anı daḫı yire bıraḳdı hemīn

İlle ʿaḳlı uçdı ḳorḳdı yüregi3

Rengi yüzin oldı zaġferān bigi

Didi durġıl yā ʿAlī geldüm yine4

Pes çevürdi atı başın ardına

Aldı bu kez ḫāṣ pūlāddan bir siper5

Kim ne tīr geçerdi aña ne teber 

Pūlāduñ üstine ḫām deve göni6

Biş ḳat urup muḥkem itmişler anı

10945 Dünyede kesmezdi anı bir ḳılıç7

Geçmez-idi aña bir oḳ daḫı hīç 

Döndi geldi kendü ecel-gāhına8

Söyledi pes ol erenler şāhına 

Maġrūr olma yā ʿAlī dir ḳalḳanı 
Ḳılıcuñ kesdi-se faḫr itme anı

 10936 durdılar: ṭurdılar İ.
 10939 bigi: gibi İ.
 10941 İlle: İllā İ. // yüzin oldı: oldı yüzinüñ A; yüzin: yüzinüñ İ; bigi: gibi İ.
 10942 durġıl: ṭurġıl İ.
 10943 pūlāddan: pūlātdan İ. // tīz: tir A; ne tīr: yine tīr İ.
 10944 Pūlāduñ: Pūlādıñ İ; üstine: üstüne A, İ. // anı: onı A.
 10945 Dünyede: Dünyāda İ; kesmezdi anı: anı kesmezdi İ.
 10946 kendü: kendi İ.
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Uş yaḳın geldi ki ḳavmuñ ḳardaşuñ1

Aġlayısar senüñ-içün yoldaşuñ

Şāh-ı merdān didi herze söyleme2

İy ḳaçıcı var yalan lāf eyleme 

10950 Neñ var erlikden getürgil iy laʿīn3

Kim ölümüñ bil ki gelmişdür yaḳın 

Ḥamle ḳıldı pes ʿadüvvu’llāh hemān4

Şāh-ı merdān üstine sürdi revān 

Ḳarşu geldi pes ʿAlī daḫı aña
Şöyle ceng oldı gören ḳaldı ṭaña 

Ḳopdı ol meydān içinde ḳara toz5

Görmez oldı ikisini daḫı göz

A 336a Pehlevānlar yüregi oldı dü nīm6

Düşdi leşkerler içine ters ü bīm

10955 Ol Resūlu’llāh duʿā ḳıldı hemīn
El getürdi didi āmīn müʾminīn 

Hem melekler ḳıldılar gökden duʿā 
Didiler kim şāhı bekle iy Ḫudā

Toz yarıldı çıḳdı ol iki dilīr7

Birbirisine ṭolaşmış hem-çū şīr 

Şāh-ı merdān ol laʿīne ol zamān8

Dilkü oyunını oynadı hemān

Kendüyi gösterdi cengden key melūl9

Şöyle ḳaçar bigi oldı andan ol

 10948 ki: İ nüshasında yoktur. // senüñ: şānuñ A.
 10949 eyleme: söyleme İ.
 10950 erlikden: erlikde İ.
 10951 üstine: üstüne İ; sürdi: vardı İ.
 10953 oldı: oldı ol İ; ikisini: ikisin İ.
 10954 bīm: nīm İ.
 10957 Birbirisine: Didi birbirin İ; ṭolaşmış: ṭutmış İ.
 10958 oyunını: oyununı A, İ.
 10959 bigi: gibi İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
10960 Didi ol yā ʿAlī ḳanda ḳaçarsın1

Ki düşdüñ pençeme ḳanda uçarsın

Elinden sen bugün ben pehlevānuñ2

Daḫı ḳurtarımazsın bil ki cānuñ

Yitişdi ḳaṣd ḳıldı ol velīye3

Yaḳın ḳaldı ki ḍarb ura ʿAlīye

Hemān-dem döne geldi şāh-ı merdān4

Ḳaḳıdı naʿra urdı şīr-i Yezdān

Ṣanasın gürledi raʿd-ı bahārī15

Yüregi ḳopdı ḫalḳuñ cümle varı

10965 İ 214b Ṭaña ḳaldı baḳan iki yañadan 
Didiler ṣāʿiḳa indi semādan

ʿAdüvvu’llāhuñ ʿaḳlı zāʾil oldı6

Ki altında atı ḳurıdı ḳaldı

Üzengü baṣdı ḳalḳdı şāh-ı merdān7

Aña bir ḳılıç urdı şīr-i Yezdān

A 336b Didi al Ḥaydar-ı Kerrār elinden8

Bu ḍarbı Fārisü’l-ebrār elinden

Esed ḳalḳanı ḳarşu virdi durdı9

Üzengü baṣdı key muḥkem oturdı

10970 İrişdi Ẕü’l-fiḳār ḳalḳanı yardı10

Başından buṭına dek anı yardı

 10960 uçarsın: ḳaçarsın İ.
 10961 Elinden: Elümden İ. // ḳurtarımazsın: ḳurtarımazsıñ İ.
 10962 ki ḍarb: ḍarb İ; ura: urdı A.
 10963 şīr-i: şīr ü A.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 10966 ḳurıdı: ḳorḳdı İ.
 10967 Üzengü: Üzengi İ. // şīr-i: şīr ü A, İ.
 10968 Didi al: Al imdi İ. // Fārisü’l-ebrār: Fārisü ebrār A.
 10969 durdı: ṭurdı İ. // Üzengü: Üzengi İ.
 10970 buṭına: budına İ.
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Ki ḳalḳanı-la iki biçdi anı1

Cehennem ṭamusına gitdi cānı 

Müsülmānlar didiler āferīn-bād
Ki kāfir leşkerinden ḳopdı feryād 

Hezārān āferīn didi melekler 
Ki ṭoldı şādılıġ-ıla felekler

ʿAlī dutdı atın ḳılıcın aldı2

Resūlu’llāh ḳatına döndi geldi 

10975 Resūlu’llāh ḳıluban āferīni13

Müsülmānlar inüp öpdi elini 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ol çeride bir ulu beg var-ıdı
Pehlevān şimşīr-zen hem Ḳays adı

Ol laʿīnüñ ḳavmları dirildiler4

Vardılar Ḳaysa şikāyet ḳıldılar 

Didiler kim gör ʿAlī n’itdi bizi
Niçe öldürdi_al-ıla ulumuzı

Bir kişi yoḳ kim dileye ḳanını
Tā ki şādān ide anuñ cānını

10980 Ġayret itdi öykelendi ṭurdı ol5

Bıyıġın burdı didi olmañ melūl

Ben Muḥammed başını anuñ-içün 
Keseyüm meydān içinde uş bugün 

Geydi pes cengüñ ṭonını ol laʿīn26

Aldı bir ḳalḳan daḫı muḥkem hemīn 

 10971 Ki: Kim A.
 10974 aldı: eliñ İ. // Resūlu’llāh ḳatına döndi geldi: Müsülmānlar inüp öpdi elin İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 10977 dirildiler: dirildi İ. // Vardılar: Varup İ; şikāyet ḳıldılar: şikāyetler ḳıldı İ.
 10980 ṭurdı: döndi A.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
A 337a Bir altunlu ḳılıç baġlar biline 

Muṣayḳal nīzesin aldı eline

Şehāne bir ata oldı süvār ol1

Ki key adlu beg-idi nāmudār ol

10985 Yöridi sil gibi meydāna girdi
Yanar od gibi ol cevlāna girdi

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Şiʿr oḳıdı kendüyi ögdi hemīn
Döndi depdi meymeneye ol laʿīn 

Çıḳdı andan ṣol yañaya ṣaldı at2

Ḫaylī müʾminler elinde oldı māt 

Çıḳdı andan ḳalbe depdi ol laʿīn3

Anı böyle göricegez müʾminīn

Oḳa dutdılar hemān döndi yine4

Vardı meydānında durdı yirine 

10990 Pes çıġırdı yā Muḥammed tā niçe5

Ḳırdurasın pehlevānlar hā niçe

Dünye ḫalḳın ḳırdurursın hā niçün6

Sen daḫı meydāna gel girgil bugün

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
İ 215a İkimüz ceng idelüm ger beni sen 

Alursañ ḳurtıla ḫalḳuñ elümden 

Veger yā öldürür-isem seni ben
Cihānuñ ḫalḳı ḳurtıla elüñden

 10984 adlu: atlu A.
 10987 andan: atdan A; yañaya: yaña İ.
 10988 ol: İ nüshasında yoktur.
 10989 dutdılar: ṭutdılar İ. // meydānına durdı: meydānda ṭurdı İ.
 10990 niçe: nice İ. // niçe: nice İ.
 10991 Dünye: Dünyā İ; niçün: neçün A, nice İ.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Dir münāfıḳlar ki inṣāf itdi ol1

Çün işitdi işbu sözi ol Resūl

10995 Pes didi “Allāhu ekber” yā ʿAlī12

Tīz yöri cevşen getürgil yā velī3

Pes getürdi cevşen-i fāżılı ol
Ol mubārek egnine geydi Resūl

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Saʿādetlü başına miġfer urdı
Ata bindi hemān meydāna sürdi 

A 337b Müsülmānlar ki feryād eylediler  
Ḳamusı aġlaşuban söylediler

Didiler yā Resūla’llāh daḫı biz4

Ḳırılmaduḳ niçün cenge gidersiz

11000 Biz Allāha ne ʿöẕr-ile varayuz5

Ki sen cenge varasın biz durayuz 

Temāşā eylegil sen biz varalum 
Ḳırılalum öñüñde hem ḳıralum 

Ḳırılmayınca işbu ḳavm yiksān6

Saña nevbet degül cenge i sulṭān

Egerçi pehlevānlıḳda bugün biz7

Bilürüz kim biñ onca siz yaḳınsız 

Didi ʿAbbās kim iy cānum ne dirsin8

Kime ḳoduñ bizi cenge gidersin 

 10994 ki: A nüshasında yoktur.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 10995 Tīz: Tiz A, İ.
 10999 niçün: neçün A.
 11000 Allāha: anda İ. // durayuz: ṭurayuz İ.
 11002 i sulṭān: iy cān İ.
 11003 biz: siz İ.
 11004 ne dirsin: n’idersin İ.
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11005 Didi ḳodum sizi Perverdigāra
Sizi bini yaradan Kirdigāra

Dün ü gün rızḳ virüben ṣaḳlayana
Ki ʿilm ü ḳudret-ile bekleyene 

Feleklerde melekler ḳıldı ġulġul
Ki seyyid sürdi bugün cenge Düldül

Didiler n’oldı yā Rab kim Resūlüñ 
Ki cenge kendü gider ulu ḳuluñ 

Ḫiṭāb irişdi kim ḫāmūş oluñ siz1

Duʿālar eyleyüp tesbīḥ ḳıluñ siz 

11010 Ḳamu işi görürem ben bilürem
Elümdedür ne ḳılsam ben ḳıluram 

Buyurdı Ḥaḳ Taʿālā Cebrāʾīle2

Ki vara ṣol yanınca cenge bile 

Hem İsrāfīle buyur ṣaġ yanınca3

Vara cenge bile yine dönince

A 338a O Mīkāʾīl ḳafāsında dururdı4

Ki cān alıcı öñince yörürdi 

Resūlu’llāh hemān meydāna girdi5

O kāfir cengine merdāne girdi 

11015 Müsülmānlar görüben oldı giryān 
Göñüller yandı cānlar oldı biryān 

Emīrü’l-müʾminīn ol şāh-ı merdān6

Didi gördüm besī ceng-i dilīrān 

 11009 irişdi kim (Berlin 299b): geldi ki A, İ.
 11011 vara ṣol yanınca: varasıñ ṣolınca İ.
 11012 buyur: buyurdı A.
 11013 dururdı: ṭururdı İ.
 11014 cengine: cenge İ.
 11016 besī: belī İ; ceng: iy ceng A, İ.
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Resūlu’llāh gibi çābük-süvārı
Bu resme görmedüm bir nāmudārı

İ 215b Çü baḳdı gördi Ḳays kim geldi bir er1

Degül dünyāda bir kimseye beñzer

Ki nuṣret atına olmış süvār ol 
Beġāyet temkīn-ile şāhıvār ol 

11020 Yüzinde nūr kelām-ı Ḥaḳ dilinde
Ki tīġ-i intiḳām dutar elinde

Tenine ditreme uġradı durdı2

Ne ulusın aduñ ne didi ṣordı

Didi adum Muḥammeddür olam ben 
Ki cenge istedüñ bugün beni sen

Didi Ḳays yaʿnī istihzā idüben13

Niçe geldüñ yaluñuz cengüme sen

Ki benden ḳorḳmaduñ mı yoldaşuñ yoḳ 
Mededcik yarıcıḳ bir ḳoldaşuñ yoḳ 

11025 Resūlu’llāh didi Perverdigārum 
Mededcim yarıcımdur baña yārüm 

Ki gök yir milkidür birdür hemānā4

Ki ḳādirdür ḳamu işde tuvānā

Didi Ḳays imdi anuñ yardımı-la 
Benümle cenge gir Tañrıñla bile

A 338b Ki ben tañrılarumla Lāt u ʿUzzā5

Ki üç yüzdür kimi esfel kim aʿlā

Olaruñ yardımı-la ceng ḳıluram6

Baña yardım ḳılur anlar bilürem 
 11018 baḳdı: bildi A.
 11021 durdı: ṭurdı İ. // ulusın: ulursıñ İ; aduñ: adıñ İ .
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 11026 hemānā: hemān İ. // tuvānā: tuvān İ.
 11028 kim: kimi İ.
 11029 Olaruñ: Olarıñ İ.
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11030 Ögdi kendü kendüyi medḥ eyledi11

Döndi birḳaç herze sözler söyledi2

Didi pes yā Muḥammed di niçün sen3

Ki hergiz şiʿr oḳımazsın bu neden 

Resūl didi ki ben şāʿir degülem4

Ki şiʿr eydem beni ben medḥ ḳılam

Şu ḥarfler ṣaġışınca şimdi baña
Ki sögdüñ laʿnet itsün Tañrı saña

Bunı didi birez oḳıdı Ḳurʾān5

Ki Ḥaḳ birligine ol-ıdı bürhān 

11035 ʿAdüvvu’llāh didi bu şiʿr olamaz6

Ki şāʿirden bu resme söz gelemez 

Resūl didi budur Allāh kelāmı7

Ki ins ü cinnī cem ʿolsa tamāmı 

Düzemezler bunuñ bir sūresinüñ
Miẟālini ne ʿaḳluñ ola sinüñ

Didi ol bilmezem ben sen ne dirsin8

İşitmezem sözüñi ben ne dirsin

Al işbu ḍarbı imdi şol kişiden9

Ki üç yüz tañrıya ṭapar kiçiden

11040 Ki ol tañrılaruñ cümle ulusı10

Hübel aʿlā-durur key sevgülüsi

1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 11030 kendü kendüyi: kendüyi key İ; kendüyi: kendiyi A.
 11031 di niçün: niçün İ; niçün: neçün A. // hergiz: hirgiz İ
 11032 Resūl: Resūlu’llāh İ; ki: kim İ.
 11034 birez: birāz İ. // ol-ıdı: olurdı İ.
 11035 olamaz: olmaz A, İ. // gelemez: gelmez A, İ.
 11036 Resūl: Resūlu’llāh İ.
 11038 dirsin: dirsiñ İ. // dirsin: dirsiñ İ.
 11039 işbu ḍarbı imdi: imdi işbu ḍarbı İ. // kiçiden: kişiden İ.
 11040 Ki: Kim İ; tañrılaruñ: tañrılarıñ İ. // key: hem İ.
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Bunı didi hemān-dem ḥamle ḳıldı1

Resūlüñ üstine ḳaṣd itdi geldi

Resūlu’llāh daḫı hem ḳıldı ḥamle 
İki leşker olara baḳdı cümle

A 339a, Ḳamu ervāḥı geldi enbiyānuñ 
İ 216a Resūle yardıma hem evliyānuñ

Tamāmet ʿarş u kürsī nüh felekler2

Ḳamusı cünbişe geldi melekler 

11045 ʿAdüvvu’llāh Resūl üstine irdi3

Hemān-dem ḍarb-ıla bir ḳılıç urdı 

Resūlu’llāh anı ḳalḳana aldı
Anuñ ḍarbını anda red ḳıldı

Didi ḍarb böyle mi urur erenler4

Ki nā-merddür bu resme ḍarb uranlar 

Diledi ḍarb ura merdāne aña5

Ki görenler ḳala-y-dı aña ṭaña 

Esirgedi yine ḳıldı şefeḳat6

Ki ʿālem ehline ol-ıdı raḥmet

11050 Ḥarīṣ-idi hem ola ḫalḳ Müsülmān7

Fe-ḫāṣṣa ulular ola yā merdān 

Hemān ṣıçratdı_atın bir ḍarb urdı8

Ḳılıç yanı-y-ıla pes çekdi durdı

Didi Ḳays yā Muḥammed çoḳ dilīrān9

Ki gördüm ben cihānda nāmudārān 

 11041 üstine: üstüne İ.
 11044 ʿarş u: ʿarşı A. 
 11045 Resūl üstine: Resūlüñ üstüne İ.
 11047 ḍarb: ḍarbı İ.
 11048 ḳala-y-dı aña: ḳamu ḳaldılar İ.
 11049 Esirgedi: Esīrgedi İ.
 11050 Fe-ḫāṣṣa: ḫuṣūṣan İ.
 11051 ḍarb: bir ḍarb A. // çekdi durdı: çaldı ṭurdı İ.
 11052 çoḳ: pes İ. // bin: ben İ; nāmudārān: yā merdān İ.
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Senüñ gibi ʿaceb çābük-süvārı1

Cihānda görmedüm bir nāmudārı

Velī ḥayf kim ḳılıç urmaḳ işini2

Ki bilmezsin ḳılıcuñ çalışını

11055 Resūl didi kerīm oldur cihānda3

Ki güci yiticek ʿafv ide anda

Dilek dileseler ḳıla ʿaṭāyı
Ḳaçan ʿahd eylese ḳıla vefāyı

Cihānda bini Allāh raḥmet-içün4

Yaratmışdur cihānda devlet-içün 

A 339b ʿAẕāb-içün yaratmadı beni Ḥaḳ
Gözüñ aç iy laʿīn olmaġıl aḥmaḳ 

ʿAdüvvu’llāh didi hīç minnet itme5

Esirgeme beni hīç raḥmet itme

11060 Ki sinüñ dīnüñe girür degülem6

Esirger saña yüz görür degülem 

Bunı didi hemān-dem ḳıldı ḥamle 
İşāret ḳıldı küffār depdi cümle 

Ki zīrā böyle tedbīr eylemişler 
Ṭanışup sözlerin bir eylemişler

Ki çün meydāna gire ol Resūle7

O küffār dört yanından ḥamle ḳıla 

Anı meydānda ortaya alalar8

Ḳılıç şebde-y-le ṣad pāre ḳılalar

 11053 Senüñ: Şunuñ İ.
 11054 bilmezsin: bilmezsiñ İ.
 11055 Resūl didi: Resūlu’llāh didi kim İ.
 11057 bini Allāh: Allāh beni İ. // Yaratmışdur: Yaratmışdum İ.
 11059 raḥmet: İ nüshasında mükerrer yazılmıştır.
 11060 Esirger saña yüz görür: Esirgerseñ saña yüz urur İ.
 11063 yanından: yañadan İ.
 11064 şebde-y-le ṣad pāre: ṣad pāre şebde ile İ.
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11065 Anı bilmez o cāhiller ẕī-aḥmaḳ1

Ki bekler dāʾimā gökden anı Ḥaḳ

Resūlu’llāh ʿaceb ġavġāya düşdi2

Ki üşdi düşmen ol ortaya düşdi

Biş on biñ kişi ḳaṣd itdiler aña3

Feleklerde melekler ḳaldı ṭaña

Ṣaḥābe düşdi cümle ıżṭırāba
Niyāz idüp yüz urdılar türāba 

İ 216b Müsülmānlar ḫurūşa geldi cümle4

Diledi şāh-ı merdān ḳıla ḥamle

11070 Velī destūr yoġ-ıdı hīçbirine5

Ki cenge vara durdılar yirine 

Tevekkül ḳıldılar Allāha taḥḳīḳ
Ki manṣūrdur Resūl olmışdı taṣdīḳ 

Resūl ḳorḳmadı hīç kāfir biñinden6

Ḳomadı düşmenin kendü öñinden 

A 340a Hemān-dem ḳaçdı Ḳays didi uruñ hāy 
Muḥammed budur üşüñ öldürüñ hāy

Resūlu’llāh yitişdi heybet-ile7

Ṣunuban dutdı Ḳaysı ḳudret-ile

11075 Şol arslan gibi kim duta sıçanı8

Götürdi aldı diri geldi anı 

Müsülmānlar aluban baġladılar9

Ki cānın laʿnet-ile ṭaġladılar

 11065 ẕī-aḥmaḳ: zī-aḥmaḳ A. // bekler dāʾimā gökden: gökden dāyimā bekler A.
 11066 düşmen: düşmān İ; ol ortaya: üstüne İ.
 11067 itdiler: itdi İ.
 11069 ḫurūşa: cūşa İ.
 11070 durdılar: ṭurdılar İ.
 11072 hīç: hiç A; biñinden: beginden İ. // düşmenin: düşmeni A, düşmānın İ.
 11074 Ṣunuban: Ṣunıban A.
 11075 arslan: aṣlan A, M.
 11076 aluban: alıban A.
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Sevindiler beşāret ṭoldı ʿālem
Ki geldi ṣaġ selāmet şāh-ı ādem

O kāfir leşkeri hem oldı maġbūn
Yine çādırlarına döndi maḫzūn 

Resūl gördi ki bir kişi atına1

Ki laʿnet didi oḳıdı ḳatına

11080 Didi laʿnet dime döner diyene
Gelür laʿnet yine ol söyleyene

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ol didi bu at ḳatı kāhil-durur2

Ḫaste ḳıldı durdı bini öldürür

Didi bundan ayruḳ atuñ yoḳ mıdur3

Ol didi kim yoḳdur ancaḳ iş budur

Pes Resūlu’llāh duʿā ḳıldı aña
Ol kişi didi aña ḳaldum ṭaña

Daḫı bir at öñine ṭolanmadı4

Varduġınca oldı tīz dölenmedi

11085 Aḫşam irdi ḳıldı ārām ḫāṣṣ u ʿām5

Pes Resūl öñine ḳodılar ṭaʿām

Ṣundı çün bir loḳma götürdi hemān6

Bir iñildü üni geldi nā-gehān

Zār iñiler dir ki görüñ ḥālümi
Kim yitürdüm oġlumı hem mālumı

A 340b Çün işitdi ol iñildüyi Resūl7

Tīz elinden loḳmasını ḳodı ol

 11079 gördi: didi A.
 11081 kâhil: kâhel A. // durdı bini: beni ṭurdı İ.
 11082 ayruḳ (Berlin 301b): artuḳ A, İ. // işbudur: bu-durur İ.
 11084 öñine: öñüne İ. // tīz: tiz A.
 11085 Resūl öñine: Resūlu’llāh öñüne İ.
 11086 iñildü: iñildi A, iñilti İ; üni: ün A.
 11088 Tīz: Tiz A, İ.
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Didi kimdür yā Bilāl zār aġlayan
Derd-ile böyle dil-figār aġlayan

11090 Didi kim şol dutduġuñ düşmendür ol1

Ḳays ibn-i Mürre-durur yā Resūl

Didi varġıl yā Bilāl bendini al
Anı āzād eyle gitsün daḫı gel

Ol didi kim yā Resūla’llāh hele2

Yud daḫı bir loḳma alduñ çün ele

Yā Bilāl dir yudımazam n’ideyüm3

Ol iñiler loḳma niçe yudayum

İ 217a Pes Bilāl vardı giderdi bendini
Didi āzād eyledüm var git seni

11095 Ol didi bini kim āzād eyledi
Kim bu ġamgīn göñlümi şād eyledi 

Didi Peyġāmber işitdi zāruñı4

Raḥm ḳıldı añmadı āzāduñı

Didi imdi al ḳatına var beni
Kim sözüm var görmek isterem anı 

Pes Resūlu’llāh ḳatına geldi ol 
ʿĀdetince ḫoş taḥiyyat ḳıldı ol

Pes didi kim yā Muḥammed tā bugün 
Senden ulu düşmenüm yoġ-ıdı dün 

11100 Şimdi senden ulu dūstum yoḳ-durur5

Ḳamudan sevgüñ senüñ artuḳ-durur

İlle işbu put dīni erkānını6

Dilemez göñlüm ki terk idem anı

 11090 Didi kim: Didiler İ; düşmendür: düşmāndur İ.
 11092 Yud: Yu A.
 11093 yudımazam: yudamazam İ.
 11096 āzāduñı: āzāruñı A. 
 11100 dūstum: dostum A.
 11101 İlle: İllā İ; dīni: dini A. // Dilemez: Dilemezem İ.



1194 TENKİTLİ METİN 

ʿAhd ḳıldum saña düşmen olmayam1

Hem çeriñ-ile daḫı ceng ḳılmayam

A 341a Ol çeriye daḫı ceng itdürmeyem12

Ceng-içün bir oḳ daḫı atdurmayam

Ġadr idersem işbu ḳılıç-ıla ben3

İki pāre olayum hem ġadr iden

11105 Pes Resūlu’llāh didi var yoluña 
Uġrayasın durmaz-ısañ ḳavlüñe

Döndi Peyġāmber ḳatından ol laʿīn4

Göñli ġaddār sīnesinde ṭolu kīn

Başı ṭolu küfr-ile vardı yine5

Çün selāmet irdi kendü ḳavmına

Didi maʿẕūr dutuñ iy ḳavm kim hemān6

Ceng iderem dünyede bunca zamān

Ben Muḥammed bigi bir çāpük-süvār7

Görmemişem dünyede yā ḳanda var

11110 İki aḳ ḳuş iki yanında durur
Ḳanadın ḳılıcuma ḳarşu virür

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ve-līkin cāẕūlıġıdur ol anuñ8

Ki üstād cāẕūsı oldur cihānuñ

Yarın yine süvār oluñ ser-ā-ser9

Ḳoşunlar baġlayup duruñ ber-ā-ber

 11102 düşmen: düşmān İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 11104 Ġadr: ʿÖẕr A. // olayum: olayım A, İ; ġadr: öẕr A.
 11106 Göñli ġaddār sīnesinde: Göñül ġaddāresinde İ.
 11107 irdi: vardı İ.
 11108 maʿẕūr: maġrūr A. // dünyede: dünyāda İ.
 11109 bigi: gibi İ. // dünyede: dünyāda İ.
 11111 Ve-līkin: Velakin İ. // üstād: üstāẕ A.
 11112 duruñ: ṭuruñ İ.
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Ne kim varsa ḳamu mālı ṭavarı
Çeri ardına gelsün cümle varı

Eger anlar baṣarlarsa bu māla1

Ṭolaşa ḳoya bizi māla ḳala

11115 Yarın bir kezden āheng eyleyelüm 
Ḳamumuz cidd-ile ceng eyleyelüm 

Öñüñüzce yine ben yöriyeyüm2

Yine evvel ḳılıcı ben urayum

Dürişelüm bugün bir ad idelüm3

Cihāndan yaḫşi ad-ıla gidelüm

A 341b Bu fikr-ile uyımadılar ol dün4

Gice geçdi irişdi çün yine gün 

Hemān-dem durdı Ḳays bindi atına5

Şeyāṭīn leşkeri geldi ḳatına

11120 İ 217b Ḳamu bir kezden āheng eylediler
Ki kīn-ile ulu ceng eylediler

Ṣanasın bir ten oldılar ser-ā-ser6

Resūl üstine yöridi ber-ā-ber 

Müsülmānlar daḫı hem ḳıldı ḥamle7

O kāfir leşkerine ḳarşu cümle

Dutışdı yine ol gürbüz çeriler8

Erenler ejdehālar heft-seriler 

Şeyāṭīn leşker-ile Ḥaḳ çerisi 
Ulaşdılar uşaġı vü irisi

 11114 ḳoya bizi: bizi ḳoya A.
 11116 yöriyeyüm: yöriyeyim A. // urayum: urayım A.
 11117 Cihāndan: Cihānda İ.
 11118 uyımadılar: uyumadılar İ. // irişdi: oldı İ.
 11119 durdı: ṭurdı İ.
 11121 ten: den İ. // üstine: üstüne A, İ.
 11122 ḳıldı: ḳıldılar İ.
 11123 Dutışdı: Tutuşdı İ.
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11125 Ḳarışdı birbirine ḳopdı ṭozlar 
Ḳafālar deldi oḳlar dökdi gözler 

Yine ḳopdı ḳıyāmet ceng ulaşdı 
Yılanlar gibi şebdeler ṭolaşdı 

Yitişdi göklere ḳanuñ buḫārı1

Ki dutdı gün yüzin yirüñ ġubārı 

Yine tenler yarıldı çıḳdı cānlar 
Yine başlar dökildi aḳdı ḳanlar 

Yine dökildi ṭopraġa erenler2

Bunı böyle ḫaber virdi görenler

11130 Emīrü’l-müʾminīn dīn pehlevānı3

Ber-ā-ber oldı Ḳaysa nā-gehānī

Yitişdi başına bir ḳılıç urdı4

Ḫıyār bigi iki biçdi devürdi 

A 342a Cehennem itlerine gitdi cānı 
Baṣıldı leşkeri çün gördi anı 

Ṭaġıldı ḳaçdı kāfir ṭaşa ṭaġa5

Kimi dutıldı düşdi başı baġa 

Müsülmānlar yitüp ḳılıç ururlar 
Kimin dutup kimini öldürürler 

11135 Alurlar raḫtları mālı ṭavarı
Şu deñlü kim ṭuyarlar cümle varı

O il ḫalḳı gelüp oldı Müsülmān6

Olara telḳīn itdi dīn ü īmān 

 11127 dutdı: tutdı İ.
 11129 dökildi ṭopraġa: ṭopraġa düşdi İ. 
 11130 dīn: ol dīn İ.
 11131 bigi: gibi İ; devürdi: ṭurdı İ.
 11133 Ṭaġıldı: Daġıldı A.
 11136 il: ilüñ İ; gelüp: gelip A.
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İçinde ḳodı bir beg kim olara11

Kim irşād ide uyḫudan uyara

Müsülmān olanuñ mālın ṭavarın 
Resūlu’llāh buyurdı virdi varın 

Bir iki gün oturdı döndi yine2

Resūlu’llāh hemān şehri yolına

11140 Çünki geçdiler bir iki bādiye23

İrdiler bir otlu ṣulu vādīye4

Aḳar ṣular ʿacāyib murġızārı5

Çü gördiler o resme sebze-zārı

Resūlu’llāh buyurdı ḳondı leşker 
Ḳamu çādırların dutdı ser-ā-ser 

Resūl-içün dutılan çādır ol gün 
Adımı ṭāʾif-idi rengi gülgūn 

Buyurdı kim getürdiler esīri
Demür baġlara baġlu çoḳ dilīri 

11145 Olara telḳīn itdi dīn ü īmān 
Ḳabūl itdi kimi oldı Müsülmān

İ 218a Ḳabūl itmeyenüñ boynın ururlar6

Esīrüñ çoġın ol gün öldürürler 

A 342b Resūl didi Kerīmüñdür bu ḫūyı
Ki incitmez el urmaz ehl-i mūyı

Daḫı şöyle buyurmışdur baña Ḥaḳ7

Zenāne dınma merdānı ḳır ancaḳ 

1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 11139 hemān: yine İ.
2 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 11140 Çünki: Çün İ. // İrdiler: İrdi İ.
 11141Çü: Çün İ. // o: bu İ.
 11146 boynın: boynun A; ururlar: urdılar İ. // öldürürler: öldürdiler İ.
 11148 Zenāne: Zenneye İ; dınma: dıñmaki İ.
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Yöriñ ʿavretleri ḳoñ kim yolına 
Gide her birisi illü iline

11150 Bir ṣaḥābe durdı ol-dem söyledi1

Yā Resūla’llāh olara siz didi 

N’ola ger İslāmı ʿarż eyleseñüz123

Sırr-ı vaḥdet sözini söyleseñüz 

Begendi çün Resūl işitdi anı4

Buyurdı kim getürdiler zenānı

Oları luṭf-ıla ḫoş dāʿvet itdi5

Ḥaḳuñ birligine çoḳ ḥüccet itdi 

Ḥalāvet birle söyledi kelāmı6

Bezendi ḥüsn-i ḫulḳ-ıla tamāmı

11155 Beyān itdi sekiz uçmaḳ Naʿīmin7

Didi hem ṭamunuñ nārı Caḥīmin

O ḫatunlar çoġı oldı Müsülmān8

Resūl didi getürdüñüz çün īmān 

Dilerseñüz çerim-ile gelüñ siz9

Medīnede bizüm-ile oluñ siz

Dilerseñüz ilüñüze varuñ siz210

Velī dīn üstine ḳāʾim duruñ siz 

Muṭīʿ oluñ Ḫudāya bize daḫı 
Ḥarāmdur kāfir erler size daḫı 

 11150 durdı: ṭurdı İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 11151 ger İslāmı ʿarż (Berlin 303a): İslāmı ʿarża A; ʿarż: yine ʿarż İ. // sözini (Berlin 303a): sırrını A, İ.
 11152 Resūl: Resūlu’llāh İ. // Buyurdı: Buyurdılar i.
 11153 Ḥaḳuñ: Ḥaḳḳuñ İ; çoḳ: ḫoş İ.
 11154 Bezendi: Bezenmiş İ.
 11155 Naʿīmin: Naʿimin İ. // Caḥīmin: nāhīyenin İ.
 11156 Resūl: Resūlu’llāh İ; getürdiñüz: getürdüñüz A.
 11157 çerim-ile (Berlin 303a): bizim-ile A, İ.
2 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 304b).
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11160 Didiler uġraruz ulu ziyāna1

Seni ḳoyup giderseyüz yabāna 

 Senüñ-çün küllī geçdük ḫānümāndan2

Oġul ḳız māl u milk ü baş u cāndan 

Daḫı ayrılmazuz bile giderüz
Seni bulduḳ daḫı işi n’iderüz

A 343a Esed ibn-i Ġuveylem ol laʿīnüñ3

Evi ḫalḳı bile-y-idi hem anuñ

ʿAzīzet adlu bir ḳızı var-ıdı4

Ḳatı maḥbūb u ḫūb-rū dilber-idi

11165 Anuñ bir ʿammusı oġlı var-ıdı5

Müsülmān-ıdı ulu server-idi

 Severdi birbirisini evelden6

Ne evvel cānları ʿāşıḳ ezelden

Velī ayırmış-ıdı rūzigārı
Ḳılurdı her biri hicr-ile zārī

Didi ḳız yā Resūla’llāh beni sen7

ʿAmum oġlına virgil dilerem ben 

Resūlu’llāh tebessüm itdi güldi
O gülmekden cihān nūr-ıla ṭoldı

11170 Didi sen itmedin bu iḫtiyārı
Senüñ-çün kılmış-ıdı baḫtiyārı 

 Baña Allāh buyurmış-ıdı anı 
Buyurdı ḥāżır itdiler cüvānı 

İ 218b Baḳanlar didiler beñzer cüvāna 
Yüzi aya boyı selv-i revāna

 11160 giderseyüz: gidersevüz İ.
 11161 baş u cāndan (Berlin 304b): ḫānümāndan A, İ.
 11163 anuñ: onuñ A.
 11164 ʿAzīzet: ʿAzīzaḳ A.
 11165 oġlı: oġlu İ.
 11166 Severdi: sever idi İ; birbirisini: birbirisin İ; evvelden: tā evvelden İ.
 11168 ʿAmum: ʿAmmum İ; oġlına: oġluna İ.
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Daḫı nev-ḫāste maḥbūb nev-cüvān ol1

Hem ulu server-idi pehlevān ol 

Buyurdı pes Resūlu’llāh ʿAlīye 
Nikāḥ it bunları dir ol velīye 

11175 Vekīli oldı Peyġāmber ʿAzīzi 
Nikāḥ itdi cüvāna anda ḳızı

 Ṣaḥābe oldılar ol işe ṭanuḳ 
Ġanīmet mālı-y-ıdı ḳalını çoḳ 

Resūlu’llāh olaruñ-içün ol gün2

Oturdı anda ḳıldı ulu dügün

A 343b O gice girdege anda cüvānı3

Ulu şādılıġ-ıla ṣoḳdı anı

İrişdiler iki ʿāşıḳ murāda
Ki cennet buldı bunlar ol arada 

11180 Resūlu’llāh oturdı anda üç gün4

Olaruñ-çün ḳamu ʿıyş-ıdı dügün 

 Hemān dördinci gün göçdi yolına
Göñüldiler gider Yeẟrib iline 

Yöridiler o gün öyle olınca5

Beġāyet sürdiler gün egilince 

Ḳatı ıssı olup bād-ı semūmı6

Esüp ḳızdı beriyye yandı ḳumı

Şu resme āfitābuñ oldı tābı7

Ki ḳurıtdı ṭulumlardaġı ābı

 11173 nev-cüvān: pehlevān A, İ. // pehlevān: nev-cüvān A, İ.
 11177 olaruñ-içün: olaruñ-çün İ.
 11178 O: Ol İ; girdege: girdeye İ.
 11180 Olaruñ: Olarıñ İ.
 11182 olınca: olunca A, İ.
 11183 Esüp: Esip A.
 11184 ṭulumlardaġı: ṭulumlarda daḫı İ.
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11185 Müsülmānlar ṣusuzlıḳdan buñaldı 
Ki ḥayvānlar daḫı yorıldı ḳaldı 

 Resūl didi ki ṣabr idüñ hemīndür 
Feraḥ ire size bundan yaḳındur 

Buyurdı dört yaña ṣu istediler 
Derelerde yöriñ isteñ didiler 

Emīrü’l-müʾminīn ol şāh-ı ebrār 
Benümle bile gel didi yā ʿAmmār

Ṣu ḳabı aldılar bir yaña gitdi 
Giderek yolları bir ṭaġa yitdi

11190 O ṭaġı geçdi bir ṣaḥrāya irdi
ʿAcāyib sebze ḫurrem çaya irdi

 Aḳar bir ṭatlu ṣu ḫoş murġızārı
Velī leşkerle ṭolmış yazı varı 

Dutılmış ḫaymeler bir ordu ḳonmış1

O ṣaḥrānuñ yüzi deryāya dönmiş 

A 344a Ḳurılmış ḫaymeler atlar eyerlü2

Silāḥlar āşikāre dürlü dürlü

Elinde nīze cevşen-pūş süvārān3

Tuvulġalar başında nāmudārān 

11195 Bölük bölük yörir meydān içinde4

Kimi durur kimi cevlān içinde

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Çünki baḳdı anları gördi ʿAlī
Şekk degül-imiş didi hīç ol velī

 11192 Dutılmış: Dutulmış A; ordu: ordı A.
 11193 ḫaymeler: ḫayme İ.
 11194 Tuvulġalar: Tuġalġalar İ.
 11195 bölük: A nüshasında yoktur; yörir: ṭurur İ. // durur: ṭurur İ.
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İ 219a Kim Müsülmānlar ṣusuzlıġı yaḳīn1

Bunlaruñ cengi-y-içün imiş hemīn 

Yöriyüp ṣuyuñ ḳatına vardılar2

Atlara ṣu virdiler pes durdılar 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Görürler geldi bir ḳız ṣuya nā-gāh3

Bili ince boyı uzun yüzi māh

11200 Elinde ṣu ḳabı yirler ʿArabca4

Yüzi görklü dili ṭatlu ʿacebce

 Emīrü’l-müʾminīne geldi ḫoş o5

Çü geldi ḳabına ṭoldurdı ḳız ṣu 

Didi iy ḳız bu ordu di kimüñdür6

Bu çādırlar bu hā hū di kimüñdür

 Niçün bu ḫalḳ silāḥ-ıla dururlar7

Olup ṣaf ṣaf bu ṣaḥrāda yörürler 

Didi ol ḳız ġarīblersiz meger siz 
Ki bilmezsiz bu orduyı ṣorarsız

11205 ʿAlī didi degülüz hāşe li’llāh8

Ġarīb oldur ki bilmez kimdür Allāh

 Didi kim işbu leşker ol emīrüñ9

O Ṭavḳ ibn-i Ṣabāḥ bedr-i münīrüñ 

A 344b Medīne şehridür ḳaṣdı gider ol 
Kim ol şehri varur vīrān ider ol 

 11197 cengi-y-içün: ceng çün İ.
 11198 Yöriyüp: Yöriyip A. // durdılar: ṭurdılar İ.
 11199 Görürler: Görür kim İ. // boyı: boyu İ.
 11200 yirler: söyler İ.
 11201 ṭoldurdı: ṭurdı İ.
 11202 hā hū di (Berlin 304b): hāy hūy A, İ.
 11203 Niçün: Neçün A; dururlar: ṭururlar İ.
 11205 hāşe: hāşā İ.
 11206 ibn-i: bin İ.
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Muḥammed cenginedür ʿazmi anuñ1

ʿAlī-y-ile olısar rezmi anuñ

Digil siz daḫı kim ne kişilersiz2

Ya nireye gidersiz ne dilersiz

11210 Ki çehreñde görinür çoḳ ʿalāmet 
Ki çü merdliḳ ululıḳ hem şecāʿat 

 Görinür şöyle kim bir ḫānedānuñ3

Ulusı pehlevānısın sen anuñ

ʿAlī didi ki çün ṭoġrusını sen4

Didüñ hem eydeyüm ṭoġrusını ben 

Ben ʿAlīyem Tañrı arslanı benem15

Bu cihānuñ şāh-ı merdānı benem 

İşitdi çünki şāhuñ adın ol ḳız6

Segirtdi ordusına vardı hem tīz 

11215 Fiġān itdi didi ne oturursız 
İrişdi cān alıcı ne durursız 

 ʿAlī geldi yaluñuz uşda ṣuda 
Meger kim yoldaşı vardur puṣuda 

ʿArablar üşdi üstine didiler7

Nirededür ne yoldan geldi ol er 

Didi uşda ṣu yanında durur ol
Ki ḳablarına hem ṣu ṭoldurur ol 

Yaluñuzdur hemān bir yoldaşı var8

Bu leşkerden degül hergiz ḫaberdār

 11208 ile: bile İ.
 11209 Digil: Diñiz İ. // Ye: Yā İ.
 11211 Ulusı: Kim ulu İ; sen: sin İ.
 11212 ṭoġrusını: doġrusını A. // ṭoġrusını: doġrusını A.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür. Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 11214 adın ol: adını İ. // hem tīz: tīz İ; tīz: tiz A.
 11217 ʿArablar: ʿArab İ; üstine: üstüne İ.
 11219 hergiz: hirgiz A.
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11220 İşüñüz Lāt u ʿUzzā ḫoş yitürmiş
Anı kendü ayaġı-la getürmiş 

 Yöriñ furṣat-durur virmeñ emānı1

Ki ḳurtaruñ bugün andan zamānı 

A 345a İşitdiler ʿAlīyi çünki tenhā 
Hemān ḳarçaşdı küffār ḳopdı ġavġā 

İ 219b Ḫaber virdiler ol Ṭavḳa geyindi2

Silāḥını ḳuşandı ata bindi

Didi binsün çeri kim yitdi düşmen3

Kim anı isteyü giderdüm uş ben 

11225 Hemān-dem bindi ol leşker ser-ā-ser4

Yöridi şāhuñ üstine ber-ā-ber 

 Ḳoşun ḳoşun olup leşker yöridi5

Ki ṣaḥrā yüzini tozlar büridi 

Ṣanasın ṭalġalu deryāya beñzer6

Ya ṭolu ejdehā ṣaḥrāya beñzer

Emīrü’l-müʾminīn ol şāh-ı merdān 
Çün anı gördi güldi oldı ḫandān 

Didi ʿAmmār ki iy şāh-ı dilāver7

Ne gülmek vaḳti-durur bu i server 

11230 Ki kāfir leşkeri deryāya beñzer 
Ṭolu dīv ejdehā ṣaḥrāya beñzer

 Didi şāh kim bi-ḥaḳḳ-ı ibn-i ʿammam8

Ki bunlardan degül göñlümde hīç ġam

 11221 furṣat: furṣad İ.
 11223 ḳuşandı: geyindi İ.
 11224 yitdi: geldi İ; düşmen: düşmān İ. // Kim: Ki İ; giderdüm: giderem İ.
 11225 üstine: üstüne İ.
 11226 yüzini: yüzüni A, İ.
 11227 Ya: Yā İ.
 11229 vaḳti-durur: vaḳtidür İ.
 11231 hīç ġam: ġamem İ.



1205Sîretü’n-Nebî

Eger ḳumlar ṣaġışınca olursa1

Ya yaġmur ḳaṭresince yıġılursa

Benüm gözümde bir kişice ancaḳ2

Ne ḳorḫum var baña yardımcıdur Ḥaḳ

Vilāyetden-durur işbu ʿalāmet
Ki dünyā ḫalḳı cemʿ olsa tamāmet

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
11235 Ol velī gözine şöyle görinür

Ki_evliyādan ġayrısı bir ten-durur

 Kim perākendedür eczāsı anun3

Ḥaḳ eli altında cānı cümlenün

A 345b Berü geldi çünkim ol leşker yaḳın
Şāh-ı merdān atına bindi hemīn

Naʿra urdı ḳarşuladı ol emīr
Ḥamle ḳıldı bile ʿAmmār ol dilīr

İrdügini çaldı bī-cān eyledi
Kāfirüñ göñlin herāsān eyledi

11240 Naʿrasından şāh-ı merdānuñ ḳamu4

Kāfirüñ ödi yarıldı oldı ṣu

 Çalduġını çünkim iki biçdi dir5

Heybetinden döndi kāfir ḳaçdı dir

Gördi Ṭavḳ kim leşkeri döndi anuñ
Yoḳ mecāli cenge vara kimsenüñ

Ḳaḳıdı çaġırdı sögdi anlara
Ḳatı ḫışm eyledi ol ḳaçanlara

 11232 Ya: Yā İ.
 11233 kişice: kişi gibi İ. // ḳorḫum: ḳorḳum İ.
 11236 perākendedür: perākende-durur İ. // eli altında: ḳudretide İ.
 11240 Naʿrasından şāh-ı merdānuñ: Şāh-ı merdānuñ naʿrasından İ. 
 11241 Çalduġını: Çalduġunı İ.
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Depdi atın girdi meydāna revān
Kim ol-ıdı ḳatı görgüz pehlevān

11245 Şiʿr oḳıdı kendüyi medḥ eyledi11

Şāh-ı merdāna yaḳın geldi didi

 Yā ʿAlī dir pehlevānlıġuñı ben2

Çoḳ işitdüm şöyle ṣanurdum ki sen

Key ʿaẓīm tenlü ulu er olasın
Kim bu resme işleri sen ḳılasın

Ṣanduġum bigi degül-imiş tenüñ3

Ḳalmadı göñlümde hīç ḳorḫuñ senüñ

İ 210a Bunı dir ḥamle ḳılur ol pehlevān
Şebde-y-ile şāh-ı meydāna revān

11250 Ḳarşuladı şāh-ı merdān hem anı
Şebde-y-ile ol daḫı ol-dem anı

 Şöyle dutışdı ol iki nāmudār
Ki at ayaġından göge çıḳdı ġubār

A 346a Ḳopdı bir toz ḳarañu oldı cihān4

Oldılar ol tozuñ içinde nihān

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didi ʿAmmār ki çün gördüm ben anı
Görinmez oldı İslām pehlevānı

Yüz urdum ṭopraġa zārılıḳ itdüm5

Ki aġladum gözüm yaşın aḳıtdum

11255 Didüm yā Rab meded ḳıl Murtażādur
Velīdür ibn-i ʿamm-i Muṣṭafādur

 1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 11246 sen: ben A; ki: İ nüshasında yoktur.
 11248 bigi: gibi İ. // göñlümde hīç ḳorḫuñ: hīç göñlümde ḳorḳuñ İ.
 11252 ḳarañu: ḳarañur A. // tozuñ: toz İ.
 11254 zārılıḳ: zālıġ A.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Pes yarıldı ol toz açıldı hemān
Ṣaġ selāmet çıḳdı iki pehlevān

Birbirisine ber-ā-ber durdılar1

Birbirine ḳarşu lāflar urdılar

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
ʿAlī didi ki Ṭavḳ gibi süvārı
Cihānda görmedüm bir nāmudārı

Begendi sevdi göñlüm didüm anı
N’ola olsa bu İslām pehlevānı

11260 Ki dīn içinde bir erkān ola-y-dı
Müsülmānlara hem yardım ḳıla-y-dı

 Didi pes diñlegil yā Ṭavḳ beni sen
ʿAceb çābük-süvār gördüm seni ben

Gelüp niçün Müsülmān olmayasın2

Revā mı ehl-i īmān olmayasın

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ḥaḳ yolında tā cihād eyleyesin3

Pāk dīne pāk iʿtiḳād eyleyesin

Ḥaḳ çerisi pehlevānı olasın
Dü cihānuñ devletini bulasın

11265 Ṭavḳ güldi didi çekmegil özün4

Ḳurtılımazsın ki cengümden bugün 

 Sen midüñ Ḫayber ḳapusın ḳoparan 
Mirḥabı bir ḍarb-ıla iki yaran

A 346b Sen midüñ kim mancınıġa urdılar 
Atdılar pes ḳalʿaya ḳaldurdılar

 11257 durdılar: ṭurdılar İ.
 11262 niçün: neçün A.
 11263 dīne: dine A.
 11265 Ḳurtılımazsın: Ḳurtulamazsın i.
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Niçe siḥr itdüñ havāya ṭuşuña1

Yā niçe heykel götürdüñ başuña 

Didi şāh ḥāşā ne siḥr ü ne ṭılsım2

Ne ḫo heykelden başumda var isim

11270 İlle Ḥaḳḳuñ ḳudretidür ol hemān3

Muṣṭafānuñ muʿcizātı bī-gümān

 Ṭavḳ didi kim yā ʿAlī her ne-y-iseñ4

Ne bilürseñ ne götürseñ ne diseñ 

ʿAmmum oġlı ḳızı gözi ḥaḳḳı-çün
Cān içinde ʿışḳı sūzı ḥaḳḳı-çün

Kim dutaram ben seni bugün yaḳīn5

Senden isterem ol ölenler ḳanın

İ 220b Didi bunı çekdi ḳılıcın hemān6

Sürdi şāhuñ üstine ol pehlevān 

11275 Şöyle geldi şāh-ı merdāna yaḳın 
Degdi üzengü üzengüye hemīn

 Bir ḳılıç urdı ʿAliye nā-gehān
Ḳuvvet-ile başına ol pehlevān

Ḳarşu virdi şāh ḳalḳanın aña7

Kesmedi bir tilini ḳaldı ṭaña

Naʿra urdı döndi merdāne ʿAlī8

Ṣundı ṭutdı Ṭavḳı şīrāne velī

Kim yaḳasından dutup çekdi hemān9

Aldı ayırdı atından bī-gümān

 11268 götürdüñ: getürdi A.
 11269 var: vardur A; var bir İ.
 11270 İlle: İllā İ.
 11271 kim: İ nüshasında yoktur.
 11273 dutaram: ṭutaram İ.
 11274 üstine: üstüne A, İ.
 11277 tilini: telini İ.
 11278 velī: ʿAlī A.
 11279 dutup: ṭutup İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
11280 Eli üstinde ḳaldurdı götürdi1

Dönüp ʿAmmār ḳatına getürdi

 Didi kim baġla yā ʿAmmār bunı sen2

Ḳalan kāfirlerüñ ḳaydın görem ben

347a  Çevürdi atını ol şīr-i Yezdān3

Yine meydāna girdi şāh-ı merdān

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Çünki kāfir gördi anı göçdiler 
Gelmedi meydāna kimse ḳaçdılar

Gördi ḳaçdılar hemān durdı ʿAlī4

Ardlarınca varmadı hīç ol velī

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
11285 Dökilen raḫtların mālın ṭavarın5

Dirüp divşürdi ʿAmmār cümle varın 

 Alup Ṭavḳı Resūle döndi anlar
Bu yaña geldük imdi bunda bunlar 

 Resūlu’llāh ʿAlī eglendügi-çün6

Melūl oldı didi yā Rab niçün

İrişdi Cebrāʾīl virdi ḫaber dir
Olaruñ sergüzeştin ser-te-ser dir 

Resūlu’llāh hemān şād oldı güldi
Didi aṣḥāba anlar daḫı bildi

11290 Bu sözde-y-ken ʿAlī daḫı irişdi7

Resūlu’llāh hemān ḳalḳdı görişdi

 11280 üstinde: üstüne İ; ḳaldurdı: ḳaldurup İ. // Dönüp: Ṭutup İ; ʿAmmār: ʿAmmāruñ İ.
 11281 kāfirlerüñ: kāfirlerin İ.
 11282 şīr-i: şīr ü A, İ. // Yine: Sürüp İ.
 11284 ḳaçdılar: ḳaçdı İ; durdı: ṭurdı İ.
 11285 raḫtların: raḫtları İ. // Dirüp: Dirip A.
 11287 oldı: oldu İ.
 11290 ḳalḳdı: ḳalḳup İ; görişdi: görüşdi A, İ.
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 Didi kim yā ʿAlī hep ḥālüñi ben1

Diyeyüm saña bu aḥvālüñi ben  

Didi bir bir işitdi Ṭavḳ bu sözi 
Birez yumşandı göñli gördi gözi 

Pes andan göçdiler yine yolına 
İrişdiler yine Yeẟrib iline

Medīne şehrine irdi selāmet 
Ġanīmet māl u niʿmetle tamāmet 

11295 Getürdi Ṭavḳı ʿarża ḳıldı īmān
Ḳabūl itdi hemān oldı Müsülmān

 Müsülmānlar ḳamu şād oldı ḫurrem2

Olardan daḫı şādān oldı Ṭavḳ hem 

A 347b  O gice yatdılar çün irte irdi 3

Ḳapudan mescide bir pīr girdi 

Taḥiyyat ḳıldı ḫoş virdi selāmı
Didi iy enbiyā şāhı imāmı

İ 221a Benüm oġlum-durur Ṭavḳ anı baña 
Baġışla geldüm ol ümīde saña 

11300 Resūl didi ki yā şeyḫ bu zamān ol4

Bizümle ḳardaş olmışdur hemān ol 

 Bizüm dīnümüze girmiş-durur ol 
ʿAzīzdür ḳatumuzda ḳatı maḳbūl

Hīç anı kāfire kimse vire mi5

Bu işi kimsene lāyıḳ göre mi

Gel oġluñ bigi sen de bizden olġıl6

Pes andan dilegil oġluñı alġıl 

 11291 hep: İ nüshasında yoktur.
 11296 şādān: şād İ.
 11297 irdi: oldı A.
 11300 ki: kim İ.
 11302 Hīç: Hiç A.
 11303 bigi sen de: gibi hem sen İ.
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Didi ol pīr anuñ-çün geldüm iy şāh1

Ṭanuḳlıḳ virürem kim birdür Allāh

11305 Ṭanuḳlıḳ virürem hem sen Resūlsin 
Ḥaḳīḳat Ḥaḳ ḳatında ulu ḳulsın 

 Resūlu’llāh bu işe oldı ḫurrem 
Getürdiler buyurdı Ṭavḳı ol dem 

Anası çünki Ṭavḳı gördi güldi2

Duruban öpdi ḳoçdı ḫurrem oldı

Öper hem Ṭavḳ anasınuñ elini3

Ḳuçaḳlar boynına ṣalar ḳolını 

Dururlar üç gün erkān ögrenürler4

Şerīʿat dīn ü īmān ögrenürler

11310 Pes andan destūr ister Ṭavḳ ki gide
Girü kendü iline ʿazm ide

A 348a Ki ʿāşıḳ-ıdı yād ider ḥabībi5

Ḥabībidür velī derdi ṭabībi

Ḥabībini ḥabībi yād idicek16

ʿAceb mi āh-ıla feryād idicek

Resūlu’llāh didi yā Ṭavḳ yoluñda 
Giderken Ḥaḳ adın çoḳ di dilüñde

Bil ki bu başuñdaġı sevdā saña27

Çoḳ getürür ceng-ile ġavġā saña8

11315 Başuñda buñ düşe çünkim yoluñda9

Oḳıġıl bu duʿāyı çoḳ dilüñde 

 11304 kim: ki İ.
 11307 çünki: çünkim İ. // Duruban: Durıban A, Ṭuruban İ.
 11308 boynına: boynuna A, boynuña İ.
 11309 Dururlar: Ṭurdılar İ. // dīn ü: dīn-i İ.
 11311 Velī: belī İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
2 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 11314 bu: İ nüshasında yoktur.
 11315 Başuñda: Başuña İ.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Di ki yā Rab Muṣṭafā ḥaḳḳı baña1

Hem ʿAliyyü’l-Murtażā ḥaḳḳı baña

Ehl-i beyt āl-i ʿabā ḥaḳḳı baña2

Sen meded ḳıl bu duʿā ḥaḳḳı baña

Ḥaḳ Taʿālā bu duʿāñı işide
Ḳurtara andan saña yardım ide

“Semʿa ṭāʿa” didi pes Ṭavḳ gitdiler3

Müddet-ile illerine yitdiler

11320 Ḳarşu geldi ḳavmları görişdiler
Birbirinüñ ḥālini ṣorışdılar

 Ol ḳabīle ehl-i īmān oldılar14

Sıdḳ-ıla cümle Müsülmān oldılar 

Şādılıḳlar ẕevḳ u ʿişret oldı ḫoş5

Çünki üç gün geçdi Ṭavḳ eyledi cūş

ʿĀşıḳ-ıdı maʿşūḳın yād eyledi
Nāle ḳıldı āh u feryād eyledi

Göñli ḳopdı ḳaynadı cūş eyledi 
ʿIşḳ şarābın içdi serḫoş eyledi

11325 Didi tīz atum eyerle yā ġulām6

Geydi ceng ṭonın silāḥ aldı tamām 

A 348b, Ṣordı babası didi oġul nedür  
İ 221b Böyle bu resm-ile ḳaṣduñ ḳandadur 

Didi ʿammuma giderem kim ḳızın7

Vire baña ṭoġru eyleye sözin

 11316 Di: Didi A. // ʿAliyyü’l-Murtażā: ʿAlī Murtażā İ.
 11317 ʿabā: ʿAbbās İ.
 11319 Müddet- ile: Müddetle çün İ.
 2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 11322 ẕevḳ u: ẕevḳ-ı A, İ.
 11325 tīz: tiz A.
 11327 kim: ki İ.
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Kim baña ʿışḳı ḳatı kār eyledi1

Cānumı yandurdı efgār eyledi

Bī-ḳarār oldum ḳarārum ḳalmadı2

Gitdi elden iḫtiyārum ḳalmadı 

11330 Didi babası oġul ʿammuñ anı
Virdi ġayrı kişiye ḳodı seni

 Çün Müsülmān olduġuñ işitdiler3

ʿAmrad-ıla ʿahd u peymān itdiler

Ol Nuʿam ḫatunı virdiler aña 
Şimdi didüm iy oġul bunı saña

Uş bugün yarın dügüni olısar4

Ol laʿīn andan murādın alısar 

Çünki Ṭavḳ andan işitdi bu sözi5

Āh idüben yaş-ıla ṭoldı gözi

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
11335 Vücūdı şehrine od düşdi yandı 

Ümīdin kesdi cānından uṣandı 

 Be-küllī terk idüben ḫurd u ḫābı6

Dökerdi gözlerinden ḳanlu ābı 

Ḳavumları niçe ḳılsa selāmet7

Daḫı artardı ʿışḳından ʿalāmet

Ḫaber irişdi bir gün kim fülān gün
Nuʿam-çün olısardur ulu dügün

Ki zūr-ıla anı ʿAmrad laʿīne
Virürler ol ḳabīlenüñ begine

 11328 Kim: Didi İ.
 11329 oldum ḳarārum: ḳarām İ.
 11331 ʿahd ü: ʿahdı İ.
 11333 laʿīn: İ nüshasında yoktur.
 11334 Çünki: Çün A.
 11336 ḫurd u: ḫurd-ı A.
 11337 niçe: nice İ; selāmet: melāmet İ.
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11340 Velī ḳız derd-ile feryād ider dir  
Dün ü gün Ṭavḳı ister yād ider dir 

A 349a Fiġān ider ḳılur dir āh u zārı1

Ki yoḳdur hīç ol işe iḫtiyārı 

Ḳaçan kim Ṭavḳ işitdi işbu sözi2

Yüregi ḳopdı ṭolageldi gözi

Göñül ḳuşı uçuban sīnesinden3

Ṭaġıldı ʿaḳlı şaşdı bilüsinden

Ki ġayretden cānını ṣaldı oda4

Giderdi ʿaḳlını bilmez ki n’ide

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
11345 Ṭurdı ceng ṭonlarını geydi hemān 

Hem ḳuşandı ḳılıcın ol pehlevān

 Aldı ḳalḳan daḫı nīze nāmudār5

Pes bir adlu atına oldı süvār

Dimedi kimseye ḳanda gitdügin6

Hīç kimesne bilmedi ol n’itdügin 

Yaluñuzca almadı kimse bile 
Pes ṣıġındı Tañrıya girdi yola 

Ṭurmadı hīç gice gündüz gitdi dir  
Gice-y-ile ol dügüne yitdi dir 

11350 Gördi kim ol ḳavm düzenmişler tamām7

Ẕevḳdadur ulu kiçi ḫōca gulām 

İ 222a Şādılıḳdur çalınur çeng ü rebāb8

Dürlü niʿmetler dökilmiş çoḳ şarāb 
 11341 dir: İ nüshasında yoktur.
 11342 ḳopdı: yitdi İ.
 11343 uçuban: uçıban A.
 11344 cānını: canını A.
 11346 nīze: nīze ol A, İ.
 11347 Dimedi kimseye: Hīç kimesne İ.
 11350 kim: İ nüshasında yoktur.
 11351 Şādılıḳdur: Şādılıḳdan İ; ceng ü: ceng-i İ.
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Vardı atın baġladı bir bīşede1

Geldi kendü göñli key endīşede

Ṣordı didi bu bir ulu gün midür2

Şādılıḳdur böyle bu dügün midür 

Didiler kim ʿAmraduñdur bu dügün3

Ol Nuʿam ḫatunı ḳoçısar bu dün 

11355 Didi Ṭavḳa n’oldı kim anı alur4

Niçün ol ʿāşıḳlara bu güç ḳılur 

A 349b Didiler Ṭavḳı ʿAlī dutmış yaḳīn5

Pes Müsülmān olmış anda ol hemīn

Ol Müsülmān olıcaġaz işbu il 
Döndi andan yüz çevürdi şöyle bil 

Beklediler ʿAmradı ḳızı aña
Virdiler uş ṭoy dügündür görseñe

Gözleri Ṭavḳuñ hemān giryān olur
ʿIşḳ odına yüregi biryān olur 

11360 Göñli ḫod ġamda müdām baġlu anuñ 
Oldı cānı derd-ile daġlu anuñ

 Derd-ile böyle yörir-iken ḥazīn6

Bir nidā geldi çıġırdılar hemīn

Ḫalvet eyleñ yolı kim geldi gelin7

Ḫalḳ ṭaġıldı ḫalvet itdiler yolın

Göñli Ṭavḳuñ oynamaġa başladı
Yandı cānı ḳaynamaġa başladı 

 11352 bīşede: mīşede İ.
 11353 böyle bu: yā böyle İ.
 11354 ḳoçısar: ḳoçısardur İ.
 11355 Niçün: Neçün A.
 11356 dutmış: tutmış İ.
 11361 yörir-iken: yüregi İ. // çıġırdılar: çaġırdılar İ.
 11362 Ḫalḳ ṭaġıldı ḫalvet itdiler yolın: Ḫalvet itdiler ḫalḳ daġıldı hemīn İ.
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Gördi kim geldi yidi hevdec tamām
Her birin yidmiş öñince bir gulām

11365 Örtülü her hevdecüñ üsti ḥarīr1

Altun incü-y-ile içi müşg-ʿabīr

 Ortasında bir deve var key yüce2

Var anuñ üstinde bir hevdec nice

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Muraṣṣaʿ perdesi incü düzilmiş3

ʿAceb ṣūretler altunla yazılmış

Yörirlerdi öñince çoḳ perestār4

O hevdecüñ içinde-y-di o dildār

Añardı Ṭavḳı ol nālān olurdı
Dili biryān gözi giryān olurdı

11370 Oraya gelicek cūş itdi nā-gāh5

Götürdi perdeyi ḳıldı ṣovuḳ āh 

A 350a Didi vā-ḥasretā yā ibn-i ʿammi
Ki düşdüm fürḳate yā ibn-i ʿammi 

ʿAceb bir kez daḫı yüzüñ görem mi 
Ölem mi yā viṣālüñe irem mi

O yanındaġı ḫatunlar tamāmet6

Didiler sen seni itme melāmet

Ki bu gice bir uluya varursın
Bir iş itme ki ṣoñra utanursın 

11375 Nuʿam didi beni itmeñ melāmet 
Cihānı baña virseñüz tamāmet

 11365 Örtülü: Örtüli A; müşk: misk A.
 11366 üstinde: üstünde İ.
 11367 ṣūretler: ṣūretlü İ.
 11368 perestār: perestān İ. // dildār: destān İ.
 11370 ṣovuḳ: Ṭavḳ İ.
 11373 O yanındaġı: Ol yanındaki İ.
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İ 222b Ki Ṭavḳuñ virmezem ben bir ḳılını1

Hemān urdı yaḳasına elini 

Yaḳasın yırtdı el urdı yüzine
Bir āh itdi ki ḳan ṭoldı gözine

Bögürdi vü hey-ā-hey aġladı ḳız2

Ki Ṭavḳuñ yüregini ṭaġladı ḳız 

El urdı pes ḳalan zīverleriñüñ 
Bozar bendin atar yire varınuñ 

11380 İder āh yā_ibn-i ʿam vā-ḥasretā dir
Ki düşdüm hicrete vā-fürḳatā dir 

 Nihānī Ṭavḳ ṭurmış diñler anı3

İşitdi bunı ḥayrān oldı cānı 

Ṭaġıldı ʿaḳlı bilmez n’idesini4

Unutdı geldügini gidesini

Ne yārin alıbilür yad elinden
Ne ʿışḳınuñ olur āzād elinden

Yürek ḳopdı dudaġa geldi cānı 
Diledi kim ḳıla-y-dı cān-fişānı

11385 Girü didi müdārā ḳıl müdārā
Müdārā-y-la bulınur buña çāre 

A     350b Oradan döndi pes vardı atına5

Görür gelmiş bir arslan at ḳatına 

Ḳılıcın çekdi yitdi çaldı anı
İki biçdi dökildi yire ḳanı

 11376 bir: A nüshasında yoktur.
 11378 vü hey-ā-hey: hāy-a-hāy İ.
 11381 ṭurmış: durmış İ.
 11382 Ṭaġıldı: Daġıldı A.
 11386 arslan: aṣlan A, arṣlan İ.
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Birez kendüzine dürtdi o ḳandan1

Biner ata segirdür gelür andan

İrişüp orduya feryād ider ol2

Ḥaẕer ḳıluñ ki yaġı geldi dir bol

11390 Ün oldı cümle ḳarcaşdı ḫalāyıḳ
Ḳamusı ata bindi esrük ayıḳ

 Ol ünden yaña çıḳdı gitdi cümle
O ʿAmrad daḫı bindi ḳıldı ḥamle

Ḳamusı ḫalḳa düşdi baş ḳayusı3

Ki ḳalmaz kimseye ḳardaş ḳayusı

Hem ol-dem Ṭavḳ furṣat buldı vardı4

Gelinüñ durduġı çādıra girdi 

Görür kim yaluñuz ḳalmış o dilber 
Bu ġavġādan ḳatı ḳorḳmış ki ditrer 

11395 Ki yanındaġı ḫatunlar ṭaġılmış5

Gelin tenhāca anda şöyle ḳalmış 

 Yüzinüñ nūrı Ṭavḳa virdi çün şevḳ6

Didi kim yā Nuʿam geldüm benem Ṭavḳ

Çü baḳdı gördi bildi anı dilber7

Yaḳın ḳaldı ki vire cānı dilber

Sevinmekden hemān-dem ʿaḳlı gitdi8

Düşüben yirde ölü gibi yatdı

Çü ʿaḳlı geldi yine kendüzine9

Görür ʿāşıḳınuñ yatmış dizine

 11388 Birez: Birāz İ.
 11389 bol: ol İ.
 11392 Ḳamusı: Ḳamu İ.
 11393 durduġı: girdügi İ.
 11395 yanındaġı: yanındaki İ; ṭaġılmış: daġılmış A, İ.
 11396 nūrı: rengi A. // Nuʿam: Naʿam A.
 11397 ki: kim İ.
 11398 Düşüben: Düşiben A.
 11399 Görür: İ nüshasında yoktur.
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11400 Gehī öper yüzin urur yüzine11

Gehī aġlar ki ḳan ṭolar gözine

Didi yā ibn-i ʿammi tedbīr eyle2

Oturmaġ-ıla olmaz bunda böyle

A 351a, Gelürler öldürürler bunda sini3 
İ 223a Sen ölseñ öldürürem ben de bini 

Hemān-dem Ṭavḳ yirinden durdı derḥāl4

Getürdi bir deve hevdeclü fi’l-ḥāl

Gelin bindi aña kendü atına5

Ümīd dutdı Resūlüñ ḥażretine 

11405 Hemān-dem yola oldılar revāne  
Tevekkül eylediler yaradana

Ḳatı sürdi öñince gitdi şöyle 
Yarındası daḫı olınca öyle

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Öyle oldı irdi çün vaḳt-i namāz6

İndi Ṭavḳ ḳıldı namāz itdi niyāz 

Aġlayuban yüzini sürdi yire7

Hem temennā eyledi Peyġāmbere

Bindi yine atına oldı revān8

Yitdi bir toz ard yanından nā-gehān

11410 Toz yaḳın geldi içinden ol süvār
Çıḳdı ḳamu ellerinde nīze var

 1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 309b).
 11401 tedbīr: tedbir A.
 11402 sini: seni İ. // bini: beni İ.
 11403 durdı: ṭurdı İ.
 11404 Resūlüñ: Resūl İ.
 11407 irdi çün: çün irdi İ.
 11408 Aġlayuban: Aġlayıban A; yüzini: yüzüni İ. // eyledi: eyledi ol İ.
 11409 toz: ṭoz İ; ard yanından: ardlarından İ.
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Öñce ʿAmrad ḫāṣ ata olmış süvār1

Ṣanki bir burcdur demürden yā dīvār 

 Çaġıruban didi kimsin iy kişi2

Kim benümle geldüñ itdüñ bu işi

Sen beni beñzer ki bilmezsin meger3

Ne kişisin tīz baña virgil ḫaber

Döndi pes Ṭavḳ şuʿle-yi āteş gibi4

Mest ü medhūş bir delü serḫoş gibi

11415 Didi iy melʿūn şeyāṭīn leşkeri
Allāha Peyġāmbere ʿāṣī çeri

A 351b Erlik-ile dünyede meşhūr benem5

Kim ḳamu dillerde uş meẕkūr benem

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Ben ol Ṭavḳam ki söylerler ḫalāyıḳ6

Ki erlikdür cihānda Ṭavḳa lāyıḳ 

Çü Ṭavḳ adın işitdi ol laʿīn dir7

Ziyāde oldı ḫışmı artdı kīn dir

Didi yitmez mi ol kim saña varduñ8

Muḥammed ḳatına dīnine girdüñ

11420 Ki gelürsin bu resme iş idersin9

Yalan ḥīle düzüp teşvīş idersin

Umar mısın ki sen anı alasın10

Ṣanur mısın daḫı diri ḳalasın 

 11411 dīvār: divār A.
 11412 Çaġıruban: Çaġırıban A.
 11413 tīz: tiz A.
 11414 şuʿle-yi: söyle İ.
 11416 dünyede: dünyāda İ. // Kim: Ki İ.
 11417 ki: kim İ.
 11418 dir: İ nüshasında yoktur. // kīn: kin A, İ; dir: İ nüshasında yoktur.
 11419 ol kim saña: saña ol ki İ.
 11420 gelürsin: gelürsiñ İ; idersin: idersiñ İ. // teşvīş: teşviş A; idersin: idersiñ İ.
 11421 ki: İ nüshasında yoktur; anı: onı A, İ.
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 Ṭavḳ benüm ḥaḳḳum-durur didi gelin11

Kim aña senden ben evlāyam yaḳīn

Kiçiden biz bunuñla nāmuzaduz 
Biribirümüzüñ ʿışḳı-y-la şāduz

Dilersin ẓulm-ıla benden alasın2

Benüm ḥaḳḳuma bu ġadrı ḳılasın

11425 Didi ʿAmrad benüm bigi ere sen3

Bu resme söz mi söylersin iy oġlan 

Ḳızı ḳo var yoluña yoḫsa şimdi
Gider başuñ ḳanuñ boynuña imdi

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
İ 223b Ṭavḳ didi tā tenümde cān ola4

Maʿşūḳı virmek saña ḳandan ola 

Uşda meydān gel berü neñ var laʿīn5

Ḥamle ḳıldı ḳaḳıdı ʿAmrad hemīn

Şebde-y-ile bir zamān ceng itdiler6

Birbirine yazıyı teng itdiler

11430 Gördi ʿAmrad Ṭavḳı kim ol er degül
Kim taṣavvur eyler-idi anı ol 

A 352a Ḳavmına çaġırdı didi hāy uruñ
Üşüñ işbu nā-be-kārı öldürüñ

 Ḳaḳıdı ḳavmına ol azġun kişi
Ṭavḳa ḥamle eyledi ol on kişi

Yaluñuz Ṭavḳ cenge durdılar hemān7

Dördini ṣaldı yire ol pehlevān

1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 11424 ḥaḳḳuma bu ġadrı (Berlin 310b): ḥaḳḳumda bu ʿözri A.
 11425 bigi: gibi İ.
 11427 ḳandan: ḳanda İ.
 11428 hemīn: laʿīn İ.
 11429 yazıyı: yazuyı İ.
 11433 cenge durdılar: cengine ṭurdılar İ.
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Pes çekindiler ḳalanı durdılar1

Çün ġarīm olmazlar aña gördiler 

11435 ʿAmrad anı çünki gördi ol laʿīn2

Bir kişiye tīz buyurdı ol hemīn

Didi var orduya tīz yitsün çeri3

Ulu kiçi ḳalmasun hergiz biri

 Kim bu kendüye ḳatı maġrūr-durur
Kim mizācı ʿāşıḳuñ maḥrūr-durur

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Anı ʿışḳı geçürmişdür başından
Ki lā-büdd yüz çevürmez ol biş ünden

Segirdim-ile ol kişi giderdi
Ki ḳurtıldum diyü çoḳ şükr iderdi 

11440 Gelüben orduya ḳıldı fiġānı4

Dirildi ḫalḳ ḳatına gördi anı

Didi tīz ceng irişüñ kim oları5

Düketdi ḳırdı Ṭavḳ ol on süvārı

 İşidenler yayaḳ atlu segirtdi6

Ṣabāḥ idi ki leşker üçi yitdi

Görür Ṭavḳ ḳopdı bir toz kim ʿinānı7

Göge çıḳdı ki ṣan dutdı cihānı

Ser-ā-ser ṭaġ u ṣaḥrā ṭoldı kāfir
Ki on biñden daḫı_artuḳ oldı kāfir

11445 Araya aldılar Ṭavḳ-ıla ḳızı
Yanına aldı Ṭavḳ şevḳ-ıla ḳızı

 11434 durdılar: ṭurdılar İ.
 11435 tīz: tiz A.
 11436 tīz: tiz A. // hergiz: hirgiz A.
 11440 Gelüben: Geliben A.
 11441 tīz: tiz A. // Düketdi: Tüketdi İ.
 11442 idi ki: aydınla İ.
 11443 dutdı: ṭutdı İ.
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A 352b Öpüp baġrına baṣdı didi iy yār 
Senüñ-çün ḳılayum ben cānı īẟār

 Teferrüc eyle sen ben ceng ideyüm 
Yaluñuzam bu yazıda n’ideyüm

Didiler gel geç iy bī-çāre ḳızdan
Ki ḳurtar cānuñı ḳıl çāre bizden

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ṭavḳ didi kim iy Ḥaḳuñ düşmenleri
Bir ṭamar olduḳca gevdemde diri 

11450 Mümkin olmaz kim virem ben yārümi
Virürem cānumı gör bāzārumı

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Bunı didi hemān-dem ḳıldı ḥamle1

Öñinden ḳaçdı ol ḫalḳ gördi cümle 

İ 224a Var-ıdı ʿAmraduñ bir ḳardaşı pīr2

Ḳaḳıdı ḫalḳa hāy siz bir duruñ dir 

Ġurūrından anı maġbūn ideyüm3

Yarayum baġrını pür-ḫūn ideyüm

Bunı didi hemān-dem ḥamle ḳıldı4

Ki sürdi Ṭavḳuñ ol üstine geldi 

11455 Hemān Ṭavḳ depdi at pīş-destlik itdi
Cidāsınuñ ucı gögsine yitdi

Yarup gögsin yüregin püşte geçdi
Ki kāfir düşdi atdan küşte geçdi

 Çü ʿAmrad baḳdı böyle gördi anı5

Melūl oldı ḳatı hem ḳorḳdı cānı

 11451 Öñinden: Öñünden A, İ; ol: İ nüshasında yoktur.
 11452 siz bir duruñ: bir ṭuruñ İ.
 11453 maġbūn: maġrūr A.
 11454 üstine: üstüne İ.
 11457 böyle gördi: gördi böyle İ.
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Didi begler niçün epsem durursız1

Ki ḳardaşumı öldürdi görürsiz

Ḳamu bir kezden āheng itseñüz ne2

Yöriyüp cidd-ile ceng itseñüz ne 

11460 Didiler ol bir ulu pehlevāndur3

Ġarīmi dünyede sensin hemāndur

A 353a Ki hem öldürdi ḳardaşuñı daḫı4

Aluban ḳaçdı yoldaşuñı daḫı 

 Saña evlā-durur aña varasın
Alasın ḳanuñı ḳılıç urasın 

Didi ol Lāt u ʿUzzā ḥaḳḳı baña 
Beġāyet ʿār olur kim varam aña 

Yalıñ yüzlü daḫı bir kiçi oġlan 
Niçe varsun anuñ cengine merdān

11465 Ve-līkin uşda oġlum Hāşim aña5

Ber-ā-berdür bu varsun ḫāṣım aña 

Didi oġlum var anı dut yesīr it6

Ki öldür başını kes daḫı ḳo git 

 Hemān-dem depdi atın girdi Hāşim
Ber-ā-ber Ṭavḳa ḳarşu ṭurdı Hāşim

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ḥamle ḳıldı Ṭavḳa Ṭavḳ daḫı aña
Ḥamle ḳıldı kim baḳan ḳaldı ṭaña

Ol iki er ceng ḳıldı bir zamān7

Ṭavḳ aña furṣat buluban pes hemān

 11458 niçün: neçün A; durursız: ṭurursız İ.
 11459 Yöriyüp: Yöriyip A.
 11460 dünyede: dünyāda İ.
 11461 Aluban: Alıban A.
 11465 Ve-līkin: Velakin İ.
 11466 var anı: anı var İ; yesīr: esīr İ.
 11469 buluban: bulıban A.
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11470 Ṣaġ yanından arḳuru çaldı anı1

Kim ḳaburġadan iki böldi anı

Düşdi ol iki para Ṭavḳ pehlevān2

Yine cevlān eyledi döndi revān

 Er diledi daḫı kimse girmedi3

Gördi girmez kimse epsem ṭurmadı

Depdi ḳalbe urdı kendüyi hemān
Ḥaylī erler yıḳdı yire dökdi ḳan

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ḳaḳıdı ol çeri bir kezden anı  
Alurlar ortaya ol pehlevānı 

11475 Yaluñuz Ṭavḳ ʿaceb ġavġāya düşdi 
Ṣanasın baḥrīdür deryāya düşdi 

A 353b Ṣalardı ṣaġa ṣola ol ḳılıcı
Ki oldı kāfirüñ baġrın delici 

İ 224b Gehī ḳılıç-ıla başlar dökerdi
Cidā-y-ıla gehī cānlar sökerdi

Kime bir ḍarb urur-ısa yıḳardı
Gehī ṣıçradur ortadan çıḳardı

Yine şīrāne ortaya düşerdi
Ki itler gibi kāfirler üşerdi

11480 O gün aḫşama dek şīrāne ḥarbi4

Ḳıluban urdı ḫoş merdāne ḍarbı

Çün aḫşam oldı cengden döndi yine5

Gelüben durdı maʿşūḳa yanına

 11470 Ṣaġ: Saġ A. // ḳaburġadan: ḳaburḳadan İ.
 11471 ol: olup A; para: pāre İ.
 11472 gizmez kimse: kimse girmez A.
 11480  ḥarbi: çeri İ. // Ḳıluban: Ḳılıban A, İ; ḍarbı: ḥarbi İ.
 11481 Gelüben: Geliben A, İ; durdı: ṭurdı İ.
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 Ḳuşadılar ıraḳdan kāfir anı1

Ki ḳaçmasun diyü ol pehlevānı

O gice ṣubḥa dek ḳıldı duʿā ol
Tażarruʿ ḳıldı yalvardı Ḥaḳa ol

Ṣabāḥ oldı yirinden durdı kāfir2

Yöridi cenge bünyād urdı kāfir

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
11485 Lā-yezāl aḫşam irişince yaḳın3

Ceng içinde-y-di yine ol Ṭavḳ hemīn

İrdi aḫşam ḳarañu oldı cihān 
Ḳız ḳatına geldi pes ol pehlevān

 Çoḳ yimişdi zaḫmı çoḳ aḳmış ḳanı4

Pāre pāre yaralu nāzük teni

Baḳdı ol çoḳ yarasına aġladı5

Döndi ḳıza iy ʿamum ḳızı didi

Çünki ben cengde ölem ʿAmrad seni
Ala ḳoça ol laʿīn mürted seni

11490 Unıdasın bini aña uyasın6

Oynayup gülüp içesin yiyesin

A 354a Aġladı ol ḳız didi ḫoş ḫāṭır ol7

Çün ölüm vaḳti irişe ḥāżır ol

 Gör ki senden öñdin ölen kim-durur8

Sen gidicek dünyede yā kim durur

Ṭavḳ didi taḥḳīḳini bildür baña
Ḳız didi kim neylemek gerek saña

 11482 Ḳuşadılar: Ḳonuşdılar İ.
 11484 durdı: ṭurdı İ.
 11485 yine: İ nüshasında yoktur.
 11487 çoḳ: İ nüshasında yoktur. // nāzük: nāzik İ.
 11488 ʿamum: ʿammum İ.
 11490 Unıdasın: unudasın İ. // Oynayup gülüp içesin yiyesin: Uyuban yine içesin gülesin İ.
 11491 ḫoş ḫāṭır (Berlin 312a): kim ḥāżır A, İ.
 11492 dünyede: dünyāda İ; durur: ṭurur İ.
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Ṭavḳ didi kim gel Muḥammed dīnini
Ḳıl ḳabūl bil Tañrınuñ birligini

11495 Ḳız didi kim put dīninden ben saña1

Uymış-ıdum şimdi kim dirsin baña 

Ḥaḳḳa gel geldüm Ḥaḳı ḳıldum ḳabūl2

Telḳīn itgil niçe dīndür baña ol

 Telḳīn itdi Ṭavḳ Müsülmān oldı ḳız3

Ḳalḳdı öpdi Ṭavḳ anı aġzından tīz

Hem yüzinden öpdi hem ḳoçdı anı4

Didi bilgil ṭañla iy cānum cānı

Kim senüñ-çün ḳılayum bir kāruzār5

Tārīḫ itsün dünyede_anı rūzigār

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
11500 Ki ṭolsun cengümüñ sözi felekler6

Temāşā eylesün gökde melekler

Ḳızuñ İslāmına Ṭavḳ oldı ḫurrem7

Ṣaġaldı küllī zaḫmı buldı merhem

İ 225a Yüz urdı ṭopraġa ḳız didi iy Ḥaḳ
Bu dīn ḥaḳḳı ʿināyetle bize baḳ

Resūlüñ yüzi ṣuyı ḥurmeti-çün
Bizi ḳurtar sen anuñ ʿizzeti-çün

Gice geçdi irişdi çün seḥer-gāh8

Duruban eyledi Ṭavḳ bir ḳatı āh 

11505 A 354b Teyemmüm eyledi ḳıldı namāzı
Yüz urdı ḥażrete ḳıldı niyāzı

 11495 dīninden: dininden A. // kim: ki İ.
 11496 Ḥaḳı: Ḥaḳḳı İ.
 11497 aġzından: aġzında A.
 11498 yüzinden: yüzinde A; anı: ol. // ṭañla iy cānum cānı: nice dīndür baña ol İ; cānı: canı A.
 11499 dünyede: dünyāda İ.
 11500 gökde: gökden A.
 11501 küllī: külli bu A.
 11504 Duruban: Durıban A, Ṭuruban İ.
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Geyindi atına bindi hemān ol
Beġāyet göñli ḫurrem şādumān ol 

 Nişāṭdan mest olup eylerdi cevlān 
ʿAcāyib heybet-ile ḳıldı devrān

Ṣanasın kim ṣaġalmış yarası dir
Ki ṣaġdan daḫı yigrek çāresi dir

Ṭaña ḳaldı baḳanlar didi aña1

ʿAlī ögretdi beñzer bunı buña

11510 Didi ʿAmrad iy utanmaz kişiler
O bir kişi siz uşda bunca biñ er

Ḳamusı ḥamle ḳıldı şöyle yek-bār
Yine Ṭavḳ düşdi ortaya sebük-bār

 Yine başlar kesüp cānlar sökerdi2

Ḳılıcından yire ḳanlar dökerdi

Yine arslan gibi ortaya düşdi3

Ki küffār it gibi üstine üşdi

Birez ceng eylemiş-iken be-nā-gāh4

ʿAlī düşdi öñine eyledi āh

11515 Yorılmış yaralu baḳdı ḳolına5

Buñaldı key duʿā geldi diline

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Didi yā Rab Muṣṭafā ḥaḳḳı-y-içün
Hem ʿAliyyü’l-Murtażā ḥaḳḳı-y-içün

 Ehl-i beyt āl-i ʿabā ḥaḳḳı-y-içün6

Sen meded ḳıl bu duʿā ḥaḳḳı-y-içün

 11509 buña: saña İ.
 11512 kesüp: kesip A.
 11513 arslan: aṣlan A, arṣlan İ. // üstine: üstüne İ.
 11514 Birez: Birāz İ.
 11515 Yorılmış: Ḳurulmış İ.
 11517 ʿAbā: ʿAbbās İ; ḥaḳḳı-y-içün: ḥaḳḳı-çün İ. // duʿā ḥaḳḳı-y-içün: duʿānuñ ḥaḳḳı-çün İ.
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Oldı tā öyle olınca kāruzār
Ḳatı ceng itdi o gün ol nāmudār

Pāre pāre oldı düşdi cevşeni
Aḳdı çoḳ ḳanı ki doġrandı teni

11520 A 355a Ḳuvveti gitdi mecāli ḳalmadı
Daḫı ceng itmege ḥāli ḳalmadı

Üç gün oldı aç ṣu daḫı içmedi1

Gözlerinden uyḫu daḫı geçmedi

 Ḳıydı kāfir ḳaṣd ḳıldı ḳanına2

Hem yaralar daḫı yitdi cānına

Kesdi cānından ümīdin pehlevān 
Geldi bir naʿra āvāzı nā-gehān

Şöyle ġāyet germ-iken ol kāruzār3

Ṣanasın kim gürledi raʿd-ı bahār 

11525 Ḳorḳdı kāfirler dutıldı dilleri4

Ṣanasın ḳurıdı ṣındı billeri

ʿAḳlı gitdi baʿżısı oldı cünūn
Bilmediler nireden geldi bu ün 

İ 225b Gördiler kim çıḳdı ṭaġdan bir süvār5

Göz açup yumınca irdi berḳivār 

Naʿra urdı ol bayaġıdan ḳatı 
Şöyle kim ṭaġıtdı ḫalḳı heybeti

Ben ʿAlīyem şāh-ı merdānem didi6

Uş irişdüm şīr-i Yezdānem didi 

 11521 Gözlerinden uyḫu: Gözlerine uyḳu İ; geçmedi: gelmedi İ.
 11522 Ḳıydı: Ḳaḳıdı İ. // yaralar: yaralu İ.
 11524 raʿd-ı: raʿd u İ.
 11525 Ṣanasın ḳurıdı: Ḳurıdı ṣanasın İ; ṣındı: ḳaldı A.
 11527 açup: açıp A.
 11529 şīr-i: şīr ü A, İ.
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11530 Ḳorḳma yā Ṭavḳ uş irişdüm ben meded1

Ḥaḳ Çalapdan istedüñ çün sen meded 

Ḳorḳdı kāfirler herāsān oldılar 
Bildiler çün şāhı tersān oldılar 

 Dutmaz oldı elleri ayaḳları2

Başladı ṭaġılmaġa yayaḳları

Didi ʿAmrad iy ḳavum n’oldı size
Bir kişidür daḫı ne ḳıldı size

A 355b Ben anuñ işini uş bitüreyüm
Ḫalḳdan anuñ şerrini götüreyüm

11535 Rāvī eydür kim ʿAlīnüñ geldügi
Oldı anda ol velīnüñ geldügi

Çün duʿā oḳıdı āh eyledi Ṭavḳ3

Kim meded “şey’en lillāh”14didi Ṭavḳ

 Cebrāʾīl Ḥaḳdan getürüben selām 
Didi Ṭavḳı gör buñaldı yā imām 

Ḥurmetüñ-çün ehl-i beytüñ-çün baña5

And virür yardım diler irgil aña 

Pes Resūlu’llāh buyurdı kim ʿAlī
Geldi pür-ipçin yaraḳlu ol velī 

11540 Kim ferāsetle ʿAlī bilmiş-idi
Ceng yaraġını tamām ḳılmış-ıdı

Pes Resūlu’llāh didi kim yā ʿAlī6

Ṭavḳa iriş key buñaldı yā velī 

 11530 ben: İ nüshasında yoktur.
 11532 Dutmaz: Tutmaz İ.
 11536 şey’en lillāh: şāʾ-Allāh İ; didi: eyle didi A, eyledi İ.
1 “Allah için bana yardım edin!” anlamına gelen bir duadır.
 11538 Ḥurmetüñ-çün: Ḥurmeti-çün İ.
 11541 key: ki İ.
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 Kim işi cāna irişmişdür anuñ 
Derdine dermān iriş dermāndenüñ 

Revāne oldı ol-dem şāh-ı merdān11

Yaḳın oldı ıraḳ yol aña āsān2

Atı ayaġında dürildi zemīn3

Bir dem içinde yitişdi ol hemīn 

11545 Çünki Ṭavḳ bildi ʿAlī geldügini4

Cānı geldi gevdeye dirdi ögini

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Dönüben geldi öpdi şāh rikābın5

Gözine sürdi ayaġı türābın 

 Emīr daḫı öpüp alnından anı6

Didi kim devlete_irdüñ cāvidānī 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Geçdi andan kāfire dönderdi yüz 
Didi iy ḳavm ben ʿAlīyem bilüñüz 

A 356a Siz gelüñ imdi Müsülmān oluñuz 
Cāvidānī ulu devlet buluñuz

11550 Hem ḳılıcumdan bugün siz ḳurtıluñ 
Ṭamu odından daḫı āzād oluñ 

Yoḫsa boynuñuza olsun ḳanuñuz27

Ḳıraram ṭamuya gider cānuñuz

İ 226a Çünki şāhı bildi kāfirler yaḳīn 
Her birisi ʿAmrad’a didi hemīn

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 11543 yol: yir A.
 11544 içinde: A nüshasında yoktur; yitişdi: irişdi İ.
 11545 Çünki: Çün İ. // Cānı: Cān İ; ögini: ögüni A, İ.
 11546 Dönüben: Düriben A.
 11547 alnından: alnında A. 
2 Bu beyit A nüshasında yoktur.
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Biz ʿAlī’nüñ heybetinden ḳorḳaruz1

Göñlümüz sırrını uş saña dirüz 

Ḳaḳıdı ʿAmrad didi kim vāy size
Ol ne heybetlü görinmiş hāy size 

11555 Ḳorḳıdursız ola mı andan beni
Siz temāşā eyleñüz kim ben anı 

Niçesi cengde yesīr idiserem2

Boynına zencīr ṭaḳup yidiserem

 İlle şol şarṭ-ıla kim ceng olıcaḳ3

Toz ḳopup meydān yüzi teng olıcaḳ

Siz daḫı yik-pāre ḥamle ḳılasız
Dört yañadan ortalıġa alasız 

Öldüreyüz anı biz ad alayuz4

Tā ʿadūdan dünyede dād alayuz

11560 Bunı didi ḥamle ḳıldı ol laʿīn5

Köpürüp delü deve gibi hemīn

Şāh-ı merdān didi durġıl iy delü6

Gel Ḥaḳa şeyṭāndan olmaġıl alu 

 Tañrı birdür di ki ḳurtar cānuñı 
Dökmegil kendü elüñle ḳanuñı

Didi ol kim yā ʿAlī sen hā niçe7

Ḫalḳa tañrısın ḳo dirsin tā niçe

Dön bu sözden kim virem saña emān 
Yoḫsa şimdi dutaram sini hemān 

 11553 sırrını: sırrın İ; uş saña: saña uş İ.
 11556 yesīr: esīr İ; idiserem: idersem İ. // Boynına: Boynuna A, İ; yidiserem: yidersem İ.
 11557 İlle: İllā İ; kim: İ nüshasında yoktur.
 11559 anı biz: biz anı İ. // dünyede dād: dünyāda ad İ.
 11560 delü: odlu İ.
 11561 durġıl: ṭurġıl İ.
 11563 niçe: nice İ. // niçe: nice İ.



1233Sîretü’n-Nebî

11565 A 356b Şāh-ı merdān işbu sözden ḳaḳıdı1

Çün naṣīḥat almaduñ alġıl didi 

Ḥamle ḳıldı ʿAmrada depdi hemān 
Gördi ʿAmrad kim alur virmez emān

 İşāret ḳıldı ḳavmı ḳıldı ḥamle12

ʿAlī’nüñ üstine at ṣaldı cümle3

Ḥamle ḳıldı ḳarşuladı şāh hemān4

Girdi kāfir içine ol pehlevān 

Niçesin bir demde bī-cān eyledi 
Ḳan-ıla ṭopraḳda ġalṭān eyledi

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
11570 Ṣalardı ṣaġa ṣola Ẕü’l-fiḳārı

Herāsān oldı kāfir cümle varı 

Velī çün yaluñuz gördiler anı
Didiler böyle furṣat daḫı ḳanı

 Ṭamaʿ ḳıldı ḳamusı şāha üşdi5

ʿAlī arslan gibi ortaya düşdi

O gün ceng itdiler aḫşam olınca 
Çalışdı her biri ḳolı ḳalınca

Ḳarañu oldı yine menziline6

Dönüp her biri vardı maḥfiline

11575 Gelüben öpdi Ṭavḳ şāhuñ dizini7

Yire sürdi öñinde gül yüzini

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Hem Nuʿam didi Müsülmān olduġın 
Ḥaḳḳa dönüp ehl-i īmān olduġın 

 11565 almaduñ: almadıñ İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 11567 üstine: üstüne İ.
 11568 pehlevān: pehān İ.
 11572 arslan: aṣlan A, arṣlan İ.
 11574 menziline: maḥfiline A. // maḥfiline: menziline A.
 11575 Gelüben: Geliben A, İ.
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İ 226b Didi yā mevlāyī bizi görmeseñ1

Buñ güninde bize feryād irmeseñ 

Öldüm-idi ben daḫı bu ḳız daḫı2

Bir sāʿat irişmeseñüz siz daḫı

Şāh-ı merdān didi yā Ṭavḳ Ḥaḳ Taʿāl
Saña ol ḳıldı meded celle Celāl

11580 A 357a Kim baña emr eyledi geldüm saña 
ʿAvnı-y-ıla uş meded ḳıldum saña 

Ṭavḳ didi yā emīr maʿẕūr ola3

ʿAḳl u ṭāʿat ger başumdan dūr ola 

 Şimdi üç gün oldı yimedüm ṭaʿām 
İçmedüm hem bir içim ṣu yā imām 

Ceng iderem bir sāʿat uyımadum4

Başumı bir laḥẓa yire ḳomadum

Şāh-ı merdān gitdi ṣaḥrāya hemān 
Bir av almış bir ṭulum ṣu pehlevān  

11585 Geldi od yaḳdı bişürdi tīz hemīn5

Ṭavḳ-ıla ḳız yidi ṭoydılar yaḳīn 

İçdiler ṣu daḫı oldılar emīn
Yatdılar uyıdılar anda hemīn 

 Armış-ıdı Ṭavḳ oldı çün emīn16

Ḳız daḫı hem bile yatdılar hemīn

Ḥāris oldı şāh olara ol gice7

İrte oldı ṭoġdı gün çıḳdı yüce 

 11577 güninde: gününde A, İ; bizi: gör bizi A.
 11578 Öldüm: Öldim A. // sāʿat: saʿat A; irişmeseñüz: irmeseñüz İ.
 11581 dūr: dur İ.
 11583 sāʿat: saʿat A; uyımadum: uyumadum İ.
 11585 tīz: tiz İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 11588 Ḥāris: Ḥāriẟ A, İ. // ṭoġdı: doġdı A, M.
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Ceng ġavġā üni yüceldi hemān1

Ṭavḳ uyandı uyḫusından ol zamān 

11590 Gördi küffār içine ṭalmış emīr 
Ceng ider naʿra urur ol nerre-şīr 

Ḳaġan arslan gibi ortaya düşmiş12

Ki kāfir it gibi dört yaña üşmiş3

 Ṭavḳ hemān ṭurur biner tīz atına4

Sürdi geldi ol emīrüñ ḳatına

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didi şāh kim yorılmışsın yöri sen 
Var otur yiterem uş bunlara ben

Çalabum yardımı-la ḳuvveti-le
Resūlüñ hem mubārek himmeti-le

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
11595 A 357b Bunı böyle söyleyince şāh hemīn 

İrdi ʿAmrad ḳaḳımış key ol laʿīn

Şāh-ıla ol cenge bünyād eyledi 
Kendüzine ẓulm-i bī-dād eyledi

 Şāh-ı merdān Ẕü’l-fiḳār-ile anı5

Çaldı iki böldi ol Ḥaḳ arslanı

Cānı gitdi ṭamuya düşdi teni6

Ḳaçdı kāfir gördiler çünkim anı 

Cümlesi yüz dönderüben ḳaçdılar7

Raḫtlarını māllarını ṣaçdılar

 11589 uyḫusından: uyḳusından İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 11591 arslan: aṣlan A, arṣlan İ. // dört yaña: üstine A.
 11592 ṭurur: ṭurdı İ; tīz: tiz A; biner tīz: bindi İ.
 11597 arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.
 11598 gördiler çünkim: gördi çünkim pes İ.
 11599 dönderüben: dönderiben A. // Raḫtlarını: Raḫtların İ.
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11600 Şāh-ı merdān at çeküp sürdi hemān1

Ardlarınca varmadı virdi emān

ʿĀdeti-di ḳovmaz-ıdı ḳaçanı2

Kim emān istese öldürmezdi_anı

 Ol ḳalan mālı ṭavarı dirdiler3

Döndiler Yeẟrib yolına girdiler

İ 227a Çün Medīne şehrine geldi imām 
Ḳarşu çıḳdı cümlesi ḫōca ġulām 

Pes Resūlu’llāh ḳatına geldi ol4

Durdı anı öpdi ḳoçdı ol Resūl

11605 Hem duʿā ḳıldı şāha hem āferīn5

Ṭavḳa daḫı tehniyet ḳıldı hemīn

Hem Nuʿam tecdīd-i İslām eyledi6

Sergüzeştin Ṭavḳuñ iʿlām eyledi

 Pes nikāḥ eylediler Ṭavḳa anı 
Ṭavḳ sevindi ṣaldı Ḥaḳ ẕevḳa anı

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Resūlu’llāh bişürtdi dürlü niʿmet7

Dügün itdi olara ḳıldı ʿizzet

Beşāret şādılıḳ-ıla oları8

Biribirine virdi iki yāri

11610 A 358a İrişdi ol iki ʿāşıḳ murāda
Ki gitdi ḳalmadı fürḳat arada

 11600 çeküp: çekip A; sürdi: ṭurdı İ.
 11601 ʿĀdeti-di: ʿĀdet ider İ.
 11602 dirdiler: virdiler İ.
 11604 Durdı: Ṭurdı İ; ol: İ nüshasında yoktur.
 11605 ḳıldı: itdi İ.
 11606 aʿlām: iʿlām A.
 11608 bişürtdi: buyurdı İ.
 11609 iki: ol iki İ.
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İlāhī bize ol vuṣlat ḥaḳı-çün1

ʿİnāyet eyle bu ṣoḥbet ḥaḳı-çün

 Gözlerüme ḳıl naṣīb dīdāruñı12

Ṣaç behiştde üstüme envāruñı3

Daḫı gitmedi ol Ṭavḳ anda ḳaldı24

Resūlu’llāhuñ aṣḥābından oldı

Resūl öñinde ḳıldı çoḳ ġazāyı
Ki Ḥaḳdan ol rıżā buldı cezāyı 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
11615 Hem bu ḳıṣṣa burada olsun tamām5

Raḥmet olsun diñleyene ḫāṣṣ u ʿām

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt36

Maḥv ider biñ günāhı bir ṣalavāt

 Yā İlāhī raḥmet eyle sen aña47

Kim yazanı bir Fātiḥa ile ana8

Ḳıṣṣa-yı Ġazā-yı Fetḥ-i Mekke-yi Mükerreme Şerrefa’llāhu Taʿālā59

 Sāḳī-yi ʿışḳ virdi yine bir şarāb10

Kim bu varlıḳ milkini ḳıldı ḫarāb 

Mest olup oldum çü benden ben ḫalās11

Mīr-i meclis olmışam zī-bezm-i ḫāṣ 

11620 Bülbülem gül vaṣlıdur sevdām benüm12

Ḳut degül ḳarġa gibi ġavġām benüm 

 11611 ḥaḳı-çün: ḥaḳḳı-çün İ. // ḥaḳı-çün: ḥaḳḳı-çün İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 11612 behiştde: bihiştde A, bihiştüñ İ.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 11615 olsun: oldı İ. // diñleyene: diñleye A.
3 Bu beyit A ve M nüshalarında yoktur.
4 Bu beyit A nüshasında yoktur.
 11617 yazanı: yazanı yazdıranı İ.
5 Başlık İ; Mekkenüñ Şerrefa’llāhu Taʿālā Fetḥ Olduġı Ġazā A; Der Beyān-ı Ḳıṣṣa-yı Fetḥ-i Mekke 

Şerrefa’llāhu Taʿālā Ġazāsı M.
 11618 virdi yine: yine virdi M.
 11619 oldum çü benden ben: oldım benden M; benden: nidem İ. // Mīr-i: Bir M. 
 11620 Bülbülem: ʿAndelībem M. // Ḳut: Ḳuru İ.
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Serv-i āzādem bayaġı rūzigār1

Kimseye el ṣunmazam hem-çūn çınār 

 Sāḳī luṭfından elümde cām-ı nev2

ʿAḳl ayaġına ururam dām-ı nev

Hātif-i devletden irdi nā-gehān
Cān ḳulaġına bir ün didi nihān

Kim ki uyḫuda-y-sa bīdār eyleme3

Şol ki mestdür dınma hūşyār eyleme 

11625 A 358b Ṣubḥ-ı ṣādıḳ dem urur dur ḫurrem ol4

Dem gibi gel sen saña ḫoş hem-dem ol

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Bu varlıḳ raḫtını götür miyāndan5

Hümāsı uçmadın bu āşiyāndan

İ 227b Cihān bāzārınuñ ġavġāsını ḳo6

Fenānuñ sūdı yoḳ sevdāsını ḳo

Ṭolaġıl maʿnī boynına ḳoluñı7

Ḳo çek hercāyī maʿşūḳdan elüñi

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Saña mühlet virmiş-iken rūzigār
Söyle tā kim ḳala senden yādigār 

11630 Söylegil iy ṭurfe ṭūṭī söylegil18

Sīreti gökçek ḥikāyet eylegil9

 11621 āzādem: āzādeyem M; rūzigār: rūzügār M. // hem-çūn: hem-çū M.
 11622 nev: nevā İ. // ʿAḳl: ʿAḳlı M; ayaġına: ayaġında M; ʿAḳl ayaġına ururam dām-ı nev: Cām-ı nūş 

idenlerüñ işi hevā İ.
 11624 uyḫuda-y-sa: uyḳudaysa İ; bī-dār: bīzār İ. // dınma: ṭınma İ.
 11625 ṣādıḳ dem: ṣādıḳdur M; urur dur: örü dur M; dur: ṭur İ.
 11626 raḫtını: milkini M; miyāndan: meyāndan M.
 11627 sūdı yoḳ: yoḳ yire M; sūdı: ṣoñı İ.
 11628 boynına: boynuna M, yolına İ.
1 M nüshasında 11630. beyitten sonra, bir önceki bölümle ilgili olan “Çünki Ṭavḳ oldı Müslümānlar 

gördiler / Hem Nuʿam ḫatunı aña virdiler” beyti vardır.
 11630 ṭurfe ṭūṭī: ṭūṭū ṭurma M.
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Bü’l-Ḥasan Bekrī rivāyet eyledi
Mekke fetḥin çün ḥikāyet eyledi

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Ḳureyşden geldi dir birḳaç ulular
Ebū Süfyān u Ṣafvān ʿİkrime_olar

Didiler gelmişüz kim ṣulḥ ideyüz1

Ki ʿahd-nāme yazup alup gideyüz

M 245a Ne biz sizüñle ne bizüm-ile siz
Daḫı ceng ü cidāl eylemeyesiz 

11635 İki yıl vaʿde olsun altı ay hem2

Bu ṣulḥa ṭanuḳ olsun bunca ādem

Daḫı ḳılıç yalıncaḳ itmeyeyüz3

Ya cenge nīze yaraġ itmeyeyüz

 Resūlu’llāh daḫı hem rāżī oldı 
Buyurdı iki ʿahd-nāme yazıldı 

Birisin aldı anlar döndi yine
İrişdi çünkim anlar evlerine

Aṣarlar Kaʿbe ḳapusında anı4

ʿAyān iderler aʿrāba nihānī

11640 A 359a Emīn oldı ʿArablar yol açıldı5

Varış geliş çü bir buçuḳ yıl oldı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ol Benī Bekr ibn-i Vaʾbilden meger6

Bir kişi varur Ḫuzāʿaya gider

 11633 gelmişüz kim: kim gelmişüz İ. // alup: alıp A.
 11635 ṭanuḳ: ṭanıḳ M.
 11636 itmeyeyüz: itmeyevüz M, İ. // Ye: Yā İ; cenge nīze: cengüñüze A, İ; yaraġ: yaraḳ İ; itmeyeyüz: 

itmeyevüz M, İ.
 11639 iderler: itdiler A, M.
 11640 çü: çün M.
 11641 Bekr ibn-i: Bekri A, Bekrüñ  İ. // varur: varır M.
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 Ol ḳabīlede gezerken ol laʿīn1

Ayaġı bir ṭaşa ṭoḳındı hemīn 

Laʿnet itdi döndi laʿnet cānına2

Yaʿnī sögdi Muṣṭafānuñ şānına

Ol Ḫuzāʿa ḳavmınuñ biri üni3

Çün işitdi ol itüñ sögdügini

11645 Ḳatlanımadı didi kim vāy saña4

Bunca güstāḫlıḳ nedendür hāy saña 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Şunuñ gibi ulu seyyidüñ adın5

Yaramaz niçün añarsın i bī-dīn 

 Cemīʿ-i enbiyānuñ serveridür
Ki ḳamu evliyānuñ rehberidür 

Rıżāsında-durur Allāh rıżāsı6

Yine ḫışmında Ḥaḳ ḫışmı ḳażāsı

Egerne olmasa-y-dı ʿahd u peymān7

Senüñle şimdi ḳılıç-ıdı meydān 

11650 Didi Bekrī ben aña sögdügümden8

Ḳaḳıduñ mı baña digil sen andan 

M 245b Didi va’llāh ḳaḳıdum yā ne dirsin9

Ne bedbaḫt ola ḳatlana ne dirsin 

İ 228a Didi Bekrī ki uşda raġmuña ben10

Sögerem bir daḫı_eydür kim işit sen 

 11642 ṭoḳındı: doḳundı A.
 11643 itdi: yitdi İ; döndi: geldi İ.
 11644 üni: anı M.
 11645 Ḳatlanımadı: Ḳatlanamadı İ. // hāy: hay M.
 11646 seyyidüñ: sulṭān big M; ulu seyyidüñ: seyyidüñ ulu İ. // niçün: neyçün A; i bī-dīn: pes hemīn M.
 11648 Rıżāsında-durur Allāh: Rıżāsındadur Allāhıñ M. // ḫışmında Ḥaḳ: ḫışmındadur M.
 11649 Egerne: Vegerni M, İ; ʿahd ü: ʿahd-i M, İ. // şimdi ḳılıç-ıdı: ḳılıç-ıdı şimdi M.
 11650 Ḳaḳıduñ: Ḳaḳıdıñ M.
 11651 ne: M nüshasında yoktur; ḳatlana ne: kim ḳatlana İ.
 11652 ki uşda raġmuña: ḳaḳışam daḫı M. // eydür kim işit: işit beni İ; kim: key M.
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Ḫuzāʿıdan taḥammül gitdi hem hūş1

Ki ḳanı gevdesinde eyledi cūş 

Ṣunar yirden alur bir üstüḫānı12

O Bekrīnüñ başına çalar anı 3

11650 A 359b İki pāre oluban aḳdı ḳanı4

Cehennem ṭamusına gitdi cānı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Bu ḫaber çünkim Benī Bekre varur5

Her birisi ceng yaraġını görür

 Tā Ḫuzāʿıla gelüp ceng ideler
Yiryüzini anlara teng ideler

Çün Ḫuzāʿa ḳavmına irdi ḫaber6

Çoġ-ıdı bunlardan ol kāfir meger 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didiler anlara biz varımazuz7

Ki çoḳdur bizden anlar durımazuz 

11660 Varalum Kaʿbeye ehl-i Ḳureyşe
Ṣıġınalum bize yardım irişe

Ki var-durur arada ʿahd u peymān8

Ki anda bulınur bu derde dermān 

 Didiler maṣlaḥatdur göçdiler tīz9

Varuban Mekkeye ulaşdılar tīz 

 11653 hūş: ḫoş A. // cūş: ḫoş M.
1 M nüshasında “üstüḫān” kelimesinin anlamı “yaʿnī kemik” şeklinde yanına yazılmıştır.
 11654 başına çalar: çalar başından M.
 11655 oluban: olıban A. // gitdi: virdi İ.
 11656 çünkim: kim ol İ. // görür (Berlin 316b): ḳılur A, M, İ.
 11658 Ḫuzāʿa: Ḫuzāʿı M. // Çoġ-ıdı: Çoḳ idi İ. // bunlardan: bunlar M.
 11659 varımazuz: varamazuz İ. // çoḳdur bizden anlar (Berlin 316b): çoḳdur anlara biz A, M, çoḳluḳdur 

olara İ; durımazuz: ṭurumazuz M, ṭuramazuz İ.
 11661 ʿahd ü: ʿahd-i İ. // bulınur: bulunur M, İ.
 11662 tīz: tiz A. // Varuban: Varıban A, M.
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Penāh istediler anlar Ḳureyşden1

Didiler bizi ḳurtaruñ bu işden

Ḳabūl itdi Ḳureyş virdi penāhı2

Emīn oldı olar gördi penāhı

11665 Olaruñ ardlarınca Bekrī geldi3

Didiler bizden uş bir ādem öldi 

Buları siz virüñ bize ḳıralum4

Ol ölen ḳanı içün öldürelüm

 Didiler niçe virelüm biz anı
Ki ʿahd vardur bilürsiz ḫod siz anı 

M 246a Didiler imdi bizden yüz çevürüñ5

Ki hem ʿahd-nāmemizi daḫı virüñ 

Ḳureyş ḳavmı ṭanuşdı uluları 
Didiler yaġı itmezüz buları

11670 A 360a Olara didiler bugün duruñ siz6

Bize aḫşama dek mühlet virüñ siz 

Ki gündüz biz bir iş işleyimezüz7

Muḥammed Tañrısı görür ki gündüz 

 Gice görmez gice işlerüz işi 
Aġızlarına yir ṭopraġı ṭaşı

Gice çünkim cihān ẓulmetde bata 
Muḥammed Tañrısı uyıya yata 

Oları biz size anda virelüm8

Olardan ḳanuñuz aluñ görelüm 

 11663 anlar: ehl-i A. // ḳurtaruñ: ḳurtarıñ M.
 11664 olar: bular M.
 11665 Olaruñ: Olarıñ M.
 11666 virüñ: viriñ M. // ölen: öleniniñ M, ḳan-çün ün İ.
 11668 imdi bizden: bizden imdi: A. // hem ʿahd-nāmemizi: ʿahdināmemizi M, ʿahdināmemüzi İ; vir-

düñ: virdiñ M.
 11670 duruñ: durıñ M, ṭuruñ İ. // virüñ: viriñ M.
 11671 işleyimezüz: işlemezüz M, işleyemezüz İ.
 11674 ḳanuñuz: ḳanıñuz M.
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11675 Aġızlarına olsun ṭaş u ṭopraḳ1

Cihānda olduġınca ot u yapraḳ 

Gice oldı Ḫuzāʿılar namāza2

Durup her biri başladı niyāza 

İ 228b Bekrīler girdi ḳapudan añsuzın13

Ḳırdılar er ʿavret oġlanın ḳızın4

Ulusı kiçisi yig-idi pīri5

Ḳırıldı ḳalmadı hīçbiri diri

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes Ebū Süfyān didi ölenleri6

Kim derelere dökeler anları

11680 ʿAvret oġlan ḳız gelin yigit ḳoca 
Dökdiler hep derelere ol gice

İrte oldı çün nesīm-i ṣubḥ eser7

İkisinüñ cānı var-ımış meger

 ʿAḳlı geldi başlarına durdılar8

Aġladılar ḳavmlarını gördiler

Birbirine didi dur kim gidelüm9

Ol Resūle biz şikāyet idelüm

Kim kerīm seyyid ulu server-durur10

Ḥayfumuz anlardan alur er-durur

11685 A 360b, Kim anuñ ʿışḳından ötrü mübtelā11

M 246b  Olduḳ uşda geldi bize bu belā

 11675 Aġızlarına: Aġızlarında İ. // olduġınca: olduġunca M.
 11676 Durup: Durıp M, Ṭurup İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 11677 Bekrīler: Bekriler A, Bekr-īle İ. // er: er ü M; oġlanın: oġlan-ı M.
 11678 hīçbiri: biri M.
 11679 ölenleri: ünleri M. // derelere: derelerde A; anları: onları A; Kim derelere dökeler: Dökdiler hep derelere İ.
 11681 nesīm-i ṣubḥ: nesim ṣubḥı M. // İkisinüñ: İkisiniñ M.
 11682 durdılar: ṭurdılar İ. // ḳavmlarını: ḳavmların M.
 11683 dur kim: kim dur M, ṭur gel İ.
 11684 seyyid ulu server: server ulu seyyid M. // Ḥayfumuz: Ḥaḳḳımuz M, Ḥaḳḳımuzı İ; anlardan: anlara İ.
 11685 ötrü: ötürü İ. // uşda geldi gize bu: uş geldi bize ulu A.
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Pes ikisi daḫı durdılar bile1

Aġlayu aġlayu girdiler yola

 Gice gündüz durmadılar gitdiler2

Ol Medīne şehrine çün yitdiler

Ol Resūlüñ mescidine yitdiler
Gice olmış-ıdı anda yatdılar

Çün ṣabāḥ itdi Bilāl bāng-ı namāz3

Ḳıldı Peyġāmber namāz itdi niyāz

11690 Pes mubārek arḳasın miḥrābına
Virdi dönderdi yüzin aṣḥābına

Durdı derḥāl ol iki yanmış kişi4

Derd-ile ḳanlara boyanmış kişi

 Yā Resūla’llāh didiler biz size5

Dāda gelmişüz ki feryād ir bize

Derdümüze ḳıl devā sen gel bizüm6

Dādumuzı ol Ḳureyşden al bizüm

Kim Ḳureyş ḳavmı bize ẓulm eyledi
Evvel āḫir sergüzeştin söyledi

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
11695 Didiler pes hey-ā-hey aġladılar7

İşidenler yüregin ṭaġladılar

Resūlu’llāh daḫı aġladı ol-dem
Ḳamu aġlaşdılar ḳaç varsa ādem

 11686 durdılar: ṭurdılar İ.
 11687 durmadılar: ṭurmadılar M. // çün: M nüshasında yoktur.
 11689 itdi: oldı M, İ; bāng-ı: itdi M; namāz: eẕān M.
 11691 Durdı: Ṭurdı İ.
 11692 ir: it M.
 11693 sen gel: gel sen M. // ol Ḳureyşden al: al Ḳureyşden M.
 11695 pes hey-ā-hey: daḫı hāyıhāy M.
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 Ḳamu aṣḥāb teʾessüf eylediler 
Bulara ḳatı ẓulm olmış didiler 

Resūlu’llāh didi oldı ʿayān uş1

Ḳureyş ʿahdi ṣıdılar bī-gümān uş 

Ve-līkin görelüm Perverdigāruñ2

Ki emri niçe olur Kirdigāruñ

11700 A 361a Bu endīşe Resūlu’llāh öginden3

Geçince Cebrāʾīl geldi göginden

Didi Allāh saña virdi selāmı
Taḥiyyatla seni ḳıldı girāmī

  

M 247a, Buyurdı kim o ḳavm-içün felekler  
 İ 229a  Teraḥḥum ḳıldı aġlaşdı melekler 

Bularuñ göñlini ḫoş eylegil sen4

Alıvirgil ʿivażların olardan 

Resūlu’llāh didi ʿahd eylemişüz
Ḳureyş-ile bir arada yüze yüz

11705 İşitdi Cebrāʾīl gitdi hemān-dem5

Yine geldi getürdi āyeti hem 

َة اْلُكْفِرۙ ِانَُّهْم َلٓ اَْيَماَن َلُهْم  6َوِاْن َنَكثُٓوا اَْيَماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعنُوا ۪في ۪ديِنُكْم َفَقاِتُلٓوا اَِئمَّ
َلَعلَُّهْم َيْنَتُهوَن1 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Yaʿnī şunlar kim ṣıdı sevgendini7

ʿAhd ḳıldılar ṣıdılar andını

 11698 oldı ʿayān: ʿayān oldı M; uş: ol İ. // ṣıdılar: ṣıdı İ; uş: ol İ.
 11699 Ve-līkin: Velakin M.
 11700 endīşe: andaşede M. // Geçince: Geçicek İ; göginden: gökden M.
 11703 göñlini: göñlüni A.
 11705 Cebrāʾīl gitdi: gitdi Cebrāʾīl İ. // geldi: A nüshasında mükerrer yazılmıştır; āyeti: işbu āyeti M.
1 “Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa küfrün ele başlarıyla savaşın. 

Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler.” Tevbe, 9/12. İ nüshasında 
bu âyet yerine Fetih, 48/10. âyetten iktibas olan “ Verdiği sözden dönen, kendi aleyhine dönmüş olur. 
Allah’a verdiği sözü yerine getirene.” kısmı yazılmıştır.

 11706 sevgendini: peyvendini A, M; ṣıdı: ṣıdılar M.
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 Ceng it anlaruñla öldür anları1

Anlaruñ yoḳ ʿahdleri peymānları 

Pes Resūlu’llāh didi Ḥaḳdur ulu2

Ḳamulardur cümle andan ḳorḫulu

Döndi didi bu gelenlere daḫı
Var mıdur hīç ḳavmuñuzdan iy aḫı

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
11710 Didiler var-durur didi varuñ siz3

Getürüñ anları daḫı dirüñ siz

Ki Ḥaḳ buyurdı varam dāduñuzı4

Alıvirem kesem feryāduñuzı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Döndi andan ṣoñra didi yā ʿAlī
Nāme yazġıl çevre ile yā velī 

A 361b Şol yaḳın olan Müsülmānlar ḳamu5

Atlu yayaḳ tā gele anlar ḳamu

Yazıldı nāmeler illere gitdi 1 6

İşidenler ḳamusı geldi yitdi7

11715 Rāvī eydür ṭoġdı çün māh-ı ṣıyām8

Başladı leşker dirildi ḫāṣṣ u ʿām

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ayuñ on bişine yitmiş ḳabīle9

Dirildi atlusı yayası bile

 11707 it: id M. // Anlaruñ: Anlarıñ M.
 11708 Pes Resūlu’llāh didi: Resūlu’llāh didi kim İ. // Ḳamulardur: Ḳamularda M.
 11710 var-durur: vardur M; varuñ: durıñ M. // dirüñ siz: varusız M.
 11711 feryāduñuzı: feryāduñızı A, feryādıñuzı İ.
 11713 tā gele anlar ḳamu: geleler ey ʿamu M.
 1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 11714 İşidenler: İşitdiler M.
 11715 ṭoġdı: doġdı A.
 11716 ḳabīle: ādem M. // bile: bile hem M.
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 Resūlu’llāh buyurdı Düldüle zīn 
Ururlar geldi urdı yire yüzin 

M 247b Süvār oldı hemān ṣaḥrāya çıḳdı1

Yöridi ol ḳabāyillere baḳdı

O gün geymiş-idi bir aḳ cāme2

Başına hem siyāh ṣardı ʿimāme 

11720 Çigininde ṣaru bürd-i yemānī3

Fütār resmine aṣmış-ıdı anı 

Ḳuşanmışdı ḳılıcını ḥamāʾil4

Münevver ṣūret ü şekl ü şemāʾil 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Ṣaġ yanında şāh-ı merdān ol ʿAlī5

Zīnet-ile yörir-idi ol velī

Ṣol yaña ʿAbbās-ıdı ʿamm-i Resūl6

Muṣṭafā yanında yörir-idi ol 

Pes Muhācir daḫı hem Enṣār-ıla7

Cemʿ oluban cümlesi ṣaġa ṣola 

11725 Resūlu’llāh içinde māha beñzer18

Ki ḳullar ortasında şāha beñzer 

İ 229b Rāvī eydür şarda kimse ḳalmadı9

Cümle er ʿavret ki ṭaşra gelmedi 

A 362a Hep bezendiler düzendiler ḳamu 
Çıḳdılar yolda uzandılar ḳamu

 11717 ḳabāyillere: ḳabāʾillere İ.
 11719 aḳ: aġ İ; ṣardı: ṣarmış İ; ʿimāme: ʿamāme M.
 11720 Çigininde: Omuzunda M, Ki çigininde İ. // Fütār: Fitār M; aṣmış-ıdı: aṣmışlar M; anı: anını M.
 11721 ḳılıcını: ḳılıcı M.
 11722 merdān ol: merdānı M; ol: İ nüshasında yoktur.
 11723 yaña: yanında M.
 11724 Pes: Hem M; hem: M nüshasında yoktur. // oluban: olıban A; cümlesi: M nüshasında yoktur.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 11726 şarda: şehirde M.
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Tā temāşā-yı cemāl-i Muṣṭafā1

İde ṭola cān göñül nūr-ı ṣafā

Çaġırup ʿAmmār öñince söyledi2

Yā ʿArab hāẕā Resūlu’llāh didi 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
11730 ʿArablar ḫaymelerden cümle yayaḳ3

Çıḳuban ḳarşuladı yalın ayaḳ

Ulular geldiler öpdi rikābın4

Göze sürdiler ayaġı türābın 

 Ṣalavāt virdi cümle Muṣṭafāya5

Göñüller ṭoldı nūr-ıla ṣafāya 

Resūlu’llāh duʿālar ḳıldı ḥurmet6

Olaruñ her birine ḳıldı ʿizzet

Pes andan bir yücece yirde durdı7

Ṣaġına ṣolına çün baḳdı gördi

11735 M 248a Ki leşker ṭaġ u ṣaḥrā cümle ṭolmış 
Dere depe ḳamusı ādem olmış 

Ḳamusı şöyle bir kezden tamāmı8

Resūlu’llāha virdiler selāmı

 Didiler yā Resūla’llāh “semiʿnā”19

Ne emr itdüñ-ise bize “eṭaʿnā”210

Öñüñde cān-ıla biz ceng idelüm11

Cihānı düşmenüñe teng idelüm

 11728 Tā: M nüshasında yoktur. // cān: cān u M; nūr-ı: n’ola M.
 11729 Çaġırup: Çaġırıp M; öñince: öñünce M.
 11730 cümle: şöyle İ. // Çıḳuban: Çıḳıban A.
 11731 öpdi: öpüp M; geldiler öpdi: gelüp öpdiler İ.
 11732 virdi cümle: virdiler hep M.
 11733 Olaruñ: Olarıñ M.
 11734 yücece yirde durdı: yüce yire çıḳdı ṭurdı M; durdı: ṭurdı İ. // ṣolına: ṣoluna M.
 11736 Ḳamusı: Ki ḳamusı M.
1 “İşittik.” anlamına gelen bir sözdür.
2 “İtaat ettik.” anlamına gelen bir sözcür.
 11738 Öñüñde: Öñünde M; biz: bir İ. // düşmenüñe: düşmenüñ M, düşmānuña İ.
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Fidā olsun ata ana oġul ḳız
Bize cāndan daḫı sevgülü sizsiz 

11740 Resūlu’llāh çü gördi ol sipāhı1

Yüz urdı ḥażrete didi İlāhī

ي اَْن اَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَّ۪تٓي اَْنَعْمَت َعَليَّ َوَعٰلى َواِلَديَّ َواَْن اَْعَمَل َصاِلحاً َتْرٰضيُه1 ۪ٓ 2 اَْوِزْعن

A 362b İlāhī ṣaḳlaġıl bizi nihānī
Varalum üstlerine nā-gehānī

 Ki ḳādirsin ḳamu yirlerde ḥāżır3

Baña sen vaʿde ḳılmışsın iy Ḳādir

Çü yoḳdur vaʿdeñüñ hergiz ḫilāfı4

Ki nuṣret vir ṣıġındum saña ṣāfī

Didi rāvī ki bir kişi var-ıdı5

Balīġa oġlı ḫāṭib dirler-idi

11745 Medīne ehli-y-idi müʾmin-idi6

Göricek leşkeri kendüye didi

Daḫı hergiz bu resme ulu leşker7

Ki hīç cemʿ olduġı yoḳ bu ʿArablar

 ʿAceb bu leşker imdi ḳanda gider8

Meger kim Mekkeye bu ḳaṣd ider 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ger varursa Mekkeye işbu çeri9

Hep ayaḳda ḳalur uşaḳ ger iri

 11740 çü: çün M. // urdı: urup A.
1 “Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın sâlih ameller 

işlemeye sevk et.” Neml, 27/19. âyetten iktibastır. Âyetin tamamı: “Süleyman, onun bu sözüne tebes-
süm ile gülerek dedi ki: Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı 
olacağın sâlih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle sâlih kullarının arasına kat!” Bu âyet İ ve M 
nüshalarında yoktur.

 11742 ḳılmışsın: ḳılmışdıñ M.
 11743 hergiz: yoḳdur A. // ṣıġındum: ṣıġındım M.
 11744 oġlı: oġlu M, İ.
 11745 Göricek: Görücek A.
 11746 Daḫı: Didi İ; hergiz: hirgiz A, her İ. // hīç: hergiz M; ʿArablar: leşker M.
 11747 ḳaṣd: ʿazm M.
 11748 ayaḳda: ayaġda M; uşaḳ ger: uşaġı M; iri: eri M. 
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Evinde yazdı bir nāme nihānī11

Ki bildüre Ḳureyş ehline anı2

11750 Nāmeyi aldı vü yola çıḳdı ol3

Ol zamānda ġāyet emīn-idi yol

İ 230a Mekkeden gelmişdi bir ḫatun kişi4

Kim Medīnede var-ıdı bir işi 

M 248b Gider-idi hem Cerāde-di adı5

Gördi ḫāṭib yā Cerāde gel didi 

Alġıl işbu nāmeyi pinhānī sen
Vir Ebū Süfyān eline anı sen 

A 363a Anlaruñ ḳatında ḥurmet bulasın6

ʿİzzet-ile māl u niʿmet bulasın 

11755 Vireyüm uş bunca altun daḫı ben278

Nāmeyi ne yirde gizlersin di sen 

 Didi ol ṣaçumı iki yarayum9

Ortasında anı bile ṣarayum

 Ṣaç-ıla şöyle ki yeksān ideyüm310

Anı cāndan daḫı pinhān ideyüm

Nāmeyi aldı nihān itdi ḳarı11

Hevdece girdi yola gitdi ḳarı 

Cebrāʾīli Ḥaḳ Resūle virbidi12

Nāme ṣaldı Mekkeye ḫāṭib didi 

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 11749 Ki: Kim A; bildüre: bildürdi M, İ; Ḳureyş ehline anı: Ḳureyşe nā-gehānī İ.
 11750 vü: çü İ. // emīn: īmīn A, īmīġ İ; yol: ol A, İ.
 11751 idi: imiş M, İ.
 11752 Cerāde: Cerād A, M. // Cerāde: Cerād A; gel: gelgil M.
 11754 Anlaruñ: Anlarıñ M.
2 Bu beyitten sonra M nüshasında “Nāmeyi çün bölmeyeler iltesin / Ki çoḳ altun vireler sen alasın” beyti vardır.
 11755 di: di ki M.
 11756 yarayum: yarayım A, böleyüm İ. // Ortasında anı bile ṣarayum (Berlin 319a): Anı cāndan daḫı 

penhān ḳılayım A, M; ṣarayum: yarayım İ.
3 Bu beyit sadece Berlin nüshasında vardır (Berlin 319a).
 11758 yola: yine A.
 11759 Nāme: Nāmeyi M.
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11760 Anı bir ʿavret Cerādedür adı1

Aldı bir yirinde pinhān eyledi 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
İki kişi ṣal aña istesünler2

Virür-ise alup anı ḳosunlar 

 Eger virmezse öldürsünler anı3

Ki kendü boynına yazuġı ḳanı 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes Resūl didi ʿAlīye yā imām4

Bile varsun hem Zübeyr ibn-i ʿAvām

Tīz irişüñ ol işi siz bitürüñ5

Allāh emrini yirine yitürüñ

11765 Tīz ata bindi revān oldı ʿAlī6

Yitdi bir menzil yirinde ol velī

Pes Zübeyr ibn-i ʿAvām hayḳırdı dur7

İy Cerāde perde yüzüñden götür  

 Nāme vardur sende pinhān vir anı 
Virmez-iseñ öldürürem ben seni 

Didi yoḳdur pes devesin çökerür8

Hevdecin kendüsini arar görür 

M 249a Nesne bulmadı Zübeyr ibn-i ʿAvām9

Didi bunda nāme yoḳdur yā imām 

 11760 Cerādedür: Cerādür A; Anı bir ʿavret: Bir ʿavret ki M; Cerāde adı: adı Cerāde-idi M. // bir yirin-
de: ṣaçı içre M.

 11761 alup: al M, alıp A; ḳosunlar: ḳoşunlar İ.
 11762 kendü: kendi M; boynına: boynuna A, M, İ.
 11763 Resūl didi: Resūlu’llāh İ.
 11764 Tīz: Tiz A, M; irişüñ: yitişüñ A; ol işi siz: işbu işi M. // yitürüñ (Berlin 319b): getürüñ A, M.
 11765 Tīz: Tiz A, M, İ.
 11766 dur: dir M; hayḳırdı dur: didi kim ṭur İ. // perde yüzüñden götür: bürdeyi yüzden götür dir M.
 11768 yoḳdur: İ nüshasında yoktur. // Hevdecin: Hevdecini M, Hevdecüñ İ; kendüsini: içini hem İ.
 11769 nāme: M nüshasında yoktur.
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11770 A 363b Pes ʿAlī didi Resūl yalan degül1

Vaḥy-durur her ne kim söylerse ol 

Sen girü durġıl bulayum ben anı12

Depdi atın geldi ol Ḥaḳ arslanı3

 Yā Cerāde didi bildüñ mi beni4

Sen ʿAlīsin didi bildüm ben seni 

Didi imdi vir berü tīz kāġıdı25

Hem saña ol kāġıdı kim virdi di6

Ṭoġrusını söylegil yoḳsa saña7

Şimdi bir yumruḳ ururam eñseñe 

11775 Gözlerüñ çıḳar çanaġından düşer8

Ḳarası ayrılur aġından düşer

Didi yā mevlāyī ben ḳaldum ṭaña9

Kim bu işde güç idersin sen baña 

İ 230b Şāh didi güç neyledüm ben saña di10

Didi ʿammuñ oġlı beni aradı

Sen inanmazsın güç idersin baña11

Lāyıḳ ola mı güç itmek hīç saña

Şāh didi aña ki yalan söyledüñ12

Nāmeyi ṣaçuñda pinhān eyledüñ 

11780 Tīz çıḳar yoḫsa dökerem ḳanuñı13

Ṭamu odına ṣalaram cānuñı

 11770 kim: ki İ.
1 M nüshasında 11771 ile 11772. beyitlerin dizeleri yer değiştirmiştir.
 11771 girü: giri M, İ; durġıl: ṭurġıl İ. // arslanı: aṣlanı A, M, arṣlanı İ.
 11772 Cerāde: Cerīde M.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 11773 tīz: tiz A, M, İ.
 11774 yoḳsa: yoḫsa M, İ. // eñseñe: başuña İ.
 11775 Gözlerüñ: Gözleriñ M.
 11776 mevlāyī: mevlā M; ḳaldum: ḳaldım M.
 11777 oġlı: oġlu M; beni: uşda İ.
 11778 ola mı: olar M; hīç: līk M.
 11779 ki: key M; aña ki: kim aña İ; söyledüñ: söylediñ M. // ṣaçuñda: saçuñda M, İ; eyledüñ: eylediñ M.
 11780 Tīz: Tiz A, M, İ.
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Pes Cerāde ḳorḳdı iḳrār eyledi
Ṭoġru dirsin yā veliyya’llāh didi 

 ʿİlm-i ġayb ḳatuñda-durur şekk degül1

Şāh-ı merdānsın u hem yār-i Resūl

Nāmeyi saña vireyüm cānumı2

Tek baġışla dökmegil bu ḳanumı 

Didi varġıl illā anda söyleme3

Gördügüñ bu leşkeri ʿarż eyleme 

11785 A 364a Ger dir-iseñ bilesin cānuñ gider4

Yüregüñden dökilür ḳanuñ gider

 Pes buyurdı kim Zübeyr ibn-i ʿAvām5

Nāmeyi aldı hemān döndi imām 

M 249b Geldi Peyġāmber ḳatında oḳudı6

Nāmeyi dürdi ʿAlī yire ḳodı 

Hemān-dem durdı ol şāh-ı hidāyet17

Risālet ḥażreti māh-ı saʿādet8

Çıḳdı menber üzre ḫuṭbe oḳıdı9

Pes yüzin aṣḥāba dönderdi didi 

11790 İy Müsülmānlar bölügi ḳanḳıñuz10

Yazdıñuzsa nāmeyi tīz ḳalḳıñuz 

Yoḫsa Cebrāʾīl dir adın bī-gümān11

Daḫı ʿöẕri ḳalmaz ol şaḫṣuñ hemān 

 11782 vü: M nüshasında yoktur; yār: ʿamm İ.
 11783 vireyüm: vireyim M. // dökmegil bu: dökme ḳara M.
 11784 illā anda: anda ille A. // Gördügüñ: Gördügüñden M; Gördügüñ bu: Gördüñ işbu İ.
 11785 bile sen cānuñ: bilesin begüñ M.
 11786 kim: hem M.
 11787 ḳatında: ḳatına M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 11788 durdı: ṭurdı İ.
 11789 dönderdi: döndi M.
 11790 bölügi: bölük ki İ; ḳanḳıñuz: ḳanḳıñız A. // Yazdıñuzsa: Yazdılarsa A; ḳalḳıñuz: ḳalḳıñız A, idiñüz İ.
 11791 Cebrāʾīl dir adın: adın Cebrāʾīl dir M; adın: anı İ. // ʿöẕri: ʿözri M.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 İşitdiler bu sözi çün ṣaḥābe1

Buñaldı düşdi ḳamu ıżṭırāba 

Didiler ḳanḳı bī-ʿaḳl itmiş ola2

Bu şeyṭān yolına kim gitmiş ola

Ḫāṭib eydür ben didüm kāşki hemīn13

Kim beni yuda-y-ıdı işbu zemīn4

11795 Veyā cān bārī tenden ayrıla-y-dı
Gerekmez baña benden ayrıla-y-dı

Buñaldum şermesār oldum hemānā5

Diledüm kim duram gidem yabāna 

 Resūlu’llāh naẓar ḳıldı hemān-dem6

Yaḳīn bildüm kim ol bildi hemān-dem 

İñildedüm didüm ben yüzi ḳara7

Anı yazdum ki ḳıldum yüzi ḳara

Didi niçün yine kāfir mi olduñ8

Sebeb ne oldı kim bu işi ḳılduñ

11800 A 364b Didi kim yā Resūla’llāh dīnümden9

Niçün dönem Ḳureyşe ille kim ben 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Uġradumdı baña mihmān itdiler10

Hem benüm ḥaḳḳumda iḥsān itdiler 

 11792 düşdi ḳamu: ḳamu düşdi İ.
 11793 ḳanḳı: bir M. // yolına: yoluna M; kim: ol İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 11794 Ḫāṭib: Ḫaṭīb M; kāşki: kāşkā A, keşke İ.
 11796 Buñaldum: Bu göñlüm M; şermesār oldum: sermeşārlıḳdan M; oldum: ḳıldum İ. // kim duram: 

varam M; kim: ki İ.
 11797 kim: ki M.
 11798 İñildedüm: İñildedim M; didüm: didim M; ben: hemān ben M. // yazdum: bildüm M; ḳıldum: 

oldum M, İ.
 11799 niçün: neçün A; olduñ: oldıñ M. // kim: ki M; ḳılduñ: ḳıldıñ M.
 11800 dīnümden: dinümden A, M. // Niçün: Neçün A; ille: illā M, İ; kim: ki M.
 11801 baña: beni M.
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İ 231a Ben daḫı yaʿnī cezāsın eyledüm1

Tā gele yalvara ṣulḥ ola didüm

İlle bed ḳıldum keremler kānısın2

Sen mürüvvet dürrinüñ ʿummānısın 

M 250a Didi var otur evüñde aġlaġıl3

Çıḳmaġıl ṭaşra ḳapuyı baġlaġıl

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
11805 Günāhuñ-içün aġla eyle zārī

Ne ḥükm ider görem Perverdigārı

Ki ben benden saña ḥükm idimezem4

Ki ḥükm anuñ-durur hem ben bir ādem 

 Perīşān u peşīmān durdı Ḫāṭib5

Melūl maġbūn evine vardı Ḫāṭib

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Geydi bir peşmīne ṭonı aġladı6

Ḫurmā ipilen biline baġladı

Bir direge kendüyi ṣarar hemīn
Tā ki gögsinden ayaġına degin

11810 And içer kim daḫı nesne yimeye7

İçmeye ṣu uyḫu hem uyımaya

Kendüyi hem ol direkden çözmeye8

Tā ki Allāh luṭf ide ʿafv eyleye

 11802 yaʿnī: M nüshasında yoktur; eyledüm: eyledim M. // didüm: didim M.
 11803 İlle: İllā M, İ; ḳıldum: ḳaldum A, ḳaldım M. // dürrinüñ: baḥrınuñ M.
 11804 ḳapuyı: ḳapuñı M, İ; baġlaġıl: baġlagıl A.
 11806 idimezem: idemezem M, İ. // anuñ-durur hem ben bir ādem: anuñdur ben ḫod bir ādemem M; 

anuñ-durur: anuñdur İ.
 11807 durdı: döndi M, ṭurdı İ.
 11808 bir peşmīne ṭonı: peşmīne ṭonını A, peşīmān ṭonını İ, peşmīne ṭonunı M. // ipilen: ipi-le M, ipi ile İ.
 11810 uyḫu: uyḳu İ.
 11811 çözmeye: çizmeye A, M. // ki: kim M; ide: idüp M.



1256 TENKİTLİ METİN 

 O gün aġladı tā aḫşam olınca11

Gice hem aġladı irte gelince2

Ḥaḳ Taʿālā tā ʿināyet ḳıldı dir 
İşbu āyet anda nāzil oldı dir

نُوَب َج۪ميعاًۜ َ َيْغِفُر الذُّ ِۜ ِانَّ اللّٰ  3ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ۪ذيَن اَْسَرُفوا َعٰلٓى اَْنُفِسِهْم َل َتْقَنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللّٰ
۪حيُم2 ِانَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

 

A 365a Cebrāʾīl geldi didi kim yā Nebī
Ḥaḳ Taʿālā yarlıġadı Ḫāṭibi

11815 ʿAfv idüñ siz daḫı baġışlañ anı4

Kim gözinden aḳdı baġrınuñ ḳanı

Hem Çalap geçdi günāhından anuñ
Kim felekler ṭoldı āhından anuñ

 Bir kişi gönderdi Peyġāmber hemīn5

Muştuladı hem daḫı çizdi elin

Geldi Peyġāmber ḳatında aġladı6

Şādılıḳdan aḳdı yaşı ṣaġladı

Hem Resūl aġladı müʾminler daḫı
Şādılıḳdan aġladı anlar daḫı

11820 M 250b Ḥaḳ Taʿālā luṭfına iḥsānına
Her birisi minnet itdi cānına

Ḫurrem oldılar Ḫudānuñ ʿafvına
Hem Resūlüñ raḥmına hem luṭfına 

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 11812 olınca: olunca M. // hem aġladı: aġladı hem M; gelince: olunca M; hem aġladı: aġladı tā İ.
2 “De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphe-

siz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Zümer, 39/53.
 11815 idüñ: idiñ M. // gözinden: gözünden M.
 11817 gönderdi: göndürdi M. // daḫı: M nüshasında yoktur.
 11818 ḳatında: ḳatına M, İ. // ṣaġladı: çaġladı M, İ.
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 Müntaḳīm olmasa bir adı i yār112

ʿUḳūbet bulmaya-y-dı bir günāhkār 

Velī bu ḥikmetüñdür muḳteżāsı23

Günāhkāra ola cürmi cezāsı

Kim ulūhiyyete tā ḥurmet ola34

Hem rubūbiyyete key ʿizzet ola5

11825 Nefs daḫı tā ḫām ṭamaʿlar itmeye46

Iṭlāḳ idüp egri yola gitmeye7

İ 231b Çıḳdı andan ṣoñra Peyġāmber hemān 
Leşkeri-le Mekkeye oldı revān 

A 365b Bindi leşkerler yöridi fevc fevc8

Gökyüzine çıḳdı tozlar mevc mevc 

Bir iki gün çünki gitdi nā-gehān9

Ḳarşudan bir ḳara toz ḳopdı hemān 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ki çıḳdı göklere tozuñ ʿinānı10

Hemān kim gördiler müʾminler anı

11830 Didiler yaġı-durur ceng yaraġın11

Düzerler leşkerüñ ṣolın u ṣaġın 

Geyimler geydi miġferler urındı12

Bahādurlar demür ṭonlar bürindi

 Resūlu’llāh didi siz hīç ḳayurmañ13

Müsülmānlardur anlar ġayrı görmeñ
1 Bu beytin ikincisi dizesinin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 11822 adı: ādem M.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
3 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 11824 ulūhiyyete: ilāhiyyete A, ulūhiyyet bize İ.
4 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 11825 Iṭlāḳ: ıḍlāl İ.
 11827 Gökyüzine: Gökyüzüne M.
 11828 gitdi nā-gehān: gitdiler hemān M.
 11829 çıḳdı göklere tozuñ: tozlar göklere çıḳdı M. // Hemān: Hemān-dem M; Hemān kim: Hemān-dem İ.
 11830 Düzerler: Düzepler İ; leşkerüñ: leşkeriñ M; ṣolın u: ṣolını M.
 11831 miġferler: miġfer M. // Bahādurlar: Bahādırlar M; bürindi: giyindi M.
 11832 anlar ġayrı görmeñ: anları ḳayurmañ M.
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Kim anlar daḫı yardıma gelürler1

Bizümle hem bile yoldaş olurlar

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Toz yaḳın geldi yarıldı çavḳ u çavḳ2

Çıḳdı koşunlar geyimler virdi şevḳ

11835 Çıḳdılar tertīb-ile on biñ süvār3

Kim götürmiş biş ʿalem biş nāmudār 

Biri ʿAbbās ibn-i Merdāsü’s-Selem4

Ol götürmiş-idi ol gün bir ʿalem

 Ol ʿalem dibinde iki biñ süvār 
Cümle düzenlü yaraḳlu nāmudār 

Bir ʿalem Cemrān götürmişdi ulu5

Altun-ıla yüzi gökçek yazulu

M 251a Bir ʿalem Ḍaḥḥāk götürmiş şöyle kim 
Bir ʿalem Zeyd bir ʿalem daḫı Ḥakīm

11840 Biş ʿalem altında var on biñ süvār16

Cümlesi gökçek yaraḳlu nāmudār 

İndiler atdan uluları hemīn7

Geldi öpdiler Resūlu’llāh elin

A 366a Pes bülend ün-ile ol leşker tamām 
Ṣaf dutup Peyġāmbere virdi selām

Pes Resūlu’llāh buyurdı ol çeri
Öñce yörisün didi ol leşkeri

Göçdi yine ol çeriler yöridi
Issı oldı ḳapda ṣular ḳurıdı

 11833 Bizümle hem bile: Bizüm-ile M.
 11834 yarıldı: çırılır İ; çavḳ u çavḳ: çoḳ M. // geyimler: kim giyimlü M.
 11835 götürmiş: götürmişdi İ; nāmudār: şehsüvār İ.
 11836 selem: selām M. // ol gün: anda M.
 11838 Cemrān (Berlin 321b): Ḥayzān A, Ḥayrān M, Ceyrān İ, 
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 11841 uluları: olar M. // Geldi: Gelüp M, İ.
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11845 Ol gün irdi Cuḥfeye ḳondı çeri1

Issıdan buñaldı İslām leşkeri

Çün ṣusuzlıḳdan ḳatı buñaldılar2

Geldiler Peyġāmbere ʿarż ḳıldılar 

 Pes Resūlu’llāh Bilāle buyurur3

Çaġırur ordunuñ içinde yörür

Kim ṣu içüñ yiñ orucuñuz bugün4

Ḥaḳ Taʿālā böyle destūr virdi çün 

Kim seferde orucuñuz yiyesiz5

Varıcaḳ eve yine ödeyesiz

11850 Yā Resūla’llāh didiler biz nice6

Ṣu içelüm olmadı daḫı gice

İ 232a Ḥaḳ Taʿālā böyle emr itdi didi 
Geldi uşda didi āyet oḳıdı

ْن أَيَّاٍم أَُخَر 1 7 ةٌ ّمِ ِريًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ
يِن ِمْن َحَرٍج28 َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الّدِ

 Pes getürdi bir ḳadeḥ ṣu ol Resūl
Anlara ḳarşu anı içdi Resūl

 11845 Ol gün irdi Cuḥfeye ḳondı: Cuḥfeye ḳondı ol gün ol M; irdi: indi A.
 11846 ṣusuzlıḳdan: ṣusuzluḳdan M
 11847 yörür: durur M.
 11848 bugün: M nüshasında yoktur. // virdi çün: virüpdür cümle gün M.
 11849 orucuñuz: orucuz M, orucuñuzı İ. // eve: evde İ.
 11850 olmadı daḫı: daḫı olmadı M.
1 “Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar.” Bakara, 

2/184. âyetten iktibastır. Âyetin tamamı: “Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta 
olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu 
fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için 
daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.” Bu âyet İ nüshasında yoktur.

2 “O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi.” Hacc, 22/78.  âyetten iktibastır. Âyetin 
tamamı: “Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yükleme-
di. Babanız İbrahim’in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur’an’da Müslüman diye 
isimlendirdi ki Peygamber size şâhid (ve örnek) olsun, siz de insanlara şâhid (ve örnek) olasınız. Artık 
namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel 
yardımcıdır!” Bu âyet M ve İ nüshalarında yoktur.
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Didi imdi siz daḫı varuñ içüñ1

Destūr oldı orucuñuzı açuñ

Ümmetüñ oldur ḫayırlusı yine2

Çün sefer ḳılsa namāz ḳaṣr eyleye

11855 A 366b Çün eve gelse orucın ödeye3

İlle ḳaṣr olan namāzını ḳoya

M 251b Pes yidiler anda orucın ḳamu4

Ṣanki bayram oldı ol gün iy ʿamu

 Çünkim irte oldı yine durdılar5

Bindi leşkerler yolına girdiler 

İrdiler bir ḫoş araya indiler  
Ḳamu leşker bir araya ḳondılar 

Pes Resūl dir yā Bilāl itgil nidā6

Kim var-ısa cümlesi mīr ü gedā

11860 Ulu kiçi ḳamu sözüñ işitsün17

Kişi başına hep bir od ışıtsun8

Her ne kim var cümlesi mīr ü ġulām9

Ol çeride ol gice anda tamām

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Kişi başına yaḳdılar bir odı10

Ki od oldı ḳamu ṣaḥrā vü vādī 

Göge döndi yirüñ yüzi tamāmet11

Didiler iy ʿaceb bu ne ʿalāmet 

 11853 varuñ içüñ: varıñ içiñ M. // açuñ: açıñ M.
 11854 ḳılsa namāz: ḳılursa namāzı M.
 11855 İlle: İllā M, İ.
 11856 ol gün: anda M, İ.
 11857 Çünkim: Çünki M, İ; durdılar: ṭurdılar İ.
 11859 Resūl: Resūlu’llāh M. // mīr ü: mīri M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 11860 ḳamu sözüñ: ḳamusını diriñ M. // ışıtsun: yaḳsun İ.
 11861 mīr ü: mīri M.
 11862 od: M nüshasında yoktur; ṣaḥrā vü: ṣaḥrāyı M.
 11863 yirüñ: yiriñ M.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Çünki ʿAbbās gördi işbu heybeti1

Göñli ḳopdı key melūl oldı ḳatı 

11865 Kendüzine didi ger işbu çeri2

Mekkeye varur-ısa vāy anları

Ne uşaḳ ḳalur ne iri ḳırılur3

At ayaġında ḳamusı ḫurd olur 

 Ġāret olur ʿavret oġlan ḳız gelin4

Dükenür ḳalmaz Ḳureyş nesli hemīn 

Pes atına bindi çıḳdı ol yola5

Kim ḫaber göndüre bir kişi bula

Tā Ḳureyşüñ uluları geleler6

Yalvaruban zārılıḳlar ḳılalar

11870 A 367a Tā meger Peyġāmber āzād eyleye7

Ḳanların baġışlaya şād eyleye 

 Çıḳdı gitdi ordudan ḫaylī ıraḳ8

Vardı bir ṭaġ dibine yaḳınıraḳ 

 Rāvī eydür yol kesilmişdi hemān9

Mekkeye varmazdı kimse ol zamān 

M 252a Mekkeden kim gelse dutarlardı_anı10

Hem ḳomazlar-ıdı anda gideni 

Nesne gelmez Mekkelü aç ḳaldılar11

Pes Ebū Süfyān ḳatına geldiler 

 11864 işbu: bu M. // Göñli: Göñlü M; ḳopdı key melūl oldı: melūl oldı ḳopdı key M; ḳopdı: ḳorḳdı İ.
 11865 ger işbu: işbu kim M.
 11866 ḫurd: ḫōr M.
 11867 Dükenür: Tükenür M, İ; nesli: ehli M.
 11868 göndüre: göndere A.
 11869 Ḳureyşüñ: Ḳureyşiñ M. // Yalvaruban: Yalvarıban A, M.
 11870 meger Peyġāmber āzād: Peyġamber oları ʿafv M.
 11871 dibine: dibinde İ; yaḳınıraḳ: yaḳınraḳ A.
 11872 kesilmişdi: kesildi M. // varmazdı kimse: kimse varmazdı M.
 11873 dutarlardı: ṭutarlardı İ. // ḳomazlar-ıdı: ḳomazlardı kim İ.
 11874 Mekkelü: Mekkeye M.
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11875 İ 232b Pes didiler yā ulu bu ḥāl nedür1

Kim kesildi işlemez bu yol nedür 

Ne bizüm anda varanumuz gelür2

Ne bilürüz anlaruñ ḥāli n’olur

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Muḥammed ġadrumuzı bildi beñzer3

Ki Tañrısı aña bildürdi meger

Ebū Süfyān didi kim anları biz
Dünüñ yarusı-y-ıdı ḳırduġumuz

Muḥammed Tañrısı gice görür mi4

Ḳarañuda olanı ol bilür mi

ا َيُقولُوَن ُعُلواًّ َك۪بير15 ُسْبَحاَنُه َوَتَعاٰلى َعمَّ
اِء26 َمٓ َ َل َيْخٰفى َعَلْيِه َشْيٌء ِفي اْلَْرِض َوَل ِفي السَّ ِانَّ اللّٰ

11880 Didiler böyledür çünkim yöri sen7

Muḥammed ḳatına varġıl giri sen

Eger bildi-se cehd eyle yine sen8

İki yıl daḫı ʿahd eyle yine sen

 Didi gelsün ikiñüz benüm-ile9

Didügi kişileri aldı bile

A 367b Revān olup yola gitmişdi anlar10

O gice ol ṭaġa yitmişdi anlar

 11875 yā: ey M.
 11876 varanumuz: varanımuz M. // anlaruñ: anlarıñ M.
 11877 ġadrumuzı (Berlin 322b): ʿözrümüzi A, ʿözrimüzi M, İ. // bildürdi: bildir M; meger: beñzer A, M.
 11879 ol: hīç ol M.
1 “Allah, her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerinin ötesindedir, yücedir.” İsrâ, 17/43.
2 “Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz.”  Âl-i İmrân, 3/5.
 11880 Didiler: Didi A. // varġıl: vargıl A.
 11881 eyle: M nüshasında yoktur.
 11882 benümle: binüm A, yanumla M. // Didügi: Didigi M.
 11883 gitmişdi: çün gitdi M. // yitmişdi: çün yitdi M.
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Yüce yirden baḳup gördiler anı1

Ki od dutmış yanar düpdüz cihānı

11885 Ebū Süfyān didi kim yā cemāʿat
Bu od ne od-durur bu ne ʿalāmet

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes didi ol iki kişinüñ biri
Kimse ḳaldı-sa Ḫuzāʿıdan diri

 Varmış ola çoḳ ʿArab dirmiş ola2

Kim bizüm ḳaydumuzı görmiş ola

Didi ḳandan yā Ḫuzāʿı yā ʿArab3

Bu ḳadar leşker kimüñ vardur ʿaceb

M 252b Ger Mıṣır sulṭānınuñsa bu çeri4

Yāḫu cemʿ-ise ʿArablar leşkeri

11890 Yā ʿArab sulṭānı-y-ısa yā ʿAcem
Hīçbirinden ḳorḳmazam ġam yimezem

İlle ḳorḫumdur ol ulu ejdehā5

Kim olamaz kimse cenginden rehā

 Ol ki daʿvā_ider ki vaḥy iner müdām6

Baña gökden her-dem iner hem selām 

Olmaṣa-y-dı ol Muḥammed leşkeri7

Ger ol-ısa alısar bu kişveri

O ṭaġ altında ʿAbbās durmış-ıdı8

Olaruñ sözine gūş urmış-ıdı

 11884 od: M nüshasında yoktur.
 11887 ʿArab: çeri M. 
 11888 Didi ḳandan yā: Didiler ḳandan M.
 11889 Yāḫu: Yāḫud M, İ; cemʿ-ise: bu leşker kimüñdür M.
 11891 İlle: İllā M, İ; ḳorḫumdur: ḳorḳum M.
 11892 daʿvā ider ki vaḥy iner: vaḥy iner daʿvā eyler M, daʿvā eyler vaḥy iner İ.
 11893 ol-ısa: olısar İ; alısar: esīr M.
 11894 durmış: ṭurmış İ. // Olaruñ: Olarıñ M.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
11895 Üninden ol Ebū Süfyānı bildi1

Çıġırdı ol daḫı hem anı bildi 

İnüben ḳatına bulışdı anlar2

Görişdiler dönüp ṣorışdı anlar 

 Ebū Süfyān didi bu ne ḫaberdür
Bu leşkerler kimüñdür ne ḳadardur 

A 368a Didi ʿAbbās bu Allāh leşkeridür 
Resūlu’llāh içinde serveridür

Ebū Süfyān didi kim bunca leşker3

Muḥammed leşkeri midür ser-ā-ser 

11900 İ 233a Didi ʿAbbās bu ne deñlü çeridür4

Ki yir gök ehli cümle leşkeridür 

Ebū Süfyān didi kim ḳanda gider5

Bu leşkerle nireye ʿazm ider 

 Didi ʿAbbās ki Mekkeye giderüz6

Anı daḫı varuruz fetḥ iderüz

Ebū Süfyān didi kim ḳanı peymān 
Ki ʿahd-nāme daḫı almışuz andan 

Didi ʿAbbās o ʿahdi dürdüñüz siz7

Ḫuzāʿıları niçe ḳırduñuz siz

11905 Ebū Süfyān didi ol ḳandan anı8

İşitdi kim biz itmişdük nihānī

 11895 Üninden: Ününden M. // Çıġırdı: Çaġırdı İ.
 11896 İnüben: İniben A; sözine: sözüne M.
 11899 midür: midür cümle İ.
 11900 bu ne deñlü: ki bu çoḳ M; çeridür: çeri-durur İ.
 11901 gider: gider ol M. // leşkerle: leşkerler İ; ider: ider ol M, yā ʿazm ider İ.
 11902 ʿAbbās ki Mekkeye: Mekkeye anlar M; giderüz: giderler M. // varuruz: varurlar M; iderüz: iderler M.
 11904 o: ki M; dürdüñüz: bozduñuz A, bozdıñız M. // ḳırduñuz: ḳırdıñuz M, İ.
 11905 ḳandan: ḳanda İ. // itmişdük: itmişdük-di M.
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M 253a Kim işitmişüz anuñ Tañrısınuñ1

Gice uyḳusı dutar yatur anuñ

 Ol uyıduġı vaḳt itdük biz anı2

Ne bildi ol gice olan nihānı 

Taʿāla’llāh o cāhiller sözinden3

Ol aḥmaḳlar delüler yüzsüzinden 

Didi ʿAbbās ki bir dīvānesin sen4

ʿAceb ola mı kim uṣlanasın sen

11910 İy delü uyır mı Ḥaḳdur Bī-zevāl15

“ʿĀlimu’l-ġayb ve’ş-şehāde”26Ẕü’l-Celāl7

Muḥīṭdür ʿilm-ile hem ḳudret-ile38

Ḳamu eşyāya cāya ḥikmet-ile

 Anuñ hīç bilmedügi nesne yoḳdur9

Cihānda gerçi dürlü nesne çoḳdur 

A 368b Bu sen ḫod hergiz ādem olamazsın10

Dutılduñ cehle hīç ḳurtılamazsın

Niçe direm saña gel olma bedbaḫt11

Bu ṣāḥib-devlete uy bulagör baḫt

11915 Ki ṣāḥib-devleti her dü sarāyuñ12

Olasın ḳutlu ola yıluñ ayuñ

 11906 Kim: Ki İ. // uyḳusı: uyḫusı M.
 11907 itdük: itdik M.
 11908 o: münezzehdür o M. // delüler: deliler M.
 11909 dīvānesin: dīvānisin A.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
2 “Görüneni ve gizli olanı bilen Allah.” anlamında bir sözdür.
 11910 ġayb-i: ġayb u M.
3 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 11912 dürlü: dürli M.
 11913 hergiz: hirgiz A; olamazsın: olmamışsın A, olmaz mısın İ. // ḳurtılamazsın: ḳurtılmamışsın M, 

ḳurtulmaz mısın İ.
 11914 Niçe: Nice M, İ. // bulagör: bulasın M.
 11915 devleti: devletüñ M; sarāyuñ: sarāyıñ M.
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Ḳomaz sini ḥamiyyet cāhiliyyet11

İ cāhil gel Ḥaḳ-içün ḳıl ḥamiyyet2

 Ebū Süfyān işitdi çün bu sözi 
Hem ödük heybetini gördi gözi 

Tenine ditreme düşdi ṣarardı3

Dudaġı ḳurıdı beñzi ḳarardı

Didi pes ne buyurursın baña sen4

Varayum Mekkeye şimdi dönüp ben 

11920 Alayum ehl ü mālumı ḳaçayum5

Necāşī pādişāhına geçeyüm

Didi ʿAbbās Müsülmāndur ol inan 
Getürmişdür Ḥaḳa ol taḥḳīḳ īmān 

 Didi pes varayum Nūşirevāna6

Durayum baḳayum anda zamāne

Didi arduñca bir nāme ṣalarlar7

Dutarlar anda sini ḫoş ṣararlar 

Demürlü sen Medīne şehrine ḫoş8

Gelürsin ben saña didüm hele uş

11925 M 253b, Ki zīrā şöyle ʿahd olmışdur andan9

İ 233b  Ki virbiye ne kim varursa bundan 

Didi Mıṣra varayum mı yeḫud ben10

Ne dirsin bir ögüt virgil baña sen 

1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 11916 sini: seni İ. // Ḥaḳ-içün: Ḥaḳḳı-çün İ.
 11917 Dudaġı: Ḳodaġı A, Ṭudaġı İ; ḳarardı: ṣarardı M.
 11919 Varayum: Varayım A; dönüp ben: dübüben M.
 11920 ehl ü mālumı: ehlümü mālum M; ehl ü: ehl-i A, M.
 11922 varayum: varayım A. // Durayum: Durayım A, Ṭurayum İ; baḳayum: baḳayım A. 
 11923 Dutarlar: Ṭutarlar İ; sini: seni M, İ; ṣararlar: mararlar İ.
 11924 Demürlü: Demürle İ; sen: pes M; Medīne: Muḥammed İ. // saña didüm hele: didüm hele saña M. 
 11925 andan: anda İ. // virbiye: virbiyedür M; bundan: bunda İ.
 11926 Didi: Di de İ; yeḫud: yāḫud M, İ. // bir ögüt virgil: yā bir ögüt vir A, yā bir ögüt di İ.
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A 369a Didi müʾmindür ol oldı Müsülmān1

Dutar virür saña hīç virmez emān 

Getürüp boynuñ urur olġıl āgāh2

Ebū Süfyān işidüp eyledi āh 

Didi pes ne buyurursın baña sen3

Dutayum kim muṭīʿ oldum saña ben 

11930 Didi gel imdi sen atuñdan ingil4

Gelüben bu atum ardına bingil 

Alayum ben seni bile varayum5

Senüñ-içün Resūle yalvarayum 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Umaram göñlini Allāh yumşada6

Utana benden ṣuçuñı ʿafv ide

Ṣıçradı indi atından ol hemīn7

Pes girü dönderdi ol yoldaşların 

Didi varuñ Mekkeye virüñ ḫaber8

Kim muṣībet irdi ḳılsunlar ḥaẕer

11935 Gitdi anlar gözleri giryān olup
Ḫavf odına yüregi biryān olup

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ebū Süfyānı ʿAbbās ata aldı9

Dönüben ordunuñ ucına geldi 

 Çerinüñ gāh ṣaġına gāh ṣolına10

Gezerdi leşkerüñ ḳoldan ḳolına 
 11927 ol oldı: oldı ol M. // saña: seni M.
 11928 Getürüp: Getürür M, İ. // işidüp: virür işidür M.
 11929 ne: sen M. // Dutayum: Dutayım A, Dutalım M, Ṭutayım İ; oldum: oldım M.
 11930 gel imdi: imdi ki İ. // Gelüben: Geliben A; atum: benüm M; ardına: ardıma M.
 11931 varayum: varayım A. // yalvarayum: yalvarayım A.
 11932 Umaram göñlini: Göñlüni umarım M; göñlini: göñlüni A, İ. 
 11933 girü: giri M.
 11934 varuñ: varıñ M; virüñ: viriñ M. // ḥaẕer: meded A.
 11936 ata: ardına M. // ordunuñ: ordınuñ A, M; ucına: ucuna İ; geldi: irdi İ.
 11937 gāh: geh A; gāh: geh A. // leşkerüñ: leşkeriñ M; ḳolına: ḳoluna M.
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Ebū Süfyān didi niçe gezersin1

Çeri çoḳlıġını mı ʿarż idersin 

Beni ḳorḳa mı dirsin bu çeriden2

Didi ʿAbbās yalansın sen velīden

11940 Ki nā-gāh rāstgeleyüz şāyed aña13

Bir iş ide ki ʿālem ḳala ṭaña

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Bu ḳabāyiller çeriler kim saña4

Her birini söyledüm öñden ṣoña

M 254a Hīçbirinden ḳorḳmazam illā velī5

Ḳorḳum andandur seni ṭuya ʿAlī

A 369b Hīç emān virmez hemān cānuñ alur
Çöpe ṣaymaz bir avuç ḳanuñ alur

Çün Ebū Süfyān ʿAlī adın hemīn6

Diñledi pes ditreme dutdı tenin

11945 Şöyle ditrer kim dişi çāk çāk ider7

Kim çaḳıldusı ıraḳ yire gider

Didi yā ʿAbbās Muḥammed ḥaḳḳı-çün8

Kim beni gösterme aña sen bu dün

 Didüm eyle eyleyem döndüm hemān9

Ordunuñ bir yanına oldum revān

Ḳorḫaram kim görmesün bunı ʿAlī10

Nā-gehānī çıḳageldi ol velī

 11938 niçe: nice M, İ. // Çeri çoḳlıġını: Çerinüñ çoḳluġun M; çoḳlıġını: çoḳluġınu İ.
 11939 ḳorḳa: ḳorḳar M, İ. // yalansın: ḳorḳaram M; sen: ol M.
1 Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur.
 11940 birini söyledüm: biri söyledim M.
 11942 ṭuya: duya M; seni ṭuya: ṭuya seni İ.
 11944 Diñledi pes: İşidicek M; dutdı: ṭutdı İ; tenin: hemīn M.
 11945 kim: key M, ki İ; çāk çāk: çāḳ çāḳ M, İ. // çaḳıldusı: çaḳıldısı M; yire: yirlerden M.
 11946 gösterme: göstürme İ; bu dün: bugün M.
 11947 Didüm: Didim M; eyleyem: eyleyüm M; döndüm: döndim M. // Ordınuñ: Ordunuñ M, İ.
 11948 Ḳorḫaram: Ḳorḳaram M, İ; kim: ki M. // Nā-gehānī: Nā-gehān M.
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Kim ḳaravul binmiş-imiş ol gice11

Nā-gehān ṭuş oldı baña gör nice2

11950 Çünki gördi bizi didi hāy duruñ3

Siz sizi kimsiz baña tīz bildürüñ

İ 234a Didi ʿAbbās ʿammuñam ben yā ʿAlī4

Didi arduñdaġı kimdür ol velī

 Didi yoldaşum-durur ardı atı5

Aldum at ardına yorıldı ḳatı

Geldi yanına didi bu kim-durur6

Baldırı böyle uzun yirde sürür

Baldırına yapışup ṭartdı anı7

Şöyle ṣandum kim iki yırtdı anı 

11955 Bildi didi ol Ebū Süfyān budur
Ol Müsülmānlar ḳıran şeyṭān budur 

Döndi didi yā Ebā Süfyān hemīn
“Lā ḥayāḳe lā beḳāke”28yā laʿīn

 Dāma düşdüñ yā ʿadüvva’llāh bu dün9

Mekkeden ṭaşra çıḳar-ıduñ niçün 

A 370a Didi ʿAbbās ol Ebū Süfyānı ben10

Şöyle kim ditrerdi gördüm anı ben 

Dişlerin birbirine şöyle döger11

Ṣanki bir ṭaşlu yire ṭolu yaġar

1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 11949 ḳaravul: ḳaraġul İ.
 11950 Çünki gördi: Göricegez bizi M; hāy: tiz M, hay İ; duruñ: ṭuruñ İ. // tīz: tiz A; bildürüñ: bildirüñ A.
 11951 arduñdaġı: arduñdaki M, İ.
 11952 yoldaşum-durur: yoldaşımdur M; ardı atı: ardumdaki İ, yoruldı atı M. // Aldum: Aldım M
 11953 Baldırı: İncigi M.
 11954 Baldırına: Baldurına M; ṭartdı: dürtdi M. // ṣandum: ṣandım M; kim iki: ki M.
2 “Hayâsızsın ve sonsuz değilsin.” anlamında bir sözdür.
 11957 düşdüñ: düşdiñ M; bu dün: bugün M. // niçün: neçün A.
 11958 gördüm: gördim M.
 11959 ṭaşlu: ṭaşlı M.
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11960 M 254b Döndi şāh ʿAbbāsa didi yā ʿamu1

Tīz bunı indür atuñdan yire ḳo

Sen bunuñ bigi gicede bu işi2

Ne alursın başuña bu teşvīşi

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Ne ṣaḳlarsın bu melʿūnı ḳatuñda3

Necisdür ol niçün durur atuñda

Hemīşe üstümüze leşkeri bu4

Niçe kerret dirüp geldi çeri bu

Bunı didi elin ḳılıca urdı
Ebū Süfyān baḳup çün anı gördi

11965 Didi çap atı yoḫsa gitdi cānum5

Senüñ boynuñadur bu gice ḳanum 

Didi ʿAbbās ki ʿaḳlum zāʾil oldı6

ʿAlī çünkim ḳılıca māʾil oldı

 O gün binmiş-idüm ol Düldüle ben7

Hemān ḳamçı urup ḳaçdum ḳatından 

ʿAlī çaġırdı yā Düldül varuram
Resūle ben şikāyetler ḳıluram 

ʿAlī ünin işitdi durdı Düldül8

Ayaġın baṣmadı ḳaldurdı Düldül

11970 Ne deñlü ḳamçılar urduḳca ʿAbbās9

Ḳımıldanmadı ol sürdükce ʿAbbās

 11960 Tīz: Tiz A, M, İ.
 11961 bigi: gibi M, İ.
 11962 Necisdür ol: Necis oldur M; niçün: neçün A; durur: ṭurur İ.
 11963 üstümüze: üsdümüze M. // Niçe: Nice M, İ; kerret: kerre İ; dirüp: dirip A, M.
 11965 gitdi: çıḳdı M.
 11966 zāʾil: zāyil A.
 11967 idüm: idim M; ol: hem M. // ḳaçdum: ḳaçdım M.
 11969 ünin: ünün M; işitdi: işidürdi M; durdı: çünki İ; Düldül: Düldüli M. // ḳaldurdı Düldül: 

ḳaldırdı durdı M.
 11970 ḳamçılar: ḳamçular M. // Ḳımıldanmadı: Ḳımıldamadı İ; sürdükce: sürdüḳce İ.
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ʿAlī geldi yitişdi gördi ʿAbbās1

Hemān atdan inüben durdı ʿAbbās

 ʿAlīye ḳarşu vardı ḳoçdı anı2

Didi iy cānumuñ sevgülü cānı

A 370b Beni bu gice rüsvāy itmegil sen13

Ebū Süfyānı almaġıl elümden

Muḥammed ḥaḳḳı-çün öldürme anı
Ki zīrā virmişem buña emānı

11975 ʿAlī didi kim imdi gel ikimüz4

Resūlu’llāha varalum yüze yüz 

İ 234b Resūlu’llāh ḳatına geldi anlar5

Ebū Süfyānı ʿarża ḳıldı anlar

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Şāh bu-durur yā Resūla’llāh didi
Ol Ebū Süfyān ʿadüvvu’llāh didi

M 255a Ol Ebū Süfyān-durur işbu pelīd6

Kim ʿamuñuz Ḥamzayı ḳıldı şehīd 

ʿAvreti kesdi ḳulaġın burnını7

Baġrını yidi yaruban ḳarnını

11980 Ol Ebū Süfyān budur kim leşkeri8

Ḫendeküñ cenginde getürdi çeri

ʿAhdi yazan ol Ebū Süfyān budur2910

Yine bozan ol Ebū Süfyān budur

 11971 durdı: ṭurdı İ.
 11972 cānumuñ: cānımuñ M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 11975 kim imdi gel: ki gel imdi M; kim: ki İ.
 11976 geldi: vardı A, M. // ʿarża: ʿarż M.
 11977 ʿamuñuz: ʿammuñuz İ.
 11979 ḳulaġın: ḳulaġını M. // yidi: yırtdı İ; yaruban: yırtıban A, yarıban M.
 11980 Ḫendeküñ: Ḫendekiñ M, Ḫendek İ.
2 11981-11982. beyitler A, İ ve M nüshalarında 11981 ile 11982. beyitler birleştirilerek bir beyit hâline getirilmiştir.
 11981 ʿAhdi bozan ol Ebū Süfyān: Ḫuzāʿa ḳavmını ḳıran M; yazan: bozan İ.
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Ol Ḫuzāʿı ḳavmını ḳıran budur
Anları kāfirlere viren budur

 İy laʿīn şunca uşaġa oġlana1

Niçe kıyduñ girmege bunca ḳana

Didi ʿAbbās ʿammum oġlı maḳṣūduñ2

Anı öldürmek midür bunı didüñ

11985 Didi yā ʿammu neʿam ben dilerem
Anı Peyġāmber buyura öldürem 

Tañrınuñ ḳulları tā kim ḳurtula3

Düşmeninden dūstları emīn ola

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Resūlu’llāh işitdi çün sözini4

Bulara ḳarşu dönderdi yüzini

 Didi kim ne ḫaberdür bu ne ḳāldür5

Hemān ʿAbbās didi bir bir ne ḥāldür 

A 371a Resūlu’llāh işitdi anı bildi6

Göricek hem Ebū Süfyānı bildi

11990 Didi oldur bu kim ḥaḳḳında geldi7

Ki gökden işbu āyet nāzil oldı

َة اْلُكْفِرۙ 8َوِاْن َنَكثُٓوا اَْيَماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعنُوا ۪في ۪ديِنُكْم َفَقاِتُلٓوا اَِئمَّ

ِانَُّهْم َلٓ اَْيَماَن َلُهْم َلَعلَُّهْم َيْنَتُهوَن1

Yöri var imdi i ʿammu bunı al9

Bu gice ṣaḳla ṭañla al yine gel
 11983 kıyduñ: kıydıñ M; bunca: şunca M.
 11984 ʿammum oġlı: ey oġul M, ḳardaş oġlu İ. // didüñ: didiñ M.
 11986 Düşmeninden: Düşmānından İ.
 11987 sözini: bu sözi A, sözüni İ, M. // dönderdi: döndi M; yüzini: yüzüni A, M, İ.
 11988 kim: bu M.
 11989 Göricek: Görücek M. // bildi: didi İ.
 11990 öldür bu kim: öldürdi kim bunuñ A; bu kim ḥaḳḳında: öldür kim bunuñ ḥaḳḳından İ.
1 “Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa küfrün ele başlarıyla savaşın. 

Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler.” Tevbe, 9/12. Bu âyet İ 
nüshasında yoktur ama yeri boş bırakılmıştır. 

 11991 imdi: var A; Yörivar imdi: Didi yöri İ. // ṭañla: diñle İ.
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ʿAlī didi benüm ḳatumda dursun1

Resūl didi ki ʿammum-ıla varsun

 Didi ʿAbbās hemān-dem aldum anı 
Dönüben çādıruma geldüm anı

M 255b O gice ṣubḥe dek uyımadum ben2

Kim olmasun ki bu ḳaça didüm ben

11995 O gice ol daḫı uyımadı hīç3

Ne bir ẕerre yiyesi yimedi hīç 

Gehī ḳalḳardı gāhī otururdı4

Geh āh iderdi gögsini ururdı

Gehī aġlar gözinden döker ābı5

Gehī kendüye iderdi ʿitābı

 Dir-idi kendüye kim n’oldı saña6

Ki ʿaḳluñ gitdi bu iş geldi saña

Ne geldi gitdi ʿaḳluñ saña n’olduñ7

Ki ʿAbbāsa bu resme teslīm olduñ

12000 Ne iş-idi bu işi kim sen itdüñ8

Delü olduñ meger ʿaḳluñ unutduñ 

İ 235a Muḥammed ḳatına yarın seni uş9

İledürler eger nā-ḫoş eger ḫoş

A 371b Saña İslāmı ʿarż eyleyiserler10

Müsülmān ol diyü söyleyiserler

 11992 dursun: ṭursun İ. // ki: kim İ; varsun: olsun M.
 11994 Kim olmasun ki bu: Ki olmasın ki M; didüm: didim M; bu ḳaça: ḳaça bu İ.
 11995 ol: o İ.
 11996 Gehī: Gāhī İ. // iderdi: eyleyüp; gögsini: gögsin M; gögsini ururdı: gögsin ötdürürdi A. 
 11997 Gehī: Gāhī İ; gözinden: gözünden M. // Gehī: Gāhī İ.
 11998 geldi: gitdi A.
 11999 ʿaḳluñ: fehmüñ M; n’olduñ: n’oldı M, İ. // olduñ: oldı M, İ.
 12000 işi kim: iş M. // olduñ: oldıñ M; ʿaḳluñ: ʿaḳlum İ.
 12001 yarın seni: seni yarın M. // İletürler: İledürler A; eger: veger İ.
 12002 ol: M nüshasında yoktur.
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 Bu ben ḫod dönmezem Lātuñ dīninden1

Ebā ecdād dīninden āyininden 

Hemān-dem buyurur boynum ururlar 
Emān virmez ʿAlī hīç öldürürler 

12005 Ṣabāḥ olınca bu sevdā-y-ıla ol2

Oturdı şöyle āh u vāy-ıla ol

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ṣubḥ-ı ṣādıḳ çün belürdi baʿde-zān3

Pes Bilāl durdı oḳıdı çün eẕān

Ol Ebū Süfyān işitdi ol üni4

Söyledi baña uyır ṣandı beni

 Didi uyḳuda mısın yā uyanuḳ5

Uyımazam didüm uş gözüm açuḳ  

Didi n’oldı bu siyāha çaġırur6

Ṣaġına ṣolına döner ün urur 

12010 Ben didüm kim vāy saña iy ʿaḳlı az7

Ol eẕān oḳır ḳıluruz biz namāz 

M 256a Ol didi nedür namāzuñ di baña8

Didüm uşda göstereyüm ben saña 

Aldum anı ṭaşıra çıḳdum revān9

Dört yañadan geldi müʾminler hemān 

 12003 dininden: dīninden İ. // dīninden: dininden A.
 12005 vāy: zār M, vāh İ.
 12006 Ṣubḥ-ı: Ṣubḥ u M. // durdı: ṭurdı M, İ; çün: hem M.
 12007 Ol: M nüshasında yoktur.
 12008 uyḳuda mısın: uyḳudasın İ; uyanuḳ: uyanıḳ M. // didüm: didim M.
 12009 n’oldı: buldı İ; bu: M nüshasında yoktur. // ṣolına: ṣoluna M.
 12010 didüm kim: didim M; az: rāz M.
 12011 Didüm: Didim M.
 12012 Aldum: Aldım M; ṭaşıra çıḳdum: ṭaşra çıḳardım M; revān: hemān M, ben hemān İ. // yañadan: 

yaña M; hemān: revān M; Dört yañadan geldi müʾminler hemān: Ḫaymesinden çıḳdı müʾminler ʿayān İ.
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 Ṣanasın mūr u melaḫ bigi hemān11

Ḫaymesinden çıḳdı müʾminler ʿayān2

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
İrişdi göklere tesbīḥ āvāzı3

Ulu ṣaflar dutılup ṭoldı yazı

12015 Bilāl ṭurdı oḳıdı çünki ḳāmet4

İmām oldı Resūl uydı tamāmet 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Döndi ʿAbbās ol Ebū Süfyānı dir 
Ben yanuma aldum ol-dem anı dir

A 372a Kim Resūlu’llāh āvāzın işide5

Tā meger göñlinde bir nūr ışıda 

 Şol āvāzdur ol ki göñüller alur6

İşidicek ʿaḳl-ı cān bī-hūş olur

Ḳatı ḳalbi tā ki nerm ola didüm7

Cānı bu nūr-ıla germ ola didüm

12020 Çünki yanumda ʿAlī anı görür8

Geldi bir yanında daḫı ol durur

Ben ʿAlīyi göricek ḫavf eyledüm9

Şimdi secde eyleyicek ḫalḳ didüm 

Bu Ebū Süfyān sücūd itmez hemān 
Urur öldürür ʿAlī virmez emān

1 İ nüshasında 12012. beytin ikinci dizesi ile 12013. beytin ilk dizesi atlanmış, diğer dizeler bir beyit 
hâline getirilmiştir.

 12013 mūr u: mūr-ı M; melaḫ: mālīḥ M; bigi: gibi M, İ.
 12014 āvāzı: avāzı A. // dutılup: tutulup M, ṭutulup İ.
 12015 ṭurdı oḳıdı çünki: çünkim oḳıdı durdı A, ṭurdı oḳudı çün İ; ḳāmet: iḳāmet İ.
 12016  āvāzın: avāzın M, İ.
 12018 āvāzdur: avāzdur M. // bī-hūş (Berlin 326a): ḥayrān A, M, İ.
 12019 ḳalbi: göñli M; didüm: didim M. // didüm: didim M.
 12020 ʿAlī anı: anı ʿAlī A. // yanında daḫı: daḫı yanında M; durur: ṭurur İ.
 12021 eyleyicek: eyleyücek M; didüm: didim M.
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 Bir yanuma daḫı geçürdüm anı1

Kim ʿAlīden ḳorḳdı key gördüm anı

Çünki böyle itdügüm gördi ʿAlī2

Ol yanuma geldi durdı ol velī

12025 Ḳanḳı yanuma geçürdümse anı3

Geldi anda yanına Ḥaḳ arslanı 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Resūlu’llāh şürūʿ itdi namāza4

Niyāz u nāz-ıla ol Bī-niyāza 

İ 235b Namāza başladum ben anı ḳodum5

Yanumda ol Ebū Süfyānı ḳodum 

M 256b Namāzuñ evvelinde ol Resūl dir6

Ki Yāsīn sūresin oḳıdı ol dir 

İkincisinde er-Raḥmān oḳır hem7

Kim oldı cān u dil derdine merhem 

12030 Resūlu’llāhuñ ol şīrīn zübānı8

Ki ḥayrān ḳılur-ıdı ʿaḳl u cānı 

Daḫı Ḳurʾāndan ol deñlü ḥalāvet9

Bulındı ki_aġladı o ḫalḳ tamāmet 

A 372b Ebū Süfyān taʿaccub ḳıldı gördi10

Rükūʿa secdeye varmadı durdı 

 Ṣaġa ṣola baḳar ḥayrān olurdı 
Ḫayāl-ıla fikirler çoḳ ḳılurdı 

 12023 yanuma: yanumda M; geçürdümse: geçirdimse M. // key: ki İ; gördüm: gördi M.
 12024 itdügüm: itdigüm M. // durdı: ṭurdı M, İ.
 12025 çevürdümse: geçürdümse M. // arslanı: aṣlanı A, M, arṣlanı İ.
 12026 nāz-ıla: nāza İ.
 12027 başladum: başladı M. // ol: ben İ.
 12028 Namāzuñ: Namāzıñ M, İ. // Yāsīn: Yāsin A.
 12029 oldı: M nüshasında yoktur.
 12030 Resūlu’llāhuñ: Resūlu’llāhıñ M; şīrīn: şirīn A, M, İ. // ʿaḳl u: ʿaḳlı A, M.
 12031 o: ol İ.
 12032 durdı: ṭurdı M, İ.
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Resūlu’llāha ḳalmış-ıdı ṭaña
Kim uş bunca biñ ādem uydı aña 

12035 Rükūʿ itse sücūd itse ḳıyāmı
Bile ḳılur bile virür selāmı

Zihī buyruḳ zihī emr ü zī-fermān1

Zihī ki şāh-ımış bu kişi sulṭān 

Elin baġlar durur bunca biñ ādem2

Birinüñ zehresi yoḳ kim ura dem

 ʿAlī baḳdı yanında anı gördi
Sücūd itmez Ebū Süfyānı gördi

Ḳaḳıdı āteş-i sūzāna döndi3

Hemān-dem ol Ebū Süfyāna döndi 

12040 Yapışdı süksüninden urdı yire
Yüzini gözini hem sürdi yire

Çün tamām oldı namāz döndi Resūl14

Yüzini aṣḥābına dönderdi ol5

Ebū Süfyān baḳup çün anı gördi6

Ki bir yüzi güneş sulṭānı gördi

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Durdı baġladı elin çökdi dizin7

Secde ḳıldı ṭopraġa urdı yüzin

Gördi Peyġāmber anı ḫışm eyledi
Yā ʿadüvva’llāh başuñ ḳaldur didi

12045 M 257a Secde olmaz Ḥaḳdan artuḳ kimseye
Kāfir olur her ki secde eyleye

 12036 emr ü: emri İ; zī-: zihī M. // şāh-ımış: şāhumuz M.
 12037 durur: ṭurur M, İ.
 12039 Süfyāna: Süfyānı İ; döndi: dutdı İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 12041 dönderdi: döndürdi M.
 12042 Süfyān baḳup: Süfyānı baḳıp M. // bir: ol M.
 12043 Durdı: Ṭurdı M, İ.
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Ben daḫı bir ādemem yimek yirem1

Hem ṣuṣaram ṣu içerem uyıram

A 373a ʿAlī dir yā Resūla’llāh durayum12

Buyurġıl bu ʿadū boynın urayum3

 Güldi Peyġāmber didi kim yā ʿAlī4

İvmegil ṣabr eylegil sen yā velī 

Ḥikmeti vardur Ḥaḳuñ olur ʿayān 
Bir zamān ṣabr eylegil yā pehlevān

12050 Çün Ebū Süfyān baḳup gördi Resūl5

Secdesinden ḫışma vardı ġāyet ol 

Hem ʿAlī çekmiş ḳınından ḳılıcın6

ʿAḳlı gitdi ditreme dutdı hemīn

İ 236a Pes didi kim yā Eba’l-Ḳāsım meger7

Saña secde ḳılduġum teşvīş ider

 Didi Peyġāmber neʿam secde Ḥaḳa8

Lāyıḳ olur ol Ḥaḳuñdur muṭlaḳā 

Kim ki Ḥaḳdan ġayriye secde ḳılur9

Bī-gümān ol müşrik ü kāfir olur

12055 Ol didi kim böyle didiler baña10

Didi kim didi bunı digil saña

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didi evvelde ol Mıṣra sefer ben11

İdicek anda virdümdi ḫaber ben 

 12046 ṣu içerem: içerem uyḫu A, ṣu içerem yimek yirem M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12047 durayum: durayım A, ṭurayum İ. // boynın: boynun A, M; urayum: urayım A.
 12048 Peyġāmber didi kim: didi kim Peyġamber M.
 12050 Secdesinden: Secdesinde M; ġāyet: ʿayān M.
 12051 dutdı hemīn: ṭutdı tenin İ.
 12052 ḳılduġum: ḳıldıġım M; teşvīş: teşviş A, M.
 12053 muṭlaḳā: muṭlaḳa M.
 12054 müşrik ü: müşrik-i İ.
 12055 saña: baña İ.
 12056 evvelde ol: ol evvelde M; sefer ben: ben sefer M. // anda virdümdi ḫaber ben: virdi idi anda ḫaber M.
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Mıṣır sulṭānı didi anda baña1

Dönüben varıcaġaz anda aña

Öñinde secde ḳılġıl ger ḳaḳırsa2

Benüm ḥaḳḳum degüldür secde dirse 

Yaḳīn bilgil ki Peyġāmberdür anı 
Ḳaḳımazsa degül gider gümānı 

12060 Resūlu’llāh dönüben didi aña3

Ṣınaduñ çün inanġıl imdi baña

Niçe bir Lāt u ʿUzzāya ṭapasın4

Niçe bir ṭaş öñinde yir öpesin

A 373b, Gel imdi Tañrıya ṭap ol Müsülmān5

M 257b Utan bu ṭaşa ṭapmaġıl iy insān

 Pes Ebū Süfyān didi bu leşkeri16

Ḳanda iltürsin hele gürbüz çeri7

Resūlu’llāh didi kim inşā-Allāh
Varuram Mekkeye buyursa Allāh

12065 Didi ḳanı bizümle ʿahd u peymān
Ki ḳılmışduñ yine döndüñ mi andan 

Resūlu’llāh didi kim hāşe li’llāh8

Ki ben ʿahdi ṣımadum bilür Allāh

Sizden oldı ʿahd u peymānı ṣımaḳ29

ʿAhd idüp ʿöẕr-ile pes anı ṣımaḳ10

 12057 anda: uşda M. // Dönüben: Döniben A.
 12058 Öñinde: Öñünde M. // ḥaḳḳum: M nüshasında yoktur, ḥaḳḳım İ.
 12060 Ṣınaduñ: Ṣanadıñ M.
 12061 Niçe: Nice M, İ; Lāt u: Lātı A. // Niçe: Nice M, İ.
 12062 bu: o İ; insān: ḥayvān M.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 12063 iltürsin: iletürsin M, İ; gürbüz: bunca İ.
 12066 hāşe: hāşā İ. // ṣımadum: ṣımadım M, ṣayayum İ.
2 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 12067 ʿahd ü: ʿahd-i A, M, İ. // ʿöẕr ile pes: pes ʿöẕr ile M.
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 Ḫuzāʿıları niçe ḳırduġuñız1

O Dār-ı Nedvede bilür misiz siz

Ḫaber virdi baña Tañrım hem anı 
Buyurdı ḳomayam size o ḳanı

12070 Ki sizüñ ʿahdüñüz peymānuñuz yoḳ2

Ne ʿahdüñüz ola īmānuñuz yoḳ

Ebū Süfyān didi bu leşkeri sen
Ki dirmişsin bu resme çoḳ çeri sen 

Hevāzīn üstine varṣañ ġanīmet3

Alurduñ çoḳ firāvān māl u niʿmet 

 Resūlu’llāh didi evvel hele uş 
Varalum alalum ol Mekkeyi ḫoş

Ṣıyalum Lāt u ʿUzzānuñ başını 
Üşedelüm Hübel aʿlā ṭaşını

12075 Olardan Tañrı ivin arıdalum4

Pelīdlerden Ḥaḳ evin pāk idelüm

Pes andan ṣoñra ol işi göreyüz5

Hevāzīn üstine andan varayuz

A 374a Yā Ebā Süfyān gel iḳrār eylegil16

İ 236b Dön Ḥaḳa bāṭıldan inkār eylegil7

 Inanġıl baña ḥaḳ Peyġāmberem ben8

Baña uy kim ḳamuya rehberem ben

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
M 258a Döndi didi ol Ebū Süfyān yine 

Yā Muḥammed sen eger Şām iline 

 12068 ḳırduġuñız: ḳırdıñuz siz M, ḳırduñuz siz İ. // O Dār-ı Nedvede bilür misiz siz: Uluların derelere sürersiz İ.
 12070 ʿahdüñüz: ʿahdiñüz M; peymānuñuz: peymānıñuz İ. // ʿahdüñüz: ʿahdiñüz M.
 12072 üstine: üstüne A, M, İ. // māl u: māl-ı M.
 12075 ivin: adın M, evin İ.
 12076 göreyüz: görelüm İ. // üstine: üstüne M, İ; varayuz: varalum İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 12077 Yā Ebā Süfyān: Ebū Süfyāna M; Ebā: Ebū A. // Ḥaḳa: Ḥaḳḳa M, İ.
 12078 Inanġıl: Inangıl İ.
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12080 Varur-ısañ leşkerüñ ola ġanī1

Her birisi dire dünyā mālını 

Resūlu’llāh ḳaḳıdı dir i bedbaḫt12

Ne ḳaçarsın cevābdan iy yüzi saḫt3

İy ḫaṭā sözlü şehādet söylegil4

Kim saʿādet anda-durur şöyle bil

 Saña bu baḫt-ı bed dāmen-gīr olmış25

Ki geçmiş boynuña bir zencīr olmuş6

Tañrı birdür di vegerne iy laʿīn7

Buyururam boynuñ ururlar hemīn

12085 Pes Ebū Süfyān didi ger Şāma sen8

Varmaz-ısañ eydeyüm bir daḫı ben 

Mıṣr iline ger varursa bu çeri9

Alasın çoḳ māl u milk ü kişveri

Pes Resūl didi i bī-çāre saña10

Cehdüm ol ola direm çāre saña 

 Söyle tevḥīdi vegerne iy laʿīn11

Boynuñı urdururam şimdi hemīn

Ol didi kim yā Muḥammed bu kelām 
Key aġırdur göñlüme bilgil tamām 

12090 Hem dilümde daḫı aġırdur yaḳīn12

Kim dilüm dönmez diyem anı hemīn

 12080 leşkerüñ: leşkeriñ M; ola: olur İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12081 saḫt: baḫt İ.
 12082 sözlü: söz A. // anda-durur: andadur M.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12083 bu: İ nüshasında yoktur; baḫt-ı: baḫtlik M, İ. // bir (Berlin 328a): kim İ; bir: - A, M.
 12084 vegerne: vegerni M.
 12085 Pes: M nüshasında yoktur. // eydeyüm: ideyüm M.
 12086 Mıṣr: Mıṣır M. // milk ü: milki M, İ.
 12087 Resūl didi i bī-çāre saña: Resūlullāh didi çāre sen M. // Cehdüm ol ola direm çāre saña: Cehd 

idegör bulasın bir çāre sen M; ol ola direm: oldur ola bir İ.
 12088 Söyle: Söylegil İ; tevḥīdi vegerne: tevḥīd vegerni M, İ.
 12090 yaḳīn: hemīn İ. // diyem anı: anı diyem İ; hemīn: yaḳīn İ.
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Ḫāṣṣa kim añmaḳ senüñ aduñ baña1

Key aġırdur dönemez dilüm aña 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
A 374b Göñül senden anuñ-çün oldı bīzār

Ki senden çoḳ-durur göñlümde āzār 

 Dilemezem ki bir kez aduñı ben2

Añam yāḫud işidem kimseneden

Resūlu’llāh Ebū Süfyān sözinden3

Ḳaḳıdı ḫışma vardı kendüzinden 

12095 Yüzi gül yapraġı gibi ḳızardı4

ʿAlī durdı ḳılıcına el urdı

M 258b Didi kim yā Resūla’llāh beni ḳo5

Kesem başını kim düşmen-durur bu 

Rāvī eydür şöyle ṣanduḳ kim Resūl16

Yā ʿAlī ur boynını diye-y-di ol7

 Hemān-dem tīz ʿAbbās örü durdı8

Resūlu’llāha yalvardı yüz urdı

Didi Ḥaḳ üstine Ḥaḳḳuñ ḥaḳı-çün9

Senüñ üstüñe hem Ḥaḳḳuñ ḥaḳı-çün

12100 Anı öldürme ḥurmet eyle baña10

Penāhumdadur emān virdüm aña 

Resūlu’llāh daḫı dınmadı durdı11

Ki vaḥye muntaẓır oldı oturdı 

 12091 aduñ: adıñ M. // aġırdur: aġır-durur İ; dönemez: dönmez M; dönemez dilüm: dilüm dönmez İ.
 12093 aduñı: aduñı ki M. // kimseneden: kim senden M, kimseden İ.
 12094 sözinden: sözünden M.
 12095 Yüzi: Mubārek vechi M. // durdı: ṭurdı İ.
 12096 başını kim: başın ulu İ; kim: ki M; düşmen: düşmān M, İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 12097 ṣanduḳ: ṣandım M.
 12098 Hemān-dem tīz ʿAbbās: Hemān ʿAbbās yirinden M; durdı: ṭurdı İ. // yalvardı yüz urdı: yüz urdı yalvardı İ.
 12099 Ḥaḳ üstine: üstüñde M; ḥaḳı-çün: ḥaḳḳı-çün İ. // üstüñe hem: hem üstüñe M.
 12100 Penāhumdadur: Penāhumdur A, Penāhımdur M; virdüm: virdüm ben A, M.
 12101 dınmadı: ṭınmadı M, İ; durdı: ṭurdı M, İ.
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İ 237a Hemān-dem döndi ʿAbbās anı gördi1

Ebū Süfyāna muḥkem depgü urdı 

 Ki yüzi üstine düşürdi anı2

Yaḳın ḳaldı ki çıḳa-y-ıdı cānı

Didi vāy saña iy Ḳureyş ḫımārı
Ne saḫt cānsın gözüñ görmez mi yārı

12105 Resūlu’llāh niçe ḫışma varupdur3

ʿAlī yalın ḳılıç-ıla durupdur

A 375a Esirge yā_aḫı murdār cānuñı sen4

İversin kim dökesin ḳanuñı sen

Didi n’itmek gerek buyur ideyüm  
Ne yola sen buyurursañ gideyüm 

 Didi virgil ṭanuḳlıḳ birdür Allāh5

Daḫı Tañrı yoḳ ol ḳādirdür Allāh

Ṭanuḳlıḳ vir Muḥammeddür Resūli
Ol Allāhuñ ulu sevgülü ḳulı

12110 Didi ol yā Eba’l-Fażl cānuñ-içün
Dilüm dönmez bu söze anuñ-içün 

Aġır gelür dilümde diyimezem6

Eger şekker daḫı_olsa yiyimezem

Didi imdi göresin uş başuñı7

Keseler kim çeke itler leşüñi

M 259a Didi bunda bu sözi ger diyem ben8

Varıcaḳ Lāt öñinde neyleyem ben

 12102 depgü: depme M, İ.
 12103 üstine: üstüne M, İ.
 12105 durupdur: ṭurupdur M, İ.
 12106 yā_aḫı: daḫı M, İ.
 12108 yoḳ ol: yoġ u A, yoḳ İ.
 12111 diyimezem: diyümezin M, diyemezem ben İ. // şekker: şeker M; yiyimezem: yiyümezin M; 

şekker daḫı olsa yimezem: şeker de olsa yiyemezem ben İ.
 12112 leşüñi: ileşüñi M; çeke itler leşüñi: çeker itler lāşüñi İ.
 12113 öñinde: öñünde M.
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Didi ʿAbbās ki vāy saña göresin1

Eger ṣaġ olup ol güne iresin

12115 Lātuñı yirde baṣıncaḳ ideler2

Yüzi üstine baṣalar gideler

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
İy delü görsüz nedür Lātuñ senüñ3

Bir cemāddur cānsuz ol putuñ senüñ

Hīç başuñda yoḳ mı ʿaḳluñ iy delü4

Andan işbu ʿaḳl-la olursın ölü

 Daḫı seyyid ulu server olasın
Uf bu ʿaḳluña niçe er olasın

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didi çün böyle dirsin olġıl āgāh5

Ṭanuḳlıḳ virürem kim birdür Allāh

12120 Bunı didi hemān epsem oturdı6

Muḥammed adını añmadı durdı 

A 375b Didi niçün Resūlu’llāh dimedüñ7

Resūl diyü Muḥammed söylemedüñ 

Didi varmaz dilüm kim diyem anı8

Aña hīç döndürimezem zübānı

 Didi imdi yine şöyle hemānsın9

Müsülmān olmaduñ sen bī-īmānsın

Ebū Süfyān buñaldı oldı bīçār 
Resūlu’llāh Muḥammed didi nāçār 

 12114 ki: kim İ. // ol: ön A.
 12115 üstine: üstüne M, İ.
 12116 görsüz: gözsüz M.
 12117 mı: mıdur M; iy: senüñ ey M. // Andan işbu ʿaḳl-la olursın: Kim bu ʿaḳl ile olursın sen İ, Andan 

işbu ʿaḳl-la mısın M.
 12119 böyle dirsin olġıl: böledür sen ol İ. // kim: M nüshasında yoktur.
 12120 durdı: ṭurdı M, İ.
 12121 niçün: neyçün A; dimedüñ: dimediñ M. // söylemedüñ: söylemediñ M.
 12122 döndürimezem: döndüremezem İ.
 12123 olmaduñ: olmadıñ M.
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12125 Resūlu’llāh işitdi çün bu sözi1

Hemān-dem ḫışmı gitdi güldi yüzi

Didi ṭoġru-y-ısañ bulduñ ḫalāṣı2

Şol oddan kim giriser aña ʿāṣī

İ 237b Eger dilden-ise şimdi hele sen3

Şerīʿatda necāt bulduñ ḳılıçdan

 Eger göñlüñe geldi yā dilüñe4

Beher-ḥāl var baġışladum yoluña 

Ebū Süfyān revān oldı giderdi5

Göñülde fāsid endīşe iderdi

12130 M 259b Dir-idi varayum leşker direyüm6

ʿArablardan ulu begler direyüm 

Bunuñla ben bir ulu ceng ideyüm7

Cihān pehnāsın aña teng ideyüm 

Resūlu’llāh didi ʿAbbāsa varġıl8

Ebū Süfyānı dutup baġla ṣarġıl

 Ki Ḥaḳdan döndi ġaddār oldı yine 
Göñülden döndi mekkār oldı yine 

Yitüp dülbendini başından alġıl
Ki ortasından iki pāre ḳılġıl 

12135 A 376a Yarusı-la elini baġla muḥkem 
Yarusın boynına daḳġıl anuñ hem 

 12125 sözi: sözi gördi M. // gitdi güldi yüzi: yüzi güldi M.
 12126 kim: ki M.
 12127 şimdi: imdi İ.
 12128 baġışladum: baġışladım M.
 12129 oldı: olup İ.
 12130 Dir-idi: Didi M; varayum: varayım A; leşker: leşkeri M; direyüm: direyim A. // ʿArablardan: 

ʿArablar A; ʿArablardan ulu begler: ʿArabdan ulu beglerden İ; direyüm: direyim A.
 12131 bir: - M; ideyüm: ideyim A. // Cihān pehnāsın aña: Cihānı başına ben M; pehnāsın: penhāsın İ; 

ideyüm: ideyim A.
 12132 dutup: M nüshasında yoktur, ṭutup İ.
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İlet bir ṭar yire anı ki ṭursun1

Çeri hep uġrasun öñine görsün 

Ki Cebrāʾīl melekler indüriser
Anuñ ḳarşusına ṣaf ṣaf düriser 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Tā meger Ḥaḳdan naṣīb ola īmān 
Kim Ḳureyş ḳavmı buña baḳar hemān

Çapdı ʿAbbās yitdi ardından hemān2

Bir derede gider-idi ol revān

12140 Şiʿr oḳır ḳamçı ururdı atına 
Medḥ iderdi yine kendü Lātına

Didi ʿAbbās iy Ebū Süfyān yine13

ʿĀṣī mi ḳıldı seni şeyṭān yine

ʿAhd ḳılduñ döndüñ iy ġaddār yine4

Mekr idersin yaʿnī iy mekkār yine 

 Pes Ebū Süfyān didi n’oldı saña5

Kim yine geldüñ yitişdüñ sen baña 

Didi saña bir sözüm var eydeyüm6

Gel berü andan dönüben gideyüm  

12145 Didi heyhāt ben daḫı aldanmazam7

Bir daḫı sözüñi ṭoġru ṣanmazam 

Yöri git ḳatuña ayruḳ varmazam28

Bir sāʿat ḳatuñda daḫı durmazam9

Döndi ʿAbbās ardına ün eyledi 
Yā ʿAlī gelmez Ebū Süfyān didi

 12136 anı ki: kim anı M; ki: kim İ.
 12139 revān: ʿayān M.
1 Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur.
 12142 ḳılduñ: ḳıldıñ M.
 12143 geldüñ yetişdüñ: geldiñ yetişdiñ M.
 12144 eydeyüm: ideyüm M.
 12145 Bir: Ben İ.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 12146 durmazam: ṭurmazam İ.
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M 260a Pes Ebū Süfyān didi ḳanı ʿAlī1

Didi ardumca biledür ol velī

 Didi yā ʿAbbās ki bi’llāh sen aña2

Kim beni virme muṭīʿem ben saña 

12150 İndi ʿAbbās atdan indürdi anı3

Aldı tīz yırtdı iki dülbendini

Yarusı-la baġladı muḥkem elin4

Yarusını boynına daḳdı hemīn

A 376b Varup bir yüce yirde dutdı ṭurdı15

Ki leşker ḳamusı uġradı gördi6

İ 238a Didi ʿAbbās geçmedin daḫı zamān7

Bir ḳoşun leşker yitişdi pes hemān

Cümle yaraḳlu düzenlü çoḳ çeri8

Öñce ʿAbbās ibn-i Merdās serveri

12155 Başdan ayaġa demür geymiş hemān9

Atı ipçin kendüsi ḫoş pehlevān

Hem elinde Muṣṭafānuñ rāyeti10

Şiʿr oḳır altında oynardı atı

Ebū Süfyān-ıla ʿAbbāsı gördi211

Gelüben ḳarşusına çekdi durdı12

 Pes Ebū Süfyān yüzine rāyeti13

Bir iki debretdi itdi heybeti

 12148 ardumca: ardunca A.
 12149 yā: İ nüshasında yoktur; ki: A ve M nüshalarında yoktur.
 12150 İndi ʿAbbās atdan indürdi: Dutdı indürdi atdan ʿAbbās İ.
 12151 daḳdı: ṭaḳdı İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12152 dutdı: ṭutdı İ; ṭurdı: anı A.
 12153 geçmedin: geçmeden M.
 12154 çoḳ: ol M. // Merdās: Mirdās M.
 12155 kendüsi: kendü A.
 12156 oynardı: oynar M.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12157 Ebū: Pes Ebū M. // Gelüben: Geliben A; ḳarşusına: ḳarşu M; durdı: ṭurdı M, İ.
 12158 itdi: M nüshasında yoktur.
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Döndi didi iy ʿadüvvu’llāh deñe1

Ḥaḳ ne yaraḳladı saña ḳavmuña

12160 Geçdi ol ardınca geldi bir çeri
ʿUtbe öñince geyimlü serveri

Ḫalḳı hem cümle geyimlü nāmudār2

Kendüsi key pehlevān çābük-süvār 

Şiʿr oḳıdı kendüyi medḥ eyledi
Döndi aña yā ʿadüvva’llāh didi 

 Gör neler getürmişüz biz uş saña 
Hem daḫı ol saña uyan ḳavmuña

M 260b  Geçdi ol ardınca Nuʿmān leşkeri13

Geldi ḫoş kāmil yaraḳlu çoḳ çeri

12165 Naʿra urdı ḳatı tekbīr eyledi4

Döndi aña yā ʿadüvva’llāh didi

Gör neler virbidi ol Allāh saña5

Hem daḫı ol saña uyan ḳavmuña

A 377a Geçdi ol ardınca ḳopdı bir ġubār6

Kim cihānuñ yüzi oldı teng ü tār 

 Tozuñ içinde ḳılıçlar balḳ urur7

Ṣanasın kim gökdemür deryā-durur 

Geldi muḥkem ḳoşun olmış bir çeri8

Bir uzun boylu er öñce serveri

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
12170 Ebū Süfyānı çünkim baḳdı gördi9

ʿAlem depretdi bir kez naʿra urdı

 12159 deñe (Berlin 330a): saña A, M, İ. // saña ḳavmuña: ḳavmuña saña M.
 12161 cümle geyimlü: giyimlü M. // key: İ nüshasında yoktur.
1 M nüshasında 12159. beyit ile 12160. beyit yer değiştirmiştir.
 12165 yā: ey M.
 12166 virbidi: virmişdür M.
 12167 oldı: oldu M; teng ü: teng-i A.
 12168 içinde: içinden A, İ.
 12169 bir: ol M; bir: İ nüshasında yoktur.
 12170 Süfyānı: Süfyān M. // ʿAlem: ʿĀlem M.



1289Sîretü’n-Nebî

Didi kim yā ʿadüvva’llāh naẓar ḳıl1

Cidālardan ḳılıçlardan ḥaẕer ḳıl

Ebū Süfyān didi kim kim-durur bu2

Ki key bed-ḫulḳ kişidür böyle tünd-rū 

 Didüm Bū Ẕer-i Ġaffārī-durur bu3

Resūlüñ sevgülü yārī-durur bu

Bunuñ ḥaḳḳında buyurdı Peyamber4

Ki bundan ṭoġru sözlü yoḳ-durur er

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
12175 Geldi geçdi biri ardınca biri5

Bu düzende yitmiş iki ṣaf çeri 

Her birisi sögdi didi iy laʿīn6

Gör senüñ-içün ne getürdük yaḳīn 

Döndi ʿAbbāsa Ebū Süfyān didi7

Ḳardaşuñ oġlı ulu sulṭān didi 

İ 238b Kim olmış pādişāh-ı rūzigār ol18

Yine sulṭānlıġa hem sāzigār ol9

Didi ʿAbbās ḫāmūş olġıl iy laʿīn10

Sen aña sulṭān didügüñi hemīn 

12180 Ger işidürse ʿAlī başuñ keser11

Raḥm ḳılmaz bir nefes yaşuñ keser 

Didi niçün didi kim zīrā Resūl
Ḳamu sulṭāndan ulu sulṭāndur ol 

 12171 Cidālardan: Cidālar İ.
 12172 key: kim M; böyle tünd-rū: böyledür bu M.
 12173 Didüm: Didim M; Bū Zer-i Ġaffārī-durur: Ebū Zerr-i Ġaffārīdür M. // yārī-durur: yārīdür M.
 12174 Peyamber: Peyġamber M, İ. // yoḳ-durur: yoḳdur İ.
 12175 düzende: düzenlü M.
 12176 iy: yā M. // senüñ-içün: senüñ-çün M; getürdük: getürdiler M; senüñ-içün ne getürdük: senüñ-

çün getürdük biz İ.
 12177 ʿAbbāsa Ebū Süfyān: ʿAbbās Ebū Süfyāna M. // Ḳardaşuñ: Ḳardaşıñ M; oġlı: oġlu M, İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12178 sāzigār: şād-kār İ.
 12179 didügüñi: didügüñ di M.
 12180 başuñ: başuñı İ. // yaşuñ: başuñı İ.
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A 377b, Pādişāhuñ ḥükmi ẓāhirde olur1

M 261a Kim bu ḫalḳ üstine zūr-ıla ḳılur 

 Alamaz kimsenüñ hīç göñlini ol12

Bulamaz bāṭınına kimsenüñ yol 

Devletini hem ecel irer bozar3

Kim fenādur bir yiñi devlet düzer 

12185 Yir ehli vü gök ehli hep ḳuru yaş24

Resūl emrindedür hem ṭopraġ u ṭaş5

Vaḥş u ṭayr u ins ü cin ḥayvān nebāt6

Nüh felek cümle melek hem şeş cihāt 

Cümle ḥükminde-durur sulṭānıdur7

Niçe sulṭān kim ḳamunuñ cānıdur 

 Ḳamu müʾmin göñlinüñ maḥbūbıdur8

Pādişāhı cānınuñ maṭlūbıdur

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
İy eyle ḳanḳı şāhuñ var bu menzil9

Ki vardur Muṣṭafānuñ bir naẓar ḳıl 

12190 Ki geçdi mā-teḳaddemden nebī çoḳ
Velī ʿālemde bir bunuñ gibi yoḳ

Cemīʿ-i enbiyānuñ ulusıdur10

Çalap ḳatında hem sevgülüsidür 

Hem evveldür hem āḫir ḫātem oldur11

Ki taḥḳīḳ şāh-ı ibn-i Ādem oldur

 12182 ḫalḳ: ḫalḳuñ M; üstine: üstüne İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12184 yiñi: iki M, İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12185 ehli: M nüshasında yoktur. // ṭopraġ u: ṭopraḳ hem M.
 12186 cin: cān M. // şeş: cümle M.
 12187 sulṭānıdur: sulṭāndur M.
 12188 Ḳamu: Cümle M; göñlinüñ: göñlünüñ M.
 12189 İy: Yā İ; şāhuñ var: şāhuñdur İ.
 12191 hem: M nüshasında yoktur.
 12192 āḫir: āḫirdür İ.
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 Ne ḳılam kör-durur gözüñ ki görmez1

Ki ẓulmetde ḳalupsın ʿaḳluñ irmez

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Velī bu ḥikmetidür Pādişāhuñ12

Niçeler yüzini gördi o şāhuñ

12195 İrişdi devlete buldı saʿādet23

Niçeler gördi arturdı şeḳāvet

Nitmek olur ḥükmi çünkim böyledür34

Ḥükm ezelden n’oldı-y-ısa eyledür

Bunı böyle söyler-iken bir ġubār5

Ḳopdı çıḳdı toz içinden biñ süvār 

Merd-i cengi cümle cevşen-pūş süvār6

Ellerinde her birinüñ nīze var 

Begleri öñince bir tāze cüvān7

Daḫı nevḫad şöyle maḥbūb pehlevān 

12200 A 378a Boyı servi ṭonı pūlād yüzi māh
Hem ʿimāme başına ṣarmış siyāh

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Muraṣṣaʿ zer kemer baġlu bilinde
Götürür bir ʿalem daḫı elinde 

M 261b Bilinde üç ḳılıç ḳılmış ḥamāʾil8

Yüzin gören göñül olurdı māʾil

Beni göricegez ol atdan indi
Selām virdi yine atına bindi

 12193 ḳılam: diyem M; ki: M nüshasında yoktur; gözüñ: körüñ İ. // ḳalupsın: ḳalıpsın A, M.
1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 330b).
2 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 330b).
3 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 331a).
 12197 çıḳdı: M nüshasında yoktur; biñ: bir İ.
 12198 Merd-i: Merd ü İ.
 12199 nevḫad: nevḥaẓ M.
 12202 ḥamāʾil: ḥamāyil A. // Yüzin: Yüzü M, Yüzün İ.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes Ebū Süfyāna döndi söyledi
Gör naẓar ḳıl yā ʿadüvva’llāh didi

12205 Ḥaḳ Taʿālā ḳavmuña daḫı saña1

Niçe leşker virbimişdür görseñe

İ 239a Geçdi ol didi baña bu kim-durur  
Ḳanḳı ile beg-durur ḥākim-durur 

Ben didüm oġlum-durur bu beg degül2

Fażl-durur ibn-i ʿammi hem Resūl

Didi rāst dirsin degül sözüñ yalan3

Kim yılandan hem yine ṭoġar yılan 

Geçdi ol ardınca geldi biñ süvār
Her birisi ṣanasın şīrişikār

12210 Ḫāṣ ʿArab atın binerler şöyledür
Kim ḳamu başdan ayaġa gökdemür 

 Begleri bir ḫāṣ ata olmış süvār4

Heybet-ile şöyle yörir şāhıvār

Bir demür ṭaġ pāresi gibi hemān5

Pehlevānlıḳda tamām anda nişān 

Şöyle kim göñli ḳopar görenlerüñ6

Beñzemez fiʿli aña hīçbir erüñ

A 378b Geldi medḥ oḳıdı cevlān eyledi7

Bir naẓar ḳıl yā Ebā Süfyān didi

 12205 Niçe: Bunca M; virbimişdür: virmişdür M, virmiş-durur İ; saña: baña İ.
 12207 degül: durur M. // ibn-i ʿammi hem: hem ibn-i ʿammi İ.
 12208 dirsin: dir M; sözüñ: söziñ M. // yılandan: yalandan M; ṭoġar: doġar A, İ; hem yine doġar: yine 

ṭoġar kim İ; yılan: yalan M.
 12211 şāhıvar: nāmudār İ.
 12212 Pehlevānlıḳda: Pehlevānluḳda M, Pehlevānlıḳ kim İ.
 12213 göñli: göñlü M, İ. // fiʿli aña hīç: hīç bir fiʿli aña M; bir erüñ: kimsenüñ İ.
 12214 Ebū: Ebā İ.
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12215 Kim senüñ-çün ḳavmuñ-içün Kirdigār1

Niçe leşker virbidi gör āşikār 

 Geçdi gitdi ol Ebū Süfyān didi2

Kim-durur ḳorḳdum ḳatı bundan didi 

Ṣandum anı cān alıcıdur meger3

Ḳaçdum-ıdı sen degül misiñ eger

Ben didüm kim vāy saña Ḥaydar budur4

Şāh-ı merdān şīr-i Ḥaḳ server budur 

M 262a Geldi pes ardınca anuñ bir çeri5

Ol Resūlüñ kendü ḫāṣṣa leşkeri

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
12220 Ki ṭaġdan ṭaġa ṭoldı küllī ṣaḥrā6

Ṣanasın mevce geldi ṭaşdı deryā

 Işıḳlar yıldırar şebdeler oynar7

Ḳılıçlar parlaşur od gibi ḳaynar 

Hemān-dem seyyid-i sulṭān irişdi8

Ḥabību’llāh meh-i tābān irişdi

Dü ʿālem ḫalḳına server irişdi9

Cemīʿ-i rāh-reve rehber irişdi

Yüzinde balḳ urur nūr-ı hidāyet10

Saʿādetler bile nūr-ı siyādet

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
12225 Ḳalḳmış üstinde nübüvvet rāyeti11

Yazılu anda risālet āyeti

 12215 ḳavmuñ: ḳavmıñ M. // leşker virbidi gör: leşkerler virbidi İ.
 12216 ḳorḳdum: ḳorḳdım M; ḳorḳdum ḳatı bundan: bundan ḳatı ḳorḳdum İ.
 12217 Ṣandum: Ṣandım M. // misiñ: imiş saña M.
 12218 didüm: didim M. // şīr-i: şīr ü İ.
 12219 kendü: kendi M.
 12220 ṭaġa: A nüshasında yoktur.
 12221 yıldırar: parlayup İ. // parlaşur: parlaşup İ.
 12222 meh: māh M, İ.
 12223 rāh-reve rehber: dertlere dermān İ.
 12224 Yüzinde: Yüzünden M.
 12225 āyeti: ḥaẓreti İ.
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 Hem ẓafer nuṣret rikābında revān1

Teʾyīd ü temkīn daḫı muḥkem hemān 

Kāʾinātuñ maḥbūbı sulṭānı ol2

Cān u diller derdinüñ dermānı ol

Çoḳ taḥiyyatlar ṣalavāt u selām3

Bizden olsun rūḥına her ṣubḥ u şām 

A 379a Ḥaḳ Taʿālā Cebrāʾīle buyurur
Kim yire gökden melekler indürür 

12230 Ṣaġ yanında ol Resūlüñ bir melek14

Geldi yörirdi bile on biñ melek

 Ṣaru biner geyürler ṣaru cāme25

Ṣarınurlar ḳamu ṣaru ʿimāme6

İ 239b Hem götürürler yüce ṣaru ʿalem7

Ṣol yanında Muṣṭafānuñ yine hem 

Bir melek elde yalın ḳılıcı var8

Hem bile on biñ melek daḫı süvār 

Ellerinde surḫ götürmişler ʿalem9

Atları ṭonları ḳızıl cümle hem

12235 Hem öñince bir melek daḫı yörür10

Bir uzun ḳılıcı var yirde sürür

M 262b Bilesince hem yörir on biñ melek11

Cümle gök atlara binmiş dutma şekk

 12226 Teʾyīd: Teʾyid A, Teʾyīdi İ; temkīn: temkin A.
 12227 Kāʾinātuñ: Kāyinātuñ A; maḥbūbı sulṭānı: maḥbūb sulṭān M. // Cān u: Cān-ı M.
 12228 u: hem M. // ṣubḥ u: ṣubḥ-ı A.
1 Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12231 biner geyürler: binerler giyerler hem M; geyürler: giyür İ. // ʿimāme: imāme M.
 12232 ʿalem: ʿālem M, İ.
 12233 elde: daḫı M. // melek: M nüshasında yoktur; daḫı: cümle İ.
 12234 ʿalem: ʿālem İ. // ṭonları: ṭonla A.
 12235 öñince: öñünce M.
 12236 dutma: ṭutma İ.
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Ellerinde var ʿalemleri yeşil1

Hem muraṣṣaʿ ṭonları varı yeşil 

Bir melek ardınca yörir-idi hem2

Aḳ biner hem aḳ götürmişdi ʿalem

Hem anuñla var-ıdı on biñ daḫı3

Aḳ binerler aḳ geyerler iy aḫı

12240 Cebrāʾīl öñince yörir-idi hem4

Dört cidā üzre götürür bir ʿalem 

 Biri şarḳda biri ġarbda cidānuñ15

Cenūb-ile şimālde ikisi anuñ

Dibi yirde ʿarşa çıḳmış uçları 
Şöyle kim nūrdan düzilmiş her biri 

Ḥaḳ Taʿālā emr ider Rıḍvāna dir6

Gölgelik düzet var ol sulṭāna dir 

Vardı uçmaḳdan bir aḳ bulut alur7

Şöyle kāfūrdan daḫı ol aḳ olur 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
12245 A 379b Nesīm-i luṭf-ıla hem raḥmet-ile

Bihiştde bislenürmiş ḥikmet-ile

 Resūlu’llāhuñ üstine getürdi8

Döşedi pes buyurdı yil götürdi

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Dört ṭarafdan girdi dört yil altına9

Dutdılar anı Resūlüñ üstine

 12237 ʿalemleri: ʿalemler hep M; yeşil: yişil M. // ṭonları varı yeşil: ṭonları vardur yişil M.
 12238 ardınca yörir-idi: daḫı gelür ardınca M. // biner hem: bizeler İ.
 12239 biñ: biñ melek M. 
 12240 öñince yörir-idi: yörir-idi öñince M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12243 Gölgelik düzet var ol: Gölgeñi düz ol ulu M; ol: o İ.
 12244 bulut: bulud M. // kāfūrdan: kāfūr İ; ol aḳ: öyle aġ İ.
 12246 üstine: üstüne M, İ.
 12247 Dutdılar: Ṭutdılar M, İ; üstine: üstüne A, M.
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Gün ṭoḳınmaz üstine gölge ider1

Ger durur-ısa durur gitse gider

Resūl ṣaġında Mīkāʾīl dururdı12

Ki ṣol yanında İsrāfīl yörürdi3

12250 Hem Resūl açdurdı ol gün bir ʿalem4

Kim Necāşī şāhı virmiş-idi hem 

 Düzmiş-idi Hind ili fāżılları5

Rūzigāruñ zīregi ʿāḳilleri

Anda ḥikmetler ʿacāyib çoġ-ıdı
Kim cihānda hīç naẓīri yoġ-ıdı

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
M 263a Anı Mirḥab cidāsınuñ ḳolına6

Aṣuban virdiler Ḥassān eline

Götürdi yüce tekbīr itdi Ḥassān
Yöridi medḥ oḳıdı gitdi Ḥassān

12255 Ebū Süfyān ki bu yolda dururdı7

Ḳamusın bunlaruñ bir bir görürdi 

 Melekler ṣaffını bir bir görürdi8

Ṭaña ḳalmış-ıdı ḥayrān dururdı 

İ 240a Ḳıyāmetde daḫı kāfir gözini9

Aça kim göre müʾminler yüzini 

Muḥammed rifʿatin nūrın cemālin10

Şefāʿat menzilinde hem kemālin

 12248 ṭoḳınmaz: doḳunmaz A, M; üstine: üstüne İ. // durur: ṭurur M, İ; durur: ṭurur M, İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12249 dururdı: ṭururdı İ. // yörürdi: ṭururdı M.
 12250 şāhı virmiş-idi: virmiş-idi anı M.
 12251 Rūzigāruñ: Rūzigārıñ M.
 12253 Mirḥab: Merḥab M. // Aṣuban: Aṣıban A, M.
 12255 Süfyān ki bu yolda dururdı: Süfyānı ʿAbbās ṭutup ṭurdı M; dururdı: ṭururdı İ. // bunlaruñ: 

bunlarıñ M; bir bir: - İ.
 12256 ṣaffını: ṣāfını M. // idi ḥayrān: baḳıp anda M; dururdı: ṭururdı M, İ.
 12257 gözini: gözüni A, M, İ. // yüzini: yüzüni A, M, İ.
 12258 nūrın: nūrı M, İ.
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Göre kim ḥasreti ola ziyāde1

Müsülmānlar güle ola güşāde

12260 A 380a İlāhī rūzī ḳıl ḳılsun şefāʿat2

Bize kendü ḥaḳı-çün ḳıl icābet

 Ebū Süfyān didi kim yā Eba’l-Fażl3

Benüm ḥaḳumda imdi eylegil fażl

Ḳoyıvirgil beni bundan gideyüm4

Yiter bu cevr-ile ḳanlar yudayum

Ki gördüm ben Muḥammed leşkerinüñ5

Ne ḥaddi ne ḳıyāsı var çerinüñ

Yir-ile gök arası ṭoldı leşker6

Çekürgeden daḫı çoḳ oldı leşker

12265 İy ʿAbbās daḫı ol vaḳt olmadı mı7

Ḳoyasın bini raḥmuñ gelmedi mi

 Ḳılayum tevbe daḫı dönmeyem ben8

Yaramaz ṣanu daḫı ṣanmayam ben 

Resūlu’llāh ḳatına geldi ʿAbbās
Ebū Süfyānı ʿarża ḳıldı ʿAbbās

Didi kim yā Resūla’llāh buñaldı9

Ebū Süfyān bugün key cāna geldi 

Aña Allāh ḥaḳı-çün vir penāhı10

Ki çoḳ çekdi belāyı derdi āhı

 12259 Müsülmānlar güle ola: Müsülmān anlaruñla A, İ.
 12260 ḳıl ḳılsun: ḳılsun hem M. // ḥaḳı-çün: ḥaḳḳı-çün İ; icābet: ʿināyet M.
 12261 ḥaḳumda: ḥaḳḳumda İ.
 12262 Ḳoyıvirgil: Ḳoyuvirgil M; gideyüm: gideyim A. // yudayum: yudayım A.
 12263 gördüm: gördim M. // ne ḳıyāsı var: var ne ḳıyāsı İ.
 12264 çoḳ: çoġ A.
 12265 olmadı mı: olmadı A. // bini: beni M, İ.
 12266 Ḳılayum: Ḳılayım A. // ṣanu: ṣanı A, M.
 12268 key: buñ İ.
 12269 ḥaḳı-çün: ḥaḳḳı-çün İ.
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12270 M 263b Resūlu’llāh didi ʿammu sözüñi1

Dutaram odlu ḳılmazam yüzüñi 

 Didi pes yā Ebā Süfyān yöri var2

Ḳamu ḳıl Mekke ehlin sen ḫaberdār

Ki her kim ki senüñ gelse evüñe3

Ṣıġınsa dört yaña ṭolsa evüñe

Veyāḫud Kaʿbeye Sübḥān evine4

Ḳaçup ṣıġınsa ol sulṭān evine

Emīn ola ḳamunuñ mālı cānı 
Ve-līkin şol fülān-ıla fülānı

12275 A 380b Kim anlar öleceklerdür bilürem5

Oları bulıcaġaz öldürürem

 Ebū Süfyān sevindi oldı ḫurrem6

Segirtdi Mekkeye gitdi hemān-dem 

İrişdi Mekkeye çünkim ḫaber dir7

Ṣanasın şehr olur zīr ü zeber dir 

Ḳıyāmet ḳopdı ḳarcaşdı ḫalāyıḳ 
Ḳamu serḫoş gibi kim yoḳ bir ayıḳ 

Kimi ḳaçdı Ebū Süfyān evine8

Ṣıġındılar kimi Sübḥān evine 

12280 Kimisi yolda düzdi ceng yaraġın9

Müretteb düzdiler yirin duraġın

 Didiler Lāt u ʿUzzā yolına biz10

Bugün baş oynayalum hem oġul ḳız 

 12270 ʿammu: ʿammı M. // Dutaram: Ṭutaram M, İ.
 12271 pes: İ nüshasında yoktur; Süfyān: Süfyāna M.
 12272 evüñe: eviñe İ. // evüñe: eviñe İ.
 12273 Kaʿbeye: Kaʿbe-yi M; Sübḥān: sulṭān İ. // sulṭān: Sübḥān İ.
 12275 Kim: Ki M; anlar: onlar M; öleceklerdür: öli beklerdür M. // bulıcaġaz: bulucaġaz M.
 12276 Mekkeye: M nüshasında yoktur.
 12277 zīr ü: zīr A.
 12279 kimi: gehī M.
 12280 yolda düzdi: düzdi yolda M, İ. // duraġın: ṭuraġın M; yirin duraġın: ṣolın u ṣaġın İ.
 12281 Didiler: Didi M; yolına: yoluna M, İ.



1299Sîretü’n-Nebî

İ 240b Birümizüñ ḳalınca ḳılca cānı1

Ḳomayalum gire bu şehre anı

Ḳażārā ol ḳapudan geldi Ḫālid2

Ol eşrāra ber-ā-ber oldı Ḫālid

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ḳarşulayup cenge āġāz itdiler3

Söylediler herze oḳlar atdılar

12285 Didi Ḫālid yā ḳavum yoldan gidüñ4

Fitne ḳoparmañ gelüñ siz luṭf idüñ

 Kim Resūlu’llāh size virdi emān5

Biz daḫı ḥurmet iderüz hem hemān

M 264a Siz ṣavaş iderseñüz bilüñ hemān6

Kim daḫı kimseye virmezem emān

Ḳıraram ulu kiçi ehl-i ḥaseb7

Dimezem dūstdur veyā ehl-i neseb

Ol Ebū Cehl oġlı hem Ṣafvān-ıla8

Başdı ol ikisi hem anda bile

12290 A 381a Didi yā Ḫālid saña kār eylemiş9

Ol Muḥammed siḥri efgār eylemiş 

 Ḳaḳıdı Ḫālid ḳılıç çekdi hemān10

Ceng ḳıldı ol ḳapuda bir zamān

Bir dem anda şöyle kim ceng oldı dir11

On yidi seyyid Ḳureyşden öldi dir

 12282 Birümizüñ: Birimüzüñ M, İ. // bu şehre: şehre biz İ.
 12283 Ḳażārā: Ġazāya M. // eşrāra: leşkere M.
 12284 Ḳarşulayup: Ḳarşulayıp A, M.
 12285 ḳavum: ḳavm M; gidüñ: gidiñ M. // idüñ: idiñ M.
 12286 hem hemān: bī-gümān M; ḥurmet iderüz hem: hem ḥurmet iderüz İ.
 12287 ṣavaş iderseñüz bilüñ: daḫı ṣavaş iderseñüz İ. // kimseye: hīç kimseye M; virmezem: virmem M.
 12288 ehl-i: ehl ü A. // dūstdur veya (Berlin 333a): yā dūst-durur A, M, İ; ehl: ehl-i: aṣl İ.
 12289 Cehl: Cehli M; oġlı: oġlu M, İ; hem: ol M. // Başdı: Başıdı A; hem: M ve İ nüshalarında yoktur.
 12290 yā: ey M.
 12291 Ceng ḳıldı: Cenge ṭurdı İ.
 12292 dem anda şöyle kim ceng oldı: zamān ceng oldı anda şöyle M.
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Kim ṣayar nöker yā ḳul ulusını1

Pehlevānuñ ṣaydılar ölüsini

Pes ḳalan kāfir buñaldılar hemān2

Cümlesi çıgrışdılar kim el-emān

12295 Didi Ḫālid ḳılıç götürmezem ben13

Resūlden emr irince durmazam ben4

 Deyr-i Ṭūbāya irişdi çün Resūl5

Kim dere içinde bir yir-durur ol

Pes deve üstinde çöküben dizin
Secde ḳıldı Allāha urdı yüzin

Geldi andan girdi Mekke şehrine6

Ḳarşu geldi çoḳ kişi geldi dīne

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ebū Bekrüñ atası var-ıdı pīr 
Resūlu’llāh ḳatına geldi ol dir 

12300 Müsülmān oldı yolutdı ṣaçını7

Resūlu’llāhdan istedi ṣuçını

 Ebū Bekre didi ṣabr eyleseñ sen8

Bu pīrüñ ḳatına varur-ıdum ben

Bunı diyince feryād eylediler9

Elinden Ḫālidüñ dād eylediler 

Resūlu’llāh didi ṣuç bunlaruñdur10

Taʿāruż itdiler güç bunlaruñdur

 12293 nöker yā ḳul: ḳul yā nöker M.
 12294 kim: ki M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12295 irince: olunca M; durmazam: ṭurmazam İ.
 12296 irişdi: geldi yitdi M.
 12298 şehrine: içine M. // dīne: dine A.
 12300 yolutdı: vü yoldı M, yoluban İ. // ṣuçını: ṣuçunı A, M.
 12301 pīrüñ: pīriñ M.
 12302 Ḫālidüñ: Ḫālidiñ M.
 12303 bunlaruñdur: bunlarıñdur M. // Taʿāruż: Taʿārūz A; bunlaruñdur: bunlarıñdur M.
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A 381b, Vegerne Ḫālidüñ hīç anlaruñla1

M 264b Yoġ-ıdı bir işi ne bunlaruñla

12305 Pes Enṣārdan birisine buyurdı
Ki sen var bunlaruñla Ḫālide di

 Kim ol ḫalḳdan ḳılıcını götürsün
Emān virsün ḳatumuza getürsün

İ 241a Segirtdi ol kişi tīz vardı anda2

Ṣavaş içinde Ḫālid gördi anda

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Geldi yā Ḫālid Resūlu’llāh didi
Çoḳ ḫayır virsün saña Allāh didi

Ur ḳılıç bunlara hīç virme emān3

Tekbīr itdi Ḫālid işitdi hemān

12310 Ḫalḳına didi ki teʾḫīr itmeñüz4

Çünki buyruḳ geldi taḳṣīr itmeñüz 

 Şöyle ceng itdi yine Ḫālid hemān5

Elli biş adlu beg öldi bī-gümān

Yine feryād istediler geldiler
Ol Resūle çoḳ şikāyet ḳıldılar

Ḳırdı Ḫālid bizi feryād didiler
Ḳıl elinden bizi āzād didiler

Ḳatı geldi işbu söz didi Resūl6

Yaʿnī dutmaz mı sözümüz bizüm ol

12315 Pes didi ibn-i ʿAṭāya ʿammuña
Yöri var bizden selām ilet aña

 12304 Vegerne: Vegerni M; Ḫālidüñ: Ḫālidiñ M; hīç: hiç A.
 12307 Ḫālid: Ḫālidi İ; gördi: M nüshasında yoktur.
 12309 Ur: Ol M, İ; hīç: hiç A; hīç: M nüshasında yoktur.
 12310 ki: M nüshasında yoktur.
 12311 adlu beg: beg adlı M.
 12314 dutmaz: tutmaz M, ṭutmaz İ; sözümüz bizüm: sözümi benüm M.
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 Di ki niçün dutmaz ol fermānumuz1

Urmasun ḳılıç didükce aña biz 

Eslemez sözüm daḫı bed-ter olur2

Bu muḫālif işleri niçün ḳılur

Vardı ol ibn-i ʿAṭā gördi anı3

Ceng içinde ol erenler arslanı

A 382a Vardı ol ibn-i ʿAṭā didi aña4

Kim selām virdi Resūlu’llāh saña

12320 Çoḳ ḫayırlar saña Allāh vire gör5

Hīç emān virme oları ḳıragör

M 265a Didi Ḫālid kim Resūlu’llāha ben
Kim muṭīʿem hem daḫı Allāha ben 

Naʿra urdı ol ḳılıç ṣaldı yine6

Yöriyüp kāfirleri çaldı yine

Ḫalḳına didi ki taḳṣīr eylemeñ7

Emr anuñdur daḫı tedbīr eylemeñ

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ḳureyşden öldi yine çoḳ ulular8

Ki adlu ṣanlu begler-idi olar

12325 O ḫalḳuñ gördiler diri ḳalanı9

Ḳırılurlar dilediler emānı
 

 Didiler Ḫālide ehl-i keremsin10

Mürüvvet issi hem faḫr-ı ümemsin

 12316 Di ki: Didi M, İ; niçün: neyçün A; fermānumuz: fermānumız A.
 12317 Eslemez: Eylemez A; bed-ter: biter M. // niçün: neyçün A.
 12318 arslanı: aṣlanı A, M, arṣlanı İ.
 12319 Vardı: Gördi İ. // virdi: itdi M, İ.
 12320 ḫayırlar: ḫayır kim M; Allāh: A nüshasında yoktur; saña Allāh vire gör: vire Allāh saña dir İ. // 

Hīç: Hiç A, Hem hīç M; oları ḳıra gör: buları ḳırıñuz İ.
 12321 Yöriyüp: Yörüyüp M, Yöridi İ.
 12323 tedbīr: tedbir A.
 12324 oldı: öldi İ; ölüler: kişiler İ. // olar: anlar İ.
 12325 dilediler: didiler İ.
 12326 issi hem faḫr-ı (Berlin 334a): ehli issi hem A, M, ehlisin ü hem İ.
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Didi yā ḳavm Resūlu’llāh buyurur
Hem aña her işi Allāh buyurur 

Didiler yoḳ Resūlu’llāh dimedi1

Bizi ol ḳır diyü va’llāh dimedi

Gelen kişi size didi yalanı2

Resūlu’llāh dimedi eyle anı

12330 Didi iy ḳavm varuñ imdi Resūle3

Şefāʿat ger olursa andan ola

 Birez ḫalḳ vardılar dir pes ʿAlīye4

Yüz urup aġladılar ol velīye

İ 241b Didiler ḳırdı Ḫālid şöyle bizi5

Ki öksüz eyledi oġulı ḳızı 

Resūlu’llāhdan istedük emān ol6

İki kez virbidi ādem hemān ol

Ki ḳırmasun buları eslemez ol7

Daḫı bed-ter ider ḳırmaġını bol

12335 A 382b ʿAlī kendü yirinde ḳodı ādem8

Buları kendüsi aldı hemān-dem 

 Resūlu’llāh ḳatına aldı geldi9

Olaruñ vaṣf-ı ḥālin ʿarża ḳıldı

Hem ol ḫalḳ daḫı feryād eylediler10

Bizi ḳırdı meded Ḫālid didiler 

 12328 ḳır: ḳırsın M.
 12329 eyle: öyle M.
 12330 iy ḳavm varuñ imdi (Berlin 334a): iy ḳavum varuñ A, ey ḳavm varıñ M, yā ḳavm yine varuñ İ.
 12331 dir: M nüshasında yoktur.
 12332 oġulı: oġulu M, İ.
 12333 istedüñ: A nüshasında yoktur, istediñ M. // ādem hemān (Berlin 334a): aña ādem A, İ, ādem aña M.
 12334 bed-ter: biter M; ḳırmaġını: ḳırmaġı ol İ.
 12335 kendü: kendi M; yirinde: yirine İ; ḳodı: ḳodı bir M.
 12336 ḳatına: didi ḳatına A. // Olaruñ: Olarıñ M; ʿarża: ʿarż M, İ.
 12337 meded: mided M.
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M 265b Resūlu’llāh ḳatı ḫışm itdi ol-dem
Bu kez gönderdi aña iki ādem

Didi varuñ diñüz ol Ḫālide siz1

Ki gönderdük iki ādem saña biz

12340 Muḫālif niçün olursın baña sen2

Ṣaḳın kim bed-duʿā ḳılam saña ben 

 Benüm ḥaḳḳum-içün götür ḳılıcı
Bugün olma daḫı ādem ḳırıcı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Vardılar gördiler anlar Ḫālidi3

Saña ḫışm itdi Resūlu’llāh didi

Didi bunca kişi gönderdüm saña4

Sen muḫālif niçün olursın baña

Ḳır benüm ḥaḳḳum-içün sen anları15

Hīç esirgemegil ol azġunları6

12345 Ḫālid işitdi taʿaccüb eyledi7

Ben ṣıġındum Ḥaḳḳa ḫışmından didi

 Hem Resūlu’llāh ḫışmından daḫı8

Ben ṣıġındum Allāha andan daḫı 

Çekdi ḳılıç yine ḳıldı kāruzār9

Niçeler ḳaldı ayaḳda ḫōr u zār

Niçeler başsuz yaturdı ġarḳ-ı ḫūn10

Tā ki yitmiş seyyid öldi dir o gün

 12339 varuñ: varıñ M; diñüz: diñiz A. // iki ādem saña: saña iki kişi M.
 12340 niçün: neyçün A; olursın: olursun M.
 12342 itdi: işitdi İ.
 12343 gönderdüm: göndürdim M. // niçün: neyçün A.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 12344 anları: onları A, bunları İ.
 12345 ṣıġındum: ṣıġındım M.
 12346 Hem: Kim İ. // ṣıġındum: ṣıġındım M.
 12347 Niçeler: Niceler M, İ.
 12348 Niçeler: Niceler M, İ; yaturdı ġarḳ-ı: yatur ġarḳa İ.
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Pes yine feryād idüp dirler emān1

Kim ādem ḳalmadı ḳırıldı hemān

12350 A 383a Didi Ḫālid virmezem ben hīç emān2

Siz Resūle varuñ ol virür emān

 Pes Resūlu’llāha vardılar hemān
Yā Resūla’llāh didiler el-emān

Ḳırdı Ḫālid ḫalḳı hīç virmez emān3

Dınmaz-ısañ bir diri ḳalmaz hemān

Pes Resūlu’llāh ḳatı ḫışm eyledi4

ʿĀṣī mi oldı nedür Ḫālid didi

Bir ʿacāyib iş-durur bu iş meger
Bunda bir sır vardur ola muʿteber

12355 Tīz oḳıñ ḳanda-durur gelsün ʿAlī5

Gel didiler geldi didi yā velī

M 266a Yöri var sen Ḫālidi dut baġlaġıl6

Kim ḳatı buyruḳ ṣıyupdur şöyle bil

İ 242a Şāh-ı merdān geldi gördi Ḫālidi
Ḳaḳıdı dīvāne mi olduñ didi

Üç kez ādem geldi kim ceng itmegil7

Kimseyi öldürmegil incitmegil

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Senüñ başuñdan öldürmek hevāsı8

Dükenmez ḫalḳı hā ḳırmaḳ hevāsı 

 12349 ḳırıldı: ḳırıldı dirler M.
 12350 varuñ: varıñ M; emān: hemān A.
 12352 ḫalḳı: ḫalḳa M. // Dınmaz: Ṭınmaz İ.
 12353 ʿĀṣī: ʿĀṣi A, M, İ.
 12355 Tīz: Tiz A, M; ḳanda-durur: ḳandadur M. // geldi didi: gel didiler M.
 12356 dut: tut İ. // ṣıyupdur: ṣıyıpdur A.
 12358 kez: kerre M. // Kimseyi: Kimsene İ.
 12359 başuñdan: başuñda M. // Dükenmez: Ṭükenmez İ.
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12360 Ḳaḳıdı saña Peyġāmber ḥaẕer ḳıl1

Kim anuñ ḫışmı Tañrı ḫışmıdur bil

 Didi Ḫālid Resūlu’llāh ḥaḳı-çün2

Senüñ ḥaḳḳuñ-içün Allāh ḥaḳı-çün

Ki ben hergiz ḫilāf itmedüm aña3

Gelenler siz ṣoruñ ne didi baña 

Didiler baña ḳır virme emānı4

Anuñ emri-le işledüm ben anı

A 383b ʿAlī didi berü gelgil varalum 
Resūlu’llāh ne buyurur görelüm 

12365 Hemān dülbendini başından aldı5

Pes ortasından iki pāre ḳıldı 

 Yarusı-la elin baġladı muḥkem 
Yarusın boynına daḳdı anuñ hem 

Resūlu’llāh ḳatına aldı geldi6

Resūl anı göricek tünd oldı

Yüzin dönderdi andan key ḳaḳıdı7

Muḫālif niçün olduñ baña didi

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Bunca ādem virbidüm ḳırma diyü18

Anlara daḫı ḳılıç urma diyü 

12370 Sen daḫı artuḳ ḳırarsın ne ʿaceb9

ʿĀṣī mi olduñ bize yā ne sebeb 

 12360 Tañrı: Allāh M.
 12361 ḥaḳı-çün: ḥaḳḳı-çün İ. // ḥaḳı-çün: ḥaḳḳı-çün İ.
 12362 hergiz: hirgiz A; itmedüm: itmedim M. // Gelenler: Gelenlere İ; ṣoruñ: ṣorıñ M.
 12363 virme: virme sen M. // işledüm ben: işledüm A, işledim ben M.
 12365 Hemān: Hemān-dem M.
 12367 Resūl anı göricek tünd oldı: Yüzin dönderdi andan key ḳaḳıdı M.
 12368 Yüzin dönderdi andan key ḳaḳıdı: Muḫālif niçün olduñ baña didi M. // Muḫālif niçün olduñ 

baña didi: Bunca ādem virbidüm ḳırma diyü M; niçün: neyçün A.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 12370 ḳırarsın ne ʿaceb: atırdıñ ḳırarsın M. // ʿĀṣī: ʿĀṣi A, M, İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Didi Ḫālid neʿūẕu bi’llāh iy şāh1

Niçün ʿāṣī olam ben hāşe li’llāh 

Senüñ ḳorḳuñdan Allāh ḳorḳusından2

O ḳırmaḳ geñlü geñsüz geldi benden 

Kim anlar çoġı ḳavmum ḳardaşumdur3

Ḳırılanuñ kimisi yoldaşumdur

M 266b Baña gönderdügüñ kişilere ṣor
Ne didiler baña anlar anı gör 

12375 Resūlu’llāh buyurdı geldi anlar14

Didi ṭoġrusın iḳrār ḳıldı anlar5

 Didiler ḳırma dimek diledük biz6

Ve-līkin dönmedi aña dilümüz

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Geñlü geñsüz dilümüze ur gelür7

Hīç emān virme oları ḳır gelür 

A 384a Pes Resūlu’llāh didi bu bir ʿaceb8

İş-durur hem var-durur buña sebeb

Degme gez olmaz bu resme iş didi9

Anda işbu āyeti hem oḳıdı

ٍم ِلْلَع۪بيِد 2 10 َ َلْيَس ِبَظلَّ َمْت اَْي۪ديُكْم َواَنَّ اللّٰ ٰذِلَك ِبَما َقدَّ

12380 İşbu endīşe içinde-y-di Resūl
Cebrāʾīl geldi irişdi gökden ol

 12371 Niçün: Neçün A; hāşe: hāşā M, İ.
 12372 geñlü geñsüz: göñlü göñsüz İ.
 12373 anlar: anuñ M; ḳavmum ḳardaşumdur: ḳavmım ḳardaşımdur M. // yoldaşumdur: yoldaşımdur M.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 12375 ḳıldı: itdi M.
 12376 diledük: diledik M. // Ve-līkin: Velikin M, Velakin İ; dönmedi: döndi İ; dilümüz: dilümiz A.
 12377 geñlü geñsüz: göñlü göñsüz İ. // oları: buları M.
 12378 hem var-durur buña: var-durur buña hem M; hem: kim İ.
 12379 iş: M nüshasında yoktur.
2 “Bu, kendi ellerinizin (önceden yapıp) gönderdiklerinin karşılığıdır. Allah, kullara asla zulmedici değil-

dir.” Âl-i İmrân, 3/182.
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 Didi Allāh virbidi saña selām
Hem taḥiyyat daḫı ḫāṣṣa yā imām 

İ 242b Didi sen unutduñ-ıdı anduñı1

Şol Uḥud cengindeki sevgendüñi 

Ḥamzanuñ ḳanı içün yitmiş ulu2

Seyyid öldürem didüñ-di iy ulu

Biz buyurduḳ Ḫālide ḳırdı anı3

Ṭoġru ḳıldum sen ḥabībüm andını

12385 Pes Resūlu’llāh dönüben söyledi4

Cebrāʾīl sözini aṣḥāba didi

 Didi Ḫālid Ḥaḳ ḳılıcıdur yaḳīn
Seyf-i İslām daḫı seyfü’l-müʾminīn

Oldı adı anda Seyfu’llāh anuñ5

Eyle ḳodı adını Allāh anuñ

Ḫālide anda duʿā ḳıldı Resūl6

Ol duʿādan çoḳ saʿādet buldı ol

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ḥaḳa şükr eyledi hem bī-nihāyet7

Ki ḳıldı Ḥaḳḳına çoḳ çoḳ ʿināyet

12390 M 267a Pes İbrāhīm yüzügini getürdi8

Anı barmaġına anda geçürdi

 Hem İsmāʿīl ḳuşaġını ḳuşandı
Başına miġfer urdı ata bindi 

 12382 idi: mı di anda M.
 12383 ödürem: öldürürem İ.
 12384 Ṭoġru: Doġrı A, M; ḳıldum: ḳıldım M; andını: andunı İ.
 12385 sözini: sözüni İ.
 12387 Eyle: Öyle M.
 12388 Ḫālide anda: Ḫālid anda çoḳ M.
 12389 Ḥaḳḳına: Ḥaḳ yine İ.
 12390 yüzügini: yüzügüni M.
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A 384b Ḳabāyiller didi tertīb-ile ḫoş1

Ber-ā-ber yörisün taʿẓīm-ile uş

Deyr-i Ṭūbā ḳapusından pes hemān12

Mekkeye girdi Resūlu’llāh revān3

Başında aḳ ʿimāme nūra sāye4

Ki ṣarmış aḳ ʿemāme ṭolu aya 

12395 Ṣoḳaḳlar küllī yüzi nūrı ṭoldı5

Ki güneşden daḫı ol rūşen oldı 

 Meleklerden felekler ṭoldı tekbīr6

Müsülmānlar işitdi ḳıldı tekbīr

Şu resme ḳopdı tekbīrden ʿalāme7

Ki düşdi ġulġule Beytü’l-Ḥarāma

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Çevre ṭaġlardan vuḥūş-ıla ṭuyūr8

Çevre aldı Mekkeyi geldi ṭurur

Tā ki dīdār-ı cemāl-i Muṣṭafā9

Göreler nūr-ı celāl-i Muṣṭafā

12400 Ḥaḳ Ḳureyş ehli ḥicābın ḳaldurur210

Cümlesi gözin açar baḳar görür

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Ki ṭaġ u ṭaş ḳamu ṣaḥrāya dönmiş 
Demürden yiryüzi deryāya dönmiş 

 12392 yörisün: yörüsün M; uş: ḫoş A, M.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 12393 Deyr-i: Vardı M. // revān: hemān A, M.
 12394 nūra: nūr u M. // ṣarmış aḳ ʿemāme: beñzer yıldız içre M.
 12395 küllī yüzi nūrı: içi küllī nūr M.
 12396 Meleklerden: Melekler A.
 12397 Beytü’l-Ḥarāma: Beyti’l-Ḥarāma M.
 12398 vuḥūş: vuḫūş İ. // aldı: aldılar M.
 12399 Göreler: İdeler İ.
2 M nüshasında bu beytin yerinde “Çün Ḳureyşün cümle putın ḳırdılar / Pāk idüben bunları içinde 

ırdılar” beyti vardır ve 12400-12435 arasındaki beyitler yazılmamış; bu beyitlerin bulunduğu yapraklar 
boş bırakılmıştır.
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Melekler nūrı ṭoldurmış cihānı
Ki günüñ nūrı olmışdı nihānī

Görenüñ ʿaḳlı ḥayrān oldı ḳaldı
Ulu kiçi ḳamusı aḳdı geldi

Bir iş gördiler anlar kim ol işi1

Ki hergiz görmemişdi anı kişi

12405 Saʿd Resūl öñince yörirdi yaḳın12

Oḳıyup “innā fetaḥnā”23sūresin

 Ḳapuya geldiler çünkim ber-ā-ber4

Ḳamusı atdan indiler ser-ā-ser

A 385a, Yayaḳ oldı ḳamu yitmiş ḳabīle 
İ 243a Yöridiler Resūl öñince bile

Resūl yılduz içinde māha beñzer5

Ki ḳullar ortasında şāha beñzer 

Yüzinüñ nūrı ṭoldurdı cihānı6

Ki yad biliş ḳamusı gördi anı

12410 Ki ṣaġ yanında Cebrāʾīl yörürdi7

Ki hem ṣolında Mīkāʾīl ṭururdı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Cebrāʾīl oḳır-ıdı bu āyeti8

Şāh-ı merdān daḫı oḳırdı ḳatı

اَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُلۜ ِانَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقاً 3  9َوُقْل َجٓ

 Döndi Mekke ehline didi Resūl
Ben ulam kim ḳılmaduñuz-dı ḳabūl

 12404 hergiz: hirgiz A.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
2 “Şüphesiz biz sana fethi verdik.” Fetih, 48/1. âyetten iktibastır. Âyetin tamamı: “Şüphesiz biz sana 

apaçık bir fetih verdik.”
 12406 atdan: A nüshasında yoktur.
 12408 yılduz: yıldız İ. // Ki (Berlin 336b): Ye A, M, Yā İ.
 12409 Yüzinüñ: Yüzünüñ İ.
 12410 hem ṣolında: ṣolında da A, ṣol yanında İ.
 12411 oḳır-ıdı: oḳurdı hem İ.
3 “De ki: Hak geldi, bâtıl yok oldu. Şüphesiz bâtıl, yok olmaya mahkûmdur.” İsrâ,17/81.
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Ben ulam kim içüñüzden sürdüñüz1

Ben ulam kim bini mekrūh gördüñüz 

Ben ulam kim siz baña uymaduñuz2

Gizlü genc-idim beni ṭuymaduñuz

12415 Şimdi Allāh gör neler virdi baña 
Neyledi sizi baḳuñ ḳaluñ ṭaña 

 Mekke ḫalḳı cümle hey-hāy aġladı3

Her birisi yā Resūla’llāh didi

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Günāhumuz baġışla ʿafv eyle4

Kerem-le ṣuçumuzı maḥv eyle

Kim evvelden keremler kānısın sen
Mürüvvet dürrinüñ ʿummānısın sen

Rāvī eydür Mekkenüñ ḫatunları15

Cümlesi çıḳmış-ıdı anda varı

12420 Tā temāşā-yı cemāl-i Muṣṭafā26

Göreler nūr-ı cemāl-i Muṣṭafā7

Şu resme at arasında yörürler8

Ki yiñleri-le atları ḳorurlar

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
A 385b Pes Resūl didi bu oldur yā ʿAlī9

Kim didi şiʿrinde Ḥassān yā velī

Kim yapulma-y-ıla süre atları10

Üstlerinde Mekkenüñ ʿavretleri 

 12413 sürdüñüz: sürdiñüz A. // bini: beni İ.
 12414 uymaduñuz: uymadıñuz İ. // ṭuymaduñuz: ṭuymadıñuz İ.
 12416 ḫalḳı cümle hey-hāy: ehli hāy hāy cümle İ.
 12417 Kerem-le: Keremden A, M.
1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 336b).
2 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 12420 Tā: İ nüshasında yoktur. // Göreler nūr-ı cemāl-i: Görmek içün ol ḫilāl-i İ.
 12421 yiñleri-le: yiñleri-y-ile A.
 12422 yā: u A.
 12423 Üstlerinde: Üstlerinden A.
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Şāh-ı merdān didi ṣaddaḳ yā Resūl
Ol ki Ḥassān didi-y-idi budur ol

12425 Rāvī eydür ʿavret oġlan ḫāṣṣ u ʿām 
Yollara gelmiş yıġılmışdı tamām 

Cümlesi ḳılur duʿā eylerdi zār1

Şöyle kim gözyaşı oldı cūyıbār 

 Dirler-idi yā nebī ʿafv eylegil 
Raḥmet-ile ṣuçumuz maḥv eylegil

Resūlu’llāh eli-y-ile işāret12

Ḳılurdı anlara virür beşāret3

Mekkenüñ gūşeleri pür-nūr-ıdı
Muṣṭafānuñ nūrı-la maʿmūr-ıdı

12430 Çünki Kaʿbe ḳatına geldi yaḳın 
Tekbīr itdi pes Resūlu’llāh hemīn

Didi şükr ol Allāha kim vaʿdesin4

Ṭoġru ḳıldı manṣūr itdi bendesin 

İ 243b Leşkerine virdi nuṣret ol İlāh
Baṣdı şeyṭān leşkerin ḳıldı tebāh 

Pes yayaḳ oldı yidi kez ol ṭavāf 
Ḳıldı anda Kaʿbeyi yoḳdur ḫilāf

Ol mubārek ḳamçısı-y-ıla Resūl
Putlara ḳıldı işāret döndi ol

12435 Didi Ḥaḳ geldi iy bāṭıl bozıluñ25

Bozılmaḳdur ki bāṭıl işi bilüñ6

Düşdi ol putlar yüzinüñ üstine7

Yire dökildi gözinüñ üstine
 12426 eylerdi: aġlardı İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12428 Ḳılurdı: Ḳıluban İ.
 12431 Didi: Didi kim İ; Allāha ki: Ḫudāya İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12435 iy bāṭıl: bāṭıllar İ; bozuluñ: bozıluñ İ. // ki: A nüshasında yoktur; bilüñ: bilelüñ A.
 12436 Düşdi: Düşdiler İ; üstine: üstüne A, M, İ. // gözinüñ: yüzinüñ İ; üstine: üstüne A, M, İ.
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A 386a, İlle ḳaldı ol Hübel anda hemān1 
M 268a Düşmedi ol yire anda ol zamān

Kim eridüp ḳurşun u pūlād anı2

Muḥkem itmişdi ḳatı üstād anı

Hem demür bendler-ile baġlu-y-ıdı
Pes ʿAlīye döndi Peyġāmber didi 

12440 Yöri var sen ṭama çıḳ yā pehlevān3

Ol putı ḳopar yirinden dut revān

Götür pertāb idüp atġıl yabāna14

Temāşā eylegil aña ṭapana

 Kim Ḳureyşüñ ol ulu maʿbūdıdur  
Anları maḥrūm iden mescūdıdur 

Şāh-ı merdān Kaʿbe ṭamına çıḳar5

Mekkenüñ ḳavmı ḳamu geldi baḳar 

M 268b Tā göreler kim ne ḳılur ol velī
Ol Hübel aʿlā-y-ıla anda ʿAlī

12445 Anlaruñ göñlinde bu-y-ıdı gümān6

Kim helāk ide ʿAlīyi ol hemān

Ḳomaya kim kendüye ol el ura
Yā yirinden anı niçe ḳaldura

 Çün Hübel ḳatına vardı durdı şāh7

Ṣundı yapışdı puta el urdı şāh 

Diledi ṭuta ḳopara pes hemān 
Ḳopdı bir ün put içinden nā-gehān

 12437 İlle: İllā M, İ; anda: aʿlā İ.
 12438 ḳurşun u: ḳurşunı M. // itmişdi: ötmişdi İ.
 12440 var sen: sen var İ. // dut: ṭut M, İ; revān: hemān A. 
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12443 ḳamu geldi: gelüp ḳamu İ.
 12445 göñlinde: göñlünde M. // Kim helāk ide: Helāk ide anda M; ol hemān (Berlin 337b): ol zamān 

A, İ, bī-revān M.
 12447 vardı: varup İ; durdı: ṭurdı M, İ. 
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Girdi şeyṭān puta feryād eyledi 
Pes çıġırdı ḳavmına ḳomañ didi 

12450 Çıḳdı putdan bir ḳara odlu tütün1

Mekkenüñ şehrini ṭoldurdı bütün 

Şöyle kim görinmez oldı gün daḫı2

Geldi andan ḳorḫulu çoḳ ün daḫı 

A   386b Şāh-ı merdān bir ʿaẓīmet oḳıdı3

Ol puta yapışdı dīve ḳaḳıdı

Çekdi ḳopardı yirinden pes anı4

Götürüben atdı ol Ḥaḳ arslanı 

Şöyle kim götürdi atdı ol imām5

Yüz adım yir Kaʿbeden gitdi tamām 

12455 Varuban anda ol bir ṭaşa indi16

Ayaġı ṣındı elleri üşendi7

Pes Resūlu’llāh buyurdı ol ṭaşı 
Kim yuvaladı getürdi çoḳ kişi 

İ 244a Ol Benī Şeybe ḳapusında ḳodı8

Kim giren çıḳan bunı baṣsun didi 

Anı dutanlar gözinün üstine9

Baṣalar ayaḳ yüzinüñ üstine 

Kim aña ḳılduḳları secdelere10

Tā kefāret ola ṭaşa olara

12460 Pes Resūl buyurdı ḳıldılar nidā11

Kim işitsün dir ḳamu mīr ü gedā 

 12450 ṭoldurdı: ṭoldurdu M.
 12451 Geldi: Çıḳdı İ; ḳorḫulu: ḳorḳulu M, İ; çoḳ: bir İ.
 12452 dīve: dīvler İ.
 12453 arslanı: aṣlanı A, M, arṣlanı İ.
 12454 imām: hemān M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12455 Varuban: Varıban A, M; andan: anda M, İ. // ṣındı: ṭındı İ; üşendi: uvandı M, İ.
 12457 baṣsun: baṣṣun M.
 12458 Anı dutanlar: Aña ṭapanlar İ; üstine: üstüne A, M, İ. // üstine: üstüne A, M, İ.
 12459 ḳılduḳları: ḳıldıḳları M. // kefāret: keffāret M, İ.
 12460 Resūl buyurdı ḳıldılar: buyurdı ḳıldılar anda M, İ.
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M 269a Her kimüñ var-ısa ivinde putı1

Hep ṣısunlar var-ısa ḳanda putı

 Kim dükendi gitdi putlar devleti2

Ṭoġdı üstüñüze İslām ʿizzeti 

Pes kilīdin Kaʿbenüñ ister Resūl
Ol Benī Şeybe didiler yitdi ol 

Pes Resūlu’llāh didi ol yitmedi3

Cebrāʾīl şimdi ḫaber virdi didi 

12465 Kim Benī Şeybe işiginüñ yanı4

Sürḫ-ruḫām altında ḳodılar anı 

Çün işitdiler bu resme rāst-nişān 
Pes getürdiler kilīdi tīz hemān 

A 387a Didiler yā Resūl saña ümīdi15

Dutaruz alma bizden bu kilīdi6

Pes Resūlu’llāh didi eyle idem7

Ḥaḳ Taʿālā baña böyle didi hem

وا اْلََماَناِت ِاٰلٓى اَْهِلَها 2 8 َ َيْأُمُرُكْم اَْن تَُؤدُّ ِانَّ اللّٰ

İy Benī Şeybe sizüñ-durur kilīd9

Tā ḳıyāmet günine dutuñ ümīd

12470 Açdılar ḳapuyı Peyġāmber hemān10

Kaʿbenüñ içine girdi ol revān

 12461 var-ısa ivinde: evinde var-ısa M; ivinde: evinde İ. // var-ısa ḳanda: ḳanda var-ısa A, İ.
 12462 Ṭoġdı: Doġdı A, İ, Ṭoġdu İ; üstüñize: üstüñüze İ.
 12464 ol: M nüshasında yoktur.
 12465 Benī: M nüshasında yoktur. // Sürḫ-ruḫām (Berlin 338a): Sürḫ u ḫām A, M, İ; anı: didi İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12467 Dutaruz: Ṭutaruz İ.
 12468 didi eyle: Şeybe didi öyle M; eyle: öyle İ.
2  “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi emrediyor.” Nisa, 4/58. âyetten iktibastır. Âyetin 

tamamı: “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman 
adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah 
hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

 12469 sizüñ-durur: sizdedür M, sizüñdür bu İ. // dutuñ: ṭutuñ M, İ.
 12470 Peyġāmber: Peyġambere M. // revān: zamān M, İ.
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Hem direk dibinde_iki rekʿat tamām11

Kim namāz ḳıldı niyāzla ol imām2

 Pes mubārek başını ḳaldurdı ol 
Kaʿbenüñ dīvārına baḳdı Resūl

Gördi anda enbiyānuñ ṣūreti3

Hem yazılmış çoḳ melekler heybeti 

Ellerinde her birinüñ nīze var 
Kim ʿArablar oynar anuñla ḳumar 

12475 İbn-i Lām dirler-idi aña ʿArab4

Gördi Peyġāmber anı ḳıldı ʿaceb 

Didi va’llāh enbiyāya bu yalan5

Ṣu getürtdi yudı anları hemān 

 Ṣūret-i İbrāhīmüñ ḳaldı hemīn6

Kim ḳamudan yüce-y-idi ol yaḳīn 

M 269b Gel benüm boynuma baṣ didi ʿAlī7

Yā Resūl andan aña sunġıl eli

Yā ʿAlī dir götürimezsin beni8

Kimse götürmez nübüvvet mührini 

12480 İlle gel sen omuzuma çıḳ didi9

Ṣūreti yüz gider andan yıḳ didi 

A 387b, Çıḳdı Peyġāmber omuzına ʿAlī210

İ 244b Ṣūreti bozdı giderdi ol velī11

1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 12471 Hem: Her İ; dibinde: dibi M. // niyāzla ol: niyāz ile İ.
 12473 heybeti: heyʾeti İ.
 12475 Lām: Elām M.
 12476 va’llāh: bi’llāh İ. // getürtdi: getürdi A, M.
 12477 İbrāhīmüñ: İbrāhimüñ A, İbrāhīmüñ M, İbrāhīm İ. // yaḳīn: hemīn İ.
 12478 Resūl andan: Resūlu’llāh M, İ.
 12479 götürimezsin: götüremezsin M, götüremezsiñ İ.
 12480 İlle: İllā M, İ. // Ṣūreti yüz gider andan yıḳ didi: Ṣūreti bozdı giderdi ol velī M.
2 M nüshasında 12463. beytin ikinci dizesiyle 12464. beytin ilk dizesi yazılmamış, diğer dizeler bir beyit 

hâline getirilmiştir.
 12481 ol: yā İ.
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 Pes Resūlu’llāh didi kim yā ʿAlī
Seni Cebrāʾīl götürdi yā velī 

Ellerüñ dutardı Mīkāʾīl daḫı1

Seni anlar götürürdi yā aḫı

Gör ne teşrīf buldı anda ol velī 
Baṣdı Peyġāmber omuzına ʿAlī

12485 Ol omuzdur ol omuz kim ʿarşda ol2

Ḥaḳ Taʿālā ḥażretin gördi Resūl
 

Ol mubārek omuza Ḥaḳ el ḳodı
Sen benüm dūstum ḥabībümsin didi 

 Şöyle kim ḳudret eli barmaḳları 
Muṣṭafā sīnesine ṣaldı nūrı

Cümle ʿilmi evvelīn ü āḫirin3

Bildi ol nūr-ıla ḳamusın yaḳīn

Bu ne faḫr olur ʿAlīye añla baḳ4

Baṣdı Peyġāmber omuzına ayaḳ

12490 Pes Resūlu’llāh buyurdı baʿde-zān
Kaʿbe ṭamında Bilāl oḳır eẕān

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Hemān bir kez didi Allāhu ekber5

Sücūd ider aġaçlar ṭaşlar ekẟer

 Cevāb virdi melekler daḫı ḥayvān 
İşitdiler ṭaña ḳaldılar insān

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Didiler budur müʾeẕẕin baʿde-zān6

Günde biş vaḳt oḳıyısar bu eẕān 

 12483 Ellerüñ: Elleriñ M; dutardı: ṭutardı İ
 12485 Ol: Bu İ; ol omuz kim: M nüshasında yoktur. // Resūl: ol M.
 12488 yaḳīn: hemīn İ.
 12489 omuzına: omuzuna M.
 12491 ider: itdi İ.
 12493 vaḳt (Berlin 338b): kez A, M, İ.
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Kaʿbe içinde Resūl ḳıldı namāz1

Uydı müʾminler ḳamu ḳıldı niyāz 

12495 Pes Ḳureyşden yaña döndi ol emīn2

Ḥaḳḳuñuzda niçeyem didi hemīn

A 388a Didiler ḫayr u kerāmet yā kerīm13

Şol kerīm ḳardaş gibisin şöyle kim 

M 270a Pes Resūlu’llāh buyurdı kim sizi4

Varuñ āzād eyledüm ḳamuñuzı

Pes buyurdı didi iy ḫāṣ-ıla ʿām5

Ḳıldı Ḥaḳ işbu evi Beytü’l-Ḥarām

Daḫı bunda kimse hīç ḳan dökmesün6

Kimse ṭaşın yā dīvārın sökmesün 

12500 Hem aġacın daḫı kimse kesmesün7

Kimse āb-destsüz ol ive baṣmasun 

Ger ṣorarlar-ısa niçün yā Resūl8

Anda ādem kırdı ḳanın dökdi ol 

 Biz dirüz bir gün mübāḥ oldı hemīn9

Ḥaḳ baġışladı Resūline yaḳīn 

Baʿde-zān Allāh ḥarām itdi yine10

Ḥurmet itdi kendü yine evine

Pes Ṣafā ṭaġına vardı ol Resūl
Anda daḫı hem duʿā eyledi ol

 12494 niyāz: namāz M.
 12495 yaña döndi: döndi yaña M; döndi: dönüp İ. // Ḥaḳḳuñuzda: Hanġuñuzda İ.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 12497 Varuñ: Varıñ M; eyledüm: eyledim M.
 12498 Beytü’l-Ḥarām: Beyte’l-Ḥarām A, Beyti’l-Ḥarām M.
 12499 Kimse: M nüshasında yoktur; dīvārın: divārın A, M.
 12500 āb-destsüz: ab-dāstsüz A, āb-destsiz M; ive: eve M, İ.
 12501 niçün yā: yā niçün İ, neyçün yā A. // Anda ādem: Ādem anda M.
 12502 hemīn: yaḳīn M. // yaḳīn: hemīn A, M.
 12503 kendü yine: yine kendi M.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
12505 Didi Enṣār Resūlu’llāh vaṭanda 

Ḳalısardur ki bislenmişdür anda

İ 245a Daḫı gelmez Medīne şehrine āh1

Ya kim döye o hicrān zehrine āh 

 Resūlu’llāh didi kim zindegānī2

Sizüñledür hem ölmek bilüñ anı

Ki yaʿnī ben Medīne ṭopraġında3

Yaturam defn iderler bini anda

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Geldi yine Kaʿbeye ḳıldı ṭavāf4

Rāvī eydür bu söze yoḳdur ḫilāf

12510 Bir Fużāle adlu kişi nā-gehān5

Ol ṭavāf içinde ḳaṣd itdi nihān

A 388b Kim Resūlu’llāha ol bir ḍarb ura6

Şöyle kim bir ḍarb-ıla ol öldüre

 Döndi Peyġāmber hemān-dem söyledi7

Yā Fużāle endīşeñ nedür didi

Ben didüm kim yā Resūl ẕikr iderem8

Allāhuñ birligini fikr iderem

M 270b Güldi Peyġāmber didi ḳo iy kişi9

Ol yavuz endīşeyi ol bed işi

12515 Kim beġāyet yavuz endīşedür ol10

Pes elini gögsine ḳodı Resūl

 12506 āh: ol M. // Ya kim döye o hicrān zehrine āh: Ki fürḳat düşiser durur bize yol M; Ye: Yā İ; āh: vāh M, İ.
 12507 zindegānī: zindigānī A, M. // bilüñ anı: bī-gümān İ.
 12508 bini: beni M; defn iderler bini: beni defn iderler İ.
 12509 Geldi: Çünki M.
 12510 içinde: İ nüshasında yoktur.
 12511 ol: M nüshasında yoktur. // ol: anı M.
 12512 Fużāle: Fażīl M.
 12513 didüm: didim M; ẕikr: fikr M; iderem: eylerem İ. // fikr: ẕikr M; iderem: eylerem İ.
 12514 işi: kişi M.
 12515 gögsine: gögsüne M.
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Hemān-dem gitdi kīn geldi maḥabbet11

Ki göñli cānı hep ṭoldı maḥabbet2 

 Rāvīler eydür on altı gün tamām3

Durdı Peyġāmber buyurdı ḫāṣṣ u ʿām 

Kim ṣilāḥın hīç gidermedi biri4

Durdılar cümle geyimlü ol çeri 

Hem namāzı daḫı ḳaṣr eylediler5

On sekiz gün durdı didi baʿżılar 

12520 Rāvīler eydür Ebū Süfyān yine6

ʿAvreti Hindū-y-ıla geldi dīne

Hindūden döndi Resūlu’llāh hemīn
Kim yimişdi Ḥamzanuñ baġrın yaḳīn 

 Vaḥy geldi hem yine ol-dem Resūl7

Hindūnuñ İslāmını ḳıldı ḳabūl

Mekke ehlinüñ çoġı pes geldiler8

Beyʿat itdiler Müsülmān oldılar

Bir çanaḳ ṣu ṭoldururlardı hemīn9

Pes Resūlu’llāh ṣoḳar-ıdı elin

12525 El ṣoḳardı ol ṣuya ʿavretleri10

Eyle-y-idi anlaruñ beyʿatları

A 389a Her kime kim ol Resūlu’llāh eli11

Degse pāk olurdı cānı hem dili

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12516 göñli: geldi M; hep: İ nüshasında yoktur; maḥabbet: müeddet M.
 12517 Rāvīler: Rāvī M, Rāviler A. // Durdı: Ṭurdı M, İ.
 12518 ṣilāḥın: silāḥın İ. // Durdılar: Ṭurdılar M, İ; geyimlü: giyimlü M.
 12519 durdı: ṭurdı M, İ.
 12520 Rāvīler: Rāvī M, Rāviler A; eydür: eydür pes M; yine: diler İ. // Hindū: Hindi A, M; dīne: yine 

M, dine A.
 12522 Hindūnuñ: Hindīnuñ A.
 12523 pes: hep M. // Beyʿat: Bīʿat M, İ.
 12524 ṭoldururlardı: ṭoldururdı A; çanaḳ ṣu ṭoldururlardı: çanaġa ṣu ḳoyarlardı M.
 12525 ṣoḳardı: ṣunardı M. // Eyle: Öyle M; beyʿatları: bīʿatları M, İ.
 12526 Resūlu’llāh: Allāh İ. // dili: velī A; hem: u İ.
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Küfri şirki gider-idi göñlinüñ1

Yirine İslām nūrı ṭolup anuñ

Maḥabbet ṭolar-ıdı göñli cānı12

Fidā ḳılurdı başı ḫānümānı3

Hem bu meclis burada olsun tamām4

Fetḥ-i Mekke burada ḳalsun tamām

12530 Ḥaḳ Çalapdan günde yüz biñ kez selām5

Muṣṭafānuñ rūḥına her ṣubḥ u şām

M 271a Kim diler raḥmeti Ḥaḳdan ḳazana26

Fātiḥa oḳıya bunı yazana7

İ 245b Ḳıṣṣa daḫı burada oldı tamām38

Çoḳ şükürler saña yā Rabbe’l-enām

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt49

ʿMaḥv ider biñ günāhı bir ṣalavāt

Tañrı raḥmet eyleye ol cān içün510

Fātiḥa iḥsān ide yazan içün

Bu Ḳıṣṣa Ḥuneyn Ġazāsıdur ve Peyġāmberüñ  
Ḥevāzīn Begleriyle Ulu Cengidür611

12535 Nāle ḳıl iy ʿandelīb-i rūzigār
Söyle bir söz senden olsun yādigār 

 Sīretini söylegil Peyġāmberüñ
Ol yazuḳlular ümīdi serverüñ

 12527 Küfri: Küfr ü İ; göñlinüñ: göñlünüñ M. // ṭolup: ṭolar M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12528 ḳılurdı başı ḫānümānı: ḳılur başını hem cānunı M.
 12529 bu: M nüshasında yoktur. // tamām: hemān M.
 12530 kez: İ nüshasında yoktur. // ṣubḥ u: ṣubḥ-ı A.
2 Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur.
 12531 Kim: Her kim ki M.
3 Bu beyit A ve M nüshalarında yoktur.
4 Bu beyit A ve M nüshalarında yoktur.
5 Bu beyit A ve M nüshalarında yoktur.
6 Başlık Berlin (339b); Bu Ḳıṣṣa Ġazā-yı Ḥuneyn Seyüdü’l-Mürselīn ve Şāh-ı Merdānuñ Cengidür A; 

Ḳıṣṣa Ġazā-yı Bedr Ḥuneyn ve Şāh-ı Merdānuñ Cengidür İ; Bu bölüm M nüshasında yoktur.
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 Söylegil sen işbu sözi sūz-ıla
Cūşa gelgil nāle-i dilsūz-ıla

Gitmegüñ gelmiş-durur bilgil yaḳın 
Göñlüñi baġlamaġıl bunda ṣaḳın

Od-ıla yilden vefā gelmiş degül11

Ṭopraġ u ṣudan ṣafā gelmiş degül

12540 Ne umarsın sen bu tīre-ḫākden
Yāḫud işbu bī-ḳarār eflākden

Baḳ bu çarḫa enbiyāyı neyledi
Gör bu dünyā evliyāyı neyledi

Yāḫu sulṭānlara n’itdi bu zamān2

Ehl-i ʿilme virdi mi yā devr emān

 Dehre baḳ kim ḥikmet ehlin neyledi 
Ḳamusını ḳara ṭopraḳ eyledi

A 389b Hep gelen bu menzile gitmek gerek 
Böyle düzdi düzeden n’itmek gerek 

12545 Rāvīler şöyle rivāyet itdiler3

Sīreti böyle ḥikāyet itdiler

Çün Resūlu’llāh aldı dir hemān 
Mekkeyi kāfir elinden ol zamān

Ol Ḳureyş ehli Müsülmān oldılar4

Beyʿat idüp ehl-i īmān oldılar

 Çün işitdi ol Hevāzīn begleri5

Mekkeyi aldı dü ʿālem serveri 

İçlerinde bir ulu beg var-ıdı
Mālik ibn-i ʿAvf-ıdı anuñ adı

1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 339b).
 12542 yā devr: devrān İ.
 12545 Rāvīler: Rāviler A.
 12547 Beyʿat: Bīʿat İ; ehl-i īmān oldılar (Berlin 340a): ʿahd u peymān ḳıldılar A, İ.
 12548 işitdi: işitdiler İ. // Mekkeyi: Mekke İ.



1323Sîretü’n-Nebî

12550 Aña düşvār geldi bu iş ḳaḳıdı1

Beglerini pes ḳatına oḳıdı

Didi iy begler işitdüm bir ḫaber2

Göñlüm oldı ġuṣṣadan zīr ü zeber

Ol Muḥammed Mekke şehrin aldı dir 
Hep Ḳureyş ehli Müsülmān oldı dir 

 And içerem ol Hübel aʿlāya ben3

Daḫı hem ol Lāt-ıla ʿUzzāya ben

Kim Muḥammed dīnine ben girmezem4

Bu ebā ecdād dīnin terk urmazam 

12555 Çevre ilden dir ʿArablar geldiler5

Ḳorḳdılar andan Müsülmān oldılar

İ 246a Ol muḫanneẟler işin ben ḳılmazam 
Uymazam ben aña tābiʿ olmazam

İlle şimdi gör ne direm ben size6

Ol gelür leşker çeker bir gün bize

 Biz varalum üstine ol gelmedin7

Şevketini ṣıyalum ulalmadın

A 390a Zaḫm-ı tīġ-ile elinden alalum8

Mekke ilin cümle ġāret ḳılalum 

12560 Öldürelüm anı başın keselüm
Lāt u ʿUzzā ḳarşusına aṣalum

Ol ʿAlīsini daḫı öldürelüm9

Erligümüz ʿāleme bildürelüm 

 12550 pes: tīz İ.
 12551 iy begler: beglerin İ.
 12553 hem ol: ol hem İ.
 12554 dīnin: dinin A; urmazam: itmezem İ.
 12555 Çevre ilden dir: Çevreden cümle İ; dir: diye A; geldiler (Berlin 340a): vardılar A, İ. // Müsülmān 

oldılar (Berlin 340a): dinine girdiler A, İ.
 12557 İlle: İllā İ.
 12558 üstine: üstüne A, İ.
 12559 Mekke: Mekkeyi A; ilin cümle (Berlin 340a): ilini A, İ; ġāret: ġārāt İ.
 12561 Erligümüz: Erligimüz İ.
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Durduġınca dünye dura adumuz1

Erlik-ile ḳala bu bünyādumuz

 Didi anlar yā melik buyruḳ senüñ 
Biz sözüñden dönmezüz ayruḳ senüñ 

Pes buyurdı nāmeler gönderdiler2

Çevre andlu beglere leşker diler 

12565 Kime vardı-sa icābet ḳıldılar
Her birisi leşker-ile geldiler

Geldiler evvel Nemīrüñ leşkeri3

Üç biñ er cengi bahādur her biri 

Cevşen-i zībā geyür zerrīn kemer4

Ṭonları ḳırmızı kemḫā tāc-ı zer 

 Ḥamāyil ikişer ḳılıç bilinde15

Ḳolında ḳalḳanı nīze elinde6

Geldi ardınca Benī Ḳays begleri7

Üç biñ er ipçin geyimlü leşkeri 

12570 Begleriñüñ adı Şūniş pehlevān
Bir ata binmiş adı Maḥbūb revān 

Geymiş egnine iki cevşen laʿīn8

Yanına aṣmış iki şebde hemīn

Ḥamāyil hem iki ḳılıç bilinde2910

Başında ḫūdı ḳalḳanı ḳolında

 Geldi ardınca anuñ ibn-i Hilāl
Üç biñ er şādān birinde yoḳ melāl 

 12562 Durduġınca: Ṭurduġınca İ; dünye dura: ṭura dünyā İ.
 12564 andlu: adlu İ, İ.
 12566 Gediler evvel: Geldi evvel ol İ.
 12567 ḳırmızı: ḳırmuzı İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12568 Ḥamāyil: Ḥamāʾil İ.
 12569 Benī: yine İ.
 12571 hemīn: yaḳīn A.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12572 Ḥamāyil: Ḥamāʾil İ. // ḫūdı: ḫūrī İ.
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A 390b Geldiler ḳamu Hevāzīn begleri
Tā ki ḳırḳ biñ geldi ṭaşradan çeri 

12575 Ḫurrem oldı Mālik olup şādumān1

Her birin bir yire ḳondurdı hemān 

Geldi ardınca ẞaḳīfuñ leşkeri
ʿUrve ibn-i Mesʿūd-ıdı begleri

Biñ kişiye ṣayılurdı ol dilīr2

Ceng güninde ol-ıdı bir nerre-şīr

 Dört biñ er ḳamu geyimlü leşkeri 
Pehlevānlar her biri muḥkem çeri 

Gördi Mālik ḫurrem oldı şādumān 
Pes ḳonuḳlıḳ yaraġın gördi hemān 

12580 Begleri oḳıdı mihmān eyledi
Her birine baḫşiş iḥsān eyledi

İ 246b Şöyle germ olmış-iken ṣoḥbet hemān 
Rāvī eydür geldi bir pīr nā-gehān

Başınuñ ṣaçı pamuḳdan daḫı aḳ3

Bili bükilmiş elinde bir ṭayaḳ

 Başına ṣoḳmış deve ḳuşı yüñin4

Geydügi ṭonı daḫı yüñden hemīn

Rāvī eydür İblīs-idi ol laʿīn5

Çünki girdi meclise durdı hemīn

12585 Bir ḳatı āh eyledi pes aġladı6

Döndi iy begler ulular siz didi

Ḫoş oturup ẕevḳ u ʿişret ḳılasız
Şöyle şādān ʿıyş u ṣoḥbet ḳılasız

 12575 oldı: olup A; olup: oldı: İ.
 12577 ol-ıdı bir: olur idi İ.
 12582 pamuḳdan daḫı: penyeden İ. // bir: İ nüshasında yoktur.
 12583 yüñin: tüñin İ. // yüñden: tüñden İ.
 12584 Rāvī: Rāvi A; İblīs: İblis İ. // durdı: ṭurdı İ.
 12585 didi: daḫı İ.
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Lāt u ʿUzzā ḫōr ayaḳlarda yata
Elleri ṣına ṣoḳaḳlarda yata

 Siz varuban anı ḳaldurmayasız1

Anı idenleri öldürmeyesiz

A 391a Ḳanı nāmūs ḳanı ġayret ḳanı ʿār2

Tañrılaruñuz ayaḳda ḫōr u zār

12590 Başını ḳaldurdı Mālik söyledi
Sen ne kişisin i pīr söyle didi 

Mekkeden midür gelişüñ sen digil3

Sāf-ıla Nāyīle ḥālin söylegil

Didi görseñ n’oldı Sāf u Nāyīle14

Aġlayayduñ gice gündüz vāy-ıla5

 Dökilür ṭopraḳ yüzinüñ üstine6

Ḫalḳ baṣar geçer gözinüñ üstine 

Sāf u Nāyīle didükleri meger7

Bir ḳız-ıdı birisi hem biri er 

12595 Kaʿbede birbirini görmiş olar8

Pes sevişüben zinā ḳılmış olar

Biri beg oġlı-dı beg ḳızı biri9

Ḫışm idüp ṭaş eylemiş Ḥaḳ anları

Put idinmişler Ḳureyş kāfirleri210

Secde ḳılurlardı aña her biri

 12588 varuban: varıban A.
 12589 Tañrılaruñuz:Tañrılarıñuz İ.
 12591 Nāyīle: Nāʾīle İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 12592 Sāf u: Sāf-ı A.
 12593 üstine: üstüne İ. // üstine: üstüne İ.
 12594 Sāf u: Sāf-ı A; Nāyīle: Nāʾīle İ.
 12595 sevişüben: sevişiben A; olar: bular İ.
 12596 Biri beg oġlı-dı beg (Berlin 341a): Bir beg oġlı biri A, Pes biri beg oġlı İ.
2 Bu beyit A nüshasında yoktur.
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 Mālik işitdi anı eyle didi1

Ol Hübel aʿlāyı da söyle didi

Bir ḳatı āh eyledi pes ol laʿīn2

Dökdi gögsine yüzine ellerin

12600 Didi görseñ ol ulu tañrıñuzı3

Kim niçe yirde yatur çıḳmış gözi 

Ḫalḳ baṣar geçer gözinüñ üstine4

Eylemişler yol yüzinüñ üstine

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
İşitdi Mālik aġladı ögürdi5

Hey-ā-hey şol öküz bigi bögürdi

 Didi hīç ola mı kim ben selāmet6

Olam tañrılarum şöyle melāmet

Düşüp yirde ṣoḳaḳlarda ḳalalar7

Baṣılalar ayaḳlarda ḳalalar

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
12605 A 391b Ben Muḥammedden olaruñ dādını 8

Almaz-ısam ḳoram erlik adını

Pes dönübenʿUrveye didi ki biz9

Bile gelsün ʿavret oġlan mālumuz

Tā ki bu ḫalḳ mālın ehlin göreler10

Virmeyeler düşmene berk duralar 

 Göçdi leşkerler yöridi fevc u fevc
Gökyüzine çıḳdı tozlar mevc u mevc 

 12598 aʿlāyı da: köpegi de İ.
 12599 eyledi pes: eyleyen ben A.
 12600 tañrıñuzı: tañrıñızı A.
 12601 üstine: üstüne İ. // üstine: üstüne İ.
 12602 bigi: gibi İ.
 12603 tañrılarum: tañrılarım A.
 12604 ayaḳlarda: ayaḳlar A.
 12605 dādını: ḳanını A.
 12606 ki: kim İ; biz: tīz İ. // mālumuz: mālumız A; māl u ḳız İ.
 12607 düşmene: düşmāna İ; duralar: ṭuralar İ.
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Dutdı yirüñ yüzini ḳoyun deve1

Ṭoldı cümle ṭaġ u ṣaḥrā vü ova

12610 Ḳırḳ biñ er bindi ata dir nāmudār2

Pehlevānlar her birisi daʿvī-dār 

Yöridi ḳoşun ḳoşun āyīn-ile
Ol Resūle ḳaṣd idüben kīn-ile

Yir-ile gök ortasını dutdı toz3

Gün görinmez oldı gögi örtdi toz 

 Deşildi ṣanki ʿummānuñ deñizi14

Ḳarardı buşdı dünyānuñ beñizi5

Bir niçe gün gice gündüz gitdiler6

Tā ki bir ulu dereye yitdiler

12615 Ol derede var-ıdı bir pīr kişi7

Dört yüze hem ḳırḳ bişe irmiş yaşı 

Mālı milki ḳulları key çoġ-ıdı8

Dünyelikde eksügi hīç yoġ-ıdı

Bir keret hīç diline Allāh adı9

Gelmemişdi key ḳatı gümrāh-ıdı

 Hem Düreyd-idi adı ol melʿūnuñ10

Pīrliginde gözi görmezdi anuñ

Çün işitdi Māliküñ geldügini
Muṣṭafā cengine yöneldügini

12620 A 392a Didi yañlış eylemişler bu işi
Kim muẓafferdür hemīşe ol kişi 

 12609 Dutdı: Ṭutdı İ; yüzini: yüzüni A.
 12610 daʿvī-dār: daʿvi-dār A, İ.
 12611 ortasını dutdı: arasın ṭutdı İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12613 Ḳarardı buşdı: Ḳurudı pusdı İ; Ḳarardı: Ḳarartdı A.
 12614 niçe: nice İ. // ulu: otlu İ.
 12615 yüze hem ḳırḳ bişe irmiş: yüz ḳırk yaşına irmişdi A.
 12616 Dünyelikde: Dünyālıḳda İ.
 12617 diline: dilinde İ.
 12618 Düreyd: Düreyde İ. // Pīrliginde: Pīrliginden İ.



1329Sîretü’n-Nebî

Dehr aña yardımcı-durur bī-gümān1

Kim anuñ-durur bugün devr ü zamān 

Geldük imdi bu yaña müʾminleri
Ol yaña bir işe gitmişdi biri 

 Uġraşuban ol çeriye ṣordı ol2

Çün Resūle ḳaṣd iderler gördi ol 

Ḳodı işin döndi andan sürdi ol
Gice gündüz çün Resūle irdi ol

12625 Ol çeriyi söyleyince ol hemīn3

Geldi gökden indi Cebrāʾīl emīn

Pes selām virdi didi kim yā imām 
Ḥaḳ Taʿālā virbidi saña selām

Hem buyurdı kim Hevāzīn leşkeri4

Üstüñe gelür ẞaḳīfüñ begleri

 Sen buyur müʾminlere ḳılsun yaraḳ 
Ḳarşulasunlar anı degül ıraḳ 

Ḳorḳmasunlar kim size nuṣret virem5

Düşmeni baṣmaḳlıġa furṣat virem 

12630 Hem Ḳureyş mālı yirine anca māl6

Kim getürürler size ḳıldum ḥelāl

Pes Resūlu’llāh didi yā müʾminīn
Siz ne dirsiz maṣlaḥat nedür hemīn 

İ 247b Didi anlar yā Resūla’llāh ḳamu7

Biz muṭīʿüz ḥükmüñe kiçi ulu

 12621 devr ü: devr-i A.
 12623 Uġrayuban: Uġraşıban A; ol: dir İ. // ol: dir İ.
 12625 çeriyi: çeriye İ.
 12627 Hem: Kim İ; Hevāzīn: Hevāzīn İ.
 12629 Düşmeni: Düşmānı İ.
 12630 ḳıldum (Berlin 342a): virdüm A, İ.
 12632 ḥükmüñe (Berlin 342a): emrüñe A, İ.
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 Ger deñize düş dir-iseñ düşerüz1

Oda gir dirseñ girürüz üşerüz

Ejdehā cengine dirseñ varuruz12

Biz öñüñde ölmege yalvaruruz 

12635 A 392b Dünye ḫalḳı ger dirilürse ḳamu3

Ḳaçmazuz biz ḳorḳmazuz hīç iy ulu 

Ceng güninde şīr-i ġurrān olalum4

Cümlemüz öñüñde ḳurbān olalum 

Ḳıldı Peyġāmber duʿālar anlara
Ol dürüst girçeklere merdānlara

 Pes Resūlu’llāh buyurdı kim hemān5

Tīz getürdiler ʿalemler ol zamān

Ol mübāriz ceng-i şīrān erlere
Her birini virdi bir serverlere 

12640 Bindi Peyġāmber revān oldı çeri 
Ḳarşuladı kāfiri Ḥaḳ leşkeri 

Ṣaġ yanında yöridi Ṣıddīḳ hemān6

Ṣol yanında hem ʿÖmer oldı revān 

Yöridi ardınca hem ʿOẟmān yaḳīn
Öñce Ḥaydar şāh-ı merdān şīr-i dīn 

 Hem Resūl ortada ṭolu ay gibi7

Çevre yanındaġı aṣḥāb kevkebi

Bindi İslām leşkeri oldı revān8

Tekbīr ü tehlīl üni ṭoldı cihān 

 12633 Oda gir dirseñ girürüz üşerüz: Biz öñüñde olmaga yalvaruruz İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 12635 Dünye: Dünyā İ. // Ḳaçmazuz biz ḳorḳmazuz: Ḳorḳmazuz biz ḳaçmazuz İ.
 12636 şīr-i: şīr ü A, İ.
 12638 kim: dir A // Tīz: Tiz A, M.
 12641 hemān: revān İ.
 12643 yanındaġı: yanındaki İ.
 12644 Tekbīr: Tekbir A.
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12645 Bindiler cümle Ḳureyş serverleri 
Mekkenüñ ol nāmudārān erleri 

Yöridi ḳoşun ḳoşun Ḥaḳ leşkeri 
Ḥaḳ ḥabībi ortasında serveri

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Mübāriz pehlevānlar nāmudārān 
Süvārān nāmuver ceng-i dilīrān

 ʿAlember baş açup gitdi bülendi11

 Cihān tekbīr üninden yanḳulandı

 Erenler hāyı hūyı atlar üni2

Ki tozlar ḳalḳdı dutdı gün yüzini 

12650 Tuvulġalar güneşden balḳ ururlar3

Bu resme öyleye degin yörürler 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
A 393a Gördi ʿAbbās baḳdı çün ol leşkeri 

Yā Resūla’llāh didi bu kez çeri 

Leşkerümüz çoḳ-durur hep nāmudār4

Pehlevānlar nāmudārān bī-şümār 

Didi Peyġāmber ki yā ʿammu ṣaḳın5

Zaḫm-ı çeşm urduñ çerimüze yaḳīn 

 Bu söz üzre geçmedin dir bir zamān 
Ḳaçdı döndi leşkerüñ öñi hemān 

12655 Leşkerüñ pīş-revleri dir döndiler  
Ḳaçdılar ṣankim baṣılup ṣındılar 

Didiler bu yolda var bir ejdehā6

Kim deminden bulmaya dīvler rehā 

1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 342b).
 12649 dutdı: ṭutdı İ; gün: gök İ; yüzini: yüzüni A.
 12650 Tuvulġalar: Tuġalġalar İ; balḳ: berḳ İ.
 12652 nāmudārān (Berlin 342b): nāmudārlar İ, nāmuverler A.
 12653 çerimize: çerimüze İ.
 12656 Didiler: Didi A. // deminden: demindem İ.
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Yolumuzuñ üstine gelmiş durur1

Bir dereye ṭopṭolu olmış durur

Dem urursa yüz fīli birde yuda2

Aña ādem neyleyi bile n’ide

İ 248a Ḳuyruġın çalar ḳayalar sökilür 
Aġzın açsa yire odlar dökilür 

12660 Yandurur ṭaşı aġacı ḳapḳara3

Kimsenüñ yoḳ zehresi yüzin göre 

Geçmez oḳ ḳılıç eẟer ḳılmaz aña4

Heybetinden ḳaçduḳ uş ḳalduḳ ṭaña 

Pes Resūlu’llāh didi ḳanı ʿAlī
Ḥāżır-ıdı didi lebbeyk ol velī 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didi iy şāh-ı merdānı cihānuñ  
Yöri var bitür işin ejdehānuñ

 Hemān şāh Ẕü’l-fiḳārı_aldı eline5

Çevürdi ṣaldı ḳalḳanın ḳolına

12665 Yöridi ejdehā cengine ol şāh6

Müsülmānlar baḳuban eyledi āh 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
A 393b Çün yaḳın vardı dereye ol dilīr7

Döndi müʾminler didiler yā emīr 

Varmaġıl sen buña kim bu ejdehā 
Bir ḳara ṭaġdur ṣanasın iy şehā 

 12657 üstine: üstüne A, İ; durur: ṭurur İ. // dereye: derede İ; durur: yörir İ.
 12658 fīli: fili A, İ; yuda: yudar İ. // nide: nider İ.
 12660 ḳapḳara: hep ḳara İ.
 12662 ḳılmaz: itmez İ.
 12664 Çevürdi ṣaldı: Ki ṣaldı Ḥamza İ.
 12665 baḳuban: baḳıban A.
 12666 Çün yaḳın vardı: Çünki vardı ol İ.
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Leşkerüñ püşt ü penāhısın i şāh1

Ḳorḳaruz kim ḳılmasun sini tebāh 

 Şāh-ı merdān didi Peyġāmber baña 
Var didi ben niçe varmayam aña 

12670 Pes ḳılıcın çekdi vardı ol ulu2

Gördi olmış ol dereye ṭopṭolu 

Gözleri meşʿaleler gibi yanar3

Yir yarar aġzın açar odlar iner

Diledi kim ḥamle ḳıla şāh hemān 
Çünki şāhı baḳdı gördi ol yılan

Bir bülend-āvāz-ıla ol ejdehā 
Didi kim yā ibn-i ʿamm-i Muṣṭafā

 Beni niçün öldürürsin sen i şāh4

Ben direm ḥaḳdur Resūl birdür İlāh

12675 Pes taʿaccüb ḳıldı şāh durdı hemān5

Tīz Resūle bir kişi ṣaldı revān 

Çünki Peyġāmber işitdi ol sözi6

Ejdehā ḳatına vardı kendözi

Çün Resūlu’llāhı gördi ol yılan7

Ḳuyruġınuñ üstine durdı hemān 

Didi Ḥaḳdan saña olsun biñ selām8

İy ḫayırlusı ḳamu ḫalḳuñ tamām 

 Yā Resūla’llāh naẓar ḳılġıl baña9

Ben dīvem īmān getürmişem saña 

 12668 Leşkerüñ: Leşkerin İ. // sini: seni İ.
 12670 ḳılıcın: ḳılıç İ. // ol dereye: dere İ.
 12671 iner: atar İ.
 12674 niçün: neyçün A; sen: İ nüshasında yoktur.
 12675 durdı: ṭurdı İ. // ṣaldı: ṣaldı hemān A.
 12676 ol: bu İ.
 12677 üstine: üstüne İ; durdı: ṭurdı İ; hemān: yılan A.
 12678 Ḥaḳdan saña olsun: olsun saña Ḥaḳdan A. // ḳamu: ḳamusı İ.
 12679 dīvem: direm İ.
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12680 Leyletü’l-ʿuḳbe gicesi gelmişüz 
Biz ṭoḳuz cinnī Müsülmān olmışuz 

A 394a Her birümüz bir ḳabīle serveri
İy Çalabuñ sevgülü Peyġāmberi

Bir cezīre var Naṣībendür benām1

Ol-durur bizüm yirümüz yā imām 

Varduḳ anda dīni iẓhār eyledük2

Söyledük ol ḳavma inẕār eyledük 

İ 248b Biş ḳabīle hep Müsülmān oldılar 
Dīne girüp ehl-i īmān oldılar 

12685 Tañrıyı bir bildiler sini Resūl3

Daʿvetüñi ḳıldılar cümle ḳabūl 

Şimdi bir dīvden işitdük bir ḫaber 
Didi Mālik ol Resūl üzre gider

Cemʿ idüben ol Hevāzīn leşkerin
Aldı bile hem ẞaḳīfüñ beglerin

Geldi müʾmin cinnīler daḫı ḳamu4

Didiler biz de varalum iy ulu

 Ol Müsülmānlara yardım ḳılalum 
Cengde müʾminlere yoldaş olalum 

12690 Cemʿ ḳılduḳ biz daḫı bir leşkeri5

Bile alduḳ geldük uş on biñ çeri

Her birisi bir ṣūretdedür ʿayān6

Kimi arslan kimi gerges kim yılan 

Şol görinen ḳara bulut yā Resūl7

Anda ḳonduḳ ordumuzdur bizüm ol 
 12682 Bir: Bu İ; Naṣībendür benām: Naṣībende tamām İ. // yirümüz: yirimüz İ.
 12683 inẕār: endār İ.
 12685 sini: seni İ.
 12688 müʾmin cinnīler daḫı: ol müʾmin cinnīler A.
 12690 bir: bu İ. // uş: İ nüshasında yoktur.
 12691 arslan: aṣlan A, arṣlan İ; gerges kim: ḳaplan kimi İ.
 12692 ḳara: İ nüshasında yoktur. // ordumuzdur bizüm: bizüm ordumuzdur İ.
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Virbidiler destūr içün ben ḳulı
Yüzüñi görmege isterler yolı

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Dilerler ay gibi yüzüñ göreler 
Atuñ ayaġına yüzler süreler

12695 Umarlar kim ayaġuñuñ tozına1

İreler sürme ḳılalar gözine 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
A 394b İy kerīm bī-behre ḳılma anları 

ʿIşḳuñ odına düşüpdür cānları 

Ḳo hümāyūn ṭalʿatuñı göreler2

Cānlarınuñ maḳṣūdına ireler

Çün işitdi işbu sözi Muṣṭafā3

Döndi didi aña kim iy ejdehā

 Ben senüñ aduñı ḳodum uş ʿÖmer4

Gelsün anlar yöri var virgil ḫaber

12700 Döndi gitdi ejdehā oldı revān 
Varıcaġaz cinnīler geldi hemān 

Ḳamusı geldiler ol biş ḳabīle
Her birinüñ begleri öñce bile 

Geldi öñce ejdehānuñ leşkeri
Hep yılan ṣūretlü iki biñ çeri 

Cümlesi Peyġāmbere virdi selām5

Ṣaf ṭutuban ḳarşu durdılar tamām 

 Begleri bir medḥ oḳıdı duruban6

Döndiler pes yire yüzler sürüben 

 12695 Umarlar: Umaram İ; tozına: tozuna İ.
 12697 Ḳo: Şol A.
 12698 didi aña: aña didi İ.
 12699 aduñı ḳodum: ḳodumaduñı A.
 12703 ṭutuban: dutup ben A.
 12704 duruban: ṭuruban İ.
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12705 Geldi ardınca anuñ bir beg daḫı
Adı Zāḫir ibn-i Māhir iy aḫı

Ṣūreti beñzer nehenge key ulu 
Leşkeri de ol ṣūretde hem ḳamu

Ḫoş selām virdi taḥiyyat eyledi  
Hem ʿArabca bir ḳaṣīde söyledi 

Hem ʿArab dili-y-imiş hep dilleri1

Kim ʿAraba yaḳın-ımış illeri

İ 249a Geldi ardınca anuñ bir beg ulu  
Ḳuş ṣūretlü leşkeri kendü ḳamu 

12710 Adı Heḳʿab ibn-i Ḳazheb pes selām2

Virdi hem ol leşkeri daḫı tamām 

A 395a Medḥ oḳıyup döndi anlar daḫı hem 
Geldi bir beg adı Ḫahṣam ibn-i Ṣam

Ḳurt ṣūretlü leşkeri kendü tamām3

Medḥ oḳıyup virdiler anlar selām 

Döndi anlar geldi bir beg daḫı tīz4

Adı Ḍamʿaḳ ibn-i ʿAḳʿaḳ iy ʿazīz

 Sūsmār ṣūretlü kendü leşkeri5

Pes selām virdi Resūle her biri 

12715 Ḳıldı Peyġāmber ḳamusına duʿā 
Didi raḥmet eylesün size Ḫudā

Ṣol yanınca leşkerüñ yöriñ yaḳın 
Ādeme ḳarışmasun sizden ṣaḳın

Hem ʿÖmer olsun ḳamunuñ serveri 
Rāżī olduḳ didi anlar her biri 

 12708 Hem: Hep İ.
 12710 hem: İ nüshasında yok.
 12712 Ḳurt: Ḳurd A; kendü: kendi İ. // virdiler: virdi A.
 12713 Ḍamʿaḳ: Hemʿaḳ İ.
 12714 Sūsmār: Ṣusımār A. // selām virdi Resūle: Resūle virdi selām İ.
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Göçdiler andan yöriyüp fevc fevc1

Ḳopdı tozlar çıḳdı göge mevc mevc 

 Bir niçe gün gice gündüz gitdiler2

Tā Ḥuneynüñ ṭaġlarına yitdiler 

12720 Hem yaḳın gelmişdi kāfir leşkeri3

Şöyle kim birbirini ṭuydı çeri

Gördi kāfir çünkim İslām leşkerin4

Yüce ṭaġlardan ḳarasın tozların

Ürkdi göñülleri ḳorḳdı cānları5

Gevdelerinde ḳurıdı ḳanları

Gördi Mālik didi hāy n’oldı size 
Didi anlar ḳorḳu düşdi key bize

 Ṭalīʿasın Muḥammed leşkerinüñ16

Iraḳdan çünki gördük ol çerinüñ7

12725 A 395b Şöyle ṣanduḳ kim bu yirden tā felek 
Her ne kim var ādemī dīv ü melek 

Cümlesi gelmiş rikābında anuñ8

Ḥayrete düşdük ḥisābında anuñ

Didi Mālik ol Muḥammed bu işi 
Niçe bildi dimiş ola ne kişi

Biz ḫo pinhān gicelerde yöridük9

Duymadın ol biz vara-y-duḳ dir-idük 

 Didiler daʿvā ḳılur ol dir müdām10

Kim benüm Tañrım bilür ġaybı tamām 
 12718 andan: anlar İ. // çıḳdı göge: göge çıḳdı İ.
 12719 niçe: nice İ.
 12720 gelmişdi: geldidi A. // birbirini ṭuydı: birbiri gördi İ.
 12721 çünkim: çünki İ.
 12722 Ürkdi: Öldi A.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür. 
 12724 Ṭalīʿasın: Ṭāliḳasın İ.
 12726 ḥisābında: ḥisābından İ.
 12728 yöridük: yörürdük İ. // Duymadın: Ṭuymadın İ; varayduḳ: varayduk İ.
 12729 Didiler: Didi A; ol dir: dir ol İ.
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12730 Her kimüñ göñline her ne kim gelür 
Cümlesin bir bir benüm Tañrım bilür 

Tañrısı dimiş ola bunı aña1

Kim bu resme ḳarşu geldi ol saña

Döndi Mālik leşkerin ḳıldı dilīr 
Didi ḳorḳmañ ol ḳoyun siz nerre-şīr 

Rubʿuñuzca yoḳ Muḥammed leşkeri2

Hep ʿalef ḳıluñ ḳılıca anları

İ 249b Pes yaṣadı leşkerin cümle varın 
Ṣafların ṣaġın ṣolın ḳoşunların 

12735 Var-ıdı yaraḳlu elli biñ eri
Bir demür deryāya döndi ol çeri 

Didi ṭuruñ ben şu ṭaġa varayum
Ol Muḥammed leşkerin bir göreyüm

Bir ḳulı var-ıdı Nāciyye adı
Kim ḳatı tīz-bīn-idi dūr-bīn-idi 

Düşmeyicek ortaya ṭaġlar iri3

Görür-idi ol iki günlik yiri

 Aldı anı ṭaġ başına çıḳdılar
Leşker-i İslāma ḳarşu baḳdılar

12740 A 396a Didi aç gözüñi deñe yā ġulām4

Ol Muḥammed leşkerin görgil tamām 

Baḳdı ol ḳul ol yaña çün bir zamān
İt gibi ʿav ʿav idüp döndi hemān

Yā ʿArab didi Muḥammed gelmiş uş 
Yir gök ehlin cümle bile almış uş 

 12731 saña: baña İ.
 12733 anları: onları A.
 12738 Düşmeyicek: Düşmeyince İ. // yiri: yolı İ.
 12740 deñe: ta ki İ.
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Didi Mālik ḫāmūş olġıl iy laʿīn1

Sen daḫı ḳorḳduñ ʿArab bigi hemīn 

 Didi yā mevlāyī gördüm bir çeri2

Niçe biñ irdi öñi yoḳ leşkeri

12745 Didi ṣayġıl ḳaç ʿalem var yā ġulām 
Her birinüñ rengini digil tamām

Her ʿalem altında kim var anları3

Gör ne biner tācı niçe ṭonları

Döndi baḳdı bir daḫı didi ġulām 
On iki biñ var ʿalem ṣaydum tamām 

Didi ṭaġılmış mıdur baḳġıl aña4

Yāḫu ṣaf ṣaf mı-durur digil baña 

 Didi kim ḳoşun ḳoşun yörir bile5

Ṣaġ u ṣol ardı öñi tertīb-ile

12750 Leşkerüñ öñince yörir bir kişi6

Boyı uzun yüzi gökçek er kişi 

Ṣaçları iki yanında aṣılu
Bir ḳara at üzre biner key ulu

Bir ʿalem var başı üstinde siyāh 
Hem ʿimāme ṣarınur ḳara i şāh

Bir cebe geymiş uzun inmiş yire 
Leşkeri cümle ṣarınurlar ḳara 

 Oynadur atın yaṣar ol leşkeri
Kim ilerü gitse dönderür giri

 12743 bigi: gibi İ.
 12744 Niçe: Nice İ; leşkeri: çeri İ.
 12746 Her: Hem İ; var: vardur İ; anları: onları A. // biner: biz İ.
 12748 durur: ṭurur İ.
 12749 ardı: irdi A.
 12750 yüzi: gözi İ.
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12755 A 396b Didi ʿAbbāsdur o gördügüñ hemān 
Kim Muḥammed ʿammusıdur bī-gümān 

Didi gördüm ṣaġda bir ḳızıl ʿalem 
Bir ḳızıl dülbendlü kişi üzre hem 

Boyı uzun gevdesi ġāyet ulu
Leşkeri ḳızıl ṣarınurlar ḳamu

Didi Merdās oġlıdur ol yā ġulām1

Cengde ḳızıl ṣarınur anlar müdām

İ 250a Ne görürsin yā ġulām bir daḫı baḳ2

Didi gördüm bir ʿalem ṣaġ ḳolda aḳ 

12760 Ol ʿalem dibinde yörir bir cüvān
Aḳ geyür hem aḳ ata binmiş revān 

Hem başına aḳ ṣarınmış iy ulu3

Ṣaçları var iki yaña aṣılu

Aḳ ṣarınur ḳavmı hem cümle tamām4

Didi ol Miḳdād-durur bil yā ġulām 

Cengde anlaruñ nişānı-durur aḳ
Ne görürsin dön yine bir daḫı baḳ 

 Didi gördüm meyserede ol ġulām
Bir kişi heybetlü key merd-i tamām 

12765 Boyı uzun hem ayaġı elleri
Ḳatı yoġun pāzūları ḳolları

Ol eyer üstinde yüce oturur5

Ṣankim at üstinde bir arslan durur 

Başınuñ üstinde var yaşıl ʿalem
Hep yeşil geyür çerisi kendü hem 

 12758 oġlıdur: oġludur İ. // ṣarınur anlar: ṣarınurlar İ; müdām (Berlin 345b): tamām A, İ.
 12759 görürsin: görürsiñ İ.
 12761 başına: başında İ. // yaña: yanında İ.
 12762 bil (Berlin 345b): kim İ; bil: A nüshasında yoktur.
 12766 eyer: eger İ; üstinde: üstünde İ. // Ṣankim: Ṣanki İ; durur: oturur İ.
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Didi oldur ol Zübeyr ibn-i ʿAvām
Kim Muḥammed ʿammusıdur yā ġulām 

 Didi gördüm meyserede ben yine1

Bir yigit kim beñzer ayuñ bedrine 

12770 A 397a Başına altunlu ḫūd urmış ʿayān2

Hem geyür altunlu cevşen ol cüvān 

Daḫı yalın yüzlü ṣankim yüzi māh3

Başına ṣarmış ʿimāme hem siyāh 

Bir ʿalem var başı üstinde siyāh 
Ḳavmı daḫı hem siyāh geymiş i şāh 

Bir sehim-nāk ata hem olmış süvār4

Heybet-ile şöyle yörir şāhıvār

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Didi oldur o Saʿd ibn-i ʿUbāde
Ḫaẕerc ulusı oldur aña ʿāde5

 

12775 Didi ḳalbde görinür çoḳ süvārān 
ʿAlemler dürlü dürlü nāmudārān

Kimi ṣaru kimi gökdür kimi aḳ6

Kimi uzun kimi yüce kim alçaḳ

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Didi Mālik ol ʿalemler yā ġulām
Ol ʿArab begleri-durur bil tamām 

Gözüñi tīz eyleyüp ḳılġıl naẓar7

Yine ol ḳalbüñ içinde gör ne var 

 12769 kim: İ nüshasında yoktur.
 12770 Hem: Kim İ.
 12771 hem: hep İ.
 12773 ata: ota İ.
 12774 o: ol İ. // aña ʿāde (?) : ad añada (?) İ.
 12776 kim: kimi A.
 12778 Tīz: Tiz A, M.
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 Didi yā mevlāyī gördüm bir kişi1

Güne beñzer yüzi nūrı tābişi

12780 Yüzinde nūrı şöyle kim urur berḳ12

Niçe erdür görilmez olamaz farḳ3

Çevre yanında ulular nāmudār4

Heybet-ile ortada ol şāhıvār

Bir ḳızıl tülü deveye binmiş ol5

Yılduz ortasında aya dönmiş ol

Didi Mālik oldur ol kim yā ġulām 
Dir baña gökden gelür her dem selām 

A  397b, Ol Muḥammeddür ki daʿvālar ḳılur   
İ 250b Dir Resūlem baña Cebrāʾīl gelür

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
12785 Didi gördüm öñinde_anuñ ber-ā-ber6

Bir er yörir ki heybetdür ser-ā-ser

Bir arslandur ṣanasın ata binmiş7

At-ıla ṣanki bile yaradılmış

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Eyle heybetlü yaraşıḳlu süvār8

Olmaya dünyāda hīçbir nāmudār 

Didi Mālik yā ġulām ol-durur o
Kim adın işitse olur ödi ṣu

 Ol ʿAlīdür ol ki işitdüñ ola
Kim āvāzesi ṭolupdur her ile

 12779 tābişi: tā başı İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12780 nūrı şöyle kim: şöyle kim nūrı İ; kim: ki A. // erdür: er-durur İ; olamaz: farḳ olmaz İ.
 12781 şāhıvār: şāhsüvār İ.
 12782 tülü: tüylü İ. // Yılduz: Yıldız İ; dönmiş: beñzer İ.
 12785 yörir: vardur İ.
 12786 arslandur: aṣlandur A, arṣlandur İ.
 12787 Eyle: Öyle İ.
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12790 Ḳorḳdı Mālik başladı ditrer eli
Döndi aña söyledi yine ḳulı

Didi gördüm çoḳ ışıḳlar iy ulu1

Yir gök ortasını dutmış ṭopṭolu

Ol ışıḳda atlular var bī-şümār2

Ablaḳ aşḳar ata olmışlar süvār 

Ḳamu yalıñ yüzlü şöyle kim gözel
Yoḳ-durur dünyāda birine bedel 

 Hep yeşil ḳızıl ḥarīrdür ṭonları3

Göricek ḳamaşdı gözüm anları 

12795 Ḳını altun ḳılıçlar billerinde14

Yanar odlar gibi ḥarbe_ellerinde5

Başları ṣankim göge irmiş yaḳın6

Atlarınuñ ayaġı yirde hemīn

Didi bilmezem oları yā ġulām 
Rāvī eydür ol meleklerdi tamām

Yardıma gelmiş-idi müʾminlere 
Kim meded ḳıla-y-dı cengde anlara 

A 398a Didi Mālik iy ḳaraḳul sen beni
Ḳatı ḳorḳutduñ yine deñe anı 

12800 Baḳdı ol ḳul çaġırup eyledi ün
Vāy ʿArablar başına didi bugün 

Didi Mālik ḫāmūş olġıl iy ḳara7

Di ne gördüñ ḳorḳu ṣalma leşkere 

 12791 dutmış ṭopṭolu: ṭutmış ṭolu İ.
 12792 var: A nüshasında yoktur. // aşḳar: ıṣlāḥ İ.
 12794 anları: onları A.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12795 Ḳını: Ḳatı İ.
 12796 irmiş: olmış A.
 12801 ṣalma (Berlin 346b): ṣalduñ A, İ.
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Didi kāşki sen daḫı gördügümi 
Görseñ inanur-ıduñ didügümi

Ṣol yanında leşkerüñ var bir tütün1

Ḳapḳara dutmış o ṣaḥrāyı bütün 

 Gāh dirilür gāh perīşān olur ol2

Cünbişi hīç ādeme beñzer degül 

12805 Bir daḫı baḳdı hemān ḳaçdı siyāh 
Didi vā-veylā vü vā-feryād u āh 

Döndi Mālik didi ne gördüñ ḳara3

Ḳorḳudursın ḳaçavarma leşkere 

Didi yā mevlāyī gördüm bir çeri 
Beñzemez hīç ādeme ṣūretleri

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Kimi arslan kimi ḳaplan yılanlar4

Kimi ḳurtdur kimi ayu hep anlar 

İ 251a Kimi ḳuşlar gibi uçar havāda
Gelürler ṭolṭolu olmış ovada 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
12810 Ḳorḳdı Mālik ditreme dutdı hemān5

İlle tīz kendüyi dirdi ol zamān 

Ḳorḳmasun ḳul diyü ġayret eyledi6

Ḳorḳma didi ol ḳulına söyledi 

A 398b Didi ol siḥrüñ ḫayālları-durur7

Cāẕūlaruñ mekr ü alları-durur

 12803 leşkerüñ var: var leşkerüñ İ. // dutmış: ṭutmış İ.
 12804 Cünbişi: Cünbüşi A; hīç: hiç A.
 12806 Ḳorḳudursın: Ḳurdusañ İ.
 12808 arslan: aṣlan A, arṣlan İ; ḳaplan: ḳaplan u İ. // ḳurtdur: ḳurddur A; anlar: atları İ.
 12810 dutdı: ṭutdı İ. // İlle: İllā İ; Tīz: Tiz A.
 12811 ḳulına: ḳuluna A, İ.
 12812 Cāẕūlaruñ: Cāẕūlarıñ İ.
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Ġāyet ulu cāẕū-durur ol kişi1

Bizi ḳorḳsun diyü düzdi ol işi 

 Didi yā mevlāyī va’llāh ol ġulām 
Ne ḫayāl gözüm-ile gördüm tamām 

12815 Ḳoşdurur kimi yılandur kimi şīr2

Bāḳīsini sen bilürsin yā emīr

Didi Mālik ḳula daḫı söyleme 
Gördügüñi leşkere şerḥ eyleme 

Döndi ṭaġdan leşkere indi hemān 
Didi ḳorḳmañ az çeridür bī-gümān 

On iki biñ yāḫud on biş biñ ḳadar3

Leşker ola çaġladum ben ser-te-ser

 Siz ḫod elli biñ kişisiz nāmudār 
Ḳılıç-ıla ceng idüñ tā gide ʿār 

12820 Almañuz hīç oḳ u yayı şebdeyi4

Ḳılıç uruñ bek dutuban ḳabżayı 

Cümlemüz bir kezden āheng idelüm15

Biz bugün merdāne bir ceng idelüm

Tā kim ola durduġınca rūzigār6

Defterinde rūzigāruñ yādigār

Seçdi pes bir niçe biñ ādem hemān7

Bir dereye puṣuya ṣaldı nihān

 Geçdi ol gün çün ṣabāḥ oldı hemān8

Gördi leşkerler biribirin ʿayān 

 12813 ol: bu İ.
 12815 kimi yılandur: kimisi yılan İ. // Bāḳīsini: Bāḳisini A.
 12818 yāḫud: yāḫu İ.
 12820 bek: berk İ; dutuban: ṭutuñ siz İ; ḳabżayı: ḳabdayı A.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 12822 durduġınca: ṭurduġınca İ. // rūzigāruñ: rūzigārıñ İ.
 12823 niçe: nice İ. // puṣuya: puṣıya A.
 12824 biribirin: biribirini İ.
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12825 Geydi Mālik iki cevşen egnine1

Başına altunlu ḫūd urdı yine

Pes iki ḳılıç ḳuşandı biline2

Baġladı pūlādī ḳalḳan ḳolına 

A 399a Bindi bir atlu atına ol dilīr
Nīzesin aldı eline hem-çū şīr

Leşkerini taʿbiye eyledi ol3

Düzdi ḳalbin hem yaṣadı ṣaġ u ṣol

 Düzdi ṣaf ṣaf pehlevānlar nāmudār4

Kīn-ile ceng eylediler daʿvī-dār

12830 Bu yañadan didi Peyġāmber hemān  
Bilüñ iy Ḥaḳ leşkeri siz bī-gümān

Kim bugün bir ġāyet ulu gün-durur5

Ḥūrīler almaḳlıġa dügün durur 

Cennetüñ ḳapularını açdılar6

Üstüñüze ḥūrīleri ṣaçdılar

Tamāmet ġulġule ṭoldı felekler17

Temāşā ḳılmaġa geldi melekler

 Cengüñüze baḳa-durur Ḥaḳ bilüñ8

Ḥaḳ Taʿālānuñ öñinde ceng ḳıluñ

12835 İ 251b Depdi ʿAbbās geldi evvel ilerü9

Geldi oġlı Fażl ardınca girü

Depdi ʿAbbās ibn-i Merdās pes hemān10

Depdi Zübeyr ibn-i ʿAvām pehlevān

 12825 altunlu ḫūd: ḫūd altunlu İ.
 12826 pūlādī ḳalḳan: pūlād ḳalḳanın İ.
 12828 ḳalbin: ḳulın İ.
 12829 eylediler: eylemeñ İ; daʿvī-dār: daʿvi-dār A, İ.
 12831 Ḥūrīler: Ḥūriler A.
 12832 ḥūrīleri: ḥūrileri A.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12834 durur Ḥaḳ: ṭururlar İ. // öñinde: öñünde İ.
 12835 ilerü: ileri İ. // oġlı: oġlu İ; girü: giri İ.
 12836 Depdi: Didi İ. // Zübeyr ibn-i ʿAvām (Berlin 347b): ardınca Zübeyrī A, ardınca Zübeyre İ.
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Depdi pes ardınca Miḳdād-ı dilīr1

Hem Ebū Süfyān u hem Saʿd nerre-şīr

Depdi Ḫālid depdi ʿAmmār nāmudār2

Her birisinüñ yanında biñ süvār 

 Şāh-ı merdān daḫı depdi geldi hem 
Ol gün açmış-ıdı ol iki ʿalem

12840 Dört yanında durdılar Peyġāmberüñ3

Ol yazuḳlular ümīdi serverüñ

Cümle aṣḥāb cemʿ oluban geldiler  
Ol Resūlüñ çevre yanın aldılar 

A 399b Dāvūdī cevşen geyürler her biri4

Hem zerendūd başlarında miġferi 

Hem ʿArab atlarına olmış süvār 
Ḳolda ḳalḳan ellerinde nīze var 

 Her biri ṣayar ġanīmet ölmegi5

Hīçbirisi dilemez ṣaġ gelmegi 

12845 Ḳamusı diler ki pür-ḳan olalar6

Muṣṭafā öñinde ḳurbān olalar 

Ortada Peyġāmber ol şāh-ı imām7

Ṣankim on dört gicelik aydur tamām 

Daʿvet ider cennete müʾminleri 
Taḥrīṣ ider hem ġazāya anları

Ol yañadan pes o kāfir leşkeri 
Ġulġule feryāda başladı çeri

 12837 nerre-şīr: u şīr İ.
 12838 yanında: yatında A.
 12840 durdılar: ṭurdılar İ.
 12842 zerendūd: zümürrüd İ, zerendūz A.
 12844 birisi dilemez (Berlin 347b): dilemezler biri A, dilemez birisi İ.
 12845 ḳurbān: pür-ḳan A.
 12846 imām: cihān İ. // Ṣankim: Ṣanki İ; tamām: inan İ.
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 ʿAvret oġlan ün idüp ḳıldı fiġān1

Hem yalıncaḳ oldı ḳılıçlar ʿayān  

12850 Pehlevānlaruñ yüregi ḳaynadı2

Ḳopdı göñüller yirinden oynadı 

Bed-dil erlerüñ dutıldı dilleri3

Başladı ditrer ayaġı elleri

Açdı cengüñ ḳapusın ol gün revān 4

Fārisü’l-İslām Zübeyr-i pehlevān

Depdi meydāna elinde bir ʿalem 
Baṣdı ceng meydānına evvel ḳadem 

 Girdi ol meydān içinde ṭurdı ol5

Döndi devrān itdi cevlān urdı ol 

12855 Döndi ḥamle ḳıldı ol merd-i güzīn6

Urdı kāfir leşkerine kendüzin

İki kāfir yıḳup ol merd-i dilīr7

Döndi geldi yirine durdı çū şīr

A 400a Ḳaḳıdı Mālik didi bu kim-durur
Kim bu resme kendüzin ḳalbe urur 

Didiler budur Zübeyr ibn-i ʿAvām8

Didi yöriñ ḥamle ḳıluñ siz tamām 

 Ḥamle ḳıldı cümle kāfirler hemān9

Şöyle bir deryā gibi oldı revān 

 12849 ʿayān: hemān İ.
 12850 Pehlevānlaruñ: Pehlevānlarıñ İ.
 12851 erlerüñ dutıldı: erleriñ ṭutuldı İ.
 12852 gün: - A; cengüñ ḳapusın ol gün: ḳapusın ol gün cengüñ İ; revān: hemān A. // Zübeyrī: Zübeyre İ.
 12854 ṭurdı: girdi A.
 12855 merd-i: merd ü İ.
 12856 yıḳup: yıḳıp A; merd-i: merd ü İ. // yirine durdı çū şīr: ḳalbe ḳarşu ṭurdı dir İ.
 12858 budur: bu-durur İ.
 12859 ḳıldı cümle: ḳıldılar İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
12860 İ 252a Müsülmānlar daḫı hem ḳıldı ḥamle 

Ḳamu tekbīr idüben depdi cümle

İki leşker biribirne ulaşdı1

Ḳılıçlar ḳara ḳanlara bulaşdı

Şu resme ḳopdı yirden ḳara tozlar 
Ki görmez oldı tozdan gözi gözler 

Dökildi atlar ayaġına başlar
Ḳızıl ḳana boyandı ḳara ṭaşlar 

 Erenler ġarḳa oldı ḳan içinde
Ḳıyāmet ḳopdı ol meydān içinde

12865 Erenler mest deve gibi delürdi2

Yüreksüzler düşüp atdan belürdi

Ḳılıç çaḳıldusı göklere çıḳdı
Dökildi ḳara ḳanlar yirde aḳdı

Erenler naʿrası ṭoldı felekler3

Ṭaña ḳaldı baḳup cenge melekler

İrişdi ḥūrīler ṭoldı cihāna4

Şehīdler cānın iltmege cināna

 Yir-ile gök arası ṭoldı ünden5

Ḳarardı gün seçilmez oldı dünden 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
12870 Ditredi atlar ayaġında zemīn

Oldı bu ceng öyleye degin hemīn

Böyle germ olmış-iken bu ceng hemīn 
Bir fiġān eyledi şeyṭān-ı laʿīn

 12861 biribirne: birbirine İ. // ḳanlara: ḳana İ.
 12865 belürdi: yayıldı İ.
 12867 naʿrası: naʿrası-la İ.
 12868 ḥūrīler: ḥūriler A. // iltmege: iletmege İ.
 12869 seçilmez: ṣeçilmez A.
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A 400b Didi kim āh āh öldi Muḥammed11

Ne durursız şehīd oldı Muḥammed2

Çün Müsülmānlar işitdi ol üni
Ol gün oldı anlara maḥşer güni 

 Ceng ḳatı germ-idi girçek ṣandılar3

Yüz çevürdiler baṣılup ṣındılar 

12875 Ḳaçdılar hīç kimse baḳmaz kimseye 
Gitdiler ne atlu ḳaldı ne yaya

Niçe kim çaġırdı Peyġāmber ʿayān4

Ben diriyem uşda şeyṭāndur yalan 

Kimse ġavġādan işitmedi üni5

Dutmış-ıdı dünyāyı kāfir üni

Ḳaçdı ol leşker ḳamusı ol zamān 
Ḳaldı yüz deñlü kişi ancaḳ hemān 

 Ḳamu ḫāṣlar bahādurlar dilīrān26

Ser-ā-ser ser-fişānān ceng-i şīrān7

12880 Çünki gördi işbu ḥāli ol Resūl
Ol mubārek ḫāṭırı oldı melūl

Geldi Cebrāʾīl irişdi didi ol
Ḥaḳ buyurdı cenge sen gir yā Resūl

Körligine şeyṭānuñ ceng eylegil8

Ben saña yardım ḳıluram şöyle bil 

Pes buyurdı kim Bilāl çekdi atı
Bindi ol-dem ol risālet ḥażreti

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12872 durursız: ṭurursız İ.
 12874 baṣılup: baṣılıp A; ṣındılar: döndiler İ.
 12876 Niçe: Nice İ; ʿayān: hemān İ.
 12877 Dutmış: Tutmış İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12879 bahādurlar: bahādırlar İ.
 12882 şeyṭānuñ: şeyṭanuñ A.
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 Ol nebīler serveri depdi hemān 
Ḥamle ḳıldı kāfire girdi revān

12885 İ 252b And içer eydür Bilāl gördüm yaḳīn 
Çün Resūlu’llāha at çekdüm hemīn 

Çoḳ feriştehler irişüp geldiler1

Ol Resūli ortalıġa aldılar

A 401a Cenge bile vardılar anlar hemān 
Gözüm-ile gördüm anda bī-gümān 

Kendü ceng itdi Resūlu’llāh o gün2

Kāfir-ile ol Ḥabību’llāh o gün 

 Hayḳıruban ḳılıcın ṣalar-idi
Kāfiri bölük bölük böler-idi

12890 Her keret kim her yaña ḥamle ḳılur3

Her çalışda niçe kāfir yıḳılur

Ṭaldı kāfir içine arslan gibi4

Şol keçi sürüsine ḳaplan gibi 

Hem Ebū Bekr ü ʿÖmer ʿOẟmān daḫı5

Ḥamle ḳıldı hem ʿAlī arslan daḫı 

Ḫālid ü Miḳdād Zübeyr ibn-i ʿAvām
Ol yüz er kim ḳalmış-ıdı hep tamām 

 Ser-efrāzān dilāverler dilīrān16

Ḳamu ḫāṣān-ı ḥażret nerre-şīrān 

12895 Cümlesi ʿışḳ-ıla gülbeng itdiler
Ol gün anda bir ulu ceng itdiler 

Şöyle kim dünyā duraldan rūzigār 
Görmemiş-idi o resme kāruzār

 12887 irişüp: irişip A.
 12888 Kendü: Kendi İ.
 12890 niçe: nice İ.
 12891 arslan: aṣlan A, arṣlan İ.
 12892 arslan: aṣlan A, arṣlan İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ḳılıçdan çıḳdı göklere çek-ā-çāk1

Ḳızıl ḳana boyandı bu ḳara ḫāk 

Cidālar ejdehā gibi ṭolaşdı12

Çomaḳ çaḳıldusı göge ulaşdı 

 Ḳılıçlardan ḳara ḳanlar ṣaçıldı
Dökildi gevdeler cānlar seçildi

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
12900 Böyle ceng oldı bu resme bir zamān 

Didi ʿAbbāsa Resūlu’llāh hemān

A 401b Şol ṭaġa çıḳ bir nidā ḳıl yā ʿamū
Ol ḳaçan müʾminlere dönsün ḳamu

Didi ʿAbbās yā Resūl ḳaçanlara3

Ün mi irer gitdi ıraḳ anlara

Didi yā ʿamu nidā ḳıl sen hemān4

Ḥaḳ işitdürür olara bī-gümān

 Ne diyeyüm didi yā ibn-i aḫı5

Didi çıḳ şol ṭaġuñ üstine daḫı

12905 Ḳıl nidā yā Ḥāmile’l-Ḳurʾān diyü
Dönüñ ehl-i Beyʿatü’-r-Rıḍvān diyü

Dönüñ iy Aṣḥāb-ı Sūretü’l-Baḳar6

Dönüñüz iy “bāyiʿu taḥte’ş-şecer”27

İy Muhācir dönüñ iy Enṣār dönüñ 
Gelüñ iy Ḥaḳ leşkeri ebrār dönüñ 

 12897 çek-ā-çāk: çāk çāk İ.
1 Bu beyit İ nüshasında 12885. beyitle yer değiştirmiştir.
 12902 ıraḳ: uzaḳ İ.
 12903 ʿamu: ʿammu İ.
 12904 diyeyüm: diyeyim A; yā: İ nüshasında yoktur. // üstine: üstüne İ.
 12906 iy Aṣḥāb-ı Sūretü’l-Baḳar: Aṣḥāb-ı Sūretü’l-Baḳara İ. // Dönüñüz: Dönüñ İ; şecer: şecere İ.
2 “Ağacın altında biat edenler.” Fetih, 48/18. âyetten iktibastır. Âyetin tamamı: “Andolsun ki o ağacın 

altında sana biat ederlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven 
duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.”
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Kim diri-durur nebīñüz ölmedi1

Ol yalan söz aña vāḳıʿ olmadı

 Çıḳdı ʿAbbās ṭaġa ḳıldı bir nidā 
Rāvī eydür yile emr itdi Ḫudā

12910 İ 253a Kim Müsülmānlar ḳulaġına üni 
Aldı iletdi işitdiler anı

İlk Ḫaẕerc ehline irdi ol ṣadā2

Didiler lebbeyk lebbeyk yā nidā

Hep ḳaçan müʾminler işitdi üni3

Cümlesi ceng-gāha dönderdi yöni

Pes ulam ulam ḫaberler ḳıldılar
Ol ḳaçanlar döndiler hep geldiler 

 Gördiler çün ṣaġ risālet ḥażreti 
Şermesār olup utandılar ḳatı

12915 Didi anlara risālet ḥażreti
Böyle mi ḳılur Resūle ümmeti

A 402a Didiler yā Resūl estaġfiru’llāh14

Ḫaṭā ḳılduḳ ḳarardı yüzümüz āh5

Ḳıldı Peyġāmber ʿözürlerin ḳabūl 
Hem diledi Tañrıdan daḫı Resūl

Cebrāʾīl geldi irişdi pes hemān 
Nāzil oldı hem bu āyet ol zamān

 12908 nebīñüz: nebīñiz A.
 12911 ṣadā: nidā A.
 12912 Hep: Her A.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12916 Resūl: Resūlu’llāh A.
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ُ ۪في َمَواِطَن َك۪ثيَرٍةۙ َوَيْوَم ُحَنْيٍنۙ ِاْذ اَْعَجَبْتُكْم َكـْثَرتُُكْم11  َلَقْد َنَصَرُكُم اللّٰ

 Yaʿnī çoḳ yirlerde size Ḥaḳ Taʿāl
Virdi nuṣret ḳamu cengde Lā-yezāl

12920 Ḥuneyn güninde çoḳ diyü çeriñüz22

Size ḫoş gelmiş-idi leşkeriñüz3

Yine bizden bulduñuz ḳuvvet meded4

Fāyide ḳılmadı size çoḳ ʿaded

Yüz çevürüp ḳaçduñuz durmaduñuz5

Ol Muḥammed ḥażretini ḳoduñuz 

Biz sekīne virbidük tā Muṣṭafā6

Durdı ol yārenler-ile ol ṣafā

 Daḫı gökden virbidük biz leşkeri
Kim görinmez-idi size ol çeri 

12925 Yardım itdi size açdı fetḥ-i bāb
Ḳılıç-ıla kāfire ḳıldı ʿaẕāb

Rāvīler eydür Müsülmānlar yine7

Girdiler merdāne kāfir cengine

ʿIşḳ-ıla bir ulu gülbeng itdiler 
Himmet-ile bir ulu ceng itdiler

Bir ṭarafdan hem melekler durdılar8

Bir ṭarafdan cinnī cenge girdiler 

1 “And olsun, Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani, çokluğunuz size 
kendinizi beğendirmiş...” Tevbe, 9/25. âyetten iktibastır. Âyetin tamamı: “And olsun, Allah birçok yer-
de ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani, çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat 
(bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet 
(bozularak) gerisin geriye dönüp kaçmıştınız.”

2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12920 çeriñüz: çeriñiz A. // leşkeriñüz: leşkeriñiz A.
 12921 Fāyide: Fāʾide İ.
 12922 durmaduñuz: ḳorḳmadıñuz İ.
 12923 Durdı: Ṭurdı İ; ol: ḫoş İ.
 12926 Rāvīler: Rāviler A.
 12928 durdılar: ṭurdılar İ.
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A 402b Birbirisine yine ulaşdılar
Ḳara ḳanlara yine bulaşdılar

12930 Ata oġlını ḳardaş ḳardaşını112

Bilimezdi kimsene yoldaşını

Ḳılıç çaḳıldusı ḳanlar buḫārı23

Ḳarartdı gün yüzin tozlar ġubārı

Ditredi atlar ayaġında zemīn4

Başlu başı ḳayusı oldı hemīn

Şeybe oġlı eydür ol günde hemīn5

Yalıñuzca ḳaldı gördüm şāh-ı dīn

İ 253b Didi ʿammumuñ atamuñ ḳanları
Kim ʿAlī Ḥamza_öldürüpdür anları

12935 Ben Muḥammedden alayum uş bugün6

Kim ḳatı furṣat bulındı uşda çün

Bir aġulu ḫançer-ile ol hemān
Ol Resūle ḳaṣd ḳıldı bī-gümān

Ṣaġ yanından geldi yaʿnī kim urur7

Gördi ḳomaz ʿammusı ʿAbbās durur 

Ṣol yanından geldi ḳaṣd itdi yine8

Gördi kim Süfyān durur ṣol yanına

 Od gibi ḥarbe elinde berḳ urur9

Kendüsi ḫod āteş-i sūzān-durur

12940 Ardına geçdi bu kez gördi emīn 
Ḫançerini çekdi ḳaṣd itdi hemīn

1 Bu beytin ilk dizesinin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12930 Bilimezdi: Bilemezdi İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12932 ḳapusı oldı: oldı ḳapusı İ.
 12933 oġlı: oġlu İ.
 12935 alayum: alayım A.
 12937 yaʿnī kim: kim yaʿnī İ. // durur: ṭurur İ.
 12938 durur: ṭurur İ.
 12939 durur: ṭurur İ.
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Diledi bir zaḫm uraydı ol hemīn1

Balḳıdı bir şuʿle dutdı gözlerin

Yandı ṣandı görmez oldı gözleri2

Gözlerini dutdı ṣıçradı giri

Didi bildüm kim Nebī maʿṣūm-durur13

Kim buña ḳaṣd eylese maḥrūm-durur

Pes Resūlu’llāh hemān baḳdı giri
Didi kim yā ibn-i Şeybe gel beri 

12945 A 403a Dutdı beni ol mubārek ṣaġ elin4

Gögsüme ḳodı duʿā ḳıldı hemīn 

Döndüm ol-dem yüzine nā-gāh anuñ5

Çünki baḳdum ben hemān va’llāh anuñ 

Her ne kim varsa cihānda sevgüler6

Düşdi göñlüme o yüzden ser-be-ser 

Ne oġul ḳız ne ata cāndan daḫı7

Sevgülü oldı baña andan daḫı

Pes didi yā ibn-i Şeybe cenge gir8

Düşmene Ḥaḳ cānibinden yā dilīr 

12950 “Semʿa ṭāʿa” diyüben depdi hemān9

Girdi kāfir içine ol pehlevān

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Şu resme ol Resūlu’llāha ḳarşu
O gün ceng eyledi ol şāha ḳarşu

 12941 dutdı: ṭutdı İ.
 12942 dutdı: ṭutdı İ, giri: girdi İ.
1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 351b).
 12945 Dutdı: Ṭutdı İ.
 12946 yüzine: yüzüne İ. // Çünki: Çünkim İ.
 12947 ser-be-ser: ser-te-ser İ.
 12948 ḳız ne: ḳızına İ.
 12949 Düşmene: Düşmāna İ.
 12950 diyüben: diyiben A; depdi: ḳalḳdı İ.
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Resūlüñ göñli andan rāżī oldı1

Hemān Merdāsuñ oġlı yitdi geldi

Elinde yoġ-ıdı illā ʿalem dir2

Ḳanı rāyuñ didi Peyġāmber iy şīr 

Didi kim uş depe üstinde anı3

Dike ḳodum ki_ola cengüñ nişānı 

12955 Ki tā ḳavmum göreler ḳaçmayalar 
Gireler cenge atlular yayalar

Ve-līkin yā Resūl ben bir beşāret4

Getürdüm eydeyüm ḳılsañ işāret

Puṣuda var-ımış kāfir çerisi 
İki biñ er geyümlü her birisi

Benüm ḳavmum aña ṭuş oldı nā-gāh5

Şu resme ceng ḳılduḳ anda iy şāh

Ki baṣduḳ kāfiri ḳırduḳ ḳamusın6

Ki ḳurt ḳuş yiye yüz yıllar ölüsin

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
12960 A 403b, Pes Resūlu’llāh duʿā ḳıldı aña  
İ 254a  Hem daḫı ol ḳavmına öñden ṣoña 

Döndi ʿAbbās oġlı Fażla ol Resūl7

ʿAmmum oġlı dir ʿAlī ḳandadur ol 

Kim-durur ḳanda-durur göre anı8

Niçe işdedür o Tañrı arslanı 

Şöyle kim germ-idi ol gün rūzigār
Ulu begler olmış-ıdı ḥōr u zār

 12952 oġlı: oġlu İ.
 12953 illā: anuñ İ.
 12954 üstinde: üstünde İ. 
 12956 Ve-līkin: Velakin İ.
 12958 ṭuş: duş İ.
 12959 ḳurt: ḳurd u A.
 12961 oġlı: oġlu İ; ol: İ nüshasında yoktur. // oġlı: oġlu İ.
 12962 arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.



1358 TENKİTLİ METİN 

Her ṭarafda ün-idi gülbeng idi1

Her yañada ḳatl u gūşiş ceng-idi

12965 Kimsenüñ yoġ-ıdı ḥāli kim vara
Ol ʿAlīnüñ ḳandalıġını göre

Söyler-iken bunı Peyġāmber hemān2

Mālik oġlı çıḳageldi ol zamān 

Gevdesi başdan başa pür-yaralu3

Ḳara ḳanlara bulaşmış ol ulu

Pes Resūlu’llāh didi kim yā Enes
Ḥaḳ saña çoḳ ḫayr virsün her nefes 

Hīç bilür misin ʿamum oġlı ʿAlī4

Ḥāli nedür ḳanda ola ol velī

12970 Yā Resūla’llāh bileydüm dir belī5

Çünkim öyle ıssısı oldı ʿAlī

Baña didi bugün ıssı oldı gün
Ṣu gerekdür ol Resūlu’llāh içün

Tā kim içe hem daḫı āb-dest ala 
Bir ṭulum götürdi pes varduḳ bile 

Şol ṭaġuñ dibinde bir ṣu var-ımış6

Ṭatlu ṣu-y-ımış aḳar bıñar-ımış

Aldı āb-dest şāh-ı merdān ṭonların 
Pes çıḳardı yuduḳ anda ḳanların 

12975A404a Şol ḳadar kim yaralu olmış-durur 
Ṭonları hep ḳan-ıla ṭolmış-durur

 12964 ḳatl u: ḳatl-ı A; gūşiş: gūşīş İ.
 12966 oġlı: oġlu İ.
 12967 yaralu: yaralı İ. // ulu: velī İ.
 12969 ʿamum oġlı: ʿammum oġlu İ.
 12970 Çünkim: Çünki İ; öyle: böyle İ.
 12973 bıñar: buñar İ.
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Ḳıbleye döndük hemān ḳılduḳ namāz1

Ṭopraġa yüz urdı eyledük niyāz 

Pes baña didi ṭur imdi gidelüm2

Ol Resūlu’llāha ṣu iledelüm

Götürüp ṭulumı çün olduḳ revān3

Gördük iki kāfir irişdi hemān 

Pehlevānlar-ımış anlar ḫod hemīn 
Çünki gördi anları ol şāh-ı dīn

12980 Ḳodı ṣuyı ḥamle ḳıldı anlara4

Çaldı ḳıldı birini iki para

Ol birini daḫı bī-cān eyledi
Ḳan-ıla ṭopraḳda ġalṭān eyledi

Pes irişdi geldi kāfir leşkeri
Biñ ḳadar ipçin yaraḳlu ṣarb çeri 

Ḥamle ḳıldı ḳılıcın ṣaldı ʿAlī
Kāfirüñ ortasına ṭaldı ʿAlī

Ġāyib oldı bir zamān geldi yine  
Ġarḳa olmış ṣanki kāfir ḳanına 

12985 İ 254b Baña didi göñlüñi sen eyle ḫoş5

Kim yigirmi pehlevān öldürdüm uş 

Didi bunı döndi yine ol dilīr 
Ṭaldı kāfir içine çūn nerre-şīr 

Bilmedüm ayruḳ ki ḥāli n’olduġın 
Cenginüñ āḫir meʾāli n’olduġın

Didi Merdās oġlı yā Ḫālid hemān6

Sen daḫı hem yā Zübeyr-i pehlevān 

 12976 döndük: döndi A. // urdı: urup İ; eyledük: eyledi A.
 12977 iledelüm: iletelüm İ.
 12978 ṭulumı: ṭulumı İ.
 12980 para: pāre İ.
 12985 göñlüñi: göñlü İ.
 12988 oġlı: oġlu İ. // Zübeyrī: Zübeyr ü İ.
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Biz varalum şāhı ḳanda-y-ısa ol
Kim Resūlüñ ḫāṭırı oldı melūl 

12990 A 404b Didiler ḫoş ola üçi gitdiler
Ceng olan yirleri teftīş itdiler

Yir-ile gök ortasın dutmışdı toz1

Kāfir ü müʾmin midür görmezdi göz 

Her ṭarafda ceng-idi ḳırmaġ-ıdı
Ḳara ḳanlar ḫod aḳar ırmaġ-ıdı

Naʿralar ḳılıç āvāzı ḫūy u hāy2

Kim görinmez-idi tozdan gün ü ay 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ḳıyāmet ḳopmış ol ṣaḥrā içinde3

O ceng ü gūşiş ü ġavġā içinde

12995 İşidürler ünini ol velīnüñ
O ceng içinde tekbīrin ʿAlīnüñ

Ki dört biñ deñlü kāfir çevre almış4

Ol arslan bigi ortalıḳda ḳalmış 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Hayḳırur ḳılıç urur ṣaflar yıḳar 
Ḍarb ḳoşunları bozar yıḳar çıḳar

Ol Resūl rāyātını Ḥaḳ arslanı5

Bir yüce yirde dikeḳomış anı 

Dibinde durur ol Miḳdād anuñ dir16

Elinde tīġ siper-pūlād anuñ dir7

 12991 dutmışdı: ṭutmışdı İ.
 12993 āvāzı: avāzı A. 
 12994 gūşiş: gūşīş İ.
 12996 arslan: aṣlan A, arṣlan İ; bigi: gibi İ.
 12998 rāyātını: rāyāsını A, rāyasını İ; arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 12999 durur: ṭurur İ. // tīġ: tīġi İ.
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13000 Dört yanını dört biñ er çevre alur1

Dört yanından durup anlar ceng ḳılur 

Şāh-ı merdān ceng iderdi hem-çū şīr 
İki ḳılıç-ıla ol gün ol dilīr

Hem ṣaġından hem ṣolından ḍarb urur 
Dir Resūlu’llāh ḳılıçları-durur

Ḫālid u ʿAbbās Zübeyr ibn-i ʿAvām
Gördiler kim yaluñuz cengde imām 

Naʿra urup hayḳırup at ṣaldılar 
Girdiler kāfir içine ṭaldılar

13005 A 405a Ceng-ile kāfirleri yara yara
Vardılar irişdiler ol servere

Didiler gönderdi Peyġāmber bizi2

Muntaẓırdur görmek ister ol sizi

Bir yalan söyledi şeyṭān ol Resūl134

Ol mubārek ḫāṭırı oldı melūl

Gel gidelüm seni ṣaġca görsün ol
Şād olur çünkim seni göre Resūl

“Semʿa ṭāʿa” didi döndiler hemān 
Çıḳdılar kāfir içinden ol zamān 

13010 Geldiler şāh ḳana ġarḳ olmış-ıdı
Ṣanki ḳan deryāsına ṭalmış-ıdı

İ 255a Gevdesi başdan başa yara-y-ıdı5

Cevşeni_egninde para para-y-ıdı

Çünki Peyġāmber anı gördi hemān 
Aġladı oldı gözinden yaş revān 

 13000 er: A nüshasında yoktur. // durup: ṭurup İ.
 13006 ister ol: isterler A.
1 A, M, İ nüshalarında 13007. beytin ikinci, 13008. beytin ilk dizesiyle bir beyit yapılmış, diğer dizeler atlanmıştır.
 13007 ol: ṭuydı İ.
 13011 para (Berlin 352a): hem A, İ.
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Pes dönüp iy Tañrı arslanı didi1

Gör niçe germ oldı bu cengüñ odı

Şāh didi buyur varayum ben yine
Yā Resūla’llāh o kāfir cengine

13015 Didi bunı cenge döndi şāh hemān2

Didi ʿAbbās yā Resūla’llāh emān 

 Ḳoma anı kim yarası çoḳ-durur3

Cāme dökilmiş teni açuḳ-durur

Didi Peyġāmber ki döndergil anı4

Yitdi ʿAbbās didi iy Ḥaḳ arslanı

Seni Peyġāmber oḳır gelgil berü
Çün işitdi bunı şāh döndi girü 

Gördi Peyġāmber dökilmiş cevşeni5

Ḳara ḳanlarla yapışmış ḳaftanı

13020 Pes Resūl buyurdı ol şāh arslanuñ6

Ḳaftanını tīz çıḳardılar anuñ 

A 405b Gevdesinde yitmiş iki yarası
Var ḳılıçdan oḳdan açuḳ arası

Şol ḳadar ḍarblar yimiş aḳmış ḳanı
Kim gören batmış ṣanur ḳana anı

İlle zūrı ḳuvveti artmış daḫı 7

Heybeti vü ḳudreti artmış daḫı

Hīç ferāġat bu yaralardan nice 
Ḳorḳusı yoḳ ḳayġusı yoḳ ẕerrece 

 13013 arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.
 13015 emān: ʿayān İ.
 13016 Cāme: Cebe İ.
 13017 ki: İ nüshasında yoktur. // arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.
 13019 yapışmış: boyanmış İ.
 13020 Resūl buyurdı ol şāh: Resūlu’llāh buyurdı İ; arslanuñ: aṣlanuñ A, arṣlanūn İ. // Tīz: Tiz A.
 13023 İlle zūrı: İllā ẓūrı İ; daḫı (Berlin 352b): anuñ A, İ. // daḫı (Berlin 352b): anuñ A, İ.
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13025 Gördi Peyġāmber mubārek gözleri 
Aġladı yaş-ıla ṭoldı her biri

 Pes duʿā ḳıldı didi kim yā ʿAlī
Saña beñzer kim olısar yā velī

Ki faḫr ider senüñ-ile melekler11

ẞebātuñda taʿaccübde felekler 

Cenneti Ḥaḳ vācib eyler añla sen2

Günde yüz kez saña yā Ebe’l-Ḥasen

Pes buyurdı ṣu getürüñ yuñ ḳanın
Tīz ʿAlīnüñ hem tenin hem ḳaftanın 

13030 Didiler yoḳdur bulınmaz bunda ṣu3

Didi şāh kim bir ṭulum ṣu ben ṭolu 

 Bir aġaç dibinde ḳomışam anı 
Cenge girdüm kāfir istedi beni 

Mālik oġlı didi ṭoġru dir belī
Ben bilürem ṣuyı kim ḳodı ʿAlī

İlle götürmege ḥālüm yoḳ-durur4

Çoḳ dökildi ḳan mecālüm yoḳ-durur 

Pes Resūlu’llāh buyurdı Ḫālide
Hem Zübeyr ibn-i ʿAvām bile gide 

13035 Vardılar ol ṭulumı götürdiler5

Ol erenler tīz anı getürdiler

A  406a, Bir ḳab istedi getürdiler Resūl  
İ 255b Pes mubārek ellerini ḳodı ol

Pes eli üstine dökdiler hemān6

Çünki barmaġına irdi ṣu revān 

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13028 eyler: ider İ.
 13030 Didiler: Didi A.
 13033 İlle: İllā İ.
 13035 Tīz: Tiz A.
 13037 üstine: üstüne İ.



1364 TENKİTLİ METİN 

Barmaġınuñ her birinden bir bıñar1

Aḳdı bir çeşme oluban āşikār

Pes çıġırdılar çeriye kim gelüñ
Ḳap getürüñ kim ṣu gerekse aluñ

13040 Hep işidenler ḳamusı geldiler2

İçdiler hem ḳaplarına aldılar

 Ṭuʿmı ṭatlu ṣanki şeker pāresi3

Ṣuyı ṣovuḳ ṣanki buzlar pāresi 

Barmaġından çeşmeler daḫı revān4

Hā aḳar durmaz ṣuyı şöyle hemān 

Çünki ḫalḳ içdi ṣuyı aldı tamām5

Pes eli-le bir para ṣu ol imām

Ol mubārek aġzına aldı ḳodı
Pes ʿAlīye yā ʿAlī gelgil didi

13045 Aldı aġzından sürer yarasına6

Şāh-ı merdānuñ ḳamu aʿżāsına 

 Ten-dürüst oldı vücūdı ser-be-ser7

Gitdi ḳalmadı yarasından eẟer

Rāvī eydür geldi anda Cebrāʾīl
Yā Resūl didi selām itdi Celīl

Yā Muḥammed söylegil aṣḥābuña 
Ümmetüñe ālüñe aḥbābuña

Her birinden aḳdı-sa ḳaç ḳaṭre ḳan
Ḥaḳ Taʿālā bir melek ḳıldı ʿayān 

 13038 bıñar: pıñar İ.
 13040 hem: hep İ.
 13041 Ṭuʿmı: Ṭamʿ A.
 13042 çeşmeler daḫı: daḫı çeşmeler İ. // durmaz: ṭurmaz İ.
 13043 para: pāre İ.
 13045 ḳamu: sürer A.
 13046 ser-be-ser: ser-te-ser İ. // yarasından: vücūdında İ.
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13050 Tā ḳıyāmet ḥamd ider dīvānına
Yazılur ecri irişür cānına

A 406b Geldi bir Enṣārī çıḳmış bir gözi
Gözinüñ ḳanına bulaşmış yüzi

Yā Resūla’llāh didi ḳılġıl duʿā1

Kim vire gözcügezüm yine Ḫudā

Didi Peyġāmber ṣabūr ḳılsañ saña2

Yig-durur bil yā yigit öñden ṣoña

Didi yigdür ille bir ʿamum ḳızı3

Kim beni ʿāşıḳ ḳılup-durur özi

13055 Çün beni bir gözlü göre ḳorḫaram4

Kim küçicükdür gözinden düşerem 

 Güldi Peyġāmber işidicek hemān 
Kim mubārek dişleri oldı ʿayān 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ṣunup pes bir para ṭopraġı aldı5

Mubārek aġzınuñ yarına çaldı

Şu göz miḳdārı deñlü balçıḳ itdi6

Gözinüñ yirine ḳodı vü dutdı

Duʿā ḳıldı elin ḳaldurdı nā-gāh
Görürler tāze göz virmiş ol Allāh

13060 Bayaġıdan daḫı rūşen görür göz 
Şükürler ḳılur Enṣārī urur yüz

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
İ 256a Cebrāʾīl didi bugün ṣaydum ʿAlī

Üç biñ üç yüz tekbīr itdi ol velī

 13052 gözcügezüm: gözcügezim İ.
 13053 ṣabūr: ṣabr İ.
 13054 ille: illā İ; bir ʿamum: ʿammum İ.
 13055 gözlü gözle İ; ḳorḫaram: ḳorḳaram İ. // Ki: Kim İ; küçicükdür: küçücekdür İ.
 13057 bir para: ber-ā-ber İ.
 13058 balçıḳ: balçıġ A. // ḳodı vü dutdı: ḳo diyü dutdı A; dutdı: ṭutdı İ.
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Daḫı altmış her birine bir erin1

Öldürüpdür kāfirüñ şerlülerin

Çü bu ġavġāda pes aḫşam irişdi12

Çeriler döndiler ārām irişdi3

Ṣabāḥ olınca müʾminler namāza24

Ḳamu meşġūl-ıdı ẕikre niyāza

13065 Çün ṣabāḥ irişdi oḳındı eẕān 
Geldiler cümle namāza ins ü cān 

Ḳıldılar çünkim namāz oldı tamām5

Pes yaṣadı leşkerin durdı imām 

A 407a Meymene meysere ḳalb düzdi hemīn 
Pehlevānlar aldılar yirlü yirin 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
İrişdi Cebrāʾīl leşker getürdi6

Melekler ṣaffı ṣaġda ṣolda durdı 

Müsülmānlara ġāyet oldı ḳuvvet7

Ḳamunuñ göñli cānı ṭoldı ḳuvvet

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
13070 Gördi Mālik gözleri ol leşkeri

Didi ḳandan geldi ola şol çeri

Ḫūb ṣūretlü beñzemez bir ādeme 
Gerçi ādem çoḳ gelüpdür ʿāleme 

 Didiler vardur melekler leşkeri 
Cinnīlerden hem Muḥammedle çeri 

 13062 kāfirüñ: kāfirin İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13063 Çü: Çün İ.
2 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 353b).
 13066 Ḳıldılar: Ḳıldı A. // durdı: ṭurdı İ.
 13068 ṣaġda: ṣaġında İ; durdı: ṭurdı İ.
 13069 göñli: göñlü İ.
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Didi ḳorḳmañ azdur anlar uş hemān1

İş bizümdür biz baṣaruz bī-gümān 

Pes yaṣadı leşkeri ʿavretleri 
Her birisi aldı ceng āletleri

13075 Ṣaf dutuban ard ṭarafda durdılar2

Kim ki cengden döner-ise urdılar

Yüzlerini açdılar ün itdiler3

Kim dönerse şöyle pür-ḫūn itdiler 

 Yöriyüp bir kezden āheng itdiler 
Cümlesi bir ḥamlede ceng itdiler 

Ḳarşuladı depdi müʾminler hemān
Bir ḳıyāmet ḳopdı yine ol zamān 

Ditredi atlar ayaġında bu yir 
Ṭaġlar oynadı yirinden ḳopdı dir 

13080 Oldı ol gün anda hem bir kāruzār4

Kim ḳıyāmet ḳopdı anda rūzigār 

A 407b Mālik öglen dürür-idi leşkerin5

İstimālet-le düzerdi her birin

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Ulu ceng oldı tā aḫşam olınca6

Ḳılıçlar ṣaldılar ḳollar ḳalınca

Çün aḫşam oldı döndiler çeriler7

Ki ārām aldı ḳondılar çeriler

Ṣabāḥ oldı yaṣandılar ser-ā-ser8

Müsülmān kāfire ḳarşu ber-ā-ber 

 13073 azdur: erdür İ.
 13075 dutuban: ṭutuban İ; ard: orta İ; durdılar: ṭurdılar İ.
 13076 şöyle: söyle İ.
 13080 Oldı: Ol A.
 13081 öglendürür-idi: ü bekletdürdi İ.
 13082 olınca: olunca A.
 13083 aldı ḳondılar: aldılar ḳondı İ.
 13084 Müsülmān: Müsülmānlar İ.
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13085 O gün ceng ṭopın evvel Mālik urdı1

Ki depdi kendüsi meydāna girdi 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Kendüyi Miḳdād ḳavmına urur
Bir iki yıḳar bir iki öldürür 

İ 256b Pehlevāne tā bir iki iş ider2

Ṣaġ selāmet pes çıḳar yine gider 

Didi kimdür bugün merdān içinde13

Bu resme iş ide meydān içinde4

Ol çeride bir ulu beg var-ıdı5

Pehlevān-ıdı Sebīʿ-idi adı

13090 Ceng güninde ṣayılurdı ol cüvān  
Yidi biñ kāmil ere ol pehlevān

Ol Düreydüñ hem güyegüsi-di ol
Mālı milki çoġ-ıdı ḳulları bol

 Didi yā Mālik bugün bir iş saña6

Göstereyüm kim gören ḳalsun ṭaña 

Bir Mihāl adlu ata oldı süvār 
Depdi meydān içine şīrānevār

Şiʿr oḳıdı döndi devrān eyledi 
Kendüyi medḥ itdi cevlān eyledi 

13095 Döndi ḥamle ḳıldı at ṣaldı hemān7

Ṭaldı müʾminler içine bir zamān 

 13085 O: Ol İ.
 13087 çıḳar yine: yine çıḳar İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13088 kimdür bugün: bugün kim-durur İ.
 13089 var-ıdı: var imiş İ. // Sebīʿ-idi adı: Saʿīd-imiş adı İ.
 13092 yā: İ nüshasında yoktur. // Göstereyüm: Göstereyim A.
 13095 Ṭaldı: Ṣaldı İ.
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A 408a Döndi çıḳdı ṣaġ selāmet ol dilīr1

Er diledi durdı meydānda çū şīr

 Kimse girmedi anuñ meydānına2

Lāf urdı söyledi dört yanına 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didiler kim bu meşhūr pehlevāndur 
Ki yoḳdur hem-seri ṣāḥib-ḳırāndur

Resūlu’llāh didi uçmaḳ açıldı
Ḥūrīler çıḳdı dünyāya ṣaçıldı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
13100 Cennete iltür şehīdler cānını3

Nūr-ıla pāk eyleyüben ḳanını

Depdi bir Enṣārī didi kim ben uş4

Varayum ol pehlevān cengine ḫoş

 Girdi ol kāfirle cenge durdılar5

Birbirine bir iki ḍarb urdılar 

Şebde ilen ṣançdı gögsinden laʿīn6

Düşdi Enṣārī şehīd oldı hemīn 

Girdi hem bir er daḫı oldı şehīd7

Ġarre oldı er diledi ol pelīd 

13105 Ne kim varsa mübāriz pehlevānlar18

Yaralu-y-dı ḳamu dökmişdi ḳanlar9

Her birinüñ elli altmış yarası
Var-ıdı cenge yoġ-ıdı çāresi

 13096 durdı: döndi İ.
 13097 söyledi: söylerdi İ.
 13100 eyleyüben: eyleyiben A.
 13101 Varayum: Varayım A.
 13102 durdılar: ṭurdılar İ.
 13103 ilen: ile İ.
 13104 hem bir er: bir er hem İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13105 varsa: var ise İ; pehlevānlar: pehlevān İ. // Yaralu-y-dı: Yaralu kim İ; dökmişdi: dökmiş idi İ; 

ḳanlar: ḳan İ.
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 Didi Peyġāmber ki iy Ḥaḳ leşkeri1

Ne durursız açdılar uçmaḳları 

Ḥūrīler kim pāk nūrdan her biri2

Ne ölür ne ṣayru olur ne ḳarı 

Müşg ü ʿanber ṭopraġı_oṭı zencebīl3

Evler incü ṣuyı kevẟer selsebīl 

13110 Aña varan olur ölmekden emīn
Ḳonşı olur aña “Rabbü’l-ʿālemīn”14

A 408b Yā Resūla’llāh didi pes bir ʿArab5

Niçe gökçek yir-imiş uçmaḳ ʿaceb 

İ 257a İllā anda bu deve olur mı ki
Kim deve ister-ise bulur mı ki

Pes Resūlu’llāh didi kim yā ʿArab
Kim develer anda olur key ʿaceb 

Kim ḳızıl altundan olur başları6

Hem daḫı aḳ incüdendür dişleri

13115 Hem ayaḳları gümiş gelür saña 
Ḳuş gibi uçar binesin sen aña 

ʿArş nūrındandur daḫı ḫalḫālları7

Hep muraṣṣaʿ boynı ṭolu ḳolları 

 Çün işitdi ol ʿArab ḳaldı ṭaña 
Döndi didi yā Resūla’llāh baña 

Ol develerden viresin bir deve 
Rāżī oldum bir ḥūrīye bir eve 

 13107 durursız: ṭurursız İ.
 13108 Ḥūrīler: Ḥūriler A.
 13109 incü: içi İ.
1 “Rabbü’l-ʿālemīn” Bk. 1856. beytin dipnotu.
 13111 bir: bu İ.
 13114 olur: ulu İ.
 13116 nūrındandur: nūrından A. // boynı: tüyni İ; ṭolu: toḫlu A.
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Yoluña olsun fidā bu baş u cān 
Bunı didi depdi ol ʿāşıḳ hemān 

13120 Ḥamle ḳıldı ol laʿīne ol dilīr
Bir ulu ceng eyledi ol hem-çū şīr 

ʿĀḳıbet bir ḍarb urdı ol laʿīn 
Kim iki pāre olup düşdi hemīn

 Cān virürken güler-idi şādumān
Ol Resūlu’llāh didi gördüm ʿayān  

Bir ḥūrī geldi irişdi cānını1

Tāze dutdı sildi nūr-la ḳanını

Başını ḳaldurdı didi merḥabā2

Tañrı dūstı iy şehīd-i muṭlaḳā 

13125 A 409a Döndi kāfir yine cevlān eyledi
Er diledi gezdi devrān eyledi

ʿAmm-i maḳtūl girdi meydāna hemān 
Ol daḫı oldı şehīd hem ol zamān 

 Ġarra oldı kendüzine ol laʿīn 
Girdi bir er daḫı meydāna hemīn 

Ol daḫı oldı şehīd anda hemān
Girdi Enṣārdan bu kez bir pehlevān 

Ol daḫı çoḳ ceng idüp oldı şehīd  
Ḳatı maġrūr oldı bu kez ol pelīd 

13130 Naʿra urup hayḳırup ün eyledi 
Geldi Peyġāmbere ḳarşu söyledi

Yā Muḥammed pehlevānlaruñ ḳanı 
Şol ögündükleri anlaruñ ḳanı

 13123 ḥūrī: ḥurī A. // dutdı: ṭutdı İ.
 13124 şehīdī: şehīd İ.
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 N’oldı Merdās oġlı ʿAbbās ḳandadur1

Ḳanı Ḳays u Saʿd u Vaḳḳāṣ ḳandadur 

Ḳanı Miḳdād ḳanı Ḫālid n’oldılar 
Şöyle beñzer kim ḳamusı öldiler 

Ḳanda gitdi yā Zübeyr ibn-i ʿAvām
Ḳorḳdı siñdi pehlevānlaruñ tamām 

13135 Kim ki bugün ḳaṣd iderse cānına2

Gelsün ol ben pehlevān meydānına 

Hayḳırursam dīv yüregi çāk olur  
Ḍarb urursam seng-i ḫārā ḫāk olur

İ 257b Ger ḳoma ḳorḳdı-sa ḳanı arslanuñ3

ʿAmmuñ oġlı şol ṭayanduġuñ senüñ 

Ol çerinüñ şīri şāhı ḳandadur4

Leşkerüñ püşt ü penāhı ḳandadur 

Virbi gelsün anı ben er cengine 
Tā göre kim er kim olur cengine 

13140 Ḳırduġı şol pehlevānlaruñ ḳanı
Ḳala ṣanma aña anlaruñ ḳanı

Pes Resūle döndi Ṣıddīḳ didi ol5

Key ulu erdür bu kāfir yā Resūl

 Ol ʿAlīden ġayri kimse ḥarbine6

Varamaz bunuñ duramaz ḍarbına 

 Pes Resūlu’llāh didi kim dön ʿAlī
Çoḳ yaralu olmış-ıdı ol velī

 13132 oġlı: oġlu İ. // Saʿd u: Saʿd-ı A.
 13135 ol ben: ben ol İ.
 13137 arslanuñ: aṣlanuñ A, arṣlanuñ İ. // oġlı: oġlu İ.
 13138 püşt ü: püşt-i A.
 13141 Resūle: Resūlu’llāh İ.
 13142 duramaz: ṭuramaz İ.
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Hem teninden çoḳ ḳanı aḳmışdı dün 
Maṣlaḥat oldur ki diñlene bugün 

13145 Ḥāżır-ıdı şāh-ı merdān söyledi
Yā Resūl hīç zaḥmetüm yoḳdur didi 

Ḳuvvetüm zūrum yirinde bī-gümān1

İntiẓārum emrüñe-durur hemān 

 Emr ḳıl ol pehlevānuñ cengine
Yā Resūla’llāh varayum ben yine 

Çoḳ Müsülmānları ḳıldı ol şehīd2

Ḥayf-durur ger ṣaġ giderse ol pelīd 

Pes Resūlu’llāh didi kim yā ʿAlī3

Var mıdur cenge nişāṭuñ yā velī 

13150 Raġbetüñ var mı bu cenge varası 
Kim mubārek gevdeñüñ çoḳ yarası 

Didi şāh kim yā Resūla’llāh belī4

Hem ümīdüm var-durur dir ol ʿAlī

 Kim bitürem anuñ işin ben hemān 
Tā Müsülmānlar olalar şādumān

Ḳırdı çoḳ müʾminler itdi heybeti 
Rāyigān giderse ḥayf-durur ḳatı 

Pes Resūlu’llāh mubārek cevşeni 
Kim geyürdi şāha geydürdi anı 

13155 A 410a Baġladı hem Ẕü’l-fiḳārı biline
Ṣaldı Ḥamza ḳalḳanını ḳolına 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Daḫı İsḥāḳ ʿimāmesin ṣarındı
ʿUḳāb adlu Resūl atına bindi

 13146 zūrum: durur İ.
 13148 Çoḳ: Çün İ.
 13149 cenge: cengine İ.
 13151 didi: dir A; ʿAlī: velī İ.
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 Duʿā oḳıdı Peyġāmber üfürdi 
Mubārek ellerin başına urdı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes yöridi girdi meydāna ʿAlī1

Heybet-ile şöyle merdāne velī 

Ḫoş ʿaleviyyāne cevlān eyledi2

Hāşimiyye döndi devrān eyledi 

13160 Bildi kāfirler ḳamu gördi anı3

Didiler geldi Muḥammed arslanı 

Pehlevānumuz-ıla cenge bugün 
Ḳanḳısı düşe ʿaceb tenge bugün 

İ 258a Çün Düreyd işitdi şāh geldügini4

Tīz güyegüme didi iltüñ beni 

Geldi çün didi kim iy şīr-i cüvān
Ḳatı cüst olġıl bugün yā pehlevān 

Kim senüñ günüñ-durur bugün zamān 
Ger ʿAlīye ġālib olsañ bī-gümān 

13165 Ḳalur aduñ durduġınca rūzigār 
Defterinde rūzigāruñ yādigār 

Baʿde-zān bir pehlevān ḳalmaz daḫı 
Kim senüñle ceng ide yā_ibn-i aḫı

 Şiʿr oḳıdı ögdi birez ol laʿīn5

Yaʿnī kim öglendürür anı hemīn

Ol didi ḳızuñ ḥayātı ḥaḳḳı-çün
Varmayam ben ḳatuña illā bugün

 13158 velī: ʿAlī İ.
 13159 Ḫoş (Berlin 356a): Çün A, İ.
 13160 arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.
 13162 Tīz güyegüme didi iltüñ: Didi tīz güyegüme iletüñ İ.
 13167 birez: birāz İ. // öglendürüz: öyüklendürür İ.
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A 410b Ol ʿAlīnüñ başı bilemce ola
Anlar aġlaya bizüm leşker güle

13170 Bunı böyle söyleyince ol laʿīn
Gördi şāh ḳarşusına gelmiş yaḳın 

Didi kimsin di aduñı bileyüm
Tā senüñle bir ulu ceng ḳılayum

 Didi şāh kim cān alıcuñam senüñ1

Kim aluram geldüm uş bilgil cānuñ 

Ger adum ṣorsañ ʿAlīdür iy laʿīn2

Şīr-i Ḥaḳ nāṣır-ı dīn-i müslimīn

Ben ulam dünyāda günden meşhūram
Ceng güninde ḍarbdan ünden meşhūram 

13175 Adumı ṣormaḳ ne ḥācet gel berü3

Neñ var erlikden getürgil ilerü

Çün işitdi ol laʿīn bunı hemān
Ḥamle ḳıldı virmedi daḫı emān 

 Ḥamle ḳıldı şāh daḫı hem-çū aña4

Hem görenler ḥamleyi ḳaldı ṭaña 

Bir niçe ḍarb urdı şāha ol laʿīn5

Kim müdārā ḳılur-ıdı şāh-ı dīn

Pes çevürdi nīzesini ol dilīr6

Ṭoġru dutdı şāha sürdi hem-çū şīr 

13180 Ḳoltuġ-ıla dutdı muḥkem şāh anı7

Bekledi ol ḥamleden Allāh anı

 13172 alıcuñam: alıcuñam A. // geldüm uş bilgil: bilgil uş geldüm İ; cānuñ: canuñ A.
 13173 Şīr-i: Şīr ü İ.
 13175 Adumı: Adımı İ. // erlikden: erlikde İ.
 13177 ḥamleyi ḳaldı: ḥamle ḳaldılar İ.
 13178 niçe: nice İ; ol: o İ. // müdārā: müdāra İ.
 13179 dutdı: tutdı İ.
 13180 Ḳoltuġ-ıla: Ḳoltuġına İ.
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Çekdi kāfir bir yaña şāh bir yaña 
Şöyle kim gören ḳamu ḳaldı ṭaña

 Her ne deñlü kāfir itdi zūrı bol1

Ḳurtarımadı elinden şāhuñ ol

Tā üzildi ortasından ol cidā2

Atdı yabāna anı şīr-i Ḫudā

A 411a Gördi kāfir düşdi odlar cānına 
Döndi didi ol ʿArab sulṭānına

13185 Yā ʿAlī dir bir suʾālüm var saña 
Ḫayberi sen mi ḳoparduñ di baña 

Hem Ġurābı hem Ḳurayża Ḳalʿasın3

Sen mi alduñ anları digil yaḳīn 

İ 258b Dāvūd-ı Şaʿyāyı Mervānı daḫı 
Sen mi öldürdüñ digil anı daḫı 

Didi şāh ben itdüm anları neʿam
Döndi kāfir ḥamle ḳıldı yine hem 

Bir ulu ceng eylediler bir zamān4

Pes Sebīʿ durdı yine didi hemān 

13190 Bir daḫı vardur suʾālüm yā ʿAlī5

Ben ölürsem n’ola ḥālüm yā velī 

Didi şāh ṭamuya düşersin yaḳīn6

Kim cehennemde yanarsın iy laʿīn 

 Didi sen ölseñ n’olur ḥālüñ digil 
Didi uçmaġa varuram şöyle bil 

 13182 Ḳurtarımadı: Ḳurtaramadı İ.
 13183 şīr-i: şīr ü İ.
 13186 Ḳurayża: Ḳurayẓa İ.
 13189 durdı: ṭurdı İ.
 13190 velī: ʿAlī A.
 13191 yanarsın: yanarsıñ İ.
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Güldi kāfir dir iki yönden daḫı 
Ḥükmi kendüye ḳılur andan daḫı 

Bu suʾālden maḳṣūdı ol diñlene1

Hayḳuruban ḥamle ḳıldı pes yine 

13195 Kāfir ü müʾmin ḳamu baḳar aña2

Cümlesinüñ gözi göñli ol yaña

Tā Sebīʿüñ Ḥaydar-ı Kerrār-ıla3

N’ola ḥāli Seyyidü’l-ebrār-ıla

 Añsuzın pīş-destlik idüp ol laʿīn4

Bir ḳılıç urdı yitüp şāha hemīn

A 411b Ḳarşu virdi ḳalḳanını şāh aña
İndi ṭoḳındı ḳılıç nā-gāh aña

Kesdi ḳalḳanı oturdı şöyle kim
Çekdi_alamadı ḳılıcın ol leʾīm

13200 Çün alamadı ḳılıcın ol laʿīn
Döndi ḳaçdı ḳodı ḳılıcın hemīn

Pes ʿArablar çıġrışup eyledi ün5

Didiler furṣat senüñdür ḳaçma dön 

 Bir ḳılıç daḫı aluban ol hemīn6

Döndi yine geldi cenge ol laʿīn 

Şol ḳadar ceng itdi kim ḳaldı ḳolı 
Mekre başladı didi kim yā ʿAlī

Ne içün cengüñ degül inṣāf-ıla7

Bir kişi daḫı getürmişsin bile 

 13194 pes: tīz İ.
 13195 Kāfir ü: Kāfir-i İ. // göñli: göñlü İ.
 13196 Ḥaydar-ı: Ḥaydar u A.
 13197 pīş-destlik: piş-destlik İ. // hemīn: laʿīn İ.
 13201 çıġrışup: çıġrışıp A, çıġırdı İ.
 13202 aluban: alıban A.
 13204 Ne içün: Neyçün A.
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13205 Gizlemiş oḳı elinde bir kemān1

Urmaḳ ister oḳ-ıla bini hemān

Didi şāh aldamaḳ istersin beni2

Mekre muḥtāc olduñ iy Ḥaḳ düşmeni 

 Gel berü neñ var getürgil iy laʿīn3

Kim senüñ vaḳtüñ gelüp-durur yaḳın 

Ger ḳılıcumdan diler-iseñ emān4

Gel Müsülmān ol getürgil tīz īmān 

Ḳaḳıdı kāfir ki ġayret eyledi
Ḥamle ḳıldı ḳatı heybet eyledi  

13210 Ḥamle ḳıldı şāh daḫı ulaşdılar
Birbirisine yine ṭolaşdılar

Gāhī ceng ü gāhī cevlān itdiler5

Gāhī durup gāhī devrān itdiler

 İ 259a Ceng uzandı kāfir ü müʾmin tamām 
İntiẓār içinde ḳaldı ḫāṣṣ u ʿām

Tā göreler iş nireye irişe
Kim ser-efrāz ola kim yire düşe 

A 412a Hem Resūlu’llāh duʿā ḳıldı yine6

Nuṣret ister ʿammusınuñ oġlına

13215 Şāh-ı merdān eyleyüp bir ün didi7

Ḥāżır olġıl vardum iy melʿūn didi 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Al imdi Fārisü’l-ebrār elinden8

Bu ḍarbı Ḥaydar-ı Kerrār elinden 
 13205 Gizlemiş: Gezlemiş A. // bini: beni İ.
 13206 istersin: estersin A.
 13207 yaḳīn: hemīn İ.
 13208 Tīz: Tiz A.
 13211 Gāhī: Gāhı A; ü gāhī: ü gāhı A, gāhıda İ. // Gāhī: Gāhi A; gāhī: gāhi A; durup: ṭurup İ.
 13214 oġlına: oġluna İ.
 13215 eyleyüp: eyleyip A.
 13216 Ḥaydar-ı: Ḥaydar u A.



1379Sîretü’n-Nebî

 Yitüp bir ḳılıç urdı nā-gehānī 
Hemān ḳalḳana aldı kāfir anı 

Kesüp ḳalḳanını başını yardı1

Ki boyından biline dek ayırdı

İki yarup anı irdi eyere2

Eyeri atı biçdi indi yire

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
13220 Kim dutarca ḳomadı bir ẕerre hīç3

Bir ḳarış deñlü yire batdı ḳılıç

Pes Müsülmānlar meleklerle hemān4

Tekbīr itdiler oluban şādumān 

 Cebrāʾīl hem bir ḳatı ün eyledi 
Tekbīr itdi döndi böyle söyledi 

Ẕü’l-fiḳār gibi ne bir ḳılıç keser
Ne ḫo var-durur ʿAlī gibi bir er 

Çün Hevāzīn leşkeri gördi anı
Kim dökildi pehlevānları ḳanı 

13225 Cümlesi hep cenge āheng itdiler5

At ṣalup şāh üzre gülbeng itdiler 

Ḥamle ḳıldı hem Müsülmānlar daḫı 
Ḳarşuladı kāfiri anlar daḫı 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Yine ol ceng ulaşdı ḳopdı tozlar
Ki düşdi başlar eller çıḳdı gözler

Ulaşdı ḳalbi ḳalbe ḳulı ḳula6

Ṭolaşdı ṣolı ṣaġa ṣaġı ṣola

 13218 Kesüp: Kesip A.
 13219 yarup: yarıp A; eyere: egere İ. // Eyeri: Egeri İ.
 13220 dutarca: ṭutarca İ.
 13221 Pes: Hem İ.
 13225 āheng (Berlin 357b): āġāz A, İ. // ṣalup: ṣalıp A, ṣaluban İ.
 13228 ṣolı: ṣolu İ.
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A 412b Müsülmānlar ḳatı gülbeng iderler  
Ki cidd-ile key ulu ceng iderler

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
13230 Hem melekler daḫı dīvler leşkeri1

Yardım idüp ceng iderler her biri 

Ḳopdı yine bir ʿacāyib kāruzār2

Kim cihānda görmemişdür rūzigār

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Beġāyet cidd-ile ceng oldı ol gün3

Ulu heybetlü gülbeng oldı ol gün 

Deñizlerde balıḳ ṭaġlarda ḥayvān4

Duʿā ḳılup didiler yā Rab emān 

Müsülmānlar gavurlarla ṭolaşdı5

Biribirisi ḳanına bulaşdı

13235 Resūlu’llāh hemān Düldülden indi 
Mubārek ṣaġ elini yire ṣundı

Bir avuç ṭopraḳ aldı bir duʿā dir
Oḳıdı ṣaçdı kāfirden yaña dir

İ 259b Baṣıldı ṣındı kāfir leşkeri dir 
Hemān-dem döndi ḳaçdı ol çeri dir

Ata oġlına ḳardaş ḳardaşına6

Ki baḳmaz-ıdı yoldaş yoldaşına

Kimi oldı esīr öldi kimisi
Ḳaçup ṭaġlara ḳurtıldı kimisi

13240 O Mālik key ḳatı ḳaçdı dürişdi
Ki tā Ṭāʾif ḥiṣārına irişdi

 13230 idüp: idip A.
 13231 görmemişdür: görmemişdi İ.
 13232 ol: o İ.
 13233 ṭaġlarda: ḳurıda İ.
 13234 gevurlarla: kāfirlerle İ.
 13238 oġlına: oġluna İ; ḳardaşına: ḳaşısına A.
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Yehūdīler içine düşdi ḳaldı
Ki ḳurtılan ḳatına üşdi geldi

 Resūlu’llāh göçüp ardınca vardı1

Ḥiṣārı baġlayuban çevre durdı

A 413a Aluban cümle ol mālı ṭavarı2

Oturdılar egirdürler ḥiṣārı

Resūlu’llāh buyurdı ceng-ile siz3

Yöriñ bu ḳalʿaya gülbeng-ile siz

13245 Gice gündüz ḳıluban kāruzārı4

Aluñ siz ceng-ile işbu ḥiṣārı 

Müsülmānlar hemān gülbeng iderler 
Yörirler her ṭarafdan ceng iderler 

 Yigirmi gün dün ü gün kāruzārı5

Ḳılup ceng-ile aldılar ḥiṣārı

Dutarlar Māliki mālın alurlar6

Resūlu’llāh ḥużūrına gelürler 

Resūlu’llāh dīnin ʿarż itdi aña7

Didi her ne ki Ḥaḳ farż itdi aña

13250 Ḳabūl itdi Müsülmān oldı Mālik
Resūlu’llāh ḳatında ḳaldı Mālik

O ʿUrve daḫı hem oldı Müsülmān8

Ḳamu ḳavmını hem ḳıldı Müsülmān

 Müsülmān olanuñ mālın ṭavarın 
Resūlu’llāh ḳamuya virdi varın

 13242 durdı: ṭurdı İ.
 13243 Aluban: Alıban A. // egirdürler: ögürtdiler İ.
 13244 ḳalʿaya: ḳalʿa A.
 13245 ḳıluban: ḳılıban A.
 13247 Ḳılup: Ḳılıp A.
 13248 Dutarlar: Ṭutarlar İ.
 13249 dīnin: dīni İ, dinin A. // Didi her ne ki: Di her ne kim İ.
 13251 ḳıldı: itdi İ.
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Aldı müʾminler ġanīmetler tamām11

Her birisi māl u niʿmetler tamām

Şu deñlü aldılar mālı ṭavarı 
Müsülmānlar ḳamusı ṭoydı varı 

13255 Ölen kāfirlerüñ mālın ṭavarın 
Resūlu’llāh çü ḳısmet itdi varın

Ḳureyş ehline virdi anda māl çoḳ2

Ki Enṣārdan olara virdi artuḳ

 Biri birine Enṣār söylediler3

Resūlu’llāh yirin añdı didiler

A 413b Dutuban şehrin ilin yurdın aldı4

Yaġısın baṣdı düşmen udın aldı

Daḫı şimden girü bizi n’ider ol
Bizi ḳor anlaruñ-ıla gider ol

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
13260 Buñ güninde saḫt olıcaḳ rūzigār

Bizüz ol Enṣār vefādār ṭoġru yār

Şimdi ḳısmetde añarlar anları5

Kim ḳılıcumuzdan aḳar ḳanları

İ 260a Didi ʿAbdu’llāh didüm-di ben bunı6

Kim Resūlu’llāh alıcaḳ yurdını

Daḫı ḳalmaz ḥāceti bizi n’ider
Terk ider bizi olaruñla gider

Bu sözi Peyġāmber işitdi hemān7

Saʿd u Cābire buyurdı ol zamān

1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 13256 anda māl: mālı İ.
 13257 añdı (Berlin 357b): aldı A, İ.
 13258 Dutuban: Dutıban A, Ṭutuban İ; yurdın: yurdun İ. // Yaġısın (Berlin 357b): Kimisin A, İ.
 13261 ḳılıcumuzdan: ḳılıcımuzdan İ.
 13262 didümdi: didüm ki İ. // yurdunı: yurdını A.
 13264 Saʿd u: Saʿd-ı A.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
13265 Ki Enṣāruñ ulular-ıdı anlar1

Didi gel diñ dirilsünler yārenler 

Ḳomañuz kimse Enṣār arasına2

Gireler kimse Enṣār arasına

 Benüm Enṣār-ıla ḫalvet sözüm var
O yārenler-ile ḫalvet sözüm var

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Dört yañalardan işiden geldiler3

Cümle Enṣār geldi çādır ṭoldılar

Didi iy Enṣār ne sözdür işbu söz14

Ki sizden naḳl iderler diñ yüz-e-yüz5

13270 Yiñi müʾminlere virdi diyü māl6

Göñlüñüz sizüñ niçün dutdı melāl

Ḳorḳdum anlardan ki mürted olalar
Ḳahr-ıla oldı Müsülmān kim olar

 Siz ki geldüñüz bu yola cān-ıla
ʿIşḳ-ıla iḫlāṣ-ıla īmān-ıla

A 414a Anlaruñ-ıla ber-ā-ber mi olur 
Ḥaḳ ḳatında şöyle hem-ser mi olur 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Sizüñ īmānuñuza iʿtimādı
Ḳıluban hem size ben iʿtiḳādı

13275 Naṣībüñüz sizüñ anlara virdüm 
Yiñi olan Müsülmānlara virdüm 

İy Enṣār bölügi sizsiz ol Enṣār
Ki medḥ itdi sizi Ḳurʾānda Cabbār

 13265 gel diñ: gelüñ İ; yārenler: yarenler A.
 13266 Enṣār: anlar İ.
 13268 geldiler: geldi dir A. // ṭoldılar: ṭoldı dir A.
1 Bu beytin ikinci dizesinin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13269  iy Enṣār: Enṣāra İ.
 13270 Göñlüñüz sizüñ niçün: Sizüñ niçün göñlüñüz İ, Siz ne içün göñlüñüz A; dutdı: ṭutdı İ. 
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 Tā ḳıyāmet oḳına size duʿā11

Ḳıla cümle evliyā vü aṣfiyā

Ḳamu menberde size tā ḳıyāmet 
Duʿā ḳıla Müsülmānlar tamāmet

ا ٓ يَماَن ِمْن َقْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر اَِلْيِهْم َوَل َيِجُدوَن ۪في ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِممَّ اَر َواْل۪ ُؤ الدَّ  2َوالَّ۪ذيَن َتَبوَّ
اُوتُوا َويُْؤِثُروَن َعٰلٓى اَْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن يُوَق ُشحَّ َنْفِس۪ه َفاُوٰ۬لِٓئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن2

İ Enṣār bölügi unutmañ anı3

Ki siz bilmez-idüñüz yaradanı

13280 Ḳamu azġun-ıduñuz şöyle gümrāh4

Benüm bu vāsıṭam-la size Allāh

Ki dīn rūzī ḳılup virdi hidāyet5

Saʿādetler virüp ḳıldı ʿināyet

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Hem ẕelīl ü ḫōr-ıduñuz bī-nişān
Ḥaḳ sizi ḳıldı ʿazīz ü dü cihān

Dervīş-idüñüz ḳamu bay olduñuz6

Yılduz-iken ṭopṭolu ay olduñuz 

Siz daḫı diyebilürsiz hem baña
Kim ḳaçup geldüñ bize uyduḳ saña

13285 Hem saña yir virüben ḳılduḳ ḳabūl
Ḫōca idindük seni biz saña ḳul 

A 414b, Düşmenüñe tīġ-i bürrān eyledük7

İ 260b Baş u cān yoluñda ḳurbān eyledük 

1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
2 “Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş 

olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendile-
ri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, 
hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” Haşr, 59/9. 

 13279 bölügi: bölügi siz A.
 13280 bu: bir A.
 13281 ḳılup: ḳılıp A.
 13283 Dervīş-idüñüz: Derviş-idüñüz A. // Yılduz: Yıldız İ; ṭopṭolu: ṭopṭolı A.
 13286 Düşmenüñe: Düşmānuña İ; tīġ-ı: tīġ u A.
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 Yaluñuzca-y-duñ seni çoġ eyledük1

Düşmenüñ çoġısını yoġ eyledük

İy Enṣār rāżī degül misiz aña 
Kim Ḳureyş māl-ıla gide bir yaña 

Ben Resūlu’llāh-ıla bir yaña siz 
Gidesiz rāżī mısız diñ baña siz 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
13290 Olardan va’llāhi siz yig olursız2

Ġanīmetler daḫı siz yig bulursız

İy Enṣār dirligüm uş sizüñ-ile3

Ölümüm daḫı hem sizüñle bile 

 Didiler yā Resūla’llāh bu sözi4

Dimişlerdür bu ḫalḳuñ bilüsüzi 

Bu sözi dimedük hem dimezüz biz
Ki hīç dünyā içün ġam yimezüz biz

Bizüm hem mālumuzı cānumuzı5

Oġul ḳız küllī ḫānümānumuzı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
13295 Ger virürseñ bende-fermānuz saña

Varlıġumuz-ıla ḳurbānuz saña

Rāżī olduḳ biz seni ḳılduḳ ḳabūl
Mālı hep anlara virgil yā Resūl

 Pes Resūlu’llāh dönüben söyledi
Bilüñ iy Enṣār bölügi siz didi 

Ger cihān ḫalḳı olursa bir yaña
Ayrılup Enṣār ḳalursa bir yaña

 13287 seni: A nüshasında yoktur. // Düşmenüñ: Düşmānuñ İ; çoġısını: çoġını İ.
 13290 yig: A nüshasında yoktur; bulursız: olursız İ.
 13291 bile: İ nüshasında yoktur.
 13292 bilü: bilür İ.
 13294 mālumuzı: māluzı A.
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Varmayam ben illā Enṣārdan yaña1

Ḳamudan sevgilüdür Enṣār baña

13300 Ḥalḳ ḳamu ʿārīyet-i ṭondur yaḳīn12

Aṣlī ṭon Enṣār-durur ancaḳ hemīn3

A 415a Hem duʿā ḳıldı didi yā Rabbenā4

Raḥmet it Enṣāra hem evlādına

 Hem daḫı evlādınuñ evlādına
Sen naẓar ḳıl raḥmetüñ-ile yine

Çün işitdi bu sözi Enṣār hemān
Ḫurrem oldı ḳamusı key şādumān

Çün Ḳureyşe maʿlūm oldı bu ḫaber
Kim Resūlu’llāh Medīneye gider

13305 Ġamgīn oldı ḳamusı oldı melūl5

Pes didiler çün gidersin yā Resūl

Bir duʿā ḳılġıl azıġ olsun bize6

Sen gidicek ol duʿā ḳalsun bize

 Pes duʿā ḳıldı Resūlu’llāh hemīn
El götürdi didi āmīn müʾminīn 

Pes Ḳureyş ehli yolına gitdiler
Her biri evlerine ʿazm itdiler

Hem Resūlu’llāh Medīne yolına278

Göçdi ʿazm eyledi yine iline

13310 Oḳıdı Fażl ibn-i ʿAbbāsı Resūl
Kim cihānuñ pehlevānı diyü ol

 13299 sevgilidür: sevgilüdür İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 13300 Enṣār-durur: Enṣāridür A.
 13301 it: itdi A.
 13305 gidersin: gidersiñ İ.
 13306 azıġ: azıḳ İ.
2 Bu beyitten sonra İ nüshasında “İşbu Ḳıṣṣa Peyġāmber ʿAleyhü’s-selām Fażl İbn-i ʿAbbāsı Ġanīmet ile 

İlerü Gidüp Ḳaralar Cengidür” başlığı vardır.
 13309 iline: yolına A.
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İ 261a Ḳoşdı aña iki yüz er nāmudār
Ṣaġ ḳalandan cümle cevşen-pūş süvār 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Ġanīmetlerden ol bāḳī ḳalanı1

Ki ḳomışdı Medīne_ehline anı

Didi yā ibn-i ʿammi sen buları2

Aluban ṭoġru git mālı ṭavarı

Varıcaḳ biz ḳamu yirlü yirine
Naṣībini vireyüz her birine

13315 Añul añul yaralular-ıla biz3

Gidelüm bizden öñdünce varuñ siz 

Hem bu ḳıṣṣa burada olsun tamām14

Muṣṭafānuñ rūḥına yüz biñ selām

Ḳıṣṣa-yı Āḫar25

A 415b “Semʿa ṭāʿa” didi Fażl bindi revān36

Kim ol-ıdı zīre gürbüz pehlevān7

 Ġanīmetler ki vardı cemʿ ḳıldı8

Hemān ṭoġru Medīneye göñüldi 

O gün gitdi yaḳın olınca aḫşam 
Ḳonup bir ṣu yanına ḳıldı ārām

13320 Yine aḫşam geçicek göçdi andan9

Gice-y-le geçdi çoḳ ısuz yabāndan

 13312 Ġanīmetlerden: Hem ġanīmetler A. 
 13313 Aluban: Alıban A; doġrı: ṭoġru İ.
 13315 varuñ: varıñ İ.
1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 360a).
2 Başlık Berlin (360a); bu başlık A, M ve İ nüshalarında yoktur.
3 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 13317 zīre: zīrā İ.
 13318 vardı: var İ. // göñüldi: yöneldi İ.
 13320 aḫşam: A nüshasında yoktur. // ısuz: ıssız İ.
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Geldi ḳuşlıḳ yirine çün āfitāb11

İrdiler bir menzile adı Ḫarāb

Iraḳdan çıḳdı nā-gāh bir ḳara toz 
Ulaşdı ucı vardı ṭaġlara toz 

 Işılar ḥarbeler tozlar içinde2

Gice gök gibi yılduzlar içinde

Bulara ṭoġru ṭurup sürdi geldi3

Hemān Fażl ibn-i ʿAbbās gördi bildi

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
13325 Didi yā Enṣār-ı İslām siz bilüñ4

Tīz iy Allāh leşkeri ḥāżır oluñ

Hep mürettep ceng yaraġını ḳıluñ 
Yaġı-durur bu gelen bize bilüñ 

İndiler atlar ḳolanın çekdiler5

Hem silāḥlar yirlerine ṭaḳdılar

 Yaḳın geldi görürler āşikāre26

İki biñ var Ḥabeş hep yüzi ḳara 

Zāġ gibi başdan ayaġa ḳaralar 
Ḥarbeler ṭutarlar āteş-pāreler

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
13330 Ḥabeş sulṭānlarından dir birisin7

Necāşī baṣuban ḳırmış çerisin

Ḳaçup dört biñ kişi-le gelmiş ol dir 
Yemen Ṭāʾif ilinde ḳalmış ol dir

1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 13323 Işılar: Işıḳlar İ. // yılduzlar: yıldızlar İ.
 13324 Bulara: Bunlara İ; doġrı: ṭoġru İ.
 13325 Tīz: Tiz A.
 13327 ḳolanın ḳolañın A. // Hem: Hep İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13330 baṣuban: baṣıban A.



1389Sîretü’n-Nebî

A 416a Kim anda almış ol bir ṣarp ḥiṣārı
İçinde ḫaznesi leşkeri varı

 Adı Şerṭūş oġlı Sāḫıṭdur anuñ11

Ol-ımış şāhı sulṭānı oranuñ2

Ḳatında var-ıdı bir pehlevānı 
Adı Zaʿlem ʿArab bilürdi anı

13335 ʿAẓīm heybetlü gürbüz zift er-idi3

ʿArablar ḳamu andan ḳorḳar-ıdı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ol Hevāzīn ḳıṣṣasın ṭuymış meger 
Hem Resūl döndi diyü almış ḫaber 

İ 261b Didi yā Zaʿlem yöri in beryeye
Biñ yaraḳlu atlu al hem biñ yaya

 Yöri in ol cāẕūnuñ yolını al4

Kendüyi ḳavmını ḳır mālını al 

ʿAmmusı oġlı ki adıdur ʿAlī5

Anı öldürme diri getür velī

13340 Māl vürüp ḫilʿat virüp nöker idem6

Pes çeri dirüp Medīneye gidem

Tā ḫarāb idem anı ḫalḳın ḳıram7

ʿAvretin oġlın ḳızın alam sürem 

Zaʿlem andan yir öpüp gitmiş-idi
Ol-ıdı kim bunlara yitmiş-idi

 Ol Resūle ḳaṣd idüp çıḳmış-ıdı
Gördi çün Fażl ibn-i ʿAbbāsı didi

1 Bu beytin ilk dizesinin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 13333 Şerṭūş: Şerşūş İ; oġlı: oġlu İ; Sāḫıṭdur anuñ: Sāḫṭānun İ.
 13335 ʿAẓīm: ʿAẓim A. // ḳorḳar: ḳorḳarlar İ.
 13338 al: ol İ.
 13339 oġlı: oġlu İ; adıdur: eridür İ.
 13340 dirüp: dirip A, virüp İ.
 13341 oġlın: oġlun İ.
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Kendü ḳavmına ki uruñ bunları1

Bu azacuḳ ḳavmı ḳıruñ bunları 

13345 Gördi çün Fażl ibn-i ʿAbbās anları 
Didi zinhār ḳorḳmañ iy Ḥaḳ leşkeri 

A 416b Ger ecel yitdi-se çāre yoḳ-durur2

Cennetüñ ḳapuları açuḳ-durur

Ḥaḳ Çalap ḳonşılıġına varuruz 
Şādılıḳla Ḥaḳ cemālin görürüz 

 Şöyle kim Ḳurʾānda buyurdı didi 
Anda işbu āyeti Fażl oḳıdı

ُ ا ٰاٰتيُهُم اللّٰ ِ اَْمَواتاًۜ َبْل اَْحَيٓاٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن  َفِر۪حيَن ِبَمٓ  3َوَل َتْحَسَبنَّ الَّ۪ذيَن ُقِتُلوا ۪في َس۪بيِل اللّٰ
ِمْن َفْضِل۪ه َوَيْسَتْبِشُروَن ِبالَّ۪ذيَن َلْم َيْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم اَلَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزنُوَن1

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didi bunı hemān-dem ḥamle ḳıldı4

Müsülmānlar daḫı hem cümle ḳıldı

13350 Dutışdılar ḳaralarla hemān-dem5

Ne ḳılsun onca ḫalḳa bunca ādem 

Yüzi ḳara ḳaralar her birinde  
Yanar od gibi ḥarbe ellerinde

Ururlar ne cebe döyer ne ḳalḳan6

Olurlar urduġı ḳan-ıla ġalṭān

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Geçmedin bu cengüñ üstine zamān7

Yüz otuz kişi şehīd oldı hemān 
 13344 bunları: anları İ.
 13346 yitdi-se: irdi ise İ.
1 “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, lut-

fundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendi-
lerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeye-
ceklerine sevinirler.” Âl-i İmrân, 3/169-170. 

 13349 ḥamle ḳıldı (Berlin 361a): ḳıldı ḥamle A, İ. // cümle ḳıldı (Berlin 361a): bile cümle A, İ.
 13350 Dutışdılar: Ṭutuşdılar İ; ḳaralarla: ḳaralarda İ.
 13352 Olurlar: Olur İ.
 13353 üstine: üstüne İ.
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Yitmişini daḫı ḳıldılar esīr1

Yaluñuzca ḳaldı Fażl ol nerre-şīr 

13355 Ḳaralar çevre yanını aldılar2

Ḳaldı arslan gibi ortada ol er

Şol keçi sürüsine ḳaplan gibi13

Girdi ol ḳaralara arṣlan gibi 

Hayḳırur tekbīr ider ḳılıç urur 
Bir yanın yıḳar çıḳar yine girür 

Üşdi kāfirler ḳamusı ol ere4

Ḳırḳ iki yirde yidi ol gün yara 

A 417a Gevdesinden aḳdı key çoḳ ḳanı dir5

Çünki Zaʿlem gördi ol arslanı dir 

13360 Kim Ḥabeş anuñla başa çıḳamaz 
Ol ḳaralar anı atdan yıḳamaz 

İ 262a Didi siz duruñ girü ben varayum6

Ḥarbe-y-ile baġrın iki yarayum 

Yöridi Fażl üzre ol melʿūn hemān
Ḥarbe-y-ile atdı virmedi emān 

 Hemān ḥarbe atı gögsine irdi27

Yarup gögsin yüregini ayırdı8

Pes yıḳıldı atı Fażl ol nerre-şīr 
Ṣıçradı yayaḳ hemān-dem ol dilīr 

13365 Zaʿleme bir ḳılıç urdı ol hemīn 
Ṣıçradı atdan yire düşdi laʿīn

 13354 ol: ibn İ.
 13355 arslan: aṣlan A, arṣlan İ.
1 Bu beyit A nüshasında yoktur.
 13358 idi: İ nüshasında yoktur.
 13359 dir: İ nüshasında yoktur. // arslanı dir: aṣlanı dir A, sulṭānı İ.
 13361 duruñ: ṭuruñ İ; girü: giri İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13363 atı: atdı İ; gögsine irdi (Berlin 361b): gögsini yardı A, İ.
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İtdi ḳılıç atını iki para1

Eyledi indi ḳılıç ucı yire

Sürdi Zaʿlem üstine ol pehlevān2

Ḳaçdı Zaʿlem ḳaralar cümle revān 

 Ellerinden dökdiler ḥarbeleri
Dört yanından Fażla üşdiler varı 

Zaʿlemi ḳurtarup aña üşdiler3

Dört yanından üstine dir düşdiler

13370 Ḳaldı Fażl ortada yayaḳ ol dilīr 
Şöyle kim urdı ḳılıç ol nerre-şīr 

Ṣındı düşdi ḳılıcı dir bir yaña4

Dört yanından üşdi ḳaralar aña 

Kim ḳolın boynını dutdı kim elin5

Kim ayaġın kim ḳuçaḳladı bilin 

 Kendüyi ḳurtarımadı ol dilīr6

Baġladılar ḳıldılar anı esīr

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
A 417b Ġanīmet mālını rızḳın ṭavarın 

Müsülmānlar yaraġın cümle varın 

13375 Aluban ḳalʿasına gitdiler dir7

Yaḳın yirde ḳonuban yatdılar dir

Ḳarartdı gündüzüñ gice çü aġın8

Müsülmānlar birisi şişdi baġın

Segirtdi ol ṣabāḥa dek dürişdi 
Müsülmānlar çerisine irişdi

 13366 para: pāre İ. // Eyledi indi ḳılıç: İndi batdı ḳılıcuñ İ.
 13367 üstine: üstüne İ.
 13369 ḳurtarup: ḳurtarıp A. // üstine: üstüne İ.
 13371 düşdi: üşdi İ.
 13372 ḳolın boynını: boynun ḳulın A.
 13373 ḳurtarımadı: ḳurtaramadı İ.
 13375 Aluban: Alıban A. // ḳonuban: ḳonıban A.
 13376 çü: çün İ.
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 Varup Peyġāmbere ʿarż eyledi ol1

Başa ne geldügini söyledi ol 

Didi ḳılursañuz anlara çāre
Ḳılagörüñ irişmedin ḥiṣāra 

13380 Müsülmānlar ḳamusı aġladılar 
Ḳavum ḳardaş yüregin ṭaġladılar 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes Resūlu’llāh didi kimdür vara 
Ol Müsülmānları andan ḳurtara 

Pes ʿAlī didi buyur ben varayum2

Ḥaḳ buyurur-ısa ben ḳurtarayum 

 Ol ḳaralaruñ ṭaġına çıḳayum3

Ḳalʿaların başlarına yıḳayum

Hem Müsülmānlar didiler varalum 
Ol ḳaralaruñ kökini ḳıralum

13385 Didi Peyġāmber hele bir duralum4

Tañrıdan buyruḳ ne gelür görelüm 

İ 262b Bunı böyle söyleyince ol Resūl5

Geldi Cebrāʾīl irişdi gökden ol

Didi Allāh virbidi saña selām
Hem Müsülmānlara digil yā imām 

 Ger göreler-idi ol ölenlerüñ
Menzilini ol şehīd olanlaruñ

A 418a Ḳamusı ḥasret ḳıla-y-dı ölmege6

Anlaruñ ol menziline gelmege

 13378 Başa ne: Başına İ.
 13382 varayum: varayım A.
 13383 çıḳayum: çıḳayım A. // yıḳayum: yıḳayım A.
 13385 duralum: ṭuralum İ.
 13386 Geldi Cebrāʾīl (Berlin 362a): Cebrāʾīl geldi A, İ.
 13389 gelmege: irmege İ.
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13390 Her birinüñ menzili nūr-ı Naʿīm1

Ḳonşıları-durur o Rabbün Kerīm

Virbi leşker varsun anlar ḳaraya 
Ḳalası degül o ḳanlar ḳaraya

Pes Resūlu’llāh didi kim yā ʿAlī
Biñ yidi yüz kişi alġıl yā velī

 Yöri tīz yitegör ol yüzi ḳara12

Müsülmānları ḳoymadın ḥiṣāra3

Pes geyindi şāh ata bindi hemān
Bindi bile biñ yidi yüz pehlevān

13395 Hem ḳulavuz aldı ʿAbdu’llāhı dir
Ol bilürdi ḳandadur her rāhı dir

Yil gibi aḫşam olınca gitdiler
Ol Ḫarāb adlu yire çün yitdiler 

Gördiler müʾminlerüñ uluları4

Aġladı şāh göricegez anları

 Sildi yaşın pes didi yā müʾminīn5

Şimdi bir fikr eyledüm uş ben hemīn

Siz bularuñ izini ḳomañ yörüñ6

İlle at arġun dimeñ ḳatı sürüñ

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
13400 Ben aşayum bu ṭaġlaruñ başından 

Yayaḳ olup deresinden ṭaşından

Daḫı irişmedin ol yüzi ḳara 
Ben inşā-Allāh irişem ḥiṣāra 

 13390 nūr-ı: nūr u A. // Ḳonşıları-durur o (Berlin 362a): Ḳonşılıḳlarındadur A, İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13393 Tīz: Tiz A, M.
 13397 anları: onları A.
 13398 uş ben: ben uş İ.
 13399 İlle: İllā İ; at arġun: yorġun İ.
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Ki biz yitişmedin ol yüzi ḳara 
Olur düşvār irişürse ḥiṣāra

 Didi anlar şehā fermān senüñdür1

Kim ol derdlülere dermān senüñdür

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
A 418b Ki müʾminlere müşfiḳ mihribānsın2

Şefeḳat kānısın hem kārıdānsın 

13405 Ve-līkin ḳorḳaruz şāhā ḳaralar3

Sizi nā-gāh yaluñuzca göreler

Ki yavuz ḥarbecilerdür ḳaralar4

Iraḳ yirlerden ururlar yaralar

Ḳayurmañ bini didi anlara şāh5

Ki dāyim evliyāsın bekler Allāh

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Pes atını ḳodı yayaḳ oldı şāh6

Hem ʿAmur Meyyeyi bile aldı şāh 

Tañrıya ḳılup tevekkül ol dilīr
Yöridi ṭaġlar başından hem-çū şīr 

13410 Çün Müsülmānlar görinmez oldı şāh7

Allāha yüz urdı secde ḳıldı şāh 

İ 263a Didi yā Rab ʿināyet ḳıl ḥiṣāra18

Varayum varmadın ol yüzi ḳara9

Pes ṭabān ḳaḳdı revān oldı gider10

İlle ʿAmur Meyyeyi gör kim n’ider

 13403 Kim: Ki İ.
 13404 müşfiḳ mihribānsın: dāyim mihribānsıñ İ. // Şefeḳat: Ki şefḳat İ; kārıdānsın: kārıdānsıñ İ.
 13405 Ve-līkin: Velakin İ.
 13406 ḥarbecilerdür (Berlin 362b): ḫırıcılardur A, İ.
 13407 bini didi anlara: didi anlara beni İ.
 13408 yayaḳ: yayaġ A. // şāh: ol A.
 13410 Müsülmānlar: Müsülmānlara İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13411 Varayum: Varayım A.
 13412 İlle: İllā İ.
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 Yitemez şāha ne deñlü yügürür
Gāh olur kim şāh aña küyer durur 

And içer dir ol ʿAmur Meyye hemān 
Kim segirtmişem cihānda çoḳ zamān

13415 Görmemişem ben bu resme bir kişi1

Ger diler-ise yiter dutar ḳuşı

Segirtdiler irince çın seḥer-gāh12

İrişdi Vādī-yi ʿUmmāna ol şāh

Ṭaġ başından hem görindi ol ḥiṣār 
İndi dere içine ol şeh-süvār

 Gördi durur bir yüce köpri ulu3

Bir derede altı ırmaḳ ṭopṭolu 

A 419a Vardı köprinüñ başını gözledi4

Gördi daḫı gelmemişler izledi 

13420 Allāha şükr itdi yüz urdı yire5

Hem ṣalavāt virbidi Peyġāmbere

Üç kişi beklerdi anı gördiler6

Ne kişisin diyü şāha ṣordılar

Didi şāh bilmedüñüz mi siz beni7

Ben ʿAlīyem kāfirüñ ṣarb düşmeni 

 Dutdı üçin daḫı atdı ırmaġa8

Pāre pāre oldı gitdi ırmaġa

Pes oturdı köprinüñ başında şāh9

Çünki güneş ḳalḳdı oldı çāştıgāh 

 13415 Görmemişem ben: Görmemişemdür İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13418 durur: turur İ; köpri: köprü İ.
 13419 köprinüñ: köprünüñ İ.
 13420 itdi: eyledi İ. // virbidi: virdi ol İ.
 13421 kişisin: kişisiñ İ.
 13422 düşmeni: düşmānı İ.
 13423 Dutdı: Ṭutdı İ; üçin: üçün İ.
 13424 köprinüñ: köprünüñ İ.
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13425 Geldi irişdi ḳaralar leşkeri1

Develerde baġlu hem dutsaḳları 

Ḳamusı yaralu bīmār iñiler2

Ḳara ḳana bulaşup zār iñiler

İbn-i ʿAbbās bir devede baġlu hem3

Öñce gelür göñli cānı ṭolu ġam 

 Ḳara ḳanlara bulaşmış ol dilīr 
İñiler zārī ḳılur hem böyle dir

Dir buñalduḳ vaḳti-durur yā Aḥad
Virbi gelsün şāh-ı merdānı meded

13430 Çün işitdi bu sözi şāh aġladı4

Pes ʿAmur Meyyeye sen otur didi 

Baġlayuban yüzine ol-dem litām5

Geldi köprinüñ başına ol imām 

Çünki geçdi köpriyi deve hemīn6

Dutdı Fażluñ devesin şāh-ı emīn 

 Şişdi Fażluñ bendlerin bir bir tamām7

Aldı Fażlı yire ḳodı ol imām

A 419b Ol yiden kişi deveyi söyledi8

Ne kişisin niçün idersin didi

13435 Şāh yaḳasından ṣunup dutdı anı9

Pes götürdi ırmaġa atdı anı 

İ 263b Köprinüñ başını aldı şāh durur10

Ol gelen dutsaḳları dir indürür 

 13425 de: A nüshasında yoktur.
 13426 Ḳamusı: Ḳamu İ.
 13427 göñli: göñlü İ.
 13430 işitdi: İ nüshasında yoktur.
 13431 Baġlayuban: Baġlayıban A. // köprinüñ: köprünüñ İ.
 13432 köpriyi: köprüyi İ. // Dutdı: Ṭutdı İ.
 13433 Şişdi: Çözdi İ.
 13434 niçün: neyçün A; kişisin: kişisiñ İ; idersin: idersiñ İ.
 13435 dutdı: ṭutdı İ.
 13436 Köprinüñ: Köprünüñ İ; durur: ṭurur İ.
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Söylemez ol hīç yidenleri dutar1

Ḳaldurur yire çalar ṣuya atar

 Ol Müsülmānlar didi bu kim ola 
Kim gele bu yirde bu işi ḳıla 

Cebrāʾīl mi yā Ḥıżır mı ola bu 
İndi mi gökden ʿaceb bu yola bu 

13440 Bilmediler şāhı zīrā kim yüzin2

Örtüben bildürmez-idi kendüzin 

Yitdi ardınca ḳaralar leşkeri
Gördi almış bir kişi dutsaḳları

Tīz segirtdiler didiler iy kişi3

Ne kişisin sen ki ḳılduñ bu işi 

 Dīv misin perī misin yā ġūl mısın4

Ḳorḳma mısın ādemī degül misin 

Şāh didi ne cinnīyem ne dīv daḫı5

Ne ḫo ġūlam ne ḳıluram rīv daḫı

13445 Kāfire ben cān alıcıyam müdām 
Gelmişem kim cānuñuz alam tamām 

Ben ʿAlīyem ibn-i ʿamm-i Muṣṭafā6

Şāh-ı merdān şīr-i Yezdān Murtażā

Çün Müsülmānlar işitdi bu sözi 
Şādılıḳdan yaş-ıla ṭoldı gözi 

 Bildiler kim şāh-ı merdān-ımış ol 
Cānları derdine dermān-ımış ol 

A 420a Tīz elin öpüp yire yüz urdılar 
Yüzlerini ayaġına sürdiler

 13437 ol hīç: hīç ol İ; hīç: hiç A; dutar: ṭutar İ. // Ḳaldurur: Ḳaldurup İ.
 13440 Örtüben: Örtiben A.
 13442 Tīz: Tiz A, M.
 13443 Ḳorḳamısın: Ḳorḳmaz mısın İ.
 13444 ġūlam: ḳulam İ.
 13446 şīr-i: şīr ü İ; yezdān: merdān A.
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13450 Çün ḳaralar leşkeri bildi anı1

Kim ʿAlīdür dīn-i İslām arslanı 

Hayḳırışup her biri ün itdiler2

Dört yanından ḫarbelerle atdılar 

Şāh daḫı çekdi ḳılıcın uġradı3

Bir niçesin pāre pāre ṭoġradı

 Çün ḳaralar gördi şāhuñ cengini 
Ḥamlesini ḍarbını gülbengini

Ödleri yarıldı girü durdılar4

Zaʿleme tīz bir kişi göndürdiler 

13455 İlle gördiler yaluñuz şāh-ı dīn5

Pes ṭamaʿ eylediler yine hemīn 

Döndi Fażl eydür ki iy şāh-ı dilīr6

Bir ḳılıç vir baña da iy nerre-şīr 

Ben daḫı bile ḳılayum kāruzār7

Kim ḳatı acımışam iy şeh-süvār 

 Fażla daḫı bir ḳılıç virdi Emīr
Cenge başladı yöridi ol dilīr 

Şöyle kim ceng eyledi ol gün yine8

Ġarḳa oldı yine ḳara ḳanına

13460 Hem yesīr olan Müsülmānlar daḫı9

Cenge girdiler yine anlar daḫı 

İ 264a Kīn-ile oldı yine bir kāruzār
Ol ḳara ḳum ḳandan oldı lāle-zār

 13450 arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.
 13451 Hayḳırışup: Ḥayḳırışıp A. // ḫarbelerle: ḫarbeler İ.
 13452 ṭoġradı: doġradı A.
 13454 girü durdılar: giri ṭurdılar İ. // Tīz: Tiz A, M.
 13455 İlle: İllā İ.
 13456 vir baña da: da baña vir İ.
 13457 ḳılayum: ḳılayım A.
 13459 ḳara: ḳaralar İ.
 13460 yesīr: esīr İ.
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Hem ʿAlī ḫışm eyleyüp cenge girür1

Birini dutar birisine urur

 İkisi daḫı ururlar ḫurd u ḫām2

Pes birin daḫı dutar urur imām

A 420b Birine urur ikisini yıḳar3

Üçünüñ de düşmedin cānı çıḳar

13465 Ḳaralar işbu cengi çünki gördi14

Ḳaçup ṣarb ḳayalar başında durdı5

Pes Müsülmānlar oturdı bir zamān
Geldi pes Zaʿlem irişdi dir hemān

Gördi ol baġladuġı dutsaḳları6

Hep çözilmiş giñ yire çıḳmış varı

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Ġanīmetler alınmış ḫalḳ urılmış
Ki ḳavmı daḫı ġāyet de ḳırılmış

Görür Fażluñ elinde tīġ-i bürrān7

Durur arslan gibi ḳarşuda ġurrān

13470 Didi yā ibn-i ʿAbbās şimdi saña
Ulu and virürem ulu Ḫudāña

Kim açdı bendüñi baña diyesin8

Kim itdi bu işi saña diyesin

İbn-i ʿAbbās didi aña vāy saña
Eydeyüm diñle iy delü hāy saña

 

 13462 dutar: ṭutar İ.
 13463 ḫurd u: ḫurd-ı A. // dutar: ṭutar İ; urur: ṭurur İ.
 13464 Birine: Biri ile İ; ikisini: ikisin İ. // Üçünüñde: Görince İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13465 durdı: ṭurdı İ.
 13467 Hep: Hem İ; çözilmiş: çezilmiş A.
 13469 tīġ-i: tīġ ü A. // Durur: Turur İ; arslan: aṣlan A, arṣlan İ.
 13471 bendüñi: bendiñi A.



1401Sîretü’n-Nebî

Ol açdı ol ki Ḫayber ḳapusını1

Ḳoparup yıḳdı burcın yapusını

Ol açdı kim küfür kökini sökdi2

Kesüp şirk başlarını yire dökdi

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
13475 Ḥaydar-ı Kerrār İmāmu’l-aṣfiyā3

Seyyidü’l-ebrār şāh-ı evliyā

Şāh-ı merdān ibn-i ʿamm-i Muṣṭafā4

Nāṣır-ı dīn ol ʿAliyyü’l-Murtażā

Didi Zaʿlem bu ʿAlī bunda saña5

Nireden geldi ṣoraram di baña

A 421a Gökyüzinden mi düşüpdür bunda ol
Yāḫu yirler dürilüp oldı mı yol

Didi ḳandan geldi-se uşda durur6

Ḳarşuña arṣlan gibi seni görür

13480 Baḳdı gördi kim durur bir nāmudār7

Arslana beñzer durur bir şāh-süvār

Kim cihānda bir daḫı beñdeşi yoḳ
Yaluñuz mānendi yoḳ yoldaşı yoḳ

Naʿra urdı ol laʿīn bir hevlināk
Kim ḳayalar ḳopdı düşdi çāk çāk

 Ol derenüñ içine ṭoldı üni8

Pes buyurdı cenge cümle ḳavmını

 13473 burcın: burcı A.
 13474 başlarını: başların İ.
 13475 Ḥaydar-ı: Ḥaydar u A.
 13476 Nāṣır-ı: Nāṣır u İ.
 13477 bunda: bundan İ.
 13479 uşda durur: üsde ṭurur İ. // Ḳarşuña: Ḳarşu İ.
 13480 durur: ṭurur İ. // Arslana: Aṣlana A, Arṣlana İ; durur: ṭurur İ; şāh-süvār: şeh-süvār İ.
 13483 buyurdı: A nüshasında mükerrer yazılmıştır.
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Ol ḳaralar ḳıldı bir kezden fiġān1

Pes segirtdiler ʿAlī üzre hemān

13485 Çün yaḳıncaḳ geldiler şāh-ı cihān
Añsuzın bir naʿra urdı nā-gehān

Ḳaralar ṣandılar kim ṣūr urıldı12

Gidüp ʿaḳlı yürekleri yarıldı3

İ 264b Pes didi şāh iy laʿīnler siz beni
Naʿra-y-ıla ḳorḳudur mısız beni

 Ẕü’l-fiḳārın çekdi pes şāh uġradı4

Bir niçesin pāre pāre ṭoġradı

Üşdi şāha dört yanından ḳaralar5

Hīç yiñilmez şāh ne deñlü pāreler

13490 Dört yanından şāh daḫı şöyle ḳırar6

Dört yanında gevde oldı bī-karār

Ḳaralar ḳurt gibi güleşüp üşdi27

Ki şāh arslan gibi ortaya düşdi8

Varmaz oldı kimse ḳatına hemān
Dört yanından ün idüp ḳılur fiġān

A 421b Gördiler kim kim yaḳın varsa ölür9

 Yāḫu başsuz yā iki pāre olur

Fażl eydür dört yanından ḳaralar10

Ḥarbeye dutdılar ol bed-kāreler

 13484 ʿAlī: İ nüshasında yoktur.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür. Bu beyit İ nüshasında 13483. beyitten sonra yazılmıştır.
 13486 Ḳaralar: Ṣanasın A; ṣandılar: ṣındılar A.
 13488 niçesin: nicesin İ; ṭoġradı: eyledi A.
 13489 şāha: şāhuñ İ; yanından: yanında İ.
 13490 gevde: kelle İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13491 ḳurt: ḳurd A; güleşüp: güleşip A. // arslan: aṣlan A, arṣlan İ.
 13493 kim: ki İ.
 13494 dutdılar: ṭutdılar İ.
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13495 Yılanlar gibi ḥarbeler ʿAlīye11

Yaġardı dört yanından ol velīye

Redd iderdi ḳamusın birin aña
Hīç ṭoḳındurmaz-ıdı ḳaldum ṭaña

Gördi Zaʿlem şāha kimse varamaz2

Ḳaḳıdı didi bu iş key yaramaz

 Bir kişi ol siz iki biñ nāmudār
 Baṣdı sizi ḳanı ġayret ḳanı ʿār

Atdan inüñ hep yayaḳ oluñ hemīn
Kim ḳatı yorġundur ol şimdi yaḳīn

13500 Dört yanından ün idüp aña üşüñ3

Ḳorḳmañ andan güvleñ üstine düşüñ

Cehd idüñ siz tā dutagörüñ anı4

Baṣagörüñ tīz yire uruñ anı

İndi atdan kendüsi hem ol laʿīn
Hep ḳaralar atdan indiler hemīn

 Cümlesi bir kezden āheng itdiler
Yöridiler şāha gülbeng itdiler 

Ḳamusı güvleyüp şāh üzre düşdi25

Hezārān ḳarġa bir şāhine üşdi6

13505 Çünki şāh bunları böyle gördi dir 
Naʿra urur hayḳırur ol nerre-şīr 

Bir elinden dutuban birin ṣalar7

Dördini bişini öldürür çalar

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13497 key: kim key İ.
 13500 güvleñ: gürleñ İ; üstine: üstüne İ.
 13501 idüñ siz tā (Berlin 365a): idegörüñ A, İ; duta: ṭuta İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13504 güvleyüp: gürleyüp İ.
 13506 dutuban: dutıban A; ṭutuban İ. // öldürür: öldürüp İ.
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Pes birin daḫı ṣunar dutar yine1

Öldürür çalar bişini dördine

A 422a Gāh ḳılıç-ıla urur ṣarb yaralar2

Dört yanından ṭoldı pāre pāreler

Şöyle ceng itdi o gün şīrāne şāh 
Kim ṣanasın ṭalmış-ıdı ḳana şāh 

13510 Bir bölügi ḳırılur biri gelür3

Ölüsin baṣar geçer diri gelür 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
İ 265a Kim anlar ṣaf ḳoşun bilmezler-imiş4

Ber-ā-ber duruban gelmezler-imiş

Biri birinüñ ardınca gelürler
Biri dönmez ḳamusı ger ölürler

 Şu deñlü ḳırdı ol şāh-ı yigāne5

Ki ḳan ırmaḳları oldı revāne

Ḳaralar ʿāciz oldı ḳaldı nāçār6

Bu kez Zaʿlem ilerü geldi nāçār

13515 Çıġırdı ḳaralara ḳaḳıyup dir7

Ki bīzār oldı sizden ol ṣalup dir 

Ki İncīl daḫı sizden oldı bīzār18

Kim ḳılurlar sizüñ-ile kāruzār

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Bunca bu daʿvālar-ıla geldüñüz9

Bir kişiden cümle girü ḳalduñuz

 13507 ṣunar dutar: ṭutar ṣunar İ.
 13508 ṣarb: ḍarb İ; yaralar: pāreler İ. // ṭoldı: oldı İ.
 13510 Ölüsin: Ölüsün İ.
 13511 duruban: durıban A, ṭurup İ.
 13513 ḳan ırmaḳları: ḳanlar ırmaġı İ.
 13514 ilerü: ileri İ.
 13515 ḳaḳıyup: ḳaḳıyıp A. // ṣalup: ṣalıp A.
1 Bu beytin ikinci dizesinin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 13517 geldiñüz: geldüñüz A. // ḳaldıñuz: ḳalduñuz A.
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 Siz girü duruñ ben aña varayum1

Ḥarbe-y-ile baġrın iki yarayum

Sürdi şāhuñ üstine dir ol laʿīn2

Ḳana dönmiş gözi ḫışmından hemīn 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
13520 Köpürmiş ner deve gibi delürmiş3

Ḳaḳımaḳdan ṭamarları belürmiş 

Elinde ḥarbesi vardı sinānı
İki arşun uzunı bil sen anı 

A 422b Ki bir ḳarış anı ger seng-i ḫāre
Urursa olur-ıdı pāre pāre 

 Ḳaḳıdı eyledi ün ḳıldı fiġān4

Sürdi şāhuñ üstine dir nā-gehān

Didi Şerṭūş oġlı Zaʿlemven bugün15

Yā ʿAlī alġıl elümden sen bugün6

13525 Bu bir ḍarbı ki gözlerüñ cihānı7

Daḫı görmeyiserdür bil sen anı

Atar ḥarbe-y-le şāhı nā-gehānī8

Nişān idüben ol şāh-ı cihānı 

Tīz ṣavuldı ḥarbe öñinden ʿAlī29

Çünki geçdi ṣıçradı dir ol velī 

 Havāda ḥarbesini ṣundı dutdı10

Çevürdi Zaʿlemi gözledi atdı

 13518 girü: giri İ; ben aña: bu kez ben İ.
 13519 üstine: üstüne A, İ.
 13520 ner: bir İ.
 13523 eyledi ün: ün eyledi A; ol ün eyledi İ. // üstine: üstüne İ; nā-gehān: nāgihān A.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 13524 Şerṭūş: Şerşūş İ.
 13525 ḍarbı ki: ḍarb ile İ.
 13526 ḥarbe-y-le: bile harb İ.
2 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 13528 dutdı: ṭutdı İ.
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Didi al ḥarbeñi Ḥaydar elinden1

Ki evlā sensin al bu er elinden 

13530 Ḥarbe-y-ile Zaʿlemi şāh-ı cihān12

Atdı dir gögsinden urdı nā-gehān3

Yüregin yardı çıḳdı püşte ol dir4

Yıḳıldı yüzi üzre küşte ol dir

Ḳaralar leşkeri bāḳī ḳalanı 
Çün eyle gördiler dir anlar anı 

 Didiler biz melik ḳatına anda5

Varıcaḳ ne diyelüm diñ ki bunda

Ḳamumuz bunda şöyle ḳırılayuz6

Varup anda utanınca yüz-e-yüz 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
13535 Ḥamle ḳıldılar yine şāha hemān 

Yitdi bir ün ardlarından nā-gehān

İ 265b İrdi İslām pehlevānları üni
Dīn-i İslām cān-fişānları üni

A 423a Geldi yitdi biñ yidi yüz pehlevān7

Sürdiler ḳaralar üstine revān 

 Şebde-y-ile hep birin götürdiler8

Ḳalduruban yüzi üzre urdılar 

Çün ḳaralar gördiler bu leşkeri
Yüz çevürüp ḳaçdılar dir her biri 

 13529 evlā sensin (Berlin 365b): evlāsın sen A, İ; al: İ nüshasında yoktur.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 13530 Ḥarbe-y-ile (Berlin 365b): Ḥarbesi-le A, İ.
 13531 ol: İ nüshasında yoktur.
 13533 diñ: yiñ A.
 13534 yüze yüz: yüzevüz İ.
 13537 üstine: üstüne İ.
 13538 birin: birer A. // Ḳalduruban: Ḳaldurıban A.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
13540 Kimi düşdi derelerde ḳırıldı

Kimi yüzi ḳayalarda sürildi

Ḳaranuñ ḳaçdılar ḳalan dirisi 
Ki ḳalmadı ḳayalarda birisi 

Ḳavuşdı ol Müsülmānlar hemīn dir 
Ḳamusı öpdiler şāhuñ elin dir

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Fażla daḫı tehniyet eylediler1

Kim selāmatlıġa şükr it didiler 

Pes didi şāh iy Müsülmānlar hemīn2

Ḳonmazuz biz ille ol ḳalʿa dibin 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
13545 Egirdelüm varalum ol ḥiṣārı3

Ne gösterür görelüm rūzigārı

Müsülmānlar geçüp gitdi ḥiṣāra
Ṣıġındılar yine Perverdigāra

Ḳaralardan ḳaçanlardan irişdi4

Ḥiṣāra Sāḫıṭa yitdi dürişdi

 Ki Sāḫıṭ şāhı-y-ıdı ḳalʿanuñ dir
İrişdi ḳatına çünkim anuñ dir 

Ḫaber virdi ne ḥāller geldügini5

O Zaʿlem pehlevān hem öldügini 

13550 Didi Sāḫıṭ şu resme pehlevānı 
Kimüñ var cānı kim öldüre anı 

Didiler Ḫayberi ṭartup yıḳandur6

Ḳurayża mancınıġ-ıla çıḳandur 

 13543 selāmatlıġa: selāmetligine İ; it didiler: itdiler İ.
 13544 ille: illā İ.
 13545 Egirdelüm: Eglenmeyüp İ.
 13547 ḳaçanlardan: ḳaçanlar hep İ.
 13549 öldügini: öldügüni A, İ.
 13551 Ḳurayża: Ḳurayẓa İ; mancınıġ-ıla: mancılıġ-ıla A, mancılıġına İ.
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A 423b ʿArablar pehlevānların ḳırandur
Ulu begler boyunların urandur 

 ʿAlīdür uşda irişdi ḥiṣāra
Yi başuñ ḳayġusın varken müdāra

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes buyurdı Sāḫıṭ iki yüz ḳara
Tīz silāḥın ala derbende vara

13555 Çün Müsülmānlar irişdi gördiler1

Kim yüce derbendi baġlu gördiler

Bir zamān ceng eyleyüben döndiler2

İndiler derbend dibine ḳondılar 

Ġāfil-iken ol Müsülmānlar hemān 
Ḳopdı ol derbend başında bir fiġān 

 Geldi yitdi anda bī-ḥad ḳaralar
Her birisi atdı seng-i ḫārālar 

Ortasında begleri bile süvār3

Bir keher at üzre binmiş nāmudār 

13560 Ebrīşümden ḫāṣ ʿabā altun eyer4

Hem muraṣṣaʿ var başında tāc-ı zer

İ 266a Dört yañasında ḳaralar bī-şümār5

Cümle yayaḳ ortada kendü süvār

Ün idüp atdılar çoḳ ṭaşı anda16

Şehīd oldı bir iki kişi anda

 Göçdiler andan Müsülmānlar hemīn7

Bir yire daḫı varup ḳondı yaḳın

 13555 durdılar: gördiler A.
 13556 eyleyüben: eyleyiben A, eyleyüp İ; döndiler (Berlin 366b): durdılar A, ṭurdılar İ. // dibine: dibinde İ.
 13557 nāmudār: nā-gehān A.
 13560 Ebrīşümden: Ebrüşümden A.
 13561 yañasında: yanında İ; bī-şümār: bī-ḳarār A. // kendü: kendi İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13563 yaḳīn: hemīn İ; Bir yire daḫı varup ḳondı: Varuban bir yirde ḳondılar İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Gelüp derbend başında durdı Sāḫıṭ1

Müsülmānları baḳup gördi Sāḫıṭ

13565 Didi iy ehl-i Yeẟrib n’olduñuz siz2

Neye irişdüñüz ne bulduñuz siz

Ki bir cāẕūya uyarsız gelürsiz3

Benüm bigi bege yaġı olursız

A 424a ʿArablar baṣduñuz aldanduñuz mı
Beni daḫı olardan ṣanduñuz mı

 Benem Sāḫıṭ ki benden dīv herāsān4

Olurlar pādişāhlar cümle tersān

Benem Sāḫıṭ ki deryāda nehengler5

Ḳara ṭaġlarda arslanlar pelengler 

13570 Ḳılıcum ḳorḳusındandur girīzān
Ki gürzüm heybetinden cümle lerzān

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes buyurdı ṭaşlar oḳlar atdılar
Aḫşama dek oḳ-ıla ceng itdiler

Çünki aḫşam oldı cengden döndiler6

Her biri yirlü yirine ḳondılar 

 Gitmedi derbendüñ üstinden laʿīn7

Gitdi gice çün ṣabāḥ oldı hemīn 

Pes Müsülmānlar durup ḳıldı namāz8

Nuṣret isterler Ḥaḳa ḳılup niyāz

 13564 durdı: ṭurdı İ.
 13565 n’olduñuz: n’oldıñuz İ. // ne bulduñuz (Berlin 366b): yā n’olduñuz A, yanulduñuz İ.
 13566 Ki: Kim İ. // bigi: gibi İ.
 13568 benden dīv: dīv benden İ.
 13569 arslanlar: aṣlanlar A, arṣlanlar İ.
 13572 yirine: yirinde İ.
 13573 üstinde: üstünde A, İ.
 13574 durup: ṭurup İ; ḳıldı: ḳıldılar İ.
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13575 Rāvī eydür Saʿduñ oġlı Ḳays revān1

Kim ol-ıdı ḳatı gürbüz pehlevān

Geldi şāha didi bi’llāh yā emīr
Baña ādem ḳoşġıl iy şāh-ı dilīr

Bu ḳaralarla bu derbendde bugün2

Ceng ideyüm tā olınca ġarḳ-ı ḫūn

 Ḥaḳ yolında ben bugün bir kāruzār3

Ḳılayum kim ṭaña ḳalsun rūzigār

Yire ṭaşlar gibi başlar ṣaçayum4

Yardım itse Ḥaḳ bu derbendi_açayum

13580 Didi şāh yā Ḳays bu derbend ṣarb-durur15

Kim ḳaralar ḳayalar key ḍarb urur6

Hem yücedür yolları düşvār-durur27

İlle ḳorḳma bize Allāh yār-durur8

A 424b Yöri imdi durmaġıl olġıl revān9

İnşā-Allāh açasın yā pehlevān

 Ḳoşdı yüz yoldaş daḫı aña emīr
Ḫurrem oldı key sevindi ol dilīr

Kim ol-ıdı ḳatı gürbüz pehlevān
Şāha beñzer ol-ıdı dirler hemān 

13585 Yöridi yoldaşları-la ol dilīr
Çünki derbendüñ dibine vardı dir 

Didi erler ḳorḳmaz ölmekden yaḳīn10

Ḫāṣṣa anlar kim olalar müʾminīn 
 13575 Saʿduñ: Saʿdıñ İ; revān: hemān İ.
 13577 ḳaralarla: ḳaralar İ. // ideyüm: ideyim A.
 13578 Ḳılayum: Ḳılayım A.
 13579 ṣaçayum: ṣaçayım A. // açayum: açayım A.
1 Bu beytin ikinci dizesi İ nüshasında yoktur.
 13580 key: A nüshasında yoktur.
2 Bu beytin ilk dizesi İ nüshasında yoktur.
 13581 İlle: İllā İ.
 13582 durmaġıl: ṭurmaġıl İ.
 13586 ḳorḳmaz  (Berlin 367a): ḳorḳmañ A, İ; yaḳīn: hemīn İ.
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İ 266b Dürişelüm cān-ıla ceng idelüm
Ḥaḳ ḳatına ḳara ḳanlu gidelüm

 Dār-ı dünyādan ḥaḳīḳat kim hemān
Dār-ı ʿuḳbā yig-durur yoḳdur gümān

Pes ḳılıcın çekdi ḳalḳan dutdı dir1

Yöridi derbende yayaḳ ol dilīr 

13590 Yārenleri ḳafāsınca piyāde12

Yöridiler getürüp Ḥaḳḳı yāda3

Çün ḳaralar Ḳaysı gördiler revān4

Kim gelür arslan gibi bir pehlevān 

Çıġrışup ün idüp itdiler fiġān5

Ḳarşulayup cenge durdılar hemān 

 Ḳayalardan seng-i bārān itdiler6

Yuladılar ṭaşlar oḳlar atdılar 

Ḳalḳana aldı Müsülmānlar anı7

Ancası oldı şehīd aḳdı ḳanı

13595 Yöridi arslan gibi Ḳays ol dilīr8

Çıḳdı derbend ucına ol nerre-şīr 

A 425a Ḳaralar ḳurt gibi üşdiler ḳamu9

Güvleyüp üstine düşdiler ḳamu

Ḳaralarda var-ıdı bir pehlevān10

Adı Kendūy sürdi Ḳaysa ol revān 

 Ḳays-ıla ol-dem ber-ā-ber oldılar 
Ḳılıç-ıla birbirini çaldılar

 13589 dutdı: ṭutdı İ. 
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13590 Yārenleri: Yarenleri A. // Yöridiler: Yöriler İ.
 13591 arslan: aṣlan A, arṣlan İ.
 13592 Çıġrışup: Çıġrışıp A; ün idüp: idüp ün İ. // Ḳarşulayup: Ḳarşulayıp A; durdılar: ṭurdılar İ.
 13593 Yuladılar (Berlin 367a): Yöridiler A, İ.
 13594 Ancası: Nicesi İ.
 13595 arslan: aṣlan A, arṣlan İ.
 13596 ḳurt: ḳurd A, İ. // üstine: üstüne İ.
 13597 ol: İ nüshasında yoktur.
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Şöyle urdı bir ḳılıç Ḳays ḳaraya1

İki pāre oldı gitdi dereye

13600 Hem Müsülmānlar irişdiler bile 
Ḳaraları ḳırdılar ḳılıç-ıla 

Geçmedin bir sāʿat ol ceng üzre hem2

Dikdiler derbendüñ üstine ʿalem 

Dirilüp bir yire ün bir itdiler3

Pes bülend ün-ile tekbīr itdiler 

 Hem derede duran İslām leşkeri4

Tekbīr itdi göricegez oları 

Muṣṭafāya hem ṣalavāt hem selām 
Virbidiler yüce ün-ile tamām 

13605 Çün ḳaralar bunı böyle gördiler 
Ḳaçdılar ḳalʿalarına girdiler 

Baġladılar ḳapusın muḥkem anuñ 
Çıḳdılar bārūlarına ḳalʿanuñ 

Ḳurdılar ṭoplar u ṭaşlar atdılar
Hem Müsülmānlar yitüp ceng itdiler 

 Ḳatı ceng itdiler anda bir zamān 
ʿĀciz oldılar Müsülmānlar hemān 

Gördiler kim ḳalʿa key ṣarb döndiler5

Ṭop irişmez yire varup ḳondılar 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
13610 Günüzün aḫşama dek ceng iderler 

Gice olıcaġaz dönüp giderler 

 13599 dereye: araya İ.
 13601 ol ceng üzre hem: üzre ceng hemān İ. // üstine ʿalem: üstüne ʿalem hemān İ.
 13602 Dirilüp: Dirilip A.
 13603 oları: anları İ.
 13609 varup: varıp A.
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A 425b Egirdürler sekiz gün ol ḥiṣārı1

Ki her gün ceng-idi leyl ü nehārı 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
İ 267a Çünki irdi dir ṭoḳuzıncı gice

Diñle şāhı neyledi anda nice

 Ḳalʿaya yaḳın ḳaravul kendüsi2

Durmış-ıdı dir işitdi bir sesi

 Her ne deñlü gice olursa siyāh3

Görür-idi anda gündüz gibi şāh

13615 Hem ıraḳ yirden işidürdi üni4

Añlar-ıdı her ne kim didügini

Gördi açıldı ḳapusı ḳalʿanuñ
Çıḳdı dört yüz kişi içinden anuñ

Her birinüñ ellerinde ḥarbeler
Hem götürmişler ḳamusı ḳırbalar 

 Kim dereden varalar ṣu alalar5

Gice-y-ile ol ḥiṣāra geleler

Pes uyardı leşkerini şāh hemīn6

Didi dınmañ söylemeñ oluñ emīn

13620 Tā ḳaralar sizi uyır ṣanalar 
Ṭuymadılar ṣanalar inanalar 

Ḳarışayum anlara ben varayum7

Ḳalʿaya ben anlaruñla gireyüm 

Muṣṭafā yolına ḳodum cānumı8

İlle diñleñ iy yārenler ünümi

 13611 leyl ü: leyli A, İ.
 13613 ḳaravul: ḳara ol İ. // Durmış: Görmiş İ.
 13614 Görür-idi: Görürüdi A.
 13615 didügüni: didügini A.
 13618 dereden: derelerden A.
 13619 dınmañ: ṭınmañ İ.
 13621 Ḳarışayum: Ḳarışayım A.
 13622 İlle: İllā İ; yārenler: yarenler A.
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 Çün āvāzum işidesiz gelesiz1

Ceng içinde baña yoldaş olasız

Pes ḳılıç ḳuşandı ol şāh-ı dilīr
Aldı ḳalḳan bir ṭulum götürdi dir

13625 Ol Müsülmānlar didiler yā emīr 
Ḳorḳaruz bu işden iy şāh-ı dilīr

A 426a Dün buçuġıdur gice böyle siyāh2

Görmemişsin bu ḥiṣārı hem i şāh 

Ḳapusın derbendlerin ṣarb yirlerin3

Hem içinde ḳanda gider yolların 

 Görmemişsin niçe ola varasın4

Yaluñuzca bu ḥiṣāra giresin

Hem ḳara itler içinde bī-ḳarār5

Ḳorḳaruz sen yaluñuz iy şehriyār 

13630 Didi şāh göñlüñüzi ḳıluñ emīn6

Ḥaḳ benümle biledür yā müʾminīn 

Hem Resūlüñ göñli hem-rāhum-durur7

Dāyimā gözler beni şāhum-durur

Bunı didi vü revān oldı emīr8

Tañrıya ḳıldı tevekkül ol dilīr 

 Ḳaralar gitdügi yola vardı ol9

Bir ḳaya ardında puṣup durdı ol 

Ḳaralar geldi ṣu ṭolu ḳabları 
Ṣolıyusıña yörirler her biri

 13623 āvāzum: avāzum A.
 13626 Görmemişsin: Görmemişsiñ İ.
 13627 Ḳapusın derbendlerin: Ḳapusını derbendlerini İ.
 13628 Görmemişsin: Görmemişsiñ İ.
 13629 ḳara: İ nüshasında yoktur. // şehriyār: şeh-şüvār İ.
 13630 benümle biledür: benümledür bile İ.
 13631 Dāyimā: Dāʾimā İ.
 13632 vü: İ nüshasında yoktur.
 13633 gitdügi: gitdigi İ. // durdı: ṭurdı İ.
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13635 Ḳarışup şāh anlara girdi yola11

Anlaruñla kalʿaya vardı bile

Gördi durur ḳapuda biş yüz kişi2

Hep geyimlü her biri gürbüz kişi 

Ellerinde ḥarbe çökmişler dizin 
Gizlemişler ḳalḳan içinde yüzin

İ 267b İç yanında ḳalʿanuñ Sāḫıṭ durur 
Kim geleni gideni bir bir görür 

Yanar meşʿaleler odlar çırāḳlar23

Ki görinür yaḳınlar u ıraḳlar4

13640 Ṭopṭolu ḳalʿa ḳaralar leşkeri
Hep yaraḳlu dīve beñzer her biri 

A 426b Ṣuya gidenler ḳamusı geldiler5

Baḳdı Sāḫıṭ gördi şāhı bildiler

Hayḳıruban size yā ḳavm vāy didi 
Kim-durur bu ortañuzda hāy didi 

 Bu kişi sizden degüldür kim-durur6

Kim gelür dünle ḥiṣāruma girür 

İşitdi çün bunı şāh döndi baḳdı37

Ṭulumın arḳasından tīz bıraḳdı8

13645 Ẕü’l-fiḳārı çekdi didi iy laʿīn9

Bilmedüñ-ise beni bilgil yaḳīn 

Ben ʿAliyyü’l-Murtażāyam Murtażā10

İbn-i ʿamm-i Muṣṭafāyam Muṣṭafā 

1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 13636 durur: ṭurur İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13639 yaḳınlar u: yaḳınları İ.
 13641 gördi şāhı: şāh ol dem İ; bildiler: bildi dir A.
 13643 ḥiṣāruma: ḥiṣārıma İ.
3 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13644 Ṭulumın: Tulumın A.
 13645 yaḳīn: hemīn İ.
 13646 ʿAliyyü’l-Murtażāyam: ʿAlīyem Murtażāyam İ.
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Şāh-ı ebrār Ḥaydar-ı Kerrār benem 
İbn-i ʿammi seyyid-i muḫtār benem 

 Kāfirüñ cānın alıcıyam belī1

ʿĀleme adı ṭolan benven ʿAlī

Didi bunı ḥamle ḳıldı şāh hemīn2

Ṣıçradı düşdi yire ḳaçdı laʿīn

13650 Ün idüben didi ḳomañ hāy bunı3

Av-durur geldi dutuñ ḳolay bunı

Dört yanından ol ḳaralar üşdiler 
Ḳaçdı Sāḫıṭ ortalıġa düşdiler

Şāh-ıla Sāḫıṭ arasın aldılar 
Cānlarını aña īẟār ḳıldılar

 Gördi çünkim bunları şāh-ı emīn 
Döndi andan ḳapuya sürdi hemīn 

Ḳapu daḫı açuġ-iken yitdi şāh
Pes bülend ün-ile tekbīr itdi şāh 

13655 A 427a Ḳapuyı yapdurmadı anda durur4

Tekbīr ider bir ḳatı naʿra urur 

Yanḳulandı ṭaġlara ṭoldı üni
Çün Müsülmānlar işitdiler anı

Dīn-i İslām leşkerinüñ erleri5

Ḥaḳ çerisinüñ ulu serverleri

 Zeyd ü Ḳays u daḫı Miḳdād u Hümām
Ṭalḥa ʿAmmār hem Zübeyr ibn-i ʿAvām

Ḫālid ü ʿAbbās ʿAmur Maʿdī-i şīr16

Saʿd-ı pinhān hem Ebū Düccānedir7

 13648 ṭolan: ṭolu İ.
 13649 Didi bunı: Bunı didi İ.
 13650 dutuñ: ṭutuñ İ.
 13655 durur: ṭurur İ.
 13657 Ḥaḳ: İ nüshasında yoktur.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 13659 pinhān (Berlin 369a): Bin Hān A.
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13660 Hem Ḫuẕeyfe Saʿd-ı Vaḳḳāṣ pehlevān 
Hem ʿUbeyde atası daḫı revān

Ḳalʿanuñ ḳapusına irişdiler 
Ḳarşuladı ḳaralar ürişdiler 

İtmediler ḳaralardan hīç bāk1

Çıḳdı göklere ḳılıçdan çāk-e-çāk 

 Ḳaraları iki iki böldiler
Geçdiler ḳalʿa ḳapusın aldılar 

İ 268a Girdiler ḳalʿaya gördiler emīr  
Ṣanki ḳaṣṣāb olmış ol şāh-ı dilīr 

13665 Şöyle ḳırmış ḳapuda ḳaraları
Kim ṣoḳaḳlar ṭopṭolu pāreleri

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Çü şāhı gördiler ol ceng-i şīrān
Yine bir cūşa geldi ol dilīrān

Delürdiler yine divāneler dir
Ḳılıçlar urdılar merdāneler dir

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Her kime irseler iki biçdiler 
Ḳaralar ḳapuyı ḳoyup ḳaçdılar 

Ḳalʿanuñ orta yirine vardılar2

Giñ yir-idi anda cenge durdılar 

13670 A 427b Hem Müsülmānlar irişdiler bile
Ol ḥiṣāruñ içi ṭoldı ceng-ile

Ḳaralarla Müsülmānlar ṭolaşdı13

Erenler ḳara ḳanlara bulaşdı

 13662 çāk: ḫāk İ.
 13669 durdılar: ṭurdılar İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
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Bir ḳıyāmet anda ḳopdı ol gice1

Ṭoldı ḳalʿa ḳan-ıla uçdan uca

 ʿAvret oġlan şöyle ḳıldılar fiġān
Yanḳulandı ün-ile ṭoldı cihān

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Yürekler deldi çıḳdı geçdi oḳlar
Seçilmez oldı ḳaralardan aḳlar

13675 Kesildi el ayaḳ buṭlar sökildi2

Ayaḳlar altına başlar dökildi  

Bu ġavġāda bu ceng germ-iken ol şāh3

Gözi ol Sāḫıṭa ṭuş oldı nā-gāh 

Ögütler ḳavmını öglendürürdi4

Elinde bir ʿamūd dutmış dururdı

 Ki ḳırḳ baṭman demürdendi düzilmiş
Mesīḥüñ ṣūreti anda yazılmış 

Aṣılmış ḫalḳalar altun gümişler 
Mücevvef kim içine yiller işler 

13680 Ki ṣalduġınca deprenürdi anlar5

Çıḳardı her birinden dürlü ünler 

Mehīb āvāzeler andan çıḳardı 
Çalarsa seng-i ḫārāyı yıḳardı 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Şāhı daḫı gördi bildi ol laʿīn 
Gürzi-le oldı ḥavāle ol hemīn 

 Gürz-ile ol şāh elinde Ẕü’l-fiḳār6

Ḳıldılar anda bir ulu kāruzār

 13672 anda ḳopdı: ḳopdı anda İ.
 13675 buṭlar: bud İ.
 13676 ġavġāda bu ceng germ-iken: ġavġā vü bu ceng içinde İ. // ṭuş: duş İ.
 13677 dutmış dururdı: ṭutmış ṭururdı İ.
 13680 anlar: onlar A.
 13683 anda: anlar İ.
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A 428a Cengde şöyle çābük-idi ol laʿīn1

Defʿ iderdi ḍarbını şāhuñ yaḳīn

13685 ʿĀḳıbet furṣat buluban şāh aña2

Bir ḳılıç urdı emīr nā-gāh aña 

Ol ʿamūdı ḳarşu virdi ol laʿīn 
İndi ḳılıç ol ʿamūdına hemīn

Bir ḫıyār gibi iki biçdi anı3

Geçdi andan kesdi bir uyluġını 

 Düşdi yire yüzi üzre ol laʿīn 
Bir ḳılıç daḫı yine urdı hemīn 

İ 268b İki pāre oluban aḳdı ḳanı4

Gitdi ṭamu itlerine bed-cānı 

13690 Geldi Ḳays kesdi ayırdı başını 
Bir cidāya ṣançdı ḳaldurdı anı 

Pes nidā ḳıldı didi iy ḳaralar  
İy laʿīn bed-baḫtlar iy bed-kāralar 

Dökmeñüz herze yire ḳanuñuzı 
Ṭamuya yandurmañuz cānuñuzı 

 Dirligüñüzi ġanīmet bilüñüz15

Bāṭıl işi ḳoñ Müsülmān oluñuz 

Kim anuñ-çün kim ḳırılur varuñuz6

Uş cidā başında başı görüñüz 

13695 Çün ḳaralar beglerinüñ başını7

Gördi kesmişler dükedüp yaşını 

 13684 Cengde: Cenge İ. // yaḳīn: hemīn İ.
 13685 buluban: bulıban A.
 13687 anı: onı A.
 13689 oluban: olıban A. // bed-cānı: bed-canı A.
1 İ nüshasında 13693. beytin ikinci dizesiyle 13694. beytin ikinci dizesi yer değiştirmiştir.
 13694 kim: İ nüshasında yoktur; varuñuz: varıñuz İ. // görüñüz: göriñüz İ.
 13695 kesmişlerdi: kesmişler İ; kesmişler dükedüp: kesmişlerdi kāẕib A.
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Cümlesi naʿra urup ḳıldı fiġān1

Üşdiler müʾminler üstine hemān 

Şol siñek gibi ne deñlü ḳıralar 
Daḫı artuḳ üşer-idi ḳaralar

 Tā ṣabāḥ olınca oldı kāruzār2

Aḳdı ḳandan ḳalʿada çoḳ cūyubār

A 428b Ol ḥiṣāruñ içi şöyle ṭoldı ḳan13

Kim götürdi gevdeleri aldı ḳan

13700 İrte oldı rūşen oldı çün cihān
Hep görindi her ne kim varsa nihān 

Gördiler cümle ḳırılmış ḳaralar4

Ḳalmamış hīç ceng ider ol bed-karalar 

Çıḳdı bir burca Emīrü’l-müʾminīn5

Tekbīr itdi yüce ün-ile hemīn 

 Muṣṭafāya hem ṣalavāt hem selām 
Virbidiler bile müʾminler tamām 

Ḳıldılar anda cemāʿatla namāz
Hem şükürler eylediler hem niyāz 

13705 Pes buyurdı ʿavret oġlan māl ṭavar 
Aldılar çıḳardılar her ne ki var

Çıḳardılar içinde her ne varı26

Buyurdı yıḳdılar pes ol ḥiṣārı 

Şol ḳadar kim var-ımış māl bī-ḳarār7

Kim ṭaşımaḳdan Müsülmānlar bīzār 

 13696 üstine: üstüne İ.
 13698 cūyubār: cūyıbār İ.
1 İ nüshasında 13699. beyit ile 13700. beyit yer değiştirmiştir.
 13701 ḳaralar: ḳaradan İ. // hīç: İ nüshasında yoktur; bed-karalar: bed-karadan İ.
 13702 Çıḳdı: Ḳıldı A.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13707 ḳadar kim var-ımış māl (Berlin 370a): ḳadar mālı var-ımış A, ḳadardı mālı anuñ İ. // bīzār: erār A.
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 Cemʿ idüben cümle ol mālı hemīn1

Göçdi döndi pes Emīrü’l-müʾminīn

Geldi Peyġāmber ḳatına ol emīr2

Kim Resūl küymiş-idi dururdı dir 

13710 Çün Resūl ḳatına irdi Murtażā
Ḳalḳdı anı öpdi ḳoçdı Muṣṭafā

Fażlı daḫı öpdi Peyġāmber elin 
Öpdi ḳoçdı anı Peyġāmber hemīn

Ol mubārek aġzınuñ alup yarın
Dürtdi ṣaġaltdı ḳamu yaraların 

A 429a Hem Müsülmānlar Resūlu’llāh elin
Öpdi sürdi ayaġına yüzlerin

İ 269a Ḫoş duʿā ḳıldı olara Muṣṭafā
Cümle şādān oldı buldılar ṣafā

13715 Cemʿ idüp Ṭāʾif Ḥabeşler mālını3

Göçdiler dutup Medīne yolını

Hem müʾeyyed hem muẓaffer şādumān 
Oldılar manṣūr Medīneye revān

Çün Medīneye yaḳın geldi hemīn
Ḳarşu geldi öpdi ulular elin

 Şādılıḳ oldı cihān ṭoldı ṣafā 
Geldi şehrine Muḥammed Muṣṭafā

Ḳıṣṣa daḫı burada oldı tamām4

Çoḳ şükürler saña yā Rabbe’l-enām

13720 Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt15

Maḥv ider biñ günāhı bir ṣalavāt

 13708 hemīn: yaḳīn İ. // pes: ol İ.
 13709 dururdı: ṭururdı İ.
 13715 dutup: ṭutup İ.
 13719 Çoḳ şükürler saña yā Rabbe’l-enām: Oḳuyana diñleyene çoḳ selām İ.
1 Bu beyit A nüshasında yoktur.
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Tañrı raḥmet eylesün ol cān içün11

Fātiḥa iḥsān ide yazan içün

Bu Ḳıṣsa Müzelzel Bin Menāzil Ġazāsıdur ve Şāh-ı Merdānuñ Cengidür22

Nāle ḳıl iy bülbül itgil zemzeme 
Sür ṭolaşmasun göñülde ġamġame

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Ki geldi uş cihānuñ nev-bahārı
Ḥayāt-baḫş oldı leyl-ilen nehārı 

Gülistānda ḳılur bülbül fiġānı
Umar gülden meger ol armaġanı

13725 Ḳara ṭallar ḳızıl yaşıl bezendi3

Ḳara yir nev-bahār oldı düzendi

Eser ʿışḳuñ yili dutdı cihānı4

Nebāt emvātı buldı tāze cānı

Aḳıdur yire gökden ʿışḳī yaşlar 
Dirildiler nebāt ḳaldurdı başlar 

A 429b Bu ṣūret perdesinde şāh-ı maʿnī
Cemālin gösterür ol saña yaʿnī

Bu ʿışḳ bezminde sende cān-fişan ol
Bu ʿāşıḳlar içinde bir nişān ol

13730 Oturma sen senüñle dur berü gel5

Yapuş bu ʿışḳ etegini ele al

Fenā sevdāsını başdan gidergil
Heves toḫmın ḳuru yaşdan gidergil

 

1 Bu beyit A nüshasında yoktur.
2 Başlık A; Ḳıṣsa-yı Müzelzel Bin Menāzil ile Şāh-ı Merdānuñ Cengidür İ; M nüshasında bu bölüm yoktur.
 13725 ṭallar ḳızıl yaşıl: ṭaşlar yeşil ḳızıl İ. // nev-bahār (Berlin 370b): nev-cüvān A, İ.
 13726 Eser: Eẟer A; dutdı: ṭutdı İ. // emvātı: envāʿı İ.
 13730 dur: ṭur İ. // Yapuş: Yapış A.
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Bu yirden ʿālem-i ḳudse sefer ḳıl11

Ḥarāmī çoḳ-durur bunda ḥaẕer ḳıl

 Temāşā gel göñül bostānına ḳıl
Naẓar ṭāvūs-ı cān cevlānına ḳıl2

Bu ʿişret-gāh-ı mestāne giregör3

Bu nüzhet-gāh-ı cānāne giregör 

13735 Vefāsuzdur ḳo terk it rūzigārı4

Ve-līkin şöyle ḳo bir yādigārı

Sīretini ol ulu Peyġāmberüñ25

Ḥaḳ ḳatında sevgülü Peyġāmberüñ 6

İ 269b Ümīdüm var ola sözüm vesīle7

Ḳatında tā şefāʿat baña ḳıla

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Rūḥuna görklü ṣalavāt virelüm
Söze andan başlayalum girelüm

Rāvīler ḳıldı rivāyet iy ʿazīz8

Ḥaḳ ḥabībi sīretidür diñleñüz

13740 Çünkim ol tāc-ı risālet şāh-ı dīn9

Faḫr-ı ʿālem ol şefīʿu’l-müẕnibīn 

Ol Hevāzīnüñ ġazāsından gelür10

Bir niçe gün oturur rāḥat olur

A 431a Bir gün aṣḥāb ortasında māh gibi 
Oturur ḳullar içinde şāh gibi

1 A nüshasında 13732. beyit ile 13733. beyit yer değiştirmiştir.
 13732 bostānına: būstānına İ.
 13734 nüzhet: ʿibret İ.
 13735 it: A nüshasında yoktur. // şöyle: söyle İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13736 Peyġāmberüñ: ol serverüñ İ.
 13737 ola sözüm: sözüm ola İ.
 13739 Rāvīler: Rāviler A. // diñleñüz: diñleñiz A.
 13740 Çünkim: Çünki İ.
 13741 Hevāzīnüñ: Hevāzīn İ. // niçe: nice İ.
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 Didiler ḳopdı ıraḳdan toz gelür1

Dutdı şehrüñ yolını düpdüz gelür

Pes buyurdı toza ḳarşu vardılar
Çün yaḳıncaḳ varıcaġaz gördiler

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
13745 Yigirmi kişi binmişler deveye2

Gelürler tozları ṭolmış ovaya

Ḳamusı ḳara ḳanlara bulaşmış
Toz olmış ṣaç u ṣaḳallar ṭolaşmış 

Yaralu her birisi zaḫmıdārlar
Yüzi rengi taġayyür dil-figārlar 

 Müsülmānlar didi kimlersiñüz siz3

Yaralu böyle zār iñlersiñüz siz

Didiler bizi iltüñ Muṣṭafāya4

Ki dāda gelmişüz ol ṭolu aya 

13750 Getürdiler Resūle geldi anlar
Edeb birle taḥiyyat ḳıldı anlar 

Muḳaddimleri bir pīr sālıḫurde
Adı Gerdūs ulaşmış ḳatı derde

Duʿā ḳıldı didi iy Ḥaḳ ḥabībi
Cemīʿ-i derdümendlerüñ ṭabībi

 Bizüm ḥālümüze ḳılġıl naẓar sen 
Şefāʿatla i şāh-ı muʿteber sen

Ki sensin kāşifü’l-ġam ʿavn-i ümmet5

Mürüvvet baḥrısın hem kān-ı raḥmet

 13743 Dutdı: Ṭutdı İ; yolını: yolunı A.
 13745 tozları: ṭozları İ.
 13748 kimlersiñüz: kimlersiñiz A. // iñlersiñüz: iñlersiñiz A.
 13749 ṭolu: ṭulūʿ İ.
 13754 sensin: sensiñ İ.
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13755 Muṣībetler çeker çoḳdur cihānda1

Bizüm bigi ve-līkin ḳanı ḳanda

Bunı söyler gözinden yaşlar aḳar 
Resūlu’llāh esirger aña baḳar

A 430b Didi yā eḫa’l-ʿArab gel oturġıl2

Ḫaber vir derdüñi dile getürgil 

 Dizin çökdi hemān oturdı ol pīr3

Dilin açdı didi derdini bir bir 

Didi kim yā Resūla’llāh bilüñ siz4

Müsülmānuz inanmışuz saña biz 

13760 Ḳonuḳcıdum yirümde ben i sulṭān5

Ki eksük olmaz-ıdı baña mihmān 

Gelene gidene ḫıẕmet ḳılurdum 
Aġırlardum ḳatı ḥurmet ḳılurdum 

İ 270a Ḳoyunlarum develerüm çoġ-ıdı
Oġulda ḳızda eksügüm yoġ-ıdı

 Ve-līkin put-perest idüm ṭapardum6

Puta her dem öñinde yir öperdüm 

Yaturdum bir gice uyḫuda gördüm7

Ne uyanuġ-ıdum ne ḫod uyırdum 

13765 Yir-ile gök arası ṭolu atlu
Ḳamu nūrānī yüzlü ḫūb ṣūretlü 

ʿAlemler her birisi elde dutmış8

Ki şarḳa ġarba yaṣṣılıġı yitmiş

 13755 çeker: çi ger A; bigi: gibi İ; ḳanda: ḳandan İ.
 13757 gel: gelgil A. 
 13758 ol: İ nüshasında yoktur.
 13759 saña: sizi İ.
 13760 yirümde: evümde İ.
 13763 öperdüm: öpürdüm İ.
 13764 bir gice uyḫuda: uyḳuda bir gice İ.
 13766 dutmış: ṭutmış İ. // şarḳa: şarḳda İ.
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Ki nūrından cihān olmış münevver 
Görinür şarḳda ġarbda her ne kim var 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Öñlerince biş ḳadem bir şeh-süvār
Kim elinde nūrdan bir ḥarbe var

Kim iki budaġı var ol ḥarbenüñ 
Şarḳa ġarba her biri yitmiş anuñ

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
13770 Göricek anı ʿaḳlum zāʾil oldı

Velī göñlüm bulara māʾil oldı 

Didüm sizi yaradan ḥaḳḳı-içün 
Diñüz kimsiz gidersiz yā ne-y-içün 

A 431a Birisi didi iy Gerdūs uyanġıl
Biz Allāhuñ çerisiyüz inanġıl 

 Giderüz biz Muḥammed Muṣṭafāya 
Ki Allāh virbidi bizi ol aya

Bu gördügüñ ʿalemler nuṣretidür 
Alısar Mekkeyi kim furṣatıdur 

13775 Uyandum işbu düşden ṭaña ḳaldum 
Ḳapıldum ben be-küllī aña ḳaldum 

Yine hātifden işitdüm bir üni
Didi yā Gerdūs iv dut işbu dīni 

Didüm ben ḫatunuma işbu düşi1

Didi ol ṭoġru görmişsin i kişi 

 Muḥammed ḥaḳ nebī-durur ben anı 
Bilürem göñlümüñ yoḳdur gümānı 

Bugün āḫir zamān sulṭānı oldur 
Cemīʿ-i derdlerüñ dermānı oldur 

 13777 ṭoġru: doġrı A; görmişsin: görmişsiñ İ.
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13780 Cemīʿ-i enbiyānuñ serveridür1

Tamāmet evliyānuñ rehberidür

Dīni hem ḳamu dīnler yigregidür2

Aña uyan ḳamu millet begidür 

Benüm ḫod göñlüme ṭolmışdı ʿışḳuñ
Beni benden tamām almışdı ʿışḳuñ

 Bu sözlerden daḫı oldı żiyāde3

Dimedüm ṣaḳladum sırrumı yada 

Ṣabāḥ oldı ʿamum oġlanları-la4

Ava gitdük birez ḫalḳ-ıla bile

13785 Giderken bir derede bir sehim-nāk
Çıḳageldi bir er olduḳ vehim-nāk

O resme görmemişdür kimse ādem5

Yüzinüñ nūrı-y-ıla ṭoldı ʿālem

A 431b, Göricek anı ḳorḳduḳ cümle ḳaçduḳ6

İ 270b  Yaraḳlarumuzı hep yire ṣaçduḳ

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Ol çıġırdı didi kim ḳaçmañ duruñ7

Ben size geldüm ne direm bir görüñ 

Ṭoġru yol göstermege geldüm size8

Biz didük ne yol-durur göster bize

13790 Ol didi yā ḳavm bilüñ kim Ḥaḳ Taʿāl
Ḫālıḳuñuzdur sizüñ celle Celāl

Hem anuñ Peyġāmberi-durur kerīm
Key ulu seyyid-durur ol şöyle kim 

 13779 serveridür: serveri-durur İ. // rehberidür: rehberi-durur İ.
 13780 Dīni: Dini A; dīnler: dinler A, dīnlere İ.
 13783 sırrumı: sırrımı İ.
 13784 ʿamum: ʿammum İ. // birez: birāz İ.
 13786 görmemişdür: görmemişdüm İ.
 13787 Yaraḳlarumuzı: Yaraḳlarımuzı İ.
 13788 duruñ: ṭuruñ İ.
 13789 Ṭoġru: Doġru A; göstermege: göstermeye İ. // yol-durur: yoldur ol A.
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Muʿcizātına nihāyet yoḳ-durur
Luṭfına ḫulḳına ġāyet yoḳ-durur

 Ḳamu işlere anuñ güci yiter1

Cümle eşyā ḥükmini anuñ dutar

Kim aña uysa saʿādetler bulur2

Cennet içre bāḳī devletler bulur

13795 Kim aña uymazsa bed-baḫt olısar
Tā ebed ṭamuda maġbūn ḳalısar

Anuñ şerʿinden ulu yoḳ-durur şerʿ13

Aṣıl oldur nebīler ḳamusı ferʿ4

Göñlüñüz var mı saʿādet bulasız5

Pāk nebīnüñ pāk dīnine gelesiz

  Biz didük di bize ol şaḫṣ-ı kerīm6

Kim-durur ne ḳutlu yirdedür muḳīm

Didi Yeẟribde Medīnede olur
Didük uyan aña digil ne ḳılur

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
13800 Didi diñ bir-durur Allāh ḥaḳīḳat

Muḥammeddür Resūlu’llāh ḥaḳīḳat

Didük virdük ṭanuḳlıḳ olduḳ āgāh7

Muḥammeddür Resūli birdür Allāh

A 432a  Hemān döndük oradan ive ive8

Ḫaber virdük bu ḥāli geldük ive

 Tamāmet ḳavm ḳabīle ʿavret oġlan
Ki ḳul ḳullıḳcı hep oldı Müsülmān

 13793 dutar: ṭutar İ.
 13794 içre: A nüshasında yoktur.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13796 ulu yoḳ-durur: yoḳ-durur ulu İ.
 13797 gelesiz: giresiz İ.
 13798 yirdedür: yirde-durur İ.
 13801 Didük: Didi İ. // Resūli: Resūlu’llāh İ.
 13802 oradan: olardan A. // ive: eve İ.
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Ṭanuşduḳ kim ḳaçup size geleyüz
Ebed ḳapuñda ḳullaruñ olayuz

13805 İşitmiş bu işi ol ulu sulṭān1

O cabbār-ı ʿanīd ol kār-ı ʿıṣyān

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Biñ kişi-y-ile irişdi bir gice2

Ġāfil-iken gör bizi n’itdi nice

Ḳırdı ḳamu dimedi irkek dişi3

Bulduġından ḳomadı hīçbir kişi

 Ḳırdı ḳarşumuzda oġlancuḳları4

Ne yigit ḳodı ne ḳoca ne ḳarı

Ḳız gelinüñ ḫūbların aldı yesīr5

Zencīre çekdi ḳamu ḳıldı yesīr

13810 Māl ṭavar aldı ḳamu varumuzı6

Hem ocaġa yaḳdı avlarumuzı

Bir iş itdi anda bize yā Resūl7

Kim cihānda kimseye olmış degül

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
İ 271a Bize feryād ir iy feryād irici8

Ki sensin buñlulara dād irici

 İşit feryādumuzı ḳıl meded sen9

Mededcisin ezelden tā ebed sen

Ümīde geldük iy sulṭān saña biz10

Senüñ-çün oldı bu bize bilürsiz

 13805 sulṭān (Berlin 372b): şeyṭān A, İ. // kār-ı ʿıṣyān (Berlin 372b): kān-ı şeyṭān A, İ.
 13806 gör: gördi İ.
 13807 dimedi: ḳomadı İ.
 13808 ḳarşumuzda: ḳarşumıza A.
 13809 yesīr: esīr İ. // Zencīre: Zencire A; yesīr: esir A.
 13810 varumuzı: varımuzı İ. // evlādumuzı: evlādımuzı İ.
 13811 anda bize: bize anda İ.
 13812 irici: idici A. // buñlulara: dertlülere İ.
 13813 feryādumuzı: feryādımuzı İ. // tā: yā İ.
 13814 bu bize: bize bu İ.
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13815 O ẓālimden alıvir dādumuzı
Gider bu āh-ıla feryādumuzı 

Bunı diyüp hey-ā-hey aġladılar1

Yine derdlü yürekler ṭaġladılar 

A 432b Resūlu’llāh işitdi çün bu sözi2

 Teraḥḥum ḳıldı yaşlar ṭoldı gözi

 Hem aṣḥāblar ḳamusı aġladılar 
Bulara ḳatı ḥayf olmış didiler 

Pes Resūl didi di kimdür ol kişi13

Kim size eyledi bu resme işi4

13820 Didi itdi Müzelzel bin Menāzil
Ki ẓālimdür beġāyet merd-i ḳātil 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Dāyimā ẓulm-ıla ġāretdür işi5

Yaḳmaḳ u yıḳmaḳ ḫasāretdür işi 

Saḫt-dil saḫt-cāndur ẓālim ġaşūm6

Key ʿanīd baṭl-ı şedīd bed-fiʿl-i şūm 

 Ḳanda bir ḫūb ḳız işitse ẓulm-ıla
Çeker alur bir zamān olur bile

Bir daḫı işidicegez ḳor bunı7

 Ẓulm-ıla varur alur bu kez anı 

13825 Ḳanda bir māllu işidürse varur8

Öldürür kendüyi mālını alur

 13816 hey-ā-hey: hāy hāy İ.
 13817 yaşlar: yaşla İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 13819 Resūl didi di: Resūlu’llāh didi İ.
 13821 Dāyimā: Dāʾimā İ.
 13822 Saḫt: Suḫt İ; saḫt: suḫt İ; cāndur: cān İ; ġaşūm: ġaşum A. // Key: Kim İ; baṭl: baṭn A.
 13824 işidicegez: işidicek İ. // anı: onı A, bunı İ.
 13825 işidürse: ṭuysa İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Elinden ḫalḳ anuñ cāna gelüpdür1

Yürekler cevr-ile ḳana ṭolupdur 

Yemen Ṭāʾif ili sulṭānları hep
Virürler mālı ḳorḳar cānları hep 

 Ḥabeş sulṭānları hem aña mālı 
Virürler kimse ḳılmaz ḳīl u ḳāli 

Beġāyet çoḳ-durur mālı ṭavarı 
Ḫazīne yıġdı kim yoḳdur ḳarārı

13830 ʿArab ḳulunı var ḫāṣ on biñ atı
Özi key pehlevāndur yüzi ḳatı

Naẓīri yoḳ-durur merdān içinde2

Demürden burc-durur meydān içinde 

A 433a Dımışḳı var demürden gürzi anuñ3

Yaluñuz yüki-durur bir devenüñ 

 Mücevvef ḫalḳalar aṣmışdur anda4

Ne vaḳt kim depredüp ṣalarsa ḳanda 

Çıḳar heybetlü dürlü ünler andan
Ki çoḳ ḫalḳuñ gider ʿaḳlı ol ünden 

13835 Eger bir gürz urursa seng-i ḫāre5

Olur ḍarbından anuñ pāre pāre

Eger zinde fīle bir ḍarb ura ol6

Dökilür ḫurd u ḫām olur yire ol 

İ 271b Naʿāyım adlu var bir ḳalʿası hem7

Beġāyet yüce ṣarbdur burcı muḥkem 

 13826 gelüpdür: gelipdür A. // Yürekler: Yüreklere İ; cevr-ile: derd-ile İ; ḳana: ḳan İ.
 13831 yoḳ-durur: yoḳdur İ.
 13832 yüki: yükü İ.
 13833 ṣalarsa: ṣalar A.
 13835 gürz: kez İ.
 13836 fīle: file A, İ.
 13837 var bir ḳalʿası: bir ḳalʿası var İ.
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 Bir depe üstinde yüce ol ḥiṣār11

Hem ḳaya üzre bināsı üstüvār

Ṣanasın burcı ʿayyuḳa ulaşmış
Bedenleri bulutlara ṭolaşmış

13840 Ortasında ḳalʿanuñ bir köşki var2

Heşt direk üzre bināsı üstüvār

Kimi altun kimi gümiş ḳapusı23

Ṣıvanmış altun-ıla hem yapusı4

İçinde taḫtı vardur yüce bütün5

Ayaḳları gümişden kendü altun 

 Cevāhirlerle dört yanı düzenmiş6

ʿAcāyib dürlü naḳşlarla bezenmiş

Çerisi var-durur dört biñ süvārı7

Ki ʿifrītlere beñzer cümle varı

13845 Daḫı üç biñ yayaġı vardur anuñ8

Ki her birisi bir dīvi cihānuñ

A 433b Gehī baḥre girür ġāret ḳılur ol9

Gehī ḳuruda yolları urur ol

Cihān ḫalḳı elinden geldi cāna 
Yürekler cevri-y-ile ṭoldı ḳana 

 Ḳamudan ḳatı ẓulmi bize irdi
Ki ḳarşumuzda oġlı ḳızı ḳırdı

Ḳıruban ḫalḳı mālın aldı gitdi10

Kimüñ ehlin ʿayālin aldı gitdi
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 13840 Heşt: Dört İ; bināsı (Berlin 373b): yapılmış A, İ.
2 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 13841 altun kimi gümiş: gümiş kimi altun İ.
 13842 kendü: kendi İ.
 13843 Cevāhirlerle: Cevāhir ile İ; düzenmiş: bezenmiş A. // bezenmiş: düzenmiş A.
 13844 dört: on İ.
 13845 üç: on A; yayaġı: yayası İ. // bir dīvi: dīvidür A.
 13846 Gehī: Gāhī İ; ḳuruda: ḳurıda A.
 13849 Ḳıruban: Ḳırıban A.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
13850 Didi bunı āh-ıla ol dil-figār

Aġladı derd-ile anda zār u zār

Hem Resūlu’llāh hem aṣḥāb aġladı1

Döndi pes aġlama yā Gerdūs didi

Ḥaḳ ḳatında yücedür menzilüñüz2

Żāyiʿ olmaz bir puluñuz bilüñüz

 Ol ölenler hem şehīd oldı ḳamu
Vardı anlar uçmaġa ṭoldı ḳamu

Ḥaḳ Taʿālā ḳonşılıġında hemīn
Bāḳī devlet bulup oldılar emīn

13855 Dünyā ḫod fānī-durur ḳalmaz gider3

Kimseye hergiz vefā ḳılmaz gider

Ḫoş it sen göñlüñi kim inşā-Allāh14

Ki ʿammum oġlı ḳılıcı-la Allāh5

Ol laʿīni dünyādan yoġ eyleye6

Niçe bir ol ẓulmini çoġ eyleye

 Hem ḳıra ḳavmın Müsülmānlar anuñ7

Ḳalmaya üstinde ol ḳanlar anuñ

Niçe günlik yol-durur bizden aña8

Hem niçe yirdür yirini di baña 

13860 Aġlayuraḳ döndi Gerdūs söyledi
Key ıraḳdur yā Resūla’llāh didi

 13851 Hem: Ol A.
 13852 menzilüñüz: menzīliñüz A.
 13855 hergiz: hirgiz A.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13856 oġlı: oġlu İ; Allāh: ala İ.
 13857 Niçe: Nice İ.
 13858 ḳavmın: ḳavmuñ İ. // üstinde: üstünde İ.
 13859 Niçe: Nice İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
A 434a Ol iḳlīmüñ adı ʿĀḳil Selāyil1

Olur anuñ ḳatında çoḳ ḳabāyil

İ 272a Yemen iḳlīminüñ āḫir yiridür
Ādem varmaz ṭolu dīv ü perīdür 

 Ṣabāḥdan aḫşama ḳırḳ gün gidicek 
Varılur azmayup her gün gidicek

Velī ṣarblıḳ ısuzlıḳ yolları çoḳ2

Ki hergiz anda ādem varduġı yoḳ

13865 Ki ʿifrītler şeyāṭīnler yiridür3

Ṭolu ġūl ejdehā dīv ü perīdür

Yücedür ʿayyuḳa çıḳmış ḥiṣārı4

İçinde var aḳar niçe bıñarı

Ne kim uġrı ḥarāmī varsa ḳanda
Ya ḳan idici hep cemʿ olmış anda

 Bahādur pehlevānlardur çerisi
Ṣayılur yüz kişiye her birisi

Müzelzel kendü ḫod bir ejdehādur 
Cihānda olmaya eyle bahādur

13870 Resūlu’llāh didi ḳıl göñlüñi ḫoş
Ki ṣayduġuñ o deñlü leşkere uş

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Gönderem üç yüz müvaḥḥid leşkeri5

Kim ġarīmdür biñ gevura her biri 

İçlerinde ola bir er anlaruñ6

Kim ṭomarın düre ol azġunlaruñ 

 13861 iḳlīmüñ: iḳlimdeki A; Selāyil: Selāʾil İ. // ḳabāyil: ḳabāʾil İ.
 13862 ısuzlıḳ: isüzlik A. // hergiz: hirgiz A.
 13865 şeyāṭīnler: şeyāṭinler A. // ejdehā dīv ü: ejdehālar dīv İ.
 13866 niçe: nice İ.
 13871 Gönderem: Göndürem İ. // gevura: kāfire İ.
 13872 ṭomarın: ṭamarın A.
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 Yaluñuzca olur-ısa hemān ol11

Başara işlerini bī-gümān ol2

Döndi didi var yaraġ it yā ʿAlī3

Kim seni gönderürem bil yā velī

13875 A 434b Ṣaydı adlu ad-ıla üç yüz dilīr 
Pehlevānlar her birisi nerre-şīr

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Güzīde ser-firāzān nāmudārān
Ki Allāh leşkerinde ceng-i şirān

Demür ṭonlu ḳamu ipçin süvārān
ʿArab atları üzre nāmudārān

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Kim ġanīmetler ṣayarlar ölmegi
Hem ziyān dirler dirice gelmegi

Her kimüñ kim adını añdı Resūl4

Durdı lebbeyk didi şādān oldı ol

13880 Varuban her biri girdi yaraġa25

Ki kāfir cengine gider ıraġa6

Pes buyurdı bir ʿalem getürdiler
Açdılar yüzin yüce götürdiler

Ṭūṭī gibi rengi zengārī ulu
Altun-ıla anda bu ḫaṭ yazılu

37 ِ ٌد َرُسوُل اللّٰ ُ ُمَحمَّ َل ِاَلَه ِالَّ اللّٰ

 Virdi şāha didi alġıl yā ʿAlī8

Saña Allāh yardım ide yā velī

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13873 işlerini: işlerin ol İ.
 13874 gönderürem: göndürürem İ.
 13879 kim: ki A. // Durdı: Ṭurdı İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13880 Varuban: Varıban A.
3 “Allah’tan başka ilâh yoktur. Hazreti Muhammed (sav) Allah’ın Resûlüdür.” Kelime-i Tevhid. Bu ifade-

nin Türk şiirinde kullanımı için bk. Mehmet Yılmaz, age., s. 102. Bu söz İ nüshasında yoktur.
 13883 Virdi şāha didi: Pes eyitdi kim şāha İ. // Allāh yardım ide: yardım ide Allāh İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Yöri Allāh yolında var ġazā ḳıl 
Ki sensin bu ġazāya çün sezā ḳıl 

13885 Ṣaḳınġıl ıssıdan gün yarusında1

O vaḳtin ḳon u göç dün yarusında 

Müsülmānlara müşfiḳ mihrübān ol2

Becidd gitme ıraḳ durur-iken yol 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
İ 272b Döndi aṣḥāba didi bilüñ ʿAlī3

Kim begüñüzdür sizüñ işbu velī

 Her ne buyurursa aña_oluñ muṭīʿ 
Emrine göñlüñüzi ḳıluñ muṭīʿ

A 435a Şākir olsun sizden ol şöyle ḳıluñ4

 Her ne buyursa size rāżī oluñ

13890 Pes didi Gerdūsa kim durur mısın5

Bizüm-ile yā bile varur mısın

Didi Gerdūs biz dilerüz varayuz6

Ol laʿīnüñ öldügini göreyüz

Rūşen ola tā ki bu gözlerümüz
Sākin ola derdümüz sözlerümüz

 Pes ʿAmur Meyyeyi ʿAbdu’llāh-ıla
Ḳoşdı şāha ol Resūlu’llāh bile

Hem ḳulavuz oldı ol Gerdūs bile7

Şāh-ı merdān pes revān oldı yola 

 13885 yarusında: yarusından İ. // u göç: gün A; yarusında: yarusından İ. 
 13886 Becid: becidi İ.
 13887 bilüñ: bugün A.
 13889 ḳıluñ: bilüñ İ.
 13890 durur: ṭurur İ.
 13891 öldügini: öldügüni İ.
 13894 ḳulavuz: ḳulaġuz İ.
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13895 Döndi Peyġāmber revān oldı ʿAlī
Gitdi bir gün bir gice çün ol velī

Gehī şinlige yitdi gāh ḫarābe11

İrişdiler ṣabāḥ Āb-ı Ġurāba2

Şāh-ı merdān Gerdūsa pes söyledi 
Bu ne yirdür ne ḳadar gitdük didi

 Didi bu Āb-ı Ġurābdur yā imām3

Geçdük üç günlik yiri biz uş tamām 

Bu gice gördüm gözümle yā emīr4

Kim dürildi_atuñ ayaġında bu yir 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
13900 O ṭaġ bu ṭaġa gelürdi dururdı5

Çıḳıcaḳ üstine yirne varurdı 

ʿAlī didi duʿāsıdur Resūlüñ
Yiri düren ayaġumuzda bilüñ

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
İlle bundan ṣuyı siz çoḳ götürüñ6

Kim ḳamu gölüklere siz ṣu uruñ

A 435b Didi Gerdūs çoḳ-durur bu yolda ṣu7

Az götürüñ gölüge yük olur o

Didi şāh ben bildügümi iy delīl8

Sen bilemezsin bu sırrı şöyle bil  

13905 Gitdiler ol gün yine hem ol gice 
Ḳarañu oldı cihān ucdan uca

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13896 Gehī: Gāhī İ; Āb-ı: Āb u A.
 13898 uş: İ nüshasında yoktur.
 13899 dürildi: dürüldi A.
 13900 gelürdi dururdı: gelür ṭururdı İ. // üstine: üstüne İ; yirne: yirine İ.
 13902 İlle: İllā İ. // ḳamu: İ nüshasında yoktur; uruñ: aluñ A.
 13903 yük: yol İ.
 13904 bilemezsin: bilemezsiñ İ.
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Dün buçuġında ḳulavuz uyıdı1

Kim uyımaḳ gice anuñ ḫūyı-dı 

Azdılar yoldan yabāna gitdiler
Bir ḳayalu ṣarb dereye yitdiler 

 Şāh çıġırdı iy ḳulavuz uyuduñ2

Kim yabāna gitdüñ uş yolı ḳoduñ 

Pes uyandı ḳulavuz ovar gözin3

Gördi kim azmış yolı döger yüzin 

13910 Şermesār oldı didi kim yā emīr4

Ṣuçumı ʿafv itgil iy şāh-ı dilīr 

Gözlerümi ġaflet almış ḳalmışam 
Uyımışam yolumı yañılmışam 

İ 273a Ger ḳulaġuma irişmese ünüñ 
Uyır-ıdum ḳamusını bu dünüñ 

 Pes didi şāh iy Müsülmānlar inüñ
Ger ḳonacaḳ yir-ise bunda ḳonuñ

Pes Müsülmānlar inüben durdılar5

Key ḳatı ṣarb yir o yiri gördiler 

13915 Ṭopṭolu efʿī yılanlar seng-idi
Renc ü miḥnet çoġ u rāḥat teng-idi

Dīv ü perī dutmış ol yirde maḳām6

Ṭolu ġūl u ejdehā-y-ıdı tamām 

Ṭopraġı günden yanup olmış siyāh7

Olur anda varanuñ ḥāli tebāh

 13906 ḳulavuz: ḳulaġuz A; uyıdı: uyudı İ.
 13908 ḳulavuz: ḳulaġuz A; uyudun: uyıduñ A.
 13909 ḳulavuz: ḳulaġuz İ. // yüzin: dizin İ.
 13910 oldı: olup İ.
 13914 inüben: iniben A; durdılar: ṭurdılar İ.
 13916 dutmış: ṭutmış İ. 
 13917 yanup: yanıp A.
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A 436a Pes didi şāh iy Müsülmānlar yörüñ 
Yatmañ işbu yirde cidd-ile sürüñ 

Kim günüzün bunda sām yili eser1

Ḫalḳı ḳırar kim nefeslerin keser 

13920 Ben ḳulavuz olayum uyuñ baña2

Issı olmadın çıḳalum bir yaña 

Pes Müsülmānlar binüben sürdiler3

Cidd-ile atlara ḳamçı urdılar 

Gitdiler tā öyle olınca yaḳīn4

Çünki gün ortalıġa geldi hemīn 

 Issı oldı kim ḳurıtdı yaşları
Şol demür gibi ḳızartdı ṭaşları 

Ṭopraġı yaḳdı eritdi hem-çū mūm 
Başladı bu kez eser bād-ı semūm 

13925 Hem ṭulumlarda ḳurıdı ṣuları
At deve yorıldı çeker yuları

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ḳurıdı dil ṭudaḳları ḳarardı5

Cigerler yandı yüzleri ṣarardı

Gelüben şāha feryād eylediler6

Meded ḳılġıl ḳırılduḳ uş didiler 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Pes didi şāh iy peyikler tīz yörüñ 
Dört yaña isteñ ṣu var mı siz görüñ 

Durdı ʿAbdu’llāh segirtdi bir yaña7

ʿAmru Meyye daḫı gitdi bir yaña 

 13919 günüzün: günüzüñ İ; sām: ṣam A, İ.
 13920 olayum: olayım A.
 13921 binüben: biniben A.
 13922 gün ortalıġa geldi hemīn: ortalıġa geldi gün yaḳın İ.
 13926 ṭudaḳları: dudaḳları A.
 13927 Gelüben: Geliben A. // uş: İ nüshasında yoktur.
 13929 Durdı: Ṭurdı İ.
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13930 Hem segirtdi ol Seleme bir yaña1

Kimi ṣaġa kimi ṣola kim öñe

Bir zamāndan geldi yanmış yüzleri2

Issıdan ṣu bulmamışlar hīçbiri

Pes didi şāh iy Müsülmānlar gelüñ3

Bir araya cümleñüz tīz cemʿ oluñ 

A 436b Ben duʿā eyleyeyüm siz diñ āmīn4

Tā ki raḥmet ḳıla “Rabbü’l-ʿālemīn”15

Bir yire geldi Müsülmānlar tamām6

Pes yüzin gökden yaña dutdı imām 

13935 Ellerini ḳaldurup ḳıldı duʿā7

Key tażarruʿ itdi ol şīr-i Ḫudā

Cümle āmīn didiler ol müʾminīn
Şāh elin yüzine sürince hemīn 

İ 273b Çıḳdı esdi bir ṣovuḳ bād-ı nesīm8

Ṣankim uçmaḳ yili-durur şöyle kim

 Rāḥat oldı tāzelendi cānları
Hem dirildi yöridi ḥayvānları

Şād oluban yüce tekbīr itdiler9

Şāh ḳulavuz oldı andan gitdiler 

13940 Gitdiler ol gün o gice hem yine10

Çün güneş irişdi ḳuşlıḳ yirine

 13930 ol Seleme: Seleme ol İ.
 13931 hīç: her İ.
 13932 Tīz: Tiz A.
 13933 eyleyeyüm: eyleyeyim A; āmīn: amīn A.
1 “Rabbü’l-ʿālemīn” Bk. 1856. beytin dipnotu.
 13934 dutdı: ṭutdı İ.
 13935 şīr-i: şīr ü İ.
 13937 Ṣankim: Ṣanki İ.
 13939 ḳulavuz: ḳulaġuz İ.
 13940 o: ol İ.
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Bir dereye irdiler otlu zemīn1

Ṣankim uçmaḳ yirine beñzer hemīn 

Aḳar ṣular çiçekler sebze-zār ol12

Aġaçlar gölgelü ḫoş murġızār ol3

 Ḳondılar müʾminler anda düşdiler4

Ṣanki ḳuşlardur dāneye üşdiler

At deve diñlendi rāḥat oldılar
Ol gün ol gice o yirde ḳaldılar

13945 Pes ḳulavuza didi şāh bu dere5

Ne deredür yā ne dirler bu yire

Didi bilmezem bilürem hem daḫı
Şāh didi bu ne dimekdür iy aḫı

A 437a Didi bildügüm bu yir bizüm-durur6

Bu dere ṭolu yimiş üzüm-durur 

 Bilmedügüm yöñi tīz geldük buña7

Ben bu işde ḳalmışam ḳatı ṭaña 

İşbu yir ger ol yir-ise yā emīr8

Bu yirüñ adı-durur Vādī ʿAbīr

13950 Didi şāh Vādī ʿAbīr-durur hemān
Ḥaḳ Çalap fażl itdi bize bī-gümān 

Gördi çün müʾminlerüñ bu ḥālini9

Raḥm ḳıldı geñez itdi yolını

Hem Resūlu’llāh duʿāsı irdi uş10

Kim ıraḳ ṣarb yir yaḳın oldı bu ḫoş

 13941 Ṣankim: Ṣanki İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13942 sebze-zār: sebze-vār İ.
 13943 dāneye: daneye A.
 13945 ḳulavuza: ḳulaġuza İ.
 13947 ṭolu: ṭatlu İ.
 13948 Tīz: Tiz A.
 13949 yir-ise: ise İ.
 13951 ḥālini: ḥāli İ. // Raḥm: Raḥmı İ; yolını: yolunı A.
 13952 ıraḳ: ıraḳdan İ; bu (Berlin 376b): A ve İ nüshasında yoktur; ḫoş: uş İ.
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 Pes didi Gerdūs kim iy şāh-ı dilīr1

Düşmene geldük yaḳıncaḳ yā emīr 

Ḳaldı bir günlik yol ortada hemīn2

Ceng yaraġın görüñ iy şāh-ı emīn 

13955 Pes ʿAmur Meyye-y-le ʿAbdu’llāhı dir
Şāh oḳıtdı geldiler didi emīr

Niçe siz diñlendüñüz mi siz hemīn3

Didiler diñlendük iy şāh-ı emīn

Didi imdi dilerem kim varasız4

Ol ḥiṣārı niçe yirdür göresiz 

 Yolların ṣarb yirlerin derbendlerin 
Ḳalʿanuñ için ṭaşın cümle varın

Aña göre tā ki tedbīr ideyüz
Pes göçeyüz üstlerine gideyüz

13960 “Semʿa ṭāʿa” diyüp oldılar revān5

Gitdi cāsūslıġa iki pehlevān

Dün yarusı olmış-ıdı vardılar 
Ḳalʿanuñ dibinde odlar gördiler

A 437b, ʿAmru Meyye ḳalʿaya vardı revān 
İ 274a Vardı ʿAbdu’llāh ol oda pehlevān 

 Vardı evvelki oda baḳdı görür 
Çevresinde çoḳ kişiler oturur

Her biri beñzer deveye key ulu 
Ḫamr içerler ṣoḥbete meşġūl ḳamu 

13965 Geçdi andan vardı bir oda daḫı
Çoḳ kişiler gördi hem anda daḫı 

 13953 Düşmene: Düşmāna İ.
 13954 yol: yir A; hemīn: yaḳīn İ.
 13956 diñlendüñüz: diñlendiñüz İ.
 13957 dilerem kim: dilerüm ki İ.
 13960 iki: ol iki A.
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Hep silāḥlu kendüler hem key iri 
Kim demürden burca beñzer her biri 

Başlarında ḫūd demürden ṭonları1

Nīzelü ḳılıçlu gördi anları

 Pes üçinci oda vardı ol hemān 
Gördi anda çoḳ yaraḳlu merdümān 

Yüzlerinden her birinüñ zehr aḳar2

Cānı ḳorḳar her kim anlara baḳar 

13970 Pes geçüp dördinci oda vardı ol 
Anda daḫı çoḳ kişiler gördi ol

Her biri bir ʿifrīte beñzer hemīn3

Görmesün kimse olaruñ yüzlerin 

Dīv görürse anları ürker ḳaçar4

Ḳuş görürse yüñini döker ḳaçar

 Geçdi andan gördi bir çādır ulu
Ḳalʿa yaḳınında yüce ḳurılu

 Ortasında bir yüce ḳubbe anuñ5

Aḳ gümişden ayı var ol ḳubbenüñ 

13975 Şöyle rūşen berḳ ururdı ol hemān 
Ṣanasın oldur o māh-ı āsumān 

Çevresinde çādıruñ üç yüz ġulām 
Ḳara yüzlüler silāḥlular tamām 

A 438a Çādıruñ içinde var bir taḫt-ı ʿāc 
Oturur anda bir er başında tāc

 Ṣañasın kim bir fīle beñzer hemīn6

Hem durur öñinde bir gürz āhenīn 

 13967 anları: onları A.
 13969 Yüzlerinden: Yüzlerinde İ.
 13971 ʿifrīte: ʿifrite A.
 13972 Dīv: Div A; görürse: görse İ. // döker: silker İ; ḳaçar: geçer A.
 13974 bir yüce: yüce bir İ.
 13978 fīle: file A, İ. // durur: ṭurur İ.
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Kim götürmez bir deve ol gürzini1

Oynadur alma gibi elde anı 

13980 Ḫamr içer ṣoḥbete meşġūl ol laʿīn2

Gördi anı döndi ʿAbdu’llāh hemīn 

Vaʿde-gāhda buldı ʿAmru Meyyeyi 
Ṣordı didi niçe gördüñ ḳalʿayı 

Didi gördüm bir yüce ḳalʿa ʿaẓīm
Kim geçemez ḳuş başından şöyle kim

 İnlü muḥkem burcları yapuları3

Çın-pūlāddan var iki ḳapuları

Hem içinde var bıñarları aḳar
Şöyle kim ṣu bārūdan ṭaşra çıḳar

13985 İçinde çaġırur çoḳ pāsubānı14

Ṭaña ḳaldum göricegez ben anı

Döndiler yil gibi andan gitdiler 
Kim ṣabāḥ vaḳtinde şāha yitdiler 

İ 274b Virdiler şāha selām pes durdılar5

Söylediler her neyi kim gördiler 

 Çün ʿAlī diñledi bu sözi hemīn 
Didi bugün diñlenüñ yā müʾminīn 

Hem düzedüñ cengüñüz yaraḳların 
Kāfir-ile kim ulu cengdür yarın 

13990 Ol derede ol gün ārām aldılar 
Ceng yaraḳların müretteb ḳıldılar 

Çün gice oldı Emīrü’l-müʾminīn
Bir ʿalem ʿAmmāra virdi şāh-ı dīn 

 13979 anı: onı A.
 13980 ṣoḥbete meşġūl ol: ol ṣoḥbete meşġūl A.
 13983 pūlāddan: pūlātdan İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 13987 durdılar: ṭurdılar İ.
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A 438b Yüz kişi ḳoşdı didi öñce yöri1

Varıcaġaz itme ceng durġıl giri 

 İlle anlar ceng iderlerse hemān2

Ceng idesin sen daḫı yā pehlevān 

Virdi andan ṣoñra Ḳaysa bir ʿalem 
Ḳoşdı aña daḫı yüz yoldaşı hem 

13995 Didi var sen daḫı itme kāruzār
Tā olar ceng itmeyince nāmudār

Geydi kendüsi Emīrü’l-müʾminīn
Ol Resūlu’llāh cebesini hemīn 

Hem ʿimāmesin başına ṣardı ol 
Kim aña virmiş-idi anı Resūl

 Ṣaldı Ḥamza ḳalḳanını ḳolına 
Ẕü’l-fiḳārı baġladı hem biline

Ol Resūlu’llāh virdügi ʿalem3

Açdılar üstine şāhuñ anı hem 

14000 Ol ʿalem altında ol şāh pehlevān 
Yöridi yüz kişi-y-ile oldı revān

Ol gice irte olınca gitdiler
Çün ṣabāḥ oldı ḥiṣāra yitdiler 

Ḳalʿadan görindi İslām leşkeri 
Gördi kāfir çaġırışdı her biri

 Tīz Müzelzele yitürdiler ḫaber4

Didiler geldi yaġı iy şīr-i ner  

Tīz yirinden ṣıçradı durdı hemīn5

Aldı gürzini eline ol laʿīn

 13992 itme: itmeñ İ; durġıl: ṭurġıl İ.
 13993 İlle: İllā İ.
 13999 üstine: üstüne İ.
 14003 Tīz: Tiz A. // şīr-i: şīr ü İ.
 14004 Tīz: Tiz A; durdı: ṭurdı İ.
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14005 Bir depe üstine vardı çıḳdı ol1

Döndi İslām leşkerine baḳdı ol

A 439a Gördi yüz deñlü gelür ipçin çeri2

Kim ḳaġan arslana beñzer her biri 

Başlarında Hāşimī dülbendleri
Bir yüce heybetlü kişi serveri 

 Başdan ayaġa demür ṭonları hem3

Bir yüce at üzre üstinde ʿalem 

Nīzesin ṭoġru dutup ol pehlevān4

At ḳulaġı üzre gelürdi revān

14010 Çün Müzelzel gördi bunları hemīn 
Sögdi ḳavmına ḳaḳıdı ol laʿīn

Didi n’olduñuz ne geldi hāy size5

ʿAvret oġlan ḳorḳudursız vāy size 

İ 275a Tamāmı yüz kişi ola bu çeri6

Göndürürsem aña ol baş ḳulları

 Hep dutarlar getüreler anları7

Baġlu şöyle elleri boyunları 

Ḳılursam gürzüme bir kez işāret18

Oları ḫurd u ḫām ide tamāmet9

14015 Bunı böyle söyleyince ol laʿīn10

Geldi İslām leşkeri yitdi yaḳın

Ḳalʿaya yaḳın yire çün irdiler11

Ṣaf dutup şöyle ber-ā-ber durdılar 

 14005 üstine: üstüne İ.
 14006 arslana: aṣlana A, arṣlan İ; beñzer: gibidür İ. 
 14008 demür: temür İ. // üstinde: üstünde İ.
 14009 ṭoġru dutup: ṭoġrı ṭutup İ.
 14011 ḳorḳudursız: ḳorḳduñuz İ.
 14012 Göndürürsem: Gönderürsem A; ol: o İ.
 14013 dutarlar: ṭutarlar İ; anları: onları A.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14014 gürzüme: gürzime İ. // ḫurd u: ḫurd-ı A.
 14015 yaḳın: hemīn İ.
 14016 dutup: ṭutup İ; durdılar: ṭurdılar İ.
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Geldi ardınca anuñ hem bir çeri 
Öñlerince bir uzun er serveri 

 Ṣañasın kim bir arslan ata binmiş112

Üzengüleri uzun yire inmiş 

Dāvūdī cevşen geyür başında ḫūd
Omuzında ḳılıcı ṣan yanar od

14020 Ḫāṣ ʿArab atına binmiş ol dilīr3

Ṣaf dutup ol daḫı geldi durdı dir 

A 439b Geldi ardınca anuñ hem bir çeri4

Hep hecīn biner yiderler atları 

Öñlerince begleri bir şāh-süvār5

Ṣanasın bir ata olmış māh-süvār 

 Yüzinden balḳ urur nūr-ı İlāhī6

Görinür anda ferr-i pādişāhī

Bir cebe egninde geymiş Dāvūdī27

Bilinde ḳılıcı başında ḫūdı

14025 Bir doru ayġıra olmış ol süvār8

Ḳırmızı beñzer ʿaḳīḳa rengi var

Kişner oynar ḳılmaz altında ḳarār9

Key köpürmiş dırnaġ-ıla yir yarar 

Hem rikābında bile nuṣret anuñ 
Hem ḳılıcında müdām furṣat anuñ 

 Başınuñ üstinde açılmış ʿalem10

Ḳatı heybetlü kişi kendüsi hem 

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14018 arslan: aṣlan A, arṣlan İ. // Üzengüleri: Üzengilere A.
 14020 dutup: ṭutup İ; durdı: ṭurdı İ.
 14021 hecīn: hicin A; biner: binüp İ.
 14022 şāh-süvār: şeh-süvār İ.
 14023 balḳ: berḳ İ. // ferr-i: ferr ü İ.
2 Bu beytin ikinci dizesinin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14025 doru: ṭoru A; olmış ol: olmışdur A.
 14026 dırnaġ-ıla: ṭırnaġ-ıla İ.
 14028 üstinde: üstünde İ.
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Şöyle kim bir kez baḳup gören anı 
Tüyi ürperürdi ditrerdi teni

14030 Pes Müzelzel didi bu da yüz kişi 
Ancaḳ ola ḳamusı üç yüz kişi

İlle bu şimdi gelen kişi görüñ1

Bu olacaḳdur begi bu leşkerüñ

Ne işe gelmiş ola bunlar ʿaceb
Şöyle beñzer ceng itmezler ṭaleb 

 Kim bu deñlü leşker-ile cengüme
Kim gelür döymez bu bir gülbengüme

Bunı böyle söyleyince ol hemīn
Şāh-ı merdān ol Emīrü’l-müʾminīn

14035 Ol Müsülmānlarla ün bir eyledi
Bir yüce ün-ile tekbīr eyledi

A 440a  Ol Resūle hem ṣalavāt hem selām
Virbidiler yüce ün-ile tamām

İ 275b Bildi kāfirler Müsülmānlar-ımış
Kim Muḥammed ümmeti anlar-ımış

 Leşkerini yanına dirdi laʿīn
Bir kişi gönderdi anlara hemīn 

Didi kimsiz bunda nişe geldüñüz2

Yaġı mısız kim ḳılıçlar ṣalduñuz

14040 Didi bunlar biz İslām leşkeriyüz13

Ki Ḥaḳ dīnine yardımcı çeriyüz4

Biz Muḥammed ümmetiyüz ol bizi 
Üstüñüze ṣaldı ḳırmaġa sizi

 14031 İlle: İllā İ.
 14039 nişe: nite İ; geldüñüz: geldiñüz İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14040 Ḥaḳ: İ nüshasında yoktur.
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Kim Müsülmānlara ẓulm-i bidʿatı1

Çoġ idersiz cevrüñüz oldı ḳatı

 Yāḫu siz daḫı Müsülmān olasız
Yā ḳılıcumuzda küllī ölesiz

Pes Müzelzel yine gönderdi cevāb 
Didi degül fikrüñüz sizüñ ṣavāb 

14045 O ḥadde irdüñüz mi kim gelesiz12

Naʿāyım Ḳalʿasına ḳaṣd ḳılasız 

İşbu deñlü leşker-ile ẕī-muḥāl
ʿAḳluñuz almış sizüñ fāsid ḫayāl

Key ḥaḳīr ḫōr olduġuñuz çün hemīn3

Buraya ḳodum ki geldüñüz yaḳın 

 Ādeme ṣaysa-y-ıdum ger ben sizi4

Ḳomaz-ıdum buraya birüñüzi

Pes buyurdı leşkerine ol laʿīn5

Ḥamle ḳıldı ol yidi biñ er hemīn 

14050 A 440b Tekbīr idüp hem Müsülmānlar daḫı 
Ḥamle ḳıldı kāfire anlar daḫı

Dört yanın baġladı kāfir leşkeri 
Ortalıġa aldılar müʾminleri 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Müsülmānlar ulu ġavġāya düşdi 
Bir ırmaḳ ṣanki bir deryāya düşdi 

 Kesildi gevdeler dökildi ḳanlar 
Ki çıḳdı göklere ünler fiġānlar

 14042 cevrüñüz oldı: cevriñüz igen İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14047 olduġuñuz: olduġumuz İ.
 14048 idüm: idim İ.
 14049 yidi: idi İ.
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Dutışdı ceng odı şol resme yandı1

Ḳara ṭaşlar ḳızıl ḳana boyandı 

14055 Cidālar deldi yürekleri geçdi2

Ḳılıçlar yardı baş beyinler açdı 

Erenler düşdi yire pāre pāre3

Ḳara ḳum döndi ḳandan lāle-zāre

Öyleye dek oldı böyle kāruzār14

Aḳdı ḳanlar çıḳdı cānlar zār u zār5

 Ayaḳlar baldıra dek ḳana batdı6

Müsülmānlar buñaldı cāna yitdi 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Kāfirüñ cengi yigin oldı ḳatı 
Öykelendi artdı kāfir heybeti

14060 Ḳaldı müʾminler açamaz gözlerin
Dilediler döndereler yüzlerin

Kim zīrā kāfir çoḳ anlar azacuḳ
Bir deñize neylesün bir ırmacuḳ

İ 276a Şāh çıġırdı hāy Müsülmānlar duruñ7

Ḥaḳ Taʿālā biledür ḥāżır görüñ 

 Düşmeninden ḳaçmañ andan utanuñ8

ʿÖmrüñüzi siz tamām oldı ṣanuñ 

Hem Resūlu’llāhdan utanmaz mısız9

Yüzine baḳasıñuz ṣanmaz mısız 

 14054 Dutışdı: Ṭutuşdı İ; şol: şu İ.
 14055 deldi (Berlin 379b): yardı A, İ; geçdi: biçdi İ.
 14056 pāre: oldı İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 14057 oldı böyle: böyle oldı İ.
 14058 cāna yitdi: cānı bitdi İ.
 14062 duruñ: ṭuruñ İ. // ḥāżır: ḥāẓır İ.
 14063 Düşmeninden: Düşmānından İ.
 14064 baḳasıñuz: baḳaṣıñız A.
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14065 A 441a Cengüñüze ḥūrīler geldi baḳar1

Ḫāṣ melekler çıġrışup ḳanat ḳaḳar  

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Sizüñ-içün duʿā ḳılur melekler2

Buñaldı mużṭarib oldı felekler

Tamāmet cānı cümle enbiyānuñ
Be-küllī rūḥı geldi evliyānuñ

 Sizüñ-içün Çalaba yalvarurlar 
Ki zīrā cengüñüzi hep görürler

Gök ehli cümle düşdi ıżṭırāba 
Ḳamusı yalvarurlar bir Çalaba

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
14070 Ḳaçmañ iy ḳardaşlar erlik günidür 

İy Müsülmānlar ki birlik günidür 

Biz bu cengde şīr-i ġurrān olalum3

Ḥaḳḳa ḳarşu şöyle pür-ḳan varalum

Ben size cānumı ḳurbān ideyüm 
Kāfirüñ baġrını pür-ḳan ideyüm

 Siz duruñ ben ḳılayum bir kāruzār4

Tā ḳıyāmet benden olsun yādigār 

Siz ḳafāmı bekleñüz ancaḳ benüm 
Kim fidā olsun size cānum tenüm

14075 Pes Müsülmānlar didiler yā emīr 
Ḳaçmayalum ölelüm iy nerre-şīr 

Geçdük uş bu ṭatlu cāndan n’idelüm 
Ḥaḳ ḳatına pāre pāre gidelüm 

Hem Resūlu’llāha ḳurbān olalum
Uş yolında şöyle pür-ḳan olalum 

 14065 ḥūrīler: ḥūriler A. // çıġrışup: çıġrışıp A.
 14066 mużṭarib: muẓṭarib A; felekler: melekler A.
 14071 şīr-i: şīr ü A, İ. // varalum: olalum A.
 14073 duruñ: ṭuruñ İ.
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 Ṣaġ ḳalan iltsün selām bizden aña1

Tā ḳıyāmetde meger bizden aña 

A 441b Ḥamle ḳıldı kāfire ol şāh emīr
Şöyle naʿra urdı kim ṣarṣıldı yir 

14080 Ẕü’l-fiḳārı ṣaġa ṣola ṣaldı ol2

Hayḳıruban döne döne çaldı ol 

Hem Müsülmānlar daḫı cümle bile
Ḳıldılar ol şāh-ıla ḥamle bile

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Kimisi bekledi şāhuñ ḳafāsın3

Getürüp yirine ʿahdüñ vefāsın

 Fidā ḳılup be-küllī baş u cānlar4

Girür ʿışḳ-ıla cenge pehlevānlar 

Ḳopdı yine bir ʿacāyib kāruzār15

Düşdi başlar ḳara yire ḫōr u zār 

14085 Kesildi baş dökildi el ayaḳlar 
Belürmez oldı atlular yayaḳlar 

Ḳıyāmet ḳopdı çıḳdı ḳara tozlar6

Nefes baġlandı görmez gözi gözler

İ 276b  Ḳırıldı atları düşdi erenler
Bunı böyle ḫaber virdi görenler 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Rāvīler eydür Müzelzel çün hemīn7

Gördi bu cengi ḳaḳıdı ol laʿīn

Gürzini aldı yörir cenge girür8

Her çalışda bir Müsülmān öldürür 

 14078 itsün: ḳılsun İ. // bizden: bizi İ.
 14080 Hayḳıruban: Ḥayḳırup İ.
 14082 Getürüp: Getürür İ; ʿahdüñ: ʿahdiñ A, ʿahd u İ.
 14083 ḳılup: ḳılıp A.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 14086 tozlar: yüzler İ.
 14088 Rāvīler (Berlin 380a): Rāvī A, İ.
 14089 Gürzini: Gürzüni İ.
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14090 Gök gibi gürler āvāzı hayḳırur1

Ḫurd u ḫām eyler kimi bir kez urur 

Böyle germ olmış-iken ol rezmigāh12

Ber-ā-ber oldı ol şāh-ıla nā-gāh

Hayḳıruban şāh didi dur iy laʿīn3

İvmegil kim geldi uş vaḳtüñ yaḳın 

A 442a Durdı ol melʿūn didi gel yā ʿAlī4

Gürzümüñ bir ḍarbını al yā ʿAlī

Pes atından indi ol şāh-ı emīn5

Ḥanẓalaya virdi dut didi hemīn 

14095 Kendüsi yayaḳ yöridi üstine6

Ol Müzelzel bin Menāzil ḳaṣdına 

Birbirine geldiler çünkim yaḳın7

Ol laʿīn gürzini ḳaldurdı hemīn

Ṣaldı çıḳdı şöyle heybetlü üni8

ʿAḳlı gitdi kim işitdi-se anı

 Çaldı şāhı didi alġıl yā ʿAlī9

Ben Müzelzel bin Menāzilden belī 

Çünki şāhuñ üstine indi yaḳın10

Çaldı şāh ḳılıç-ıla anı hemīn 

14100 Ayḳurudan şöyle kim çaldı anı
Bir ḫıyār gibi iki böldi anı

 14090 āvāzı: avāzı A. // Ḫurd u: Ḫurd-ı A.
1 Bu beytin ikinci dizesinin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14092 dur: ṭur İ.
 14093 Durdı: Ṭurdı İ. // ʿAlī: velī İ.
 14094 dut: ṭut İ.
 14095 üstine: üstüne İ. // Bin Menāzil (Berlin 380b): birle cengüñ A, birle kim ceng İ.
 14096 gürzini: gürzüni İ.
 14097 anı: onı A.
 14098 Menāzilden belī (Berlin 380b): Menāzilven velī A, İ.
 14099 üstine: üstüne İ.
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Bir kişinüñ üstine bir pāresi1

Düşdi kim yaḳıncaġ-ıdı arası 

Süñüklerin başını ḳıldı ḫaşḫāş12

Ṣanki düşdi bir yumurda üzre ṭaş3

 Müzelzel işbu ḍarba çünki baḳdı24

Ḳalanını elinden tīz bıraḳdı5

Döndi ḳaçdı ḳalʿasına ol hemīn6

Ḳalʿaya ḳalʿaya diyü ol laʿīn 

14105 Çünkim anı eyle gördi leşkeri7

Döndi ḳaçdı ḳalʿasına ol çeri

Pes Müsülmānlar bu kez oldı yegin 
Ḳırdılar anları ḳalʿaya degin 

Kāfirüñ çoġı yabānlara ḳaçar
Kim dereye kim ḳayalardan uçar 

A 442b Çün Müzelzel ḳalʿasına girdi dir8

Ḳapusın tīz yapduruban durdı dir

Pes Müsülmānlar talar çādırları 
Meşġūl oldı māla rızḳa her biri 

14110 Hem Müzelzel çādırını raḫtını 
Aldılar ol ḳubbesini taḫtını 

Gördiler kim Ḥanẓala dutmış atı9

Didiler n’oldı ḳanı şāh ḥażreti

İ 277a Didi bilmezem atı virdi baña
Kendü gitdi gelmedi ḳaldum ṭaña

 14101 üstine: üstüne İ. // yaḳıncaġ-ıdı: yaḳıncaḳ idi İ.
1 Bu beytin ilk dizesinin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14102 yumurda: yumurṭa İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14103 ḍarba: ḍarbı İ; baḳdı: gördi İ.
 14104 hemīn: laʿīn İ. // Ḳalʿaya ḳalʿaya diyü: Ḳalʿa ḳalʿa diyüben İ; laʿīn: hemīn İ.
 14105 Çünkim: Çünki İ; eyle: öyle İ.
 14108 Çün: Kim A; ḳalʿasına: ḳalʿaya çün A. // tīz: tiz A; yapduruban: yapdurıban A; durdı: ṭurdı İ.
 14111 dutmış: ṭutmış İ.
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 Pes Müsülmānlar hemān bozıldılar1

Dutmaz oldı elleri yazıldılar

Baʿżısı didi ki dutdılar anı2

Aldılar ḳalʿaya gitdiler anı

14115 Baʿżısı didi kim ölmişdür meger3

Ol dutılmaz-ıdı ṣaġ-ısa eger 

Iżṭırāba düşdiler buñaldılar4

Şöyle dem-beste oluban ḳaldılar 

Çıḳdı bir nūrānī atlu pes hemīn5

Didi kim göñlüñüzi ḳıluñ emīn

 Kim diridür şāh bulursız uş anı6

Siz murād-ıla görürsiz ḫoş anı

Bunı böyle didi ġayb oldı hemīn7

Şād oluban oldı müʾminler emīn

14120 Didiler bu melekdür āsumānī18

Bize geldi ki giderdi gümānı9

Defʿ itmege bu göñlümüz ġamın10

Ḥaḳ Taʿālā virbidi ola hemīn 

Çün Müzelzel ḳalʿaya girdi hemīn11

Ḳapusın baġladuban oldı emīn 

A 443a Taḫtına vardı oturdı ol yine12

Geldi ḳavmı durdı yirlü yirine 

 14113 bozuldılar: bozuldı A. // Dutmaz: Ṭutmaz İ.
 14114 dutdılar: ṭutdılar İ.
 14115 kim: ki İ. // dutılmaz: ṭutulmaz İ.
 14116 oluban: olıban A.
 14117 nūrānī: nūrāni A. // ḳıluñ: ṭutuñ İ.
 14118 uş: tīz İ.
 14119 oluban: olıban A.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14120 āsumānī: āsumān İ.
 14121 itmege bu: itmek içün İ.
 14122 baġladuban: baġladıban A.
 14123 durdı: ṭurdı İ.
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Pes didiler yā melik n’oldı size 
Ḳatı düşvār geldi bu işüñ bize  

14125 Ejdehā olsa yā dīv yā nerre-şīr1

Ḳaçmaz-ıduñ zinde fīlden yā emīr 

Sensin ol kūh-ı bülend kim üstüñe2

Çıḳamaz dīvler gelürse ḳaṣduña 

Şimdi bu deñlü yaġıdan ḳaçduñuz3

ʿĀr u nāmūs māl u rızḳdan geçdüñüz

 Bir ṣovuḳ āh eyledi pes söyledi
Siz melāmet itmeñüz beni didi 

Ben ṣanurdum ādem-ile ceng ola 
Kim bilür cān alıcı cenge gele 

14130 Kim ola kim gürzümi ḳılıç-ıla
Bir ḫıyār gibi iki pāre ḳıla

O kim ḳaçdum elinden uş ben anuñ
Odur ṣāḥib-ḳırānı bu zamānuñ 

Gögsine ḳodı elin didi hemīn  
Şimdi bildüm ki ṣaġam oldum emīn 

 Bunı diyüp ider-iken ṣovuḳ āh14

Gözi ṭuş oldı dir şāha be-nā-gāh 

Kim zīrā ol ḳalʿaya girmiş bile5

Ḳarşusına ḫalḳ-ıla durmış bile

14135 Çünki baḳdı şāhı gördi ol laʿīn6

Ditreme dutdı vücūdını hemīn

 14125 fīlden: filden A, İ.
 14126 ḳaṣduña: ḳaṣdıña İ.
 14127 māl u: māl-ı A, İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14134 Kim: Ki İ; bile: idi A. // Ḳarşusına: Ḳarşusında İ; durmış bile: durmış-ıdı A, ṭurmış bile İ.
 14135 baḳdı şāhı: şāhı baḳdı İ. // dutdı: ṭutdı İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
A 443b Yüzi ṣaru ṣaman gibi ṣarardı1

Gögerdi göz ṭudaḳları ḳarardı

İ 277b Dili dutıldı dişleri çaḳıldar2

Uçuḳ dutmış gibi ditrer ṣaḳıldar

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Pes didiler yā mālik n’oldı saña 
Barmaġın söveltdi ol şāhdan yaña 

Barmaġ-ıla gösterür dutmaz dili3

Yaʿnī dutuñ şunı kim oldur ʿAlī

14140 Çün ʿAlī gördi anı şöyle hemīn4

Pes didi ḳanda ḳaçarsın yā laʿīn 

Ben ʿAlīyem ḳaṣd ḳılmışam saña5

Kim alur sini elümden di baña 

Hayḳıruban başına çaldı anı6

Tā ayaġa dek iki böldi anı 

 Leşkeri çün gördi öldi begleri7

Çaġrışuban söylediler her biri

Böyle yaluñuz kişi bu ḳalʿada8

Ḳapu baġlu bunca biñ ḫalḳa n’ide

14145 Ḳarşumuzda biçdi sulṭānumuzı9

Ḳomayalum biz buña ḳanumuzı 

Dört yañadan cümle cenge başladı 
Kim ḳılıç oḳ kim ıraḳdan ṭaşladı 

 14136 ṣaru: ṣarı A. // ṭudaḳları: dudaḳları A.
 14137 dutıldı: ṭutuldı İ. // dutmış: ṭutmış İ.
 14139 dutuñ: ṭutuñ İ.
 14140 Çün: Çünki İ.
 14141 sini: seni İ.
 14142 başına: başından İ.
 14143 Çaġrışuban: Çaġrışıban A.
 14144 Böyle: Bu A; kişi: bir kişi A.
 14145 Ḳarşumuzda: Ḳarşumıza A. // Ḳomayalum: Ḳomayavuz İ.
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Cümlesi cidd-ile gülbeng itdiler
Şāh-ıla anda ulu ceng itdiler 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Ol Allāh leşkerinüñ şeh-süvārı
Ṣalardı ṣaġa ṣola Ẕü’l-fiḳārı

Siñek gibi bölük bölük ḳırardı
Kimüñ başın kimüñ baġrın yarardı

14150 Gehī biller gehī buṭlar biçerdi1

Gehī eller gehī başlar ṣaçardı 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
A 444a Ṣanasın didi ḳażāyā Ẕü’l-fiḳār2

Bir ḳoma ḳırdur bu kāfirden ṭamar

Naʿra urur hayḳırur gülbeng-ile
Ḳalʿayı ṭoldurdı ḳana ceng-ile

 Ṭaşradan işitdi müʾminler ünin 
Bildiler girmiş ḥiṣāra şāh-ı dīn 

Diñlediler naʿrasın gülbengini
Bildiler kim germ olupdur cengini 

14155 Tīz segirtdiler ḳapuya vardılar3

Ḳapu yapılmış kilīdlü gördiler 

Tekbīr idüp yüce gülbeng itdiler 
Ṭaşradan pes oḳ-ıla ceng itdiler 

Bārūlarda ceng-içün duranları4

Oḳa dikdiler tamāmet anları

 Şāh-ıla ceng eyleyen kāfirleri 
Gördiler ḳırar ḳomaz birin diri 

 14150 Gehī: Gāhī İ; gehī buṭlar: gibi budlar İ.
 14151 ḳażā: İ nüshasında yoktur. // ḳoma ḳırdur: ḳavma ḳırdır İ.
 14155 Tīz: tiz A.
 14157 duranları: ṭuranları İ. // anları: onları A.
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Hep yaraḳların döküben ḳaçdılar1

Şāh buyurdı pes ḳapuyı açdılar

14160 Ol Müsülmānlar ḥiṣāra girdiler 
Ceng iden kāfirleri hep ḳırdılar 

Ṣaġ selāmet çünki şāhı gördiler2

Tīz elin öpüp gözine sürdiler

İ 278a Pes didiler ṣad hezārān āferīn 
Saña olsun yā Emīre’l-müʾminīn

 Çoḳ sevinüp secde-yi şükr itdiler3

Ḥaḳ Taʿālā adını ẕikr itdiler 

Muṣṭafāya hem ṣalavāt hem selām 
Virbidiler yüce ün-ile tamām

14165 Kāfirüñ diri ḳalanı geldiler
Baʿżısı anda Müsülmān oldılar 

A 444b Olmayanuñ boynını hep urdılar 
Pes Müzelzel māllarını dirdiler 

Hem ölen kāfirlerüñ māllarını 
Aldılar hep ʿavret oġlan varını

 Virdi Gerdūse birez māldan emīr4

Ḳalʿayı daḫı hem aña virdi dir

Ol ḥiṣāra Gerdūsı beg eyledi5

Hem aña key çoḳ naṣīḥat söyledi 

14170 Üç gün anda oturup ol pehlevān 
Göçdi andan yolına oldı revān 

Çoḳ yesīr ü māl u genc ü bī-ḳarār6

Aldı geldi Yeẟribe ol şeh-süvār 

 14159 döküben: dökiben A.
 14161 gözine: yüzine İ.
 14163 Çoḳ: Çün İ.
 14168 birez: birāz İ.
 14169 naṣīḥat söyledi: vaṣıyyet eyledi İ.
 14171 Çoḳ: Çün İ; yesīr: esīr İ; māl u: mālı İ.
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Öpdi Peyġāmber elini Murtażā
Anı daḫı öpdi ḳoçdı Muṣṭafā

 Çünki geldi ṣaġ selāmet Murtażā1

Şād u ḫurrem oldı ġāyet Muṣṭafā

Hem Müsülmānlar Resūlu’llāh elin 
Öpdi sürdi ayaġına yüzlerin 

14175 Anlara ḳıldı duʿālar Muṣṭafā12

Şād oluban ṭoldı cānları ṣafā3

Hezārān çoḳ şükür el-ḥamdü li’llāh24

Ki müʾminlere nuṣret virdi Allāḥ

Ḳıṣṣa daḫı burada olsun tamām 
Muṣṭafānuñ rūḥına yüz biñ selām

 Ḥaḳ Çalap ol kimseyi çoḳ şād ide35

Yazanı bir Fātiḥa-la yād ide6

Ol kişi dünyādan īmānla göçe47

Kim baña bundan duʿā ḳılup geçe

14180 Oḳıyanı diñleyeni yazanı58

Raḥmetüñle yarlıġaġıl yā Ġanī

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt69

Maḥv ider biñ günāhı bir ṣalavāt

 14173 Şād u ḫurrem oldı ġāyet: Anlara ḳıldı duʿālar İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 14175 oluban: olıban A.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
3 Bu beyit A nüshasında yoktur.
 14178 çoḳ: ẕül İ. // Yazanı: Kim yazanı İ.
4 Bu beyit A nüshasında yoktur.
5 Bu beyit A nüshasında yoktur.
5 Bu beyit A nüshasında yoktur.
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Ḥażret-i ʿAlīnüñ Ḳarındaşı Caʿfer-i Ṭayyāruñ ve Zeyd ve ʿAbdullāhuñ 
Şehīd Olduġı Ḳıṣṣadur11

A 445a Nāle ḳıl iy bülbül-i bostān-ı dil2

Söyle_iy ṭūṭī-yi şekeristān-ı dil

 Temāşāya göñül bāzārına gel23

Teferrüc ḳıl göñül gülzārına gel

ʿĀşıḳuñ beyt-i sürūrıdur göñül
Dilberüñ dār-ı nüzūlıdur göñül

14185 ʿAḳl ilinüñ bāġı bostānı göñül4

Bülbül-i cānuñ gülistānı göñül

Ṭolu güneş āsumān-durur göñül35

Ṭolu ay çarḫ bī-gümān-durur göñül

 Yücedür eyvānı fikretden göñül
Aʿẓamu’l-ʿarş oldı rifʿatden göñül

Nüh felek bir zevraḳ-ı baḥr-ı göñül
ʿAḳl-ı küll bir noḳṭa-yı şehr-i göñül

Ol metāʿ-ı ḳuds ḫırīdārına
Diñ ki gelsün bu göñül bāzārına

14190 İ 384a Gel giregör bu göñül gülzārına6

Baḳ göñül sulṭānınuñ dīzārına

Olmayınca sen ki senden bī-ḫaber7

Bil ki gelmez saña andan bir ḫaber

Ḳo seni sen tā kim aña iresin
Bī-nişān ol tā nişānın göresin

1 Başlık İ; Bu Ḳıṣṣa ʿAlīnüñ Ḳardaşı Caʿfer-i Ṭayyār ve Zeyd ve ʿAbdul’llāh Şehīd Olduġı Ġazādur Rūm 
Begleri ile A; Bu bölüm M nüshasında yoktur; Olduġı Ḳıṣṣadur: Olduġıdur İ.

 14182 bostān: būstān İ. // şekeristān: şekkeristān İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14185 Bülbül-i cānuñ gülistānı göñül: Ṭolu güneş āsumān-durur göñül İ.
3 Bu beyit İ nüshasında 14189. beyittir.
 14190 gire gör: girelüm İ. // dīzārına: dīdārına İ.
 14191 ki (M. Zeki Pakalın 366b): A ve İ nüshalarında yoktur.



1462 TENKİTLİ METİN 

 İy ġarīb dil-ḫaste ḳapuda henūz1

Kārubān gitdi sen uyḫuda henūz

İy melek ḫo ḳalma tīre-ḫāke sen
Pāk olagör tā iresin pāke sen

14195 Baġlama göñlüñi dünyā mihrine2

Kim düşersin rūzigāruñ ḳahrına

Od ḳoparur gör ki her bādın anuñ
Geç ḳo terk it miḥnet ābādın anuñ

A 445b Furṣatuñ var-iken elde söylegil
Sīreti gökçek ḥikāyet eylegil

 Tā ḳıyāmet senden olsun yādigār 
Defterine yazsun anı rūzigār

Bü’l-Ḥasan Bekrī rivāyet eyledi
Sīreti böyle ḥikāyet eyledi

14200 Mekkeyi fetḥ itdi çünkim Muṣṭafā3

Hem Müzelzeli depeler Murtażā

Bir niçe gün rāḥat oldı durdılar4

Fāriġ olup ḫoş emīn oturdılar 

Mescidinde bir gün ol sulṭān-ı dīn 
Faḫr-ı ʿālem “raḥmeten li’l-ʿālemīn”15

 Otururdı geldiler Ḫuddāmīler
Ḫoş müzeyyen muhteşīmāne olar 

Hem muḳaddimleri bir ḫoş ulu pīr
Hem adı daḫı Saʿīd ibn-i Ḫabīr

14205 Ol selām virdi didi kim yā Resūl
Ol yüce Tañrı ḳatında ulu ḳul

 14193 ġarīb dil-ḫaste (M. Zeki Pakalın 366b): ġarīb ü ḫaste A, ḳarīb ü ḫaste İ.
 14195 göñlüñi: göñliñi İ. // düşersin: düşersiñ İ.
 14200 Mekkeyi: İ nüshasında yoktur. // depeler: depeledi.
 14201 oldı: olup İ.
1 “Raḥmeten li’l-ʿālemīn” bk. 156. beytin dipnotu.
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Biz ʿArablaruz yaḳınuz Rūma biz1

Gelmişüz sizden şefāʿat uma biz

Bilmezüz biz kim niçedür nīk ü bed2

Luṭf idüp ḳılma ḳapuñdan bizi red 

 Çoḳ işitdük muʿcizātuñı senüñ
Hem ḥamīde çoḳ ṣıfatuñı senüñ

Ol yüce Tañrıdan iy sulṭān saña 
İndi didiler bize Ḳurʾān saña

14210 Kim anuñ içinde ḥikmet çoḳ-durur 
ʿİlm ü dāniş hem naṣīḥat çoḳ-durur 

Gelmişüz biz kim dīnüñe gireyüz134

Niçe-durur hem Ḳurʾān göreyüz

Ümmetüñ hem leşkerüñden olayuz
Her ne vaḳt kim ister-iseñ geleyüz

A 446a Pes hemān ol “raḥmeten li’l-ʿālemīn”25

Ḫūb-āvāz u dil-fīrib-ile hemīn6

 Sūre-i Raḥmānı anda oḳır ol7

Çün tamām eyledi diñdi pes Resūl

14215 Göñli ol Ḫuddāmīlerüñ oldı nerm 
Cānlarına düşdi odlar ḳıldı germ

İ 384b Nefsleri ḳorḳdı ḳatı ditrediler
Yā Resūl dīnüñi bildür didiler  

Didi evvel Tañrı birdür diyesiz
Dil-ile hem göñlüñüzden uyasız

 14206 uma biz: umarız İ.
 14207 Bilmezüz: Ḳılmasuz İ.
1 A ve İ nüshalarında 14211. beytin ikinci, 14212. beytin birinci dizeleriyle bir beyit yapılmış, diğer 

dizeler yazılmamıştır.
 14211 biz kim dīnüñe: kim dīnüñe biz İ; dīnüñe: dinüñe A.
2 “Raḥmeten li’l-ʿālemīn” Bk. 156. beytin dipnotu.
 14213 Ḫūb-āvāz: Ḫūb-avāz A.
 14214 diñdi pes: pes diñdi İ.
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Hem diyesiz kim Muḥammeddür Resūl1

Ḥaḳ Çalap virbidi bize geldi ol

 Günde biş kez hem namāzı ḳılasız
Yılda bir ay daḫı oruç olasız

14220 Hem gümişden olsa iki yüz direm2

Yıl geçicek üstine vir biş direm 

Hem yigirmi miẟḳāl altundan daḫı3

Vir yarım miẟḳāl zekāt andan daḫı 

Ḳırḳ ḳoyundan daḫı virgil bir ḳoyun
Bir bızaġu_otuz ṣıġırdan dut boyun 

Biş deveden bir ḳoyun hem viresiz 
Çün yigirmi biş deveye iresiz

 Bir yaşar bir deve andan viresiz4

Yıl geçe üstine çünkim göresiz 

14225 ʿÖmrüñüzde bir keret ḥacc idesiz5

Yine dönüp ivüñüze gidesiz

Ger bulardan siz ziyāde ḳılasız
Ol taṭavvuʿdur ẟevāb çoḳ bulasız

Ḥaḳ yolında hem ġazālar ḳılasız6

Ol daḫı vācib-durur key bilesiz

A 446b Ben diri olduḳca baña gelesiz7

Ben cihāndan çün gidem siz ḳalasız 

 Kim ḫalīfem olur-ısa siz aña 
Uyasız kim uymış olursız baña  

 14218 virbidi: virdi İ.
 14220 üstine: üstüne A, İ.
 14221 daḫı: aḫı İ.
 14224 üstine: üstüne A, İ.
 14225 ʿÖmrüñüzde: ʿÖmriñüzde A; keret ḥacc: kere ḥac İ. // ivüñüze: eviñüze A.
 14227 key: ki İ.
 14228 gidem siz: giderem İ.
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14230 Dīn-i İslāmı_āşikāre ḳılasız
Daḫı maẓlūm destigīri olasız 

Ṣuçlularuñ ṣuçını ʿafv idesiz1

Göñlüñüzden kīnleri maḥv idesiz

Ḫıẕmet idenlere güç itmeyesiz2

Ḳonşıları daḫı incitmeyesiz

Çün işitdiler didiler yā Resūl
Niçe gökçek dīn bu dīn ḳılduḳ ḳabūl 

 Sıdḳ-ıla cümle Müsülmān oldılar3

Beyʿat idüp ʿahd u peymān ḳıldılar 

14235 Anlaruñ İslāmına dir ol Resūl4

Ḫurrem oldı şādılıḳ gösterdi ol

Pes didi aṣḥāba mihmān eyleñüz5

Bunlara taʿlīm-i Ḳurʾān eyleñüz

Bir niçe gün durdılar eglendiler6

ʿİlm ü Ḳurʾān dīn namāz ögrendiler 

Ṭoldı göñüllerine nūr-ı īmān7

Sīneleri münşeriḥ oldı hemān

 Ṣankim ölülerdi oldılar diri8

Rūşen oldı hem açıldı gözleri

14240 Destūr alup döndiler anlar yine 
Vardılar çünkim yine evlerine 

İ 385a Cümlesi ḳavmına iʿlān itdiler9

Her neyi kim gördiler işitdiler

 14231 ṣuçını: suçunı A. // Göñlüñüzden: Göñlüzden İ; kīnleri: kīnlerin İ.
 14232 Ḳonşıları: Ḳonşuları İ.
 14234 Beyʿat: Bīʿat İ.
 14235 Anlaruñ: Anlarıñ İ.
 14236 aṣḥāba: aṣḥābına İ.
 14237 niçe: nice İ; durdılar: ṭurdılar İ. // ʿİlm-i: ʿİlm ü İ.
 14238 münşeriḥ: münşeriʿ İ.
 14239 Ṣankim: Ṣanki İ; ölülerdi oldılar: ölüler idi oldı İ.
 14241 neyi: ne İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Resūlu’llāh cemālin hem kemālin
Ḥamīde hem pesendīde ḫiṣālin

A 447a Daḫı çoḳ çoḳ ʿacāyib muʿcizātın 
Ki ḥall ider ḳamuñun müşkilātın 

 Ḥaḳīḳat dīninüñ girçekligini1

Her erkānın yolın gökçekligini

14245 Hem İslām ehlinüñ ol birligini 
Biribiri-le gökçek dirligini

Şu deñlü söylediler bu kelāmı 
Müsülmān oldı ol ḳavmuñ tamāmı

Kilīse naḳşlarını bozdılar dir2

İdüp mescid ü miḥrāb düzdiler dir

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Hem imām u hem cemāʿat oldılar 
Biş namāzı āşikāre ḳıldılar

 Bu ḫaber irişdi Rūm sulṭānına 
Ḳaḳıdı odlar dökildi cānına

14250 Pes buyurdı seçdiler key çoḳ çeri 
Anlaruñ üstine ṣaldı leşkeri

Ġāfil-iken üstlerine vardılar3

Ulu kiçi bulduġını ḳırdılar 

Mālların rızḳını ġāret itdiler4

Evlerin yaḳup ḫasāret itdiler

Ḳız gelinden bulduġını dutdılar5

Hep yesīr idüp aluban gitdiler

 14244 girçekligini: girçekligüñ İ. // gökçekligini: gökçekligin İ.
 14247 Kilīse: Kelīse A.
 14251 üstlerine vardılar: üstlerini urdılar İ. // bulduġını: bulduġunı İ.
 14252 Mālların rızḳını ġāret: Māllarını rızḳın ġārāt İ. // yaḳup: yaḳıp A; ḫasāret: ḫasārāt İ.
 14253 bulduġını dutdılar: bulduġunı ṭutdılar İ. // yesīr: esīr İ; aluban: alıban A.
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 Ṣaġ ḳalanı bir yire cemʿ oldılar1

Aġlaşuban zārılıḳlar ḳıldılar

14255 Pes didiler varalum Peyġāmbere
Ol yazuḳlular ümīdi servere

Tā meger derdümüze dermān ire
Ḥayfumuzı ol bizüm alıvire

A 447b Kim Müsülmān olduġumuzdur sebeb 
Ḳılduġı ol ẓālimüñ bize ġażab

Pes uluları Saʿīd durdı hemān2

ʿAvreti-y-ile bile oldı revān

 Çün Resūlu’llāh ḳatına vardılar3

Aġlaşuban yire yüzler sürdiler 

14260 Gözlerinden döke döke yaşları 
Söylediler başa gelen işleri

Çün Resūlu’llāh işitdi sözleri4

Aġladı yaş-ıla ṭoldı gözleri

Pes buyurdı kim Bilāl çıḳdı hemīn
Bir nidā oldı dirildi müʾminīn

Durdı çıḳdı menberine dir Resūl5

Allāha ḥamd u ẟenā eyledi bol 

 Kendüden öñdin ki Peyġāmberlere6

Hem ṣalavāt hem selām virdi_anlara 

14265 İ 385b Hem naṣīḥat söyledi müʾminlere7

Döndi andan ṣoñra didi anlara

 14254 ḳalanı: geleni İ. // Aġlaşuban: Aġlaşıban A.
 14258 durdı: ṭurdı İ.
 14259 Aġlaşuban: Aġlaşıban A; sürdiler: urdılar İ.
 14261 Resūlu’llāh işitdi (Berlin 384b): Resūl işitdi işbu A, işitdi Resūlu’llāh bu İ.
 14263 Durdı: Ṭurdı İ. // bol: ol İ.
 14264 Kendiden: Kendüden A; ki: gelen İ. // Hem ṣalavāt hem selām virdi: Medḥ idüben ḳıldı ẟenālar İ.
 14265 andan ṣoñra didi: ṣoñra didi cümle İ.
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İy Müsülmānlar bilüñ kim Ḥaḳ beni 
Virbidi bu ʿāleme muṭlaḳ beni

Tā ki bu ḳullarına şefḳat ḳılam 
Yaʿnī kim ʿālemlere raḥmet olam

Uş sizüñ ḳardaşlaruñuz ehl-i Şām1

Kim bunlaruñ iline dirler Ḫudām

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Gelüp bunlar Müsülmān olmış-ıdı
Bizümle ʿahd u peymān ḳılmış-ıdı

14270 İşitmiş Rūm begi ol Hürḳul anı
Bulara şeb-ḫūn itmiş nā-gehānī 

Kimin ḳırmış esīr itmiş kimini 
Alup mālı-y-ıla gitmiş kimini

A 448a Gelüben uşda feryād istediler 2

Penāh idüp size dād istediler 

Budur ġayret-i İslām muḳteżāsı3

Olara ola ol işüñ cezāsı

 Siz ol kāfirleri varup kırasız4

Bularuñ ḥayfını alıviresiz

14275 İvüñ ḳardaşlaruñuz nuṣretine5

Yüzi aḳ varasız Ḥaḳ ḥażretine

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ol Müsülmānlar didi fermān senüñ6

Olalum hep yoluña ḳurbān senüñ 

 14268 Uş: Ol İ; ḳardaşlarıñuz: ḳardaşlaruñuz A. // bunlaruñ: bunlarıñ İ.
 14272 Gelüben: Geliben A.
 14273 ġayret: ġayrāt A.
 14274 ḥayfını: ḥaḳḳını İ.
 14275 İvüñ: Eyüdüñ İ; ḳardaşlarıñuz: ḳardaşlaruñuz A.
 14276 didi: didiler İ.
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Ḫoş duʿā ḳıldı didi kim tīz varuñ1

Ceng yaraġın hem azıġuñuz görüñ 

Evveli-y-idi rebīʿu’l-evvelüñ2

Hem sekiz yıl-ıdı tārīḫa bilüñ

 Çıḳdı şardan ṭaşra Peyġāmber hemān 
Seçdi dört biñ kişi dir ḫoş pehlevān 

14280 Ḥāriẟ oġlı Zeydi ol bedr-i münīr3

Leşkere beg ḳıldı döndi böyle dir 

Zeyd ölür-ise ʿAlīnüñ ḳardaşı4

Caʿfer olsun beg ḳayursun ol işi

Ol daḫı ölürse ʿAbdu’llāh ola5

Ölse ol Ḫālid-i Seyfu’llāh ola

Bildiler ol üç kişiyi öliser
Üçi daḫı anda ḳurbān olısar 

 Evlerine geldiler aġladılar
Oġlına ḳızına öksüz didiler

14285 Ḫatunlar didi niçün aġladuñuz16

Yā oġlancuḳlara öksüz didüñüz7

Didiler böyle didi bugün Resūl
Başumuza gelecegin didi ol

A 448b Biz şehīd oluruz anda gelmezüz8

Ayrıluruz daḫı sizden olmazuz

Didi Caʿfer direm iy Esmā saña9

Uş vaṣıyyet bu yetīm evlāduña

 14277 varuñ: ṭuruñ İ.
 14278 tārīḫa: tārīḫüñ İ.
 14280 oġlı: oġlu İ.
 14281 ḳayursun: ḳayursuñ İ.
 14282 ol: ol daḫı İ, 
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14285 niçün: neyçün A; aġladuñuz: aġladıñuz İ.
 14287 anda: andan İ. // Ayrıluruz: Ayruluruz A.
 14288 evlāduña: evlādıña İ.
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İ 386a Ḫoş olasın ḫoş göresin bunları1

Kim göremezsin beni ayruḳ giri

14290 Tā ḳıyāmet ḳopmayınca siz beni
Daḫı ayruḳ hīç göremezsiz beni

Çün işitdi aġladı ḫatunları2

Oġlan uşaḳ çünki gördi anları 

Aġlaşuban her biri ḳıldı fiġān3

Her birinüñ ivleri ṭoldı fiġān

Pes diñüp ol-dem yine şükr itdiler4

Ḥaḳ Taʿālā adını ẕikr itdiler 

 Pes vidāʿ idüp revāne oldılar
Çün Resūlu’llāh ḳatına geldiler 

14295 Caʿfer-ile çün vidāʿ itdi Resūl
Didi kim yā ibn-i ʿam olma melūl 

Ḥaḳ iki ḳanat yeşil nūrdan saña 
Vire uçup gidesin gökden yaña 

Āşikāre şöyle pervāz urasın5

Tā ki Firdevs uçmaġına varasın 

Pīrlerüñ dutılsa boynın urmaġıl6

Ṭıfıl oġlancuḳları öldürmegil

 Hem yimiş aġaçların ḥayvānları 
Yoḳ yire ḳırdurmaġıl hem anları

14300 Pes Müsülmānlar elin öpüp hemān7

Döndi Peyġāmber olar oldı revān 

 14289 göresin: göresiñ İ. // göremezsin: göremezsiñ İ.
 14291 anları: onları A.
 14292 Aġlaşuban: Aġlaşıban A. // ivleri: evleri İ; ṭoldı: doldı İ.
 14293 diñüp: diñip A; yine: İ nüshasında yoktur.
 14297 urasın: idesin İ. // varasın: gidesin İ.
 14298 Pīrlerüñ: Pīrüñ İ.
 14300 olar oldı: oldı çün İ.
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Bir niçe gün gice gündüz gitdiler1

Çün Muʿān iline anlar yitdiler

A 449a Anda Hürḳuldan ḫaberler aldılar
Gelmiş ol Belḳā iline bildiler

Bilesince var-ımış yüz biñ çeri
Bāba ḳonmış bildiler ol leşkeri

 Pes Müsülmānlar didiler duralum2

Biz Resūle bir kişi göndürelüm 

14305 Kāfirüñ yüz biñ çerisini disün3

Tā meded ḳılsun çeriler virbisün

Pes göñüllendürdi ol Zeyd anları
Didi iy Peyġāmberüñ yārenleri

Gelmedük mi biz şehīd olmaġ-içün4

Ḥaḳ yolında ölüben ḳalmaġ-içün

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ölümden yoḳaru-durur şehādet
Şehādetdür bize ulu saʿādet

 Bu deñlü leşker-ile ḫoş olalum5

Tevekkül Tañrıya ṭoġru ḳılalum

14310 Medīnenüñ ricālinden meded biz6

Gerekmez istemeñ sözüm dutuñ siz 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ḥaḳ Çalapdan isteyelüm biz meded 
İnşā-Allāh yardım ide ol Aḥad

Yāḫu nuṣret vire biz şād olayuz 
Yāḫud öleyüz şehādet bulayuz 

 14301 niçe: nice İ.
 14304 duralum: ṭuralum İ.
 14305 Kāfirüñ: Kāfiriñ İ.
 14307 olmaġ-içün: olmaḳ içün İ. // yolında: yolunda İ; ölüben: öliben A.
 14309 olalum: olavuz İ. // ṭoġru: doġrı A; ḳılalum: ḳılavuz İ.
 14310  dutuñ: ṭutuñ İ.
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Ḳanḳısı olursa devletdür bize1

Yā şehīdlik yāḫu nuṣretdür bize

İ 386b Yā Revāḥa oġlı ṣaddaḳ didiler2

Rāst didüñ bu sözi el-ḥaḳ didiler 

14315 Göçdiler andan revāne oldılar134

Tā ki ol Aḫtaṣ ṣuyına geldiler

Göçdiler andan daḫı pes gitdiler5

Gice bir ḳumlu dereye yitdiler

A 449b  Bir ḳatı yil çıḳdı ṣavurdı ḳumı26

Yüz ü göz açdurmadı urdı ḳumı7

Şöyle kim ṣavurdı ḳumı tozları8

Görmez oldı hīçbirinüñ gözleri

 Key buñaldı ḫalḳı cāna yitdiler 
Azdılar yolı yabāna gitdiler 

14320 Bulmadılar yolı nāçār oldılar 
Ḥaḳ Taʿālāya tażarruʿ ḳıldılar

Rāvī eydür geldi bir hātif hemān 
Gökyüzinden yire çaġırdı ʿayān 

Didi gelüñ siz benüm ardumca ḫoş9

Ben ḳulavuzlıḳ ideyüm size uş

Didi Caʿfer kimsin iy hātif bize 
Di seni sen tā inanayuz size

 Didi cinnīyem Müsülmānam belī 
Gelmişem kim gösterem size yolı

 14313 olursa: olur A.
 14314 oġlı: oġlu İ. // bu sözi: bunı İ.
1 A ve İ nüshalarında 14315 ile 14316. beyitler yer değiştirmiştir.
 14315 Aḫtaṣ: Taḥtīṣ İ.
 14316 ḳumlu: ḳumlı A.
2 İ nüshasında 14317. beytin ikinci dizesi ile 14318. beytin ikinci beyitleri yer değiştirmiştir.
 14317 ḳumı: ḳatı İ.
 14318 tozları: tozı İ. // hīç: hiç A; gözleri: gözi İ.
 14321 ḳulavuzlıḳ: ḳulaġuzlıḳ İ.



1473Sîretü’n-Nebî

14325 Anda aña ḫayr duʿālar itdiler1

Pes ḳulavuz oldı hātif gitdiler

Söyler-idi dāyimā müʾminlere2

Gösterürdi ṭoġru yolı anlara

Tā sekiz gün gice gündüz gitdiler3

Şām ilinüñ tā ucına yitdiler

Aldılar anda tamām aylıḳ yolı 
Ol sekiz günde didi rāvī belī 

 Ḥaḳ Taʿālāya şükürler itdiler4

Kim bu uzun yolı āsān gitdiler 

14330 Bu ḫaber varmışdı Rūm sulṭānına5

Çoḳ çeri dirmişdi ʿāṣī yanına

Çün işitdi ol yaḳın geldüklerin6

Leşkerine didi kim binüñ hemīn 

A 450a Didi begler bilgil iy sulṭānī sen7

Kim demür-durur demüri defʿ iden 

Bu yaḳında bir ʿArab var begleri 
Adı Mālik çoḳ-durur key leşkeri 

 Leşkeri-le anı getürmek gerek
Kim ʿArab cengine aʿrab yigirek 

14335 Bir kişi gönderdi Hürḳul geldi ol
Leşker-ile pes taḥiyyat ḳıldı ol

Pes didi Hürḳul aña gelmiş ʿArab
Kim bizümle ceng iderlermiş ṭaleb 

 14325 ḳulavuz: ḳulaġuz İ.
 14326 Söylediler dāyimā: Söyler idi dāʾima İ.
 14327 ucına: ucuna İ.
 14329 itdiler: ḳıldılar İ. // Kim: İ nüshasında yoktur; yolı: yola A.
 14330 çeri: İ nüshasında yoktur.
 14331 yaḳın: laʿīn İ.
 14332 Didi begler bilgil: Didiler begler ki İ; sen: men İ. // demür: tenim İ; demüri: timüri İ.
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İmdi ḳaç biñ diler-iseñ al çeri1

Ol ʿArablar cengine öñce yöri

Didi Mālik vir baña ḳırḳ biñ kişi 
Kim başarayum hemān ben ol işi 

İ 387a Virdiler ḳırḳ biñ kişi pes ol ʿArab
Yöridi öñce ḳılup cengi ṭaleb

14340 Mūta adlu kūy ḳatında dir yaḳın2

Gördi leşkerler hemān biri birin 

Geldi Hürḳul daḫı yitdi dir hemān
Oldı kāfir yüz biñ artuḳ ol zamān 

Rāvī eydür göricegez anları
Ḳorḳdı müʾminlerüñ ürkdi cānları 

Ṭatlu bir ırmaḳ içi deryā gibi3

Bir tabaḳ ḳatında bir ṣaḥrā gibi 

 Didiler Peyġāmbere virbiñ ḫaber4

Tā meded ire bize andan meger

14345 Geldi hātifden yine dir hem bir ün5

Didi ḳoñ vaḳti degül-durur bugün 

A 450b Varabilmez kimse on günde aña6

Uş bugün ḫod düşmen ulaşdı saña 

Yā şehādet yāḫu nuṣretdür hemān
Bu ikiden biri olur bī-gümān 

Ḳanḳısı olursa devletdür size7

Ḫoş saʿādet ulu minnetdür size 

 14337 al: İ nüshasında yoktur.
 14340 Mūta: Muvāta İ.
 14343 içi: acı A.
 14344 virbiñ: virüñ İ.
 14345 durur: ṭuruñ İ.
 14346 on: ol İ. // düşmen: düşmān İ.
 14348 size: bize İ.
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 Ölenüñüz cennete varur hemān1

Buradan çoḳ yig-durur ol bī-gümān 

14350 Kāfirlerden Müsülmānlar ḳaçar mı12

Bī-dīnden ehl-i īmānlar ḳaçar mı3

Pes ḳavī oldı Müsülmānlar yine4

Durdılar ʿışḳ-ıla kāfir cengine

Ol Müsülmānlar çerisin Zeyd hemīn 
Yaṣadı yirlü yirince ol emīn

Ṣaġ yanında leşkerüñ Caʿfer durur5

Ṣol yanına daḫı ʿAbdu’llāh varur 

 Zeyd ü Ḫālid ḳalbde durdılar hemān6

Çıḳdı kāfir dutdı dünyāyı ṭuman

14355 Baḳdılar kim az-durur müʾminlere  
Ḥamle ḳılmaḳ istediler anlara

Ol ʿArab Mālik didi ben varayum7

Siz duruñ bir anları ben göreyüm 

Depdi pes meydāna girdi ol laʿīn8

Leşker-i İslāma çün geldi yaḳın 

Leşkere çünkim yaḳıncaḳ geldi ol 
Baḳdı pes bir ḳahḳaha-y-la güldi ol 

 Pes didi kimdür begüñüz diñ baña9

Kim sözüm var eydeyüm gelsün aña 

 14349 yig-durur: yigdür İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14350 Kāfirlerden: Kafirlerden A. // Bī-dīnden ehl-i īmānlar: Ol bī-dīnden ehl-i īmān İ.
 14351 Durdılar: Ṭurdılar İ.
 14353 durur: ṭurur İ.
 14354 durdılar: ṭurdılar İ. // dutdı: ṭutdı İ.
 14356 duruñ: ṭuruñ İ; bir anları ben: ben anları bir A.
 14357 çün geldi yaḳīn: çoḳ baḳdı hemīn İ.
 14359 kimdür: kim kimdür İ; baña: aña A. // aña: baña A.
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14360 Depdi pes Zeyd girdi meydāna hemān1

Didi ne dirsin digil yā pehlevān

A 451a Ol didi yā Zeyd bilürem ben seni2

Nev-cüvānsın ḫūb erenler arslanı 

Ḥayf ola açlıġ-ıla günüñ geçe
Naʿlinüñ ḫurmā ḳabı ṭonuñ keçe

Gel bizüm dīnümüze girgil yine3

Māhırūlar leblerin ṣorġıl yine

İ 387b Cām-ı zerden laʿl-i reng mey eyle nūş4

Rūzigāruñı geçürgil şöyle ḫoş

14365 Zeyd işitdi çün ḳaḳıdı dir hemīn5

Didi niçün böyle dirsin iy laʿīn

Ben ṭanuḳlıḳ virürem birdür Ḫudā
Hem Resūlidür Muḥammed Muṣṭafā

Niçe dirsin baña kim Ḳurʾānı sen6

Oḳıma terk eylegil gel anı sen

Yā niçe dirsin namāzı ḳılmaġıl7

Yā niçe dirsin ki oruç olmaġıl

 Yā Muḥammed ḥażretini kim hemīn  
Ol-durur ol “raḥmeten li’l-ʿālemīn”18

14370 Enbiyānuñ fāżılı hem ḫātemi9

Ḥaḳ anuñ-içün yaratdı ʿālemi

 14360 dirsin: dirsiñ İ.
 14361 erenler: erler A; arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.
 14363 dīnümüze: dīnümize A.
 14364 eyle: İ nüshasında yoktur. // Rūzigāruñı: Rūzigārıñı İ.
 14365 dir: Zeyd İ. // niçün: neyçün A; iy: yā İ.
 14367 dirsin: dirsiñ İ
 14368 dirsin: dirsiñ İ. // dirsin: dirsiñ İ; ki: kim İ.
1 “Raḥmeten li’l-ʿālemīn” bk. 156. beytin dipnotu.
 14370 fāżılı: efḍali İ. // anuñ-içün yaratdı: anuñ-çün yaratdı bu İ.
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İy laʿīn terk mi idem ben buları1

Devletüñ var-ısa gel sen de beri 

Gir bu İslām dīnine uçmaġa var 
Bu ḫarābı ḳo o nūrdan bāġa var 

Ḥūr u ġılmān bārī ḫūblar anda var2

Kim biri yoḳdur cihānda ḳanda var 

 Her birinüñ lebleri ḳand u nebāt3

Dişi incü dudaġı āb-ı ḥayāt

14375 Didi Mālik şimdi sinüñ dīnüñe4

Ger girürsem varur-ısam yanuña 

A 451b Ben hemān ol uçmaġa varur mıyam5

Ḥūrīler ġılmānları bulur mıyam 

Zeyd didi tā gitmeyince buradan 
Varmaz aña kim keẟīfdür bu beden 

Güldi ol melʿūn didi eyle ola
Kim bu naḳdi vire viresi ala 

 Nā-mubārek ḳoynına ṣoḳdı elin6

Pes çıḳardı bir ḫāç altun ol laʿīn 

14380 Dutdı ḳarşusına secde eyledi7

Pes ḳaḳıdı Zeyd iy melʿūn didi 

Ṭapduġuñ nesne ne görür ne_işidür8

Ṭaşa ṭapmaḳ bil ki ḥayvān işidür 

Ḳaḳıdı Mālik ḳılıcını yalın 
Eyledi cevlāna girdi pes hemīn

 14371 buları: bunları İ. // gel sen de: sen de gel İ.
 14373 Ḥūr u: Ḥūrī İ.
 14374 āb-ı: āb u A, İ.
 14375 sinüñ dīnüñe: senüñ yanuña İ. // yanuña: dīnüñe İ.
 14376 Ḥūrīler: Ḥūriler A, Ḥūrī ile İ.
 14379 ḫāç: ḳaç İ.
 14380 Dutdı: Ṭutdı İ.
 14381 Ṭapduġuñ: Ṭapduġıñ İ; nesne: İ nüshasında yoktur.
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Ol ʿArab resmince cevlān eyledi 
Heybet itdi döndi devrān eyledi 

 Zeyd daḫı girdi anuñ meydānına1

Depdi Mālik geldi Zeydüñ yanına 

14385 Arḳurudan biline çaldı anı
Şöyle ṣandı kim iki böldi anı

Zeyd anı redd eyleyüp döndi hemān2

Bir ḳılıç ol Mālike urdı revān 

Gögsine degin iki yardı anı3

Düşdi atdan çıḳdı bir ḳatı üni 

Ṣanki bir ṭaġ pāresi-durur hemīn4

Düşdi bī-cān ḳara yire ol laʿīn

İ 388a Zeyd yirinde durdı cevlān eyledi5

Er diledi döndi devrān eyledi 

14390 A 452a Māliküñ bir ḳardaşı vardı dilīr 
Depdi ol meydāna girdi hem-çū şīr 

Ḳardaşı-çün merẟiyeler söyledi6

Döndi bu kez Zeyde ḥamle eyledi 

Şol iki arslan gibi dutışdılar7

Gāh dögişdiler gehī dürtişdiler 

Döndi pīş-destlik idüben Zeyd hemān8

Bir ḳılıç urdı başına nā-gehān

 Bir ḳılıç-ıla anı daḫı yıḳar9

Depdi bu kez ʿĀm-ıla oġlı çıḳar 

 14384 meydānına (Berlin 388a): celānına A, İ.
 14386 eyleyüp: eyledi İ.
 14387 anı: onı İ.
 14388 Ṣanki: Ṣankim İ.
 14389 yirinde durdı: yirinden ṭurdı İ.
 14391 bu: bir İ.
 14392 arslan: aṣlan A, arṣlan İ; dutışdılar: ṭutuşdılar İ. // gehī: gāhī İ; dürtişdiler: dürüşdiler İ.
 14393 idüben: idiben A.
 14394 oġlı: oġlu İ.
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14395 Zeyd-ile meydānda ol cenge durur1

Bir ḳılıç başına Zeydüñ ol urur 

Ḳalḳana aldı anı Zeyd ol dilīr2

Döndi bu kez naʿra urup hem-çū şīr 

Bir ḳılıç urdı aña kim ol hemān3

İki pāre düşdi atdan bī-gümān 

Depdi Zeyd dir gezdi cevlān eyledi4

Er diledi döndi devrān eyledi 

 Kimse girmedi daḫı meydānına 
Şādılıḳlar düşdi müʾmin cānına 

14400 Baḳdılar Zeyd cengine hem furṣata 
Pes ṭamaʿ eylediler dir nuṣrete

Ḳaḳıdılar pes o küffār-ı laʿīn
Ḥamle ḳıldı cümle bir kezden hemīn 

Bu yañadan hem Müsülmānlar daḫı 
Tekbīr idüp ḳarşular anlar daḫı 

Tekbīrüñ āvāzı ṭoldı ṭaġ u ṭaş5

Ḫāṣ melekler işidüp ḳaldurdı baş

 Deñizlerde balıḳ ṭaġlarda ḳuşlar16

Ne ḳuşlar ḳaldı ḥayrān ṭaġ u ṭaşlar7

14405 A 452b Şöyle kim öyke-y-le bir ceng oldı dir 
Ditredi atlar ayaġında bu yir

Gehī eller dökildi gāh ayaḳlar28

Gehī başlar gehī gözler ḳulaḳlar9

 14395 durur: ṭurur İ.
 14396 urup: urdı İ.
 14397 hemān: hemīn İ.
 14398 cevlān: devrān İ.
 14403 Tekbīrüñ: Tekbirüñ A. // ḳaldurdı: ḳaldırdı İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14404 ṭaġlarda: ṭaġda İ. // ṭaġ u: ṭaġda İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14406 Gehī: Gāh İ; gāh: gehī İ.
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Ḳarañu ḳıldı cihānı ḳara toz
Şöyle oldı görmez oldı gözi göz 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ḳılıçdan şöyle ḳopdı dir çek-ā-çāk1

Ki ṭoldı yidi yir bu ṭoḳuz eflāk

 Cidālar şöyle kim ala yılanlar2

Ḳızıl ḳanlara bulaşdılar anlar

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
14410 Rāvīler eydür ki İslām leşkeri134

Key ḳatı çoḳ ḳırdılar kāfirleri

Gözleri aldı o deryā leşkeri
Kāfire ḳıldı ṭamaʿ dir her biri 

Aḫşam oldı cengi ḳoyup döndiler 
Vardılar yirlü yirine ḳondılar

Ol gice müʾminler ārām aldılar5

İrteye degin ʿibādet ḳıldılar

Çün ṣabāḥ oldı yine bindi çeri
Yaṣadı Hürḳul o yüz biñ leşkeri 

14415 İ 388b Didi ḳaldum bu ʿArablardan ṭaña 
Bunlaruñ işi ʿaceb geldi baña

Kim bu deñlü az u aruḳ aç çeri6

Dört biñ ādem ancaḳ ola bu varı 

İşbu deñlü leşker-ile dürişür
Yüz çevürmez hīçbirisi urışur 

 14408 çekācek: çākeçāk İ. // yidi yir bu: buydı yir İ.
 14409 ḳanlara: ḳana İ; anlar: erenler İ.
1 A ve İ nüshalarında 14410. beytin ikinci, 14411. beytin ilk dizesiyle bir beyit yapılmış, diğer dizeler atlanmıştır.
 14410 Rāvīler: Rāviler A.
 14413 ārām: arām A; müʾminler ārām aldılar: Müsülmānlar ārām eylediler İ.
 14416 ancaḳ ola bu: ola bu ancaḳ İ.



1481Sîretü’n-Nebî

Yüz kişiden birisi dönmez bunuñ 
Hīçbirisi ölümin ṣanmaz bunuñ 

Bunlara göndereyüm ben bir keşīş1

Hem ulu ruhbān ola hem pīr keşīş 

14420 Bunlaruñla ol varup baḥẟ eylesün 
ʿİlm ü ḥikmet bildügini söylesün

A 453a Pes buyurdı ḥāżır itdi bir keşīş2

Yüz daḫı seksen yaşında pīr keşīş 

ʿİlm-ile geçmişdi ol ʿömr-i dirāz
Key mubārek pīr-idi hem ehl-i rāz 

Hürḳul aña ḳatı ḥurmet eyledi3

Durdı ḳarşu vardı ʿizzet eyledi

Bir duʿā istedi andan pes aña
Didi ḳaldum bu ʿArablardan ṭaña 

14425 Kim bu deñlü aç ʿArablar az çeri4

Durdı baṣarlar bu deryā leşkeri 

Ger bişi ölse gelür onı_ilerü5

Ger ḳırılsa ḳamusı dönmez girü 

Bunlaruñla sen varup baḥẟ eylegil6

ʿİlm ü ḥikmet sözlerini söylegil

Gör bularuñ dīni girçek dīn midür
Şöyle pāk u ṭoġru gökçek dīn midür 

Var bularuñ ḥāli nedür bil yaḳīn7

Tīz yine gel ille aldanma ṣaḳın 

 14419 göndereyüm: göndüreyüm İ. // Hem (Berlin 388b): Kim A, İ; hem pīr keşīş: çoḳ görmiş iş İ.
 14421 itdi: oldı İ. // pīr: pir A.
 14423 Durdı: Ṭurdı İ.
 14425 Durdı: Ṭurdı İ.
 14426 girü: giri A.
 14427 sözlerini: sözini sen İ.
 14429 ille: illā İ.
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14430 “Semʿa ṭāʿa” dir keşīş olur revān 
Geldi müʾminler ḳatına pes hemān

Bir yücece yirde çıḳdı durdı ol1

Yā Müsülmānlar didi çaġırdı ol 

Bir suʾālüm var-durur virüñ cevāb 
Didiler ḳıl ne ḳılur-ısañ ḫiṭāb

Didi bu cengden murāduñuz nedür2

Yā bu ölmeklikde şāduñuz nedür

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didiler ol-durur dīne gelesiz 
Bizümle siz de ḳardaşlar olasız

14435 Resūlu’llāh sözini diñleyesiz 
Hem Allāh birligini añlayasız 

A 453b Muḥammed ḥaḳ Resūl-durur diyesiz3

Dīnin ḥaḳ dīn bilüp aña uyasız

Sizi yaradanı rızḳın vireni4

Yine rızḳın kesüben öldüreni

Ḳıyāmetde yine diri ḳılanı 
Bilesiz añlayasız kimdür anı 

Vegerne biz sizi uşda ḳıraruz5

Damaruñuz bu defterden dürerüz

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
14440 İ 389a Ol keşīş didi ki gelsün bir kişi6

ʿİlm-ile ol bilmiş olsun her işi 

 14431 durdı: ṭurdı İ.
 14433 murāduñuz: murādıñuz İ.
 14436 Resūl-durur: Resūldür İ. // Dīnin: Dinin A, Diyüben İ; bilüp: gelüp aña A, aña İ.
 14437 kesüben: kesiben A.
 14439 Damaruñuz: Ṭamaruñuz İ.
 14440 ki: İ nüshasında yoktur.
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Biz anuñla bunda bahẟ eyleşelüm1

Dīnlerüñ girçekligin söyleşelüm 

Pes didiler Caʿfer-i Ṭayyāra sen 
Var cevāb vir ol keşīş ʿayyāra sen 

Vardı Caʿfer çün anı gördi keşīş 
ʿĀdetince ḫoş selām virdi keşīş 

Sen mi söylersin didi_evvel yā yigit2

Yāḫu ben mi söyleyeyüm sen işit 

14445 Didi Caʿfer ben diyem evvel size3

Ben zīrā sizden sezāvāram söze 

Hem benüm dīnüm daḫı fāżıl-durur 
Ḥaḳ dīn oldur ayruġı bāṭıl-durur

Ol keşīş didi ki söyle yā yigit4

Didi Caʿfer yā keşīş diñle işit

Fażlu “Bi’smi’llāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥīm”15

Hem ʿAlīmdür hem Ḥakīmdür hem Kerīm

Bir-durur ol hem Muḥammeddür ḳulı6

Hem ulu Peyġāmberidür sevgüli

14450 Ol keşīş didi ki ḳoġıl ol dīni
Gel benüm dīnüme gir kim ben seni

A 454a Aç yalınlıḳdan seni ḳurtarayum
Key ulu devletlere yitüreyüm

Dürlü niʿmet ẕevḳ u ʿişret süresin
Göñlüñ istedügi gibi göresin

 14441 Dīnlerüñ: Dīnleriñ İ.
 14444 söylersin: söyleñ İ.
 14445 zīrā: zirā A.
 14447 yā: iy İ.
1 “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.” Besmele, Kur’ân-ı Kerîm’de Tevbe sûresi hariç her sûrenin 

başında ve Neml, 27/30. âyette geçmektedir.
 14449 ulu: ulı A.
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Ḫāç öñinde bir keret baş ḳoyasın
Bir keret ẟāliẟ ẟelāẟe diyesin

Ḳaḳıdı Caʿfer didi kim yā laʿīn1

Ortaġı yoḳ bir-durur bir Ḥaḳ hemīn

14455 Ger dilerseñ devlet issi olasın2

İşbu aḳ ṣaḳalı oddan alasın

Bu dīne gel ḥaḳ dīni ḳıl iḫtiyār3

Tā olasın dü cihānda baḫtiyār

Ḥaḳ ḳatına aḳ yüz-ile varasın
Ḥülle geyüp cennete sen giresin

Didi uçmaḳ di niçesi yir-durur
Didi anda niçe nesne var-durur 

Cennetüñ gökçekliginden ol zamān4

Caʿfer anda söyledi dir kim hemān

14460 Ol keşīş didi ne gökçek yir-imiş15

Ol Muḥammed sözi girçek dir-imiş 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Didi Caʿfer ṣorayum ben de bir iş26

Maʿbūduñ ḥaḳkı di ṭoġru i keşīş7

Resūlu’llāh şehi āḫir zamānuñ8

Oḳıduñ mı adın İncīlde anuñ

Ẓuhūr eyleyesini ol ʿArabda 
Ki Mekke içre ol ʿālī nesebde 

 14454 bir: ol A.
 14455 dilerseñ: dilersin İ.
 14456 dīne: dine A; dīni: dini A. // olasın: olasıñ İ.
 14459 gökçekliginden: gökçeklikden İ.
1 İ nüshasında ikinci dize yerine 14461. beytin ikinci dizesi yazılmıştır.
2 İ nüshasında bu beytin ilk dizesi yoktur.
 14461 ṣorayum: ṣorayım A.
 14462 şeh-i: şāh-ı İ.
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Didi ḳıssīs oḳıdum buldum anuñ1

Nişānın hem ṣıfātın bildüm anuñ

14465 Adı Aḥmed Muḥammed Maḥmūd ola 
Saña beñzer ʿazīz ber-mevcūd ola 

 fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
A 454b, Hayḳırup tekbīr ider Caʿfer hemān2

İ 389b Didi ḳıssīs niçün olduñ şādumān

Didi Caʿfer bini beñzetdüñ aña3

Geldi ḫoş bu sözüñ iy ruhbān baña

Ol benüm ʿammumuñ oġlıdur yaḳīn
Ben ʿAlīnüñ ḳardaşıyam uş hemīn

Pes keşīş didi ki söylegil anuñ4

Ṣūretini niçedür ol ḫōcanuñ

14470 Añlayubildükce Caʿfer söyledi
Ol Resūlüñ ṣūretin şerḥ eyledi

ʿAcāyib muʿcizātlarla kemālin15

Ḥamīde ḫulḳ-ı luṭfın ḫūb cemālin6

Çün keşīş diñledi didi pes hemān7

Ol-durur Peyġāmber-i āḫir zamān

Ben kitāblarda oḳımış bulmışam8

Ḥaḳ Resūlu’llāh-durur ol bilmişem 

Barmaġın ḳaldurdı iḳrāra keşīş9

Ġayri dīnden döndi inkāra keşīş

 14464 ḳıssīs: Ḳays İ.
 14466 ḳıssīs: Ḳays İ; niçün: neyçün A.
 14467 bini: beni İ. // ḫoş bu sözüñ iy: bu ḫoş sözüñ İ.
 14469 niçedür ol: nice olduñ İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14471 ḫulḳ-ı: ḫulḳ u İ; ḫūb: hem ḫūb A.
 14472 pes: İ nüshasında yoktur.
 14473 oḳımış: oḳumışam İ.
 14474 dīnden: dinden A.
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14475 Ḫoş Müsülmān oldı ġāyet ṣıdḳ-ıla1

Döndi andan yine vardı Hürḳula

Ḳalḳdı Hürḳul aña pes döndi yine
Secde ḳıldı ol puta maʿbūdına

Pes keşīş ḳaḳır ʿaṣā-y-ıla anı2

Urdı didi durġıl iy Ḥaḳ düşmeni 

Bir cemād kim ne eli ne gözi var 
Ne ḫo söyler saña hīçbir sözi var 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Saña ne aṣṣı ider ne ziyānı3

Niçün maʿbūd idinürsin sen anı 

14480 Sezāvār secdeye Allāhdur ancaḳ 
Ki Vāḥiddür Ṣameddür Ferd ü Muṭlaḳ

A 455a “Lem yelid”dür14“lem yūled”25ol bī-gümān6

Beñdeşi yoḳ yaluñuz birdür hemān 

Ḳaḳıdı Hürḳul didi kim ben seni7

Baḥẟ-ıla baṣmaġa ṣaldum düşmeni 

Sen varup kendü dīnüñi ḳoyasın8

Aldanup ol cāẕūlara uyasın

Didi ḳıssīs vāy size vāy ol dīni9

Ṭoġru dīn buldum ḳodum hāy ol dīni 

14485 Ḫışm idüp Hürḳul didi baġlañ bunı10

Çoḳ demürler ḳızdurup daġlañ bunı 

 14475 Ḫoş: Çün A. // yine vardı: vardı yine İ.
 14477 durġıl: ṭurġıl İ; düşmeni: düşmānı İ.
 14479 Niçün: Neçün A; idinürsin: idinürsiñ İ.
1 “O, doğurmadı.” İhlâs, 112/3. âyetten iktibastır. 
2 “Doğurulmadı.” İhlâs, 112/ 3. âyetten iktibastır. 
 14481 Lem yeliddür lem yūled ol: Lem yelid ve elem yūled İ.
 14482 düşmeni: düşmānı İ.
 14483 dīnüñi: dinüñi A.
 14484 Didi ḳıssīs: Didi kim Ḳays İ; vāy size vāy: var size İ; dīni: dini A. // hāy ol: egri İ; dīni: dini A.
 14485 demürler: demür İ; daġlañ: ṭaġlañ İ.
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Şol ḳayanuñ başına siz iletüñ1

Ol çeri ḳarşusına pertāv atuñ

Pes keşīşi baġlayup götürdiler
Ol ḳayanuñ başına getürdiler

Ol mubārek pīri pertāv itdiler2

Ol ḳayalardan aşaġa atdılar

Ol keşīş pes bir yüce ün eyledi
Ol şehādet sözlerini söyledi

14490 Didi irişdür bu sözi iy Ḫudā
Muṣṭafā ḥażretine yā Rabbenā

İ 390a Ḳopar anuñ bölüginde yā Ġanī3

Ol şefāʿatdan unutmasun beni

Ḫālid eydür düşmedin daḫı yire4

Gördüm irişdi ḥūrīler ol pīre

Aldılar rūḥını göge gitdiler
Tā ki Firdevs uçmaġına yitdiler 

Ḳaḳıyup bu ḫışm-ıla ṣulṭān-ı Rūm
Ḥamle ḳıldı leşkeri-y-ile o şūm

14495 Depdi Zeyd leşker içinden çıḳdı dir 
Pes dönüp yārenlerine baḳdı dir 

A 455b Didi siz ḫoş ḳaluñ uş ben giderem5

Cānumı ben size īẟār iderem

Ṣaġ ḳalan virsün Resūle ḫoş selām6

Benden añsun ol ki_işüm oldı tamām

 14486 pertāv: pertāb İ; atuñ: idüñ İ.
 14488 pertāv: pertāb İ. // ḳayalardan aşaġa: ḳayadan aşaġaya İ.
 14491 Ḳopar: Ḳo İ.
 14492 pīre: pire A.
 14496 ḳaluñ uş: ḳaluñuz İ.
 14497 virsün: virsüñ İ; selām: İ nüshasında yoktur. // añsun: añsuñ A.
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Bunı didi ḥamle ḳıldı ol dilīr
Girdi Rūmuñ leşkerine hem-çū şīr 

Hayḳırur ḍarblar urur erler yıḳar 
Ṣarb ḳoşunlar ṭaġıdur bozar çıḳar 

14500 Ḥamle ḳıldı hem Müsülmānlar daḫı1

Hem ḳarışdı kāfire anlar daḫı

İki leşker ḳarışdı ḳopdı tozlar12

Kesildi başlar eller çıḳdı gözler 

Düşdi ceng ortasına Zeyd ol dilīr 
Ṣanki itler ortasında nerre-şīr 

Hayḳırur ḳılıç urur ḳanlar döker 
Ḍarb urur başlar keser cānlar söker 

Rūm çerisi pehlevānları biri
Ḳarşu geldi Zeyde söyledi iri

14505 Ḥamle ḳıldı ṣançdı Zeyd anı hemān3

Çıḳdı nīze arḳasında ḳara ḳan

Döndi andan ṣaġ ḳola depdi hemīn4

Birbirine urdı ol merd-i güzīn

Çıḳdı andan ṣol ḳola depdi yine 
Çıḳdı depdi kāfirüñ pes ḳalbine

Birbirine urdı kāfir leşkerin 
Bozdı bölük bölük ol ḳoşunların 

Üşdi on biñ deñlü kāfirler aña 
Ortada ḳaldı çıḳamaz bir yaña

14510 Şol ḳadar çalışdı ol merd-i saʿīd5

Tā atından ol yire düşdi şehīd

 14500 ḳarışdı: girişdi İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14505 Zeyd anı: anı Zeyd İ.
 14506 merd-i: merd ü İ.
 14510 Tā: İ nüshasında yoktur.
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A 456a Ḥaḳ Taʿālā raḥmet itsün bol aña1

Ḥażretine ṭoġru virsün yol aña 

Hem ʿalem düşdi elinden bir yaña 
Gördi Caʿfer tīz irişdi ol aña 

Ṣundı aldı ʿalemi yirden dilīr2

Ḥamle ḳıldı kāfire ol nerre-şīr

Şol ḳadar ceng itdi ol erler neri3

Irdı Zeyd üstinden ol kāfirleri 

14515 Pes buyurdı gevdesin Zeydüñ hemīn4

Aldı vardı bir depeye müʾminīn 

İ 390b Ḳazdılar anda yire ḳodı anı5

Ḳabri anda cennete gitdi cānı 

Döndi kendü vardı Zeydüñ yirine 
Ceng ider ol durdı Zeydüñ yirine 

Bir ulu ceng eyledi şīrāne dir6

Ḳırdı çoḳ kāfirler ol merdāne dir 

Ḳan elinde ḳabżada ṭolmış-ıdı7

Bir deve baġrı gibi olmış-ıdı

14520 Hem ḳılıcından daḫı ḳanlar aḳar 8

Şād olur müʾminler aña çün baḳar 

Ḥamle ḳıldı döndi yine merd-i dīn9

Ḳaṣdı budur kim şehīd ola hemīn 

Şol ḳadar ceng itdi ol merdāne dir 
Başdan ayaġa bulaşdı ḳana dir 

 14511 itsün bol: eylesün A.
 14513 ʿalemi yirden (Berlin 391a): yirden anı ol A, İ.
 14514 ol erler neri: kim bunları İ. // üstinden ol: üstünden İ.
 14515 depeye (Berlin 391a): dereye A, deryāya İ.
 14516 yire: yiri İ. // cānı: canı A.
 14518 kāfirler ol: kāfirleri İ.
 14519 ḳabżada: ḳabżadan İ.
 14520 çün: çoḳ İ.
 14521 yine: yine ol A; döndi yine merd-i: yine döndi merd ü İ. 
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Kendü daḫı çoḳ zaḫımlar yidi ol1

Çāresi ḳalmadı aḳdı ḳanı bol

Ceng içinde germ-iken ol nerre-şīr2

Oḳ ṭoḳındı atına yıḳıldı dir

14525 Ṣıçradı atdan yayaḳ durdı yine3

Atludan yigin ḳılıç urdı yine 

A 456b Atlulıġından yigin ol pehlevān4

Ḳırdı kāfirleri ol şīr-i cüvān

Şol ḳadar ceng itdi ol şīr-i velī5

Tā ki düşdi ceng içinde ṣaġ eli

Ṣol eli-le cenge başladı hemīn
Pes düşürdiler yine hem ṣol elin 

Dizleri-le dutdı ḳomadı ʿalem6

Ki düşe yire zihī merd-i kerem

14530 Bir bülend ün-ile tekbīr eyledi
Ḫoş şehādet sözlerini söyledi

Pes didi Peyġāmbere benden selām7

Viresiz ṣaġca ḳalanuñuz tamām 

ʿAmmuñ oġlı Caʿfer öldi diyesiz 
Gelmez ayruḳ anda ḳaldı diyesiz

Ol ḳıyāmetde unutmasun beni8

Kim yigitlikde fidā ḳıldı cānı  

Hem daḫı şol ḳardaşum şāhum ʿAlī
Ḳomasun kāfirde ḳanum ol velī

 14523 Kendü: Kendi İ. // bol: dir A.
 14524 ṭoḳındı: doḳundı A.
 14525 durdı: ṭurdı İ.
 14526 şīr-i: şīr ü İ.
 14527 ol şīr-i: şīr ü İ.
 14529 dutdı: ṭutdı İ. // merd-i: merd ü İ.
 14531 Viresiz: Viresin İ.
 14533 cānı: canı A.
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14535 Ol bu kāfirden dilesün ḳanumı
Tā ki şādān ide derdlü cānumı

Dört yañasından ḳılıç üşürdiler1

Caʿferi tā kim yire düşürdiler

Ḥaḳ yeşil iki ḳanat virdi aña2

Uçdı gitdi şöyle kim gökden yaña 

Müʾmin ü kāfir ḳamu baḳar aña 
Gördiler uçar ḳamu ḳaldı ṭaña

Uçdı gitdi göge ṭayrān itdi ol
ʿArşa degin vardı seyrān itdi ol 

14540 Andan ötrü Caʿfer-i Ṭayyār aña3

Didiler bu adı bil iy yār aña

A 457a, Ḥaḳ Çalap arturıvirsün nūrını4

İ 391a Virsün aña cennetini ḥūrını

Girdi ʿAbdu’llāh meydāna revān 
Aldı ḳaldurdı ʿalem ol pehlevān

Sildi ḳanın döndi devrān eyledi 
Vardı cenge girdi cevlān eyledi

Şol ḳadar kim ceng iderdi cān-ıla5

Başdan ayaġa boyandı ḳan-ıla 

14545 Gevdesi başdan ayaġa oldı ḳan6

Ḳabżada ṭoñdı eli-le ṭoldı ḳan 

ʿAmmusınuñ oġlı geldi pes revān7

Didi kim açsın bugün yā pehlevān 

 14536 ki: kim İ.
 14537 Uçdı: Üşdi İ.
 14540 ötrü: ötüri İ.
 14541 nūrını: nūrunı A. // ḥūrını: ḥūrunı A.
 14544 ayaġa: aşaġa İ.
 14545 ṭoñdı: İ nüshasında yoktur; eli-le ṭoldı: ṭoldı eli-le İ.
 14546 oġlı: oġlu İ. // açsın: açsıñ İ.
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Gel yi işbu bir para pişmiş eti1

Cengde tā kim saña ide ḳuvveti

Çünki ʿAbdu’llāh eti aldı ele2

Depdi kāfir bir yañadan bir ḳula 

Pes bıraḳdı ol eti elden hemān3

Didi niçün ṣaġ gezem ben bu zamān 

14550 Kim Müsülmānlar bu ḥālde olalar4

Ben duram et yiyem anlar öleler 

Çekdi yalın ḳılıcın ol pehlevān5

Depdi kāfir içine girdi revān 

Şöyle kim merdāne ḳıldı kāruzār
Āferīn eyledi aña rūzigār

ʿĀḳıbet ortalıġa düşüp hemān6

Ol daḫı oldı şehīd hem bī-gümān

Rāvīler ol günde kim ceng oldı dir7

Kim niçe aṣḥāblar anda öldi dir 

14555 Mescidinde bunda Peyġāmber yaḳīn8

Otururken tīz örü durdı hemīn

A 457b Pes oturdı hem yine durdı örü9

Hem ḳızardı beñzi geldi ḳoparu

Didi kim aṣḥāba ol müʾminleri
Şāmda gördüm key zebūndur anları 

Kendü girdi uşda Zeyd cenge yaḳīn10

Gör niçe cengler ider ol şīr-i dīn 

 14547 para: pāre İ.
 14548 eti aldı: aldı eti İ.
 14549 niçün: neyçün A.
 14550 bu: şu İ. // duram: ṭuram İ.
 14551 içine: o içine A.
 14553 ortalıġa: orta yire İ. // Ol daḫı oldı: Oldı ol daḫı İ.
 14554 Rāvīler: Rāviler A. // niçe: nice İ.
 14555 yaḳīn: hemīn İ. // tīz örü durdı: örü ṭurdı tīz İ; hemīn: yaḳīn İ.
 14556 durdı: ṭurdı İ; örü: öri A. // ḳaparu: ḳoparı A.
 14558 Kendü: Gitdi İ. // şīr-i: şīr ü A, İ.
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Kāfire Zeyd böyle ḳılıçlar urur
Ol mubārek elleri-le gösterür

14560 Pes didi kim Zeyd şehīd oldı hemīn 
Aġladı aġlaşdılar pes müʾminīn

Didi Caʿfer girdi uş meydāna ḫoş1

ʿAmmum oġlı ceng ider merdāne ḫoş

Pes didi düşürdiler uş ṣaġ elin2

Ṣol elin daḫı düşürdiler hemīn

Ḥaḳ yeşil nūrdan ḳanat virdi aña 
Uçdı gitdi ḫalḳ baḳup ḳaldı ṭaña 

Döndi pes aġladı Peyġāmber hemīn 
Hem ḳamu aġlaşdılar ol müʾminīn 

14565 Şāh-ı merdānā ʿazāya vardılar3

Öpüp elin taʿziyeler virdiler

İ 391b Döndi bu kez ol Resūlu’llāh didi 
Girdi cenge uşda ʿAbdu’llāh didi 

Ḫāmūş oldı ḥükm anuñ didi hemīn 
Bildiler ol da şehīd oldı yaḳīn 

Ḳamusınuñ ḳavmları aġladılar 
Yandılar yüreklerin ṭaġladılar 

Hem Resūlu’llāh daḫı key aġladı
Ol üçi daḫı şehīd oldı didi

14570 Pes didi ol üç bege üç taḫt-ı zer4

Kim ayaḳları cevāhir incüler

A 458a Her birini birine bindürdiler5

Ḫāṣ meleklerle_uçmaġa göndürdiler 

 14561 uş: İ nüshasında yoktur. // oġlı: oġlu İ; ḫoş: uş İ.
 14562 uş: İ nüshasında yoktur.
 14565 virdiler: ḳıldılar A.
 14570 bege: begüñ İ.
 14571 göndürdiler: gönderdiler A, göndürdiler ki İ.
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Geldük imdi bu yaña müʾminlere 
Öldi üç beg oldı düşvār anlara 

Depdi Ḫālid girdi meydāna hemān  
Ol ʿalemi aldı yirden pehlevān 

Naʿra urur kāfire ḥamle ḳılur1

Her çalışda niçe kāfir yıḳılur 

14575 Hem Müsülmānlar daḫı cümle bile
Ḳıldılar Ḫālid-ile ḥamle bile

Şöyle ceng oldı yine kim rūzigār2

Baḳdı müʾminlere oldı dil-figār 

Begler öldügine müʾminler ḳamu3

Key acıyup aġladı anlar ḳamu 

Cümlesi iẟār idüben baş u cān 
Tekbīr idüp ḳılıç urdılar hemān 

Hīçbirisi ölümini ṣanmadı
Urdı ḳılıç biri biñden dönmedi 

14580 Ol gün anda on iki ḫāṣ pehlevān4

Ḥaḳ çerisinden şehīd oldı ʿayān  

Bāḳī müʾminler daḫı ḳırıldılar
Ṣaġ ḳalanı çoḳ yaralu oldılar 

Ḫālid ol gün key ulu ceng eyledi 
Aḫşama dek cenge gülbeng eyledi 

Ḳırdı çoḳ kāfirleri dir ol dilīr5

Ḳara ḳanlara bulaşdı hem-çū şīr

Çün ḳarañu oldı cengden döndiler 
Vardılar yirlü yirine ḳondılar 

 14574 niçe: nice İ.
 14576 kim: İ nüshasında yoktur.
 14577 öldügine: öldügüne İ. // acıyup: acuyıp A; aġladı: aġlayup İ.
 14580 ʿayān: hemāñ İ.
 14583 dilīr: dir A.
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14585 Rāvī eydür Ḫālid ol müʾminleri1

Bir yire cemʿ eyledi dir anları

A 458b Pes didi yā müʾminīn n’itmek gerek2

Hep ḳırılmadın dönüp gitmek gerek 

Bize Allāh hem Resūlu’llāh daḫı 
Cümleñüz ölüñ dimedi iy aḫı

Çāre yoḳdur ceng-ile bilüñ yaḳīn3

Yaġı çoḳ-durur ḳırılmaḳdur hemīn 

Yā ʿAlī gerek buña yā Muṣṭafā
Kim başarur bunı ancaḳ Murtażā

14590 Uş ḳırıldı yārüceñüz ḳalmadı4

Hem ḳalanda ṣaġ[u]cañuz ḳalmadı 

İ 392a Pehlevānlar öldi cengi kim ider 
Bunca biñ kāfirlere bu ḫalḳ n’ider 

Ben daḫı ölicegez yarın hemān
Hep ḳırarlar sizi yoḳ-durur gümān 

İttifāḳ idüp gice-y-le göçdiler
İrteye dek ḫaylī menzil geçdiler 

Gice gündüz yöridiler gitdiler
Çün Medīneye yaḳıncaḳ yitdiler 

14595 Didi Peyġāmber duruñ ḳarşu varuñ5

Ol Müsülmānlar geli-yorır görüñ 

Her birinüñ ḳavmı ḳarşu vardılar 
Aġladılar birbirini gördiler

 14585 anları: onları A.
 14586 Pes: İ nüshasında yoktur.
 14588 çoḳ-durur: çoḳdur İ.
 14590 ṣaġ[u]cañuz: ṣaġcañuz hīç İ, ṣaġcañız da A.
 14595 duruñ: ṭuruñ İ. // geli-yorır: geliyor siz İ.
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Caʿferün evlādı ḳarşu vardılar1

Aġladı müʾminler anı gördiler

Bir fiġān ḳopdı bir aġlaşmaḳ üni2

Gözyaşı yaş itdi yirüñ yüzini 

Hem Resūlu’llāh ʿAlī hem aġladı3

Ḳardaşı-y-içün yüregin ṭaġladı

14600 Ḫālide ehl-i Medīne ṣaçdı ḫāk
Didiler n’oldı saña iy merd-i pāk 

A 459a Ki ölmeden ḳaçup ferrārī olduñ14

Niçün ḳaçduñ ḳılıçdan saña n’olduñ5

Didi Peyġāmber degül ferrārī ol
Kim olacaḳ-durur uş kerrārī ol

Uş bu ʿöẕürleri ol dileyiser
Ḥaḳ yolında ulu ceng eyleyiser

Her biri evlü evine vardılar6

Ol ölenlere çün ʿazālar virdiler

14605 Rāvī eydür ḥażretüñ şāʿirleri 
Merẟiyeler söylediler her biri

Ol Müsülmānlar şehīd olduḳların 
Kāfiristānda ölüp ḳalduḳların

Ḥaḳ Taʿālā raḥmet itsün anlara7

Kim duʿā ide şehīd olanlara

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
İlāhī ol şehīdler nūrın artur8

Olaruñ raḥmetin ü ḥūrın artur
 14597 Caʿferün: Caʿferin İ.
 14598 yirüñ: yir İ.
 14599 içün yüregin: çün yüregini İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14601 ferrārī olduñ: firār eyledüñ İ. // Niçün: Neçün A.
 14604 ölenlere çün: ölenler içün İ.
 14607 ide: ide ol A.
 14608 ḥūrın (Berlin 393b): nūrın A, İ.
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Ḫudāyā Müslimīne Müslimāta1

İlāhā müʾminīne müʾmināta

14610 Bu ṣohbet ḥaḳḳı-y-içün raḥmet eyle2

Ḳamusın raḥmetüñ ḫvānı-la ṭoyla

Günāh derdine raḥmetden devā ḳıl
Resūlu’llāh şefīʿ olsun revā ḳıl

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Muṣṭafānuñ rūḥına yüz biñ selām3

Günde biñ kez ḳıṣṣa hem olsun tamām

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt14

Maḥv ider biñ günāhı bir ṣalavāt

Ḥaḳ Taʿālā raḥmet eylesün aña25

Kim yazanı Fātiḥa birle aña

14615 Fātiḥa didüm oḳıñ ḳardaş bize36

Tañrı raḥmet eyleye dāyim size

Bu Ḳıṣṣa Tebük Ġazāsıdur ve Peyġāmberüñ Āḫir Ġazāsıdur47

A 459b,    Yine iy bülbül-i gülzār-ı maʿnā58

İ 392b Metāʿ aç germ-iken bāzār-ı maʿnā

ʿĀlem-i maʿnādan irdi müjde çün
Zevraḳ-ı taḥḳīḳi sür deryāya dön

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Bu deryādaki od-durur ṭolu uş9

Ve-līkin mevcleri vardur iñer ḫoş
 14609 Müslimīne: Müslimīni İ. // müʾminīne: müʾminīni İ.
 14610 ḫvānı-la: ḫūnı-la A, İ.
 14612 Muṣṭafānuñ: Muṣṭafā A; yüz biñ: her dem İ.
1 Bu beyit A nüshasında yoktur.
2 Bu beyit A nüshasında yoktur.
3 Bu beyit A nüshasında yoktur.
4 Başlık (Berlin 394a); Bu Ḳıṣṣa Seyyidü’l-Mürselīn ve Ḫātemü’n-Nebiyyīn Ḥażretlerinüñ Rūm Şām 

Sulṭānlar-ıla Ulu Cengidür ve Hem Āḫir Ġazāsıdur A; Ḳıṣṣa-yı Ġazā-yı Ḫātemü’n-Nebiyyīn Rūm 
Sulṭānlar-ıla Şāmda Olan Ceng ve Āḫir Cengidür İ; Bu Ḳıṣṣa Ḫātemü’n-Nebiyyīn ve Seyyidi’l-Mürselīn 
Ḥażretlerinüñ Rūm Şām Sulṭānlar-ıla Ulu Cengidür ve Hem Āḫir Ġazāsıdur M.

5 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14618 deryādaki: deryā M; ṭolu: hem ṭolıdur M.
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Nehengler cümle nerdür peydür anda1

Nişānı yoḳ cihān lā-şeydür anda

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
14620 Ḳaṭreyi ʿışḳ-ıla deryā eylegil2

ʿAḳl-ı naḳli keşf-i sevdā eylegil

Ḳıl temāşā bārıgāh-ı vaḥdeti3

Mest ol iç gel bu şarāb-ı ḥayreti

Çünki “lā”dan maḳṣūd illā Hū-durur4

Her dü ʿālem nāfe-yig-āhū-durur

Var-durur senden saña yol bulagör
Sen seni senden münezzeh ḳılagör 

Kendüzüñden künd ü bī-ḫūş olagör15

İkisinden daḫı dervīş olagör6

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
14625 Sen ol bāzsın ki pervāzuñ yücedür7

Sen ol nāysın ki her sāzuñ yücedür

Bu menzilden götürseñ raḫtuñı bil8

Götüre rūḥ-ı ḳudsī taḫtuñı yil

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ḫāb u ḫūrla maʿmūr olmaġıl ṣaḳın9

Āb u gille meẕkūr olmaġıl ṣaḳın

Dünye-y-içün minnetini kimsenüñ10

Çekme bu kez ʿaḳıluñ varsa senüñ

 14619 nerdür: bīdār İ; peydür: perdür M. // Nişānı: Vücūdı İ.
 14620 ʿAḳl-ı: ʿAḳl u A; naḳl-i: nuʿli A.
 14621 iç gel: içgil M, İ; şarāb-ı: şarāb u A.
 14622 nāfe: nāfı A; yig: biñ: İ.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 14624 künd ü bī-ḫūş: kendüyi ḫoş A.
 14625 pervāzuñ: pervāzıñ M. // sāzuñ: sāzıñ M.
 14626 götürseñ: götürür M, götürsin İ. // rūḥ-ı: rūḥ u M.
 14627 Ḫāb u ḫūrla: Ḫāb-ı dūrla M. // gille: gülle İ; olmaġıl: olmagıl M.
 14628 Dünye: Dünyā İ; minnetini: minneti M. // bu: bir M, İ; ʿaḳıluñ varsa (Yazma Bağışlar, nr. 3916, 

314a): ʿaḳluñuñ bilin A, ʿaḳluñu ḳon bilür M, ʿaḳluñın bilin İ.
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Nefse virdüm çoḳ ögüdüm dutmadı1

Çün ḥarūndur sözüm aṣṣı itmedi

14630 Dut didügüm ḳor ḳo didügüm dutar2

Durdı kendü kendüyi oda atar 

 ʿİbret-ile bu yirüñ altına baḳ13

 Ṭolu ḳara gözlü-durur yüzi aḳ

A 460a, Fāyide ḳılmadı hīç sözüm aña4

M 271b İşbu uçdan göynür uş özüm aña 

Sīretini bārī ol Peyġāmberüñ5

Ol kerīm ol luṭfı bol Peyġāmberüñ 

Söyleyeyüm defterine rūzigār6

Yazsun anı benden olsun yādigār 

14635 Ḥażretinde tā vesīle bir sözüm7

Ola kim ḳurtıla yanmaḳdan özüm 

Rāvīler ḳıldı rivāyet iy ʿazīz28

Bu ġazā āḫir ġazādur diñlenüz

 Ol yazuḳlular ümīdi serverüñ9

İşbu āḫir cengidür Peyġāmberüñ 

Sīretidür hem ulu Peyġāmberüñ310

Meclise gelüñ söze ḳulaḳ uruñ

Rūḥına görklü ṣalavāt virelüm411

Söze andan başlayalum girelüm
 14629 virdüm çoḳ ögüdüm: virdi ögüdümi M; ögüdüm dutmadı: ögüdi ṭutmadı İ. // Çün ḥarūndur 

sözüm: Söyledim çoḳ sözim M; ḥarūndur: harūndur İ; sözüm: sürmek İ.
 14630 Dut: Ṭut İ; didügüm: didigim M, didigümi İ; ḳor: ḳovar İ; dutar: ṭutar İ. // kendü: kendi İ.
1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 394b).
 14632 sözüm: sözim M. // uş özüm: özim M, özüm İ.
 14633 Peyġāmberüñ: Peyġamberiñ M. // kerīm ol luṭfı bol: keremi luṭf çoḳ M; Ol kerīm ol luṭfı bol 

Peyġāmberüñ: Meclise gelün söze ḳulaḳ uruñ İ.
 14634 Söyleyeyüm: Söyleyeyim A.
 14635 sözüm: sözim M. // kim: ki İ.
2 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 394b).
 14637 İşbu: Diñleñ A, Diñlen İ; cengidür: ceng-durur M.
3 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
4 Bu beyit A ve M nüshalarında yoktur.
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14640 Rāvīler şöyle didiler kim Resūl1

Caʿferüñ öldügine oldı melūl

Pes didi kim lāzım oldı uş bize2

Kim varayuz Rūma ḳılayuz ġazā 

 Cebrāʾīl geldi didi ḳardaş saña3

Ḥaḳ selām virbidi iy yoldaş saña 

İ 393a Ölidi dir Caʿferüñ müʾminlerüñ4

Ol şehīd olmaḳlıġı anda_anlaruñ

Kim varup siz Rūma ḳılasız ġazā 
Ḳırasız kāfirleri ḳılup cezā

14645 İmdi tīz ḳılġıl ġazā-y-içün yaraḳ5

Sen özüñ var dimegil yirdür ıraḳ 

Ben sizüñ-ile bileyem bilesiz6

Māl alasız hem muẓaffer olasız 

 Döndi Peyġāmber didi yā müʾminīn7

Cebrāʾīl böyle ḫaber virdi hemīn

Siz ne dirsiz didi anlar yā Resūl8

Biz senüñ fermānuñayuz baġlu ḳul 

A 460b Her niçe fermān ola senden bize9

Yig-durur dutmaḳ anı cāndan bize 

14650 Didi evvel göndürelüm Şāma biz10

Yazalum ol Hürḳula bir nāme biz

 14640 Rāvīler: Rāviler A. // Caʿferüñ: Caʿferiñ M; öldügine: öldüġine İ.
 14641 oldı: M nüshasında yoktur. // varayuz: varavuz İ; ḳılayuz: ḳılavuz İ.
 14642 didi: didi kim İ. // iy: İ nüshasında yoktur.
 14643 Ölidi: Öldi M, İ; Caʿferüñ: Caʿferiñ M; müʾminlerüñ: müʾminleriñ M. // anlaruñ: onlaruñ A, anlarıñ M.
 14645 tīz: tiz A, M. // var: vardur M.
 14646 sizüñ: siziñ M; bileyem: bileyem hem M.
 14647 Döndi: Durdı İ. // hemīn: didi İ.
 14648 anlar yā: anlara M. // baġlu: baġlı M.
 14649 dutmaḳ: ṭutmaḳ İ.
 14650 evvel: andan A, İ; göndürelüm: gönderelüm M. // Hürḳula (Berlin 394b): Pūlaṣa A, M, Pulūṣa İ.
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M 272a Pes buyurdı ol ʿAlīye şöyle kim 
Yazdı “Bi’smi’llāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥīm”11

 Yazdı pes el-ḥamdü li’llāh ol emīn2

Yazdı pes ardınca “Rabbü’l-ʿālemīn”23

Muṣṭafāya hem ṣalavāt hem selām  
Āline aṣḥābına yazdı tamām

Yazdı andan ṣoñra anda bu kitāb4

Varur andan ki_ol-durur ʿālī-cenāb

14655 Ol Muḥammed ibn-i ʿAbdu’llāh kim ol5

Hem Resūldur hem ḥabīb hem ulu ḳul 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ki şāh oldur ʿAcemde hem ʿArabda6

Varur İbrāhīme aṣlı nesebde

 Varur Hürḳula andan işbu nāme7

Ki oldur ḥükm iden hep Rūma Şāma

İ Rūm sulṭānları şöyle bilesiz8

Kitābuñuzda isteyüp bulasız  

Ki İncīlde Zebūr Furḳān içinde9

ʿAyānam gün gibi bürhān içinde 

14660 Niçe yirlerde var adum nişānum10

Ḳamu mürseller içre ben nişānum

1 “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.” Besmele, Kur’ân-ı Kerîm’de Tevbe sûresi hariç her sûrenin 
başında ve Neml, 27/30. âyette geçmektedir.

 14652 pes: hem M. // pes: pes yine M.
2 “Rabbü’l-ʿālemīn” bk. 1856. beytin dipnotu.
 14654 andan: anda M.
 14655 ibn-i: bin A, İ.
 14656 ʿAcemde hem ʿArabda: ʿArabda hem ʿAcemde M, İ. // İbrāhīme: İbrāhime A.
 14657 Varur: Varur çün M; Hürḳula (Berlin 395a): Pūlāṣa A, Pulūṣaya İ, Pūlaṣa M. // Ki: Kim M; 

ḥükm iden hep: hep ḥükm iden İ.
 14658 İ: Ki ey M; sulṭānları: sulṭān M; bilesiz: siz M. // Kitābuñuzda: Kitābıñuzda M.
 14659 İncīlde: İncilde A, M; Zebūr: Zebūrda İ.
 14660 Niçe: Nice M, İ; adum: adım M. // içre ben: içinde bir M; yirlerde var adum: yirde var adum hem İ.



1502 TENKİTLİ METİN 

Ki ḥaḳ Peyġāmberi āḫir zamānuñ1

Ḥaḳīḳat benven ol faḫrı cihānuñ

 Benüm ʿammumuñ oġlı Caʿferi siz2

Ki öldürmişsiz ol girçek eri siz

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
A 461a Hem şehīd olmış Müsülmānlar daḫı

Çoḳ dökilmiş ẓulm-ıla ḳanlar daḫı

Baña emr oldı ki varam sizlere
Tañrı buyruġı-la siz yüzsüzlere

14665 Yā Müsülmān oluñ inanuñ Ḥaḳa3

Yāḫu ḳıluñ ceng yaraġın muṭlaḳā 

Oḳıdılar nāmeyi pes dürdiler4

Ḫāṭib adlu bir kişiye virdiler

 Aldı ḫāṭib gitdi anı Şāma dir5

Vardı yitdi Hürḳula ol nāme dir

M 272b, Ḫāṭib eydür çünki vardum ḳatına6

İ 393b Varıcaḳ durdum yaḳın ben taḫtına

Hīç selām hem virmedüm durdum hemān7

Şöyle durdum ḳarşusına bir zamān

14670 Pes başın ḳaldurdı didi yā ʿArab8

Ne kişisin ne ḳılursın yā ṭaleb

Ben didüm kim ilçiyem kimden didi9

Kim gelürsin baña digil sen didi

 14661 Peyġāmberi: Peyġamberiyem M.
 14662 ʿammumuñ: ʿammum M, İ; oġlı: oġlu M. // öldürmişsiz: öldürmiş M, İ.
 14665 oluñ: olun İ; inanuñ: inanın İ. // Yāḫu: Yāḫud M; ḳıluñ: ḳuluñ M.
 14666 dürdiler: düzdiler M.
 14667 gitdi anı: anı gitdi M.
 14668 vardum: vardım M. // durdum: ṭurdum İ.
 14669 Hīç: Hiç A; hem: İ nüshasında yoktur; durdum: ṭurdum İ. // durdum: durdım M, ṭurdum İ.
 14670 ne ḳılursın yā: yā ne ḳılursın A, ne ḳılursıñ sen İ.
 14671 didüm: didim M. // gelürsin: gelürsiñ İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Didüm māh-ı ʿArab şāh-ı ʿAcemden1

Ki maḳṣūd ol-durur cümle ümemden

ʿArab Rūm u ʿAcem aġ ṣaru ḳara2

Ne ādem oġlı kim geldi şümāra 

Ḳamunuñ pādişāhından gelürem3

Ümīdsüzler penāhından gelürem

14675 Muḥammed ḳamusınuñ pādişāhı4

Daḫı Peyġāmber-i nūr-ı İlāhī

Çıḳardum nāmeyi öpdüm ü virdüm5

Elümden aldılar ben girü durdum

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Çün oḳıtdı yazdı bir nāme yine6

Dürdi anı ḳodı bunı içine

A 461b Pūlaṣa gönderdi Rūm sulṭānına7

Ol yaḳın gelmişdi Ḳudsüñ yanına 

Didi tīz ilet cevābını getür8

Baña didi ol gelince sen otur

14680 Çün irişdi Pūlaṣa ol nāme dir9

Ḳaḳıdı yazdı biti pes Şāma dir 

Didi kim uçlarda şāhlar begleri10

Ḳorlar anuñ-çün virüben leşkeri

 14672 Didüm: Didim M. // cümle ümemden: cümleden M.
 14673 aġ: aḳ M. // oġlı: oġlu M, İ.
 14674 Ümīdsüzler: Ümīdsizler M.
 14675 Muḥammed ḳamusınuñ: Muḥammeddür ḳamunuñ M.
 14676 Çıḳardum: Çıḳardım M; virdüm: virdim M; ü: de İ. // durdum: durdım M, ṭurdum İ.
 14677 oḳıtdı: oḳundı M, İ. // anı: onı A, İ.
 14678 Pūlasa: Pūlūṣa İ; gönderdi: göndürürem M.
 14679 tīz: tiz A, M; getür: götür M.
 14680 Pūlasa: Pūlūṣa İ.
 14681 virüben: varıban A, viriben M, dirüben İ.
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 Kim belürse düşmenin defʿ ideler1

Pādişāhuñ rāyasın refʿ ideler

Sen bu ḫōr-be-ḫōr ʿArablar sözini2

Gönderürsin baña niçün sen anı 

Kimdür anlar kim bu sözi söyleye 
Yā beni dīnine daʿvet eyleye 

14685 M 273a Kim zīrā ʿĪsā nebīden ṣoñra ol3

Didi yoḳ-durur daḫı gelmez Resūl

Hem daḫı ʿĪsā adından özge ad14

Didi yoḳ İncīlüñ içinde üstād5

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Deve binüp diken dibin yiyenler 
Olar mıdur bu sözleri diyenler 

Varıcaḳ saña nāme tīz durasın6

Sevāḥil beglerini divşüresin

Ulu leşker diresin sen varasın27

ʿArab milkin ḫarāb idüp vurasın8

14690 Alup mālın erenlerin ḳırasın9

Dişilerin esīr idüp süresin 

Daḫı güstāḫlıḳ itmeye kimesne10

Anuñ yolına gitmeye kimesne

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
A 462a Çünki geldi Hürḳula işbu ḫaber11

Ḫāṭibi oḳıtdı didi yöri var

 14682 düşmenin: düşmānın M; ideler: iderler M. // ideler: iderler M.
 14683 Gönderürsin: Gönderürsiñ İ; niçün: neyçün A.
 14685 durur: durur hem M; yoḳ-durur daḫı gelmez: gelmez yoḳ-durur daḫı A, M.
1 Bu beyit M nüshasında 14696. beyit olarak yazılmıştır.
 14686 yoḳ İncīlüñ içinde: İncīl içinde yoḳdur İ; yoḳ: yoḳ-durur M; İncīlüñ içinde: İncīl içinde M.
 14688 saña nāme: nāme saña M; durasın: ṭurasın İ. // Sevāḥil: Sevāḥīl M; divşüresin: düşüresin A.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 14689 varasın: varasıñ İ. // vurasın: ḳırasıñ İ.
 14690 Alup: Alıp A, M; erenlerin: erenlerini M; ḳırasın: ḳırasıñ İ. // süresin: süresiñ İ.
 14691 yolına: yoluna M, İ.
 14692 Hürḳula: Hürḳul ile İ. // Ḫāṭibi: Ḫaṭībi M; oḳıtdı: oḳudı M.



1505Sîretü’n-Nebî

İ 394a Ol seni göndürene digil cevāb1

Oḳ-durur ḳılıç cidā-durur ṣavāb

Geldi ḫāṭib çün bu sözi söyledi2

Ol Resūlu’llāh ḳatı ḫışm eyledi

14695 Hem ḳaḳıdı bāḳī müʾminler daḫı
Hem ḳaḳıdı ṣaḥābe anlar daḫı

Pes Resūlu’llāh didi ṣābir ḳıluñ3

Uş yaḳıncaḳ geldi ol iş siz bilüñ

 İllerini māllarını alasız
Milklerinüñ māliki siz olasız

Siz alasız hep diyārın anlaruñ14

Ḥaḳ düriser hep ṭomarın anlaruñ5

َب ِلُحْكِم۪هۜ َوُهَو َس۪ريُع اْلِحَساِب26 ُ َيْحُكُم َل ُمَعّقِ َواللّٰ

Pes buyurdı kim nidā ḳıldı Bilāl7

Ṭoldı müʾminlerle mescid māl-a-māl 

14700 Menbere çıḳdı Resūlu’llāh hemān 
Allāha ḥamd eyledi dir baʿde-zān

Enbiyā-yı geçmişüñ cānlarına8

Ḫoş selām virbidi yārenlerine 

M 273b Döndi pes bir ḫuṭbe oḳıdı belīġ9

Her sözi cāna ṭoḳınurdı çū tīġ 

 14693 göndürene digil: göndürene virgil M; göndürene: gönderene A. // cidā-durur: durur cidādur İ. 
 14694 ḫāṭib: ḫaḍīb M.
 14696 ṣābir: ṣāḥib İ; ḳıluñ: oluñ M, İ. // siz bilüñ: görüñ M.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 14698 anlaruñ: anlarıñ M. // ṭomarın: damarın A.
2 “Allah hükmeder. Onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O, hesabı çabuk görendir.”  Raʿd, 

13/41. âyetten iktibastır. Âyetin tamamı: “Onlar, bizim yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafından 
eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder. Onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O, hesabı 
çabuk görendir.” Bu âyet İ nüshasında yoktur.

 14699 müʾminlerle: müʾminler ki İ; mescid: M nüshasında yoktur.
 14701 Enbiyāyı geçmişüñ: Enbiyānuñ geçmişleriñ M; geçmişüñ: geçmişiñ İ.
 14702 pes: İ nüshasında yoktur. // ṭoḳınurdı: doḳunurdı M, A; çū: hem-çū İ.
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Şöyle kim ḫalḳ ḳamu giryān oldılar1

Yandılar şevḳ-ıla biryān oldılar 

Döndi didi bilüñ iy Ḥaḳ leşkeri
Rūm u Şāmuñ şāhı Pūlaṣ çoḳ çeri 

14705 Hürḳula ḳoşmış u göndürmiş bize2

Ḳaṣd ḳılmış ceng-içün gelür size

A 462b Ḥaḳ buyurdı ḳarşu varam anlara 
Vaʿde nuṣret eyledi yārenlere 

 Didiler buyruḳ Ḥaḳuñ fermān senüñ3

Bizüm uş bir baş-durur ḳurbān senüñ 

Pes ḳabāyillere nāme yazdılar4

Her ṭarafdan geziciler gezdiler

Her ṭarafdan yüz dutup geldi ʿArab5

Ol Medīne çevresi ṭoldı ʿArab

14710 Şol ḳadar geldi ʿArablar leşkeri
Ṭoldı ṭaġdan ṭaġa ol ova çeri

Hem Ḳureyşüñ pehlevānları daḫı6

Mekkenüñ gürbüz erenleri daḫı

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Yıġıldı geldi bir sulṭānī leşker17

Ki ser-bāzān ḳamu Ḥaḳḳānī leşker8

Erenler elli biñ geldi dilīrān29

Ḳamu ser-bāz u ʿāşıḳ ceng-i şīrān10

 14703 Yandılar şevḳ-ıla: Yandı yürekleri M.
 14705 Hürḳula: Herḳıl İ. // ḳılmış ceng: ceng ḳılmış M.
 14707 buyruḳ: M nüshasında yoktur; Ḥaḳuñ: senüñ İ // Bizüm: Bizim M.
 14708 ḳabāyıllara: ḳabāʾillere İ. // ṭarafdan: ṭarafda A.
 14709 dutup: ṭutup İ.
 14711 daḫı: ḳamu İ. // daḫı: ḳamu İ.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 14712 sulṭānī: sulṭāni A, M. // ser-bāzān: serbārān İ; Ḥaḳḳānī: Ḥaḳḳāni A, M.
2 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 14713 ser-bāz u: ser-bāz-ı A.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes Resūl didi münādī itdiler1

Kimde kim azıḳ var-ısa ṣatdılar

14715 Kim ḳatı ḳızlıġ-ıdı ıssı-y-ıdı2

Pes münāfıḳlar biribirne didi

Biz bu ḳatı ıssıda çıḳamazuz3

Issıda bu tozlara baḳamazuz

 Rāvī eydür anda bu āyet hemīn4

Anlaruñ ḥaḳḳında geldi dir yaḳīn

اًء ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَن1 اۜ َلْو َكانُوا َيْفَقُهوَن  َفْلَيْضَحُكوا َق۪ليلً َوْلَيْبُكوا َك۪ثيًرۚا َجَزٓ 5ُقْل َناُر َجَهنََّم اََشدُّ َحرًّ

A 463a, Yā Muḥammed di ki ṭamunuñ odı6

İ 394b Issıdur bu ıssıdan anuñ odı

Vāy size çoḳ aġlayasız ṭamuda7

Kim zīrā çoḳ yanasız anda oda

14720 M 274a Aġlayasız çoḳ azacuḳ gülesiz8

İtdügüñüzüñ cezāsın bulasız

Müsülmānı münāfıḳ yiltediler29

Ki varmañ ıssı key ṣarbdur didiler

 Pes Resūl buyurdı ol diyenleri10

Yaḳdılar oda evinde anları

Pes Müsülmānlar azıḳlar virdiler11

Her biri ḥāllü ḥālince gördiler
 14714 azıḳ: azuḳ İ.
 14715 ḳızlıġ: ḳızlıḳ İ. // münāfıḳlar biribirne didi: biri birlerine dirler-idi M; biribirne: biribirine İ.
 14716 çıḳamazuz: çıḳamazız M. // baḳamazuz: baḳamazız M.
 14717 Anlaruñ: Anlarıñ M.
1 “Cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı! Artık kazandıklarının karşılığı olarak az gülsünler, 

çok ağlasınlar.” Tevbe, 9/81-82. 
 14718 di ki: didi M.
 14719 yanasız: yana M.
 14720 İtdügüñüzüñ: İtdigiñüziñ M.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14722 Resūl: Resūlu’llāh M.
 14723 Müsülmānlar: Müsülmānlara İ.
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Anda ʿOẟmān ol Emīrü’l-müʾminīn1

Virdi biñ miẟḳāl ḳızıl altun yaḳīn

14725 ʿAbdu’raḥmān ibn-i ʿAvfuñ anda dir2

Biñ devesi var-ıdı hem Şāmda dir

Geldi hep yüki mevīz ü bal u yaġ3

Ḫarnūb u dūşāb u arpa buġday aġ

 Vardılar istediler ṣatmadı ol4

Pes oḳıtdı ḳatına didi Resūl

Ol gelen yüklerüñi müʾminlere5

Ṣatsaña açlıḳ günidür anlara

Didi aṣṣı az virürler yā Resūl
Didi biş olur biri ḳılġıl ḳabūl

14730 Didi bundan Tañrı daḫı çoḳ virür6

Kim birine yüz daḫı artuḳ virür

Biñ devem ol yükler-ile yā Resūl7

Baḫşiş olsun Ḥaḳ yolına ṭanuḳ ol

 Al ulaşdurġıl çeriñe sen anı8

Leşkerüñüñ açların ḳılġıl ġanī

A 463b Pes yüzin gökden yaña dutdı Resūl9

ʿAbdu’raḥmāna duʿā itdi Resūl

Geldi Cebrāʾīl didi kim yā Resūl10

Ol duʿāyı Ḥaḳ Çalap ḳıldı ḳabūl

 14724 miẟḳāl (Berlin 397a): A, M ve İ nüshalarında yoktur.
 14725 ibn-i: bin A, M. // hem: İ nüshasında yoktur.
 14726 mevīz: bezīr M. // buġday: buġda A.
 14727 oḳıtdı: oḳundı A.
 14728 Ṣatsaña: Ṣatsañ İ; günidür: günleridür İ.
 14730 bundan Tañrı: Tañrı bundan İ; virür: vire İ. // virür: vire İ.
 14731 yolına: yoluna M; ṭanuḳ: ṭanıḳ M; ṭanuḳ ol: yā Resūl İ.
 14732 ulaşdurġıl: ulaşdurgıl A; anı: anları M. // Leşkerinüñ: Leşkerünüñ A.
 14733 dutdı: ṭutdı İ. // ʿAbdu’raḥmāna: ʿAbdu’raḥmān Bin ʿAvna M.
 14734 duʿāyı: duʿāñı M.
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14735 Pes Resūlu’llāh buyurdı kim hemīn1

Cemʿ oldı aç azıḳsuz müʾminīn

Hep ulaşdurdı olara anları2

Ḳayġusuz eyledi ol müʾminleri 

M 274b Ḳutlu günde key mubārek vaḳtde ol 
Göçdi çıḳdı uġradı yola Resūl

Götürür dört biñ deve azıḳ tamām3

Biñ deve daḫı silāḥ şöyle müdām 

Göçdi leşkerler yöridi fevc fevc4

Oynadı tozlar havāya mevc mevc 

14740 Çünki bir menzil varup ḳondı imām5

Cebrāʾīl indürdi Allāhdan selām 

Didi dönder ʿAlīyi Ḥaḳ buyurdı16

Medīnenüñ varup ḳaydın ḳayurdı7

 Ṣaydı yitmiş dört kişi daḫı bile8

Dura anlar şāh-ıla anda ḳala

İ 395a Dir münāfıḳlar ʿAlīnüñ ṣoḥbeti9

Key aġır gelür Resūle ol ḳatı

Ol anuñ-çün anı dönderdi hemīn 
Bunı işitdi Emīrü’l-müʾminīn

14745 Döndi geldi ol şikāyet eyledi
Böyle dirler yā Resūla’llāh didi

Pes Resūlu’llāh didi yoḳ yā ʿAlī10

Ḥaḳ Taʿālā buyruġıdur yā velī 

 14735 azıḳsuz: azuḳsuz M.
 14736 anları: onları A. // Ḳayġusuz: Ḳayġusız M.
 14738 azıḳ: azuḳ İ.
 14739 fevc: fevc ü M. // mevc: mevc ü M, İ.
 14740 varup: varıp M. // Allāhdan: hem Ḥaḳdan M.
 1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14741 varup: varıp M.
 14742 Dura: Ṭura İ.
 14743 ol: key İ.
 14746 yoḳ: kim İ.
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 Ḥikmeti vardur yine kendü bilür1

Her neyi kim ol dilerse ol olur 

A 464a Ben aña şādam yirümde durasın2

Ehl-i beytüm ḳaydını sen göresin

Ol münāfıḳlar yalan söyler inan3

Sen baña Hārūn u Mūsāsın hemān 

14750 Döndi şāh göçdi Resūlu’llāh hemīn4

Tekbīr ü tehlīl-ile ṭoldı zemīn

Bir niçe gün gice gündüz gitdiler5

ʿĀd ẞemūd şehrine tā kim yitdiler

 Pes Resūlu’llāh didi yā müʾminīn6

Varmañ anlaruñ evine siz yaḳın 

Ṣularından almañuz hem ṣu daḫı7

İçmeñ itmeñ ol ṣudan vużū daḫı 

M 275a Varup aḫşam vaḳtin anda baḳmañuz8

Bu gice ṭaşra yaluñuz çıḳmañuz 

14755 Mendil-ile pes mubārek yüzini9

Örtdi baḳmasun diyü hem gözini 

Eslemez iki kişi çıḳar hemīn10

Birin uçuḳ dutar atar yil birin

 Gitdiler andan daḫı pes göçdiler11

Bir niçe menzil merāḥil geçdiler

 14747 neyi: ne İ.
 14748 durasın: ṭurasıñ İ. // göresin: göresiñ İ.
 14749 Hārūn u: Hārūn-ı A.
 14750 Tekbīr ü: Tekbir A; ile: üni M.
 14751 niçe: nice M, İ. // tā kim: çünkim M, çün İ.
 14752 anlaruñ: anlarıñ M; yaḳın: hemīn M.
 14753 hem: siz M. // ṣudan: andan M.
 14754 Varup: Varıp M. // yaluñuz: yalıñuz M, yalañuz İ.
 14755 Mendil: Mendīl İ; yüzini: vechini M, yüzüni A. // gözini: gözünü A, M, İ.
 14756 Birin: Birini M; dutar: ṭutar İ.
 14757 pes: çün M. // niçe: nice M, İ; menzil: menzīl M; merāḥil: merāḥīl A, M.
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Bir gün ıssı oldı key buñaldılar1

Kim ṣusuzlıḳdan şikāyet ḳıldılar

Pes duʿā ḳıldı Resūlu’llāh hemīn2

Didi āmīn anda cümle müʾminīn 

14760 Bir ṣovuḳlıḳ ḳopdı yaġmur yaġdı ḫoş3

Ṭoldı hīç ḳalmadı ṣu ḳabları boş

Bir devesi yitdi dir Peyġāmberüñ4

Didi tīz isteñ buluñ anı görüñ

A 464b Bir münāfıḳ yoldaşına söyledi
Bu Muḥammed ġaybdan söyler didi

Yidi göklerden virür bize ḫaber5

Niçedür bilmez deve ḳanda gider 

Pes Resūl ol yoldaşını oḳıdı6

Yoldaşuñ saña ne söz söyler didi

14765 Ben ġayıb bilmezem illā kim meger7

Ḥaḳ Çalap bildürdügi deñlü ḳadar

Şol fülān yirde devem epsem-durur8

Yuların dutdı aġaç muḥkem-durur 

 Vardılar didügi gibi buldılar9

Ol Resūlu’llāha taḥsīn ḳıldılar 

İ 395b Göçdiler andan niçe gün gitdiler10

Tā ki bir giñ ḫoş dereye yitdiler 

 14758 ṣusuzlıḳdan: ṣusuzluḳdan M.
 14759 cümle: olan M.
 14760 ṣovuḳlıḳ: ṣovuḳluḳ M. // hīç: M nüshasında yoktur.
 14761 tīz: M nüshasında yoktur; isteñ: isten İ.
 14763 göklerden virür bize: ḳat gökden bize virdi M; virür bize: bize virür İ.
 14764 Resūl: Resūlu’llāh M; yoldaşını oḳıdı: yoldaşına söyledi M. // Yoldaşuñ: Yoldaşıñ M; söz söyler: söyledi A.
 14765 ġayıb: ġayıbdan M; kim: İ nüshasında yoktur. // bildürdügi: bildürdigi İ.
 14766 durur: ṭurur İ. // Yuların: Yularuñ İ; dutdı: ṭutdı M, İ; muḥkem: epsem M; durur: ṭurur İ. 
 14767 gibi: yirden İ. // ḳıldılar: didiler M.
 14768 niçe gün: daḫı çün M; niçe: nice İ.
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Gördiler dürlü yimekler bī-ḳarār 
Kim getürmişler yola ḫalḳ bī-şümār 

14770 Deve ḳoyun etinüñ yoḳ ḳarārı11

Ṭolu bal yaġ tirīdler ṣufraları2

M 275b Anda bir şaḫṣ var-ımış adı Ḥakīm
Hem Müsülmān hem beg-imiş şöyle kim

 Çün Resūlüñ geldügin işitmiş ol3

Anda bir ḫoş ulu yaraġ itmiş ol

Resūlu’llāh çü gördi ol ṭaʿāmı24

Buyurdı ol çeri ḳondı tamāmı

Pes buyurdı ol ṭaʿāmı ḳatına5

Hep getürdiler ḳodı_elin üstine

14775 Ol Ḥakīm dir utanuram dimege 
Maḳṣūdumdur ṣun elüñi yimege

Ol yimege ṣunduġuñı göreyüm6

Göñlümüñ ben maḳṣūdına ireyüm 

A 465a Her birinden aldı Peyġāmber birer 
Pes buyurdı ol çeri oturdılar 

Pes ḳodılar bir yire niʿmetleri7

Geldi bir ṣaf yidi ṭoydı ol çeri 

Bir bölügi gitdi geldi hem biri8

Geldi ṣaf ṣaf cümle ṭoydı ol çeri

14780 Şöyle kim ṭoydı ḳamusı ol çeri9

Kim dükedimediler niʿmetleri

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14770 tirīdler: içinde M, dururlar İ; ṣufraları: ṣufrāları İ.
 14772 yaraġ: yaraḳ M.
2  Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14774 üstine: üstüne M, İ.
 14776 ṣunduġuñı: ṣundıġıñı M.
 14778 ṭoydı: ṣundı İ.
 14779 ṭoydı: yidi İ; ol çeri: her biri M.
 14780 dükedimediler: tükedemediler M, tüketemediler ol İ.
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Resūlu’llāh eli çün degdi aña11

Dükenmedi ʿArablar ḳaldı ṭaña2

 Pes duʿā itdi Resūl göçdi hemān
Yöridi andan daḫı oldı revān

Çoḳ menāziller merāḥil gitdiler3

ʿArż-ı Beyżā adlu yire yitdiler

Ol Bitük adlu yire çünkim yaḳın4

Vardılar Hürḳul ḫaber ṭuymış hemīn 

14785 Dört yaña göndermiş ādem leşkerin
Rūm u Şāmuñ cemʿ ḳılmış beglerin

Pūlaṣ-ıla hem buluşdılar olar5

Bir arada hem ṭanuşdılar olar

 Bir kişi cāsūslıġa gönderdiler6

Var ʿArablar ḳandadur gör didiler 

M 276a Tertībi aḥvāli ʿazmi niçedür7

Ṣaffı ḳoşunları rezmi niçedür

Şām iline çünki Peyġāmber hemīn8

Giricek bir yire dirdi leşkerin 

14790 Ḫālide biş biñ kişi ḳoşdı revān9

Didi sen öñce yöri yā pehlevān

Bir gün ol öñce-y-idi cāsūs aña10

Uġradı ṣandı odur ḳaldı ṭaña

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14781 Dükenmedi: Tükenmedi M, İ.
 14783 menāziller: menāzīl çoḳ M; merāḥil: merāḥīl M. // ʿArż-ı: ʿArż u A, M.
 14784 yire çünkim: bir yire İ. 
 14786 Pūlaṣ-ıla hem: Hem Pūlaṣ-ıla M.
 14787 kişi: kişiyi M.
 14788 Tertībi: Tertibi A, M. // rezmi: remzi M.
 14789 Giricek: Çıḳıcaḳ M.
 14790 kişi: er İ; revān: hemān M.
 14791 aña: hemān aña M.
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A 465b Geçdi ol pes geldi İslām leşkeri1

Baḥr-ı mevvāc gibi ṭalġalu çeri 

İ 396a ʿAlemler dürlü dürlü balḳ ururlar123

Erenler ṣanki arslanlar yörürler

Gördiler cāsūs gezerken leşkeri4

ʿAmmusı oġlı-la Mūsā Eşʿarī

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
14795 Bilürler birbirine söyleyince5

Duyar cāsūs daḫı bunlar diyince

Hemān ḳaçar yitüp dutarlar anı6

Dögerler başına gelince cānı

 Getürdiler Resūle söyledi ol
Belī ben cāsūsam ṭoġru didi ol

Beni gönderdiler saña didiler7

Virelüm māl var sen aña didiler

Niçedür leşkeri kimdür geleni8

Nedür ʿazmi çoġın azın bil anı

14800 ʿAyāl-mend olmış-ıdum dervīş-idüm9

Ṭamaʿ ḳıldum ki ḥācetlü kişi-düm

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes Resūlu’llāh didi çizüñ elin10

Çizdiler her ḳanda varsa bendlerin

 14792 mevvāc: mevc M; ṭalġalu: ṭalġalı M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14793 balḳ: berḳ M, İ. // arslanlar: aṣlanlar A, aṣlandur M, arṣlandur İ.
 14794 oġlıla: oġlu ile M.
 14795 Duyar: Ṭuyar M, İ; daḫı bunlar: bular daḫı İ; diyince (Berlin 398b): duyınca A, ṭuyınca M, İ.
 14796 dutarlar: ṭutarlar M, İ. // gelince: lince M.
 14798 sen: A nüshasında yoktur; Virelüm māl: Māl virelüm M; māl var sen aña: mālı aña var İ.
 14799 leşkeri: leşkerleri İ.
 14800 idüm: idim M; derviş-idüm: derviş-idüm A. // ḳıldum: ḳıldım M; ki: kim İ; kişidüm: kişidim M.
 14801 çizüñ: çöziñ M.
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 Didi var vir beglerüñe sen ḫaber1

Ḥaḳ çerisi durur üstine gider

Var-durur uş elli biñ çābük-süvār2

Bil yayaḳdan ġayrı bunda nāmudār

İçlerinde benven uşda serveri
Şāh-ı dīn āḫir zamān Peyġāmberi

14805 M 276b Yā Müsülmān ol yüzüñ aġ eylegil3

Yā siyāh-rū cenge yaraġ eylegil

Didi ʿAmmār cāsūsı_öldürmek gerek4

Kim ḫabersüz kāfire sürmek gerek

A 466a Pes Resūl didi yā ʿAmmār añlaġıl5

Kim ḳamu nuṣret Ḥaḳuñdur şöyle bil

Özge-durur Ḥaḳ Çalap kār-ḫānesi6

Tedbīri cāsūsı yoḳ inanası 

Ḥikmetidür gezdüren düşmenleri7

Bir nefes dilese ḳırar anları

14810 İlle bunda ḥikmeti çoḳdur anuñ8

Kim irişmez ʿaḳlı aña kimsenüñ 

Vardı virdi Pūlaṣa cāsūs ḫaber9

Didi gördüm leşker altmış biñ ḳadar 

 Var yaraḳlardan ḳılıcı şebdesi10

Ḳalḳanı var baʿżısınuñ ḥarbesi

 14802 beglerüñe: begleriñe M; vir beglerüñe: beglerüñe vir İ. // üstine: üsdüñe M, üstüne İ; gider: gelir M.
 14803 Bil: Biñ M.
 14805 yaraġ: yaraḳ M.
 14806 sürmek: varmaḳ M, sürmeḳ İ.
 14807 Resūl: Resūlu’llāh M.
 14808 Çalap kār-ḫānesi: Çalaplar ḫānesi M. // Tedbīri: Tedbiri A; Tedbīri cāsūsı: Tedbīr ü cāsūsa İ, 

Tedbīri cāsūsa M.
 14809 düşmenleri: düşmānları M. // dilese: dilerse İ.
 14810 İlle: İllā M, İ. // aña: ger M.
 14811 Pūlaṣa: Pūlaṣaya İ. // gördüm: gördim M.
 14812 ḳılıcı: ḳılıçlar M; yaraḳlardan ḳılıcı: yaraḳları ḳılıcla İ.



1516 TENKİTLİ METİN 

İlle kim begleri bir ṣāḥib-cemāl1

Ḥüsn içinde bī-bedel ṣāḥib-kemāl 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Sözinde var-durur cümle ḥalāvet2

Ki şekkerde daḫı olmaz melāḥet

14815 Çerisi luṭfına ʿāşıḳdur anuñ3

Yolına cān virür ṣādıḳdur anuñ

Şu deñlü ögdi cāsūs Muṣṭafāyı
Ki Pūlaṣdan giderdi ol ṣafāyı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Pes ḳaḳıdı didi iy melʿūn anı4

Gel baña ög diyü mi ṣaldum seni 

İ 396b Şimdi sini pāre pāre itdürem5

Her parañı bir ḳayadan atduram 

Didi cāsūs ben daḫı direm hemān6

Tañrı bir-durur daḫı yoḳdur gümān 

14820 Hem Muḥammeddür Resūlu’llāh yaḳīn7

Nūr-ı aʿẓam “raḥmeten li’l-ʿālemīn”18

Pes Pūlaṣ buyurdı dutdılar anı9

Od yaḳup içine atdılar anı

A 466b, Ol yanarken şādılıḳ eyler-idi10 
M 277a Ḫoş şehādet sözlerin söyler-idi

 14813 İlle: İllā M, İ; bir: key M.
 14814 Sözinde: Sözünde M.
 14815 Yolına: Yoluna M, İ.
 14817 ṣaldum: ṣaldım M.
 14818 sini: seni M, İ; itdürem: itdürürem M. // parañı: pāreñi M, İ; atduram: atdururam M.
 14819 bir-durur daḫı yoḳdur: birdür yoḳ-durur daḫı M; bir-durur: birdür İ; gümān: bī-gümān İ.
 14820 yaḳīn: hemīn A. // Nūr-ı: Nūr u M; aʿẓam: aʿẓamdur hem daḫı M.
1 “Raḥmeten li’l-ʿālemīn” Bk. 156. beytin dipnotu.
 14821 dutdılar anı: anı ṭutdılar İ. // içine atdılar anı: anı içine atdılar İ.
 14822 eyler-idi: eyledi M. // söyler-idi: söyledi M.
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Bindi ol melʿūn yöridi dir hemān1

Ṣanki bir deryā aḳup oldı revān 

Leşkeri var-ıdı dört yüz biñ tamām2

Ol laʿīnüñ ġayrı ḳullıḳcı ġulām

14825 Hem getürmişler-idi yüz put ulu13

Kim düzilmiş ḳızıl altundan ḳamu4

Öñce bir beg on biñ ādemle hemīn5

Seçdi gitdi kendü bindi ol laʿīn

 Bu yañadan Ḫālid öñce-y-idi dir6

Biş biñ ādem birle ol merd-i dilīr

Ḫālidüñ öñince yörirdi cehīr7

Biñ kişi-y-ile ḳamu merd-i dilīr

Uġradı öñce gelen on biñ ere8

Pes ḳılıç ḳoydılar ol kāfirlere

14830 Şöyle bir merdāne gülbeng itdiler9

ʿIşḳ-ıla muḥkem ulu ceng itdiler 

Ḫālide daḫı irişdi bu ḫaber10

Pes Süleymāna didi iy şīr-i ner

 Üç biñ ādem al oġul yöri iriş11

Ḥaḳ yolında ulu ceng eyle düriş 

Çün Süleymān irdi ol kāfirleri12

Baṣdı kāfir durdı çekildi giri

 14823 aḳup: aḳıp A; oldı: oldu M.
 14824 ġayrı ḳullıḳcı ġulām: ḳulluḳcıdan ġayrı tamām M.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 14825 getürmişler-idi yüz put: getürmişlerdi yüz put key M. // altundan: altunlu M.
 14826 beg on: M nüshasında yoktur.
 14827 ādem birle ol merd-i: ādemle bile o merd ü M; ādem birle: ādemle İ; merd-i: merd ü İ.
 14828 Ḫālidüñ: Ḫālidiñ M. // merd-i: merd ü A, İ.
 14829 on: yüz M.
 14830 ulu: bir ulu M.
 14831 şīr-i: şīr ü A, İ; şīr-i ner: şīr ü er M.
 14832 al: alġıl M; oġul: oġıl M; yöri: yörü İ. // yolında: yolunda M; düriş: dürüş İ.
 14833 durdı: ṭurdı M, İ.



1518 TENKİTLİ METİN 

Pūlaṣa göndürdiler ādem hemīn1

Geldi yitdi yardıma on biñ laʿīn

14835 Ol Süleymān-ıla cenge durdılar 2

Ġāyet ulu cenge bünyād urdılar 

Ḫālide virbir Süleymān tīz ḫaber3

Didi kim sen gel iriş tīz yā peder 

A 467a Bindi Ḫālid kendüsi sürdi hemān4

Yitdi ol kāfirlere ol pehlevān

Gördi Ḫālid kim Süleymān cengdedür
Ceng odı yanmış ḳatı gülbengdedür

M 277b Bir yanından naʿra urup pehlevān5

Sil gibi girdi dir ol cenge revān

14840 Ḫālidüñ cengin çü kāfir gördiler6

Pūlaṣa tīz bir kişi göndürdiler 

Didiler ger tīz irişmezseñ bize7

Bil ki bir daḫı ulaşmazuz size

 Seçdi on biñ pehlevānlardan yine8

Anları göndürdi Ḫālid cengine

Ḫālid ol gün bir ʿaceb ceng eyledi 
Ḳırdı kāfirleri gülbeng eyledi

İ 397a Böyle germ olmış-iken bu ceng hemān 
Geldi çıḳdı dir ʿalemler nā-gehān

14845 Rāyet-i nuṣret ẓafer ṣancaḳları9

Teʾyīd-i Rabbānīden yapraḳları 

 14834 göndürdiler: gönderdiler A, İ.
 14835 durdılar: ṭurdılar İ.
 14836 virbi: virdi M, İ; tiz: tiz İ, M. // tīz: İ nüshasında yoktur.
 14837 Bindi Ḫālid: Ḫālid ol dem İ; kendüsi: kendüyi M. // Yitdi ol kāfirlere: Pes yitişdi kāfire M.
 14839 Sil: Sel İ; dir ol cenge: hemān ol dem M.
 14840 Ḫālidüñ: Ḫālidiñ M; cengin çü: cengini M. // göndürdiler: gönderdiler A.
 14841 irişmezseñ: irişmezseñüz M. // Bil ki: Belki M; ulaşmazuz: ulaşmazız M.
 14842 pehlevānlardan: pehlevāndan pes M. // göndürdi: göndilerdi A.
 14845 ẓafer: ṣafer A. // Teʾyīd: Teʾyid A, cānib İ; Rabbānīden: Rabbāniden A.
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Leşker-i Raḥmān irişdi geldi dir1

Leşker-ile kūh u ṣaḥrā ṭoldı dir 

 Pūlaṣa daḫı ḫaberler virdi dir2

Bindi sürdi leşker-ile irdi dir

Pes derenüñ eteginde indi ol3

Çādırın dutdılar anda ḳondı ol

Hem Resūl çādırı derbend uçına4

Dutılup girdi oturdı içine

14850 Pes Resūlu’llāh yaṣadı leşkeri 
Meymene meysere düzdi ḳolları

Her ṭarafda pehlevānlardan ḳodı5

Her birin bir yire anlardan ḳodı

A 467b Yaṣadı kāfir daḫı hem leşkeri6

Öñce ḳodı ceng-içün yüz biñ çeri

Didi günde yüz biñi ceng eylesün17

Giñ cihānı ʿAraba teng eylesün

Siz ḳıruñ bu aç yalın ʿArabları8

Ki_ehlüñüzdür māluñuz ṭālibleri 

14855 Milk-i Rūma başlarında hem ṭamaʿ9

Var-durur sevdālarında ḫām ṭamaʿ 

Biriñüz yirine öldürüñ onın10

Dāyire size döner zīrā hemīn 

 14846 Raḥmān: Raḥmānī M.
 14847 verdi dir: virdiler İ. // irdi dir: irdiler İ.
 14848 eteginde: etegine M. // dutdılar: ṭutdılar M, ḳurdılar İ.
 14849 Dutılup: Ṭutulup M, İ.
 14851 ṭarafda: ṭarafdan M. // yire: yirde M; anlardan: atludan M.
 14852 çeri: eri M.
1 Bu beyit M nüshasında yoktur.
 14854 ḳıruñ: ḳırıñ M. // Ki_ehlüñüzdür: ehliñüz M, İ; māluñuz: mālıñuz M.
 14855 başlarında: başlarından M. // sevdālarında: sevdālarından A.
 14856 onın: onun M. // Dāyire: Dāʾire M, İ; Dāyire size: Dāʾiresine İ.
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M 278a Didiler İncīl ḥaḳı-çün iy ulu1

Biz degülüz hīç bulardan ḳorḫulu 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Elinde bir açuñ bir loḳma neyse2

Ki divrüşüp anı aġzına ḳoysa 

Bular andan daḫı āsān-durur bil
Temāşādur ḳamu ḳurbān-durur bil

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
14860 Pes buyurdı ḥamle ḳıldı leşkeri13

Ol ṣavaşa ḳoduġı yüz biñ çeri 

 Pes Resūl didi i Tañrı dūstları 
Ḥaḳ Taʿālā ʿışḳınuñ sermestleri

Siz bugün merdāne idüñ bir cihād4

Ḥaḳ yolında ġāyet idüñ ictihād 

 Kim baḳadurur bugün ol Ḥaḳ sizüñ5

Her biriñüz cengine muṭlaḳ sizüñ 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Müsülmānlar ḳamusı ʿāşıḳāne6

İdüp tekbīr virürler ṣādıḳāne

14865 Dutışdı birbirine ol çeri dir7

Ki ditretdi at ayaġı yiri dir

A 468a Dögişdiler ḳılıçlarla erenler
Dökildi pāre pāre yire tenler 

Erenler naʿrası atlar āvāzı8

İrişdi göge ṭoldı ṭaġ u yazı

 14857 ḳorḫulu: ḳorḳulu M, İ.
 14858 neyne: girse M. // anı: M nüshasında yoktur.
1 Bu beyitten sonra M nüshasında “Ḥamle ḳıldı hep Müslimānlar anlara / Ol ṣavaşa gelen azġunları” beyti vardır.
 14862 idüñ: idin M. // idüñ: idin M.
 14863 sizüñ: siziñ M. // sizüñ: siziñ M.
 14864 İdüp: İdip M.
 14865 Dutışdı: Doḳuşdı A, Ṭutuşdı İ.
 14867 āvāzı: avāzı İ. // göge ṭoldı ṭaġ u: göklere hem ṭoldı M; ṭaġ u: ṭaġ-ı İ.
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Ḳodı tesbīḥ duʿā ḳılur melekler1

Gögerdi çarḫa girdiler felekler 

İ 397b Muḳarrebler münācāt eylediler2

Meded yā Rab ḥabībüñdür didiler 

14870 O heybetden günüñ yüzi ṣarardı3

Melekler baḳamaz gözi ḳarardı

 Dökildi yire yapraḳ gibi başlar4

Boyandı ḳana ṭopraḳ gibi ṭaşlar

Aḫşama dek oldı böyle kāruzār15

Kim cihān görmedi eyle kāruzār6

M 278b Aḳar ṣular gibi yirlerde ḳanlar
Gider ḳuşlar gibi göklere cānlar

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ḳarañu oldı cihān pes döndiler7

Her biri yirlü yirine ḳondılar

14875 Çün ṣabāḥ oldı yine bindi çeri8

Yüce tekbīr itdi İslām leşkeri

 Ol Pūlaṣ melʿūn yine yüz biñ çeri29

Cenge ṣaldı ḳodı dünki leşkeri 

Pes Müsülmānlar-ıla dutışdılar10

Kim dögişdiler kimi dürtişdiler 

 14868 tesbīḥ: tesbīḥi M. // girdiler: girdi hem M.
 14869 Meded: Midād M.
 14870 günüñ: günin İ.
 14871 yapraḳ: ṭoplar M.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 14872 eyle: öyle M, böyle İ.
 14874 yirlü: yirli M.
 14875 Yüce tekbīr itdi İslām leşkeri: Cenge ṣaldı ḳodı dünki leşkeri İ.
2 İ nüshasında 14875. beytin ilk dizesiyle 14876. beytin ilk dizesi yoktur.
 14877 ile dutışdılar: yine tutuşdılar M; dutışdılar: ṭutuşdılar İ. // dürtişdiler: dürüşdiler M, ṭutuşdılar İ.
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mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Oldı yine bir ʿacāyib kāruzār11

Deng ü ḥayrān oldı baḳdı rūzigār

Yine başlar ayaḳlardan dögildi 
Yine dişler ṭudaḳlardan sökildi 

14880 Ṭolaşdılar cidālar hem-çū mārān2

Yaġar gözlere oḳlar oldı bārān

Ölü begler ayaḳlarda dögildi3

ʿAzīz başlar ṣoḳaḳlarda dögildi

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Ṣan ḳıyāmet oldı yine rūzigār4

Aḫşama dek oldı böyle kāruzār

Dünye oldı ḳarañu pes döndiler5

Ṣaġ ḳalan yirlü yirine ḳondılar 

Ḳıldı müʾminler ṣabāḥa dek namāz6

Kim niyāz itdi kimi söyledi rāz 

14885 Çün ṣabāḥ irişdi bindiler yine7

Kāfirüñ cengine döndiler yine 

Aḫşama degin yine ceng itdiler 
Giñ cihānı kāfire teng itdiler 

 On yidi gün böyle oldı kāruzār8

Ceng-ile geçürdiler bir rūzigār 

Günde yüz biñ kişi kāfirden gelür 
Ceng iderler bāḳīsi rāḥat olur 

1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 401a).
 14880 Yaġar: Yanar M.
 14881 ayaḳlarda: ayaḳlara M. // ṣoḳaḳlarda: yazılarda M, ayaḳlarda İ.
 14882 oldı böyle: böyle oldı M, İ.
 14883 Dünye: Dünyā M, İ; döndiler: M nüshasında mükerrer yazılmıştır. // ḳalan: ḳalanı M; yirlü: yirli M.
 14884 Ḳıldı müʾminler: Ḳıldılar M.
 14885 irişdi: oldı M.
 14887 rūzigār: rūzügār M.
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Her gün oldılar Müsülmānlar yigin 
Oldı bu ceng on yidi güne degin 

14890 Kāfirüñ bī-ḥadd yıġıldı leşkeri1

On yidi kez yüz biñ oldı çün çeri

M 279a Geldi Ḳosṭanṭīn ilinüñ leşkeri2

Rūm ilinden daḫı geldi çoḳ çeri

 Rūm ilinden Şām iline dek çeri
Geldi yıġıldı ḳamunuñ leşkeri 

Tāzelendi kāfirüñ dir leşkeri3

Birbirisinden bahādur her biri 

On yidi gün geçdi böyle ceng-ile4

Ṭoldı ʿālem ün-ile gülbeng-ile

14895 Günde yüz biñ tāze leşkerler gelür5

Aḫşama dek öyke-y-ile ceng ḳılur

İ 398a Ol gider yüz biñ daḫı yarın gelür6

Bāḳīsi durur o yüz biñ ceng ḳılur 

A 469a İlle müʾminler ḳamusı ceng ider7

Her gün aḫşama degin gülbeng ider 

Key buñaldılar Müsülmānlar ḳamu8

Ortalıġa düşdiler anlar ḳamu 

Dört yanın baġladı kāfir leşkeri9

Ortalıġa aldılar müʾminleri

 14890 Kāfirüñ: Kāfiriñ M. // On yidi kez yüz biñ oldı: Rūm ilinden daḫı geldi M, İ.
 14891 Rūm ilinden daḫı geldi: On yidi kez yüz biñ oldı M, İ; çoḳ: dir A.
 14893 kāfirüñ: kāfiriñ M. // bahādur: bahādır M.
 14894 geçdi böyle: böyle geçdi M.
 14895 Aḫşama dek öyke-y-ile: Bāḳisi ṭurur o yüz biñ M; ḳılur: olur İ.
 14896 yüz biñ daḫı yarın: yarın daḫı yüz biñ İ. // Bāḳīsi: Bāḳisi A; Bāḳīsi durur o yüz biñ: Aḫşama dek 

öyke-y-ile M; durur: ṭurur İ.
 14897 İlle: İllā M, İ.
 14898 Ortalıġa: Ortaluġa M; düşdiler: düşdüler M.
 14899 Ortalıġa: Ortaluġa M.
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14900 Çoḳ Müsülmānlar ṣavaşda öldiler 
Ṣaġ ḳalanı çoḳ yaralu oldılar

Çün Resūl gördi buñaldı müʾminīñ1

Gözinüñ bir gūşesini ol hemīn 

 Dönderüp gökden yaña ḳıldı duʿā2

Didi nuṣret vir bize sen iy Ḫudā

Pes didi müʾminlere cenge girüñ3

Durmañ iy Ḥaḳ leşkeri ḳılıç uruñ

Ol Müsülmānlar muvaḥḥidler yine
Tekbīr idüp girdi kāfir cengine

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
14905 Yine bir ʿışḳ-ıla gülbeng iderler4

Ki arslanlar gibi ḫoş ceng iderler 

Ṭoñuzlar gibi kāfirler üşerler15

Biribirinüñ üstine düşerler6

 İki leşker ḳarışdı ḳopdı tozlar
Ḳızıl ḳana boyandı ḳara yüzler

Ḳılıç çaḳıldusı ṭoldı cihāna7

İrişdi ḳan buḫārı āsumāna

M 279b Yorıldı elleri ḳaldı ayaḳlar8

Yire dökildi atlular yayaḳlar

14910 Ḳara tozlar ḳızıl ḳana ḳarıldı9

Ḳurıdı dil ṭudaḳlar hem yarıldı

 14901 Resūl: Resūlu’llāh M. // Gözinüñ: Gözünüñ M.
 14902 ḳıldı: itdi İ. // vir bize sen: bize sen vir M.
 14903 Durmañ: Ṭurmañ İ.
 14905 iderler: itdiler İ. // arslanlar: aṣlanlar A, arṣlanlar İ; iderler: itdiler İ.
1  Bu beyit M nüshasında yoktur.
 14906 üstine: üstüne İ.
 14907 çaḳıldusı: çaḳıldısı M.
 14909 ayaḳlar: bilekler İ.
 14910 ḳarıldı: boyandı İ. // yarıldı: yaralandı İ.
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Dutıldı kolları ḳaldı bilekler1

Belürmez oldı tozlardan dölekler

A 469b Ḳılıçlar ṣındı şebdeler üşendi2

Aḳar ḳanlar yüreklerden boşandı

Dükendi oḳlar u hem ṣındı yaylar3

Ayaḳda ḳaldı yoḳsul gibi baylar

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes Resūlu’llāh oḳıdı Ḫālidi4

Gör aḫı yā pehlevān Ḫālid didi

14915 Kim bugün niçesi yavuz gün-durur5

İşbu kāfirler niçe azġun-durur

Yöri var merdāne ḳıl bir kāruzār6

Ḥaḳ yolında ṭaña ḳalsun rūzigār

 Ḳır bu kāfirleri dür ṭomarını7

Kim niçe azġun-durur gör varını

Tekbīr eyledi hemān ol pehlevān8

Naʿra urdı kāfire girdi revān 

Şu resme cengde ol mest olmış-ıdı19

Köpürmiş-idi aġzı ṭolmış-ıdı10

14920 Ṭaldı kāfir içine ḳılıç urur
Her kimi bir kez çalarsa öldürür 

İ 398b Naʿra urur ün ider gülbeng-ile11

Ṭaldı ol deryā yaġıya ceng-ile

 14911 tozlardan: tizlerden A, ṭozlardan İ; dölekler: felekler İ.
 14912 üşendi: uṣandı İ.
 14913 Dükendi: Tükendi M; oḳlar u: oḳları İ. // yoḳsul: yoḫsul İ.
 14914 oḳıdı: oḳutdı M. // aḫı: āḫir A, İ; Ḫālid: ḥāli A, İ.
 14915 Kim: Gör M.
 14916 yolında: yolunda M; rūzigār: rūzügār M.
 14917 ṭomarını: ṭamarını A, M.
 14918 revān: hemān M.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14919 aġzı: aġzı hem İ.
 14921 Ṭaldı: Ṭoldı M.
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 Birbirine urdı dir ol leşkeri1

Ḳırdı çoḳ kāfir bahādur erleri 

Şöyle kim urdı ḳılıç ol merd-i şīr2

Ḳırdı kāfirden yüz elli er dilīr 

Pehlevānlar her biri işe yarar 
Ḫurde mürde öleni ḫod kim arar 

14925 Döndi geldi merkezine ol dilīr3

Ṣanki ḳan deryāsına düşmişdi şīr 

M 280a Hem ḳılıcından aḳardı ḳan revān4

Gevdesi pür yara kendü pehlevāñ 

A 470a Elinde ḳabżada ḳan dutmış-ıdı15

Deve baġrından artuḳ itmiş-idi6

Ḫoş duʿālar ḳıldı Peyġāmber hemīn 
Ḫālide taḥsīn didi hem āferīn 

Döndi Peyġāmber didi kim yā ʿÖmer7

Yöri cenge sen daḫı iy şīr-i ner

14930 Bir ʿalem virdi didi kim var bugün 
Erligüñi sen daḫı göster bugün

“Semʿa ṭāʿa” didi depdi ol hemīn8

Kāfire girdi Emīrü’l-müʾminīn

 Ṣaġa ṣola ḳılıcını ṣaldı ol9

Kāfiri yardı içine ṭaldı ol

Tekbīr iderdi müvaḥḥidāne dir10

Ḳılıç urur kāfire merdāne şīr 

 14922 Birbirine: Birbirisine M. // çoḳ kāfir: ol çoḳ M.
 14923 ol: o M. // yüz elli: yidi yüz İ.
 14924 şīr: dir İ.
 14925 yara: pāre M; pür yara: bir pāre İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14927 dutmış: ṭutmış M. // itmiş: olmış M.
 14929 şīr-i: şīr ü A, İ; şīr-i ner: şirīn er M.
 14931 “Semʿa ṭāʿa”: “Semʿan ṭāʿan” M; depdi ol: varurdı M; didi depdi ol: diyüben sürdi İ.
 14932 ṭaldı: girdi M.
 14933 dir: ol M. // şīr: dir A, ol M.
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Ḳırdı çoḳ kāfirler ol merd-i dilīr1

Bu daḫı Ḫālid ḳadar öldürdi dir 

14935 Döndi geldi ḳana boyanmış ṭonı2

Pes duʿā ḳıldı Resūl öpdi anı

Pes oḳıtdı geldi ʿAmmārı yine3

Bir ʿalem virdi pes ol yārı yine

 Cenge ṣaldı didi var ceng eylegil4

Ṣaġ selāmet sen gelesin şöyle bil 

Depdi ʿAmmār girdi küffār içine5

Düşdi zevraḳ baḥr-ı zeḫḫār içine 

Birbirine urdı ol kāfirleri6

Kim herāsān oldı andan ol çeri 

14940 Ḫālide yaḳın bu daḫı ḳırdı dir7

Döndi geldi merkezine durdı dir 

A 470b Pür yara ḳanlara bulaşmışdı ol8

Ḫoş duʿā ḳıldı aña daḫı Resūl

 Pes didi ʿAbbāsa yā ʿammu yöri
Cenge var sen daḫı ḳır kāfirleri 

M 280b Depdi ʿAbbās daḫı cenge girdi dir 
Ḫaylī kāfirlerden ol da ḳırdı dir 

Döndi geldi ṭonlarından ḳan aḳar 
Ḫoş duʿā ḳılur Resūl aña baḳar

 14934 çoḳ: ol M; merd-i: merd ü M.
 14935 Resūl: Resūlu’llāh M.
 14936 ʿAmmārı: ʿAmmār M, İ. // Bir ʿalem virdi pes ol yārı yine: Virdi bir ʿalem daḫı ol yārına M; yārı: yāre İ.
 14937 sen gelesin: gelesin sen M; gelesin: gelesiñ İ.
 14938 küffār: kāfir M. // zeḫḫār: nār ḫār M.
 14939 andan: anda M.
 14940 dir: hemīn M. // durdı: ṭurdı İ.
 14941 yara: pāre M; bulaşmışdı: bulaşdı M. // Ḫoş: Hem M.
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14945 Pes didi ʿAbbās kim āh ḳanı ʿAlī1

Ger bugün bunda ola-y-dı ol velī 

İ 399a Çoġ-ıdı kāfir işi bitmiş-idi2

Baṣıluban ḳırılup gitmiş-idi

 Didi ol böyle-y-di Allāh dilegi3

Ḥaḳ dilegidür her işüñ yigregi

Pes didi Miḳdāda iy aṣlan yine4

Yöri cenge ḳan-ıla ıṣlan yine 

Sen bugün var şöyle kim ceng eylegil5

Ḥaḳ Taʿālā ḫoşnūd olsun şöyle bil 

14950 Depdi Miḳdād girdi meydāna yine6

Baḥrī bigi ṭaldı ʿummāna yine 

Şöyle kim ceng eyledi anda ulu7

Oldı kāfir göñli andan ḳorḫulu

 Ṭoldı gökler ünine gülbengine8

Geldi ḥūrīler deñerler cengine

Ḳırdı bī-ḥad kāfir ol arslan-ı dīn9

Döndi geldi yirine göñli ḥazīn

Didi Peyġāmber iy İslām arslanı10

Niçün aġlarsın melūl gördüm seni 

14955 Şöyle beñzer kim ʿAlīnüñ fürḳati11

Gözlerüñden döker āb-ı ḥasreti

 14945 kim: A ve İ nüshalarında yoktur.
 14946 Çoġ-ıdı: Çoġudı M, Çoḳdan bu İ. // Baṣıluban: Baṣılıban A, M; ḳılırup: ḳılırıp A, M.
 14947 böyleydi: böyledür M. // dilegidür: dilegi-durur M.
 14948 aṣlan: arṣlan İ. 
 14949 Sen: Pes M; var şöyle kim: şöyle kim var M. 
 14950 bigi: gibi M, İ; ṭaldı: ṣaldı M.
 14951 kim ceng eyledi anda: ceng eyledi anda ol M. // göñli andan: göñlü anda M; göñli: göñlü İ; 

ḳorḫulu: ḳorḳulu İ.
 14952 ḥūrīler deñerler: ṭurdılar baḳarlar M.
 14953 bī-ḥad kāfir ol: ol kāfirleri M; kāfir ol: kāfiri İ. // göñli: göñlü M.
 14954 arslanı: aṣlanı A, M, arṣlanı İ. // Niçün: Neçün A.
 14955 kim: ki M. // āb-ı: āb u M, İ.
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A 471a Didi Miḳdād yā Resūla’llāh belī1

Ger bile olsa-y-ıdı bunda ʿAlī

 Şimdi kāfirden bizi almış-ıdı
Kāfiri ol bir yaña ḳılmış-ıdı

Didi kim Ḥaḳ dilegi yā pehlevān2

Böyle-y-idi söyleyince dir hemān

Geldi Cebrāʾīl didi kim yā imām3

Virbidi Ḥaḳ hem taḥiyyat hem selām 

14960 M 281a Didi ger gerek-ise saña ʿAlī4

Sen çaġır ünüñ işidür ol velī

Ḳādirem bir demde anı ben saña5

İrgürürem var çaġırġıl sen aña 

 Pes depenüñ üstine çıḳdı Resūl6

Döndi İslām leşkerine baḳdı ol

Ḳuşamışlar şöyle ol müʾminleri7

Ḫalḳaya almışdı kāfir anları 

Bir kişi çıḳmaġa hergiz çāre yoḳ8

Yā yabāndan bir kişi yol vara yoḳ 

14965 Bir depeyi çevre alup müʾminīn 
Ceng iderler daḫı çāre yoḳ hemīn 

Pes Medīneden yaña döndi Resūl9

Bir nidā ḳıldı çıġırdı didi ol

 14956 bile: bilā A.
 14958 kim Ḥaḳ dilegi: Ḥaḳ dilegidür M. // idi: idi ola M.
 14959 Virbidi: Viribidi M.
 14960 Sen: Pes M; çıġır: çıġırdı M; ünüñ: ünün İ.
 14961 çaġırġıl: çaġırgil M.
 14962 Pes: Bir M; üstine: üstüne M, İ.
 14963 Ḫalḳaya: Ḫalḳa İ; anları: onları A.
 14964 hergiz: hirgiz A. // vara: varacaḳ yolı M.
 14966 çıġırdı didi ol: çaġırdı ol Resūl M.
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 Yā ʿAlī gel yā ʿAlī gel yā ʿAlī11

Anda ol üni işitdi ol velī

Elli günlik yoldan işitdi ünin22

Didi lebbeyk üç kez ol daḫı hemīn 

Rāvī eydür bir aġaca ol ʿAlī33

Çıḳmış-ıdı ḫurmā dirmege velī4

14970 A 471b Ḥasanla ḳardaşı ḫurmā dilerdi45

Varuban anlara ḫurmā direrdi6

Çün işitdi ol Resūlüñ ünini7

Didi lebbeyk pes çevürdi yönini 

 Ḥaḳ Taʿālā pes ḥicābın ḳaldurur8

Ḥālini müʾminlerüñ baḳar görür 

İ 399b Hem görür Peyġāmberüñ çaġırduġın59

Ol depede şöyle baḳup durduġın10

Çün ʿAlī görür işāretler ḳılur11

Barmaġ-ıla yaʿnī kim gel dir olur 

14975 Üç keret lebbeyk deyüben ol velī12

Ṣıçradı indi aġaçdan dir ʿAlī

Tīz segirtdi indi vardı dir ive13

Fāṭımaya söyledi ive ive 

1 İ nüshasında bu beytin ikinci dizesi yerine 14969. beytin ikinci dizesi yazılmış, aradaki dizeler atlanmıştır.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
3 İ nüshasında bu beytin ilk dizesi yoktur.
 14969 ḫurmā: ḫurma A.
4 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 14970 Varuban: Varıban A, M.
 14971 ünini: ününi M. // çevürdi yönini: çevirdi yönüni M.
 14972 minlerüñ: minleriñ M.
5 M nüshasında bu beyit ile 14955. beyit yer değiştirmiştir.
 14973 Peyġāmberüñ: Peyġamberiñ M. // baḳup: baḳıp A; durduġın: ṭurduġın M, İ.
 14974 görür: gördi M.
 14975 keret: kezin M. // dir: ol dir A.
 14976 indi vardı: vardı indi M; ive: eve M, İ.
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M 281b Didi kim yā Fāṭıma gördüm bugün 
Kim Müsülmānlar ḳatı olmış zebūn

Hem babañ çaġırdı baña ben aña 
Uş giderem himmet eyle sen baña 

Didi nuṣret vire var Allāh saña1

Muntaẓırdur ol Resūlu’llāh saña 

14980 Pes geyindi cevşen ol merd-i güzīn2

Hem buyurdı urdılar atına zīn 

Pür-silāḥ bindi ata ol şeh-süvār3

Ceng-içün oldı ata bir meh süvār

 Ḥaḳ Taʿālā yire buyurdı hemīn4

Kim dürildi at ayaġında zemīn

Bir dem içinde irişdi Murtażā5

Öpdi baṣdı baġrına_anı Muṣṭafā

Pes didi kim sen gör aḫı yā ʿAlī6

İşbu kāfir niçe çoḳdur yā velī

14985 A 472a Var dilegil ḳardaşuñuñ ḳanını7

Dutagörgil bunlaruñ sulṭānını 

Şöyle ceng eyle ki işbu müʾminīn8

Kim göñülleri şifā bula hemīn 

 Didi başum üstine ol merd-i şīr19

Depdi bir heybetlü naʿra urdı dir10

 14979 var Allāh: Allāh var M; var: İ nüshasında yoktur.
 14980 geyindi: giyindi M. // urdılar: urdı M.
 14981 ata: ata bindi M. // bir: ol M; meh-süvār: māhusüvār M; meh: māh A, dem İ.
 14982 at: oldı A; zemīn: yaḳın A.
 14983 baṣdı: ḳoçdı M.
 14984 yā: M nüshasında yoktur.
 14985 ḳardaşuñuñ: ḳardaşıñuñ M. // Duta: Ṭuta M; bunlaruñ: bunlarıñ M.
 14986 eyle ki: eylegil M, İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 14987 başum: başım M, üstine: A, İ; üstüne: üsdüne M; şīr: şirīn M. // dir: hemīn M.
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Ḥażretüñ ḫāṣ atına olmış süvār 
Adı Meymūn oynadurdı berḳıvār 

Naʿra urdı kāfire girdi revān 
Ṣaġa ṣola Ẕü’l-fiḳār urdı hemān 

14990 Her çalışda ḳılıcı yıḳar-ıdı1

Dördini beşin yarar çıḳar-ıdı

Bir ṣıġırcuḳ sürüsine bir şehin2

Niçe girse şöyle girdi şāh hemīn 

 Naʿrasın işitdi kāfir leşkeri 
Ṭalġalandı ol deñiz gibi çeri 

Dürlü dürlü kāfirüñ ḳoşunların3

Birbirine urdı bozdı dir varın 

M 282a Dir Ḫuẕeyfe ḳulı Sālim iy ḫōca4

Niçe cengdür baḳ aḫı sen şol uca 

14995 Diñlegil kim ol ʿAlī gülbengidür5

Şāh-ı merdān naʿrasıdur cengidür 

Andan özge kimse bu ceng idemez6

Böyle kim heybetlü gülbeng idemez 

 Şāh-ı merdān irdi uş şād olalum7

İşbu ḳayġulardan āzād olalum 

Ḫōcası didi bu niçe söz olur8

Kim ʿAlī ḳanda-durur ḳandan gelür 

İ 400a Elli günlik yoldan artuḳdur yaḳīn9

Ger didügüñ ol olur-ısa hemīn 

 14990 beşin: başın M.
 14991 sürüsine: sürisine M; şehin: şāhīn M, İ. // şāh hemīn: şāh u dīn İ.
 14993 kāfirüñ: kāfiriñ M, ḳoşunların: ḳoşunları İ.
 14994 Ḫuẕeyfe ḳulı Sālim: Ḫuzeyfeye ḳulı kim İ. // şol: İ nüshasında yoktur.
 14995 Diñlegil: Diñle A.
 14996 ceng: cengi İ. // heybetlü gülbeng: hebetli gülbengi İ.
 14997 olalum: olalım M, İ. // olalum: olalım İ.
 14998 Ḫōcası: Ḫvācesi İ.
 14999 yaḳīn: hemīn A, M.
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15000 A 472b Muştulıḳ atum silāḥum uş saña1

Tīz segirtdi gitdi ol ḳul ol yaña 

Hem didi Enṣārdan dir bir ġulām2

Muştulıḳ iy ḫōca kim geldi imām 

 Beşāret ḳıl şāh-ı merdān irişdi13

Bu müşkil derde uş dermān irişdi4

Ṣaġ yanuña baḳ aḫı şol cengi gör5

Yir yarılur naʿradan gülbengi gör

Didi ḳanda olur ol kim yā ġulām26

Elli günlik yolda ḳalmışdur imām

15005 Ger ʿAlī ölürse āzād ol yöri7

Muştulıḳ biñ aḳça hem şād ol yöri

Ölürse muştulıḳ var olġıl āzād38

Varayum hem biñ aḳça daḫı ol şād

Ol iki ḳul buluşuban gitdiler9

Şāh-ı merdāna yaḳıncaḳ yitdiler 

Söylemedin daḫı bunlar söyledi10

Diñ i ḳullar ḫōcañuz virsün didi

 Ol didüklerin hem āzād eylesün11

Ben ʿAlīyem göñlini şād eylesün

15010 Bunı didi döndi ol merdāne dir412

Girdi kāfir cengine şīrāne dir

 15000 atum: atım M; silāḥum uş: silāḥım al M. // Tīz: tiz A, M; ol: İ nüshasında yoktur.
 15001 kim: İ nüshasında yoktur.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15002 derde uş: dertlere İ.
 15003 yanuña: yanuñda İ. // naʿradan: naʿradur M.
2 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 404a).
 15005 Ger: Dir İ. // biñ aḳça hem: hem biñ aḳça M.
3 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 404a). Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün 

feʿūlün”dür.
 15007 Ol: Pes M; buluşuban: buluşıban A.
 15008 Söylemedin: Söylemeden M. // ḫōcañuz: ḫvāceñüz İ; virsün: virsin M.
 15009 didüklerin: didiklerin M. // Ben ʿAlīyem göñlüni şād eylesün: Girdi kāfir içine şīrāne dir M.
4 Bu beytin ilk dizesi M nüshasında yoktur.
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Bir yanın bir yanına urur yıḳar1

İkisin daḫı bozar yıḳar çıḳar

Zelzeleye düşdi kāfir leşkeri
Oynadı bozıldı ol deryā çeri 

Heybetinden kāfirüñ baġrı_oldı çāk
Kim ḳılıcından boyandı ḳana ḫāk 

M 282b Didiler Pūlaṣa sulṭān ḥāżır ol2

Çün irişdi şāh-ı merdān ḥāżır ol

15015 Ḳıl başuña elde çāre var-iken3

Cānuña daḫı müdāra var-iken

Kim erenler ejdehāsı geldi uş
Ol Muḥammed Murtażāsı geldi uş 

A 473a Geldi gök Tañrısınuñ arslanı uş4

Yiryüzinüñ ol şeh-i merdānı uş 

Çün Müsülmānlar ʿAlīyi bildiler 
Ölmiş-iken hep yine dirildiler

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Yine bir ceng ulaşdı ḳopdı tozlar5

Dutıldı diller ü baġlandı gözler 

15020 Müsülmānlar ulu gülbeng iderler 
Yine bir ʿāşıḳāne ceng iderler

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Şāh-ı merdān gördi dir ol leşkeri6

Kim tükenmez ḳırmaġ-ıla ol çeri 

 15011 yıḳar çıḳar: çıḳar yıḳar İ.
 15014 ḥāżır: ḥāẓır İ.
 15015 çāre: çāreñ M. // müdāra: müdāruñ M.
 15017 gök Tañrısınuñ: gökden Tañrınuñ M; gök: İ nüshasında yoktur; arslanı uş: aṣlanı uş A, arṣlanı İ. 

// şeh: şāh M, İ; uş: İ nüshasında yoktur.
 15019 diller ü: dilleri M.
 15021 tükenmez: dükenmez M, İ.
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Pūlaṣuñ taḫtını çaġladı hemān1

Döndi andan yaña ol şīr pehlevān 

Naʿra urdı didi benven ol ʿAlī2

Kāfiri ḳırmaġa gelmişem belī 

 Ḫālid ü Miḳdād u ʿAmmār-ı dilīr13

 Daḫı Ḳays u Saʿd u ʿAbbās nerre-şīr4

15025 ʿAmru Maʿdī hem Zübeyr ibn-i ʿAvām5

Şol bahādurlar ki ṣaġ-ıdı tamām

Dirildiler ḳamu ol pehlevānlar26

Ḳafāsın beklediler şāhuñ anlar7

İ 400b Şāh yöridi kāfiri yara yara8

Ḳıldı ḳarşu duranı pāre pāre

Ḳılıcından ḳara ḳanlar ṣaçılur9

Dökilür tenler ü cānlar ṣaçılur 

 Hāyı hūy diyince ol irişdi_emīr10

Pūlaṣuñ taḫtına ol şīr-i dilīr 

15030 Taḫtı-la oturur-ıdı ol laʿīn11

Çünki şāhuñ yitdügin gördi hemīn

M 283a Diledi kim ḳaça bine atına
Şāh irişdürmedi yitdi ḳatına

A 473b Pes yaḳasından ṣunup aldı anı12

Ṣol eli-le ol esīr ḳıldı anı

 15022 Pūlaṣuñ: Pūlaṣıñ M.
 15023 didi: didi kim İ; ol: ben A; ol: İ nüshasında yoktur.
1  Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 15024 Ḫālid ü: Ḫālid-i M. // nerre-şīr: ol dilīr M.
 15025 bahādurlar: bahādır M.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15026 anlar: onlar İ.
 15027 buyurdı M. // duranı: ṭuranı İ.
 15028 ṣaçılur: saçılur A; ü cānlar: ḳara ḳanlar M.
 15029 Hāyı hūy: Hāyı hūyı M. // Pūlaṣuñ: Pūlaṣıñ M; şīr-i: şīr ü M, İ.
 15030 Taḫtı-la: Taḫt üzre İ.
 15032 aldı: dutdı M. // esīr: esir M.
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Bir arslan pençesine bir ṣıçanı11

Düşerse niçe ola fikr it anı2

 Didi n’itdüñ Caʿfer-i Ṭayyārı sen3

Neyledüñ ol seyyidü’l-ebrārı sen 

15035 Ben dilerem senden anuñ ḳanını 
Şād idem tā ḳardaşumuñ cānını 

Çünki Hürḳul baḳdı gördi anı dir4

Pes çıġırdı ḳıldı ḳatı üni dir 

Didi hāy ḳomañ yavuzdur bu ʿArab5

Şöyle ḳırar ḫalḳı ṣan direr ruṭab 

Şāh-ı merdān gördi anı bildi dir6

Hayḳıruban üstine at ṣaldı dir 

 Öldürürem didi iy melʿūn seni7

Ben ʿAlīyem Ḥaḳ Çalabuñ arslanı 

15040 Ḳaçdı Hürḳul ille kim tīz yitdi şāh8

Aldı atdan boġazından dutdı şāh 

Bir elinde Hürḳulı aṣdı emīr9

Bir elinde Pūlaṣı çaġırdı dir 

Şöyle heybet itdi ol gün ol emīr210

Kim kükredi gökler ü ditredi yir11

Naʿrasından heybetinden ol erüñ312

Cān başına ṣıçradı kāfirlerüñ

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15033 arslan: aṣlan A, M, arṣlan İ; pençesine: pençesinde İ. // Düşerse: Dutarsa İ; niçe ola: nicedür İ; 

it: it sen İ; niçe ola fikr it: nicedür sen fikr eyle M.
 15034 n’itdüñ: n’itdiñ M. // seyyidü’l-ebrārı: seyyidi’l-ebrārı M.
 15036 Çünki: Çünkim İ.
 15037 ṣan direr ruṭab: men direr ṭaʿab M; direr ruṭab: dīvdür ʿArab İ.
 15038 Hayḳıruban: Ḥayḳırup M; üstine: üstüne M, İ.
 15039 Çalabuñ: Çalabın İ; arslanı: aṣlanı A, arṣlanı İ.
 15040 Hürḳul: Herḳıl İ; ille: illā M, İ; tīz: tiz A, M. // dutdı: ṭutdı İ.
 15041 elinde: eli-le M.
2  Bu beyit M nüshasında yoktur.
 15042 ol emīr: dilīr İ. // kükredi: gürledi İ.
3  Bu beyit İ nüshasında yoktur.
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 Kimsene hīç yaḳınına varamaz1

Ḳarşusında kimsene hīç duramaz

15045 Gördi kāfirler kim ol sulṭānları2

Niçe oldı hep ḳurıdı ḳanları

Hem ʿAlīnüñ heybetinden dilleri3

Ḳurıdı hem dutmaz oldı illeri

A 474a Yüz çevürüp atlusı yayaḳları4

Ḳaçdılar hep dökdiler yaraḳları 

Şād u ḫurrem oldı müʾminler yine5

Ölmiş-iken kim dirildi_anlar yine

M 283b Pes Resūlu’llāh didi kim ol ʿAlī6

Kāfir-ile böyle ḳıldı ol velī

15050 Şād u ḫurrem oldı ġāyet Muṣṭafā17

 Pes duʿā ḳıldı didi ol Murtażā
  

Pes Resūlu’llāh buyurdı ol zamāñ28

Kim bu resme geldi aġzından kelām

Ṭıynetümdendür ʿAlīnüñ ṭıyneti9

Ḳudret-i Rabbānīdendür ḳuvveti 

Kim severse anı müʾmindür taḳī10

Kim ki sevmez-ise kāfirdür şaḳī

Geldi Peyġāmber ḳatına ol ʿAlī11

Ol iki sulṭān elinde ol velī

 15044 Kimsene hīç yaḳınına: Kimse anuñ ḳatına M. // kimsene hīç: hīç kimse M; duramaz: ṭuramaz İ; hīç: hiç A.
 15045 ḳurıdı ḳanları: ḳurudı tenleri M.
 15046 Ḳurıdı hem: Ḳuruyuban M; illeri: ḳulları M.
 15047 Yüz: Yüzin M; çevürüp: çevirüp M, İ. // dökdiler: durdılar İ; yaraḳları: yıraḳları İ.
 15048 dirildiler: anlar dirildiler A, M.
 15049 Resūlu’llāh: Resūle İ; kim ol: kim A.
1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 405a).
2 A nüshasında bu beyit yerine 15030. beyit mükerrer yazılmıştır. İ nüshasında bu beyit yoktur.
 15052 Ṭıynetümdendür: Ṭıynetimdür M. // Ḳudret: Ḳuvvet M; Rabbānidendür: Rabbāni-durur M, 

Rabbānīdendür İ.
 15053 taḳī: ḳatı M, İ.
 15054 ol: pes İ. // Ol: Hem M.
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15055 İ 401a Yā Resūla’llāh didi uş düşmenüñ
Yoluña cānum daḫı ḳurban senüñ

Ol iki sulṭānı pes baġladılar1

Şād olup müʾmin gevur aġladılar 

Tekbīr ü tehlīl idüp ün itdiler2

Kāfirüñ baġrını pür-ḫūn itdiler

Hem ṣalavāt ol Resūle hem selām13

Virbidiler yüce ün-ile tamām

Hem havādan dir feriştehler cevāb4

Virdiler müʾminlere budur ṣavāb

15060 Yanḳulandı yiryüzini dutdı ün5

Niçe yir kim ʿarşa degin yitdi ün 

 Ḳaçdı kāfir baḳamaz birbirine6

Düşdiler müʾminlerüñ zencīrine 

Şol ḳadar kim ḳırdılar kāfirleri
Lāş-ıla ṭoldurdılar ol yirleri 

Aldılar mālı ṭavarı bī-ḳarār7

Oldı ol deryā çeri hep tārumār

A 474b Şu deñlü aldılar dir mālı anda28

Ki ṭoldı ḳalmadı yir ḫālī anda9

15065 Aḫşama dek ḳırdılar hem aldılar10

Çünki aḫşam oldı dönüp geldiler 

 15056 Ol iki sulṭānı pes: Dutup ol sulṭānları M. // Şād olup müʾmin gevur aġladılar: Kāfiriñ yüregin 
ṭaġladılar M; gevūr: kāfir İ.

 15057 Kāfirüñ: Kāfiriñ M.
1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 405b).
 15059 feriştehler: firişteler M. // Virdiler: Didiler A, İ.
 15060 yiryüzini: yiryüzüni M, İ; dutdı: ṭutdı M, İ.
 15061 baḳamaz: baḳmaz oldı İ; birbirine: biribirine M. // müʾminlerüñ: müʾminleriñ M.
 15063 ḳarār: şümār M.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15064 aldılar dir: aldılardı M.
 15065 oldı: irdi İ.
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 Pes buyurdı Pūlaṣ-ıla Hürḳulı1

Kim getürdiler ol iki kör ḳulı 

Boynı baġlu göñli ġamgīn gözi yaş2

Şermesār şöyle egüben durdı baş 

M 284a Luṭf-ıla İslāmı anlara Resūl3

ʿArża ḳıldı ḳılmadı anlar ḳabūl

Pes boyunların buyurdı urdılar4

Tā mübārek defterini dürdüler 

15070 Pes Resūlu’llāh didi kim yā ʿAlī5

Sen yine gitmeñ gerekdür yā velī 

 Durma daḫı bunda dur git bu gice6

Sen Medīne şehrine yit bu gice 

Biz çeri-le gidelüm añul añul7

Ḥaḳ dilegi böyledür olma melūl 

Çünki varup Fāṭımayı göresin8

Sen benüm aña selāmum viresin 

Di ki gördüñ bu gice düşde beni9

Ben seferden gelmiş öperdüm seni 

15075 Ḳatı müştāḳ olmışam dirdüm saña10

Ben Ḫadīce ḫatuna ol anaña

 Didi başum üstine ol pehlevān11

Döndi bindi atına oldı revān 

 15066 Hürḳulı: Hürḳılı İ. // Kim: M nüshasında yoktur.
 15067 baġlu: baġlı M; gözi: gözleri M. // Şermesār: Sermeşār M; egüben: egiben A, M; durdı: durdılar M, ṭurdı İ.
 15068 ʿArża: ʿArż M.
 15069 boyunların buyurdı urdılar: buyurdı anları öldürdiler M.
 15070 didi kim: buyurdı İ. // yine: gine M; gerekdür: gereksün A.
 15071 Durma: Ṭurma İ; dur: ṭur İ.
 15072 añul añul: añıl añı M.
 15073 varup: varıp A, M.
 15074 gördüñ: gördiñ M. // seferden: sefer A; uyardum: uyardım M.
 15075 dirdüm: dirdim M.
 15076 başum: başım M; üstine: üstüne M, İ.
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Geldügi yola revān ol gitdi dir1

İrte olmadın yirine yitdi dir 

Ḥücresine Fāṭımanuñ vardı şāh2

Açdılar ḳapu içerü girdi şāh

A 475a Ḳarşu geldi Fāṭıma öpdi elin
Pes Emīrü’l-müʾminīn açdı dilin

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
15080 Didi vaṣfını kāfir leşkerinüñ

Baṣılduġın deñiz gibi çerinüñ

İ 401b Didi hem kendüsi gördügi düşi3

Resūlu’llāh nişān virdügi düşi

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Hem selām virdi saña didi Resūl4

Durdı ʿizzet itdi ol ḳıldı ḳabūl

Didi babam söyledügi ḥaḳ-durur5

Ṭoġru didüñ sen daḫı muṭlaḳ-durur 

Rāvīler eydür Tebükde ol Resūl6

Oturur on üç gün ol menzilde ol 

15085 M 284b Diñlenür müʾminler ü ḥayvānları
Kim ḳatı çoḳ dökmiş-idi ḳanları 

 Ḫālidi Peyġāmber oḳıtdı hemān7

Didi durma yöri var yā pehlevān 

Yöri var ʿAbdü’l-melik sulṭānı ol8

Kim begidür kendünüñ naṣrānī ol 

 15077 yitdi: yitdi ol İ.
 15078 içerü: içeri M.
 15081 düşi: dişi İ. // nişān: nişānın İ; düşi: dişi İ.
 15082 Durdı: Ṭurdı İ.
 15083 didüñ: didiñ M.
 15084 Rāvīler: Rāviler A; ol: M nüshasında yoktur.
 15086 durma: ṭurma İ; yā: ey M.
 15087 ʿAbdü’l-melik: ʿAbdi’l-melik A; sulṭānı: sulṭānuñ İ. // kendünüñ: kündenüñ A.
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Gice-y-ile bulısarsın sen anı1

Dutuban bende ḳılısarsın anı

Sen gelince ben bu yirde dururam2

Ben seni her ḳanda olsañ görürem 

15090 Aldı biş yüz kişi pes ol pehlevān3

Gitdi ʿAbdü’l-melike oldı revān

 Bir gice kim ġāyet aydın-ıdı ay4

Olmış-ıdı nūra ol ġāyet de bay

Ḳalʿada ʿAbdü’l-melik çardaḳda dir 
ʿAvreti-le yatur-ıdı ol dilīr 

Ḳarşusında ṭaġda bir geyik yörür5

Geldi çardaḳ yaḳınında ol durur

ʿAvreti didi şunı görmez misin6

Varup anı oḳ-ıla urmaz mısın

15095 Kim semizlikden ḳatı güstāḫ-durur7

Geldi ḳalʿañ yaḳınında ol yörür 

A 475b Durdı ol ʿAbdü’l-melik dir pes hemān8

Ḫalḳını uyardı bindürdi revān 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Buyurdı ḳalʿanuñ ḳapusın açdı9

Hemān çıḳdı geyik pes döndi ḳaçdı 

Geyigi ḳodı ol ardına düşdi10

Geyik ḳovarken arslana bulaşdı

 15088 bulısarsın: bulısarsıñ İ. // Dutuban: Dutıban A, Ṭutuban İ; bende: bend M; ḳılısarsın: ḳılısarsıñ İ.
 15089 dururam: ṭururam M, İ.
 15090 biş yüz kişi pes: pes biş kişi M.
 15091 kim: M nüshasında yoktur. // Olmış-ıdı: Olmuşudı M; nūra ol: ay nūra M, İ.
 15093 geyik: giyim M. // durur: ṭurur İ.
 15094 didi: dir sen M. // Varup: Varıp A, M; urmaz: urur M.
 15095 semizlikden: semüzlikden M, semüzlikde İ. // ḳalʿañ: ḳalʿa M, İ; yörir: durur M.
 15096 ol: M nüshasında yoktur; dir: İ nüshasında yoktur. // Ḫalḳını: Ḫalḳı M; bindürdi: bindi ol M; 

revān: hemān İ.
 15097 geyik: giyik M.
 15098 Geyigi: Giyügi M; ḳodı: ḳor İ. // Geyik: Giyik M; bulaşdı: düşdi M.
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Ṣavaşdı Ḫālid anuñ ḳardaşını1

Depeledi daḫı dördin bişini

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
15100 Dutdı kendüyi yesīr itdi hemīn2

Baġladı dutdı ḳamu ādemlerin

 Var-ıdı egninde altun ḳaftanı 
Virbidi Peyġāmbere Ḫālid anı 

M 285a Çünki aṣḥāb ol ṭonı dir gördiler3

Key taʿaccüb eylediler durdılar 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Resūlu’llāh didi ṭañlar mısız siz
Didügüm sözleri añlar mısız siz4

Bundan ol ibn-i Meʿāduñ ṭonları156

Yig-durur cennetde gördüm anları 

15105 Pes ol ʿAbdü’l-meliki aldı Ḫālid
Resūlu’llāh ḳatına geldi Ḫālid

İ 402a Anı ʿafv eyledi Peyġāmber hemān27

Cizyeye kesdi göçüp oldı revān 8

Var-ıdı yolda çoḳ ṣusuzca yirler9

Ḳayalar ṣarblıcaḳ ısuzca yirler

Ḳayalardan ṣucuġazlar inerdi10

Ki bir iki kişi ancaḳ ḳanardı

 15099 Ṣavaşdı: Ṣavaşda M. // daḫı: anuñ İ.
 15100 Dutdı: Ṭutdı İ; yesīr: esīr M, İ. // dutdı: ṭutdı İ; ādemlerin: ādemleri M.
 15102 durdılar: ṭurdılar M, İ.
 15103 Didügüm: Didi kim M.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 15104 Meʿāduñ: Meʿādıñ M. // cennetde gördüm: gördüm cennetde M; anları: onları A.
2 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 15106 Cizyeye: Çizyeye A.
 15107 ṣusuzca: ısuzca A, ısızca M. // ısızca: ṣusuzca A, M.
 15108 Ḳayalardan: Ḳayadan İ; inerdi: iner idi İ. // ḳanardı: ḳanar idi İ.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes Resūlu’llāh didi ol ṣulara1

Bizden öñdin kim varur diñ olara

15110 Almasunlar kimse ṣuya ṣunmasun2

Biz varınca kimse ṣuya degmesün

A 476a Rāvīler eydür münāfıḳlar meger3

Ol ṣuya anlar sürer öñdin irer 

Alurlar ṣuyı ḳazarlar yirini14

Alurlar balçıġuñ yaşca varını5

Pes Resūlu’llāh irişdi çün hemāñ6

Gördi kim ḳalmamış ol ṣudan nişān

Didi kimdür ol bunı böyle ider
Didiler ḳılmış münāfıḳlar meger

15115 İndi pes ol ḳaṭreye dutdı elin7

Çünki ṭamdı bir iki ḳaṭre hemīn

 Ḳalduruban yüzine sürdi elin8

Pes didi kim çaġıruñ yöriñ hemīn

 Her kime ṣu gerek-ise gelsün ol9

Hem içüp hem ḳaplarına alsun ol

Urdı ḳavmı cümle üşüp geldiler10

İçdiler hem ḳaplarına aldılar

M 285b Hem daḫı içürdiler ḥayvānlara
Döndi Peyġāmber didi pes anlara

 15109 varur: varır M; olara: anlara M, İ.
 15110 Almasunlar: Almasun M. // kimse ṣuya: ṣuya kimse M, İ; degmesün: ṭınmasun M, dınmasun İ.
 15111 Rāvīler: Rāviler A. // anlar sürer öñdin irer: ṣuya öñdin sürer anlar meger M; irer: gider İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15112 varını: yirini M.
 15113 Gördi: Gördiler M.
 15115 pes ol: ol pes M; ḳaṭreye: kadreye A; dutdı: ṭutdı İ.
 15116 Ḳalduruban: Ḳaldurıban A, Ḳaldıruban M; yüzine: yüzüne A, M. // çaġıruñ yöriñ: çaġırıñ didi M.
 15117 kime: kime kim M. // içüp: içip A.
 15118 üşüp: üşe M.
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15120 Göresiz işbu yaḳında rūzigār1

Kim bu dere içi ola sebze-zār

 Göçdiler andan revāne gitdiler2

Tā Medīne şehrine dek yitdiler 

Olmış-ıdı evveli şehr-i ṣıyām3

Kim gelüp şehrine girdi ol imām

Şehr ḫalḳı cümle ḳarşu geldiler4

Her birisi şādılıḳlar ḳıldılar 

Şādılıḳ oldı cihān ṭoldı ṣafā5

Geldi şehrine Muḥammed Muṣṭafā

15125 Hem Müsülmānlar daḫı evlerine 
Ṣaġ ḳalanı vardılar yirlerine 

A 476b Hep ulaşdı ḫalḳına kiçi ulu
Nūr-ıla ṭoldı Medīne ṭopṭolu 

Raḥmet eyle ḳamusına sen hemīn
Fażluñ-ıla yā İlāhe’l-ʿālemīn 

Rūzigāruñ evvelinden āḫiri
Tā olınca kim gelür uşaḳ iri

Rūm u Şām sulṭānlarınuñ işleri6

Bitdi şöyle kim kesildi başları

15130 Rāvī eydür Mekke çün fetḥ oldı dir7

Hem Hevāzīnüñ ġazāsın ḳıldı dir 

İ 402b Ceng idecek daḫı kimse ḳalmadı8

Kimsene leşker çeküben gelmedi 

 15120 bu dere içi: dere içre M; içi: nice İ.
 15121 gitdiler: oldılar M. // yitdiler: vardılar M.
 15122 evveli şehr-i: evvel ü şehr ü İ.
 15123 Şehr ḫalḳı: Şehir kavmi M.
 15124 ṭoldı: buldı M.
 15129 şöyle kim: kim şöyle İ.
 15130 Rāvī: RāviA. // Hem: M nüshasında yoktur.
 15131 Ceng: Rūm u Şām fetḥ A. // Kimsene: Kimse M; çeküben: çekiben A.
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Pes bölük bölük ʿArablar geldiler1

Hep ḳabāyiller Müsülmān oldılar 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Iraḳ iḳlīmlerüñ ḫalḳı gelürdi
Bölük bölük Müsülmānlar olurdı 

“İẕā cā”12sūresi hem geldi anda3

Tamām ol sūre nāzil oldı anda 

15135 Ḳıṣṣa daḫı burada olsun tamām24

Muṣṭafānuñ rūḥuna yüz biñ selām5

 Resūlu’llāh daḫı bilir memātı36

Tamām gelmiş-durur kendü vefātı

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
M 286a Ḫoş ṣalavāt virelüm Muḥammede47

Ol şefīʿu’l-müẕnibīn ol Aḥmede

Hezārān şükr-i minnet ol Ḫudāya8

Ki ümmet ḳıldı bizi Muṣṭafāya

Nāzımına kātibine yā İlāh59

Raḥmet it yarınki gün iy Pādişāh

15140 Tañrı raḥmet eylesün ol cān içün610

Kim oḳıya Fātiḥa yazan içün

 Bu duʿāyı sen ḳabūl it yā Aḥad711

ʿĀṣīlere senden irişsün meded12

 15132 ḳabāyiller: ḳabāʾiller İ.
1 “Geldiği zaman...” Nasr, 110/1. âyetten iktibastır. Âyetin tamamı: “Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke 

fethi) geldiğinde...” 
 15134 sūre: sūre anda M.
2 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 15135 olsun: oldı İ.
3 Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur.
4 Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur.
 15138 şükr-i minnet ol: çoḳ şükr-i minnet İ.
5 Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur.
6 Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur.
7 Bu beyit A ve İ nüshalarında yoktur.
 15141 ʿĀṣīlere: Günāhlu ḳullara A.
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Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt11

ʿAfv ider biñ günāhı bir ṣalavāt2

Oḳıyanı diñleyeni yazanı23

Raḥmetüñle yarlıġaġıl yā Ġanī

Ḥaḳ Çalap sizleri dil-şād ide34

Kim yazanı Fātiḥa-y-la yād ide

Bu Ḳıṣṣa Seyyidü’l-Mürselīn ve Ḫātemü’n-Nebiyyīn Peyġāmber 
Ḥażretlerinüñ Ṣalla’llāhu ʿAleyhi ve Sellem Vefāt-ı Şerīfleridür45

15145 Söyle iy bülbül ki furṣatdur yaḳın
Vaḳtüñi iy ṭūṭī-yi raʿnā ṣaḳın

A 477a Bu hümā ol āşiyānın añmadın
Bu müsāfir öz mekānın añmadın

Bunda maḳṣūd neyse ḥāṣıl idegör
ʿĀşıḳı maʿşūḳa vāṣıl idegör

Ḳalmaz-ımış bülbüli bu gülşenüñ
Ḫūyı bu-y-ımış bu tīre külḫanuñ

Körpe ṭabʿımış vefāsız rūzigār6

Kim ṭoġurduġın yir-imiş zār u zār

15150 Ne nebī ḳaldı bu yirde ne velī
Ne Muḥammed ḳaldı gitdi ne ʿAlī

Çün gelen bu menzile gider-imiş
Pes bu deñlü gelmegi n’ider-imiş

Çün gidisersin bulaşma ḫāke sen7

Pāk olagör tā varasın pāke sen

1 Bu beyit A nüshasında yoktur
 15142 ʿAfv ider biñ günāhı: Biñ derde devādur M.
2 Bu beyit A nüshasında yoktur.
3 Bu beyit A ve M nüshalarında yoktur.
4 Başlık A; Ḳıṣṣa-yı Ḫātemü’n-Nebiyyīn Ṣalla’llāhu Taʿālā ʿAleyhi ve Sellem Ḥażretlerinüñ Vefātıdur İ; Bu 

bölüm M nüshasında yoktur.
 15149 ṭoġurduġın: doġurduġın A.
 15152 varasın: iresin İ.
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Yirde izde ḳalsa ṣu ḫınzīr içer
Irmaġa ulaşıcaḳ baḥre ḳaçar

Gel dutagör sen de bu ʿışḳ etegin1

Tā ilede sini maʿşūḳa degin

15155 ʿIşḳ odına yansa bu cān ḫoş olur2

ʿIşḳ göñülde āteş-efşān ḫoş olur

Kim ki ʿışḳ cāmından içse bir ḳadeḥ
Tā ḳıyāmet mest olur ḳalur feraḥ 

Yanduġınca çün yarar yāre kişi
ʿĀşıḳuñ ʿışḳa yaḳılmaḳdur işi

Ḫuşkusālin vaṣluñuñ cān gözlerüm3

Görüben uş dökdi ṭūfān gözlerüm 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
İ 403a Kitābı hicrüñüñ defterde ṣıġmaz4

Ḥisābı ʿışḳuñuñ maḥşerde ṣıġmaz

15160 Gel iy sāḳī berü virgil müdāmam 
Ki ben cāndan ġulāmuña ġulāmam 

A 477b Baña mey vir tehī-dest ne dutarsın5

Meyi mestden zihī mest ne dutarsın

Çün urduñ cānuma şimşīr-i ʿışḳı6

Tamām itgil anı iy şīr-i ʿışḳı

Giderdi ʿışḳuñuñ sevdāsı başdan7

Ṣovuḳ ıssıyı geçdüm ḳurı yaşdan

Her kimüñ göñlini ʿışḳ alur-ımış18

Tā ḳıyāmet gelmez ol ḳalur-ımış
 15154 dutagör: ṭutagör İ. // ilede: iletem İ; sini: seni İ.
 15155 odına: oduna İ. // ḫoş: cūş İ.
 15158 sālin: ḥālin İ. // Gürüben: Güriben A.
 15159 hicrüñüñ: hicriñin İ. // ʿışḳuñuñ: ʿışḳuñun İ.
 15161 dutarsın: ṭutarsın İ. // Meyi: Ye bu İ.
 15162 şīr-i: şīr ü İ.
 15163 ʿışḳuñuñ: ʿışḳuñun İ. // ıssıyı: ıssı vü İ; ḳurı: ḳuru İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
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15165 Bu bir yoldur nihān-ender-nihāndur1

Varıbilseñ cihan-ender-cihāndur

Gümān niçe ḳılam kim bī-gümāndur2

Nişān niçe ḳılam kim bī-nişāndur

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Tā ki ben bu ʿışḳ-ı cānān bulmışam134

Ṣad hezārān rāz-ı pinhān bulmışam

Dūst yüzini tā ki ḫandān bulmışam 
Kemterīn meclisde bir cān bulmışam 

Yanduram her gice ʿışḳ-ıla ciger5

Şemʿi bigi göynerem uş tā seḥer

15170 Yanmadın n’ola ciger ḳılsañ naẓar
Kim ciger yanmaḳdan uş yandı ciger 

Söyle iy bülbül fiġān-ıla yine
Dök gözüm yaşuñı ḳan-ıla yine

Di ki n’itdi rūzigār ol servere
Ol şefīʿu’l-müẕnibīn Peyġāmbere

Gör kim ol āḫir zamān sulṭānına 
Çarḫ-ı ẓālim n’itdi anuñ cānına

Ol Ḥabību’llāhdan utanmaz zamān6

Ḥurmet itdi virdi mi bir dem emān 

15175 Ṣoñra dünyā n’itdi-se Peyġāmberi7

Söyleyeyüm dut ḳulaġuñı beri

A 478a Ḥaḳ ḥabībinüñ memātın eydeyüm 
Cengini ḳodum vefātın eydeyüm 

 15165 Varıbilseñ: Var idi bilseñ İ.
 15166 ḳılam: virem İ.
1 A nüshasında 15167. beytin ikinci mısraı ile 15168. beytin ikinci mısraı yer değiştirmiştir.
 15167 bir cān: bī-cān İ.
 15169 her gice ʿışḳ-ıla: ben her gice ʿışḳa İ. // bigi: gibi İ.
 15174 bir dem (Berlin 407b): yā devr A, İ.
 15175 dut: ṭut İ; ḳulaġuñı: ḳulaġıñı İ.
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Diñleñ imdi anı aġlar göz-ile1

Odlu göñül-ile derd-i sūz-ile

Rūḥına görklü ṣalavāt virelüm 
Söze andan başlayalum girelüm 

Rāvīler şöyle rivāyet itdiler2

İbn-i ʿAbbāsdan ḥikāyet itdiler

15180 Çün vidāʿ ḥaccını itdi dir Resūl3

Şehrine geldi emīn oturdı ol

Hem “iẕā cāʾ”14sūresi de geldi dir 
Hem bu āyet daḫı nāzil oldı dir 

25 ْسَلَم ۪ديناً اَْلَيْوَم اَْكَمْلُت َلُكْم ۪ديَنُكْم َواَْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَم۪تي َوَر۪ضيُت َلُكُم اْلِ

Cümle aṣḥāb işidüp şād oldılar 
Birbirine muştulıḳlar ḳıldılar 

İlle aġladı Ebū Bekir ḳatı6

Şöyle kim gösterdi derd-i ḥasreti 

İ 403b Kim ḳamu ʿömrinde ol deñlü hemīn 
Aġladuġı yoġ-ıdı dir ol emīn

15185 Pes ṣaḥābe birbirine söyledi
Ne ʿaceb Bū Bekre n’oldı ki didi 

 15177 Diñleñ: Diñle A; aġlar: aġlañ İ. // Odlu: Od A; Odlu göñül-ile: Od u gül ile vü İ.
 15179 Rāvīler: Rāviler A; rivāyet: ḥikāyet İ. // ḥikāyet: rivāyet İ.
 15180 dir: İ nüshasında yoktur.
1 “İẕā cāʾ” için 15134. beytin dipnotuna bakınız.
2 “Bugün sizin için dininizi kemâle erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı 

seçtim.” Mâide, 5/3. âyetten iktibastır. Âyetin tamamı: “Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan baş-
kası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, 
yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile 
dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte 
bütün bunlar fısk (Allah’a itaatten kopmak)tır. Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümit-
lerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemâle erdirdim. 
Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda 
kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet 
edicidir.”

 15183 İlle: İllā İ. // derdi: derd ü İ.
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Kim bu resme derd-ile zār aġlar ol1

Kendüzini ider efgār aġlar ol

Pes Ebū Bekre didiler iy ulu
Bu ne aġlamaḳ nedendür di ki bu

Kim bu āyetden beşāretler gelür
Devlete dīne işāretler gelür

A 478b Ḥaḳ tamām itdüm dīni dir devleti2

Rāżī oldum dīnüñüzden dir ḳatı

15190 İşbu şādılıġ-içün ḳurbān bize3

Vācib olur kim ideyüz cān bize

Sen niçün kim zār u zār aġlarsın uş
Pür-fiġān u āh u derd aġlarsın uş

Pes Ebū Bekr aġlayuraḳ söyledi4

İy yārenler işbu āyetden didi

Görindi size dīn ivi kemāli15

Baña görindi bānīnüñ zevāli6

Her binānuñ zīrā bir bānīsi var 
Ol bināyı yapar ider üstüvār

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
15195 Bu İslām dīni bānīsi muḫalled

Muḥammeddür Muḥammeddür Muḥammed

Tamām oldı binā bānī gider dir7

Girü geldügi yire ʿazm ider dir

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Çünki aṣḥāb işbu sırrı bildiler
Aġladılar zārılıḳlar ḳıldılar

 15186 bu: A nüshasında yoktur. // efgār: evkār A, urkār İ.
 15189 itdüm: itdi A; devleti (Berlin 407b): niʿmeti A, İ. // dir: key A.
 15190 şādılıġ-içün: şādılıḳ içün İ.
 15192 yārenler: yarenler A.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15193 ivi: evi İ. // bānīnüñ (Berlin 408a): nābīnüñ A, yā nebīnüñ İ.
 15196 gider: giderdi A. // yire: yola İ.



1551Sîretü’n-Nebî

Dirilüp bir yire ḳıldılar fiġān1

Anlaruñ ünine aġladı cihān

Pes yarındası Resūlu’llāh hemān2

Çıḳdı menber üzre mescidde revān

15200 Oḳıdı ḫuṭbe naṣīḥat söyledi
Bir ʿacāyib şöyle kim vaʿẓ eyledi 

Gözlerüñ yaşı bıñar oldı yine3

Kim göñüller ṭolu nār oldı yine 

Pes didi kim Ḥaḳ Taʿālā bir ḳulın4

Ol muḫayyer itdi iki işde yaḳīn 

Gitmegi vü yine bunda durmaġı5

Ol ḳabūl eyledi anda varmaġı 

A 479a Bildi Ṣıddīḳ ol ḳulı kim kim-durur 
Āh idüp elin yaḳasına urur

15205 Dartdı yırtdı yaḳasın zār aġladı6

Kendüzini ḳıldı efgār aġladı 

Şöyle kim aṣḥāb didi n’oldı buña 7

Kim bu işi böyle bu ḳıldı buña 

Murādın ṣoñra bildiler çün anuñ18

Üni pes göklere çıḳdı fiġānuñ9

Mescidüñ içinde ḳopdı bir fiġān 
Kim ḳıyāmet ḳopdı ṣankim nā-gehān

İ 404a Şol ḳadar kim aġladılar müʾminīn 
Mescidüñ içi ṣu oldı dir hemīn 

 15198 Dirilüp: Dirilip A.
 15199 yarındası Resūlu’llāh: Resūlu’llāh yarındası A.
 15201 Gözlerüñ: Gözleriñ İ; bıñar: pıñar İ. // ṭolu: ṭolı A.
 15202 yaḳīn: birin İ.
 15203 durmaġı: ṭurmaġı İ.
 15205 Dartdı: Ṭutdı İ. // efgār: evkār A, İ; ḳıldı: A nüshasında yoktur.
 15206 bu ḳıldı: yoḳladı İ; buña: saña A.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15207 ṣoñra bildiler: bildiler ṣoñra İ.
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15210 Aġlamaḳdan ʿaḳlı gitdi her biri 
Kendüler yitürdiler kendüleri

Yā Resūla’llāh didiler bu nice1

Ḫuṭbedür kim yanduḳ uş uçdan uca 

Cānumızı yaḳdı key kār eyledi2

Göñlümizi yıḳdı efgār eyledi

Didi Peyġāmber vidāʿ-durur vidāʿ 
İy Müsülmānlar size uş elvidāʿ 

Ḥaḳdur ölüm ḳamuya irer belī3

Ne nebī ḳurtılur andan ne velī 

15215 Ne muḳarrebler bulur andan ḫalāṣ
Ne nebī mürsel ne ʿām u ne ḫo ḫāṣṣ

Emr-i Ḥaḳdur iḳtiżā böyle ider4

Kim gelen durmaz yine andın gider 

Pes naṣīḥat hem vaṣıyyet eyledi5

Āḫirinde döndi bunı söyledi

َ َحقَّ تَُقاِت۪ه َوَل َتُموتُنَّ ِالَّ َواَْنُتْم ُمْسِلُموَن16 اتَُّقوا اللّٰ

A 479b Ṭoldı ol mescid fiġān-ıla yine
Aḳdı yaşlar yirde ḳan-ıla yine

İndi menberden boẓılmış gül yüzi 
Hem teġayyür rengi ḳızarmış gözi 

15220 ʿĀyişenüñ ivine vardı hemīn7

Çün ḳapudan içerü girdi hemīn

 15211 yanduḳ uş: yandılar İ.
 15212 efgār: evkār İ; eyledi: aġladı İ.
 15214 Ḥaḳdur: Ḥaḳ-durur İ.
 15216 durmaz: ṭurmaz İ; andın: andan İ.
 15217 bunı: böyle A.
1 “Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak 

ölün.” Âl-i İmrân, 3/102. âyetten iktibastır. Âyetin tamamı: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten 
nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün.” Bu âyet İ nüshasında 
yoktur. 

 15220 ivine: evine İ.
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Baḳdı gördi ʿĀyişe ol ḫūb-cemāl
Rengi dönmiş ḳāmeti_olmış hem-çū dāl 

Hem ol gül yüzinüñ rengi bozarmış11

Ḳoparmış beñzi gözleri ḳızarmış2

Pes didi ol yā Resūla’llāh saña
Uş fidā atam anam digil baña

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Nedendür gül yüzüñ böyle bozarmış
Dudaġuñ tepserüp gözüñ ḳızarmış3

15225 Dimedi ʿĀyişeye kim nedür ḥāl
Hemān Fāṭımayı oḳıtdı derḥāl

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Öpdi ḳoçdı didi ḳızum elvidāʿ 
Göremezsin daḫı yüzüm elvidāʿ

Tā ḳıyāmet günine dek siz beni
Daḫı ayruḳ hīç göremezsiz beni 

Fāṭıma yırtdı yüzin ḳıldı fiġān 
Aġladı kim yaş yirine dökdi ḳan 

Hem Ḥüseyn-ile Ḥasan zār aġladı4

Cümle ol iv dār u dīvār aġladı 

15230 ʿĀyişe dökdi yaşın yırtdı yüzin 
Aġladı ḳarşusına çökdi dizin

Şol ḳadar kim Fāṭıma zār aġladı5

Kendüzini ḳıldı efgār aġladı

Ol Resūlu’llāh didi çoḳ aġlama6

Kendüzini ḳızcuġazum daġlama 

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15222 yüzinüñ: yüzünüñ İ; bozarmış: bozulmış A.
 15224 tepserüp: tepserip A.
 15229 Ḥüseyn-ile Ḥasan: Ḥasan ile Ḥüseyn İ. // iv dār u: ev der ü İ.
 15231 efgār: evkār A, İ.
 15232 çoḳ: çoġ A. // daġlama: ṭaġlama İ.
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A 480a Ġam yimegil tīz gelürsin sen baña1

Ehl-i beytümden ḳızum didüm saña 

İ 404b Pes Bilāl geldi ḳapuda söyledi
Yā Resūl vaḳt-i namāz oldı didi 

15235 Didi diñ varsun Bilāle söylesün
Ol Ebū Bekre imāmet eylesün

Kim nebīñüz kendüye meşġūl-durur2

Ol imāmlıḳ eylesün maḳbūl-durur 

ʿĀyişe didi sinüñ yirüñde ol3

Kendüzini ḳılmaz hergiz ḳabūl 

Kendüyi sinüñ yirüñde göremez4

Bir kişiye daḫı diñ ol düvremez

Didi ben bildügümi yā ʿĀyişe
Sen bilemezsin ḳarışma bu işe

15240 Diñ ol itsün maṣlaḥat hem böyledür5

Ḥaḳ Taʿālā dilegi çün eyledür

Pes Ebū Bekre didiler ol Resūl
Saña emr itdi namāzı ḳıl ḳabūl 

İmtiẟāl-i emr idüben durdı ol6

Çün Resūlüñ secde-gāhın gördi ol 

Baḳdı Peyġāmber yirine çünkim ol 
Göñli ḳopdı didi āh ḳanı Resūl

Dutdı bögrini hey-ā-hey aġladı7

Ḳalḳdı müʾminler idüp vāy aġladı

15245 Ögrişüp derd-ile giryān oldılar
Yandı yürekleri biryān oldılar 

 15233 tīz: tiz A.
 15236 nebīñüz: nebīñiz A.
 15237 sinüñ: senüñ İ. // Kendüzini: Kendüzüni İ; hergiz: hirgiz A.
 15238 sinüñ: senüñ İ. // düvremez: ṭuramaz İ.
 15240 eyledür: öyledür İ.
 15242 idüben: idiben A; durdı: ṭurdı İ.
 15244 Dutdı: Ṭutdı İ; bögrini: bögrüni İ.
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Mescidüñ içinden aġlamaḳ üni1

Ḳopdı_işitdi maḥlenüñ ḫalḳı anı

Hep segirdişüp varup aġlaşdılar2

Başlarına cümle ṭopraḳ ṣaçdılar 

A 480b Ḥasretinden bilmediler n’ideler3

Yā namāzı ḳılalar yā gideler

Bir fiġān ḳopdı ki çıḳdı göklere4

Ḳanlu yaşlar düşdi aḳdı yirlere

15250 Çün Resūlu’llāh işitdi ol üni5

Pes birezcük dirdi ol kendüzüni

Ḥaḳ Çalapdan diledi ḳuvvet yine6

Durdı vardı girdi ol mescidine 

Ardına vardı Ebū Bekrüñ durur7

Ṭuydı Ṣıddīḳ pes döner baḳar görür

Tīz girü durdı yirinden ol-dem ol8

Tīz işāret itdi dur didi Resūl

Ḳatlanımadı ki dura gitdi ol9

Gördi miḥrāb ḳaldı boş vardı Resūl

15255 Oturur-iken imām oldı imām
Pes oturdı uydı müʾminler tamām 

Çün namāzı ḳıldı döndi söyledi10

Niçün itmedüñ Ebā Bekrī didi

 15246 maḥlenüñ: maḥalle İ; anı: onı A.
 15247 segirdişüp: segirdişip A; varup: varıp A.
 15248 namāzı ḳılalar yā: namāz ḳılalar yāḫud İ.
 15249 ki: kim İ.
 15250 kendüzüni: kendüzini A, İ.
 15251 Durdı: Ṭurdı İ.
 15252 durur: ṭurur İ.
 15253 Tīz: Tiz A; girü durdı yirinden: yirindengirü ṭurdı İ. // Tīz: tiz A; dur didi Resūl: Resūl ṭurdı ol İ.
 15254 ki dura: ṭura İ.
 15256 Niçün: Neyçün A.
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Yā Resūla’llāh didi niçe ola1

Sen dururken yirüñe ayruḳ gele 

Döndi pes aṣḥāba söyledi hemīn
Didi diñlen yā maʿāşir müslimīn

İ 405a Uş vaṣıyyet size olsun biş namāz
Kim ḳılasız gice gündüz ḳış u yaz

15260 Dürişüñ illā cemāʿatle ḳıluñ
Kim namāz dīnüñ diregidür bilüñ 

Hem zekātı viresiz pāk olasız 
Tañrı ḫışmın giderür ol bilesiz 

Hem daḫı olsun size ḥac idesiz2

Ḥaḳ yolına hem ġazāya gidesiz 

A 481a Hem daḫı Ḳurʾānı çoḳ oḳıyasız3

Gice gündüz aç u ṭoḳ oḳıyasız

Çoḳ oḳınan evde Ḳurʾān bilesiz4

Kim duramaz anda şeyṭān bilesiz 

15265 Daḫı miskīnlere iḥsān idesiz15

Hem yetīm göñlini şādān idesiz 

Hem faḳīrler hem ġarībler ḳulları6

Hem müsāfirler ki çeker yolları 

Bunları ḫoşca görüñ ḥurmet ḳıluñ7

Ḫoş idüñ göñüllerin ʿizzet ḳıluñ 

Hem yesīrlere teraḥḥum eyleñüz8

Ḫoşca dutuñ hem eyüce söyleñüz 

 15257 dururken: ṭururken İ.
 15262 Hem: İ nüshasında yoktur.
 15263 oḳıyasız: ṭuyurasız İ.
 15264 duramaz: ṭuramaz İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 15266 faḳīrler: faḳirler A.
 15267 göñüllerin: göñülleri İ.
 15268 yesīrlere: esīrlere İ. // dutuñ: ṭutuñ İ.
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Siz yidügüñüz yimekden yidürüñ1

Geydügüñüzden olara geydürüñ 

15270 Ādem oġlıdur hem anlarda bilüñ2

Cümle ḳardaşlarsıñuz müşfiḳ oluñ 

Güçleri yitdügi işe buyuruñ
Aç ḳomañ ḳarınlarını ṭoyuruñ 

Ḳonşı ḥaḳḳında riʿāyetler ḳıluñ3

Ḳonşıya dāyim ḥimāyetler ḳıluñ 

Siz bilürsiz iy Müsülmānlar size4

Çoḳ naṣīḥatlar didüm ḳamuñuza 

Hem sizüñ-ile ġazālar eyledüm 
Oḳıdum Ḳurʾān rumūzın söyledüm

15275 Hem buyurdum size ḳılduñuz namāz5

Günde biş kez gice gündüz ḳış u yaz 

Hem oruç u ḥac u hem erkān-ı dīn6

Resm-i İslām ḳānūn-ı īmān-ı dīn 

Cümlesini size buyurdum hemīn
Pes belī didi tamāmet müʾminīn

A 481b Pes didiler yā Resūla’llāh saña
Çoḳ ḫayırlar virsün ol Allāh saña 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Nebīler ümmetinden bulduġından
Daḫı artuḳ ḫayırlar virsün andan

15280 Ki sen bize hemīşe mihribānsın 
Ḳamu ḥāllerümüze kārıdānsın

 15269 yidügüñüz: yidügiñüz İ. // Geydügüñüzden: Geydigiñüzden İ.
 15270 ḳardaşlarsıñuz: ḳardaşlarsıñız A.
 15272 dāyim: dāʾim İ.
 15273 naṣīḥatlar: naṣiḥatlar A; ḳamuñuza: ḳamuñıza A, ḳamu size İ.
 15275 ḳılduñuz: ḳıluñuz İ.
 15276 oruç u: oruç hem İ. // īmān-ı: īmān u A.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Āh u vāh ol gün-içün kim yüzüñi1

Görmeyüp işitmeyevüz sözüñi

Göz ki senüñ yüzüñi hā görmeye2

Neyler ol nūrı göre yā görmeye

Ol ḳulaḳ kim sözüñi işitmeye
Bir-durur işide yā işitmeye

İ 405b Maḥabbet gözleri-y-ile yüzüñi13

Ḥayāt-baḫş şekkerīn şīrīn sözüñi4

15285 Görmeyüp işitmeyicek anı biz5

Neylerüz bu tende daḫı cānı biz

Pes Resūlu’llāh didi yā müʾminīn
Her kimüñ kim bende ḥaḳḳı var hemīn 

Dursun ol ḥaḳḳını benden istesün6

Kimseye ẓulm itmiş-isem hem disün 

Durdı ol ʿUkkāşe anda söyledi7

Yā Nebī sende ḥaḳum vardur didi

Ol Tebūk cenginde sen gördüñ beni8

Ḳamçı birle arḳama urduñ beni

15290 Didi ol ḳamçı ḳızum ḳatındadur 
Varuñ anı virsün ol kim andadur 

Fāṭımaya vardılar söylediler 
Ḳamçıyı Peyġāmber ister didiler 

 15281 Āh u vāh (Berlin 410a): Āh āh A, İ. // işitmeyevüz: işitmeyeyüz A.
 15282 Göz: Gör İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15284 şekkerīn: şekker İ; şīrīn: şirīn A, İ.
 15285 işitmeyicek: işitmeyince İ.
 15287 Dursun: Ṭursun İ. // Kimseye: Kime İ; disün: söylesün İ.
 15288 Durdı: Ṭurdı İ. // sende ḥaḳum: senden ḥaḳḳum İ; didi: didüm İ.
 15289 Tebūk: Ṭebūk İ. // birle: ile A.
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Didi ol neyler ki Peyġāmber anı11

Didiler ʿUkkāşe ister ḥaḳḳını

A 482a Kim Resūl urmış-ımış anı meger 
Ol daḫı Peyġāmberi urmaḳ diler 

Aġladı pes Fāṭıma ḳıldı fiġān2

Dökdi ol derdlü gözinden yaş hemān

15295 Ḥasret odı cānını çün yaḳdı dir3

Durdı ivden ṭaşıraya çıḳdı dir 

 Mescidüñ ḳapusına vardı revān 
İstedi ʿUkkāşeyi çıḳdı hemān

Didi yā ʿUkkāşe babamı baña
Gel baġışla nem var-ısa hep saña 

Yoḫ-ısa gelgil anuñ-çün ur beni 
Urmaġıl tek anı uş öldür beni 

Yoġ-ısa uşda Ḥüseyn-ile Ḥasan4

Yatsun uṣanınca dög anları sen 

15300 Tek babacuġum żaʿīfdür urmaġıl5

Ḫasteligi key żaʿīfdür şöyle bil 

 Ḳatlanımazam urursañ sen anı26

Öldürürem uş burada ben beni 

Didi ʿUkkāşe ḥaḳum vardur direm 
Virmez-ise kendü bilür n’iderem

Pes Resūl didi ki yā ʿUkkāşe gel 
Geldi ḳamçı gel ḥaḳuñı benden al 

1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 410b).
 15294 hemāñ: u ḳan A.
 15295 odı: odını İ. // Durdı: Ṭurdı İ; ivden: evden İ; ṭaşıraya: ṭaşraya pes İ.
 15299 uşda Ḥüseyn-ile Ḥasan: üsde Ḥasan ile Ḥüseyn İ.
 15300 Ḫasteligi: Ḫastalıġı A.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
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Vardı aldı ḳamçıyı ʿUkkāşe dir1

Geldi müʾminler yüregi ṭaşa dir 

15305 Pes didiler iy utanmaz bī-ḥayā 
Niçe söylersin bu sözi zī-ḥayā

 Bu degül midür Muḥammed Muṣṭafā
Bu mıdur ol ḳılduġuñ ʿahde vefā

Bir keret urmaḳ n’olur baş-ıla cān2

ʿAvret oġlan māl u milk ü ḫānümān 

A 482b ʿÖmrümüzüñ varlıġı olsun ḥelāl3

İy utanmaz ne-durur bu ḳīl u ḳāl

İy vefāsuz gör ki bu şāh-ı laṭīf4

Niçesi ḫaste-durur ẕāt-ı şerīf

15310 İ 406a Şol mubārek çehresin görür misin5

Böyle ḫaste-y-ken bunı urur mısın

 Ger urursañ bir keret uş sen anı
Diş-ile dırnaġ-ıla üşüp seni

Pāre pāre eyleyelüm yiyelüm6

İy niçün urduñ Resūli diyelüm 

Didi Ṣıddīḳ gelgil on ḳamçı baña
Ur vireyüm daḫı çoḳ niʿmet saña 

Pes ʿAlī didi ki yüz ḳamçı baña7

Urġıl uşda dınmaġıl tek sen aña 

15315 Didi ol ʿUkkāşe kim yā müʾminīn
Ol ġarīmüm-ile ben bilem hemīn 

 15304 ṭaşa: cūşa İ.
 15307 māl u: māl-ı A.
 15308 ʿÖmrümüzüñ: ʿÖmrimüzüñ İ.
 15309 Niçesi: Nice İ.
 15310 görür: görmez İ.
 15311 Niçün: Neyçün A.
 15314 dınmaġıl: urmaġıl İ.
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 Ġayri kişiden ḳıṣāṣ mı alınur
Yā ḳıṣāṣ ayruġa mı ḥükm olınur 

Pes Resūlu’llāh didi bu iş size
Ne gerek-durur ḳoñuz bizi bize

Ol ḳıṣāṣın alsun uş ben durmışam1

Ṭoġru söyler ol ben anı urmışam 

Gel sen iy ʿUkkāşe imdi ur beni2

Ḳamçı-y-ıla ben niçe urdum seni

15320 Ol utanmaz didi arḳama benüm3

Urıcaḳ yoġ-ıdı göñlek ḳaftanum

 Pes Resūlu’llāh mubārek ṭonların4

Tīz çıḳardı arḳasından dir hemīn 

Çünki müʾminler anı gördi hemān5

Naʿra-y-ıla ṭoldı ol mescid fiġān 

A 483a ʿAḳlı gitdi baʿżı yüzin düşdiler6

Durdılar ʿUkkāşeye pes üşdiler 

Didiler diş-ile sini yiyelüm7

Dırnaġ-ıla pāre pāre_eyleyelüm 

15325 Ṭaşıradan Fāṭıma ḳıldı fiġān 
Didi yā ʿUkkāşe zinhār el-emān 

 Ḫastedür Allāh Ḥabībi urmaġıl8

Anı ol ṣaġlıġı gibi görmegil

Gel baġışlaġıl kerem ḳıl sen anı 
Yā bıçaġ-ıla ururam ben beni

 15316 ḳıṣāṣın: ḳıṣāsın A; ḳıṣāṣın: ḳıṣāṣı İ; durmışam: ṭurmışam İ. // ol: uş İ.
 15319 imdi: kim İ. // niçe: nice İ.
 15320 Urıcaḳ: Urucaḳ İ; göñlek: gömlek İ.
 15321 ṭonların: ḳaftanın A. // Tīz: tiz A; dir hemīn: ṭonların İ.
 15322 Naʿra-y-ıla: Naʿrası-la İ.
 15323 Durdılar: Ṭurdılar İ.
 15324 sini: seni İ. // pāre pāre: pāreler A.
 15326 Anı: Onı A; ṣaġlıġı: ṣaġluġı İ.
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Pes ḳaḳıdı didi Peyġāmber duruñ1

Ol ḳıṣāṣın benden alsun siz görüñ 

Geldi ʿUkkāşe ilerü çün hemān12

Ḳopdı bir aġlamaḳ üni nā-gehān

15330 Ṭaşıradan içerüden bir fiġān3

Ḳopdı kim ṭoldı zemīn ü āsumān 

 Urur-ımış bir kişi Peyġāmberi4

Ḫaste-y-iken Ḥaḳ ḥabībi serveri

Bu āvāza-y-ıla giryān oldılar5

Yir gök ehli yandı biryān oldılar 

Çün Resūl ḳatına ʿUkkāşe hemān 
Vardı baḳdı arḳasına nā-gehān

Gördi ol mühr-i nübüvvetden nişān6

Ṣaġ ṭalusında yeşil nūrdan ʿayān  

15335 Düşdi öpdi sürdi iki gözine7

Aġladı pes aḳdı yaşlar yüzine

İ 406b Durdı öpdi pes Resūlüñ ayaġın8

Sürdi aña ṣaḳalın hem yañaġın 

Aġladı ḳaldurdı başın söyledi 
Maḳṣūdum budur ki uş irdüm didi

A 483b Çoḳ zamān-ıdı temennām-ıdı bu9

Dāyimā Ḥaḳdan tevellām-ıdı bu 

 Mührüñüñ görmek mubārek nūrını 
Kim ḥarām ider ṭamunuñ nārını 

 15328 duruñ: ṭuruñ İ. // ḳıṣāṣın: ḳıṣāsın A, İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 15330 Ṭaşıradan: Ṭaşradan hem İ.
 15331 Urur: Döger İ.
 15332 Bu āvāza: Pes āvāz İ.
 15334 ʿayān: hemān İ.
 15335 yüzine: yüzüne İ.
 15336 Durdı: Ṭurdı İ.
 15338 zamān-ıdı: zamāndan berü İ. // Dāyimā: Dāʾimā İ.
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15340 Dāyimā başumda bu sevdā-y-ıdı1

ʿAḳl u cān bu ʿışḳ-ıla şeydā-y-ıdı

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Murādum maḳṣūdum hep oldı ḥāṣıl2

Şunı kim ister-idüm oldı vāṣıl 

Ḥelāl olsun baġışladum ḳalanı3

Bile üstine ḳurbān baş u cānı

Resūl didi ki iy ʿUkkāşe bil sen4

Ki cennet ehli olduñ uş direm ben

Ḥarām oldı saña ṭamu daḫı pes5

Yöri var ṭamudan ḳorḳmaġuñı kes

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
15345 Pes Müsülmānlar yine aġladılar6

Her biri ʿUkkāşeye yiglediler

 Baḫtulu sini kim olduñ baḫtulu7

Kim degülsin ṭamudan sen ḳorḫulu 

Kim öper ḳoçar kimi öper elin
Pes Resūlu’llāh dönüp didi hemīn 

Elvidāʿ size emānet elvidāʿ18

Elvidāʿ yā ehl-i beyʿat elvidāʿ

Elvidāʿ dir yā cemāʿat elvidāʿ
Elvidāʿ yā ehl-i ṣoḥbet elvidāʿ

13550 Allāha ıṣmarladum sizi yörüñ9

Sünnetümi ḫoş dutuñ iḥyā görüñ  

 15340 Dāyimā: Dāʾimā İ; bu: bir A. // ʿAḳl u: ʿAḳl-ı A.
 15341 ḥāṣıl: vāṣıl A. // Şunı: Bunı İ; vāṣıl: ḥāṣıl A.
 15342 üstine: üstüne İ.
 15343 uş: İ nüshasında yoktur.
 15345 ḳorḳmaġuñı: ḳorḳmaġı İ.
 15344 yiglediler: dir didiler A, İ.
 15346 sini: seni İ. // sen ḳorḫulu: hīç ḳorḳulu İ.
1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 412a).
 15350 dutuñ: ṭutıñ İ.
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Didi bunı durdı Peyġāmber hemān1

Dutdılar pes iki yanından revān

Ṣol yanından Fażl ṣaġından ʿAlī12

Ṭoladılar ḳolı üstine ḳolı

 İkisinüñ omuzına ellerin3

Ḳodı şöyle uzaduban ḳolların

Ol Resūli şöyle dir götürdiler4

ʿĀyişenüñ ivine getürdiler

15355 A 484a Ḳopdı müʾminler içinden bir fiġān5

Ṭoldı bu yir çıḳdı ün tā āsumān 

Şehr içine ulaşup ün oldı dir6

İşidenler cümle maġbūn oldı dir 

ʿĀyişe ivinde Peyġāmber hemīn7

Ḳaldı anda ḳodılar oldı emīn 

 Varduġınca żaʿf żiyāde oldı dir 
Pes Melekü’l-mevte buyruḳ geldi dir 

Yöri zībā luṭf-ıla ḫūb bū-y-ıla8

Güle güle şöyle gökçek rū-y-ıla

15360 Ol ḥabībüm rūḥını baña getür9

Cānını al ḥükmi yirine yitür 

İşbu cāndan rūḥ-ı ḥayrānī ola
Maḳṣūdı rūḥı ṭabīʿ-ile bile

Ol İlāhī nūr ki rūḥ-aʿẓam-durur
Cümle-yi ervāḥa andan yol varur

 15351 Didi bunı durdı: Bunı didi ṭurdı İ. // Dutdılar: Ṭutdılar İ.
1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 412a).
 15353 omuzına: omuzuna İ. // uzaduban: uzadıban A.
 15354 ivine getürdiler: evine yaturdılar İ.
 15355 bu: İ nüshasında yoktur.
 15356 oldı dir: didiler İ. // oldı dir: oldılar İ.
 15357 ivinde: evinde İ; hemīn: hemāñ İ.
 15358 ḫūb: ḫoş İ.
 15360 ḥükmi: ḥükmüni İ.
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İ 407a Ol alur virür anı ancaḳ hemān
Kim ḳarışmaz daḫı kimse bī-gümān 

Şöyle kim ol dāyimā söyler-idi1

“Velleẕī nefsī bi-yedih”12dir-idi

15365 İllā iy cān alıcı direm saña3

Ḳatı ḥurmet birle varġıl sen aña 

Destūr almadın içerü girmegil4

Ol ḥabībümi edebsüz görmegil 

Ululıġum ḥaḳḳı-çün andan ʿazīz5

Kimse ḫalḳ eylemedüm siz bilesiz 

 Kimse andan fāżıl u andan şerīf6

Ben yaratmadum daḫı andan laṭīf 

İndi ʿAzrāʾīl ḳatı ḫūb yüz-ile7

Ḳāmet-i zībā vü gökçek söz-ile

15370 A 484b Bir ʿArab ṣūretlü geldi durdı ol8

Ḳapu ḳaḳdı kendüyi bildürdi ol

Didi yā ehl-i beyt tāc-ı risālet29

İçerü girmege var mı icāzet

Fāṭıma didi ki yā eḫā’l-ʿArab10

Vaḳti degül destūr itmegil ṭaleb 

 Kim Resūl meşġūl-durur kendüzine11

Şimdi hīç kimse görinmez gözine  

 15364 dāyimā: dāʾimā İ. // biyedih: bike A, biyedük İ.
1 “Canım kudreti elinde olan Rabbime (yemin olsun ki)” anlamında bir sözdür.
 15365 birle: ü birle A.
 15366 almadın: olmadın İ.
 14267 andan: eyle İ.
 15368 fāżıl u: fāżılı A.
 15369 söz: yüz İ.
 15370 durdı: ṭurdı İ.
2 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15372 eḫā’l: aḫı İ.
 15373 gözine: gözüne İ.
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Yine ʿAzrāʾīl çaġırdı söyledi
Ḫoş selām virdi taḥiyyat eyledi 

15375 Pes didi yā ehl-i beytü ve’l-kirām1

Şems-i ʿālem nūr-ı miṣbāḥu’ẓ-ẓalām 

Var mıdur destūr içerü girmege 
Gelmişümdür ben yüzüñi görmege 

Pes yine dir Fāṭıma kim yā ʿArab
Muṣṭafā meşġūl-durur virme taʿab 

 Pes yine çaġırdı ʿAzrāʾīl hemīn
Açdı gözin ol şefīʿu’l-müẕnibīn 

Ünini ʿAzrāʾīlüñ işitdi çün2

Bildi pes geldügini kim ne-y-içün

15380 Pes didi yā Fāṭıma bu didügüñ3

Ne-durur ne kişidür söyledügüñ 

Didi geldi bir gözel yüzlü ʿArab
Maḳṣūdı varmış ḳılur destūr ṭaleb 

Didi iy ḳızum ol aʿrabī degül4

Ol yıḳan leẕẕetleri ol-durur ol

 Ol cemāʿatlar ṭaġıdan ol-durur
Cān alıcıdur ol ulu ḳul-durur

Geldi ol ḳabż-ı emānet itmege 
İrdi buyruḳ āḫirete gitmege 

15385 A 485a Destūrınsuz girme didiler aña5

Ol anuñ-çün durdı söyleşür saña

Var ḳapuyı aç digil destūr-durur6

Sen hemān dön ol gelür kendü girür 

 15375 Pes didi: Didi kim İ; ve’l-kirām: ve’l-kerem A. // ẓalām: ẓulem A.
 15379 Ününi: Ünini İ.
 15380 durur: ṭurur İ.
 15382 iy: A nüshasında yoktur.
 15385 durdı: ṭurdı İ.
 15386 ḳapuyı: ḳapu İ. // kendü: kendi İ.
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İ 407b Fāṭıma çıḳdı ḳapu açdı hemān 
Kimse görmedi yine döndi revān 

 Girdi_içerü dıñladı Peyġāmbere1

Bir kişi virdi selām ol servere

Pes cevāb virdi Resūlu’llāh daḫı2

Döndi söyledi didi kim yā aḫı

15390 Bizi geldüñ mi ziyāret itmege3

Yāḫu geldüñ ḳabż-emānet itmege 

Didi geldüm kim ziyāret eyleyem4

Hem buyursañ ḳabż-emānet eyleyem 

Baña buyruḳ oldı kim fermānuñı5

Dutam al dir-iseñ alam cānuñı 

 Yoḳ dir-iseñ uş dönerem giderem 
Her ne buyurursañ eyle iderem 

Didi Peyġāmber iy aḫı ʿAzrāʾīl
Ḳanda-durur nişe gelmez Cebrāʾīl

15395 Didi ḳodum anı dünyā göginde16

ʿAzā ider melekler aña anda7

Aġlar-ıdı ol melekler üşdiler8

Hep ʿazā idüp bile aġlaşdılar

Ger buyursañ rūḥuñı ḳabż ideyüm9

Cennet-i Firdevse alup gideyüm 

 Varasın rūḥ-ı Naʿīm reyḥāne sen10

Key yaḳın ḳonşı_olasın Raḥmāna sen

 15388 dıñladı: geldi İ.
 15389 Döndi söyledi: Söyledi döndi İ.
 15390 Bizi: Beni İ.
 15391 kim: ki İ. // buyursañ: buyursam A.
 15392 Dutam: Ṭutam İ; iseñ: isem A.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15395 ʿAzā: Ġazā İ.
 15396 ʿazā: ġazā İ.
 15397 buyursañ: buyurursañ İ; ideyüm: ideyim A, iderem İ. // alup: alıp A; gideyüm: gideyim A, giderem İ.
 15398 rūḥ-ı: rūḥ u A. // olasın: ol İ.
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Ger dilerseñ Nūḥ u Ādem ʿömrini1

Daḫı Şītüñ Ḥaḳ saña virsün anı

15400 A 485b Bu Medīne ṭaġların altun ide2

Ḳanda kim gider-iseñ bile gide

Yir gök ehli ḥükmüñe fermān ola 
Dilegüñce cānuña emān ola

Pes Resūlu’llāh didi kim yā aḫı3

Āḫiri n’olur digil bunuñ daḫı

 Didi ʿAzrāʾīl ölümdür āḫiri4

Her ne deñlü dünyede olsañ diri

Didi çünkim çāre yoḳ pes tīzirek5

Dūst ḳatına tīzirek varmaḳ gerek 

15405 İlle bir dem ṣabr ḳıl yā ʿAzrāʾīl6

Tā ki gelsün ḳardaşum ol Cebrāʾīl

Didi ʿAzrāʾīl işitdüm yā Resūl
Sözüñi oldum muṭīʿ ḳıldum ḳabūl

Pes olar bu sözde-y-iken dir hemīn 
İndi gökden geldi Cebrāʾīl emīn

 Pes selām virdi Resūlu’llāha ol 
Hem cevāb virdi selāmına Resūl

Döndi didi yā Resūla’llāh selām 
Ḥaḳ Taʿālā virdi saña yā imām

15410 Didi var görgil ḥabībüm nicedür7

Ḳatı zaḥmet çekdi niçe gicedür

 15399 dilerseñ: dilersen İ; Nūḥ u: Nūḥ-ı A; ʿömrini: ʿömrüni A, İ. // virsün: virdi A; anı: onı A.
 15400 iseñ: ise A.
 15402 digil bunuñ: bunuñ digil İ.
 15403 dünyede: dünyāda İ.
 15404 tīzirek: tizirek A, tīz İ.
 15405 İlle bir dem: İllā bir İ.
 15410 niçe: nice İ.



1569Sîretü’n-Nebî

İ 408a Didi Peyġāmber şükür çoḳ ḥamd aña1

Kim anuñdur ḥamd şükür öñden ṣoña 

Kibriyā vü hem beḳā vü hem devām 
Hem ululıḳlar anuñ-durur müdām

 İlle şimdi iy ḳarındaş Cebrāʾīl2

Geldi cānum almaġa bu ʿAzrāʾīl

Bir beşāret virgil imdi sen baña3

İntiẓāram durmışam uş ben aña 

15415 A 486a Didi Cebrāʾīl i ḳardaşum saña4

Uş beşāret muştılıḳ öñden ṣoña 

Göklerüñ ḳapularını açdılar5

Revḥ ü reyḥān yollaruña ṣaçdılar 

Hem bezediler sekiz cennetleri 
Cennet içre düzdiler niʿmetleri 

 Ḥūrīler düzdi bezedi özlerin6

Kim ayaġuña süreler yüzlerin 

Hem yidi ṭamularuñ ḳapuların7

Baġladılar yapdılar cümle varın 

15420 Hem ṭoḳuz gökler melekleri ḳamu 
Yoluña geldi dirildi iy ulu 

Muntaẓırdur ḳamu yüzüñ görmege8

Ḫāk-i pāyuñ gözlerini sürmege

Didi Peyġāmber i Cebrāʾīl saña19

Bu degüldür ṣorduġum dime baña 

 15411 ḥamd şükür: ḥamd-i şükr İ.
 15413 İlle: İllā İ.
 15414 baña: aña İ. // durmışam: ṭurmışam İ; aña: saña İ.
 15415 ḳardaşum: ḳarındaşum İ.
 15416 Göklerüñ: Göklerin İ.
 15418 Ḥūrīler: Ḥūriler A.
 15419 ṭamularuñ: ṭamuların İ.
 15421 yüzüñ: yüzün İ. // pāyuñ gözlerini: pāyuña yüzlerini İ.
1  Bu beyit A nüshasında derkenara yazılmıştır.
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 Didi Cebrāʾīl beşāret bilesin
Yirden evvel dirilen sen olasın

Hem ḳıyāmetde şefāʿat eyleyen
Sen olasın evvel anı söyleyen

15425 Sen şefāʿat idesin ḳıla ḳabūl1

Ḥaḳ Çalap her ne dilerseñ yā Resūl

Cennete daḫı sen evvel giresin
Hem Livāʾü’l-ḥamd senüñdür göresin

Hem vesīle sinüñ ola yā Resūl2

Cennet içre bir yüce ḫāṣ yirdür ol 

 Bir kişinüñdür yaluñuz ol hemān  
Daḫı kimse varmaz anda bī-gümān

Didi Peyġāmber i Cebrāʾīl saña
Bu degüldür ṣorduġum öñden ṣoña

15430 Ol żaʿīf ümmetümüñ ḥālin digil
N’ola benden ṣoñra anlar söylegil 

A 486b Didi Cebrāʾīl ki olmaġıl melūl3

Ġam yimegil anlaruñ-çün yā Resūl

Dünye dükenüp ḳıyāmet ḳopıcaḳ4

Evvel āḫir ḫalḳ tamāmet ḳopıcaḳ 

 Sen oları ḳayırıcı olasın
Ṭamu_odından ayırıcı olasın

Ümmetüñ ḥaḳḳında ḳamu yā Resūl
Her ne dirseñ Ḥaḳ Çalap ḳılur ḳabūl 

15435 Çün yazuġın anlaruñ ṣaġışlaya5

ʿĀṣīlerin hep saña baġışlaya

 15425 Çalap her: Çalapdan İ; dilerseñ: dilersin İ.
 15427 sinüñ: senüñ İ.
 15431 anlaruñ-çün: anlar içün İ.
 15433 Dünye dükenüp: Dünyā tükenüp İ.
 15435 ʿĀṣīlerin: ʿĀṣilerin A.
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İ 408b Sensin ādem oġlanınuñ ekremi
Ḥaḳ senüñ-içün yaratdı ʿālemi

İy ḫoş-ā-ḫoş baḫtuludur ümmetüñ 1

Kim olara böyle vardur himmetüñ 

 Sen şefāʿat ḳılasın öñden ṣoña
Ḥaḳ baġışlaya ḳamusını saña

Ḫoş saʿādet devlet issi olalar
Az ʿibādetden çoḳ aṣṣı bulalar 

15440 Girmeyince ümmetüñ tā yā imām 
Daḫı ümmetlere uçmaḳdur ḥarām 

Sen degül miseñ zemīn ü āsumān 
Ṭamu uçmaḳ Ḥaḳ yaratmazdı hemān 

Sen gidicek yirüñe ḳāʾim maḳām 
Ben oluram ümmetüñe yā imām 

 Çoḳ şükürler itdi Peyġāmber hemān2

Didi uş ḫoş oldı göñlüm bu zamān 

Döndi Cebrāʾīl didi kim yā Resūl
Ḳabrüñi nirede ḳılursın ḳabūl 

15445 Göklere mi çıḳaralum biz seni3

Yāḫu yirde mi dilersin sen seni 

A 487a Didi Peyġāmber dilerem iy aḫı
Ümmetümle yirde olam ben daḫı 

Ümmetümle bile ṭopraḳda ṭuram4

Yirden anlaruñla başum ḳalduram

 Didi Ṣıddīḳ yā Resūla’llāh buyur 
Ol mubārek gevdeñi kimdür ki yur 

 15437 ḫoş-a: ḫōca İ.
 15443 hemān: hemīn İ. // uş: kim İ; bu zamān: hemīn İ.
 15445 dilersin: dilersiñ İ.
 15447 başum: baş İ.
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Didi ʿammum oġlı ol ʿAlī yuya1

Fażl bin ʿAbbās daḫı hem ṣu ḳoya 

15450 Didi Ṣıddīḳ yā Resūla’llāh kefen 
Sen buyurġıl idelüm size neden 

Didi uşda göñlegüm perdem kefen2

Eylegil baña bulardan anı sen 

Didi Ṣıddīḳ yā Resūla’llāh saña 
Kim ḳılısardur namāzı di baña 

 Didi çün kefenleyesiz yuyasız3

Beni ḳabrüm ḳırañında ḳoyasız 

Ḥaḳ Taʿālā kendüsi ol bī-niyāz 
Baña evvel ol ḳılısardur namāz 

15455 Ṣoñra pes cümle melekler geliser 
Hep bölük bölük namāzum ḳılısar 

Anlaruñ ardınca ḳamu  geleler14

Ehl-i beytüm hep namāzum ḳılalar

Anlaruñ ardınca müʾminler gele5

Hep bölük bölük namāzumı ḳıla 

Fāṭıma pes āh idüben aġladı
Yā baba işbu firāḳumuz didi 

 Ayrulıḳ ne vaḳte degin olısar6

Sini ḳızuñ yine ḳanda bulısar

15460 Ol ḳıyāmet güni ḳopıcaḳ ʿaceb 
Ben seni ne yirde ḳılayum ṭaleb 

 15449 ʿAbbās: ʿAbbāsdan İ.
 15451 göñlegüm: gömlegüm İ.
 15453 ḳırañında: ḳırañına İ.
1 Bu beyit sadece Berlin nüshasında yer almaktadır (Berlin 414b).
 15457 namāzumı: namāzımı İ.
 15459 Sini: Seni İ.
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Didi ḳızum ḳopıcaḳ maḥşer güni1

Bulasın mīzān ḳatında sen beni 

A 487b Ümmetümüñ ben terāzüsin dutam12

Aġır idem ṭartılur-iken yitem 

İ 409a Hem beni yine Ṣırāṭda bulasın3

Cehd idesin sen de anda gelesin 

 Ümmetümüñ duta duta ellerin4

Ol Ṣırāṭdan geçüriserem varın

15465 Ḥavż-ı Kevẟerde bulasın sen beni5

Ben daḫı anda gözedürem seni 

Ṭolduram ḳablara ṣu anda duram6

Ümmetüm ṣusuzlarına ṣu virem 

Hem daḫı ʿarş altına sen gelesin 
Anda daḫı hem beni sen bulasın 

Secde ḳılup Ḥaḳ Çalaba söyleyem7

ʿĀṣī ümmetüm şefāʿat eyleyem

 Pes didi kim iy ḳızum gelgil yaḳın 
Çünki geldi öpdi ḳoçdı pes hemīn 

15470 Didi kim yā Fāṭıma olma melūl 
Ḥaḳ Taʿālā diledüm ḳıldı ḳabūl 

Kim tīzirek gelesin ḳızum baña28

Kim zīrā müştāḳ oluram ben saña9

Ehl-i beytümden ḳamu öñdin baña 
Sen gelürsin iy ḳızum direm saña 

 15462 Bulasın mīzān ḳatında sen beni: Aġır idem ṭartılur-iken her kesi İ.
1 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
 15463 idesin: idüben İ.
 15464 duta duta: ṭuta ṭuta İ.
 15465 sen: hem İ.
 15466 ḳablara ṣu: ṣu ḳablara İ; duram: ṭuram İ.
 15468 ümmetüm: ümmete İ.
2 İ nüshasında 15447. beytin ikinci dizesiyle 15448. beytin ikinci dizesi yer değiştirmiştir.
 15471 tīzirek: tizirek A.
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Tañrıya ıṣmarladum varuñ sizi
Yā cemāʿat müʾminīn ḳamuñuzı

 Ben giderem āḫirete düşdi yol1

Pes mubārek yüzini örtdi Resūl

15475 Didi iy cān alıcı durġıl örü2

Buyruġı yirine yitür gel berü 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Hemān ʿAzrāʾīl āşikār oḳıdı3

Ki rāvīler işitdi bunı didi

ي ِاٰلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة Ḍ َفاْدُخ۪لي ۪في ِعَبا۪دي Ḍ َواْدُخ۪لي َجنَّ۪تي14 ِاْرِجٓع۪

A 488a Resūlu’llāh hemān gül gibi derler5

Ki müşkden daḫı yig ḳoḳardı dirler 

Mubārek elini ṣuya baturur6

Alur pes gögsinüñ üstine urur

 Didi cān acısı düşvār olurmış
Ḳamu aʿżāları işden ḳalurmış

15480 İlāhī ümmetüme hem baña sen
Geñez ḳıl cān acısın itgil aḥsen

Didi yā ʿAzrāʾīl şöyle bilesin7

Ki cānın ümmetümüñ çün alasın

Olara idecegüñ zaḥmeti sen8

Baña it ḳamusın direm saña ben

 15474 yüzini: yüzüni A, İ.
 15475 durġıl: ṭurġıl İ. // yirine yitür: yitür yirine İ.
 15476 āşikār: āşikāre A, İ.
1 “(Allah şöyle der): Ey huzur içinde olan nefis!” “Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön!”  

“(İyi) kullarımın arasına gir.” “Cennetime gir.” Fecr, 89/28, 29, 30. Bu âyetler  İ nüshasında yoktur.
 15477 dirler: terler İ. 
 15478 üstine: üstüne İ.
 15481 alasın: olasın İ.
 15482 idecegüñ: idecegün İ.
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Żaʿīflerdür olar döymez ʿaẕāba 
Yazuḳlular-durur gelmez ḥisāba

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 Diñdi Peyġāmber yüzini açdılar1

Gördiler gitmiş Resūl aġlaşdılar

15485 İlle yüzi daḫı nūrlu tāze ter2

Yatmış uyır ṣanki yanaġında der 

Dögdiler başlarını aġlaşdılar3

Yire gözden ḳanlu yaşlar ṣaçdılar 

Şöyle kim müʾminler itdiler fiġān
Ṭoldı aġlamaḳ zemīn ü āsumān

İ 409b Yir gök ehli oldı giryān aġladı4

ʿAvret ü er uşaḳ oġlan aġladı

 Aġladı ol gün zemīn ü āsumān
Aġladı ol kevn ü mekān-ıla zamān

15490 A 488b Aġladı ol gün nebāt ḥayvān daḫı
Aġladı ʿaḳl u göñül nefs cān daḫı

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Fiġān ider ġurāb vīrānelerde
Ki aġlar ṭūṭī şekker-ḫānelerde 

Gülistānlarda bülbüller fiġānı
Ḳılurlar kim cihānuñ gitdi cānı 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Yidi göklerde melekler aġladı5

ʿArş u kürsī vü felekler aġladı

 15484 yüzini: yüzüni İ.
 15485 İlle: İllā İ.
 15486 Dögdiler başlarını: Dökdiler yaşlarını İ.
 15488 uşaḳ oġlan: oġlan ḳamusı İ.
 15493 ʿArş u: ʿArş-ı A.
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 Her ne kim var müʾminīn hem müʾmināt1

İns ü cinn ü müslimīn hem müslimāt

15495 Hep işiden oldı maġbūn aġladı
Gice gündüz ay u hem gün aġladı

Ḫāṣ muḳarrebler bile ʿarş aġladı2

Levḥ-i maḥfūẓ kürsī hem ferş aġladı 

Geldiler ḳuşlar havāya uşdılar3

Şol ḳadar aġlaşdılar kim düşdiler

İy Müsülmānlar gelüñ kim biz daḫı4

Aġlaşalum derd-ile hem siz daḫı

 İy gözüm yaş yirine ḳan aġla sen
İy göñül yan oda iy cān aġla sen 

15500 Kim bu derde yiridür cān aġlamaḳ
Yaş n’olur gözler gerek ḳan aġlamaḳ 

Ol yazuḳlular ümīdi serveri
Gör ki dünyā n’itdi ol Peyġāmberi

Pes n’ide dirsin digil saña daḫı5

ʿĀḳil-iseñ uymaġıl aña daḫı

Her ne deñlü kim başuñı ḳaldurur 
Ṣoñra döner yire urur öldürür 

 Her ne kim virdük-ise olur ḥisāb
Cāna bundan gidicek olur ʿaẕāb 

15505 A 489a Fāṭıma dir şöyle kim ḳıldı fiġān
Kim anuñ derdine yandı ins u cān 

 15494 hem: ü İ. // hem: ü İ.
 15496 bile: ile ki İ.
 15497 kim: ki İ.
 15498 siz: biz İ. // siz: biz İ.
 15502 dirsin: dirsiñ İ. 
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Aġlamaḳ ögürmek üni ʿālemi1

Dutdı kim aġlardı ḥayvān ādemī

Fāṭıma didi yine çoḳ aġlamañ2

Bu nebī üstine artuḳ aġlamañ

Kim Resūl çoġ aġlamaḳ nehy eyledi3

Ölüye çoġ aġlamañ hem siz didi

 Pes hemān gitmek yaraġın gördiler 
Ṣu getürdiler yumaġa urdılar

15510 Ol cihānuñ cānınuñ pāk cismini4

Yatduġı yirinde perde-y-le anı

Pes ʿAlī kendü eli-y-ile yudı
Fażl bin ʿAbbās daḫı hem ṣu ḳodı

Ol ʿAlī didi yur-iken nā-gehān
Ḳulaġuma geldi dir bir ün nihān

İ 410a Örtüñüz Peyġāmberi açıldı ol 
Görürem kim bir dizi açuḳ Resūl

 Örtdüm anı bildüm ol maʿṣūm-durur 
Kim inanmazsa aña maḥrūm-durur 

15515 Her yaña kim ben dilerdüm dönderem5

Ol dönerdi çün hemān ben el uram 

Bildüm anı ḫāṣ melāʾikler-durur6

Kim gelüpdür yumaġa yardım ḳılur 

Cebrāʾīl gökden getürdi bir ḳoḫu 
Ol mubārek kefen üzre ṣaçdı o

 15506 ögürmek: ögürmeḳ İ. // Dutdı: Ṭutdı İ.
 15507 çoḳ: çoġ A. // üstine: üstüne İ.
 15508 çoġ: çoḳ İ; aġlamaḳ: aġlamaġı İ. // çoġ: çoḳ İ.
 15510 yirinde perde-y-le: yirde yudılar pes İ.
 15515 dönderem: döndürem İ. // çün hemān ben: ben hemān çün İ.
 15517 melāʾikler-durur: melekler döndürür İ.
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Beñzemez hīç bu cihān ḳoḫusına1

Ṣaçdı Peyġāmber kefeni üstine

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 Muʿaṭṭar oldı müʾminler dimāġı
Ve-līkin yandı cānlar sızdı yaġı

15520 A 489b Rebīʿu’l-evvelüñ on sekizinde2

Düşenbeh güni ʿĀyişe evinde

Vefāt itdi Resūl gitdi cihāndan3

Hümā-yı rūḥı uşdı āşiyāndan

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ol ʿazīz ʿömrinden altmış yıl tamām
Daḫı üç yıl geçmiş-idi bī-kelām

Hem mubārek ṣaḳalında aḳca ḳıl
On yidi dāne var-ıdı şöyle bil

 Ḳabrini yatduġı yirde ḳazdılar4

ʿĀyişe_ivinde yirinde düzdiler

15525 Gūrınuñ yanında ḳodılar anı5

Dınmadılar kimse si-şenbih güni

Hem çehār-şenbeh güni daḫı tamām
Kim feriştehler namāz ḳıldı müdām

Yol bulımaz-ıdı ādem varmaġa6

Yir yoġ-ıdı bir kişi hīç durmaġa

Rūz-ı penç-şenbeh Müsülmānlar daḫı
Geldiler bölük bölük anlar daḫı

 Ḳıldılar Peyġāmber üstine namāz7

Aġlaşup didiler iy deryā-yı rāz

 15518 ḳoḫusına: ḳoḳusına İ. // üstine: üstüne İ.
 15520 Rebīʿu’l-evvelüñ: Rebīʿu’l-evvel ayuñ İ.
 15521 Humā-yı: Hemāñ İ.
 15524 ivinde: evinde İ; yirinde: yirin İ nüshasında mükerrer yazılmıştır.
 15525 anı: onı A.
 15528 durmaġa: ṭurmaġa İ.
 15529 üstine: üstüne İ.
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15530 Saña daḫı niçesi irdi ölüm
Kim ḥabīb ortasına girdi ölüm

Pes kime olısar ölmekden necāt
İḳtiżā böyle ider işbu ṣıfāt

Pes ḳodılar ḳabrine Peyġāmberi
Anı daḫı yidi gör işbu yiri 

Cumʿa gicesi Resūlu’llāhı dir
Ḳodılar yire Ḥabību’llāhı dir

A 490a Hem yine yatduġı yirinde anı1

Ḳodılar Ḥaḳ buyruġı-la cismini

15535 Ol ʿAlī şöyle rivāyet eyledi
Ḳabrine ḳodum Resūli çün didi 

Deprenür-idi dudaġı diñledüm 
Ḳulaġum urdum sözini añladum 

Ümmetī dir ümmetī dir ümmetī
Ümmetine gör niçedür himmeti 

İ 410b Ümmet olġıl tā selāmet olasın 
Ṣaḳın olmasun melāmet olasın

 Pes ṣaḥābe cemʿ olup aġlaşdılar 
Dökdiler baş ḳanlu yaşlar ṣaçdılar 

15540 Cümle ol şehr ehli giryān aġladı2

Yandı cānlar oldı biryān aġladı 

Şöyle kim derd-ile ḳıldılar fiġān
Ṭoldı ün-ile zemīn ü āsumān

Gördiler aġladı ḥayvānlar ḳamu
Ota ṣuya ṣunmadı anlar ḳamu

Cemʿ oluban geldi ḳuşlar aġladı3

Hep ṣoḳaḳlar ṭaġ u ṭaşlar aġladı

 15534 yirinde: yirde İ.
 15540 ol: İ nüshasında yoktur; ehli: oldı A.
 15543 oluban: olıban A.
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 Hem göñüller yandı gözler aġladı
Her biri söyledi sözler aġladı

15545 Pes yine didiler itmeñ çoḳ fiġāñ
Kim Resūl nehy eylemiş-durur ʿayān

Cümle aṣḥāb aġlaşuraḳ vardılar
Fāṭımaya taʿziyeler virdiler

Yā İlāhī dirligümüz şöyle kim
Muṣṭafā_ʿışḳı üzre düzdüñ iy Kerīm

 

A 490b Āḫirümüz hem anuñ ʿışḳı-y-ıla
Ḳıl senüñ ʿışḳuñ-ıla daḫı bile

 ʿIşḳı-y-ıla cānumı yandurıvir
Göñlümi uyḫudan uyandurıvir

15550 Benligümden beni āzād idivir1

Senligüñle sen beni şād idivir

Rūzī ḳılġıl dār-ı ʿuḳbāda baña
Kim şefāʿat birle ol beni aña

Pes ṣaḥābe merẟiyeler söyledi
Her biri bir söze bünyād eyledi

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ebū Bekrī didi iy Ḥaḳ ḥabībi2

Ki sendüñ cümle derdlerüñ ṭabībi

 Ölüm derdine dermān bulmaduñ mı3

Ölümden sen de emān bulmaduñ mı

15555 ʿÖmer didi ki iy Allāh Resūli4

Ki sensin Tañrınuñ key ulu ḳulı

Ölüm hīç saña ḥurmet eylemedi
Emān virmedi ʿizzet eylemedi

 15550 beni: seni İ.
 15553 sendüñ: sendin İ.
 15554 emān: āmān İ.
 15555 iy: iy yā A. // sensin: sensiñ İ; key: böyle A; key: İ nüshasında yoktur.
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fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Pes didi ʿOẟmān ki iy sulṭān saña1

Geldi gökden vaḥy hem Ḳurʾān saña

Sen ölümden pes niçün ḳurtılmaduñ2

Vaʿde yitdi bir dem emān bulmaduñ

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
 ʿAlī didi ki iy şāh-ı yigāne3

Senüñle faḫr ider-idi zamāne

15560 Niçe ḳıydı saña bu fānī dünyā
Senüñle faḫr iderdi ḳanı dünyā

Pehlevānlar ḳabri üzre durdılar14

Ṭopraġını gözlerine sürdiler5

Didiler ʿahdümüz böyle degüldi26

Bizüm bu cehdümüz böyle degüldi

A 491a, Dilerdük biz öle-y-idük öñüñde7

İ 411a Dilemezdük diri olmaḳ ṣoñuñda

 Dirīġā şol öñüñde cengümüz hāy
Çıḳardı göklere gülbengümüz hāy

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
15565 Şimdi uş aġlaşalum gülbeng-ile8

Çünkim ölmedük öñüñde ceng-ile

Cümle Enṣār zārılıḳlar itdiler 
Döndiler pes evlerine gitdiler

Geçdi Ṣıddīḳ yirine oldı imām
Bu kitāb hem burada oldı tamām

 15557 ʿOẟmān ki: kim ʿOẟmān İ.
 15558 niçün: neçün A. // emān: āmān A.
 15559 ki: kim İ.
1 Bu beytin vezni “fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün”dür.
 15561 durdılar: ṭurdılar İ.
2 Bu beyit A nüshasında yoktur.
 15563 olmaḳ: ḳalan A; ṣoñuñda: ṣoñında İ.
 15565 Çünkim: Çünki İ.
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Hezārān biñ şükür el-ḥamdü li’llāh11

Ki tevfīḳ virdi ben ḳulına Allāh2

 Ḥaḳ Taʿālā raḥmet eylesün aña23

Kim yazanı bir duʿā-y-ıla aña

Ḫātime34

15570 Göñül gel bezm-i ʿışḳa cān-fişān ol45

Bıraḳġıl benligüñi küllī cān ol6

Yüz çevür senden ki yüzin göresin7

Bī-ḫaber ol tā ḫaberler viresin

Olmaġıl ṭop gibi sergerdān göñül
Gel berü ortaya uş meydān göñül

Kim seni irişdürür çevgān göñül
Şāh öñinde ḳılmaġa cevlān göñül

 İy ezelden dāne-ḫūr ḳuş uçagör8

Ḳalma bu dār-ı ġurūrda geçegör

15575 N’idersin ḫākden kevn ü fesādı59

Bu mātem-ḫānede sen umma şādı10

Var-durur ʿilmüñ ḳo resm ü ʿādeti11

Aṣl u pāküñ kimdür iy yüzi ḳatı

A 491b Melekler dānişüñden reşk iderler612

Niçün ḥayvān gibi dīvler yiderler13

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15568 ḳulına: ḳuluna İ.
2 Bu beyit A nüshasında yoktur.
3 Başlık İ; A nüshasında başlık yoktur. Bu bölüm M nüshasında yoktur.
4 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15570 benligüñi: benligi İ.
 15571 yüzin: yüzi İ.
 15574 İy: Sen İ. // dār (Berlin 417b): dām A, İ; geçegör: uçagör İ.
5 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15575 Nidersin: Nidersiñ İ.
 15576 resm ü: resm-i İ. // Aṣl u: Aṣl-ı A.
6 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15577 niçün: neçün A.
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Nisbet-ile çün ḫalīfesin bugün1

Dīve müzd-ver olduġuñ pes ne-y-içün

 Varma Ḳārūn gibi bu yir altına2

Çıḳ Kelīmu’llāh gibi Ṭūr üstine

15580 İy ḫalīfe olma eyleyüp ḫilāf3

Nā-ḫalef Belʿam gibi işi güzāf

Meyl-i dünyā gör ki n’itdi Belʿamı
Şādılıġın aldı virdi bol ġamı

Sen seni iste ki sensin iy oġul4

Kāf u nūn kim anda maḳṣūd oldı ol

Cevher ü cism-ile ḫaṭṭ u noḳṭa hem5

Āsumān u hem zemīn nūr u ẓulem

 Bu ḳamu hep senüñ-içündür iy dūst16

Ki nāẓırsın vü hem manẓūr iy dūst

15585 Kūçe-yi ʿāmı ʿimāret idüben7

Ḫāne-yi ḫāṣı ḫarāb itdüñ neden

İy vefāsuz niçe inṣāf dūr ola8

Mest ola dīv ü melek maḫmūr ola

İ 411b Bu şikem ṭabl u bu ġavr[uñ] ne-y-içün9

Ceng gibi bu şūr-ı nāleñ ne-y-içün

Ḳaldı sekrüñ şükr yolından ıraḳ10

Mestūr olmaz saʿyuñ uşda görebaḳ

 15578 müzd-ver: merdūd İ; ne: tā İ.
 15579 üstine: üstüne İ.
 15580 İy: Senİ; eyleyüp: eyleyip A. // Belʿam: yaʿlem İ.
 15582 sensin: sensiñ İ.
 15583 Cevher ü: Cevher-i İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15585 Kūçe-yi (Berlin 418a): Göçeri A, İ; idüben: idiben A.
 15586 niçe inṣāf dūr: nicesi inṣāf İ.
 15587 ġavr: ʿizzet İ. // şūr-ı: sūz-ı İ.
 15588 sekrüñ (Berlin 418a): şükrüñ A, İ. // Mestūr: Meşkūr A; saʿyuñ uşda: uşda saʿyuñ A.
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 İy kirām-ı gevher ü ʿālī neseb1

Dānişüñden ḳıl şināsāyı ṭaleb

15590 Yol varanlar dāniş-ile vardılar
Dāniş-ile bize yol gösterdiler

Ādemī dāniş-ile oldı ulu2

Yoġsa ʿālem dīv ü ādem ṭopṭolu

A 492a İy cehil dāġına yaḳan kendüyi
Nefs duzaġına bıraḳan kendüyi

Ḳalmaġıl bu ḫāb u nādānlıḳda sen3

Yoḫsa ḳalduñ çoḳ peşīmānlıḳda sen

 Dānişe düriş ki māyeñ çoḳ-durur
Ḳalma nādānlıḳda ʿöẕrüñ yoḳ-durur

15595 Ol ki ʿālemden seni ḳıldı ulu4

Ḫāb u ḫōr içün mi ḳıldı iy delü

Cehl ulusı oldı çün āb u gilüñ5

ʿİlm oḳı tā dirile cān u dilüñ

ʿİlm-ile olsa ʿamel ḫoş genc olur
ʿİlm-ile olmazsa derd ü renc olur

Ḫande-yi dīvdür ʿilimsüz bil ʿamel6

Saḫrayı şeyṭān çeker merdi cedel

 ʿAmelsüz hem ʿilim dīvānelikdür17

ʿİlimsüz hem ʿamel bīgānelikdür8

15600 Maʿrifet ḥāṣıl ḳıl iy ḳardaş velī9

Ḳīl u ḳālüñ anda hīç yoḳdur yolı

 15589 Dānişüñden (Berlin 418a): Dāniş öñden A; şināsāyı: sināsāyı A, İ.
 15591 Yoġsa: Yoḫsa İ.
 15593 ḫāb: ḫvāb İ. // ḳalduñ: ḳulduñ A.
 15595 ḫāb: ḫvāb İ.
 15596 cān u: cānuñ İ.
 15598 bil: hem bil A, bir İ. // cedel: ḫaẕer İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15599 ʿamel: İ nüshasında yoktur.
 15600 iy: İ nüshasında yoktur. // yolı: eli İ.
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ʿAḳlum irdükce dürişdüm söyledüm1

Türk dilince sīreti naẓm eyledüm

Ol Resūlüñ hicretinden şöyle bil2

Kim sekiz yüz yitmiş ikide-y-di yıl

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Rebīʿu’l-āḫirüñ evvel güninde3

Ṣabāḥ vaḳtinde hem cumʿa güninde

 Tamām oldı ḳalem düşdi elümden
Ḫaṭā vü sehv geçdi-se dilümden

15605 İy Kerīm fażluñ-ıla baġışlaġıl4

ʿĀṣīyem ben çünki sen luṭf eylegil

A 492b Ol Resūlüñ āb-ı rūyı ḥaḳḳı-çün5

Ḥüsni luṭfı ḫulḳı ḫūyı ḥaḳḳı-çün

Ehl-i beyt ü āl-i ebrār ḥaḳḳı-çün6

Ol Muhācir daḫı Enṣār ḥaḳḳı-çün

Ol dürüst girçek erenler ḥaḳḳı-çün17

Cānını ḳurbān virenler ḥaḳḳı-çün

 Ḳıl vesīle bu sözi tā kim Resūl
Ol beni ümmetlige ḳıla ḳabūl

15610 Nefsī nefsī olduġı gün tā meni8

Kendü luṭfından aña ol hā meni

Ol şefāʿat itmez-ise hā meni
Ṭamu dibinde ḳaluram vā meni

 15601 dürişdüm: dürüşdüm İ. // Türk: Türkī İ; dilince: dilce İ.
 15602 ikide-y-di (Berlin 418b): iki-y-idi A, iki didi İ.
 15603 Rebīʿu’l-āḫirüñ: Rebīʿu’l-evvelüñ A.
 15605 çünki: çünkim İ; eylegil: işlegil İ.
 15606 āb-ı: āb u A. 
 15607 beyt ü: beyti İ. // Ol muhācir daḫı Enṣār ḥaḳḳı-çün: Cānını ḳurbān virenler ḥaḳḳı-çün İ.
1 İ nüshasında bu beytin ilk dizesi yoktur.
 15610 Kendü: Kendi İ. // luṭfından: luṭfuñdan İ.
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Gerçi kim yüzüm ḳaradur key ḳatı1

İlle cāndan ümmetiyem ümmeti

İ 412a Gerçi ʿāṣīyem ümīdvārem hemīn2

Kim zīrā oldur şefīʿu’l-müẕnibīn

 Gice gündüz işledügüm hep günāh3

Raḥmet umaram yine zī-rū-siyāh

15615 Didüñ "lā taḳnaṭū min raḥmeti’llāh"14

Beni maġfūr iden oldur i va’llāh5

Hem nebīmüz hem şefīʿdür hem kerīm6

Niçe maġfūr olmayam pes ben leʾīm

Bunca sözlerden murādum ol hemān7

Tā kim ol Peyġāmber-i āḫir zamān

Ümmetiyem ol beni ḳıla ḳabūl
Tañrı bir-durur direm ḥaḳdur Resūl

 Daḫı aña lāyıḳ işüm yoḳ-durur
Añsun ol bini günāhum çoḳ-durur

15620 A 493a Vāy baña ger añmaz-ısa ol beni8

Ṭamuya ilediser bu yol beni

Günde Ḥaḳdan rūḥına yüz biñ selām
Tā ḳıyāmet olsun ol şāhuñ müdām

Her sāʿat yüz biñ ṣalavāt cānına
Bizden olsun ol göñül sulṭānına

 15612 kim yüzüm: yüzüm kim İ. // İlle: İllā İ.
 15613 ümīdvārem: ümīdüm var İ.
 15614 işledügüm: işledigüm İ. // yine zī-rū-siyāh: yine ben rū-siyāh İ.
1 “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin!” Zümer, 39/53. âyetten iktibastır. Âyetin tamamı: “De ki: Ey 

kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bü-
tün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” Bu beytin vezni “mefāʿīlün 
mefāʿīlün feʿūlün”dür.

 15615 maġfūr (Berlin 419a): maġrūr A, İ; vallāh: İlāh İ.
 15616 Hem: Ol İ; nebīmüz: nebīmiz A. // maġfūr (Berlin 419a): maġrūr A, İ.
 15617 kim: ki İ.
 15620 baña (Berlin 419a): aña A, olur İ. // ilediser: iletiser İ.
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Bu Muḥammed ḥaḳḳına kim bir duʿā
Ḳılsa on raḥmet ide aña Ḫudā

 Bu duʿā-y-ıla beni kim ki aña1

Raḥmet itsün Tañrı luṭfından aña

15625 Gel uyan bu nefs ḫābından göñül2

Geç bu dünyānuñ ḫarābından göñül

N’itdi-se Peyġāmbere āḫir zamān3

Saña daḫı bed-ter ider bī-gümān

Ẕerre deñlü dünyede olsa vefā4

Ölmez-idi ol Muḥammed Muṣṭafā

Ger eyüye ḥurmet itse rūzigār
Yire girmez-idi Peyġāmber i yār

 Ger ululardan utansa bu cihān
Ölüm ırmazdı Resūle nā-gehān

15630 Dünye yirinde gelen gider-imiş5

Pes kişi bunı sevüp n’ider-imiş

Çün gelene gitmek-imiş key yaḳın
Ġāfil-iken gel dimesünler ṣaḳın

ʿİlm-i ṣūret āb u gil endīşesi
ʿİlm-i maʿnā cān u dilüñ pīşesi

A 493b Ol ki sini andan artuġa ḳomaz6

Maġz-ı ʿilm oldur ḳoma iy ehl-i rāz

 Cehd ḳıl tā bulasın senden eẟer
Vācib olan bu ʿilimdür iy piser

 15624 Bu: Bir A; kim ki: her kim İ. // Tañrı: İ nüshasında yoktur.
 15625 ḫābından: ḫvābından İ.
 15626 bed-ter (Berlin 419a): biter A, beter İ.
 15627 dünyede: dünyāda İ.
 15630 Dünye yirinde gelen: Dünyāya gelen ḳamu İ.
 15633 sini: seni İ.
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15635 Cehd-ile anda irerse menzilüñ1

Maḳṣūduñ her neyse oldı ḥāṣıluñ

Bil ki göñül işidür keşf-i ʿayān
İşbu maʿnā şerḥ-ile olmaz beyān

Ġaybı ġaybdan bir ḥāl olur āşikār2

Ẕevḳ-ıla bilürler anı bil i yār

İ 412b Genc-i pinhāndur bu ʿilm-i maʿnevī3

Saña gelür çün zī-ḫod bīrūn-revī

 Evvelā ʿilm-i şerīʿat ḳıla sūd
Ṭıfla zīrā yaḫşi yimek ola süd

15640 Şerīʿatsuz ne yoldan kim giderler14

Azarlar her ne ḳoldan kim giderler5

Zübde-yi ʿilmüñ ḥuṣūli dīn-durur6

“Uṭlubu’l-ʿilm”27 bu-durur taʿyīn-durur

ʿİlm-i kesbī ḥāṣıl olmadı-sa ger8

ʿİlm-i mīrāẟı düriş saña yiter

Aç gözüñi pīş u pes ḳılġıl naẓar9

ʿAḳl-ı ferzāne saña üstād yiter

 Kim yaḳīn birdür yaradıcı Ḫudā10

Ẕāt-ı pākinde dime çūn u çırā

15645 Ḥażreti yücedür irmez ḥad-miẟāl11

Ṣıġmaz anda ṣūret ü vehm-i ḫayāl

 15635 Maḳṣūduñ: Maḳṣuduñ A.
 15637 anı: İ nüshasında yoktur.
 15638 Genc-i: Genc u A; maʿnevī: maʿnī İ. // bīrūn-revi: berūn-revi A; revi: vādī İ.
1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15640 söz ne: sözine İ; kim: ki İ.
 15641 Zübde-yi: Zīrā İ. // bu-durur: budur İ.
2 “İlim taleb edin.” Hadisten iktibastır. Hadisin tamamı: “Uṭlubu’l-ʿilme ve lev fī’ṣ-ṣīni: Çin’de bile olsa 

ilmi talep edin.” Câmiü’s-Sağîr, 1/310.
 15642 olmadı-sa: olmaz ise İ.
 15643 naẓar: ḳabūl İ. // ferzāne: merānde İ.
 15644 birdür: bir A. // ü çırā: nā-sezā İ.
 15645 ḫayāl: bī-zevāl İ.
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Anuñ ẕātıdur evvel-i bidāyet11

Yine hem āḫiridür bī-nihāyet2

A 494a Vaṣfını didi velī mevṣūf-ıdı3

Adını didi velī maʿrūf-ıdı

Hem ḥabībidür Muḥammed Muṣṭafā4

Hem Resūli ulu ḳulı muṭlaḳā

 Añladuñsa bu rumūzumdan benüm5

Dem-be-dem oḳı bu sözümden benüm

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
15650 Meger bu nüktelerden biri saña6

Saʿādetden ura bir tīri saña

Ḫalāṣ ide cihān sevdālarından7

Ki ḳurtıla başuñ ġavġālarından

Göñül dut sözlerümi eyle himmet8

Yiter bu deñlü sözler uşda temmet

Ol kişi dünyādan īmānla göçe
Kim baña bundan duʿā ḳılup geçe

 Her ki diler bu duʿāda bulına29

Fātiḥa iḫsān ide ben ḳulına

15655 Bu nüsḫa issine olsun mubārek31011

Dilegin ḥāṣıl itsün Ḥāḳ Tebārek

1 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15646 Yine: Nide İ.
 15647 velī: İ nüshasında yoktur.
 15648 ḳulı: ḳulu İ.
 15649 Dem-be-dem: Dem-ā-dem İ.
 15650 nüktelerden biri: nükteler bize İ. // Saʿādetden: Saʿādetde İ; ura bir tīri: on bu tīr İ.
 15651 sevdālarından: sevdālarında İ.
 15652 dut: ṭut İ; sözlerümi: sözlerimi İ. // temmet: temet A.
2 Bu beyit İ nüshasında yoktur.
3 Bu beytin vezni “mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün”dür.
 15655 Dilegin: Murādın İ.
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Oḳıyanı yazanı diñleyeni11

Raḥmetüñle yarlıġaġıl yā Ġanī

Tañrı raḥmet eylesün ol cān-içün223

Kim oḳıya Fātiḥa yazan içün

1 Bu beyit A nüshasında yoktur.
2 A nüshasında bu beyitten sonra “Sene 939, Feraġa min taḥrīr el-ʿAbd el-żaʿīf el-muẕnib el-muḥtāc 

ilā raḥmeti’llāhi Taʿālā Muṣṭafā Bin Bayezīd fī şehrī Receb āḫiri sene tisʿun ve ẟelāẟüne ve tisʿu miʾeti: 
Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine muhtaç, günahkâr, âciz bir kul olan Mustafa Bin Bayezid, Recep ayının 
sonunda, 939 yılında bu eseri tamamladı.” kaydı vardır.

 15657 eylesün: eyleye İ.
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Enes  598, 604, 605, 613, 845, 1358
Enes bin Mālik  600
Enes Mālik  598
Enṣār  610, 611, 612, 625, 626, 627, 

629, 636, 756, 757, 767, 770, 
776, 806, 808, 810, 811, 814, 
819, 832, 834, 861, 873, 882, 
897, 915, 947, 948, 960, 967, 
969, 970, 971, 1166, 1169, 
1171, 1175, 1247, 1301, 1319, 
1352, 1371, 1382, 1383, 1384, 
1385, 1386, 1388, 1533, 1581, 
1585

Enṣārī  767, 1365, 1369
Esʿad  604, 605, 613
Esed  1168, 1170, 1173, 1174, 1177, 

1178, 1182
Esed ibn-i Ġuveylem  1162, 1168, 

1170, 1175, 1199
Esmā  648, 1469
Esved  680, 698, 766, 767, 777, 822
Esved bin Miḳdād  1086
Esved oġlı Miḳdād  696
Esved-i Kündī  698
Eşmaṭ  924, 927, 932
Evs  584, 613, 623, 671, 869
Eyyūb  223, 528

F
Fārisü’l-ebrār  1182, 1378
Fārisü’l-İslām  1003

Fāṭıma  259, 377, 494, 546, 908, 926, 
1530, 1531, 1539, 1540, 1553, 
1558, 1559, 1561, 1565, 1566, 
1567, 1572, 1573, 1576, 1577, 
1580

Fātiḥa  256, 287, 371, 596, 606, 680, 
789, 861, 900, 923, 952, 988, 
991, 1040, 1099, 1158, 1237, 
1321, 1422, 1460, 1497, 1545, 
1546, 1589, 1590

Fāżıl  832
Fażl  199, 317, 750, 751, 1292, 1346, 

1387, 1390, 1391, 1392, 1397, 
1399, 1400, 1402, 1407, 1421, 
1483

Fażl bin ʿAbbās  1572, 1577
Fażl ibn-i ʿAbbās  877, 1386, 1388, 

1389, 1390
Ferd  1486
Ferhād  702, 732
Feylūḳ  321, 322, 329
Firʿavn  494
Firdevs  855, 859, 1172, 1470, 1487, 

1567
Furḳān  1501
Fużāle  1319

G
Ġālib  284, 285, 546, 1002, 1176
Ġamze  829
Ġanī  202, 209, 334, 382, 499, 545, 

627, 779, 789, 820, 861, 900, 
920, 952, 991, 1098, 1460, 
1487, 1546, 1590

Ġānim  1137, 1139, 1140, 1146, 1148
Ġazāle  664, 666
Ġazālü’l-vādī  663
Gerdūs  1424, 1426, 1433, 1436, 1437, 

1442, 1459
Ġurāb  1041, 1042, 1055, 1057, 1100, 

1102, 1103, 1376
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H
Ḥabeş  647, 792, 870, 993, 994, 997, 

1388, 1391, 1421, 1431
Ḥabīb  499, 502, 503, 504, 506, 508, 

509, 511, 513, 514, 516, 520, 
521, 524, 525, 527, 528, 529, 
530, 531, 532, 534, 539, 543, 
544, 545

Ḥabību’llāh  317, 541, 606, 651, 676, 
1091, 1092, 1293, 1351, 1548, 
1579

Ḥac  550
Ḥaccāş  105, 866, 867, 868, 869, 870, 

871, 872, 873, 875
Ḫacīr  815
Hādī  321, 541
Ḫadīce  66, 67, 295, 297, 300, 302, 

303, 334, 338, 339, 341, 345, 
347, 348, 349, 353, 358, 360, 
361, 362, 365, 369, 370, 383, 
384, 385, 386, 387, 521, 522, 
546, 1539

Ḥāfıẓ  289, 546, 974, 1008
Ḫahṣam ibn-i Ṣam  1336
Ḥaḳ  38, 70, 71, 76, 104, 106, 107, 

138, 145, 146, 167, 187, 193, 
196, 202, 205, 210, 213, 216, 
217, 218, 219, 222, 225, 227, 
234, 236, 237, 251, 254, 256, 
274, 276, 280, 281, 283, 288, 
289, 308, 309, 313, 317, 320, 
328, 330, 332, 334, 336, 338, 
342, 355, 356, 371, 374, 379, 
380, 381, 489, 497, 499, 510, 
516, 532, 533, 535, 536, 537, 
538, 540, 541, 542, 544, 547, 
548, 549, 550, 553, 555, 559, 
560, 561, 562, 563, 565, 575, 
577, 579, 595, 601, 602, 605, 
608, 609, 619, 620, 625, 638, 
639, 646, 649, 656, 660, 662, 

668, 669, 672, 676, 677, 680, 
681, 710, 740, 754, 755, 756, 
762, 769, 776, 781, 783, 784, 
789, 792, 803, 807, 808, 809, 
811, 814, 820, 826, 831, 834, 
838, 843, 845, 846, 847, 848, 
849, 851, 876, 877, 885, 886, 
894, 905, 906, 907, 915, 921, 
927, 928, 930, 933, 934, 947, 
949, 951, 962, 963, 966, 967, 
971, 977, 978, 982, 983, 987, 
989, 990, 991, 997, 998, 999, 
1000, 1001, 1002, 1005, 1007, 
1015, 1016, 1018, 1022, 1026, 
1028, 1029, 1032, 1033, 1034, 
1035, 1039, 1041, 1048, 1061, 
1065, 1066, 1074, 1086, 1091, 
1100, 1103, 1105, 1106, 1110, 
1113, 1120, 1122, 1125, 1130, 
1131, 1140, 1141, 1142, 1143, 
1144, 1150, 1152, 1156, 1159, 
1161, 1162, 1163, 1164, 1167, 
1172, 1174, 1176, 1179, 1187, 
1188, 1190, 1191, 1195, 1197, 
1198, 1205, 1207, 1208, 1211, 
1223, 1226, 1227, 1230, 1232, 
1233, 1234, 1236, 1237, 1240, 
1246, 1250, 1265, 1266, 1277, 
1278, 1280, 1282, 1285, 1286, 
1288, 1293, 1304, 1308, 1309, 
1312, 1317, 1318, 1321, 1326, 
1330, 1331, 1333, 1346, 1350, 
1352, 1356, 1358, 1363, 1370, 
1375, 1378, 1381, 1383, 1384, 
1390, 1393, 1409, 1410, 1411, 
1414, 1416, 1423, 1424, 1426, 
1433, 1441, 1448, 1451, 1460, 
1464, 1468, 1470, 1471, 1476, 
1483, 1484, 1486, 1491, 1493, 
1494, 1496, 1500, 1502, 1505, 
1506, 1508, 1509, 1511, 1515, 
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1517, 1520, 1524, 1525, 1528, 
1529, 1536, 1539, 1546, 1548, 
1550, 1552, 1555, 1556, 1562, 
1568, 1570, 1571, 1573, 1579, 
1580, 1586

Ḥaḳ Taʿāl  606, 784, 836, 918, 1006, 
1354, 1427

Ḥaḳ Taʿālā  76, 210, 218, 225, 334, 
375, 378, 491, 494, 496, 503, 
508, 519, 528, 529, 531, 537, 
548, 556, 572, 587, 588, 611, 
615, 625, 635, 637, 646, 674, 
694, 754, 755, 756, 757, 776, 
779, 796, 827, 834, 858, 860, 
876, 879, 898, 906, 907, 918, 
920, 945, 958, 970, 1001, 1004, 
1008, 1009, 1033, 1040, 1099, 
1156, 1162, 1186, 1212, 1256, 
1259, 1292, 1294, 1295, 1315, 
1317, 1329, 1346, 1364, 1433, 
1450, 1455, 1459, 1470, 1472, 
1473, 1489, 1496, 1497, 1509, 
1520, 1528, 1530, 1531, 1551, 
1554, 1568, 1572, 1573, 1582

Ḥāḳ Tebārek  1589
Ḥakīm  187, 285, 1002, 1258, 1483, 

1512
Ḫālıḳ  588, 1125, 1427
Ḫālid  812, 841, 992, 997, 999, 1004, 

1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 
1016, 1018, 1019, 1021, 1022, 
1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 
1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 
1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 
1086, 1087, 1119, 1120, 1121, 
1122, 1148, 1299, 1300, 1301, 
1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 
1307, 1308, 1347, 1351, 1359, 
1361, 1363, 1372, 1416, 1469, 
1475, 1487, 1494, 1495, 1496, 

1513, 1517, 1518, 1525, 1526, 
1527, 1535, 1540, 1542

Ḫālid bin Velīd  991
Ḫālid ibn-i Velīd  996
Ḫalīl  223, 299, 528
Ḫalīlu’llāh  212, 313, 676
Ḥāmile’l-Ḳurʾān  1352
Ḥamza  79, 272, 273, 277, 278, 284, 

285, 291, 296, 304, 306, 327, 
352, 357, 358, 359, 360, 363, 
365, 369, 503, 519, 520, 534, 
538, 580, 682, 707, 709, 761, 
768, 771, 772, 773, 774, 789, 
794, 802, 803, 809, 826, 827, 
828, 832, 833, 850, 852, 853, 
854, 855, 856, 857, 858, 859, 
878, 1087, 1271, 1308, 1320, 
1332, 1355, 1373, 1445

Ḥanẓala  567, 1453, 1454
Ḥanẓala ibn-i Ḥuzeym  567
Ḫarāb  1388, 1394
Ḥarem  104, 261, 266, 269, 275, 377, 

497, 505, 513, 993
Ḥāriẟ  789, 832, 953, 969, 971
Ḥāriẟ oġlı Saʿd  914
Ḥāriẟ oġlı Zeyd  1469
Hārūn  881, 911, 1510
Ḥasan  29, 30, 51, 1100, 1239, 1530, 

1553, 1559
Ḥassān  305, 857, 1296, 1311, 1312
Ḥassān (bin Sabit)  107
Ḥassān ibn-i Ḳārūn  911
Hāşim  505, 543, 960, 1224, 1446
Hāşimī  894, 897, 1021
Ḥavāriyyūn  613
Ḥavvā  212
Ḥavż-ı Kevẟer  1573
Ḫayber  865, 871, 872, 873, 878, 897, 

901, 902, 903, 905, 908, 910, 
975, 1087, 1124, 1141, 1179, 
1207, 1376, 1401, 1407
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Ḥaydar  375, 809, 824, 889, 891, 892, 
915, 921, 1179, 1293, 1330, 
1377, 1378, 1401, 1406

Ḥaydar-ı Kerrār  819, 824, 1182, 1377, 
1378, 1401, 1416

Ḥayy  308
Ḫaẕrec  582, 584, 597, 613, 617, 620, 

622, 623, 671, 869, 919, 1341, 
1353

Heḳʿab ibn-i Ḳazheb  1336
Ḫendek  1271
Hevāzīn  1280, 1322, 1325, 1329, 

1334, 1379, 1389, 1423, 1544
Heyyāc  912
Ḥıżır  1398
Ḥicāz  902
Hind  376, 1042, 1296
Hindī  793, 853
Hindū  794, 801, 817, 852, 853, 854, 

855, 856, 1320
Ḥirā  299
Ḥirā Ṭaġı  299, 382, 639
Hişām  260, 261, 273, 274, 275, 283, 

284, 1006
Ḥubāb  804
Hubeyre  575
Hūd  528
Ḫudā  193, 232, 238, 523, 548, 560, 

578, 610, 618, 653, 681, 759, 
776, 788, 789, 843, 887, 943, 
962, 981, 985, 987, 1054, 1072, 
1123, 1176, 1181, 1198, 1256, 
1312, 1336, 1353, 1365, 1376, 
1400, 1440, 1476, 1487, 1497, 
1524, 1545, 1587, 1588

Ḫudāyā  111, 193
Ḫuddāmī  1462, 1463
Ḥuneyfe  632
Ḥuneyn  1337, 1354
Ḫuveyled  295, 351, 357, 358, 359, 

360, 361, 364, 366, 368, 370

Ḫuzāʿ  1239, 1240, 1241, 1243, 1263, 
1264, 1280

Ḫuẕeyfe  961, 962, 963, 964, 965, 966, 
1417, 1532

Ḫuẕeyfetü’l-Yemānī  1047
Hübel  380, 518, 568, 797, 801, 814, 

816, 933, 1188, 1280, 1313, 
1323, 1327

Hümāyūn  832
Hürḳul  1468, 1471, 1473, 1474, 1480, 

1481, 1486, 1502, 1504, 1506, 
1513, 1536, 1539

Ḥüseyn  1553, 1559
Ḫüẕām  1468

I-İ
ʿIraḳ  710
ʿIṭrıḳ  884
İblīs  243, 568, 631, 633, 634, 648, 

654, 655, 779, 780, 1325
İbn-i ʿAbbās  497, 1397, 1400, 1549
İbn-i ʿAṭā  1301, 1302
İbn-i Dīnār  554
İbn-i Ebī Ṭālib  1145
İbn-i Hilāl  1324
İbn-i Hişām  271
İbn-i Lām  1316
İbn-i Mālik  1358, 1363
İbn-i Meʿād  1542
İbn-i Merdās  1357, 1359
İbn-i Mesʿūd  784, 786
İbn-i Selūl  805
İbn-i Şeybe  1356
İbrāhīm  299, 928, 1176, 1308, 1316, 

1501
idrak  4
İḫlāṣ  596, 606
ʿİkrime  1239
İlāh  198, 207, 209, 210, 213, 290, 332, 

496, 542, 551, 562, 579, 697, 
761, 833, 898, 970, 978, 981, 
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995, 1036, 1040, 1085, 1137, 
1158, 1237, 1249, 1297, 1312, 
1333, 1447, 1496, 1497, 1503, 
1564, 1574, 1580, 1586

İmāmu’l-aṣfiyā  1401
İncīl  321, 330, 897, 1404, 1484, 1501, 

1504, 1520
insan  4
ʿĪsā  166, 223, 314, 321, 323, 331, 385, 

529, 995, 1504
İsḥāḳ  1373
İslām  519, 551, 554, 555, 561, 562, 

606, 618, 626, 627, 752, 753, 
787, 814, 880, 883, 899, 909, 
910, 911, 913, 915, 945, 948, 
950, 951, 968, 969, 985, 988, 
989, 990, 996, 997, 998, 1000, 
1005, 1013, 1014, 1016, 1017, 
1032, 1034, 1039, 1051, 1081, 
1087, 1091, 1096, 1097, 1108, 
1143, 1147, 1156, 1169, 1170, 
1198, 1206, 1207, 1227, 1236, 
1259, 1273, 1308, 1315, 1320, 
1321, 1330, 1337, 1338, 1348, 
1388, 1399, 1406, 1412, 1416, 
1445, 1446, 1448, 1465, 1466, 
1468, 1475, 1477, 1480, 1514, 
1521, 1529, 1539, 1550, 1557

İsmāʿil  223, 248, 1176, 1308
İsm-i Aʿẓam  248
İsrāfil  1186, 1296
İstanbul  2, 5, II

K
Ḳaʿb  857
Kaʿbe  69, 104, 217, 218, 220, 225, 

226, 228, 264, 283, 289, 361, 
362, 372, 379, 380, 501, 527, 
532, 538, 539, 541, 550, 551, 
562, 627, 678, 700, 758, 1239, 
1241, 1298, 1312, 1313, 1314, 

1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 
1326

Ḳādir  285, 308, 546, 653, 1002, 1249
Ḳaf Ṭaġı  835
Ḳahhār  546
Ḳāhir  285, 1002
Ḳaḥṭān  1145
Ḳārisiyye  711
Ḳārūn  911, 1583
Ḳatāde  847
Ḳavī  285
Ḳays  915, 973, 1183, 1187, 1189, 

1191, 1195, 1196, 1372, 1410, 
1411, 1412, 1416, 1419, 1445, 
1485, 1486, 1535

Ḳays ibn-i Mürre  1193
Ḳays ibn-i Saʿd  1175
Ḳayṣer  683, 687, 791
Ḳayṣer-i Rūm  367, 793
Kelāmu’llāh  385, 567
Kelīmu’llāh  1583
Kenʿān  293, 294, 298
Kenān  699
Kendūy  1411
Kerīm  104, 202, 309, 370, 652, 849, 

959, 1036, 1197, 1394, 1483
Kirdigār  111, 193, 210, 216, 264, 300, 

350, 374, 513, 610, 762, 1186, 
1245, 1293

Kisrā  221, 367, 683, 713, 718, 757, 
791, 793

Ḳosṭanṭīn  1523
Ḳuds  496, 497, 593, 1503
Ḳuheyra oġlı ʿĀmir  648
Ḳurʾān  190, 205, 505, 610, 919, 988, 

990, 1048, 1095, 1156, 1188, 
1276, 1383, 1390, 1463, 1465, 
1476, 1556, 1557, 1581

Ḳurayża  901, 909, 1376, 1407
Ḳureyş  69, 105, 269, 275, 304, 306, 

361, 520, 525, 533, 534, 544, 
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546, 571, 603, 604, 606, 615, 
616, 625, 626, 629, 646, 647, 
648, 649, 681, 682, 687, 688, 
698, 705, 754, 755, 759, 762, 
763, 790, 794, 795, 799, 802, 
804, 836, 840, 844, 858, 873, 
897, 993, 1239, 1241, 1242, 
1244, 1245, 1250, 1254, 1261, 
1283, 1286, 1299, 1302, 1309, 
1313, 1318, 1322, 1323, 1326, 
1329, 1331, 1382, 1385, 1386, 
1506

Kündī  1086

L
Lākūʿ  1042, 1046
Lāt  273, 282, 291, 318, 380, 505, 518, 

619, 632, 653, 685, 758, 786, 
819, 825, 852, 1133, 1187, 
1204, 1224, 1274, 1279, 1280, 
1283, 1284, 1286, 1298, 1323, 
1326

Livāḥ  1101, 1103, 1105, 1109, 1111, 
1118, 1119, 1129

Livāʾü’l-ḥamd  1570

M
Maḥbūb  1324
Maḥmūd  541, 1485
Maḥmūd ibn-i Reyyāḥ  969
Maḫzūm  361
Mālik  598, 610, 724, 731, 746, 747, 

748, 749, 751, 884, 885, 1325, 
1326, 1327, 1328, 1334, 1337, 
1338, 1339, 1341, 1342, 1343, 
1344, 1345, 1346, 1348, 1366, 
1367, 1368, 1380, 1381, 1473, 
1474, 1475, 1477, 1478

Mālik ibn-i ʿAvf  1322
Mālik oġlı Ḳaʿb  850
Mālike’l-Mülk  527

Maṣʿab  315, 818
Maṣʿab ibn-i Ceḥmī  315
Medāyin  711
Medīne  213, 581, 584, 589, 606, 607, 

611, 613, 614, 626, 628, 629, 
630, 635, 638, 649, 650, 658, 
670, 671, 681, 752, 789, 794, 
795, 802, 803, 867, 875, 900, 
953, 990, 996, 998, 1038, 1098, 
1162, 1163, 1164, 1165, 1198, 
1202, 1210, 1236, 1244, 1249, 
1250, 1266, 1319, 1386, 1387, 
1389, 1421, 1471, 1495, 1496, 
1506, 1509, 1529, 1539, 1544, 
1568

Medyāʾīl  335
Mehlaʿ  271
Mekke  30, 51, 215, 219, 233, 237, 

239, 243, 260, 266, 267, 268, 
271, 275, 281, 287, 294, 334, 
339, 354, 363, 372, 383, 504, 
506, 509, 510, 512, 527, 540, 
549, 556, 560, 567, 568, 569, 
574, 576, 580, 581, 583, 587, 
593, 594, 595, 597, 598, 608, 
610, 615, 618, 619, 620, 626, 
627, 635, 641, 647, 648, 649, 
650, 654, 671, 676, 677, 678, 
683, 686, 687, 755, 758, 766, 
777, 797, 804, 810, 953, 954, 
956, 1237, 1239, 1241, 1249, 
1250, 1257, 1261, 1264, 1266, 
1267, 1269, 1279, 1280, 1298, 
1300, 1309, 1310, 1311, 1312, 
1313, 1314, 1320, 1321, 1322, 
1323, 1326, 1331, 1426, 1462, 
1484, 1506, 1544, 1545

Melāġib  1136, 1138, 1139, 1140, 
1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1152, 1153, 1156

Melikü’l-mevt  1564
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Merdās  877, 1287, 1340
Merdās oġlı ʿAbbās  1372
Merīd  252
Mervān  1116, 1122, 1123, 1124, 1125, 

1126, 1127, 1128, 1129, 1376
Merve  169, 229, 505
Meryem  236, 330, 494, 613
Mesīḥ  1418
Mesʿūd  1139, 1140, 1149
Mesʿūd ibn-i ʿAmr  882
Mesyā  902
Meymūn  1532
Meysere  296, 298, 301, 305, 306, 316, 

317, 334, 340, 363, 369, 370
Mıṣır  1263, 1266, 1278, 1279, 1281
Mihāl  1368
Mīkāʾīl  336, 368, 637, 984, 1186, 

1296, 1310, 1317
Miḳdād  680, 691, 692, 693, 694, 695, 

697, 699, 700, 702, 703, 705, 
707, 708, 709, 710, 711, 712, 
713, 715, 716, 720, 723, 724, 
726, 727, 728, 729, 731, 732, 
734, 735, 737, 738, 739, 740, 
741, 743, 744, 745, 746, 747, 
748, 749, 750, 751, 752, 753, 
810, 907, 909, 911, 915, 919, 
945, 973, 1006, 1016, 1026, 
1027, 1028, 1036, 1119, 1120, 
1121, 1340, 1347, 1351, 1360, 
1368, 1372, 1416, 1528, 1529, 
1535

Miḳdād ibn-i Esved  690, 909
Mirḥab  887, 890, 892, 893, 894, 899, 

902, 1087, 1141, 1179, 1207, 
1296

Mirḳāl  1006, 1099, 1101, 1104, 1105, 
1110, 1118, 1127, 1131, 1134, 
1136, 1137, 1142, 1143, 1144, 
1145, 1146, 1149, 1151, 1152, 
1154, 1156, 1157, 1158, 1159

Miyāse  684, 686, 688, 690, 694, 697, 
701, 703, 705, 710, 720, 724, 
727, 731, 742, 743, 746, 749, 
750, 751, 752

Muʿallā Ḳapusı  336
Muʿān  1471
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1610 DİZİN 



āb  : Su.
āb-ı ḥayāt  : Ebedî hayata vesile olan hayat suyu.
āb-ı rūy  : Yüzsuyu, şeref, haysiyet, namus.
ablaḳ  : Yayvan ve dolgun (yüz).
āb u gil  : Su ve toprak.
abanos (ābnūs) : Sıcak iklimlerde yetişen bir cins ağacın çok sert, koyu 

renkli tahtası.
ʿabūs  : Asık suratlı.
ʿāc  : Fildişi.
acı- : Eziyet görmek, canı yanmak.
ʿāç : Ağaç.
ʿadāvet  : Düşmanlık.
ʿāde : Âdet kelimesinin genellikle Arapça kurala göre yapılmış 

bazı terkiplerde aldığı şekli.
ʿadem  : Yokluk.
ʿadū  : Düşman.
ʿadüvvu’llāh  : Allah düşmanı.
āfāḳ  : Ufuklar.
ʿafārīt  : Şeytanlar, ifritler, kurnazlar.
āferīn  : Beğenme, bravo, aferin.
āferīn-bād : Âferin olsun, bravo!
āferīniş  : Yaratılış.
āfitāb  : Güneş.
aġ- : Çıkmak, yükselmek. 
āġāz eyle- : Başlamak.
aġça  : Beyazımsı.
aġdur- : Kaldırmak, yukarı çıkarmak, yükseltmek. 
aġu  : Zehir.
aḫbār  : Haberler.
ʿahd u peymān : Kuvvetle verilen söz, yemin.
āhen  : Demir.
āhenīn  : Demirden, demir gibi.
aḫı (aḫi, aḫu) : Bir kimsenin sevdiği, en yakını.
āḫir  : Biten, sona gelen, son.

BAĞLAMSAL SÖZLÜK
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āḫir zamān  : Dünyanın son günleri.
āḫir-kār (āḫir-i kār) : Sonunda, nihayet, sonuç.
aḥsen-i evḳāt  : Çok güzel zamanlar.
aḫyār  : İyiler.
aʿḳal  : Çok akıllı.
aḳd-ı nikāḥ  : Nikâh anlaşması, evlilik sözü.
ʿāḳıbet  : Netice, sonuç.
ʿāḳil  : Akıllı, akıl sahibi.
ʿāḳile  : Akıllı, zeki, anlayışlı.
ʿaḳīm  : Kısır, beyhude.
ʿaklī : Akılla bilinen, rivayetlere ve nakle dayanmayıp akıl  

yoluyla bulunan. 
aḳreb  : En yakın.
al : Hile.
ala : Ela, alaca, karışık renk.
aʿlām : İzler, nişanlar.
alıbil- : Alabilmek.
alçaḳ  : Mütevazı, yavaş, sakin.
alda-  : Aldatmak, kandırmak, oyun etmek.
ʿalef : Ot, hayvan yemi.
ʿalem  : Bayrak, nişan, işaret.
alım virim : Alışveriş.
ʿālī  : Yüce.
ʿālī-cenāb  : Haysiyetli, şerefli, yüksek ruhlu.
alu  : Aşağı, değersiz, âciz, geri.
aʿmām  : Amcalar.
ʿamīm  : Yaygın, genel.
ʿamm  : Amca.
ʿamme  : Hala.
ʿamūd : Sütun, direk.
ʿanā  : Sıkıntı, güçlük.
ʿanber  : Güzel koku.
añra- : Homurtulu ses çıkarmak, haykırmak, kükremek.
añul  : Yavaş, sakin, hafif.
añul añul : Yavaş yavaş.
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ʿār  : Utanma.
ar-  : Yorulmak, yorgun düşmek. 
ara : Mahal, mevki, mekân, yer.
aʿrab : Göçebe Araplar, çölde yaşayan Araplar.
ārām  : Dinlenme, durma.
ʿaraż  : İşaret, belirti.
arġun  : Yorgun, zayıf, bitkin.
arı  : Pak, temiz.
ʿāriyyet  : Ödünç, gelip geçici, muvakkat.
arḳun arḳun  : Yavaş yavaş.
arḳuru  : Yanlamasına, çapraz, eğri.
ʿarş  : Gök.
aruḳ  : Yorgun.
aruḳla-  : Zayıflamak, cılız kalmak, büyüyememek, ihtiyarlamak.
ʿarūs  : Süslenmiş, gelin.
ʿarża ḳıl- : Çağırmak.
āsān  : Kolay.
āẟār  : Eserler.
aṣfiyā  : Saf ve temiz, hâlis, her türlü kötülükten arınmış kimse-

ler, ermişler.
ʿāṣī  : Haydut, isyankâr.
ʿaṣr  : Yüz yıl.
aṣṣı  : Fayda, kâr.
ʿāşıḳāne : Âşık olana yakışacak şekilde, âşıkça, âşıkçasına.
āşiyān  : Kuş yuvası, ev.
aşḳar : Doru at, koyu kırmızı.
āşüfte : Perişan.
āteş-efşān  : Ateş saçan.
avadan : İyice, adamakıllı, hakkıyla, tamamıyla.
āvāz  : Sedâ, yüksek ses.
āvāze  : Nam, ün, bağırma.
avġ : Hile, düzen.
ʿayāl : Eş, âile reisinin geçimlerini sağlamak zorunda olduğu 

kimseler, çoluk çocuk.
ʿayān  : Âşikâr, belli.
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āyet  : Nişan, alâmet, işaret.
aylaḳ  : Boş gezen, işsiz güçsüz (kimse), âvâre.
ʿaynī  : Aynı.
ayruḳ  : Başka, gayri, maada, diğer, artık, bundan sonra, bir daha.
ʿayyār : Kurnaz, düzenbaz.
ʿayyuḳ  : Göğün en yüksek yeri.
ʿazā : Sabır, cenaze alayı, başsağlığı ziyareti.
azacuḳ  : Azıcık.
āzād  : Serbest, hür, kurtulmuş.
ʿaẕb : Tatlı, hoş.
ʿazbe : Su içinde olan çerçöp.
ʿazīz  : İzzetli, çok nurlu.
ʿazrā  : Bâkire, kız, kız oğlan kız (Hz. Meryem için kullanılır).
bāc  : Vergi.
baʿde-mā  : Ondan sonra, bundan sonra, bundan böyle.
baʿde-zān  : Bundan sonra.
bād-ı havā : Karşılıksız, parasız, meccânen, bedava
bādī  : Geçici.
bādiye  : Çöl.
bād-pāy  : Ayağı çabuk olan (at ve sâire).
bagdaş (beñdeş) : Eş, benzer.
bahādır  : Yiğit.
baḥr  : Deniz.
baḥrī : Sırtı yeşil ve mavi, göğsü kırmızı renkte, uzun gagalı bir 

çeşit deniz ördeği.
baḫşiş  : İhsan, hediye.
baḫtiyār  : Talihli, mutlu.
baḫtulu  : Talihli, şanslı, parlak, aydınlık.
baʿīd  : Uzak.
bāk : Korku, kaygı, çekinme.
bāli (bārī)  : Bari, keşke, hiç olmazsa, öyle ise.
bāliġa  : Yetişkin.
balḳ : Şimşek, parıltı, parlayış.
balḳı- : Parlamak, parıldamak.
bām  : Dam, çatı.
bān : Bk. bām
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bāng-ı namāz  : Ezan.
bār  : Yük.
bārān  : Yağmur.
bār-gāh  : Saray divanı, yüksek huzur, padişah huzuru, otağ.
bārī  : Hiç olmazsa.
bārī el-ḳıṣṣa : Kısaca, hulasa, behemehâl, sözün özü.
barış- : Uyuşmak, imtizaç etmek, hoşlaşmak.
barmaḳ götür- : İşaret parmağını kaldırıp imana gelmek.
bārū  : Kale duvarı, tabyanın gezinti yeri, hisar burnu, sur. 
bārugāh  : Girmek için izin alınması gereken yer, izinle girilebilecek 

makam, huzur.
baṣ-  : Yıkmak.
baṣıncaḳ : Paspas
baş  : Yara.
başlu  : Yaralı.
baṭḥā  : Çakıllı, taşlı büyük dere, Mekke’nin eski bir ismi.
baṭl : Kahraman, bahadır.
bāṭıl  : Doğru ve haklı olmayan. 
baṭman  : Yerine veya ölçülen mala göre birimi değişen eski bir 

ağırlık ölçüsü.
baṭn  : İç yüz, dâhil, derûn, zamir, görülmeyen, sır.
baṭṭāl  : İşe yaramaz, işlemez, kullanılmaz, muattal, metruk, yiğit.
bay  : Zengin.
bayaġı  : Evvelki, eski, eskisi, eskisi gibi.
bayıḳ  : Doğru söz, açık, aşikâr, muhakkak, gerçek, şüphesiz.
bayıl- : Telaşa düşmek, endişe etmek, üzülmek.
bāz  : Doğan.
bazu  : Kuvvet, kudret.
becidd  : Çabuk, acele, derhal.
beççe  : Küçük çocuk.
bed  : Kötü.
bed-baḫt  : Talihsiz, kara bahtlı.
bed-ḥāl  : Kötü ahlâklı, kötü huylu.
bed-kār  : İşi, davranışı kötü olan, kötü işle uğraşan.
bed-nihād  : Kötü huylu.
bedr  : Dolunay, ayın en parlak olduğu hâli.
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bedreḳa  : Kılavuz, yol gösterici.
bedrük  : Eğirilmek için uzunca durulmuş pamuk lülesi.
beġāyet : Son derece.
behā  : Gökçek olmak, şirin ve latif olmak.
beher-ḥāl  : Her durumda, mutlaka.
behre-mend  : Hissedar.
beʾīs : Şedid, elim, fena olan.
bek : Katı, sert, sıkı, sağlam.
belāġat  : Fasih ve hâle uygun söz söyleme.
belʿam : Terbiyesiz, açgözlü, obur. Hz. Musa (as) hakkında, yalan 

ve fena söyleyerek Benî İsrail’i kandıran Bel’am Bin Bau-
ra’nın adıdır.

belāş (bilā şey) : Hiçbir şeysiz, hiçbir şey vermeden.
belī  : Evet.
belīġ  : Anlaşılır, etkili.
beliñle-  : Birden uyanarak çevresine korku ile şaşkın şaşkın bak-

mak, irkilmek. 
bellü bayıḳ : Muhakkak, katʿi sûrette.
bellü bil- : İyi bilmek, iyice anlamak, kanaat getirmek.
be-nā-ḥaḳ : Haksız yere.
benām  : Namlı, ünlü, meşhur.
bende  : Köle.
bende-fermān  : Emir kulu.
beñdeş  : Eş, benzer.
benī  : Oğullar.
benī ādem  : İnsanoğlu.
Benī Maḫzūm  : Mekke’nin en eski kabilelerinden birinin adıdır.
beñzer  : Öyle görülüyor ki, öyle anlaşılıyor ki.
ber : Meyve.
ber- : Vermek, gelmek.
berāder  : Erkek kardeş.
berdār  : Asılmış, yukarı kaldırılmış.
berī  : Temiz.
beriyye  : Çöl.
berk  : Sert, katı, sağlam.
berḳ  : Şimşek.



1617Sîretü’n-Nebî

ber-ḳarār  : Yerinde duran, karar eden.
ber-kemāl : Mükemmel.
berki- : Sağlamlaşmak, güç kazanmak, pekişmek.
berkit-  : Sertleştirmek.
bernā  : Genç.
besī  : Birçok.
beste  : Bağlanmış, bitiştirilmiş, bağlı.
beşāret  : Müjde.
beyābān  : Çöl, imar olunmamış arazi, kır.
beyān  : İzah, açıklama.
be-yik-bār : Bir defada, bir kerede.
Beyt-i Maʿmūr  : Kâbe’nin isimlerinden biridir ve imar edilmiş ev anlamı-

na gelir.
Beytü’l-Muḳaddes  : Kudüs şehrinde bulunan Müslümanların ilk kıblesidir.
beyyināt  : Bürhanlar.
beyyine  : Açık.
beze- (bize-) : Süslemek, tezyin etmek, donatmak.
bezirgān  : Tüccar.
bezm  : Meclis.
bılaġ  : Saban okunun ucundaki halka.
bıldur (bıldır) : Geçen yıl, bir yıl önce.
bızaġu  : İnek ve benzeri hayvanların yavrusu.
bīʿat  : Bir hükümdarın, büyük bir kimsenin hâkimiyetini, hü-

küm ve yetki sâhibi olduğunu tasdik edip ona tâbi olma-
yı kabul etme ve bunun için yapılan merâsim.

bīʿat-ı Rıḍvān : Kur’ân-ı Kerîm’in 48. sûresi olan Fetih sûresinde zikri 
geçen, Hz. Peygamber’e bağlılıklarını bildiren sahabele-
rin biatlarıdır. 1400 veya daha fazla olduğu bildirilir. Bu 
cemaate “Ashâb-ı Rıdvan” da denir.

bī-behre : Nasipsiz, kısmetsiz, mahrum, behresiz.
bī-çāre  : Çaresiz.
bicer- : Beslemek, bir şeyi yapmayı başarabilmek, üstesinden 

gelmek, başarmaya muvaffak olmak.
Bī-çūn : “Kendisine soru sorulamayan” anlamında olup sadece 

Allah için kullanılır.
bidār : Uyanık.
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bī-dīn  : Dinsiz.
bī-direng  : Durmadan.
bī-gāne  : Yabancı.
bī-ġaraż : Tarafsız.
bī-gerān  : Sınırsız.
bigi  : Gibi.
bī-gümān : Şüphesiz.
bī-ḥadd : Çok, hadsiz, hudutsuz, pek çok.
bihişt : Cennet.
bihter : Daha iyi.
bihterī : Üstünlük, en iyi ve üstün olma.
bi-ḥaḳḳı : Hakkı için.
bī-hūş  : Akılsız.
bī-iştibāh  : Şüphesiz.
bīkār  : Avâre, derbeder.
bī-ḳarār : Kararsız.
bile : Birlikte, beraber.
bilemce  : Yanımda, beraberimde.
billāh  : Allah için.
bile ol- : Beraber bulunmak, birlikte bulunmak.
billūr  : Kristal.
bilūr  : Bk. billūr
Bilü (bili) : Bilgi, ilim irfan, idrak, malumat, zihin, fikir.
bilüsüz : Bilgisiz, cahil.
bīm  : Korku, tehlike.
bī-melāl : Sıkıntısız.
bī-naẓīr : Benzersiz.
bin- : Çıkmak, oturmak, cülûs etmek.
Biñ onca (biñ anca) : Bin kat.
bir- : Vermek.
birde : Birdenbire, âniden.
birezcük : Birazcık.
birle : İle.
bīrūn  : Dışarı, hârici, dış, fazla.
bīrūn-rev : Dışına çıkan, kendini aşan, dışarıda yürüyen.
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bir-tā (yek-tā) : Bir kat, tek.
biryān  : Kebap.
bir yaña ḳıl- : Bertaraf etmek, ortadan kaldırmak.
bisāṭ  : Döşek.
bisyār  : Çok.
bīş  : Çok, fazla.
bīşe : Orman, ağaçlık, koruluk, meşe ormanı.
bī-şekk : Şüphesiz.
bīş u kem : çok.
bī-şümār  : Sayısız.
bīş-ün : Artık, fazla ün.
bī-tekellüf  : Külfetsiz, sıkıntısız.
bitür- : Peyda etmek, hâsıl etmek, meydana getirmek.
bī-vefā : Vefasızlık.
biz : Bez, kumaş.
bīzār  : Bıkmış, usanmış, bezmiş.
bīzār ol- : Bıkmak, usanmak, gınâ gelmek, tedirgin ve rahatsız ol-

mak.
Bī-zevāl : Sona ermez.
boyan- : Erişmek, ulaşmak, uzanmak.
boyun ol- : Kefil olmak.
börk  : Kadife, çuha, keçe ve özellikle hayvan postundan  

yapılmış kürksüz başlık (Osmanlı ordusunda uzun süre 
resmî kıyafet olarak kullanılmıştır).

bū : Koku.
būm : Baykuş.
bu resme : Böyle, bunun, gibi.
budun  : Halk, kavim, ulus.
bulan-  : Salınmak.
buñ  : Zarûret, felaket, sıkıntı, gam, kasavet, şiddetli ihtiyaç.
buncılayın : Bunun gibi, böyle.
burz  : Yüce, âli, yükseklik, boy pos, ağaç gövdesi,
būstān : Bahçe.
Buş- : Öfkelenmek, kızmak, pusmak.
buʿż : Kin, husûmet.
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bühtān  : İftira.
bük : Sık çalılık, fundalık.
bükil- : Sancıdan kıvranmak.
büklü-  : Bükülmek, kıvrılmak.
büküş : Çok.
bün : Dip, kök; temel, esas.
bünyād : Temel, kök, yapı.
bür- (büri-) : Örtmek, setretmek, sarmak.
bürāzer : Kardeş.
bürd-i yemānī : Yemende dokunan kaliteli bir kumaş türü.
bürhān : Delil, hüccet.
bürḳaʿ  : Peçe.
bürnā  : Bk. bernā.
bürrān  : Keskin.
bürü- : Örtmek, setretmek, sarmak.
cāh  : Makam, mevki.
cāhidü’l-küffār : Kâfirlere karşı çarpışma.
cahīm : Çok sıcak yer, cehennem.
cāme  : Giysi.
Cāme-ḫāb : Yatak.
cāmiʿ : Toplayan.
cān-āver : Çok eskiden yaşadığı düşünülen ve masallarda adı geçen,  

kan dökücü, cana kıyıcı, korkunç mahlûk; azgın,   
 vahşî, yırtıcı hayvan (kurt, domuz, yılan vb.).

cān-bāz  : Canını hiçe sayan, fedai.
cān-fezā : Cana can katan.
cānn  : Cinler.
cār : Komşu.
cāvidānī  : Sonsuz, sonsuz olarak.
cāẕū : Cadı, büyücü, sihirbaz.
cebe  : Zırh, zırhlı elbise.
ced-be-ced  : Sülâlece, soydan.
cedd : Ata.
cedel : Mücadele, tartışma.
cefā : Üzme, eziyet etme.
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cehālet  : Cahillik, bilgisizlik.
cehīr : Yüksek sesle, bağırarak ve açık olarak söylenen.
celef : Yerden balçık küremek ve gidermek.
cemʿ : Topluluk, cemiyet, meclis.
cemād : Cansız varlık.
cemāl : Yüz güzelliği.
cerā : Dert, kasavet, üzüntü, gam, keder, tasa.
cevher : Öz.
cevīn  : Arpa unundan yapılmış.
cevlān : Dolaşma, gezinme.
cevr : Haksızlık, üzülme.
cevşen-pūş  : Zırhlı.
cezā  : İyi veya kötü karşılık (İyi karşılık anlamında dilimizde az 

kullanılmıştır).
cicik  : İnsan veya hayvan memesi.
cidā : Kargı, mızrak.
cidd : Çalışmak, ciddiyet.
cīfe : Leş.
ciger-gāh : Ciğerin bulunduğu yer.
cihāz : Gelinin lüzumlu şeyleri, çeyiz.
cini : Cinler anlamındaki cānn sözcüğünün halk dilindeki söy-

lenişi.
civān : Genç.
cizye : Gayrimüslim vergisi.
cūd : Cömertlik.
cūş : Coşmak, kaynamak.
cūy-bār : Akarsu, nehir.
cüdā : Ayırmak.
cühūd  : Yahudi.
cünbiş : Canlılık, coşku.
cünūn : Delilik.
cürʿa  : Yudum, bir yudum, içki kabının dibinde kalan son yu-

dum.
cüst : Arayış, arama.
cüẕām  : Cüzzam.
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çābük-süvār : İyi at binen, atı iyi süren.
çaġa : Çocuk, bebek.
çaġla : Acemi.
çaġla-  : Tahmin, hesaplamak.
çāh : Kuyu.
çaḳ- : İyice anlatmak, bildirmek, tanıtmak, ifşa etmek.
çāk  : Yırtık, yırtmaç.
çāk-e-çāk  : Kılıç şakırtısı.
çāker  : Kul, hizmetkâr.
çaḳılda- : Sürtünen, yuvarlanan çakıl taşları gibi ses çıkarmak.
çaḳıldu : Şakırtı, takırtı.
Çalap : Allah.
çalıġ  : Delice hareket eden, delişmen, haşarı.
çalış- : Vuruşmak, çarpışmak, savaşmak, kılıçlaşmak.
çap- : Yağma, saldırmak, sürmek, koşturmak, atılmak, vurmak, 

hücum etmek.
çapdur-  : Koşturmak.
çarḫ : Felek.
çār-yār : Dört halîfe.
çāştıgāh : Öğle yemeği yenen yer.
çav ol-  : Dile düşmek.
çavḳ  : Topluluk.
çeletlik bicer- : Şımarıklık, hırçınlık göstermek, haylazlık yapmak.
çeng : Türk mûsikisinde eskiden kullanılan telli sazlardan biridir.
çerāġ : Mum, kandil.
çevgān : Cirit oyunlarında atlıların birbirlerine attıkları değnek.
çi : (Çe) Ne? Nasıl? (Soru edatı) Taaccüb ve hayret ifade et-

mek için de kullanılır.
çi ger  : Farz edelim. 
çigid : Çekirdek.
çigin  : Omuz, omuz başı.
çin (çın) : Sahih, doğru, halis, katıksız.
çirāġ  : Fitil, kandil, mum.
çirk  : Sıkıntı, cefa.
çiz- : Çözmek.
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çöker- : Çökertmek, çöktürmek, oturtmak.
çünki : Şundan dolayı ki, şu sebepten ki, zira, mademki,  

ne zaman ki, vaktâ ki.
çū (çü) : Gibi, çünkü, mademki, ne vakit ki, vaktâ ki.
çülāki : Kalın kumaş.
çüst  : Çevik, kıvrak.
dābbe : Dişi kertenkele.
dābbetü’l-ʿarż : Kıyamet alâmeti olarak ortaya çıkacağına inanılan 

korkunç yaratık.
daġal  : Hile, oyun, hilekâr.
dāhiye : Âfet, belâ, musibet.
dāʾir  : İlişkin, ilişkili.
ḍalālet  : Yoldan çıkma, sapkınlık.
dāmen-gīr  : Davacı, şikâyetçi.
dānā : Bilgili.
dana- : Ayıplamak, kınamak. 
dānişmend : Bilgili.
dār  : Yurt.
dar : Darağacı.
dart- : Çekmek.
daʿvā-dār : Dava sahibi.
dāye : Hizmetçi, dadı.
degeri : Kıymet, paha.
degülmişse : Olmasaydı, olmamış olsaydı!
degme : Her.
degme gez : Her zaman, her defa.
degşür- : Değiştirmek, değişmek.
delālet  : Yol gösterme, kılavuzluk, rehberlik, aracılık.
delīl : Yol gösteren, kılavuz, rehber.
delü : Zorlu, azgın, korkunç sûrette.
dem : Zaman.
dem-be-dem : Bazen, ara sıra.
dem-beste  : Sesi soluğu kesilmiş, susmuş.
dem-sāz : Yakın arkadaş, sırdaş.
dem ur- : (Genellikle seviye ve imkânının üstünde olan şeyden) 

Bahsetmek, söz etmek, konu açmak, üflemek.
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deñ- : Bakmak, araştırmak.
dendān : Diş.
deñe- : Dikkatle bakmak, gözetmek, intizar etmek.
deng : Hayran.
deñlü : Kadar.
depren- : Hareket etmek, harekete gelmek, kımıldanmak, sarsıl-

mak.
depret- : Kımıldatmak, sarsmak.
der : Ter.
derbend  : Dar geçit, boğaz, sınırda bulunan küçük kale.
derd-mend : Dertli.
derḫūş (derḫōr) : Lâyık, münasip, muvafık, uygun, yakışır, şayeste.
deril- : Toplanmak.
dermānde : Âciz, çâresiz, güçsüz.
derr : Yüzün tazeliğinin, taravetinin hastalıktan dolayı 

gitmesinden sonra iyi olup düzelmesi.
dervīş : Fakir.
dest : El.
dest-i būs : El öpmek.
dest-bürd : Kuvvet, üstünlük.
dest-gīr  : Elden tutan, yardım eden.
destūr : İzin, müsaade.
destürenc : El emeği, kazanç.
deşt : Çöl.
devlet  : Talih.
devşür- : Bir araya getirmek, derlemek, toplamak.
deyr : Kilise.
Deyyān  : Herkesin hesabını ve hakkını en iyi bilen ve veren Allah.
dımışḳ : Çakı.
dın- : Ses çıkarmak, söz söylemek, anlamak, aldırmak, dinle-

mek.
dıñla- : Dikkatle dinlemek, gizlice dinlemek, kulak vermek.
dībā : İpekli kumaş.
dīdār : Yüz, çehre.
dikle- : Ayakta durmak.
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dil-āzār  : Gönül kıran, inciten.
dil-beste : Gönül bağlamış, gönlünü vermiş, âşık.
dil-figār  : Gönlü yaralı, âşık.
dil-firīb  : Gönlü aldatan, câzibeli.
dil-ḫaste : Gönlü yaralı, gönül hastası, âşık.
dilīr : Yürekli, cesur, yiğit.
dil-nüvāz : Gönül okşayan.
dil-peẕīr  : Gönle hoş gelen, gönlün beğendiği.
dil-sūz  : Bağrı yanık, gönlü yaralı, gönül yakan.
dimāġ : Zihin, beyin.
din- : Çok yorulup iş göremez hâle gelmek, söylemek.
diñ- : Sakin olmak, sükût etmek, susmak.
diñici  : Fısıltı ile söylenen sözü sezdirmeyerek dinleyip 

sahibine ileten.
diñüci  : Bk. diñici.
dir-  : Toplamak.
dirāz : Uzun.
direm : Dirhem, akçe, gümüş para.
direng  : Gecikme, yavaşlık.
dirgür- : Diriltmek, ihya etmek.
dirīġā : “Yazık, eyvahlar olsun!” anlamında bir kelime.
Dirigen (dirgen) : Dayanmak.
diril- : Bk. deril-
Dirnek (dirnik) : Toplantı, düğün.
dit- : Çok küçük parçalara ayırmak.
dīv : Cin, dev, şeytan.
div : Evin bir köşesi.
diyānet : Dindarlık.
dīzār : Bk. dīdār.
dögül- : Yüksek ses çıkarmak, (davul gibi şeyler) çalınmak.
dögün  : Dövünme, matem, yaz, keder, sıkıntı.
dölek : Elverişli, uygun, temkinli, dürüst, ciddi, mert.
dölen- : Ağır davranmak.
döy- : Sabretmek, tahammül etmek, dayanmak.
döyme- : Dayanamamak, katlanamamak, tahammül edememek.
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duḫān  : Duman.
dūn-himmet : Gayreti az olan, isteksiz.
dūr : Uzak.
dur- : Erişmek.
durġur- : Kaldırmak.
duru-  : Meydana gelmek.
duru gel- : Ayağa kalkmak, kıyam etmek.
duruş- : Bk. dürüş-
dūşāb  : Hurma ve üzüm pekmezi, pekmez.
dü : İki.
düg- : Bükmek, yükselmek, fırlayıp yukarı çıkmak, yukarı 

doğru fırlamak.
dülek : Düz yer.
dün : Gece.
düp : Merkez, orta, dip.
dür-dāne  : İnci tanesi.
düri- (dürü-) : Türemek, peyda olmak, zuhura gelmek.
dürr : İnci, inci tanesi.
dürt- : Sürmek, sürtmek.
dürül- : Toplanmak, bükülmek, katlanmak.
dürüst : Düzgün, doğru, hatâsız.
dürüş- : Çalışmak, devamlı meşgul olmak.
dürüşge : Çalışma.
düşenbih : Pazartesi.
düşür- (düşir-) : Toplamak, bir araya getirmek, derlemek, avlamak, 

vurup yere sermek.
düşvār : Zor, güç.
düver- : Söylemek, göstermek.
düy- : Bağlamak, düğümlemek.
düzen- : Süslenmek.
düzet- : Tertip etmek. 
düzgün  : Tertip, düzen, intizamlı hâl.
eb : Büyükler, atalar.
ebā : Ey büyükler!
ebr : Bulut.
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Ebṭaḥ : Mekke ve Medine arasında bir mevkiye verilen addır.
ebṭāl : Yiğitler, cesurlar, döğüşken erler.
ebrīşüm  : İpek.
ebvāb : Kapılar.
ecdād : Atalar.
ecell  : Çok (daha, en, pek) büyük, ulu, şerefli.
edük : Koncu kısa çizme, konçlu mest.
edyān  : Dinler.
efʿī : Engerek yılanı.
eflāk  : Felekler.
eg- : Meyletmek, ikna etmek. 
egil- : İnhiraf etmek, sapmak.
egin : Sırt.
egirt- : Muhasara etmek, etrafını kuşatmak, sarmak.
egle- : Vakit geçirmek, vakit geçmek.
eglen- : Vakit geçirmek, beklemek, kalmak, oyalanmak, 

durup dinlenmek.
ehlen ve sehlen : Hoş geldiniz.
ekremü’l-ḫalḳ  : Halkın en cömerdi, Hz. Peygamber.
el aġacı  : Baston, asa.
el bir it- : El birliği yapmak, ittifak etmek.
el bol- : Sulh olmak, barışmak.
Elbürz  : Hakkında türlü türlü hurafeler ve masallar anlatılan 

Kaf Dağı.
el-ḥaḳḳ : Doğrusu, gerçekten, hakikaten.
eliş- (iliş-) : Savaşa girişmek, sataşmak, rahat vermemek, karışmak.
el ur- : El atmak, el uzatmak, yapışmak, el sürmek, dokunmak.
emān : Af ve yardım dileme, korkusuzluk.
emīn : Güvenilir.
emīrü’l-müʾminīn : İnananların önderi.
emred : Bıyıkları yeni terlemiş genç.
emvāt : Ölüler.
enām : İnsanlar, canlılar, halk.
enbiyā  : Peygamberler.
encūm  : Yıldızlar.
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endām : Boy bos.
endār  : Baştan geçen bir olay, vakıa, sergüzeşt, hikâye, kıssa.
endāze : Ölçü.
endīş  : Düşünen, mülâhaza eden, ölçülü davranan mânasında  

sıfat terkiplerinde kullanılır. 
endīşe : Korku, endişe.
epsem : Susma.
erer : Ulaşır, kavuşur, amaçlarına erer anlamında kullanılan bir 

ad.
erkān : Esaslar.
ervāḥ  : Ruhlar.
erzānī : Liyakat.
esfel : En aşağı.
elbir id- : Birleşmek, işbirliği yapmak, elbirliği etmek.
esb-i tāzī : Arap atı.
esle- : Dinlemek, ısga etmek, kabul etmek, itaat etmek.
esmā  : İsimler.
esrār : Sırlar.
esrük : Sarhoş, deli.
estaġfiru’llāh : “Allah’tan af ve mağfiret dilerim.” anlamında duâ sözüdür.
eşk-bār : Çok ağlayan.
eşrār : Kötü şeyler, şerliler.
eşref-i sāʿat : Bir işin olumlu yola girmesi için en uygun zaman.
etmek : Ekmek.
evkār  : Kuş yuvaları.
evḳāt  : Vakitler.
evlā : Daha uygun, daha iyi, daha lâyık, yeğ, müreccah.
evle- : Birbirine eklemek, ucu ucuna getirmek, ulamak.
evren : Ejderha, büyük yılan.
evvelīn ü āḫirin : Önceki ve sonraki insanlar, eskiler ve yeniler.
eyā : Acaba mânasına nidâdır. “Hey, ey” gibi çağırma, nidâ, 

seslenme edatı olarak da kullanılır.
eydiş- : Söyleşmek, konuşmak.
eyegü  : Kaburga kemiği.
eyit- : Söylemek, sormak.
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eyvān : Saray, köşk.
ezā : Sıkıntı, eziyet.
ezel : Her zaman var olan.
ezfer  : Güzel kokulu şey.
eẓher : Pek beyaz ve parlak, ay.
fāḫir : Gösterişli, parlak.
faḫr : Övünç, övünme.
fāl  : Uğur, baht, alâmet.
fāriġ : Rahat.
Fārisü’l-İslām : Halit Bin Velid’in lakabı.
faṣīḥ : Güzel konuşan.
fażīḥat  : Rezillik, rüsvâlık.
fe ḫāṣṣa  : Özellikle.
fehm et- : Anlamak, kavramak.
ferʿ : Bir aslın neticesi, bir cemaatin şerefli ve daha meşhuru.
fer : Parlaklık.
ferc  : Yarık, çatlak, dişilerde üreme organının dış kısmı, vulva.
ferişteh : Melek. 
ferş : Yeryüzü.
ferzāne : Seçkin, benzerlerinden, emsâlinden farklı, mümtaz.
feṣāḥat : Doğru ve düzgün söz söyleme.
fevt  : Geçip gitme.
fevt ol- : Yitmek, ölmek.
fidī  : Feda, bağışlama.
fidā-bād : Feda olsun.
fiġān : Feryat etme, ah çekme.
fikret : Düşünme, tefekkür, teemmül, fikir, düşünülen şey.
fi’l-ḥāl  : Şimdi, derhal, hemen, o anda.
filori : Osmanlı’da kullanılan altın paralara verilen addır.
firāḳ  : Ayrılık.
firāş : Döşek, yaygı.
firāvān : Bol, çok, ziyade, aşırı, fazla.
firḳat : Dostlardan ve sâir sevdiği şeylerden ayrılış.
fużūl : Gereksiz, fazla.
fülān : Söylenmesi istenmeyen bir özel adın yerini tutan kelimedir.
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fütār : Kesmez kılıç.
fütūḥ  : Zafer, galibiyet. 
füzūn : Fazla.
ġaddār : Kahredici, öldürücü.
ġadr  : Haksızlık, zulüm, vefasızlık, hıyanet, sözde durmama.
ġalaṭ : Yanlış.
ġāliben : Öyle görünüyor ki, görünüşe göre, anlaşılan, 

 zannediyorum ki.
ġalṭan  : Yuvarlanan.
ġam : Keder, tasa.
ġamām  : Bulut.
ġamġame : Haykırma, savaşçıların savaşırken çıkardıkları ses.
ġam-gīn : Gamlı, kederli.
ġam-güsār  : Dert ortağı.
ganī : Zengin.
ġār : Mağara.
ġārāt : Yağmalar.
ġarāyib  : Gariplikler.
ġarb : Batı.
ġāret : Yağma.
ġarīb : Gurbette yaşayan.
ġarīm  : Hasım, rakip, düşman.
ġarḳ  : Batmak, dolmak.
ġarre  : Gâfil kişi, gaflette bulunan kimse.
ġaşm : Zulüm etmek, zulüm yapmak.
ġaşūm : Zâlim, gaddar, inatçı.
gavġā  : Kavga.
ġavr  : Derinlik, dip.
ġavvāṣ : Dalgıç.
ġayb : Gizli.
ġāyet : Çok, pek çok.
ġażūb  : Öfkeli
ged- : Kertmek, diş diş, gedik gedik yapmak.
gedā : Dilenci.
gedük : Eksik, noksan, ihtiyaç.



1631Sîretü’n-Nebî

geñ : Geniş, boş yer, sürülmemiş işlenmemiş arazi.
genc : Hazine.
geñez  : Kolay.
geñlü geñsüz : İster istemez.
geñsüz : İsteği olmayarak, istemeyerek, ister istemez.
gerd  : Toz.
gerdān  : Dönen, dönücü.
gerdīş  : Dönüş.
gerges : Bir kuş adı, nesar.
germ  : Sıcak.
gevde : Gövde, vücut.
geyim : Elbise, urba, zırh, savaş elbisesi.
ġırīv : Haykırış, çığlık.
gider- : Uzaklaştırmak, çıkarmak, yok etmek, kaldırmak, izale 

etmek, defetmek.
gimi : Gibi.
giñ : Bk. geñ
girān  : Ağır.
gird-ā-gird : Çepeçevre.
gird-e-gird : Bk. gird-ā-gird.
giriftār : Yakalanmış, tutulmuş, müptela.
giriş- : Müdahale etmek, karışmak.
girīzān  : Kaçanlar.
gīrüdār : Kargaşa, kavga.
givir-  : Koymak, sokmak, ithal etmek, yerleştirmek, eklemek.
(givür-, güvür-)
ġonce-dehen  : Küçük ağızlı, gonca ağızlı.
göç : Kervan, kafile.
göger-  : Morarmak, yeşermek, mavileşmek, bitki yapraklanmak.
gökçek : Güzel, sevimli.
gökdemür : Mavi gözlü, güçlü kimse.
gölük : Yük taşıyan ve binilen at, eşek, beygir, katır vb. hayvan.
gömgök  : Aşırı derecede.
gön : Ham kösele, deri.
göñel- : Yönelmek, teveccüh etmek, yüzünü döndürmek.
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gönel- : Bk. göñel-
gönen-  : Gün görmek, mesut olmak, mutlu olmak, refâha kavuş-

mak.
görk ṭut- : Güzelleşmek, süslenmek.
görklü  : Güzel, temiz, iyi, mübarek, mukaddes, cazibeli, gösteriş-

li.
görsüz : Görünmeyen
göyne- : Yanmak.
göz ırımı  : Gözün görebileceği kadar uzaklık, ufuk.
gözen- : Yırtık ve delik örülerek kapatılmak.
gözgü : Ayna.
göz-ner : Kötü göz.
gözügü : Bk. gözgü
ġūl  : Dev
ġulām : Köle.
ġulġul  : Gürültü, patırtı, şamata.
ġulġule : Bağırıp çağrışma, gürültü, velvele, kaynaşma.
ġūl-ı beyābān : Gulyabani, karanlık ve ıssız yerlerde, insanın gördüğünü 

 sandığı korkunç hayalet.
ġulüv  : Taşkınlık, aşırılık, saldırma.
gundī  : Köylü.
gūr : Mezar.
ġurāb : Karga.
ġurrān  : Kükreyen, gürleyen.
ġuṣṣa : Keder, tasa.
gūş ur- : Kulak vermek.
gūşiş  : Çabalama, uğraşma, çalışma.
gūşt  : Et.
güç et- : Güçlük çıkarmak, zorlamak, tazyik etmek, zulmetmek.
güft ü gū  : Dedikodu.
güher : Mücevher.
gülbeng  : Çağırış, sayha, feryad, figan, vâveyla, gülbank.
gülgūn  : Gül renkli.
gülʿiẕār : Gül yanaklı, pembe yanaklı.
gülşen : Gül bahçesi.
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gül-zār : Gül bahçesi, gülşen, gülistan
gümān  : Zan, tahmin, sanmak, şüphe.
güm-rāh  : Yolunu şaşırmış.
gün : Güneş.
günüzün : Gündüz vakti, bütün gün.
gürz  : Silâhın icadından evvel kullanılan bir harp âleti. 
güvāh  : Tanık, şahit.
güvle- : Gürlemek.
güyegü : Damat.
güyer : Su yolu, yeni doğmuş keçi.
güzāf : Saçma sapan, ipe sapa gelmez, boş, beyhude.
güzend : Zarar.
güzīn  : Seçilmiş.
hā : Evet, işte, haydi, haydi bakalım.
ḫāb : Uyku.
ḥabeş  : Teni çok koyu esmer renkte olan kimse.
ḥabīb : Sevilen, sevgili, dost.
ḫabīẟ : Hilekâr, alçak tabiatlı, kötü, pis.
ḫāc : Birbirini dik olarak kesen iki doğru parçasından meydana 

gelen ve Hz. Îsâ’nın çarmıhtaki duruşunu temsil eden 
Hristiyanlık sembolü, istavroz, put, salip.

ḫacālet : Utanma.
ḥācāt : İhtiyaçlar.
ḥācet : İhtiyaç.
ḫacīl : Utanmış, utanan.
hādī  : Yol gösterici, kılavuz.
ḫāk : Toprak.
ḫāk-i pāy : Büyük bir kimsenin huzuru, ayağın bastığı toprak.
ḥakīm : Allah, hâkim.
ḥaḳ-şinās  : Hak tanır.
ḫāl  : Ben, benek.
ḫalāṣ : Kurtuluş, kurtulma.
ḥalāvet  : Tatlılık.
ḫalāyıḳ : Kadın köle, cariye, karavaş.
ḫāle : Hala, babanın kız kardeşi.
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ḫalef  : Arkadan gelen.
ḫalel : Bozukluk.
ḫālī : Boş, tenha, ıssız.
ḥāliyā  : Şimdi.
ḫalvet : Baş başa kalma, tenha.
ḥamāḳat : Ahmaklık.
ḥamāyil : Kılıç kayışı.
ḥamīde : İki büklüm.
Ḥāmile’l-Ḳurʾān : Kur’ân’ı ezberleyen kimse, hâfız.
ḥamīm  : Çok sıcak, çok kızgın nesne, özellikle su.
ḥamiyyet  : Bir insanın yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabası.
ḥaml  : Kadının karnındaki çocuk.
ḫamr  : Şarap.
ḥamrā  : Kırmızı, kızıl.
ḫāmūş  : Susmuş, sessiz.
ḫvān : Sofra, yemek.
ḫande  : Gülüş.
ḫān-mān  : Bk. ḫānümān
ḫānümān  : Ev bark, ocak.
ḫar : Eşek.
ḫārā : Mermer.
ḫarābāt : Harabeler.
ḫarābī : Haraplık, harâbiyet, parçalanıp dağılış. 
ḥarbe  : Kısa mızrak, süngü.
ḥarc : Değer, gider.
ḥarf : Söz.
ḫarīdār : Alıcı, müşteri.
ḥarīf  : Meslektaş, rakip.
ḥarīr : İpek.
ḥarīṣ : Hırslı.
ḥāriẟ : Çiftçi.
ḥāris : Bekçi
ḫarnūb : Keçiboynuzu adı verilen bir cins yemiş.
ḥarūn : İnatçı.
ḫāṣān : Seçkinler.
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ḫasārāt : Zararlar.
ḥaseb : Abâ ve ecdâd cihetinden olan şeref, haysiyet, asalet.
ḥased : Kıskançlık.
ḥāṣıl : Meydana gelen.
ḥasīb : Cömert kimse.
ḥaṣīn : Sağlam, kuvvetli, müstahkem (yer).
ḫasīs : Çok aceleci.
ḫasm : Düşman.
ḫāṣṣa  : Özellik.
ḫaste : Rahatsız, hasta.
ḫāṣṣ : Özgü, has, saf.
ḫāṣṣ u ʿām : Herkes, bütün herkes.
ḥāşā ve kellā : Allah korusun, asla.
ḫaşḫāş ḳıl- : Darmadağın etmek, ezmek, parçalamak, dağıtmak.
ḥaşmet : Görkem.
ḫaṭar-nāk  : Tehlikeli
ḫātem : Mühür.
hātıf : Gaipten gelen ses.
ḫāṭib : Hitap eden, söz söyleyen, sözcü, haberci.
hātif : Çağırıcı, sesi işitilen ve kendisi görülmeyen, seslenici.
ḫaṭṭ : Yol.
ḥavāriyyūn  : Hz. İsa’nın yardımcı ve sahabeleri olan 12 kişinin 

hepsine birden verilen isimdir.
ḫavf  : Korku.
hāviye  : Yedinci kat cehennemin adı, uçurum.
ḥayf : Emansızlık, cevr, vah vah, yazık, eyvah, yazıklar olsun 

anlamında söylenir.
ḫayru’l-enām : Halkın hayırlısı, mahlûkatın en hayırlısı olan 

Hz. Peygamber.
hāẕā : Bu, şu, o.
haẕer : Sakınma.
ḥazīn  : Hüzün dolu.
ḫāzin : Bekçi.
ḫazne : Hazine, depo.
ḥażret : Saygı sözü, bir kimsenin makamı, huzuru.
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hecīn : Pek hızlı yürüyen bir cins deve, Arap atı ile diğer cins 
attan doğmuş melez at.

heft  : Yedi.
heftād  : Yetmiş.
hemān : Hemen, acele olarak, o anda.
hemānā  : Âdeta, tıpkı.
hemān-dem : Hemen, derhal.
hemāne  : Hemen, şimdi.
hem-dest  : Birlikte çalışan, müttefik, arkadaş.
hem-ḫūy  : Aynı huylu.
hemi : Dahi, keza, hem.
hemīn : Çarçabuk, derhâl.
hemīşe : Her zaman.
hem-rāh : Yol arkadaşı.
hem-rāz  : Sırdaş.
hem-ser  : Eş, karı kocadan her biri, arkadaş.
hemtā  : Eş, benzer, denk.
hem-vār  : Düz.
hemzād : Yaşıt.
herāsān  : Korkak, korka korka.
hercāyī : Sözünden, kararlarından dönüveren, sebatsız, kararsız 

(kimse).
hergiz  : Aslâ, kat’iyyen.
herze : Boş söz, saçma.
herze yi- : Yersiz söz söylemek.
heseb  : Şeref.
hest : Varlık.
hevdec : Kadınların binmesi için devenin sırtına konulan ufak 

mahfel.
hevlināk  : Korkunç.
heyʾet : Şekil, sûret.
heykel : Cismânî beden, cisimden ibâret sûret, ceset.
hezārān : Binlerce.
ḥımār  : Eşek.
ḫır : Kavga, dalaş.
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ḫır ḫır  : Hırlaşarak.
ḫırıcı (kırıcı) : Kaba, sert.
ḫırīdār  : Alıcı, müşteri, tâlib.
ḫışm : Öfke, hiddet.
ḫışm-nāk  : Kızgın.
hicāb : Utanma, perde.
hicr : Ayrılık.
ḫilāf  : Aykırı, zıt.
ḫilʿat  : Padişahlar ve vezirler tarafından birine iltifat veya mükâ-

fat olarak giydirilen, kürklü veya işlemeli kıymetli kaftan.
himmet : Lütuf, yardım.
ḥisāb : Hesap.
ḫiṣāl : Huy.
ḫo  : Bir seslenme ünlemi: Hey!
ḫod  : Aynı, de, kendi, miğfer.
ḫōdbīn  : Bencil.
ḫonca  : Bir yere giderken götürülen armağan.
ḫōr (ḫār) : Değersiz, bayağı.
ḫōr u zār (ḫār u zār) : Perişan ve düşkün bir hâlde.
ḫōş ṣafā : Güzel bir gönül rahatlığı.
ḫord u ḫāb : Yiyecek ve uyku, tembel, uyuşuk, gayretsiz kimse.
ḫurd u ḫām : Paramparça etmek, çok şiddetli vurmak, parçalamak, 

ezmek.
ḫoryad : Kaba.
ḫoşā  : Ne güzel, ne iyi, ne hoş!
ḫōşāb  : Parlak.
ḫoş ol- : Huzura kavuşmak, rahat olmak, iyileşmek.
ḫū : “O” manasında zamirdir.
ḫūb  : Güzel.
hucūmat : Hamleler.
ḫūd : Savaşta giyilen mâdenî başlık, miğfer.
Ḫudā : Allah.
Ḫudāvend : Allah, Rab.
ḫuddām : Hizmetçiler.
ḫuld : Cennet.
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ḫulḳ  : Huy, ahlâk.
ḫulḳ it- : Huy edinmek.
ḥulle  : Cennet elbisesi.
ḫullet : Samimi sevgi, muhabbet.
ḫumus  : Beşte biri.
ḫūnī : Kanlı.
ḥūr : Huriler.
ḫūr : Yiyecek.
ḫurd  : Küçük.
hūr-ı ʿīn : Cennette âhu gözlü çok güzel kızlar.
ḫurrem : Sevinçli.
ḫurūş  : Coşma, gürültü, şamata.
ḫus : Bir kavim üzerine nâzil olan umur.
ḫuṣūṣan  : Ayrıca, hususen, başkaca.
hūş : Akıl, fikir, zekâ.
ḫuşk : Kuru, kaba, soğuk, incelmemiş, feyizsiz, ruhsuz.
ḫuşk-sāl : Kıtlık, kuraklık yılı.
Ḫuveylid : Hz. Hatice’nin adı.
ḥüccet : Delil, burhan.
hümā : Zümrüdüanka, devlet kuşu.
hūşyār  : Uyanık.
ıḍlāl  : Doğru yoldan çıkarma, dalâlete düşürme, azdırma.
ılġa- : Dörtnala koşmak.
ımızġan- : Uyku ile uyanıklık arası bir durumda bulunmak, uyukla-

mak.
ʿınā : Sıkıntı.
ır-  : Ayırmak, uzaklaştırmak.
ırġan-  : Sallanmak, kıpırdanmak.
ırġat- : Sarsmak, sallamak.
ırı- : Ayırmak.
ırḳalan- : Sallanmak, kımıldanmak, hıraman olmak.
ʿısādet  : Avlatmak.
ıṣlāḥ  : Düzeltme, iyileştirme, reform.
ıṣra (aṣra) : Öte, karşı taraf, alt, aşağı, ileri.
ıssı : Sıcak.
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ışıt- : Parlatmak, yakmak.
ışla- : Parlamak.
ıṭlāḳ : Bırakma, salma.
ʿıyāl : Eş, hanım.
ʿıyş  : Yaşama, eğlenme, gününü gün etme.
i (iy)  : Ey, hey.
ibrīḳ : Kulplu, emzikli, karınlı ve ince boyunlu su kabı.
ibtidā : İlkin, önce.
ibn aḫı : Kardeşimin oğlu.
ibrişim : Kalınca bükülmüş ipek iplik.
ibtilā  : Bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük, kendini 

alamayacak kadar tutkun olma, tutku.
icāzet : İzin.
icrām  : Kabahat yapma, cürüm işleme, suç işleme.
için  : Has, özel.
igen  : Çok, gayet, pek, ziyade, daha ziyade.
igen çoḳ : Pek çok, çok fazla.
igi  : Çok.
iḳāmet : Bir yerde kalmak, oturmak.
iḳlīm  : Ülke.
iḳtidā : Uymak, tabi olmak.
iḳtiżā  : Gerekme.
iʿlām  : Bildirmek.
ildir-  : Değinmek, dokundurmak, iliştirmek.
ilen- : Beddua etmek, küfretmek, kötü söylemek.
ileş- : Sataşmak
ilḥāḥ : Zorlamak, ısrar etmek.
illāhū : Ancak O. Allah.
ilerü : Önce, evvel.
ʿillet : Hastalık.
ilt- : İletmek, götürmek, göndermek.
ilte- : İtmek, kakmak, götürmek.
iltimās : Kayırma.
iltür-  : Götürmek, iliştirtmek, astırtmak.
ʿimāme : İslâm’a mahsus baş kisvesi olan sarık.
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imtiẟāl  : Boyun eğme, verilen işi yapma.
inʿām : Nimet vermek.
ʿinān  : Dizgin.
ʿināyet : Yardım, lütuf.
infiʿāl  : Kırılma, gücenme.
ins ü cān : İnsanlar ve cinler.
intihā : Son, son verme.
intiẓār  : Bekleme, bekleyiş.
inẕār : (Sonunun kötü olacağını haber vererek) Korkutma, 

ihtar edip çekindirme, sakındırma.
ipçin : Tam sûrette, bütün, düzenli, tamtakır, has.
irādet  : İsteme, istek.
irgür- : Ulaştırmak, eriştirmek.
iring  : İrin, cerahat.
irte : Bir günün veya olayın arkasından gelen zaman.
is  : Sahip, malik.
īẟār  : Kendisi muhtaç olduğu hâlde başkasına nimet vermek, 

cömertlik, ikrâm.
isi  : Sıcak, ılık bk. İssi.
isizlik  : Issızlık, tenhalık, yalnızlık
ism : Şöhret, nam.
İsm-i Aʿẓam : Cenâb-ı Hakk’ın Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerde 

zikredilen yüz isminin mâna itibarıyla en câmi’ olanıdır. 
issi : Sahip, malik.
issüz : Hali, tenha, boş, sahipsiz, ıssız.
iste- : Aramak, araştırmak.
istiʿānat : Yalvarmalar.
istihzā  : Alay etme.
istimālet  : Teselli etmek, eğilim gösterme, canı çekme, mal sahibi 

olmak.
isüz : Bk. issüz.
işik  : Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak.
ʿiṭāb  : Azarlama.
iʿtiḳāt : İnanç.
ittifāḳan  : Tesadüfen.
iv- : Acele etmek.
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ʿivaż : Karşılık, bedel.
ive ive  : Acele acele, koşa koşa.
iver-  : Evlendirmek.
iyva’llāh : Evet, peki, tabiî, öyle olsun, teşekkür ederim, 

Allah râzı olsun.
īzā  : Sıkıntıya sokma.
iʿzāz  : Uğurlama, saygı gösterme.
iẓhār : Gösterme.
ʿizzet : Değerli ve muteber olmak.
jengār  : Pas.
jengārī  : Bakır yeşili, bakır pası renginde olan boya.
ḳābil : Kabul eden, olabilir.
kābin : Mehir.
ḳabda : Harmanda tahılı toplayan araç, sıyırga.
ḳabża : Kılınç gibi şeylerin tutacak yeri, el, pençe, bir tutam, 

bir avuç şey.
ḳaçan-ısa  : Ne zaman olsa, ne vakit olsa.
ḳadd  : Boy. 
ḳadeh : Bardak.
ḳadem : Adım.
ḳadem-rence : Lütfen kabul, tenezzül.
ḳadīmī : Eskiden beri var olan, eski.
kāfūr : Beyaz ve yarı şeffaf, kolaylıkla parçalanan bir madde, 

sert, güzel kokulu, katı ve yağlı bir madde.
kāh  : Saman.
kâhil : Tembel.
kāhin : Gaipten haber veren, kehanette bulunan.
ḳaḥṭ : Kıtlık.
ḳāʾim : Sağlam, ayakta.
ḳaḳ- : Kabarmak, çalmak, vurmak, itmek, tepmek.
ḳaḳı- : Öfkelenmek, kızmak, darılmak, paylamak.
ḳal- : Bağlanmak, kapılmak, değer vermek, itibar göstermek, 

bakmak.
ḳāl  : Söz.
ḳalb  : Merkez, orta, geri dönme.
ḳalbe gir- : Ortasına girmek, merkezine ulaşmak.
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ḳalbe ur- : Orta yere isabet ettirmek.
ḳalı : Yere veya mobilya üzerine serilmek, duvara süs olarak 

gerilmek üzere yün veya iplikten dokunmuş kısa 
tüylü yaygı.

ḳālıb : Beden.
ḳalın : Evlenecek kıza erkek tarafının verdiği hediye, para, 

çeyiz veya ağırlık, başlık parası, mehir.
ḳalīl : Az.
ḳamer : Ay.
ḳamṭarīr  : Sert, şiddetli, çetin, çatık suratlı.
ḳamu : Hep, bütün, tamamen.
kāmukār  : Mutlu, isteğine kavuşmuş, devlet ve ikbal sâhibi.
kāmurān  : Arzusuna nâil olan, bahtiyar, mes’ud.
ḳan : Suç, cinayet, ceza, cerime, diyet.
kān : Maden, menba.
ḳancaru : Nereye, neresi, ne tarafa, nereye ait?
ḳanda : Nerede.
ḳanı : Hani, nerede.
ḳāniʿ : Yetinen, kanaat eden.
ḳapu ḳalḳ- : Kapı çalmak.
kār eyle- : Etkilenmek.
ḳara : Zenci.
ḳaravaş : Cariye, hizmetli.
ḳaravul  : Gözcü, nöbetçi, karakol.
kār-bān : Kervan.
ḳacaş- : Karışmak, birbirine girmek, karmakarışık olmak.
kār-gāh  : İş yeri, dünya.
kār-ḫāne  : İş yeri, iş yapılan yer.
kārıdān (kār-dān) : İşten anlar, iş bilir.
ḳarīn : Yakın, eş dost.
ḳarn : Yüz yıllık zaman, asır, devir, vakit, zaman, çağ.
kār-sāz (kārusāz) : Elinden iş gelen, becerikli.
kār-şinās  : Uzman, işten anlayan.
kāruzār : Cenk, kavga, savaş, savaş meydanı, cenk yeri.
ḳaşan- : Kaynamak, coşmak.
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ḳaṭār : Birbiri arkasına dizilmiş hayvan sürüsü.
ḳaṭre  : Damla.
ḳatur- : Katılaştırmak, pekleştirmek; katmak, sürmek (?).
ḳattāl  : Çok öldüren, çok katleden.
ḳavī : Güçlü.
ḳavl : Söz.
ḳayır- : Üzülmek, mukayyet olmak, ilgilenmek, kaygılanmak, 

endişe etmek, sakınmak, çekinmek, hazırlamak.
ḳayu : Kaygı, endişe, tasa.
ḳayur- : Bk. ḳayırmak.
keher : Bir at rengi, doru, koyu kırmızı.
kejrev : Yanlış yolda giden, eğri eğri giden.
Kelāmu’llāh : Allah kelamı, Kur’ân-ı Kerîm.
kelb : Köpek.
keleci : Söz, lakırdı.
kem : Eksik, az.
kemāl : Olgunluk.
kemān : Yay.
kemḫā  : Bir cins ipek kumaş.
kemter : Değersiz.
kemterīn  : Pek âciz ve güçsüz, pek çok noksan veya eksik.
kendüzin : Kendisi, şahsı, nefsi.
ker : Sağır.
kerde  : Sebze fideliği.
keret : Kere, defa.
kerīm : Her şeyin iyisi, faydalısı.
kerkes  : Akbaba.
kes : Kişi, kimse.
kesb : Çalışarak kazanma.
kesegen  : Kesici, keskin.
keẟīf : Yoğun, kalın, koyu.
kesir : Çok.
keşīş : Papaz, manastır rahibi.
ketḫüdā : Kâhya, damat.
kevkeb : Yıldız.
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kevkebī  : Yıldızlarla ilgili, yıldıza ait.
kevn : Varlık.
kevn ü fesād : Bir taraftan var olma, bir taraftan mahvolma.
kevn ü mekān : Kâinat.
key : Çok, pek, gayet, pek çok, iyi, iyice, hakkıyla, uygun, 

muvafık, münasip, layık, doğru, yerinde, büyük, muhte-
şem.

ḳıdem : Eksiklik.
ḳıġır- : Çağırmak.
ḳıjġur- : Haykırmak, gürlemek, fısıltılı ses çıkarmak, haykırarak 

saldırmak.
ḳımāṭ : Örtü.
ḳır- : Öldürmek, yok etmek, imha etmek, tenkil etmek.
ḳıra : Konaklık etmek. 
ḳıragı  : Çevre, kıyı, kenar, uç
ḳırān (ḳirān) : Yakınlaşma, bir araya gelme, iki yıldızın aynı burçta 

birleşmesi.
ḳırañ : Kenar, kıyı, uç, sınır, etraf.
ḳırġun : Geniş ölçüde öldürüşme veya öldürme, kıtal, maktul.
(ḳırgın, ḳırḳın)
ḳıssīs : Keşiş.
ḳıtāl : Savaş.
ḳıvlandur-  : Kışkırtmak, isteklendirmek.
ḳızġur- : İşkenceye koymak, cezasını çektirmek, cezalandırmak.
ḳızlıġ  : Kıtlık, kurak giden yıl, pahalılık.
kibriyā  : Azamet, Cenâb-ı Hakk’ın azameti ve kudreti, her 

cihetle büyüklüğü.
kiçi : Küçüklük.
kiçi ulu : Küçük büyük.
kīne  : Kin, garaz, kalpte beslenen düşmanlık.
kirām : Yüce kişiler, cömertler.
kirāmī : Cömertlere, eli açıklara özgü, soylular, ulular, şereflilerle 

ilgili.
Kirdigār : Sâni, yapan Allah.
kisrā : Eski İran hükümdarları için kullanılan unvan sözü.
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kirpās : Ham bez.
kişver : Ülke.
ḳo- : Müsaade etmek, serbest bırakmak, salıvermek, 

alıkoymak, tesir etmek.
ḳoç-  : Kucaklamak.
ḳol : Devriye gezen asker, bekçi.
ḳolan : Atın eyer ve semerini bağlamak için karnının altından 

geçirilerek bağlanan yassı bağ.
ḳoldaş : Arkadaş.
ḳollu ḳolına : Kol kol, taraf taraf.
ḳonç : Ayağa giyilen şeylerin ayak bileğinden baldıra doğru 

çıkan kısmı.
ḳonuḳcı : Misafir sahibi.
ḳop- : Haşrolmak.
ḳor : Duvar taşlarında bir sıra, dizi.
ḳoş- : Arkadaş olarak vermek.
ḳoşun  : Asker, koşum, yarış.
ḳoṭas : Türkistan’da Tibet yöresinde yetişen ve yak denen uzun 
(ḳoṭaz, ḳuṭas)   kıllı bir cins öküzün kuyruğundan yapılan tuğ, bu tüyden  
    yapılan ve at gerdanlarına süs olarak takılan püskül.
ḳoy- : Tesir etmek.
ḳov- : Takip etmek, izlemek, kovalamak.
ḳovcı  : Münafık, gambaz.
körpe : Yeni yetişmiş, taze, genç.
köriş- : Güreşmek, (gözle) bakmak.
kūçe : Dar sokak, ince yol, sokak, çarşı, pazar.
ḳuds  : Mukaddes ve mübârek olma, mukaddeslik, kutsallık.
kūh : Dağ.
kūh-sār : Dağlık yer, dağ tepesi.
kūhe  : Tepe, sırt.
kūhistān  : Dağlık bölge, dağlık yer.
kūhken  : Dağ kazan, dağ deviren.
ḳulañ : İki üç yaşında dişi tay, kısrak.
ḳulbe  : Tek odalı ev, kulübe
ḳulun : Tay.
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kulunç  : Vücutta, özellikle omuz başlarında duyulan şiddetli ağrı.
ḳurb : Yakınlık.
ḳurı : Kara, toprak, yer.
ḳurul- : Hazırlanmak.
ḳus : Gölgede kalan, güneş almayan (yer).
ḳuşa- : Kuşatmak, çevirmek.
ḳut : Yiyecek.
kūtāh : Kısa.
ḳuṭuz : Kudurmuş köpek, kedi, gibi hayvanların ısırmaları 

sonucunda oluşan hastalık.
kühel : Yaşlı, olgun.
külḫan : Ocak.
küllī : Bütün, genel.
Külüg bicer- : Bilgiçlik taslamak.
külüg  : Bilginlik, ünlü, şanlı.
külünk  : Taşçı kazması.
künd : Kör, anlayışsız, ağır, küt, kesmez, keskin olmayan.
künk  : Tutuk, unutkan, akılsız.
kürsī : Taht
küşte  : Öldürülmüş, maktul.
küy- : Beklemek, sabretmek, teenni etmek, intizarda 

bulunmak, etrafı gözetlemek.
lā-büdd : Elbette, mutlaka, behemehâl, erekli.
lā-cerem : Şüphesiz.
laḥẓa : An.
lāʿl : Kırmızı.
lāş : Leş.
lā-şey : Değersiz.
laṭīf  : Güzel.
laṭīfe : Şaka, hoş söz.
Lā-yezāl  : Yok olmaz, Allah.
laẓā  : Cehennem, alev.
leb : Dudak.
lebbeyk  : Buyurunuz, emredersiniz.
leʿīm : Alçak, kötü.
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lerzān : Titreyen, titrek.
lerze : Titreme.
leşker : Asker.
levḥ ü ḳalem : Üzerine insan kaderinin, olmuş ve olacakların yazılı 

olduğuna inanılan levha.
leyl : Gece.
leyl ü nehār : Gece ve gündüz.
libāde : Pamuklu kadın elbisesi.
līk : Ama, ancak.
liḳā  : Yüz.
li’llāh : Allah için. 
litām : Tokat atma, elin ayası ile vurma.
livāʾü’l-ḥamd : Hz. Peygamber’in sancağı. 
liyü : Kuruyunca balçık hâline gelen ince kumlu çamur.
luʿb : Oyun.
luġat  : Söz.
maʿānī  : Manalar.
maʿāşir : Cemaat, bölük, topluluk.
maʿbūd : Kendine ibadet edilen, Allah.
māder : Anne.
maġbūn : Şaşkın.
maġfūr  : Günâhlarının bağışlanması için Cenâb-ı Hakk’a duâ 

edilen (ölmüş kimse).
maġrib : Batı.
maġz : Öz.
māh : Ay.
maḥbūb : Muhabbet edilen, sevilen.
maḫfī : Gizli, saklı.
maḥfil  : Toplantı yeri.
maḫmūr : Uykulu, baygın.
māh-peyker : Ay yüzlü.
māh-rū  : Ay yüzlü, güzel yüzlü.
maḥrūr  : Kızgın, hararetli.
maḥsūb : Sayılmış, hesaplanmış.
māh u sāl : Ay ve yıl.
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maḥż  : Sırf, sade, tam.
maḥżar  : Huzur, hazırlanmış.
maḫẕūl  : Düşkün, rezil, hakir.
maḳāl  : Söz.
maḳām-ı Mahmūd : Mahşer günü Livâü’l-hamd altında sadece Hz. Peygam-

ber’in dilediği herkese şefâat edebileceği en yüce makam, 
“şefâat-ı kübrâ” makamı.

maḳbūl : Kabul edilen.
maḳhūr  : Kahrolmuş, yenilmiş, gazaba uğramış.
maḳrūn  : Ulaşmış, kavuşmuş, erişmiş, yakın, yaklaşık, bitişik.
maḳṣūd : İstek.
māl-a-māl : Dopdolu.
Mālike’l-Mülk : Bütün mülkün sahibi Allah.
maʿlūl : İlletli, hasta.
maʿmūr : İmar edilmiş.
manṣūr  : Allah’ın yardımıyla zafer kazanan.
manẓar : Görünüş.
manẓar-ı aʿlā : En yüksek bakış yeri, kutsî ve en yüksek manzara, 

cennet manzarası.
manẓūr  : Bakılan, dikkat çeken.
mār  : Yılan.
masḫara : Komik, gülünç, maskara.
maʿṣiyet  : İtaatsizlik, günah, isyan.
maṣlaḥat : Sulh yolu, fayda, maksat.
maşrıḳ : Doğu.
māt : Yenilgi.
mā-teḳaddem : Geçmiş zaman, mâzi, önceden.
mażarrat  : Zarar.
maʿzūr  : Özürlü, özrü olan, kovulmuş, azledilmiş.
meʾāl : Anlam, kavram, mâna, mefhum.
mebādā : Olmaya ki, olmasın, sakın, zinhar.
mebāẕa  : Küfürleşme.
mebdeʿ : Başlangıç.
mecrūḥ  : Yaralı.
meded : Yardım.
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medḥ : Övgü.
medḥūş : Dehşete uğramış, şaşırmış, korkmuş.
meftūn : Fitne ve belâya tutulmuş olan. 
meges : Sinek.
mehel : Zaman, mühlet.
mehīb : Pek heybetli, mehâbetli; korkutacak kadar iri, cüsseli, 

korkunç.
mehr  : Bk. mihr.
meh-rū  : Bk. māh-rū.
mehter : Yüksek rütbeli hizmetkâr. 
mekkār  : Hilekâr, düzenbaz.
mekr : Hile.
melaḫ : Çekirge.
melāḥat : Yüz güzelliği.
melāʿib  : Oyun, oyun yeri, oyunlar.
melāʾik : Melekler.
melāl : Sıkıntı, usanma.
melāmet  : Rezillik ve rüsvaylık, usanma.
melikü’l-mevt : Ölüm meleği. 
melūl : Üzgün.
menber  : Hatîbin üzerine çıkıp hutbe okuduğu merdivenli kürsü.
mensūḥ  : Hükümsüz bırakılmış.
menzil : İnilen yer, ev.
merāḥil : Menziller, merhaleler, konaklar, duraklar.
merd-i ceng : Çok cesur kimse, yiğitler yiğidi.
merdümān : Erkekler, halk.
merg  : Ölüm.
merġūb : Rağbet edilen.
merḳab : Gözetleme yeri.
merḳad : Mezar.
mervān : Susuz kalıp suya doyan, suya kanan, suya kanmış, 

dayanıklı kimse.
mesākin  : Yoksullar, miskinler.
mescūd : Secde edilmiş.
meẟel : Örnek, özlü söz, öğretici hikâye.
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meskenet : Tembellik, beceriksizlik.
mestūre : Örtülü, kapalı, gizli.
meşām : Burun.
mevc : Denizin dalgası.
mevīz  : Frenk üzümü.
mevḳıf  : Durak, durulacak yer.
mevt : Ölüm.
mevvāc : Fırtınalı, dalgalı.
meymene : Sağ kanat.
meysere : Sol kanat.
meyşūm  : Uğursuz.
mezīd  : Artma.
mihmān : Konuk.
mihr : Güneş.
mihr it- : Güneş gibi parlamak, yüze gülmek.
mihricān : Sonbahar.
mihribān  : Sevgi dolu, şefkatli.
mihter : Daha büyük.
minḳāle : Açı ölçer, iletki.
mīr : Baş, lider.
miṣbāḥ : Etrafa ışık veren âlet, aydınlatma aracı, kandil, çıra, 

meşale.
misk  : Orta Asya’da yaşayan bir ceylanın göbek derisinden 

çıkarılan kokulu madde.
misk-bū  : Misk kokulu.
miskīn : Zavallı.
mīşe : Meşe.
mizāḥ : Şaka.
muʿabbir  : Rüya tabir eden.
muʿallaḳ  : Asılı, asılmış, havada duran.
muʿannid  : İnatçı.
muʿārıż  : Karşıt, itirazcı.
muʿarrif  : Davetçi, târif edici, tanıtıcı.
muʿaṭṭar  : Kokulu.
muʿavvizeyn : Kur’ân-ı Kerîm’in son iki sûresi. 
muʿavvezeteyn : Bkz. (muʿavvizeyn) 
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muʿayyen  : Belirli.
muʿaẕẕeb  : Acı çeken, azap çeken.
mūcib  : İcab eden, lazım gelen.
muʿciz  : İnsanı âciz bırakan iş. 
muʿcizāt  : Mucizeler. 
muġaylān  : Çölde yetişen bir nevi dikenli çalı, deve dikeni.
muḫalled  : Ebedî, dâimî, bâkî, sürekli olarak kalan.
muḫanneẟ  : Kalleş, korkak, alçak, nâmert (kimse).
muḫayyer  : Seçilmesi serbest olan, seçmece, beğenmece.
muḥkem  : Sağlam.
muḳaddem  : Değerli, üstün.
muḳadder  : Yazgı.
muḳaddim  : Takdim eden, sunan, öne, ileriye geçiren.
muḳarreb  : Yakın.
muḳarrer  : Kesin.
muḳbil  : Bahtı açık ve tâlihli, yüce mevki ve makamlara 

erişmiş olan.
muḳteżā : Bir şeyin gereği olan, gereken, lâzım gelen şey, gerek, 

îcap.
munḳabıż  : Sıkılmış, büzülmüş, toplanmış.
muntaẓır  : Bekleyen, gözleyen, intizar eden.
mūr : Karınca.
muraṣṣaʿ  : Uyumlu.
murdār : Pis, kirli.
murtażā : Beğenilmiş, seçilmiş, Hz. Ali’nin lâkabı.
muraṣṣaʿ  : Uyumlu, ahenkli.
muṣayḳal : Cilalı, parlak, yaldızlı.
musfiran : Devamlı büyüyen, sürekli.
muṣḥaf  : Kur’ân-ı Kerîm.
muştucu : Müjdeci, müjde getiren.
muʿteber  : Hatırı sayılır.
muʿtedil : Orta hâlli.
muʿtekif  : Câmi, tekke vb. bir yere kapanarak ibadetle vakit geçiren 

(kimse).
muʿteref : Gizlenmeyip söylenmiş.
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muṭīʿ  : Veren, îtâ eden (kimse); nîmet veren, ihsan eden (Allah).
muvāfıḳ  : Uygun.
muvaḥḥid  : Cenâb-ı Hakk’ın birliğine inanan.
mübāriz  : Eski savaşlarda meydana çıkarak hasmıyla teke tek 

dövüşen kimse.
müberrā  : Müstesna.
mücāvir : Komşu.
mücevvef  : Kovuk, içi boş şey, içi oyuk.
mücrim  : Günahkâr.
müdām : Sürekli.
müdārā : Dost gibi görünme.
müdāre it- : İhtiyaç olan bir şeyi istemeye çekinmek.
müdbir  : Tâlihi kendisine yüz çeviren, tâlihsiz, bahtsız, bedbaht 

(kimse).
müddeʿī  : Davacı, inatçı.
müdebbir  : Evvelden düşünüp işleri ona göre ayarlayan.
müʾebbed  : Sonsuz.
müʾeyyed  : Doğrulanmış.
müflis : Sefil.
müfsid : İfsad eden, bozan.
mükellel  : Parlak, süslü.
mükerrem  : Hürmet ve tâzim edilen.
mülevven  : Rengârenk.
mülūkāne  : Padişahlara yakışır bir sûrette.
müʾmināt  : Kadın mü’minler.
müʾminīn  : Mü’minler, iman etmiş kimseler.
münādī : Bir haberi yüksek sesle duyuran, ilan eden kimse, tellâl.
münevver  : Nurlu, aydınlık.
münezzeh  : Kusur ve noksanlıklardan uzak, hiçbir şeye muhtaç 

olmayan.
münīr : Parlak.
münşeriḥ  : İnşirahlı, gönlü sıkılmayan, neş’eli.
müntaḳīm  : İntikam alan.
müntehā  : Son, nihayet, bitiş.
mürd  : (Mürde) Ölmüş, ölü.
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mürekkeb  : Birden fazla şeyin bir araya gelmesinden meydana 
gelmiş, birleşik.

müretteb  : Düzenlenmiş.
mürġ-zār  : Kuş bahçesi.
mürsel : Peygamber.
mürüvvvet  : İnsanlık, iyilik.
mürvet : Bk. mürüvvet.
müsāvī : Denk.
müslimāt  : Kadın Müslümanlar.
müslimīn  : Müslümanlar, erkek Müslümanlar.
müstecāb  : Hoş görülen.
müstemend : Gamlı, kederli, mahzun.
müşerref  : Şerefli.
müşg :  Misk.
müşg-bū  : Misk kokulu, güzel kokulu.
müşkil : Zor, güç, çetin, hâlledilmesi, çözüme kavuşturulması 

güç iş veya mesele.
müşkilāt  : Zorluklar.
müştāḳ  : İştiyaklı, çok istekli.
müvekkel  : Vekil tâyin olunmuş olan, vekil edilmiş olan.
müzeyyen  : Süslü, zinetli.
müzd-ver : Ücretle çalışan kimse, işçi.
nāb : Berrak.
nā-bedīd : Belirsiz, görünmez olan.
nā-bekār  : Hayırsız, işe yaramaz.
nābī : Haberci.
nādān : Cahil.
nāf : Göbek, orta.
nāfe : Ceylanın göbeğinden çıkan misk.
nā-gāh : Birdenbire, ansızın, hemen.
nā-gehān : Birdenbire, ansızın.
naġme :  Güzel, uyumlu ses, ezgi, melodi.
nā-ḫalef : Evlatsız, oğulsuz.
naḫlistān  : Hurmalık.
naḥs : Uğursuzluk.
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naḳd : Madeni para, akçe.
nākes : Soysuz, işe yaramaz.
naḳīb  : Reis vekili.
naḳḳāre : Davul, dümbelek.
naḳm  : İntikam, öç alma, eza vererek cezalandırma.
naḳlī : Nakille öğrenilen, anlatılan ve rivâyet edilen şeylere dayanan.
nālān : İnleyen, sızlayan.
nāle : İnilti, inleme.
nām-dār : Ünlü, namlı.
nāmūs : Haya, ırz, Cenâb-ı Hakk’a yakın melek.
nāmūs-ı aʿẓam : Cebrail.
nāmuver : Ünlü.
nāmzed  : Sözlü, nişanlı.
nān : Ekmek.
nāṣır  : Yardımcı, yardım eden, nusret veren.
nāṣiḥ  : Öğüt veren, nasihat eden.
naṭḥ  : Boynuzlu hayvan.
nāṭıḳ : Konuşan.
nātüvān : Zayıf.
ne : Ya, ne olur, ne var?
neʿam : Evet.
nebāt : Bitki.
necāset : Pislik.
nefʿ : Çıkar, yarar.
nefḫa : Üfürme.
nefrīn  : Lanet, ilenç.
nefīr : Boynuzdan yapılmış boru.
nefsī nefsī : Benim nefsim, “nefsim nefsim” mânasına yalnız kendini 

düşünmeyi ve kendisiyle olan alâkayı ifade eden bir tâ-
birdir.

nefy : İnkâr etme.
nehār : Gündüz.
neheng : Timsah.
nehy : Men etmek, yasaklama.
ne ki : Neyi, her ne, ne kadar?
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nem-gīn : Nemli, yaşlı.
neng  : Utanma, ar.
ner  : Erkek.
nerdübān  : Merdiven.
nerm  : Yumuşak.
nerre-şīr : Erkek arslan.
neseb : Sülâle, hısımlık, soy.
nesīb : Soyu temiz, baba tarafından asil olan (kimse).
nesīm : Meltem, esinti.
neşāṭ : Sevinç.
neʿūẕu bi’llah : Allah’a sığınırız, Allah korusun.
nevā : Ses.
nevbet : Sıra, nöbet.
nevcivān : Genç, delikanlı.
nevḫad : Sakalı yeni çıkmış genç.
nev-ḫāste : Yeni yetişen delikanlı; yeni yetme.
neẕīr  : Doğru yola sokmak için korkutma, Hz. Peygamber’in 

adlarından biri.
neẕr : Adak adamak.
nidā : Ses.
nigār : Güzel yüzlü sevgili.
nihādī  : Yaradılışta olan, fıtrî.
nihān : Gizli, saklı.
niḳāb : Peçe, yüz örtüsü.
nīk-aḫter : Talihli, mutlu.
nīk-baḫt : Talihli, şanslı.
nīk-ḫū : Güzel huylu.
nīk ü bed : İyi ve kötü.
nīm : Yarı, yarım.
niẟār : Vermek, saçmak.
nīst : Yokluk.
nişān : İşaret. 
nişāṭ : Bzk. neşāṭ
nīşe  : Kaval.
nişelik : Nasıllık.
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niyāz : Dua, yalvarma, yakarma.
nizāʿ : Kavga, çekişme.
nīze : Mızrak, süngü.
nīze-güzār  : Mızrak yapan.
nöker : Hizmetçi.
nuṣret : Yardım, Cenâb-ı Hakk’ın yardımı.
nūş  : Zevk ve safâ.
Nūşīrevān  : İran’da miladî 531-579 tarihleri arasında hükümdarlık 

yapmış, adâlet ve doğruluğu ile meşhur Sâsâni padişahı-
dır.

nuṭfe : Meni.
nügi  : İki yüz dirhemlik ağırlık ölçüsü, yarım okka.
nüh  : Dokuz.
nümūzec : Örnek, numune, misal.
od : Ateş.
oda : Yer, mesken, melce.
oḳı- : Çağırmak.
oḳıt- : Çağırtmak.
ola mı : Acaba, olur mu? Mümkün müdür? Olmaz mı? Nasıl 

olur?
oñ- : İyileşmek, düzelmek.
onca : O kadar, öyle.
oyan- : Yanmak.
oyna-  : Harcamak, feda etmek.
öd : Karaciğer tarafından salgılanan yeşil sarı renkte acı sıvı, 

safra; yüreklilik.
ödük : Korkak, ödlek.
ög (ök) : Akıl, hatır, zihin.
öglen- : Kendine gelmek, aklı başına gelmek, aklını başına 

toplamak, akıllanmak.
öglendür- : Ders, ibret vermek, akıl öğretmek.
ögre- : İstemek.
ögrü-  : Böğürmek, bağırmak, yüksek sesle haykırmak.
ögüñ : Zaman, vakit.
ögün : Onur.



1657Sîretü’n-Nebî

ögür- : Bk. ögrü-
ögüş (öküş) : Çok.
öldür- : Boğazlamak, kurban etmek.
öñ : Önce.
öñ- : İntizar etmek, beklemek, karşısına çıkmak.
önde-  : Çağırmak.
öñden ṣoña  : Baştan nihayete kadar.
öñdin : Önce.
örü dur- : Ayağa kalkmak, ayakta durmak.
öyke  : Öfke, sinir.
öyle : Öğle.
öyükle- : Seçmek, ayırmak, isteklendirmek.
öz : Nefis, zat, kendisi, benlik.
özdek : Gövde.
ʿöẕr : Engel, bahane.
paḫıllıḳ : Kıskançlık.
pāk : Temiz.
pāk-bāz : Sâdık, vefâlı (kimse).
pāk-dāmen : Namuslu.
pāk-rū : Temiz yüzlü, güzel.
pāk-ẕāt : Temiz asıllı, aslı temiz.
para : Parça.
paralan-  : Parçalanmak.
pāsubān  : Bekçi, gece bekçisi.
pāyımāl  : Ayak altında kalmış, mahvolmuş, telef olmuş, sürünmüş.
pehlū  : Vücudun iki yanından biri, yan, yan taraf, böğür.
pehnā  : Engin, geniş.
peleng : Leopar, kaplan.
penā-gāh : Sığınacak yer, melce, ilticâ edecek yer, sığınak.
penāh  : Sığınma.
perākende : Dağınık, toptan olmayan.
perestān  : Tapanlar, tapınanlar, taparcasına sevenler.
perestār  : Hizmetçi.
pertāb : Bk. pertāv.
pertāv  : Atma, fırlatma, atılma, fırlatılma, sıçrama, uzağa düşen ok.
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pertev : Işık.
pervāz : Kanat açmak, uçmak.
Perverdigār : Allah.
pes : Şu hâlde, öyleyse, imdi, arka.
pesendīde  : Beğenilmiş, makbul.
pest ü bālā : Alçak ve yüksek.
peşmīne  : Yünden yapılmış, yün, yünden hırka.
peşşe : Sivrisinek.
revā mı? : Yerinde olmayan, uygun görülmeyen şeyler karşısında, 

“Lâyık mı, bu da olur mu?” anlamında kullanılır.
Peyk (peyik) : Haberci.
peyḳān : Okun ucundaki sivri demir.
peymān : Yemin.
peyvend  : Ulaşma, varma, vasıl olma.
pinhān : Gizli.
pinhānī : Gizlice.
pīr : Yaşlı.
pīrūze  : Turkuaz.
pīs : Kirli, murdar, murdarlık, necaset, pislik, pas.
piser : Oğlan.
pīş-āheng  : Önde giden, öne düşen, yol gösteren (kimse).
pīş-dest  : Beklenti, umma, bekleyiş.
pīşe : Meşguliyet, iş, meslek, huy, alışkanlık.
pīşkeş : Hediye, armağan.
pīşüvā  : Önder, lider.
pūlāt : Çelik.
pür-ḫūn : Kanlı.
pür-nūr : Çok parlak, çok nurlu.
püşt : Sırt.
püşte  : Tepe, yığın.
püştipā (püşt-pā) : Ayak tabanı.
püşt ü penāh : Sığınacak ve dayanacak yer veya kişi.
Rabbü’l- ʿālemīn : Âlemlerin yaratıcısı olan Allah.
racīm : Taşlanan, lanetli.
raʿd  : Gök gürültüsü.
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rāgıb : İsteyen, rağbet eden.
raġm : İnadına, zıddına davranma.
rāh-rev : Yolcu.
raḫt : Binek atlarına vurulan eyer, takım.
raʿnā  : Güzel, hoş.
rāvī : Anlatan, hikâye eden, rivayet eden.
ravża : Bahçe.
rāy (re’y) : Fikir, görüş, düşünce, oy.
rāy (rāyet) : Sancak, bayrak.
rāyāt : Bayraklar, sancaklar.
rāygān (rāyigān) : Parasız, bedava.
rāz : Sır.
rebāb : Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun 

saplı saz.
refʿ : Yukarı kaldırma.
refīʿ  : Yüksek, yüce.
refīḳ : Ortak, arkadaş, dost.
refref  : Kuşu çok olan çimenlik, kır, döşek, mânevî bir binek.
rehā : Kurtuluş, emin olma.
reh-nümūn : Rehberler.
rekʿat : Bir kıyam, bir rükû’ ve iki secdeden ibaret olan namazın 

bir rüknü.
renc : Sıkıntı, zahmet, meşakkat.
rencūr : İncinmiş.
rengīn  : Renkli, hoş.
revā : Uygun, layık.
revān : Yürüyen, giden, akan, hemen, derhal.
revhānī : İyi ve pâk olan, ferahlık veren yer.
revḥ ü reyḥān : Rahatlık, bolluk, bereket.
revī : Gidiş, göç, yol, sefer.
reʾy : Görüş, söz, fikir.
reyḥān : Hoş, güzel koku.
rezm  : Cenk, muharebe, çarpışma, savaş.
rezmigāh  : Savaş meydanı, muharebe sahası.
rıḍvān : Cennet, razılık, hoşnutluk.
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riʿāyet  : Uyma, sayma.
ribā  : Faiz.
ridā : Örtü.
rifʿat  : Yüksek ve büyük rütbe sahibi olmak.
riḥlet : Göç, ölme.
rişvet (rüşvet) : Rüşvet, gayr-i meşru olarak verilen para, menfaat, fayda.
rīv : Hile, düzen.
rubʿ  : Çeyrek, dörtte bir.
ruḫām : Mermer.
rūşen : Parlak.
rūşinās  : Bilinen, tanınan, aşina.
ruṭab  : Olgun hurma.
rūz : Bayram niteliğinde özel gün.
rūzī  : Azık, rızık, nasib, kısmet.
rūzigār : Zaman, dünya.
rübāʿiyye  : Azı dişleri ile ön dişler arasında ikisi altta, ikisi üstte 

bulunan dört diş.
rüsteḫīz  : Kıyamet, mahşer.
rüsvāy  : Ayıplanacak durumda olan, rezil.
saʿāde : Mutluluk.
saʿādet : Mutluluk.
ṣabīḥe’l-vechi  : Güzel yüzlü.
ṣaçu ṣaç- : Bazı düğün ve şenliklerde ortaya saçılması âdet olan inci, 

maden para, şeker, hububat gibi şeyler saçmak.
sādāt : Seyitler.
ṣadef : Sedef.
ṣad-hezār : Yüz bin.
ṣādıḳu’l-ḳavl : Doğru sözlü.
ṣadr : Baş, başköşe.
ṣafā : Gönül şenliği.
ṣafder : Düşman saflarını yaran, savaşçı.
ṣaff  : Sıra, dizi.
ṣaf-şiken  : Düşman saflarını yaran savaşçı.
ṣafvet : Saflık.
ṣaġal- : Hastalıktan kurtulmak, şifa bulmak, iyileşmek.
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ṣaġış  : Sayı, adet, miktar.
saġışla- : Hesap etmek, düşünmek, addetmek. 
ṣaġucı  : Ağıtçı, ölünün meziyetlerini sayıp ağlayan.
ṣāḥib-cemāl  : Güzel yüzlü, güzel.
ṣāḥib-ḳırān  : Her zaman muvaffak olan ve üstünlük kazanan hükümdar.
ṣāḥib-naẓar  : Sağlam düşünceli, bakmayı bilen.
ṣāḥib-zamān  : Padişah, efendi, önder.
ṣaḥīḥ  : Doğru, gerçek.
sāḥir : Büyücü.
saḫt  : Katı, sert.
saḫt-rū  : Suratı asık, dargın, kırgın.
ṣāʿiḳa : Yıldırım.
ṣāʾim : Oruçlu.
sāʾir  : Gezen.
ṣaḳılda- : Sarsılmak, titremek, zangırdamak.
ẟaḳīl : Ağır, hoş olmayan, yakışmayan.
ṣal- : Göndermek, sevk etmek.
ṣalā : Çağırma, dâvet etme, dâvet, 
ṣalābet  : Sağlamlık.
ṣalaġ : Tavsiye.
sālār  : Kafile veya kabile reisi.
sāl-ḫurde  : Çok yaşlı, pek ihtiyar.
ṣāliḥ  : Dinin kurallarına uyan.
ṣāliḥa : Elverişli, iyi, uygun, yakışır. 
ṣam yeli : Sıcak memleketlerde esen bunaltıcı rüzgâr.
ṣan : Sanki.
ṣan- : İstemek, dilemek, düşünmek, tasavvur etmek.
ṣanç-  : Saplamak.
ṣanı : Bk. ṣanu
ṣanu : Fikir, düşünce, istek, dilek, emel, zan, tasavvur, tahmin.
ṣarb : Sert.
ṣarın- : Örtünmek.
ṣarīḥ  : Açık, kuşku götürmeyen.
sārubān : Deveci.
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saṭīḥ : Kafatası dışında vücudunda kemik bulunmadığına ve 
kumaş gibi dürülebildiğine inanılan kâhinlerden biridir. 
Hz. Peygamber’in geleceğini önceden bilmiştir.

ṣatu bāzār : Satın alınacak şey.
ṣavāb  : Doğru, uygun, dürüstlük, doğruluk.
ṣavlet : Akın, saldırı.
saʿy : Çalışıp çabalama.
ṣayd : Av.
ṣayḳallu : Yüzeyi parlatılmış kâğıt
ṣayru : Hasta.
sāz : Yapmak, sarı, düzen, silah, güç.
sāz et- : Başlamak.
sāz-kār  : Uygun, muvafık.
sebaḳ : Ders.
sebük : Hafif, kıvrak, çevik, çabuk.
sebük-bār  : Yükü hafif, ağırlıksız, eşyası az olan.
sebz : Yeşil.
sebze-zār  : Çayırlık.
seçil- : Ayrılmak.
segirdim : Akın, hücum, koşma, koşuş.
segirt- : Koşturmak, fırlatmak.
saḫā : Cömertlik.
seher-ḫīzān : Seher vakti kalkanlar.
seḫī : Düz, doğru.
sehim-nāk  : Korkunç.
sehl : Kolay.
sekīne  : Kalp rahatlığı, nefisteki telâşın kesilmesi ile hâsıl olan 

kalp huzuru ve sükûneti.
sekne- : Sakinleşmek.
selāmet : Kurtuluş, doğruluk, tehlikeden sâlim olmak.
semiz  : Eti, yağı bol, besili.
semri-  : Semirmek, tavlanmak, şişmanlamak.
semūm : Sam yeli, çok zehirli.
señ-  : Suyu çekilmek.
ẟenā  : Övgü.
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sendān : Demirci örsü.
seng-dil : Taş yürekli, katı kalpli, acımasız, vicdansız (kimse).
seng-i ḥārā  : Pek sert taş, kaya.
ser-bāz  : Korkusuz, cesur, cesaretli, yiğit.
ser-be-ser : Bir baştan bir başa.
ser-bülend : Başı yüce.
serd : Soğuk, sert, haşin.
ser-defter  : En ileri geçen, en başta bulunan.
ser-efrāz : Başı yüce, başta gelen.
ser-encām  : Son, başa gelen olay.
ser-firāz  : Başı yüce.
ser-fişān  : Baş saçan.
ser-gerdān : Avare, şaşkın.
ser-geşte  : Sersem, başı dönmüş
segirt- : Seğirtmek, koşturmak.
sergüzeşt : Macera, serüven.
ser-ḫoş  : Sarhoş.
ser-nigūn : Baş aşağı, tepetaklak.
ser-te-ser : Baştanbaşa.
serv  : Servi, selvi.
server : Baş, reis, efendi.
serv-ḳad : Servi gibi boyu olan, servi boylu (sevgili).
serzeniş : Başa kalkma, azarlama.
setīre : Örtülü.
ser-tā-ḳadem : Baştan ayağa.
ẟevāb : Hayır, hayırlı iş.
sevgend  : Yemin, kasem, and.
sevgend-nāme  : Yeminnâme, antlaşma.
seyyid : Efendi.
sezā-vār : Münâsib, uygun.
ṣı- : Bozmak, mağlup etmek, kırmak, gereğini yapmamak, 

bertaraf etmek, reddetmek, hiçe saymak, kabul etmemek.
ṣın- : Kırılmak, bozulmak, incinmek; zayıf düşmek, âciz 

kalmak, geri çekilmek.
ṣınaş-  : Karşılıklı kuvvet denemek.
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ṣındu  : Makas.
sidre  : Hz. Peygamber’in Mîraç gecesinde Cebrâil ile birlikte 

yükseldiği yedinci kat semâda bir makam adıdır.
sifle : Alçak, âdî, sefil.
sifle-perver : Ayak takımına, alçaklara destek olan, onları koruyan ve 

kullayan.
sīm u zer : Gümüş ve altın.
sīmīn : Gümüşten.
sīn  : Mezar.
siñ- : Hazmolunmak, vücuda mal olmak, nüfuz etmek, tesir 

etmek, yerleşmek, hoşa gitmek, içine sinmek, yaramak, 
izlenmek, saklanmak, yer tutmak.

sinān : Mızrak.
siñile- : Hafif sesle inleyerek ağlamak.
sipāh : Ordu, asker.
siper : Kalkan.
sīr : Tok.
sirāc  : Işık, kandil.
sirdāb  : Yer altında su soğutacak yer.
sittī : Teyze, hala, yenge, hanım, hatun anlamında çağırma 

ünlemi. 
siyādet  : Seyyitlik, efendilik.
siyeh-kār : İşi, ameli kötü olan, günahkâr (kimse).
siz- : Kestirmek, hissetmek, duymak.
ṣolıyu : Soluk soluğa.
ṣovuḳ : Soğuk.
sövelt- : Sivriltip uzatmak.
söyün-  : Sönmek, parlaklığı gitmek, bozmak.
söyündür-  : Bozmak, zarar vermek.
söz ögüş : Hasılıkelam, hulasa-i kelam, sözün kısası, uzatmayalım.
ṣu : Tarz, yol, hâl, durum.
ẟuʿbān : Ejderha.
ṣubḥ-ı ṣādıḳ : Subh-ı kâzibden sonra tan yerinde ufuk boyunca görülen 

ve gittikçe yayılarak güneşin doğuşuna kadar kesintisiz 
devam eden aydınlık, hakiki fecir, ikinci fecir, fecr-i sâdık.
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sūd  : Kâr, faide, kazanç.
ṣūf : Yün.
sūḫte  : Yanmış, yanık, bağrı yanık kimse, âşık.
sūḫte-dil  : Yüreği yanık, bağrı yanık.
sūḳ  : Çarşı.
ṣulb : Nesil, sülâle, zürriyet.
ṣunʿ : Yaratma.
ṣun- : El uzatmak, uzanmak. 
sūsmār : Kertenkele, keler.
ṣūretā : Görünüşte, zâhiren.
ṣuvar- : Sulamak, su vermek.
sūz : Yanma, tutuşma.
Sübḥān : Allah.
süci (sücü) : Şarap, içki içme.
süflī  : Aşağı, aşağıda, âdî, bayağı.
sükker : Şeker.
süksün : Boyun kökü, ense.
sükūb : Delikler.
sükūt  : Söz söylememe, sessizlik.
süñi  : Süngü, kargı, mızrak.
süñük  : Kemik.
sür- : Yürümek, ilerlemek, takip etmek, devam etmek.
sürḫ : Kırmızı.
sürūr : Sevinç.
sürüş- : Karşılıklı uğraşmak, çekişmek, itişmek.
süvār : Binmiş, binen.
süyle- : Fışkırıp çıkmak.
şād : Sevinçli.
şādān : Sevinçli.
şādılıḳ : Sevinç.
şādukām  : Sevinçli, mesrur.
şādumān : Sevinçlilik.
şahbāz : İri ve beyaz doğan kuşu, yiğit, şanlı, kahraman.
şāhıvār  : Şâha, hükümdara yakışacak tarzda, şah gibi, iri ve iyi 

cins inci.
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şāhid : Güzel, dilber, sevgili.
şaḳāvet : Haydutluk.
şaḳı- : Şimşek ve yıldırım gibi çakmak, parlamak, şakrak şakrak 

ezgiler ırlamak, terennüm etmek.
şākird : Öğrenci.
şā’llāh : İnşallah, Allah dilerse.
şamāta : Gürültü, patırtı.
şar : Şehir.
şarḳ : Doğu.
şebāb  : Gençlik.
şebde (şabta)  : Cida, uzun sırık, ince sırık, parlak elbise, silah, gürz. 
şeb-efrūz : Geceyi aydınlatan.
şeb-ḫūn  : Gece baskını.
şebistān  : Harem dairesi, yatak odası.
şecāʿat : Cömertlik.
Şefīʿu’l-müẕnibīn : Günahların şefaatçisi Hz. Peygamber.
şehā  : Ey şah.
şehbāz : Bk. şahbāz
şehd : Bal.
şehriyār : Hükümdar.
şeh-süvār : Binici.
şehvār  : Büyük inci.
şekk : Kuşku.
şemʿ : Mum.
şemāʾil : Huylar, ahlâklar, tabiatlar.
şemāte : Bk. şamāta.
şenbe : Cumartesi, ikinci gün.
şebistān : Yatak odası, halvet yeri.
şerʿ : Emir ve nehy gibi hükümleri vaz’ etmek.
şerīf : Şerefli, mübarek.
şermende : Utangaç.
şerm-sār : Utangaç, mahcup.
şeyāṭīn : Şeytanlar.
şeybet : Yaşlılık.
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Şıḳḳ : Tek eli, tek gözü ve tek ayağının bulunduğu ve yarım 
insan şeklinde olduğu söylenen kâhin. Hz. Peygamber’in 
geleceğini önceden bilmiştir.

şiʿār : İşaret.
şibhe : Benzer.
şikāf : Yarık, yaran.
şikem : Karın, mide.
şimden girü  : Bundan sonra, bundan böyle.
şimşīr : Kılıç.
şimşīr-zen  : Kılıçla vuran, kılıç çeken, kılıç çalan.
şīrān  : Aslanlar.
şīrāne  : Aslanca, gazanferâne.
şirār (şerār) : Ateş kıvılcımları.
şīr-i ġurrān : Gürleyen arslan.
şīr-i ner : Erkek aslan.
şīrişikār : Aslan avcısı.
şitāb  : Seğirtmek, koşmak, çabukluk, acele etmek.
şuʿle : Alev.
şūm : Hayırsız kişi.
şūr  : Şamata, gürültü, karışık.
uşan-  : Kırılmak, parçalanmak, ufalmak, dağılmak, kopmak.
şükrāne  : Teşekkür alâmeti, iyilik bilme nişânesi.
şūrīde : Perişan.
şürūʿ : Başlamak.
şürūr  : Şerler, kötülükler.
taʿab  : Sıkıntı, zahmet, yorgunluk.
taʿaccüb : Şaşma, hayret etme.
taʿālā : “Şânı yüce olsun” anlamında olup Allah, Hak, Tanrı 

kelimelerinden sonra kullanılır.
taʿalluḳ : İlgili olma.
ṭaʿām : Yiyecek.
taʿaṣṣub : Haksız yere husumet etmek, bir şeye veya bir kimseye 

taraflı olma.
ṭāʿat : İbadet.
ṭabʿ : Huy, yaradılış.
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ṭab  : Tamamen, büsbütün, hep, hemen, derhâl.
tābān : Parlak.
ṭabançe : Tokat, şamar, darbe.
ṭaban ḳaḳ- : Yürümek.
ṭabīb : Doktor, hekim.
tābān ol- : Parlamak.
ṭabībü’l-ḳalb  : Kalp doktoru, Hz. Peygamber.
tābiş : Parlama.
taʿbiye  : Askerleri bir arazide düşmana karşı tam tedbir ve nizam 

üzere yerleştirme, yerli yerine koyup hazırlama, yerleştirme.
ṭabl : Davul.
ṭabl-bāz (ṭablubāz) : Davulcu.
tāb-nāk : Parlak.
taʿcīl : Acele ettirme, hızlandırma.
tācudār : Hükümdar, padişah.
ṭaġ (daġ) : Yara.
taġayyür : Değişme, başkalaşma.
ṭahāret  : Temizlik, temizlenmek.
taḫfīf  : Hafifletme.
taḥiyyāt  : Selâmlar, duâlar.
taḥiyyātu’l-maḳām  : Dua makamı.
taḥḳīḳ  : Soruşturmak, araştırmak.
taḥrīṣ  : Hırslandırma.
ṭāʾif  : Etrafını dolaşıp dönen, tavaf eden (kimse).
ṭāḳ : Kemer.
taḳaddes  : Mukaddes olan.
ṭāḳat  : Dayanma gücü.
taḳī  : Günahtan uzak duran.
taḳṣīr : Bölme, bölüm.
taḳvā  : Günahlardan kendini koruma.
tala- : Yağmalamak.
ṭalʿat : Güzellik.
ṭāliḳa : Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası.
ṭalu : İki kürek kemiği arası.
ṭam : Çatı, duvar, dam, kale.
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ṭaʿm : Yeme, tad, lezzet, zevk.
tam-  : Damlamak, damla damla akmak.
ṭamaʿ  : Açgözlülük.
ṭamarını kes- : Kökünü kurutmak.
ṭamar götür- : Baş kesmek, öldürmek.
ṭamu : Cehennem.
ṭaʿn : Hoş görmemek, kötülemek. 
ṭañ : Şafak vakti
ṭan-  : Danışmak, istişare etmek.
ṭaña ḳal- : Şaşırmak.
ṭañla- : Şaşmak.
ṭap : Tamamen, büsbütün, hep.
ṭap ṭap  : Çabuk çabuk, tamamen, büsbütün.
ṭapşur- : Teslim etmek, tevdî etmek, emanet etmek, yetiştirmek, 

ulaştırmak, isal etmek.
ṭapu  : Huzur, makam, zat, zatıâli, hazret, af dileme merasimi.
ṭapu ḳıl- : Tazim etmek, hürmet etmek, itaat etmek, tebaiyet 

etmek, inkıyat etmek.
tār  : Karanlık.
ṭarab  : Şenlik.
tārāc : Yağma.
ṭarīḳ : Yol.
ṭart- : Esirgemek, men etmek, alıkoymak.
tārumār : Darmadağın, perişan.
taṣavvur : Düşünmek.
taṣdīḳ : Doğruluğunu kabul etmek.
taṭavvuʿ  : Farz ve vâciplere ilâve olarak nâfile ibadet yapma.
ṭavīl : Uzun, çok süren.
ṭavḳ : Gerdanlık.
ṭayaḳ  : Mesnet, dayanılacak şey.
ṭayyibe : İyi iş, güzel hareket.
tażarruʿ  : Yalvarıp yakarma.
tebāh : Yok, yıkık, bozulmuş.
teber : Balta.
teberrā : Uzak durma.
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tecellī : Görülme, belirme.
techīz : Donatım.
teʾessüf : Üzülme, hayıflanma.
tefaḥḥuṣ  : İyice, etraflıca araştırma.
teferrüc : Gezinti, ferahlama.
teg : Gibi.
teġayyür : Değişmek, bozulmak.
teʾḫīr  : Geciktirme, sonraya bırakmak.
tehlīl : Kelime-i tevhîdi, “Lâ ilâhe illallah” sözünü söyleme.
tehniyet : Tebrik etme, kutlama.
tekyelen- : Dayanmak, yaslanmak, ittikâ etmek.
telbīs : Oyun, hile.
telkīn : Öğretme, kulağına anlatma.
temennā : Arzu, istek, temenni, hürmet ve âşinâlık göstermek veya 

teşekkür bildirmek için sağ eli dizden aşağıya indirip 
sonra yukarı doğru kaldırarak ağıza ve başa götürmek 
sûretiyle verilen bir selâm çeşidi.

ten-dürüst  : Sağlıklı, sağlam yapılı.
teng : Dar.
teng-dil : Sıkıntılı.
teng ü tār : Daralmak, karartmak.
tennūr : Fırın, ocak.
tepser- : Kuruyup çatlamak.
ter : Taze, ıslak.
teraḥḥum  : Acıma, merhamet etme.
terġīb : Rağbet ettirme, istek uyandırma.
terkin ur- : Terk etmek, vazgeçmek.
ters : Korku.
tersā  : Hristiyan.
tersān : Korku ile, korkarak, korkak.
ters ü bīm : Korku.
tertīb : Dizme, sıralama, düzene koymak.
teşehhüd : Şehadet getirmek.
teşvīş : Karıştırma. 
tevellā  : Bir işi üzerine alma.
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tevfīḳ  : Yardım.
teʾvīl  : Başka anlam verecek şekilde yorum getirme.
Tevrāt  : Hz. Musa’ya inen kutsal kitap.
Tevrīt  : Bk. Tevrāt.
teʾyīd : Destekleme.
ṭıfıl  : Küçük çocuk.
ṭıraḳa  : Gürültü.
tīġ  : Kılıç.
tīr  : Ok.
tīr-i bārān : Ok serpmek, hücum sırasında düşmana yağmur gibi ok 

yağdırmak.
tīre : Karanlık, bulanık, koyu.
tīr-endāz  : Ok atan, okçulukta maharet sahibi olan (kimse), okçu, 

kemankeş.
tīşe : Balta, nacak, külünk, keser.
tīz : Keskin, sivri.
tīz-bīn  : Keskin bakışlı, görülmesi gerekeni gören, basîretli.
tīzirek  : Derhâl, çarçabuk.
ṭoḳut : Çaktırmak.
ṭolun- : Bedir hâline gelmek.
ṭomar : Yığın.
ṭon : Elbise.
ṭonluḳ : Elbiselik.
ṭonluḳcı : Çamaşır yıkayan, çamaşırcı.
ṭonuḳ : Kederli, keder.
ṭoñuz  : Domuz.
ṭoy : Şenlik, şölen, ziyafet.
ṭoyla- : Ağırlamak.
ṭoyum : Ganimet almış, ganimetli.
tög-  : Atlamak.
ṭuġyān  : Zulüm ve küfürde çok ileri gitmek.
tuḥfe  : Hoşa giden (güzel şey), hediye.
ṭulu : Güneşin doğması, doğuşu.
ṭuluġa  : Bk. tuvulġa
tumān : Don, pehlivan kispeti.
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ṭuʿm : Yiyecek, çeşni, levvet.
ṭuʿme : Yiyecek, azık, lezzet, tat, lokma.
tummān : Bk. tumān
ṭun  : Taraf, semt, yakınlık
ṭuñ- : Kapanmak, tıkanmak; bulutlanmak.
turāb  : Toprak.
ṭuruş- : Bk. dürüşmek.
tūs : Tabiat, asıl.
ṭuş : Bağ, ayak bağı.
ṭūṭī : Bülbül.
tuvān : Güç, kuvvet.
tuvulġa  : Miğfer, çelik başlık.
ṭuyūr : Kuşlar.
tülü  : Uzun tüylü, özel güreşlerde yararlanılan erkek deve.
tüñ : Tüy, kıl.
tünd  : Sert, şiddetli, haşin.
tünd-rū  : Asık suratlı, somurtkan.
tütün : Duman.
ʿubūr : Geçmek.
ʿucb : Kendini beğenme.
uç  : Sebep, vesile, son, netice.
uç- : Yuvarlanmak.
uçmaġ : Cennet.
uçuḳ dut- : Cin tutmak, sarası tutmak, kendini kaybetmek.
ud (ut) : Hayâ, ar, hicap, utanç, kaygı, şeref.
ʿudvān : Düşmanlık, haksızlık, zulüm.
uġraş- : Karşılaşmak, rast gelmek, rastlamak, kavuşmak.
uġrıluḳ  : Hırsızlık.
uġrı (uġru)  : Hırsız, yolkesen.
uġrunca : Yolunda, gizli, gizlice.
uġur : Ön, yön, yol.
ʿukāẓ  : Mekke-i Mükerreme yakınındaki bir pazar adı.
ʿuḳde : Düğüm, gönül üzüntüsü, sorun.
ʿuḳūbet : İşkence, azab, eziyet, ceza.
ul (ulu) : Ulu, ulak, haberci.
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ul- : Artmak, çoğalmak.
ula : Alâmet, işaret, belirti, nişan, emâre, ulak.
ūla (ūlā) : Birinci, ilk.
ulal- : Büyümek, yetişmek, yaşlanmak.
ulam  : Elçi, peygamber, kılavuz.
ulam ulam : Sıra sıra, arka arkaya.
um- : Beklemek, temenni etmek.
ʿummān : Büyük deniz, okyanus.
umu : Ümit, emel, rica, arzu, beklenen şey.
ʿunf  : Sertlik, katılık, şiddet.
uru : Ses, gürültü.
uṣ : Akıl.
ustun : Tavanın dayandığı duvara yatay çakılan tahtalar.
uṣūl  : Cedler.
uş- : Uçmak.
uşan- : Kırılmak, parçalanmak, ufanmak, dağılmak, kopmak, 

toz hâline gelmek.
uşat-  : Ufalatmak.
uṭlub  : Talep etmek, istemek.
uyan  : Dizgin, gem, yular.
uyu- : Kan pıhtılaşmak.
uz  : Doğru.
uza- : Uzaklaşmak.
ʿuzlet : Yalnızlık.
ügreş- : Nara atmak.
ügrü- : Beşik sallamak.
Ülü (ülüş) : Hisse, pay, kısmet, kısım, bölük.
ümem : Ümmetler, milletler.
ümīd : Rica.
ünde- : Seslenmek, çağırmak, davet etmek.
ünsi : Arkadaş. 
ür-  : Seçmek, ayırmak, bağırmak.
ürüñ-  : Sallanmak.
üstüḫān : Kemik.
üstüvār  : Sağlam.
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üş-  : Saldırmak, bir yere toplanmak, bir kişiye topluca saldırmak.
üşen- : Üzülmek, sıkılmak, rahatı kaçmak, tedirgin olmak. 
üşendür- : Tâciz etmek, tedirgin etmek, rahatsız etmek.
üştür  : Deve.
üşür-  : Saldırmak.
üy- : Uyumak.
üyür  : Yılkı bir aygır yönetimindeki kısrak.
üzen- : Başlamak.
üzengi : Ata binebilmek için ayakla üzerine basılan, bir kayışla 

eyerin yanına asılmış, altı düz mâdenî halka.
üzül-  : Kopmak, koparılmak, kırılmak, kopup dağılmak.
vā : Vah, yazık.
vaʿde : Ecel.
vāfir : Bol.
vā ḥasretā : Eyvahlar olsun.
vaḥdet : Birlik.
vala : Başörtüsü, ince kumaş, ipekten dokunmuş başörtüsü.
vālih  : Keder ve hüzünle aklı gitmiş, şaşırmış, hayrette kalmış.
va’llāh  : Allah için, Allah hakkı için, Allah’a yemin ederim.
vāmıḳ : Seven, âşık.
varaḳ : Yaprak, yazılı kâğıt.
vaṣf : Bir kimsenin veya şeyin taşıdığı hâl.
vaṣl : Âşığın sevdiğine kavuşması, kavuşmak.
vegerne : Yoksa.
velā  : Köle.
velī : Ama, fakat.
velvele  : Gürültü, patırtı.
veraʿ : Allah’tan korkup haramdan, günahtan, kötülüklerden 

sakınma, dinî buyrukları titizlikle yerine getirme, takvâ.
verd : Gül.
ve’s-selām : İşte o kadar.
vey : Vay hâline, yazık.
vilā : Yakınlık, dostluk.
vīrān : Harap, yıkık.
virbi- : Bk. viribi-
vird : Dua.



1675Sîretü’n-Nebî

viribi- : Göndermek, irsal etmek.
vuḥūş : Vahşiler, yabaniler, ehlileşmemiş olanlar.
vużūʾ  : Abdest.
yad  : Yabancı, ecnebi, garip.
yad eyle- : Uzak tutmak.
yādigār : Hatıra, hediye.
yaġı : Düşman.
yaġır : Sırt.
yaḫşi  : Güzel.
yaḳīn : Şüphesiz.
yaḳıl- : Son derecede mahzun olmak, derin bir sevgi duymak, 

yanmak.
yalan : Yalancı, vefasız, sözünde durmaz.
yaldan-  : Yaltaklanmak, riyakârlık etmek, yaranmak, hoşa gidecek 

hareketler yapmak.
yalıñ : Gösterişsiz, süssüz, sade, güzel.
yalıncaḳ : Çıplak, uryan, cascavlak.
yap- : Kapamak, kapatmak, setretmek, örtmek.
yapış- : Bulaşmak.
yapul- : Kapanmak, örtülmek.
yapun-  : Hazırlamak.
yar : Tükürük.
yara-  : Zamanı, sırası gelmek (koyun kırkma, tarla sürme, 

ekme vb. için).
yaraḳ : Hazırlık, levazım, techizat, silah.
yaraş-  : Yakışmak, muvafık gelmek, uygun düşmek, lâyık ve 

münasip olmak.
yaraşıḳ : Yakışık, yakışır, muvafık, münasip, layık, süs, ziynet, 

güzellik.
yaraşıḳlu : Yakışıklı, süslü.
yārī : Dostluk, yardım.
yarı ḳıl- : Yardım etmek, muin olmak.
yarıcu (yarıcı) : Yardımcı, muin, şefaatçi.
yarındası : Ertesi, ertesi gün.
yaṣ- : Düz hâle getirmek.
yaṣa- : Yığmak, hazırlamak.
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yaṣaġ : Kanun, ferman, kaide, töre, emir, memnuniyet.
yaṣan-  : Meyletmek, dayanmak, niyetlenmek, tasarlamak, 

karargâh edinmek.
yaṣṣı : Yayvan ve düz.
yaşar- : Yeşermek.
yat  : Hizmet, iş, kayıt.
yatlu  : Kötü, şom, adi, fena.
yavaş : Alçak, hafif bir biçimde.
yavaş ol- : Yumuşak huylu ve tahammüllü olmak.
yavı ḳıl- : Kaybetmek, yitirmek.
yavlaḳ  : Pek, çok, gayet.
yay : Yaz, sıcak mevsim.
yazı : Kır, ova, yazı, boş ve açık yer, boşluk, açıklık, alan.
yazıl- : Yayılmak, dağılmak, dağıtılmak.
yazuḳ  : Günah, cürüm, suç.
yehūd  : Yahudiler, Musevîler.
yek-bār  : Bir defa, bir kere, bir defada.
yeksān : Beraber.
yemīn : Sağ.
Yemeni (yemānī) : Üzerine kalıpla desen basılıp elle boyanan ve kadınlar 

tarafından başa bağlanan tülbent.
yeñen  : Karşılaşmalarda kazanan güreşçi.
yesār : Sol taraf, sol.
yesr : Öldürmek.
yıldır- : Parlamak, ışıldamak.
yılla- : Hızla uzağa atmak, fırlatıp atmak.
yır- (yir-) : Yırtmak, azcık yırtmak.
yid : Yiğit, yedek.
yid- : Bohça veya heybeyi toparlamak, çekmek, yedekte götür-

mek.
yidil-  : Yedekte çekilerek götürülmek.
yig : Daha iyi.
yigāne  : Biricik.
yigin  : Üstün, faik, galip, kuvvetli, şiddetli, baskın.
yigreg : Daha iyi, daha üstün.
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yik-bār  : Bk. yek-bār
yik-dāne : Eşi, benzeri olmayan.
yillen- : Aşırı bir isteğe, sevince kapılıp havalara uçmak.
yilte- : Kışkırtmak, isteklendirmek, özendirmek.
yiñ  : Elbise kolunun el üzerine gelen kısmı.
yirin- : Kederlenmek, üzülmek, mahzun olmak, tasalanmak.
yir yirin : Her taraftan, yer yer, taraf taraf.
yit- : Ulaşmak, varmak, gitmek.
yiti : Sert, keskin, şiddetli. 
yitür- : Ulaştırmak, eriştirmek, iblağ etmek, vasıl etmek.
yoġun : Kalın.
yol- : Koparmak, biçmek.
yolut- : Yolmak.
yoyıl-  : Zail olmak, silinmek, bozulmak.
yönül- : Yönelmek.
yula- : Yuvarlamak, sürümek.
yulan- : Yuvarlanmak, sürünmek.
yumşa-  : İnadı, öfkesi geçmek.
yumşan- : Mülayimlik kazanmak, sakinleşmek, yumuşamak.
yura : Dağ sırtı.
yuvlan- : Yuvarlanmak.
yügrük  : Hızlı giden, çok koşan, işlek. 
yügrüş- : Koşuşmak.
yügür- : Koşmak, hızlı gitmek.
yüñ : Tüy, kuş tüyü.
yürdü : İğnenin deliği.
żaʿaf : Zayıflık.
za’ferān  : Güzel kokulu meşhur bir çiçek, safran.
zāġ : Karga, kuzgun, fitneci.
ẓāhir  : Ortaya çıkan, görünen, zuhur eden, belli, açık, aşikâr, 

görünüş, dış yüz.
zaḫm : Yara.
Zaḫm-ı çeşm ur- : Göz değmek, hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir 

duruma düşmek.
zaḫm-dār  : Yaralı.
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zaḫm-ı sinān : Mızrak yarası.
zaḫmıdār  : Bk. zaḫmdār
zāʾil  : Sona eren, biten, geçici.
zaʿm : Kelâm, söz.
żamān  : Kefil olma, kefillik.
zamāne  : Devir, felek.
żamīn : Kefil.
żamīr : Gönül.
zān  : Ondan.
żar : Zarar.
zārī ḳıl : Ağlamak.
zarılıḳ it- : Ağlayıp sızlamak.
zār zār : Ağlayarak, inleyerek, hazin hazin, yanık yanık, (sesle) 

ağlaya ağlaya, hüngür hüngür.
ẓarāfet : İncelik, kibarlık.
zār u zār : Bk. zār zār
zāviye  : Köşe, mekân.
zebān : Dil.
zebānī  : Cehennemde vazife gören melek.
zeber-dest  : Galip. 
zebūn : Zayıf, güçsüz.
zefīr : Çok şiddetli ses.
zeḫḫār  : Dolu.
zehre : Öd, safra.
ẕelīl : Hor, hakir.
zelzele  : Sarsıntı, yer sarsıntısı.
zemīn-būs  : (Saygı ve hürmetten dolayı) yeri öpme.
zemistān  : Kış mevsimi.
zemzeme : Melodi, mırıltı, nağmeli ses, nağme, ezgi.
zenaḫdān  : Çene.
zenān : Kadınlar.
zenāne : Kadınca, kadınsı, kadın işi.
zenbil : İçine öteberi konulup elde taşımaya mahsus, sazdan 

örülmüş ve üst tarafında yine sazdan kulpları olan, 
ağzı geniş kap.
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zencīr : Zincir.
zeng : Pas, jeng.
zengī : Zenci, siyahi.
zerd : Sarı.
zerendūd  : Altın yaldızlı.
zerḳ : Hile, riya, ikiyüzlülük. 
Zerḳa : Yemâme şehrinin kâhini.
zer-nigār  : Altın işlemeli.
zerrīn : Altından yapılmış.
zevāl : Yok oluş.
zevraḳ : Kayık.
zībā : Güzel.
zihī  : Ne güzel, bravo.
zi-ḫod bīrūn  : Kendinden başka
zimistān  : Bk. zemistān
zīn : Eyer.
zīnet : Süs.
zīr ü zeber : Altüst, karmakarışık, darmadağın.
zīrek : Uyanık.
zīr-i zemīn  : Yeraltı.
zīrübem : Alt üst, ince ve kalın teller.
zişt  : Çirkin, kötü.
ẓuhūr : Ortaya çıkmak.
ẓülām  : Karanlık.
ẓulüm : Haksızlık.
zūr : Kuvvet, güç.
zübān : Dil.
zübde : Öz.
zühd : Nefsâni zevk ve arzudan kendini çekerek ibadete vermek.
zülāl : Tatlı ve berrak, saf su.
Ẕü’l-Celāl  : Ululuk sahibi olan Allah.
Ẕü’l-fiḳār  : Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye hediye ettiği ucu çatallı 

  kılıcın adı.




