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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu 

medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-

yetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değerleri üretir, üret-

tiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar 

arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uz-

laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve mede-

niyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık 

bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak 

kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle müm-

kündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler 

kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir me-

deniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, haki-

katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve  Türk 

tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik 

kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih 

boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda 

tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasav-

vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 

aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geç-

mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 

idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Me-

dine’de, Kahire’de,  Şam’da,    Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta,         Horasan’da, 

Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-

ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük ema-

nete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli 

sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet pro-

jesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz 

bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras 

bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede 

ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeni-

yetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin ko-

runması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 

yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçası-

dır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 

gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî 

çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür 

ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınma-

ya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm 

insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 

emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

 Recep Tayyip Erdoğan

 Cumhurbaşkanı



SUNUŞ

Tarihte her büyük medeniyet, sosyal, kültürel ve bilimsel alanda 

kendi dünya görüşüne uygun, özgün terkipler ortaya koyarak hayatını 

sürdürmüştür. Yaşamın her alanında kendini belli eden ve medeniyetleri 

birbirinden farklı kılan bu sosyo-kültürel ve bilimsel faaliyetler, mede-

niyetler arası etkileşimleri canlandırarak insanlık tarihinin renkliliği-

ni artırmıştır. Bu etkileşimler sonucu ortaya çıkan -gerek sözlü, gerek 

yazılı- eserler insanlığın hafızasını temsil etmektedir.

İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir şekilde sözlü ve yazılı kül-

türe damgasını vurmuş olan İslâm medeniyeti, adeta insanlığın hafıza-

sını yazıya geçirme görevini üstlenmiştir. Okumayı, yazmayı ve öğrenip 

öğretmeyi her bireyin birincil gayesi olarak gören İslam medeniyeti, 

kültürel ve bilimsel etkileşime daima açık olmuştur. Bunun tabii bir ne-

ticesi olarak hem bilimsel alanda hem de sosyal ve kültürel alanda İslam 

medeniyeti pek çok özgün sentezler yakalamayı başarabilmiştir.

Bu sentezin doğal bir neticesi olarak ortaya çıkan pek çok devlet, 

özellikle Selçuklular ve Osmanlılar İslam medeniyetinin birikimini te-

varüs etmiş, yeni fethedilen bölgelere İslam dünya görüşünü yine özgün 

terkiplerle götürmüşlerdir. Sadece bilimsel alanda değil, hayata ve insa-

na dokunan her alanda bu katkı gözlemlenmektedir. Mimariden sanata, 

edebiyattan bilime, felsefeden tıbba, pek çok çeşitli sahada İslam mede-

niyetinin ürünleri ortaya konmuştur.

Bu mirasın yazılı kayıtları hükmünde olan yazma eserlerimizin bilinçli 

şekilde korunması, çağın gerektirdiği şekilde insanların hizmetine sunul-

ması ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılmasını temin etmek, şüp-

hesiz hayati önem arz etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı



Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, bilim, sanat ve edebiyat ala-

nındaki nadide eserleri ilmi usullere uygun olarak neşretmenin yanın-

da, gerek katalog bilgilerinin güncellenmesi, gerek yazma eserlerin res-

tore edilerek yeniden ilim dünyasına kazandırılması gibi kültürel açıdan 

oldukça mühim görevleri yerine getirmektedir. Bu kıymetli eserlerin 

gün yüzüne çıkartılması, ilim, hikmet ve irfanla yoğrulmuş olan kadim 

medeniyetimizi daha doğru şekilde anlamlandırmamızı ve gelecek ne-

sillerin kendilerinden daha emin bir şekilde tarihlerine sahip çıkmala-

rını sağlayacaktır.

Kültür ve medeniyetimizin bu çok renkli ve özgün tarihini, yazma 

eserleri neşretmenin yanında, kataloglama ve restorasyon faaliyetleriyle 

de gün yüzüne çıkartarak ilim dünyasına sunmak, hem kültürel bilin-

cimizi artıracak, hem de gelecek nesillerin dünya görüşlerini en sağlam 

şekilde inşa etmelerine katkı sağlayacaktır. 

 Binali Yıldırım

 Başbakan



ÖNSÖZ

Bir milletin kendi kültür ve medeniyet tarihine olan bakış açısı, o 

milletin hâlihazırdaki ve gelecekteki kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyet-

lerine de doğrudan yansır. Varisi olduğumuz Türk-İslam medeniyetinin 

tarihinde gerçekleşmiş pek çok askeri-siyasi, bilimsel ve sosyal tecrübe-

leri idrâk edip dikkate almak hiç şüphesiz kültürel kimlik ve bilincimize 

katkı sağlayacaktır. Bu tecrübeler, zengin yazma eser koleksiyonlarımız-

da kayda geçirilmiş şekilde mevcuttur. Milli kültür bağımsızlığı hedefle-

ri doğrultusunda bu eserleri yayınlayarak milletimizin istifadesine sun-

mak, medeniyet tarihimiz açısından büyük önem arz etmektedir.

İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin çekim merkezi konumunda-

ki Akdeniz-Anadolu coğrafyasını asırlarca idare etmiş olan Selçuklu ve 

Osmanlılar, bilim ve sanat alanlarında da çok çeşitli faaliyetlerde bulun-

muş, insanlığa örnekler bırakmıştır. Bunun bir neticesi olarak ülkemiz, 

dünyadaki en geniş ve en zengin yazma eser koleksiyonlarına sahip ol-

muştur. Bilim ve sanata ne kadar önem verdiğimizi bugün hala ayak-

ta duran dönemin kurumlarına, eğitim müesseselerine, özellikle tıp ve 

astronomi gibi ihtisas medreselerine bakarak daha iyi anlayabiliriz. Gün 

yüzüne çıkartılacak her yazma eser şüphesiz bu değerli birikimi daha 

yakından inceleme ve araştırma imkânı sağlayacaktır.

Medeniyetimizin bilimsel yönünü temsil eden eserlerin yanı sıra 

hikmet ve irfanı temsil eden tasavvuf ve ahlâka dair asırlar içinde or-

taya çıkmış eserler de kültürel hafızamızı yansıtmaktadır. İnsanlığın 

ilim, hikmet ve irfan boyutlarından hiçbirini ihmal etmemiş olan ka-

dim medeniyetimizin bu kıymetli eserlerini milletimizin istifadesine 

sunmak büyük önem taşımaktadır. Tarih ve medeniyet farkındalığı, 

geçmişin birikim ve tecrübelerinden üretilmiş fikir ve eserler üzerine 

araştırma ve incelemeler yapmakla hiç şüphesiz daha da gelişecektir.



Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu 

Başkanlığı, kadim medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz bu birikimi çe-

viri, çeviri yazı ve tıpkıbasım olarak çeşitli şekillerde yayımlamakta ve 

mevcut yazma eser envanterinin ayrıntılı tespiti ve kataloglanması ya-

nında, hasarlı eserleri modern tekniklerle restorasyona tabi tutarak bu 

kıymetli eserlerin fiziksel olarak muhafazasını da temin etmektedir.

Asırlara ve çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan yazma eserlerimi-

zin bu şekilde ilmî neşirlerinin ve kataloglamalarının yapılarak fiziksel 

muhafazasının özenle temin edilmesi, hem araştırmacıların çalışmala-

rına sağlam bir zemin teşkil edecek, hem de gelecek nesillerin tarih ve 

medeniyet yaklaşımlarına katkı sağlayacaktır.

 Numan Kurtulmuş

 Kültür ve Turizm Bakanı
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HAZIRLAYANIN ÖNSÖZÜ

Türkçemizde daha ziyade “Millî birlik ve beraberlik” bağlamında kul-

lanılan meşhur bir söz öbeği vardır: “her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyduğumuz şu günlerde”. Kudüs de, başta Ülkemiz olmak üzere İslam 

Dünyası için bu kalıpla örtüşen bir mesele olagelmiştir; her zaman gün-

demdedir ve her dem bir öncekinden daha fazla alâka uyandırır.

Na‘îmî’nin Fezâ’il-i Kuds’ünü ilk tespit ettiğimiz dönem -2011 yılı- 

Kudüs’ün yine gündemimizde olduğu bir zaman dilimiydi. Kânûnî Sultan 

Süleyman’ın Kudüs’te yaptırdığı imar faaliyetlerini, sürece tanıklık etmiş 

bir şahsın kaleminden anlatan eseri bulmuş olmanın heyecanıyla, derhal 

yayıma hazırlamaya karar verdik. Türk gibi başladıysak da bitirmek kısmet 

olmadı. Yıllar içerisinde Kudüs’ün her zamankinden daha fazla gündeme 

gelmesi ve çoğu kez acı hadiselerle bize kendini hatırlatmasıyla, yarım ka-

lan çalışmayı tekrar tezgahımıza aldık, ancak sonuç değişmedi. Dem, o 

dem değildi. Nihayet bugün, dünya Kudüs’ü konuşur ve her zamankinden 
daha fazla ortak bir tavır sergilerken, eseri istifadenize sunuyoruz.

İslam’ın ilk kıblesi, üç mübarek beldeden biri ve Mirâc’ın başlangıç 

noktası olan Kudüs, Müslümanların kendisine verdikleri değer nispetinde 

hizmet de ettikleri bir şehir olagelmiştir. İslam âlemi içerisinde Türklerin, 

şehre bugün olduğu gibi tarih boyunca da ayrı bir muhabbet besledikleri, 

onun korunması, imarı ve huzuru konusunda en büyük çabayı sarf et-

tikleri ise üstü örtülemeyecek bir gerçektir. Elinizde bulunan bu kitapta 

anlatılanlar, söz konusu çabalar denizinden bir damladır.

Eserin “Kudüs’ün Faziletleri” ismini taşıyor olması günümüze dek 

gizli kalışının en önemli sebebi olsa gerektir. Zira Fezâil literatürü, ister 

İsrâiliyat isterse İslamî kaynaklı olsun, rivayetlerin aktarımını esas alır. 

Ancak Na‘îmî’nin eseri, başlangıç ve son bölümleri itibariyle genel eği-

lime uyuyorsa da, müşahedeye dayalı anlatıları sebebiyle benzerlerinden 

ayrılmaktadır. Müellifimiz bizzat içerisinde bulunduğu imar faaliyetlerini 

manzum şekilde kaleme alarak eserine derc etmiştir. Eserin başlığında bu 

hususa herhangi bir atfın olmayışının yanında, biyografik/bibliyografik 
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kaynaklarda Na‘îmî’nin böyle bir kitabından söz edilmeyişi de, farkına va-

rılmamasının sebepleri arasında olmalıdır.

Eserin hazırlanmasında, döneminin dil özelliklerini yansıtması ba-

kımından herhangi bir sadeleştirmeye gidilmedi. Ancak her kesimden 

okuyucunun ilgisini çekeceği düşünülerek giriş kısmında muhteva hak-

kında bilgi verilmeye çalışılıp, sona da bir lügatçe eklendi. Yazma Eserler 

Kurumu’nun tercihi ile eser, orijinal metni ile karşılıklı olarak basıldı. Bu, 

okuyucuya -defalarca okumuş olsak da- yapmış olabileceğimiz muhtemel 

hataları tespit etme imkanı sağlayacağı gibi, arzu edenlerin eseri -müellifi-

nin hattı ile yazıldığını düşündüğümüz- ilk haliyle okumalarını da müm-

kün kılacaktır. Yapmış olduğumuz, bu kıymetli eseri gün ışığına çıkarmak, 

her kesimden ilgilinin nazarına sunmaktır. Metnin, alan uzmanlarınca in-

celenip kullanılması neticesinde özgünlüğü ve alanına katacağı yenilikler 

babında detaylı değerlendirmelerin ortaya çıkacağını umarız.

Fezâ’il-i Kuds’ü yayımlama fikrimizi destekleyen Kurum Başkanımız 

Prof. Dr. Muhittin Macit ile Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanımız Doç. Dr. 

Ferruh Özpilavcı’ya; yayım sürecindeki teşvik ve sabırlarından dolayı me-

sai arkadaşlarımız Arafat Aydın ve İsmet İpek’e teşekkürlerimizi sunarken, 

karşılaşacakları kusurlar hususunda okuyucudan, Na‘îmî’nin aşağıdaki be-

yitleri ile affımızı istirham ediyoruz:

Her ne denlü ki çok hatâ iderüz  

Yine yüz ol kadar recâ iderüz

Kim ki bir safhasın bunun okuya  

Eyüsün gözleye, kemini koya

Ger hatâsını eyleye ıslâh   

Gamdan iki cihânda bula felâh

Cehd ü gayret bizden, tesir ve tevfik Allah’tandır.

Yasin Coşkun – Menderes Velioğlu
İstanbul, 2017



GİRİŞ

Na‘îmî (Çeşmecizâde Ni‘metullah Çelebi)’nin Hayatı

Müellif eserinde, “kim” olduğuna dair hemen hiç bilgi vermez. Öyle 

ki, devrin tezkire/tabakât kitaplarında tercüme-i hâli verilen iki Na‘îmî’den 

hangisinin kendisi olduğunu tespit edebilmemiz, ancak şiirinden verilen ör-

nek sayesinde mümkün olabilmektedir. Hakkında bilgi veren kaynakların 

en eskisi olan Âşık Çelebi’nin Meşâ‘iru’ş-Şu‘arâ’sında, Na‘îmî’nin nazmına 

örnek olarak Fezâ’il-i Kuds’ ün son gazelinin şu bölümü verilmektedir:

Âsitânuñdur şehâ dergâh-ı a¡lâmuz bizüm 
◊a… bilür yok gayrı kapuda temennâmuz bizüm

¢ullaruñ ¡âlμ-cenâb-ısa biz eñ ednâsıyuz 
Yoluña olsun fedâ a¡lâmuz ednâmuz bizüm

Kul olan kapuñda buldı iki ¡âlem devletin 
Ey medâr-ı devlet-i dünyâ vü ¡u…bâmuz bizüm1

Bu beyitlerle kimliğini tespit edebildiğimiz Na‘îmî, İstanbulludur. 

Çeşmecizâde diye meşhur olup asıl adı Ni‘metullah’tır. Babası Çeşmecizâde 

Ubeydullah Çelebi uzun yıllar kazasker divanlarında kâtip olarak görev 

yapmıştır. Sa‘dî Çelebi’nin rahle-i tedrîsinden geçen Na‘îmî, hocasının 

İstanbul kadılığı döneminde (930-940/1524-1533) kassâmı olarak hizme-

tinde bulunmuş ve bu vazifesi sırasında sayısız kitap ve risale biriktirmiştir. 

Yine Sa‘dî Çelebi’den mülâzım olmuşsa da, akranları gibi ekâbir kapıların-

da gezmediğinden ilmiye tarikinde layıkıyla ilerleyememiştir. 960/1552-

53 tarihinde İstanbul’da Kadı Hüsam Medresesi’nde hâriç rütbesi ile mü-

1 Âşık Çelebi, Meşâ‘iru’ş-Şu‘arâ, (Haz. Filiz Kılıç), İstanbul, 2010, s. 887
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derris olduğunu öğrendiğimiz Na‘îmî, 974/1567 Ramazan’ındaki vefatına 

dek aynı vazifesini 50 akçe ile sürdürmüştür2.  

Kaynaklar Çeşmecizâde Ni‘metullah Çelebi’nin Kudüs’te görev yap-

tığı ile ilgili hiçbir bilgi vermez. Ancak yine aynı kaynaklarda Na‘îmî’nin 

940’ta sona ermesi gereken İstanbul kadısı kassâmlığı ile 960’ta başladığı 

müderrisliği arasındaki dönemde nerede ve ne işle meşgul olduğu hak-

kında bilgi de yoktur. Bu sürenin bir kısmında müellifimiz Kudüs’te bu-

lunmuş, Kanuni Sultan Süleyman’ın Kudüs’ün imarı ile vazifelendirdiği 

(ismini vermediği)3 bir zata kâtiplik yapmış ve imar faaliyetlerini manzum 

ve mensur olarak kağıda dökmüştür4.

Na‘îmî’nin Kudüs’te ne kadar süre kaldığına dair net bir bilgiye sahip 

değiliz. Eserinde verdiği yegâne tarih sur inşaatının başlangıç ve bitiş tarihle-

ri olan 944-9485 yıllarıdır. Ancak anlatımından yola çıkarak bu tarihten bir 

müddet önce Kudüs’e geldiği ve inşa faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra 

da bir süre burada kaldığı söylenebilir. Metinde yer yer görülen memnuniyet-

sizlik ve ümitsizlik de, Kudüs’teki vazifesinin, isteği hilafına uzadığı izlenimini 

vermektedir6. Memleket hasretinin (en geç) 960’ta sona erdiğini anladığımız 

Ni‘metullah Çelebi, ömrünün son demlerini gençliğinde topladığı kitapları 

ile münzevi bir şekilde geçirip 974 Ramazan’ında vefat etmiştir7.

2 Âşık Çelebi, aynı yer; Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, (Haz. Aysun 
Sungurhan Eyduran), Ankara 2009, s.835; Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l-Ah-
bâr’ın Tezkire Kısmı, (Haz. Mustafa İsen), Ankara, 1994, s.280;  Nev‘îzâde Atâî, 
Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şakâik, (Haz. Abdülkadir Özcan), İstanbul, 
1989, s.111.

 Atâî. Kāmûsu’l-A‘lâm hatalı olarak Tacîzâde Sa‘dî Çelebi yazmıştır. Tacîzâdenin 
İstanbul kadılığı yoktur.

3 Evliya Çelebi bu zatın Lala Mustafa Paşa olduğunu söyler. Evliyâ Çelebi Seya-
hatnâmesi, IX. Kitap, (Haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, Robert Dankoff), 
s. 219.

4 Çün aňa emr olındı kim üstâd  
   Eyleye ol binâları bünyâd 

 Kâtib oldum aňa bu bende-i ḥaḳīr  
 Naẓm u neẟr eyledüm anı taḥrīr 
                                  (Fezâ’il-i Kuds, Fatih 4446, 42b)
5 A.g.e., 64a
6 Bknz. A.g.e., 43b,74a.
7 Âşık Çelebi, a.g.e., aynı yer; Atai, a.g.e., aynı yer; Kınalızâde Hasan Çelebi, a.g.e, 

aynı yer.
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Âşık Çelebi Na‘îmî’den “Akrânınun meşhur ve müsellem-i ehl-i ‘ilm ü 
edîbidür” 

8 diye bahseder. Atâî ilmin pek çok alanında vukufu olduğunu 

belirtirken, “hüsn-i hat ve inşâda mâhir, ehl-i ‘ilm ve şâ‘ir” olduğunu, aynı 

zamanda âbid ve ârif bir zât olduğunu da eklemektedir. Yine Atâî, talebe-

si Niksârîzâde’den9 rivâyetle Na‘îmî’nin riyâzî ilimlerle mantık ve kelam-

da da övgüye layık bir âlim olduğunu aktarmıştır.10 Kaynaklarımız bize, 

Na‘îmî’nin gerçek bir kitap dostu olduğunu da bildirmektedir. Vefatı yı-

lında kaleme alınan Meşâ‘iru’ş-Şu‘arâ’da Âşık Çelebi’nin “Âlemden mün‘a-
zil ü münkatı‘ olup el-hak kitâbetle/kitâbla mûnisdür” 

11 diye nitelendirdiği 

Na‘îmî, İstanbul kadısı Sa‘dî Çelebi’nin kassâmlığı vazifesi esnasında bi-

riktirdiği kitap ve risaleleri mütalaa etmeyi sohbet-i yârâna değişmez.12 Bu 

münzevi hayat kendi tercihi gibi gözükse de, makam, mansıp peşinde koş-

mayıp ekâbir kapılarında himaye arayışından hoşlanmayışı da bu tercihte 

etkili olmuş gibi gözükmektedir. Na‘îmî’nin dikkate değer bir diğer özel-

liği ise talihinin kapalı oluşudur. Bahtının yıldızı tutulmuş, muradının ayı 

keder bulutları içinde örtülü kalmıştır.13 Bu hali eserine de yansımış, muh-

telif vesilelerle rahat ve huzurunun kalmadığını, asla ümit kesmemekle bir-

likte kusuru ve günahından boynunun bükük olduğunu dile getirmiştir.

Kaynaklar Ni‘metullah Çelebi’nin herhangi bir eserinden bahsetmez. 

Bizim de tespit edebildiğimiz yegâne eseri Fezâ’il-i Kuds olup bundan da 

ancak iki nüsha günümüze ulaşabilmiştir.

Fezâ’il-i Kuds’ün Nüshaları

Eseri yayına hazırlarken esas aldığımız nüsha, Süleymaniye Yazma Eser 

Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 4446 numarada kayıtlıdır. Yer yer hare-

keli, nesih yazı ile, 13 satır, 81 varak olarak tertip edilmiştir. 238x150mm. 

8 Âşık Çelebi, aynı yer.
9 Niksârîzâde Kadı Mahmud Efendi (1025/1616). Atâi, a.g.e., c. 2, s. 548.
10 Atâî, a.g.e, s.111.
11 Âşık Çelebi, aynı yer.
12 Hasan Çelebi, aynı yer.
13 Âşık Çelebi, aynı yer.
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(kağıt boyutu), 128x67mm. (yazı alanı) ölçülerine sahiptir. Metin siyah, 

başlıklar altın yaldız mürekkep ile yazılmıştır. Serlevha lacivert zemin üzeri-

ne altın yaldız tezhibli olup,  içerisinde “Fezâ’il-i Kuds” yazılıdır. Cildi kah-

verengi deri kaplı olup, şemse, salbek ve köşebentleri altın yaldızlı ve rûmî 

motiflidir. Vikaye yaprağında yer alan “Odadan çıkan Türkî” ifadesi nüs-

hanın Saray Kütüphanesi’nden çıktığını düşündürmektedir. 1a sayfasında 

Fatih Kütüphanesini yaptığı bağışlarla genişleten Sultan I. Mahmud’un 

vakıf mührü ve vakıf kaydı yer almaktadır. Bu mührün hemen yanında 

Arap (Hint) rakamları ile 4447 yazılı ise de, bu numara hatalı olmalıdır. 

Zira Fatih Kütüphanesinin Devr-i Hamîdî Kataloğunda dahi eser 4446 

numarada kayıtlıdır.

Nüshanın istinsah tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Yukarıda 

belirttiğimiz sebeplerden bu nüshanın Na‘îmî’nin, Sultân’a vâsıl olması 

temennisiyle kaleme almış olduğu müellif nüshası olabileceğine dair bir 

görüşümüz var ise de, bunu kesinleştirecek verilerden de uzağız.

Metinde “B Nüshası” şeklinde yer yer atıfta bulunduğumuz ikin-

ci nüsha ise, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Yazma Bağışlar 

Koleksiyonu 8371 numarada kayıtlı olup h. 1033 tarihli istinsah kaydı-

nı havidir. 19 satırlı 52 yaprak olarak tertip edilen nüshanın boyutları 

150x95mm. (kağıt) ve 105x48mm.’dir. Kahverengi deri kaplı, şemseli 

bir cilt içerisindedir.

Eserin Muhtevası

Eser, tezhib içerisindeki Fezâ’il-i Kuds ifadesinin ardından başlıksız 

bir tevhîd ile başlar. Müellif  burada, Allah’ın cümle mevcudatı yoktan 

var edip, gökleri ve yeri yarattığını ve Kudüs ile yeryüzünü süsleyip be-

zediğini dile getirir (1b-2b). Ardından bir na’t ve dört halifeyi öven 5’er 

beyitlik methiyelerle devam eder (2b-4a). Sonraki başlık Kânûnî Sultan 

Süleyman’ın methine dairdir. Sultanı geçmiş büyük hükümdarların ve 

peygamberlerin halefi olarak niteledikten sonra Na‘îmî şu mısraları sıralar:
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Eyleyüp Beyt-i Ma…dis’e tekrμm  
Kıldı tecdμd vü √ürmet itdi ¡a@μm

»arc idüp ânda genc-i bμ-pâyân  
Ol ma…âma getürdi âb-ı revân

Eyledi ânı sûr-ıla ma√§ûr   
Tâ ki günden güne ola ma¡mûr

Ol şâhuñ kim işi ¡adâlet olur   
Kârı dâim ânuñ ¡imâret olur  (5a)

Adeta kitabın özeti mahiyetindeki bu beyitlere göre Sultan Süleyman’ın 

Kudüs’te yaptırmış olduğu imar faaliyetleri 3 başlıkta sınıflandırılabilir. 

Bunlar; şehrin sur ile çevrilmesi, suyolları yapılarak su sıkıntısının gideril-

mesi ve başta Mescid-i Aksâ ile Kubbetü’s-Sahra olmak üzere şehrin gene-

linde yapılan tamir ve tecdit çalışmalarıdır.

Bir münâcât ile devam eden müellif, Sultan’ı layıkıyla methedebilme-

si için Allah’a yalvarır. Zira sonrasında gelen “Tertîb-i Kitâba Müellifün 
Adem-i İktidârı ve Bâblarından Kinâyet Bir Nice Sühan-ı Bî-Mikdârıdur” 

başlıklı bölümde bize anlattığına göre gözünde nem, dilinde bin elem pey-

dâ olmuş, rahat ve huzuru kalmamıştır (6a)14. Tüm bunlara rağmen kendi-

sine bahaneleri bir kenara bırakmayı ve sözü daha fazla uzatmamayı telkin 

ederek eserinde değineceği konuları muhtasaran sıralar. Mescid-i Aksâ’nın 

ilk kez kim tarafından inşa edilmiş olduğu, kaç kez harab olup tamir edil-

diği, Kudüs’ün Hz. Ömer döneminde fethi, tekrar gayrimüslimlerin eline 

geçişi ve yeniden fethi ile Kânûnî devrindeki imar faaliyetleri bu kısımda 

belirtilen konu başlıklarıdır (6a).

14 Eserin muhtelif yerlerinde kendisine dair sarf ettiği bu karamsar ifadelerin se-
bebini tam olarak anlayabilmek mümkün değildir. Müellifin hayatı bahsinde 
belirttiğimiz ilmiye tarikinde layıkıyla ilerleyememiş olması ve genel manadaki 
talihsizliğinin yanında, haddinden fazla uzamış bir taşra (Kudüs) görevi ve sıla 
hasreti de müellifimizi ümitsizliğe sevk eden sebepler arasında yer alabilir.
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Kudüs’ün İlk Bânîsi

“Âgâz-ı Kitâb”da Beyt-i Makdis’in kim tarafından ve ne zaman yapıl-

dığı sorusunu tekrarlayan Ni‘metullah Çelebi, Ebû Zer’den rivayetle aktar-

dığı hadiste, Mescid-i Aksâ’nın, Beytü’l-Haram’dan sonra yeryüzünde bina 

edilen ikinci mescit olduğunu ve ikisinin arasında kırk yıllık bir sürenin 

bulunduğunu dile getirir. Kaynak vermeden aktardığı diğer bazı rivayetler-

de ise Beytü’l-Haram’ın Hz. Adem’den iki bin yıl önce melekler tarafından 

inşa edildiği yahut hem Mekke’yi hem de Kudüs’ü Hz. Adem’in bina ettiği 

görüşlerini, yorum ve tercihte bulunmaksızın kaydeder (7a-b).

Sonraki bölümde Hz. Nûh’un oğlu Sâm’ın Kudüs’e hizmetleri anlatılır. 

Melikisâdık15 namıyla meşhur olan Sâm b. Nûh, Cebel-i Kudüs civarında 

bir mağaraya ibadet amacıyla çekilmiş, her ne kadar insanlardan gizlen-

meye çalışmışsa da bir müddet sonra halkın ve ardından da devrin on iki 

kudretli hükümdarının dikkatini çekmiştir. Sâm b. Nûh’u ziyarete gelen 

ve sohbetine hayran kalan On İki Melik, kendisinin bu şehre yerleşerek 

halkını irşad etmesini rica etmişlerdir. Bu teklifi kabul eden Sâm b. Nûh, 

Meliklerin kendisine sundukları hazineleri kullanarak Kudüs’ü sur ile çe-

virmiş ve içini de mamur etmiştir. Kurduğu bu şehre “Yeruşalem” ismini 

veren, kendisi de “Ebu’l-Mülûk” lakabını alan Sâm, ömrünün sonuna dek 

burada yaşamıştır (7b-10a).

Ardından gelen bâb, Kudüs’te Amâlika hâkimiyetine dairdir. Na‘îmî, 

boylarının kırk arşından fazla olduğunu belirttiği Amâlika kavminin bölge 

halkına zulmettiğini aktarmıştır. Bunun üzerine Allah, Hz. Yûşâ b. Nûn 

komutasındaki İsrailoğulları’nı bu kavmin üzerine sevk etmiş ve kendile-

rini şiddetli bir kasırga ile destekleyerek Amâlika taifesini helâk etmiştir. 

Sâm b. Nûh devrinde yapılan Kudüs surları da bu kasırgadan nasibini al-

mış ve şehir 558 yıl surdan yoksun kalmıştır (10a-11a).

15 Müellif, Tevrat’ta bahsi geçen Hz. İbrahim devrinde yaşamış Kral Melkisedek ile 
Hz. Nuh’un oğlu Sam’ı karıştırıyor olmalıdır.
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Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman

Râfi‘ b. ‘Umeyr’den rivayet edilen bir hadis ile başlayan sonraki bâb, 

Hz. Dâvûd’un Kudüs’te bir mescit inşa etmekle emrolunmasını anlatır. 

Emri alan Dâvûd Peygamber kendisi için bir ev yapar. Rabbi’nin “Sana 

Benim için bir ev yapmanı söyledim, sen ise kendin için yaptın” uyarısı 

üzerine özürlerini arz eder ve Mescid-i Kuds’ü inşa etmeye başlar. Ne var 

ki bina yükseldikçe yıkılmaktadır. Bu durumu Rabbi’ne şikâyet eden Hz. 

Dâvûd, Mescidi yapmak için aldığı arazinin bedelini sahibine vermedi-

ği, bu sebeple Mescid’in inşasının kendisine değil oğlu Süleyman’a nasip 

olacağı cevabını alır. Ömrünün sonunda, sınırsız mal ve mülkünü oğlu 

Süleyman’a bırakıp Beyt-i Makdis’i muhakkak inşa etmesini vasiyet eden 

Dâvûd Peygamber hakkında Na‘îmî’nin şu satırları, Kânûnî’ye mesaj ni-

teliğindedir:

Çünki Dâvûd’a kalmadı bu cihân
Ne Süleymân’a kala devr-i zamân  (12a)

Sonraki üç bâb, Hz. Süleyman hakkındadır. Hâtem-i Süleyman’a 

uzunca bir medhiyeden sonra müellif, insanlar ve cinlerin onun hükmü-

ne girdiğini ve âlemdeki tüm mülkün ona müsahhar kılındığını aktarır. 

Bu saltanat içerisinde dört yılının çabucak geçmesinin ardından babasının 

vasiyetini hatırlayan Hz. Süleyman önce hüzünlenmiş, ardından Cebrâil 

vasıtasıyla Rabbi’nden gelen selam ve emir ile şükür secdesinde bulunmuş-

tur. Allah için bir ev yapma vazifesi bu kez kendisine verilmiştir (12a-13a). 

Bunun üzerine Hz. Süleyman cinlerin ve insanların ulularını huzuruna da-

vet ederek bağlılıklarını teyit etmiş ve Kudüs’ü inşa emrini vermiştir. İşi on 

iki kısma ayırıp Yakuboğulları’nın on iki kolu arasında taksim ettiği gibi, 

emrindeki her bir devi de farklı bir vazifeye tayin etmiştir. Kimini taş getir-

mek için dağa, kimini mermer madenine, kimini türlü cevherler çıkarmak 

üzere deryalara göndermiştir. Her ayrıntısı ince ince tasarlanan iş, on bin 

üstad ve elli bin işçi ile yürütülmektedir. Lakin bina yükselmeye başladı-

ğı bir anda yine yıkılmış ve sarsıntısından dağ taş yerinden oynamıştır. 
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Hz. Süleyman dev ve perilere ferman buyurarak ayakta kalan tüm duvar-

ları da yıkmalarını ve zemini kazarak bu sarsıntının sebebini bulmalarını 

emretmiştir. Kazı çalışması neticesinde çoşkun akan bir suya ulaşılmıştır. 

Su öylesine şiddetli akmaktadır ki dizginlenmek için önüne konulan tüm 

büyük taşları sürükleyip götürmüştür (13a-15a). Çaresizlik içerisindeki 

Hz. Süleyman işin kolaylaştırılması için duaya sarılmış, duası bitmeden 

Cebrâil tekrar gelerek Allah’ın selamını ulaştırmıştır. Rabbi’nden, bakır ka-

zanlar yaptırarak içlerini taşlarla doldurmaları ve bunları suya indirmeleri 

emrini alan Süleyman Peygamber derhal gereğini yapmış ve suyun şiddeti 

kırılarak binanın temeli oturtulmuştur. Dev, peri, cin ve insanlardan top-

lam iki yüz bin nefer ile yürütülen çalışma esnasında Tevbe Kapısı tarafın-

da bir ağacın bittiğini, meyvesinin gümüş ve altın olduğunu rivayet eden 

müellif, bunların mescidin tezyininde kullanıldığını aktarır. Tamamlanan 

binanın tasvirinde aklın âciz kaldığını belirterek “ihtisâr itmeden yegi yok-
dur” diyerek konuyu özetlemiş ve inşasından dört yüz elli üç yıl sonra 

Mescid’i yıkacak olan Buhtü’n-Nasr’ın hikayesinin anlatılacağı bölüme 

geçmiştir (15a-16b).

Bâbil Kralları ve Kudüs

Na‘îmî, Buhtü’n-Nasr16’ın doğumu, adının konuluş sebebi, sureti ve 

Hz. Danyal’in onunla diyaloğunu anlatacağı bâba, feleğin alçak ve hasis 

kişileri sevip başa geçirdiğini, nice ehl-i vakarı ise hor ve hakir ettiğini söy-

leyerek başlar. Ardından Buhtü’n-Nasr’ın hikâyesini -mealen- şöyle anlatır; 

Kâbus b. Sencârib isimli bir hükümdarın, devrinde güzelliği ile nam sal-

mış bir kadından gayrimeşru bir çocuğu dünyaya gelir. Annesi tarafından, 

terk edilmiş bir manastıra, Nûh kavminin tazim ettiği “Nasr” isimli putun 

ayakları dibine bırakılan bebek, “Puh” denilen dişi bir köpek tarafından 

emzirilir. Bu sebeple çocuk, Puhtü’n-Nasr/Buhtü’n-Nasr olarak adlandı-

16 Milattan önce 605-552 yılları arasında hüküm süren Bâbil kralı Buhtunnasr 
hakkında detaylı bilgi için bknz. HARMAN, Ömer Faruk, “Buhtunnasr”, DİA, 
C. 6, S. 380-81.
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rılır. Başı kel, gözü şaşı, bir ayağı topal olan bu hilkat garîbesinin el ve 

ayaklarında altışar parmak vardır. Bu vasıflarda bir şahın gelip Kudüs’ü 

yakıp yıkacağından haberdar olan Hz. Danyal, bir gün odun taşırken gör-

düğü Buhtü’n-Nasr’ı tanır. Kendisine yemek yedirdikten sonra nasihatte 

bulunan Danyal Peygamber, günün birinde büyük bir şah olacağı haberini 

vererek “tahta geçtiğin zaman bana ve akrabama kötülük etme ve Mescid’i 

yıkmaya kalkma” der. Bu sözleri önce çok ciddiye almasa da tac ve taht 

fikri zihninde yer eden müstakbel şah büyür ve devrin sultanının kapısında 

kul olur. Günden güne mevkii yükselen Buhtü’n-Nasr’ı felek, ölen sulta-

nın yerine tahta geçirir (16b-18a).

Bir sonraki bâb, Hz. Yahyâ’nın şehîd edilişi ve Buhtü’n-Nasr’ın Kudüs 

üzerine sefere çıkışı hakkındadır. Rivayete göre Beyt-i Makdis’in hâkimi, 

Katâne isimli bir vezir, sarhoş olarak gittiği evinde güzelliği dillere destan 

olan öz kızına meyl eder. Kızının, eğer böyle bir niyeti var ise devrin ulusu 

Hz. Yahyâ’nın gelip kendilerine nikah kıymalarını şart koşması üzerine ça-

ğırılan Yahyâ Peygamber, Hakk katında günah olan böyle bir isteği yerine 

getirmeyeceğini bildirir. Bu sözden gazâba kapılan Katâne, Hz. Yahyâ’yı 

şehîd eder (18a-19a).

Allah’ın bir zâlimi başka bir zâlim ile cezalandırmasına dair olan sıra-

daki bâbda, Hz. Yahyâ’nın şehâdet haberi kendisine vâsıl olunca, Buhtü’n-

Nasr’ın öfkesinden gözünü kan bürüdüğü nakledilmiştir. İki yüz bin sancak 

taşıyan ordusu ile birlikte yolda duraksamadan Kudüs’e ulaşan Buhtü’n-

Nasr kaleyi kuşatmış ancak çetin çarpışmalar ve akan oluk oluk kana rağ-

men fethine muvaffak olamamıştır. Dönüş kararı almak üzereyken Hz. 

Yahyâ’nın akrabasından bir kadın feryâd ederek kendisini çağırmış ve “fülân 
kapuya” giderek orada dua etmesini, Yahyâ’nın kanı hakkı için Allah’tan o 

kapının açılmasını niyaz etmesini istemiştir. Tavsiyeye uyan sultanın önün-

de kapı kendiliğinden açılmış, içeri giren askerleri yetmiş bin eri katlederek 

şehri kan deryasına döndürmüştür. Hz. Yahyâ’nın halen yerden fışkırmakta 

olan kanını durdurmak için üzerine toprak yığarak adeta bir kule inşa edil-

miş ve kan dindirilerek Sübhân’ın emri yerine getirilmiştir (19a-21a).
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Yaşanan savaş esnasında Danyal Peygamber Buhtü’n-Nasr’a ulaşarak 

geçmişte kendisine verdiği emânı hatırlatmış ve kendisine çokça hürmet 

edilerek akrabalarına da ikramda bulunulmuştur. Bu hadisenin anlatıldığı 

bölümde Na‘îmî, Hz. Danyal’in harab olmuş şehrin burçlarını birlikte gez-

dikleri Buhtü’n-Nasr’ı aşağıya atmamış olmasına önce hayıflanır, ardından 

da şu beyitlerle kendisine kızar (21a-b):

Ey Na¡μmμ bu söz degil zinhâr
Bir da«μ söyleme bunı yüri var

Çün vu…ûfuñ yok ehl-i √âl gibi
◊ikmetullâh’a Danyâl gibi  (21b)

Bir kısa rivayet ile devam eden eserde tekrar Hz. Süleyman’ın Mescid-i 

Aksâ’yı inşa ettiği devre dönülür ve binanın tamamlanmasından sonra 

Cebrâil’in Cennet Bahçesi’nden getirerek Sahratullah civarına diktiği bir 

ağaçtan bahsedilir. Kuruması durumunda Mescid’in kubbesinin de yıkıla-

cağı haber verilen ağacın meyvelerini Ehl-i İslâm’dan biri yediğinde ruhuna 

rahatlık verirken, bir kâfirin eline alması durumunda melekler derhal onu 

elinden düşürürler (21b).

Sonraki bâb Danyal Peygamber ile Buhtü’n-Nasr’ın yukarıda söz 

edilen ağaç hakkındaki konuşmaları ve Mescid-i Aksâ’nın bir kez daha 

yıktırılması ile ilgilidir. Şehrin burçlarındaki gezintileri esnasında Hz. 

Danyal’in üzüntü ile ah ettiğini gören Buhtü’n-Nasr bunun nedenini sor-

muş ve Sahratullah’taki ağacın kuruduğu, bunun Mescid’in kubbesinin 

çökeceğine delalet olduğu cevabını almıştır. O esnada gördüğü Mescid’in 

güzelliğinden sorusunun cevabına kulak veremeyen Buhtü’n-Nasr, kendi 

inşa ettirdiği Bâbil’in Asma Bahçeleri’ni gölgede bırakacağı düşüncesiyle 

olsa gerek, askerlerine Mescid’i yıkma emri verir. Yıkıma kubbeden başlan-

mış ve “meleklerin yüz sürdüğü o kubbe, bir bölük kâfirin ayakları altında 

çiğnenmiştir”. Mescid içerisinde altın ve gümüş namına ne varsa ülkesine 

taşıtan Buhtü’n-Nasr, altı ay süren bu nakil işlemi sonucunda hesaba gel-

mez mal ve hazineye sahip olmuştur. Yıktırdığı Mescid’in yerini de kara 
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toprakla doldurtmuştur. Bölümün sonunda Begavî Tefsiri’ni kaynak göste-

rerek aktardığı ve doğru olmasını temenni ettiği rivayette Na‘îmî, Buhtü’n-

Nasr’ın ülkesine dönerken bindiği gemide malı ve askeriyle birlikte boğu-

lup gittiğini yazmıştır (22a-23a).

Bir Bâbil hükümdârının yerle bir ettirdiği Kudüs’ün bir başka Bâbil 

hükümdârı eliyle ihyasının anlatıldığı sıradaki bâb, Buhtü’n-Nasr’ın yı-

kımından sonra şehrin yetmiş yıl harabe halinde kaldığı rivayeti ile baş-

lar. Seherde horozun ötmediği, karga ve baykuş yuvasına dönüşen şehre 

sabah rüzgarından başka uğrayan kalmamıştır. Devrin Bâbil hükümdârı, 

İsrâiloğullarının ulularından olup, sözüne çok kıymet verdiği Azrâ isimli 

vezirinin tavsiyesiyle Kudüs’ü imar etmeye karar verir. Emrine verilen sı-

nırsız mal ve askerle Kudüs’e gelen Azrâ tamamıyla ıssız olan şehirde değil 

bina, taş üstünde taş dahi görememiştir. İnşaya sur ile başlamaya karar ver-

miş, ancak çevre bölgelerin yöneticileri bunu haber alır almaz engel olmak 

için girişimlerde bulunmuşlardır. Savaşa tutuşmadan bu işten vazgeçip gel-

diği yere dönmesini bildirmeleri üzerine Azrâ cevaben -müellifin nazmen 

verdiği- şu nâmeyi göndermiştir:

Didi ma…§ûdımı bilür Allâh   
Ki odur râz-ı her dile âgâh

»ayradur niyyetim İlâh içün   
Gelmedüm bunda mülk ü câh içün

‰âlib-i memleket kıyâs itmeñ   
Bizi koñ halimüzde incitmeñ

Bu diyâr a§fiyâ ocâğıdur   
Bu ma…âm et…ıyâ durâğıdur

Enbiyâ-yı ¡i@âma me’vâdur   
Evliyâ-yı kirâma süknâdur

Bunda ecdâdımuñ ma…âbiri heb  
Benμ İsrâil’üñ ekâbiri heb
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Siz bunuñ √ürmetini bilmediñüz  
¢adrini …ıymetini bilmediñüz

Sa¡yiñüz yoğ-ısa mu¡âvenete   
Hμç yer yok hele mu«âlefete  (24b)  

Bu latif cevap da işe yaramamış, civar memleketlerin melikleri asker-

leri ile Kudüs üzerine yürümüşlerdir. Durumu gören Azrâ, askerinin daha 

savaşçı olan yarısını gelen ordularla mücadele için görevlendirmiş, kalan 

yarısına ise surun inşası vazifesini vermiştir. Savaşsız bir haftanın dahi geç-

mediği on iki yılda Kudüs’ün surlarını yeniden inşa ettirmiş, bunu haber 

alan İsrâiloğulları da zelil vaziyette dağılmış oldukları yerlerden gelerek 

Kudüs’ü yeniden mesken edinmişlerdir (23a-25a). 

Azrâ’nın muhkem bir temel üzerine bina ettirdiği şehir uzun yıllar 

ayakta kalmışsa da zaman onu “suya işlenmiş nakış” gibi dağıtmıştır. Azrâ 

sonrası şehrin yıkılış ve yeniden kuruluşlarını muhtasaran anlattığı bö-

lümde müellif ilk olarak Kûreş17 namında bir Acem Sultanının yaptırdığı 

tamiratı anar. Ardından “bî-nâmûs” olarak nitelendirdiği Tîtûs18 adlı bir 

melik gelip yine Kudüs’ü harâb etmiştir. “Küffâr beyleri” diye andığı bir 

taife tekrar inşasına niyetlenmiş ise de yaptıkları binalar ayakta kalamamış 

ve yıkılmışlardır. Bu tamir çabasından rahatsız olduğu anlaşılan İblis, yaşlı 

bir derviş kisvesinde ortaya çıkar. Bir elinde bakır rengi âsâsı, diğer elinde 

tomar şeklinde kıvrılmış bir kitap, siyah kıyafetli, siyah sarıklı, devamlı 

tesbih çeken ve fasih konuşan İblis için Na‘îmî’nin yorumu ilginçtir:

Şimdi ol şekl-ile olaydı bedμd
Nice §ûfμ olurdı âña mürμd  (26a)

“Ey Nasârâ, burayı terk eylen” diye seslendiği Hristiyan halkı hile ile al-

datmaya çalışmış, başlangıçta beddualarla karşılanmışsa da netice itibariyle 

Mescid’i eski yerine inşa etmemeleri hususunda kendilerini ikna etmiştir. 

17 Pers Kralı Kiros/Cyrus (M.Ö. 539).
18 Roma Veliaht Prensi Titus (M.S. 70).
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İblis onlara, “bu yerin fazileti artık falan yere tahvil olunmuştur” diyerek 

Kamâme Kilisesi19’nin arazisini göstermiş ve bu kilisenin yapımına vesile 

olmuştur. Böylece uzun yıllar yine harab halde kalan Mescid-i Aksâ, Hz. 

Muhammed’in buradan Mirac’a yükselmesi ile yeniden hak ettiği değere 

kavuşmuş ve Müslümanlara on altı ay boyunca kıble olmuştur (25a-26b).

Kudüs’te Müslüman Hakimiyeti

Sonraki bâb ile birlikte İslam devrinde Kudüs’ün hikayesi anlatılma-

ya başlanır. Hz. Peygamber’in Hz. Ömer’e Kudüs’ün fethinin kendisine 

nasip olacağını müjdelediği rivayet edilirken kaynak gösterilmemiştir. 

Hz. Ömer’in hilafetinde, “Ümmetin emîni” Şam Valisi Ebû Ubeyde b. 

Cerrâh’ın komutasında girişilen Kudüs kuşatması sonuç vermiş, çok kayıp 

veren düşman askeri ile şehrin ileri gelenleri, ahali arasında muteber bir 

rahibin yıllardır ikamet ettiği manastıra giderek kendisinden medet um-

muşlardır. Rahip, “Kitâb”ta okuduğu kadarıyla Hattâb Oğlu Ömer isim-

li, sıfatı açıklanan bir kumandanın gelip şehri kuşatacağını ve kendisine 

direnmenin beyhude olduğunu söylemiştir. İslam ordusu içerisine varıp 

kumandanı gören rahip, bunun o tasvir edilen zat olmadığını, o zatın gel-

mesi halinde şehrin direniş olmaksızın teslim edileceğini söyler (26b-28a).

Ebû Ubeyde’nin durumu arz eden mektubu üzerine ashâb ile müşâve-

re eden Hz. Ömer, Hz. Ali’nin de savunduğu Kudüs’e bizzat gitme fikrini 

benimsemiş ve yola revân olmuştur. Kale üzerinden gelen heyeti seyre-

den rahibin gıyaben haberdar olduğu Halifeyi tanıması ve yanındakilere 

de bildirmesi üzerine şehir teslim edilmiş, emân isteyen Kudüs halkına da 

Hz. Ömer tarafından bir sulhnâme verilmiştir. Mescid-i Dâvûd’un yerinin 

gösterilmesini isteyen Halifeye önce Kamâme, ardından Sahyun Kiliseleri 

gösterilmiş ancak o ikisini de yalanlayarak “Peygamber’in bize bahsetmiş 

olduğu o mescit bunlardan biri değildir” demiştir (28a-29a).

19 İçerisinde Hz. Îsâ’nın mezarının bulunduğuna inanılan Kudüs’teki Kıyamet Ki-
lisesi’nin Osmanlı dönemindeki ismi. Ayrıntılı bilgi için bknz. Ahmet Türkan, 
Anahtarını İki Müslüman Ailenin Koruduğu Kilise: Kıyamet Kilisesi, Milel ve Ni-
hal, Ağustos 2013.
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Sahratullah civarına gelen Hz. Ömer üstü toprakla örtülü ve mezbelelik 

halindeki kayayı tespit etmiş ve toprağın taşınmasını emretmiştir. Yapılan 

temizlikten sonra eski Mescid’in zemini ve mihrabı ortaya çıkmış, o esnada 

namaz vaktinin girmesiyle Halife yanında bulunan Bilâl-i Habeşî’den ezan 

okumasını istemiştir. Bilâl her ne kadar Hz. Peygamber’den sonra ezan 

okumadığını söylese de Ömer’in hatırı için okumayı kabul etmiş ancak 

sıra Rasulullah’ın ismini anmaya gelince gözyaşlarına hakim olamamıştır. 

Na‘îmî tüm ashâbın da kanlı gözyaşları döktükten sonra bu hal üzre nama-

za durduklarını, böyle kılınan namazın makbul olacağını yazmış, ardından 

yine kendinden şikayet etmiştir:

Ey Nâ¡μmμ bu √ır§ u âzuñla   
Vay senüñ √âline namâzuñla

Eyledikce durup namâza şurû¡  
Göñlüñ eyler gam-ı cihâna rucû¡

»ûn-ı dilden †ahâret itmeyicek  
Milket-i nefsi gâret itmeyicek

Ne senüñ kıldıguñ namâz olıser  
Ne ol vu≥û saña çâresâz olıser  (30a)

Medine’ye dönen Hz. Ömer’in zihninde şehri imar etmek üzere tekrar 

Kudüs’e gitmek varsa da ömrü buna vefâ etmemiş, O da son demlerinde 

bu işi ashâba vasiyet etmiştir (29b-30b).

Sonraki bâb Emevî halifesi Abdülmelik b. Mervân (v. 86/705) dev-

ri ve Kubbetü’s-Sahra inşası hakkındadır. Beyt-i Makdis’in tamiri ashâba 

da nasip olmamış, Abdülmelik b. Mervân’ın saltanat günleri gelmiştir. 

Dünyanın halinin fena olduğunu gören halife yeryüzünü âbâd etmeye yö-

nelir, mescitler, yollar ve köprüler inşa ettirir. Ardından Kudüs’ün tamirini 

kendisine vazife edinerek Mısır’ın yedi yıllık haracını bu işe sarf etmek üze-

re Kudüs’te yaptırdığı mahzene koydurmuştur. Önceden belirlenen uğurlu 

bir saatte (sa‘d sâ at) inşasına başlanan Kubbetü’s-Sahra’nın tavanı altın ile 
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süslenmiş, yer ve duvarları ak mermerlerle döşenmiştir. Sütunları kıyama, 

kemerleri rükûya, temelleri/ayakları secdeye davet eden binayı görenlerin 

gökten indiğini sanacağını yazdıktan sonra, bir beyitlik dua ile bölümü 

bitirir Na‘îmî:

Zμnet itdükce dehri mihr-ile mâh
Sa…lasun bed-na@ardan ânı İlâh  (32a) 

Binâ tamam olduktan sonra Halife’nin bu iş için ayırdığı hazineyi 

kontrol eden binâ emînleri halen yüz bin dinarın mevcut olduğunu gö-

rürler. Durumu kendisine bildirmeleri üzerine Abdülmelik b. Mervân 

kalan malı onlara verdiğini bildiren bir cevap gönderir. Emînlerin buna 

cevabı kendilerini kanaatten ayırmaması için Allah’a dua ettikleri, dünya 

malına meyillerinin olmadığı yönündedir. Halife de onlara altınları eritip 

kubbenin üzerine zinet olarak dökmelerini bildirir. Emrolunduğu şekilde 

süslenen Kubbetü’s-Sahra’ya üç yüz hizmetkar atanmıştır. Bunlar haftada 

iki kez hamamda paklanıp temiz kıyafetler giydikten sonra misk ve zâferâ-

nı karıştırarak elde ettikleri koku ile süsleyerek binanın kapılarını açarlar. 

Öyle ki şehre yayılan kokudan insanlar kapıların açıldığını anlar (32a-34a).

Bu huzur ve bereket günlerinin ardından tekrar Kudüs’ün kefere eline 

geçişinin hikayesi, bir iki gün şâd olanın ardından dert ve gama düçar ola-

cağını belirten mısralarla başlar. Hz. Ömer devrinde fethedildikten sonra 

dört yüz elli altı yıl İslam toprağı olarak kalan Kudüs bir gece denizden 

Antakya sahiline çıkarma yapan Frenk askerlerince kuşatılacaktır. Haçlıları 

Antakya’da durdurmaya çalışan İslam Ordusu başarılı olamamıştır, zira 

“sayısız domuz bir araya toplandığında birkaç aslanın onları kırması ne 

mümkündür?”. Antakya’yı alıp Kudüs’e yönelen Haçlılar şehre iki yılda 

ancak ulaşabilmişlerdir. Kırk günlük kuşatmanın ardından Müslümanlar 

daha fazla direnememiş ve Kudüs 23 Şaban Cuma günü düşmüştür. O gün 

yetmiş bin Müslümanın katlolunduğunu yazan müellif, geriye kalanlara üç 

gün mühlet verildiğini ve onların da gözü yaşlı şehri terk ederek Bağdat’a 

ulaştıklarını yazar (34a-35b).



GİRİŞ - Kudüs’ün Faziletleri34

Sonraki iki bâb Selahaddin Eyyûbî’nin Kudüs macerasına ayrılmıştır. 

Saltanatı ile âlemin yeniden can bulduğu Sultan, evvela Halep üzerine as-

kerini sürüp ülkesine kattıktan sonra yüzünü Kudüs’e çevirir. Bu kararında 

Kudüs’te nice yıldır hapsolunmuş bir ehl-i hünerin Selahaddin’e göndermiş 

olduğu şiirin de etkisi olduğu metinde anlatılır (35b-36b). Askeri ile Kudüs 

üzerine yürüyen Sultanı, Şuayb Peygamber’in kabrinin bulunduğu Hıttîn 

adlı yerde karşılayan düşman ordusu, kıyamet gününü andıran çarpışmala-

rın ardından mağlup olarak dağılmışlardır. Şehri kuşatan İslam ordusunun 

ok ve mancınık atışlarıyla çaresiz kalan Kudüs ahalisi aman dilemişlerse de 

Melik Selahaddin geçmişte yaptıkları ihanetler sebebiyle taleplerini geri 

çevirmiştir. Kudüs halkının son çare olarak, sulh yapılmazsa Mescid-i Aksâ 

ve Kubbetü’s-Sahra’yı ateşe vereceklerini bildirmeleri üzerine ümerası ile 

toplanan Sultan sulhe razı olmuştur. Hesapsız altın ve gümüş karşılığında 

şehri terketmelerine izin verilen düşman askerlerinin ardından Kudüs’e gi-

ren Selahaddin kâfire üç gün mühlet vermiştir. Na‘îmî hamd ile bitirdiği 

bölümün sonunda şu mısraları kayda geçer:

Kâfirüñ pâk olup vücûdından  
»oş «alâ§ oldı küfr-i dûdından

Ol zamândan berü bi-◊amdillâh  
Ehl-i İslâm’a oldı püşt ü penâh (39b-40a)

Devr-i Sultan Süleyman

Kırk varakta özetlediği tarihinin ardından, kendi devrindeki Kudüs’ü 

anlatmaya başlayan Na‘îmî’nin ilk sözleri elbette ki Kânûnî Sultan 

Süleyman’ın medhi üzerinedir. Bölümün başlığında onu, Rahmân’ın göl-

gesi, yedi iklimin padişahı, kara ve denizin sultânı olarak över ve Kuds-i 

Şerîf ’te vâkî olan hayrât ve hasenâtını kısaca anlatacağını dile getirir. 

Padişahın sefer ve fetihleri ile devam eden bölümde sırasıyla Belgrad’ın 

Fethi (1521), Rodos’un Fethi (1523), Üngürüs (Mohaç) Seferi (1526), 

Budin’in geri alınması ve Peç (Viyana Kuşatması (1529), Alaman (Alman) 
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Seferi (1532), “Cânib-i Şark” (Irakeyn) Seferi (1534-36), Polya (Korfu) 

Seferi (1537) ve Boğdan Seferi (1538) anlatılır. Nice yere ise kendisinin 

varmayıp asker göndererek fethettiğini belirten Ni‘metullah Çelebi, buna 

örnek olarak Hint diyarına denizden gönderilen leşkerin aldığı şehirlerden 

bahseder20. 

Seferler bahsinin ardından asıl konuya gelinerek Sultan’ın nice nadir 

eserler yaptırdığı vurgulanır. Nazarını Kudüs’e çevirmesi ise şu beyitlerle 

dile getirilir;

»â§§a ¢uds-i Şerμf ’e ol server
İtdi ¡ayn-ı ¡adâlet-ile na≥ar

Suya mu√tâc olup o Şehr-i Şerμf
Teşnelik ehlin itmiş-idi ≥a¡μf

Yaπdı bârân-ı lu†f u i√sânı
İtdi seyrâb-ı gül gibi ânı

Çekdi e†râf-ı Beyt-i Ma…dis’e sûr
İtdi günden güne ânı ma¡mûr  (42a-b)

Sonraki iki beyit ise eserde sırrı tam olarak çözülemeyen bir veriyi içer-

mektedir. Sultan Süleyman’ın Kudüs’ü bina etmekle görevlendirdiği üstâd 

ve Na‘îmî’nin ona kâtib oluşundan bahseden beyitler şöyledir;

Çün âña emr olındı kim üstâd
Eyleye ol binâları bünyâd

Kâtib oldum âña bu bende √a…μr
Na@m u ne&r eyledüm ânı ta√rμr  (42b)

Müellif, eserin devamında övgüyle söz edeceği bu üstâdın kimliği hak-

kında ne yazık ki hiçbir bilgi vermez. İmar ile memur kılınan, Kudüs’ü 

20 1538 yılında Hadım Süleyman Paşa serdarlığında gerçekleştirilen Hindistan Se-
feri kastediliyor olmalıdır.
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bizzat gezip ihtiyaçlarını tespit eden, halk ve kentin ileri gelenleriyle görü-

şüp isteklerini Sultan’a arz eden ve neticede Beytülmakdis’i yeniden ma-

mur kılan bu “delîl-i hayr”, eser boyunca adeta bir isimsiz kahramandır. 

Na‘îmî’nin -anlam veremediğimiz şekilde- gizli tuttuğu isim, ondan yak-

laşık bir asır sonra bölgeyi gezecek olan Evliyâ Çelebi’ye göre Lala Mustafa 

Paşa’dır21.

Övgüyle söz ettiği zatın giriştiği büyük hizmeti kaleme dökmenin ken-

di kudretini aşan ağır bir yük olduğunu belirten Na‘îmî, eserde olacak 

hatalardan dolayı özür diler ve okuyucunun gördüğü hatayı ıslah etmesi 

ricasında bulunur (42b).

Kudüs Suya Kavuşuyor

Kânûnî Sultan Süleyman’ın Kudüs’teki hizmetlerine su bahsiyle başla-

nır. Arîş’ten Fırat’a kadar olan bölgeyi tahrir etmekle görevlendirilen “üs-

tad”, Kudüs’ü hayranlıkla dolaşıp her köşesini ayrı ayrı seyretmiş ancak 

nazarına bir su kaynağı düşmemiştir. Çiçeklerin, ağaçların kurumuş ve 

suya hasret hallerinden çok etkilenen bu zat, etrafına topladığı yöneticilere 

bu susuzluğun sebebini sorar. Bölgede, at ile iki günlük mesafede pek çok 

pınar barındıran bir dağın bulunduğu, vaktiyle İsrailoğullarının buradan 

şehre su getirdikleri ancak zamanla suyollarının harap olup geriye bir taşın 

bile kalmadığı cevabını alır. Bu cevapla yetinmeyip suyu ilk kez getirenin 

kim olduğu hakkında detaylı bilgi istemesi üzerine, içerisinde nice güzel 

hikayeler bulunan bir kitap önüne getirilir. Kitapta yer alan hikayelerden 

birine göre mezkur suyu Kudüs’e ilk getiren Babil Hükümdarı Sencârib’dir. 

Sözüne hürmet ettiği Hz. Şa’yâ’nın yönlendirmesiyle bu işe girişmiş ve yedi 

yıl süren çalışmayla Kudüs’ü suya kavuşturmuştur. Hikayenin sonunda, 

Sencârib’in çok emek sarf edip kıyamete kadar hayırla yad edileceği bir 

eser bıraktığını belirten müellif, okuyucularına nasihat etmekten de geri 

21 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, IX. Kitap, s. 219, Haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel 
Dağlı, Robert Dankoff. Evliyâ Çelebi burada Sultan Süleyman’ın gördüğü bir 
rüya üzerine Lala Mustafa Paşa’yı Kudüs’ün imarıyla vazifelendirdiğini anlattık-
tan sonra yapılan çalışmalar hakkında da değerli bilgiler verir.
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durmaz. Ona göre meyl edilmemesi gereken bu yalancı dünyada yapılması 

gereken saraylar inşa ettirmek değil, mescid, medrese ve köprüler yaptır-

maktır (42b-46b).

Su hakkındaki rivayetleri dinleyen ve onu Kudüs’e tekrar ulaştırmaktan 

başka bir düşüncesi kalmayan “ehl-i kerem”, durumu Sultan Süleyman’a 

arz eder. Bu arz, Ni‘metullah Çelebi’nin kalemine özetle şöyle yansır;

Ehl-i ¢uds ü müsâfir ü √uccâc  
Şimdi ol şehirde suya mu√tâc
...

Umulur bunca teşne-i pür-tâb  
Âb-ı lü†fuñla olalar seyrâb  (47a)

Haberi alan Kânûnî uzun süredir ziyaret ve imar etmek istediği Kudüs’e 

hizmet edebilme fırsatını elde ettiği için hayli sevinmiştir. Aşağıdaki beyit-

lerde müellifimiz Sultan’ın süruruna tercüman olur;

İrdi çünkim o nâme-i mes†ûr  
»âtır-ı şâha virdi «ayli sürûr

Didi ¢uds-i Şerμf ’e çok demdür  
İştiyâ…ım göñülde mu√kemdür

Fikrim ânı ¡imâret itmekdür   
Belki varup ziyâret itmekdür  (47a)
...

Belki de vâcib oldı bμ-ta…§μr   
Eyleyim Beyt-i Ma…dis’i ta¡mμr

Evvelâ âña su götürsünler   
Ol binâya hemân el ursunlar

Dimesünler ki çok «azμne gider  
Bir içim suyı biñ «azμne deger (47b)



GİRİŞ - Kudüs’ün Faziletleri38

Sultanın emrinin ulaşmasıyla sevinme sırası bu kez Kudüs’teki me-

muruna gelmiştir. Aldığı haberin mutluluğu ile atına binip doğruca bahsi 

geçen suyun kaynağına gider ve gördüğü pınarlarla hal dili ile söyleşir. Su 

kaynaklarının ellerinden tutup kendilerini Kudüs’e ulaştırmalarını istedi-

ğini belirten Na‘îmî, bizzat kendisinin de bu çeşmelerle, neşet ettikleri dağı 

gördüğünü ve adeta cennetin ayağına getirildiğini hissettiğini yazmıştır. 

Bu pınarların güzelliğini anlatmanın mümkün olmadığını düşünse de, de-

nizden bir damla kadarını okuyucusuyla paylaşmıştır. Cana safa, hastalı-

ğa şifa verdiğini, seyrinin dahi elemi yok ettiğini yazdığı pınarlar sırasıyla 

Ayn-ı A‘tân, Ayn-ı Ferrûc ve Ayn-ı Sâlih’tir (47b-49b).

“Sıfat-ı Kârhâne-i Âb” başlığı ile anlatılmaya başlanan kazı ve inşa ça-

lışmaları, Anadolu ve Şam diyarından toplanan üstadların, önceden be-

lirlenen uğurlu saatte temel atmalarıyla başlamıştır. Müellif uğurlu (sa‘d) 

saatte inşaata başlama uygulamasına her bina yapımında başvurulduğunu 

söyler22. Çalışma taş işçilerinin dağı oymalarıyla başlar. Ardından hendek-

ler açılıp künkler yerleştirilir. Ellerine aldıkları taşları adeta hamur haline 

getiren löğüncülerin ardından suyolcular devreye girer ve suyu künklere 

vererek faaliyeti sonlandırırlar. Suyun akmaya başlamasıyla vadiler gülistan 

olur ve toprak çimenlerle yeşil bir denize döner. Halkın da suya kandığını 

haber veren müellif, her türlü hayrın bir karşılığı olduğunu ancak suya 

kavuşturmanın her hayrın üzerinde olduğunu ekler. Buna örnek olarak da 

Hz. Peygamber’in susamış bir köpeğe su verdiği için cennetle mükafatlan-

dırılan günahkar adamın hikayesine dair hadisini aktarır (49b-51a).

Suyun Hz. İsâ’nın doğduğu şehir olan Beytüllahim’e ulaşması bahsi 

ile devam eden eserde, yöre halkının “suda bizim de göz hakkımız yok 

mudur” diye sormaları üzerine biri insanlar, diğeri hayvanlar için iki latif 

havuz inşa edildiği anlatılır. Kudüs yönünde devam eden kazı çalışmaları 

esnasında karşılaşılan bazı zorluklara da değinildikten sonra aylarca süren 

22 Süleymaniye Camii’nin inşası için müneccimlerin uğurlu saat tespit ettikle-
ri hakkında bakınız: Celalzâde Mustafa Çelebi, Tabakâtü’l-Memâlik ve Dere-
câtü’l-Mesâlik, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, No. 
4422, vr .424a.
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meşakkatli faaliyetin ardından nihayet suyun şehre ulaşması bahsine gelinir 

(51a-53b). Mübarek ve uğurlu bir vakitte Kudüs’e ulaşan suyun Harem-i 

Şerîf ’e girişi aşağıdaki beyitlerle tasvir edilir;

Gör ol âb-ı la†μfüñ âdâbın   
◊arem’üñ basmadı geçüp bâbın

Geçdi ta√tından işiginüñ ol
Budur ehl-i tevâ≥u¡ olana yol  (54a)

Suya kavuşması ile birlikte adeta yeniden doğan, dirilen şehrin sevin-

cini, çiçeklerin halleri ile tasvir eden müellif ardından bahsi inşa edilen 

şadırvan ve çeşmelere getirir. Aksatullâh ve Sahratullâh arasına inşa edilen 

şadırvana ve dört çeşmesine ayrı başlıklar açarak güzellik ve kıymetleri-

ni aktarır. Çeşmelerin isimleri Çeşme-i Bâb-ı Huttâ, Çeşme-i Bâb-ı Silsile, 
Çeşme-i Hammâmü’l-‘Ayn ve Çeşme-i Bâbü’n-Nâzır’dır (54b- 57a).

Mescidlerin İhyâsı ve Tezyîni

Su ile ihya olunan canlıların ardından sıra Mescid’in tamirine gelmiş-

tir. Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’s-Sahra’nın baştan ayağa harap olduğunu 

yazan Ni‘metullah Çelebi, yağmurda kubbelerden sızan suyun mescidlere 

dolduğunu, o esnada bir mümin içeri girse sudaki balık gibi olacağını an-

latır;

~a«ratullâh’la Mescid-i Aksâ  
Olmış idi «arâb sertâpâ

¢ubbeler eyle olmuş-ıdı «arâb  
Va…t-i bârânda içine akan âb

Kapularından akmasa fil-√âl   
Mescid olurdı suyla mâlâmâl

Girse bir mü™min ol ma√alde âña  
Bμ-şekk olurdı ke’s-semeki fi’l-mâ  (57a)
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Aksatullâh’ın bu harap halinden haberdar olan Sultan Süleyman derhal 

emir vererek Mescid’in Kâbe gibi âbâd edilmesini ister;

Çünki bu √âli A…§âtullâh’uñ   
Oldı rûşen ≥amμrine şâhuñ

Câyiz olmadı hμç yanında   
Ki «arâb ola ol zamânında 

Emr kıldı o menba¡-ı i√sân   
¢uds ola Ka¡be gibi âbâdân

Lâzım ise eger esâs-ı cedμd   
Eyleyeler binâ idüp tecdμd

Eyle sa¡y ideler o bünyâda   
Olmaya da«μ mi&li dünyâda  (57b)

Tespit yapmak üzere gelen mimarlar bina yüzeylerinin harap olduğu-

nu ve ahşap zeminlerin köhnediğini görmüşlerdir. Bakraz Dağı’ndan ah-

şap temin edilerek deniz yoluyla Kudüs’e taşınmıştır. Marangozların bir 

yıl süren ihtimamlı çalışması neticesinde tüm ahşap yüzeyler yenilenmiştir 

(57b-58a). Ardından Anadolu’dan (Rum’dan) gelen bir üstad eskiyen kur-

şunları yenileme işine girişir. Mevcut köhne kurşunları eritip yeniden levha 

haline getirir ve pek çok yeri bunlarla yeniler. Kurşunun kafi gelmemesi 

üzerine ise ustaca bir tasarrufta bulunur. Harem içerisinde bulunan eski bir 

toprak yığınının “eski kurşun türâbı” olduğunu fark eder ve o toprağın içeri-

sinden çıkardığı bin kantar kurşun ile kubbelerin örtüsünü tamamlar (58a).

Marangozların ardından sırayı zergerler yani kuyumcular/altın işleyi-

cileri alır. Kendisi de iyi bir kuyumcu olduğu bilinen Sultan Süleyman’ın 

şanına layık olacak şekilde altından alemler işlenir. Yıldızlar gibi parlayan 

alemler, bayram gecesindeki ayı andıran hilallerle tamamlanır (58a-b). 

Kırılan camlar renk renk yenileriyle değiştirilmiş, parçalanan mermerlerin 

yerine konulmak üzere ele geçen ne kadar mermer varsa işlenmiştir. Ortaya 

çıkan eser eskisinden daha güzel olmuştur. Mescid imarı bahsine son ve-
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rirken Na‘îmî, Sahratullâh’a günde yüz cüz okumak üzere yüz kârînin ta-

yin edildiğini belirtir ve Kur’ân’ın hürmetine, çok viraneleri mamur kılan 

Sultan’a uzun ömürler vermesi için Allah’a yakarır (58b-59a).

Surun Yerinin Tespiti ve Yeniden İnşası

Yenilenen, tazelenen, süslenen şehrin güvenliği, büyük Sultanın sırada-

ki meselesi olmuştur. Her türlü tehlikeden korumak üzere Kudüs’ün etrafı-

nın surla çevirilmesi emrini vermiş ve öncelikli olarak da Hz. Süleyman’ın 

yaptırmış olduğu kadim duvarların kalıntılarının tespit edilerek yeni ya-

pılacak olan surun bu temeller üzerine inşa edilmesini buyurmuştur. İşe 

nâzır olarak Halep’te meskun olan Arap ve Acem Defterdarını23 görevlen-

dirmesi ve buyrukları eserde şöyle anlatılır;

Hem o dem itdi şâh-ı cem-mikdâr  
Bir «ıredmendi mâla defterdâr

Ola ta√t-ı yedinde mülk-i ¡Arab  
Ola mesned-nişμni şehr-i ◊aleb

Âña ısmarlayup didi tekrâr   
Varasın Beyt-i Ma…dis’e zinhâr

Âña emr eyledüm ki yapıla sûr  
Ola ol da Medμne-veş  ma¡mûr

23 Eserde   Hem o dem itdi şâh-ı cem-mikdâr
  Bir Hıredmendi mâla defterdâr

  Ola ta√t-ı yedinde mülk-i Arab
  Ola mesned-nişμni şehr-i Haleb”    (59b)  

 mısralarıyla bahsettiği görevli Arap ve Acem Defterdarı olmalıdır. Yavuz Sultan 
Selim’in Doğu bölgelerindeki fetihleri sonrası bölgenin mali işlerinin yürütül-
mesi için merkezi Halep’te olan Arap ve Acem Defterdarlığı isminde yeni bir 
defterdarlığın kurulması hakkında bakınız, Mübahat S. Kütükoğlu, “Defterdar”, 
D.İ.A., c. 9, s. 95.

 Fahmi al-Ansari kaynak belirtmeksizin, sura nazır olarak atanan kişinin ismini 
Bayram Çavuş olarak verir. http://www.sabahulkesi.com/2017/06/30/kudues-
te-kanuni-devrinden-bazi-eserler-fahmi-ansari/ 
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Bulasın çünki ol ma…âma vu§ûl  
Cân u dilden idüp bu emri …abûl

Sûrı yapmaπa ihtimâm idesün  
Rûz u şeb ihtimâm-ı tâm idesün

Vardığuñ gibi sal binaya esâs   
Eyleme πayrıya bu emri …ıyâs  (59b)

Emri alan defterdar öyle hızlı yola koyulmuştur ki müellif neredeyse 

tayy-i mekân yapacağını söyler. Kudüs’e varır varmaz şehrin etrafını baştan 

başa gezmiş ancak kadim surdan ne bir eser görmüş ne de bir taşa rastla-

mıştır. Bir iki yerde doldurulmuş eski hendek izlerine rastlamış, yaptırdığı 

ölçümde uzunluğu 5300 zirâ (yaklaşık 3975 metre) olarak belirlenmiştir. 

Dört bir yana gönderilen nameler ile, belirlenen yere temelin kazılması için 

üstadlar davet edilmiş, Halep, Mısır ve Şam’dan gelenlere şehrin ahalisi de 

katılarak belirlenen günde toplanmışlardır. Yine o gün topluluğa katılanlar 

arasında ilmiyle âmil iki veli zatın da bulunduğunu haber veren Na‘îmî, 

bunlardan birinin Mağrib’den geldiğini, diğerinin ise Kudüs Dağı’nda 

meskûn olduğunu yazar. Surun temelini atan ve ardından bütün insan ve 

meleklerin amin nidaları arasında Padişah için dualar eden iki veli, şehir 

halkının davetlerine rağmen kalmayıp yola revân olmuşlardır (59b-60b).

Sur inşası için kurulan şantiye (kârhâne) hakkında kısa bir malumatın 

ardından sûra emîn olan zatın24 methine ve halk arasında dolaşan söylenti-

lere kulak tıkayarak gece gündüz sürdürdüğü çalışmaya geçilir. Her türlü 

zor işin üstadı olan bu gün görmüş pîr-i fânînin surun temelini atma-

sıyla birlikte halk arasında yayılmaya başlayan dedikodular mealen şöy-

ledir: “Bu muazzam suru o güne kadar yapmaya niyetlenen her sultan, 

tüm maddi imkanlarını ve insan gücünü bu işe sarf ettiği gibi kendisi dahi 

bizzat işin başında bulunur ve bu şartlarda dahi iş nice yıllar sürerdi. Kara 

24 Fahmi al-Ansârî aynı yazısında yine kaynak belirtmeksizin bu zatın ismini Nak-
kaş Mehmed Çelebi olarak verir. http://www.sabahulkesi.com/2017/06/30/ku-
dueste-kanuni-devrinden-bazi-eserler-fahmi-ansari/
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ve denizin sultanının bu surun inşasına emin tayin ettiği zat âkildir ancak 

zayıf, kuvvetsizdir. Bu iş için en az iki üç hikmetli kişinin görevlendirilmesi 

gerekirdi. Ayrıca yeryüzünde taştan eser yokken, bunca sur için gerekli taş 

nerden bulunacak? Hiç değilse üç yıl önceden dağlardan kesilip getirtil-

mesi gerekmez miydi?”(62a-63a). Sur emininin bu kîl ü kâl karşısındaki 

tutumu Na‘îmî’nin kaleminden şöyle dökülür:

İşidüp dir idi o merd-i güzμn  
∏am degildür çü yâver ola Mu¡μn 

İdinüp ¡avn-i kerd-kârı @ahμr   
Şev…-ile girdi kâra bμ-te™«μr

Çekdi himmet kuşaπını beline  
Aldı «ıdmet ¡a§âsını eline

Hiçbir la√@a itmeyüp ârâm   
Rûz u şeb kıldı ihtimâm-ı tâm (63a)

Eserdeki yagâne tarihi sur inşaatı hakkında bilgi veren Na‘îmî, 

944/1537-38 yılını başlangıç olarak aktarır ve dördüncü yılda da 

(948/1541-42) tamam olduğunu yazar (64a). Sura altı kapı yapıldığını 

belirtirken bunların dördünün ismini vererek hangi istikamete açıldıkları-

nı ve hangi yönden gelenlerin bu kapıları kullandığını anlatır. İsmini ver-

diği kapılar Bâb-ı Amûd, Bâb-ı Halîlü’r-Rahmân, Bâb-ı Dâvûd ve Bâb-ı 

Meryem’dir (64b-65b).

Yapılan surun ihata ettiği üç dağ bahsi ile devam edilen eserde vasıfları 

anlatılan dağlar Sahyûn, Sâhire ve Mâmille’dir. Müellif her bir dağa dair 

tasvirini hikmetli bir hikaye ile desteklemiştir (65b-68b). 

Kudüs’ün Faziletlerinden Bir Demet

Kudüs ve Kânûnî bahsini kapayan Na‘îmî, eserini tamamlamadan 

önce şehrin faziletlerine dair bazı rivayetler aktarır. Kudüs’ün faziletlerinin 

çok olduğunu ve kendisinin ise bunları anlatmaya liyakatinin bulunma-
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dığını belirtmiş, yine de “bir iki varak” dahi olsa yazmayı ve kitabı bu 

şekilde hitama erdirmeyi uygun bulmuştur. Esere ismini veren Kudüs’ün 

faziletlerini sona bırakmış olmasını ise, balın (tatlının) yemeğin sonunda 

yenmesine benzetir (69a).

Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerdeki bilgilerle fezail bahsine başlamışsa da, 

konuya dair her ayeti eserine almasının mümkün olmadığını belirterek 

İsrâ sûresinin ilk ayetinin Kudüs’ün faziletini anlatmaya yeterli olduğu-

nu yazmıştır. Ardından Mirac hadisesinde Hz. Peygamber’in göğe neden 

Kudüs’ten yükseldiğini sorgular ve cevap olarak da göğün kapılarından en 

büyüğünün Sahratullah’a mukabil düştüğünün rivayet edildiğini belirtir. 

Mirac dönüşü tüm peygamberlere Kudüs’te kıldırılan namaz da buranın 

fazileti için yeterli delildir (69a-b).

 Müellif Kudüs’te namaz kılmanın faziletine dair rivayetleri sıraladık-

tan sonra, oraya gitmeye güç yetiremeyenin (kandillerde kullanılmak üze-

re) zeytinyağı göndererek gitmiş gibi olacağını bildiren hadis ile devam 

eder. Ardından meleklerin Mescid-i Beyt-i Makdis’te toplanıp Allah’ı tesbih 

ettiklerine dair bir rivayeti ve Kudüs’te defnedilmenin faziletini anlatan bir 

hikayeyi aktararak sözü Kubbetü’s-Sahra’nın altındaki Hacer-i Muallaka’ya 

getirir (69b-73a). Yerle teması olmayan, üzerinde Mirac hadisesinden kal-

ma Hz. Peygamber’in ayak izi bulunan Sahra’yı, yeryüzünde ne kadar su 

varsa hepsinin kaynağını altında bulunduran taş olarak tanımladıktan son-

ra, kendisinin havada duran bu kayayı ziyaretini anlatır. Günahlarından 

ötürü üstüne yıkılacağı korkusuyla yanına gitmeye korktuğunu ve yaşadığı 

tereddütleri şöyle mısralara döker:

Ben de buldum çün ol ma…âma vu§ûl 
»avf itdüm ki idem âña du«ûl 

Yıkıla üstime günâhumdan   
Kurtara beni her gün âhumdan 
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Soñra gördüm ki nice ehl-i fücûr  
Emr ü nehy ü §alâtdan mehcûr 

Ol ma…âma girer nedâmetle   
Çıkar ândan yine selâmetle

Ben de …a§d itdüm idem âña ¡ubûr  
Eyledi yine «â†ıruma «u†ûr

Şâyed ânlara verdi mehl O Celμl  
Kim bile baña eyleye ta¡cμl

Kerem-i ◊a……’a itti…â itdüm   
Girdüm â«ir âña du¡â itdüm  (74a-b)

Allah’ın keremine sığınarak girdiği mağarada Hacer-i Muallaka’yı dik-

katlice inceleyen Ni‘metullah Çelebi, düz olmayıp bazı yerlerde yere mey-

lediyorsa da kayanın zemine temas etmediğini ve havada asılı durduğunu 

doğrular. Etrafının duvarla çevrili olduğunu ve bu duvarın da vaktiyle ka-

yanın altına doğru giren hamile bir kadının korkusundan çocuğunu dü-

şürmesi üzerine yapıldığını nakleder (74b).

Kudüs’e dair muhtelif rivayetlerle devam eden eserdeki başlıklar sıra-

sıyla şöyledir: Kudüs’ün, Kâbe, Medine ve Tûr-i Sînâ ile birlikte Deccal’in 

giremeyeceği dört yerden biri olması (74b-75a); Kudüs’ün mahşer ve 

menşer yeri olduğu (75a); İsrâfil’in Sûr’a, göğe diğer yerlerden daha yakın 

olduğu için Sahratullah üzerinden üfleyeceği (75a); Mescid-i Aksâ içeri-

sindeki Bi’r-i Varak adlı bir kuyudan Cennet bahçelerinden bir bahçeye 

geçerek oradan aldığı iki yaprakla geriye dönen zatın hikayesi (75b-76b); 

Hz. Dâvûd’un tüm insanları ve cinleri Zebûr dinlemek üzere davet etmesi 

ve toplanan cümle canlıların Hz. Dâvûd’un hitabı karşısında gözyaşları-

na boğulmaları ve kiminin dayanamayıp canını teslim etmesi üzerine Hz. 

Süleyman’ın babasına seslenerek halkın helak olduğunu ve dua etmesini 

istemesi (76b-77a); Hz. Ermiyâ’nın (Hz. Üzeyr), Buhtü’n-Nasr’ın harap 

ettiği Kudüs’ü görerek “heyhat, bu şehir ölmüşken yeniden hayat (mı) bu-

lacak” dediği anda canını teslim etmesi ve yüz yıl ölü kaldıktan sonra tekrar 
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diriltilmesi25 (77a-b); Hz. Dâvûd devrinde divan kubbesi/kemerinde asılı 

duran ve kendisine başvuran davalılardan haklı taraf elini uzatınca kendi-

sine doğru alçalıp, haksız tarafa yaklaşmadığı için “adalet zinciri” olarak 

adlandırılan zincirin, bir Yahudi’nin yaptığı hileden sonra kimse için al-

çalmadığı (77b-78b); Mescid-i Aksâ’nın kubbesinin bir deprem esnasın-

da göğe yükselip ardından yerine indirilmesi (78b-79a). Bu rivayetlerle 

Kudüs’ün faziletleri bahsine son veren müellif, günahlarından şikâyet ettiği 

bir münâcâtın ardından Sultan’a övgüler ile eserini sonlandıracaktır.

Yâ İlâhμ benem ol ehl-i günâh  
Eyledüm nâmemi elimle siyâh  (79a)

Bu beyitle başlayan münâcâtın genelinde Ni‘metullah Çelebi’nin gü-

nahkarlığına vurgusu hâkimdir. Kendisini mücrim, âsî ve günahkar olarak 

nitelendirirken, hayır ve şerrini kaydetmesi için görevlendirilen iki melek-

ten şerri yazanın gece gündüz aralıksız yazdığını, hayrı yazanın ise bir harf 

dahi kaleme almadığını söyler. Az zamanda çok hata etmiş ve her ne etmiş-

se yine kendisine etmiştir. Hal böyle iken mahşer gününde Muhammed 

ümmetinin kendisinden ar ederek aralarına kabul etmemelerinden kork-

maktadır. Yine de ümidini kesmediğini şu dizeler ile belirtir (79a-80a):

Bir işim yoπ-iken …abûle …arμb  
Beni nice …abûl ide o ◊abμb

Kesmem ammâ ümμdi …a†¡â   
Ey Na¡μmμ bu söz midür √âşâ  (80a)

Fezâ’il-i Kuds Sultan Süleyman’ın şahsına övgü ve saltanatına dua 

ile son bulur. Na‘îmî, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi olarak nitelendir-

diği Sultan’ın, dostlarına huzur, düşmanlarına ise korku saldığını yazar. 

Zamanın onun gibi kerim bir şah ve devri gibi huzur ve güvenlik içinde 

bir devir görmediğini belirtip ömrünün uzun olması için dualarda bulu-

25 Bakara Sûresi 259. ayette anlatılan kıssaya atıf.
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nur. Ardından, şair tezkirelerine de girmiş olan şu gazeli ile, elimize ulaşan 

yegâne eserine son verir (80a-b):

Âsitânuñdur şehâ dergâh-ı a¡lâmuz bizüm 
◊a… bilür yok πayrı kapuda temennâmuz bizüm

Kullaruñ ¡âlμ-cenâb-μse biz eñ ednâsıyuz 
Yoluña olsun fedâ a¡lâmuz ednâmuz bizüm

Kul olan kapuñda buldı iki ¡âlem devletin 
Ey medâr-ı devlet-i dünyâ vü ¡u…bâmuz bizüm

‰apuña med√ u &enâdan özge yokdur tu√femüz 
Beyt-i Ma…dis’den du¡âlardur hedâyâmuz bizüm

Ey Na¡μmμ ol Şeh-i ¡âlμ-cenâba dâyimâ
Cân u dildendür du¡â-yı devlet-efzâmuz bizüm  (80b-81a)
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1 Şükr ü minnet ol μzid-i pâke
 Cevher-i cân baπışladı «âke
 Bir avuç tμre «âke cân viren ol
 Yoπ-iken var idüp cihân viren ol 

 Câna fey≥ itdi ¡a…l-ıla idrâk
 İtdi hem müdrik ânı hem derrâk
 Kâf ile nûnı eyledi terkμb
 Virdi dehrüñ sevâdına tertμb
5 Nice terkμb yek işâretidür
 Ne işâret hemân irâdetidür
 Na…şibend-i ezel ◊akμm ü ¢adμr
 Eyledi şekl-i Âdem’i ta§vμr
 Oldı ol şekle vâlih ü meftûn
 Na…şibendân-ı dehr-i bû…alemûn
 Genc-i ma«fμ-idi ¡amâda nihân
 Diledi varlıπını ide ¡ayân
 »alk idüp bunca «al…ı …udretle
 Şekl-i insânı √üsn-i sûretle

Fezâ’il-i Kuds
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10 ¢albini itdi kendüye me™vâ
 Ya¡nμ mir™ât-ı ≠âtına mücellâ

 Sırr-ı tev√μdi eyledi ta¡lμm
 Allâh Allâh zehμ »abμr u ¡Alμm

 Oldılar birliğine çün âgâh
 Dediler “Lâ İlâhe İllallâh”

 ªâhir ü Bâ†ın Evvel ü Â«ir
 ¢amu yerlerde √â≥ır u nâ@ır

 Lâ-mekândur ki yok mekân ânsuz
 Bμ-nişândur ki yok nişân ânsuz

15 ±âtı «âriç-dürür ¡ibâretden
 Nâmı fâriπ ânuñ işâretden

 ¡A…l idrâk-ı ≠âtın eylemez
 Fikr ≥ab†-ı §ıfâtın eylemez

 Nâm-ı şâhμ aña müsellemdür
 Ki şehinşâh-ı her dü-¡âlemdür

 Ba√r bir …atre lu†fı âbından
 Mihr bir ≠erre √üsni tâbından

 Cûdınuñ cûyınuñ √abâbı sipihr
 Nûrınuñ ≠erre tâbı mâh-ile mihr

20 ~âni¡-i heft-…ubbe-i eflâk
 Vâ≥ı¡-ı ferş-pâk-i §uffe-i «âk

 Şehr-i ¢uds-i Şerμf ile O √abμb
 Virdi ol ferş-i pâke zμnet ü zμb

 Dil-küşâ cân-fe≠â ma…âm itdi
 Da«μ ma…bûl-i «â§§ u ¡âm itdi
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 Oldı meşşâ†ası “ve bâreknâ”1

 “◊avlehû”2  âña «il¡at-i zμbâ

 İtdi …ullarına ol Şâh-ı ≠ü’l-menn
 ◊âdi&ât-ı zamâneden me™men

 Na¡t-ı Seyyidü’l-Mürselμn ~allallâhu ¡Aleyhi ve Sellem

25 Ey dilüñ heft lücce-i mevvâc
 Enbiyâ-yı ¡i@âma dürre-i tâc

 Vey …amu enbiyâya ser-çeşme
 Senden ervâ√-ı ¢uds bir eşme

 Nûr-ı muş¡il-firûz-ı bezm-i rusül
 »âtem-i enbiyâ çerâπ-ı sübül

 Bülbül-i bâπ-ı rav≥a-i lâhût
 Gül-i gülzâr-ı ¡âlem-i melekût

 Leyletü’l-¢adr mûyınuñ târı
 Va√y-i menzil-i √adμ&dür bârı

30 ‰urrası ki oldı sûd-i her sevdâ
 İnti«âb-ı √urûfıdur ‰â-Hâ

 Serv-i ra¡nâsı sâyeden âzâd
 Servinüñ sâyesinde cânlar şâd

 Sâyeden cism-i pâkı dûr idi
 Zμrâ başdan ayaπa nûr idi

 Kılmadan †μn-i Âdem’i ta«mμr
 Ol idi a§l-ı ma…§ad-ı ta…dμr

 Nice va§f ide ol güli «âşâke
 Ki dimişdür √a……ında ◊a… “levlâke”
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35 ~â√ib-i “va…tün lμ-ma¡allâh”dur
 Ânuñ esrârına kim âgâhdur

 İrmedi ol ma…âma Cebrâμl
 Âña “lâ-yese¡unμ” degül mi delμl

 ~â√ib-i çâr mûnis-i ma…bûl
 Çâr rükn-i serâ-yı şer¡-i Resûl

 Na¡t-ı Emμru’l-Mü™minμn Ebû Bekri’s-~ıddμ… 
 Ra∂ıyallâhu ¡Anhu

 Şehriyâr-ı memâlik-i ta√…μ…
 Ya¡nμ Ebû Bekr ◊a≥ret-i ~ıddμ…

 Ma√rem-i râz-ı âsumânμdür
 Mu√rim-i Ka¡be-i emânμdür

40 Evvel-i yâr-ı Mu§†afâ’dur ol
 ¿âniye’&-neyn3 ol oldı ba¡de Resûl

 Cânib-i ◊a…’dan ol Resûl-i Emμn 
 Her ne fey≥ u ¡atâ kim olsa hemμn

 Evvelde ~ıddμ…’a be≠l iderdi o dem
 Allâh Allâh zehμ se«â vü kerem

 Na¡t-ı Emμru’l-Mü™minμn Ömeru’l-Fârû… 
 Ra∂ıyallâhu ¡Anhu

 Âf-tâb-ı münμr-i §ub√-ı ya…μn
 Şem¡-i tâbende-i me√âfil-i dμn

 Kapusı …ıble-i üli’l-elbâb
 İbn-i »a††âb mμr-i sidre-cenâb

45 ªıll-ı Yezdân’dı o şâh-ı kerμm
 Sâyesinden …açardı dμv-i racμm
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 ~ûretâ gerçi sâye-i ◊a…’dı
 Lμk ma¡nâda nûr-ı mu†la… ıdı

 Çün Ömer Mu§†afâ’ya yâr oldı
 Dμn-i İslâm âşikâr oldı

 Na¡t-ı Emμru’l-Mü™minμn 
 O&mân Ra∂ıyallâhu ¡Anhu

 Mecma¡-ı ¡ilm ü câmi¡-i ¢ur™ân
 Ba√r-ı √ilm ü √ayâ u dμn Osmân

 Dürr-i deryâ-yı devlet ü i…bâl
 Dürrμ-i âsumân-ı fa≥l u celâl

50 Eyle cem¡ eylemiş o ¢ur™ân’ı
 Bildi fa≥lın şu kim okur ânı

 Ger √ayâdan olaydı «uy-efşân
 ¡Ara…a πark olup gül-i «andân

 Utanurdı melâik ândan o dem
 Ne melâik ki mef«ar-ı ¡âlem

 Na¡t-ı Emμru’l-Mü™minμn 
 ¡Alμ b. Ebμ ‰âlib Ra∂ıyallâhu ¡Anhu

 Menba¡-ı cûd u ma¡den-i el†âf
 Ba√r-ı tev√μd-i ≠âta gevher-i §âf

 İbn-i ¡amm-i Resûl şμr-i »udâ
 Murte≥â nûr-ı şem¡ cem¡-i hedâ

55 Ma¡den-i ¡ilm ü ma«zen-i esrâr
 ¢u†b-ı dμn ba√r-ı √ilm ü kûh-ı va…âr

 Râfi¡-i bâb-ı ¢al¡a-i »ayber
 Bâb-ı şehr-i ¡ulûm-i dμn ◊ayder
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 Böyle olmış ¡inâyet-i e≠elμ
 Merdüm A√med ola vü merd ¡Alμ

 Ol Pâdişâh-ı Felek-rif¡atüñ Du¡â-yı Devletidür 
 ki Dergâh-ı Gerdûn-iktidârı Mesned-i Selâ†μn-i 
 ¡İ@âm ve ªıllullâhi Melek-mertebetüñ ¿enâ-yı 
 Rif¡atidür ki Bârgâh-ı Felek-medârı Melce™-i 
 »avâ…μn-i ±evi’l-İ√tişâm Vâ…i¡ Olmışdur

 Söyle ey †û†μ-i şeker-güftâr
 Ver bize bir √adμ&-i gevher-bâr

 Şimdi kimdür cihânda şâh-ı güzμn
 Revna…ı kimden aldı devlet ü dμn

60 »u†be vü sikke-i sa¡âdet-e&er
 Kimüñ adıyla buldı …ıymet ü fer

 Mı§r’a kim oldı Yûsuf-ı Ken¡ân
 Şâm’a kimdür Sikender-i devrân

 Kim-dürür ◊a≥ret-i »alμl-âsâ
 Kişver-i ¢uds’i eyleyen i√yâ

 Felek-i ¡izzet üzre μsâ-vâr
 Kim †utup-dur sa¡âdet-ile …arâr

 ¢ahr-ı küffâr içün ¡asâ-yı Kelμm
 Kime olmış-durur bu gün teslμm

65 Mâh-ı Ye&rib yerine Şâh-ı ◊icâz
 Kim olup saldı ¡âleme âvâz

 Kimdür icrâ iden şerμ¡atini
 Toπrı varan ânuñ †arμ…atini
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 Âl-i O&mân içinde bir sul†ân
 ¢ahramân-ı cihân Süleymân »ân

 Âftâb-ı sipihr-i sul†ânμ
 Mef«ar-ı Âl ü Nesl-i O&mânμ

 Nice Key«usrev-i Sikender-fer
 Nice Efrâsiyâb-ı Dârâ-der

70 Ey nice pâdişâh-ı bâ-temkμn
 Eylemiş işügiñde ser-be-zemμn

 »usrev-i tâcdâr-ı heft-i…lμm
 Şâh-ı ¡âlμ-cenâb ibn-i Selμm

 Nice şeh-i nüh-sipihr-i mμnâ-reng
 Olımaz âña pâye-i Evreng

 Ol şâh-ı kâmrân-ı devr-i zamân
 Ol zamâna emân emâna ≥ımân

 Şâh-ı gerdûn-ma…âm u deryâ-kef
 Gevher-i pâkına sipihr-i §adef

75 Ey nice devr ide bu tâ…-ı sipihr
 Ki gele bir da«μ ânuñ gibi mihr

 Sa¡y-ile kevkeb-i dıra«şende
 Olımaz âftâb-ı tâbende

 ~â√ib-i ¡izz ü devlet-i sermed
 Şâhdur şâh-zâde ced-ber-ced

 ~ub√-veş eyledikce ol «ande
 ªulmet-i @ulm olur perâkende

 ~ıd…-ı §ıddμ… âña di&âr olmış
 ¡Adl-i Fârû… «ôd-şi¡âr olmış
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80 Eylemiş gün yüzüni nûrânμ
 ◊üsn ü «ul…-ı √ayâ-yı O&mânμ

 Keremi «al…a yâdigâr-ı ¡Alμ
 ¢alemi şekl-i ±ülfi…âr-ı ¡Alμ

 Çeşm-i ehl-i cihâna …urrat-i ¡ayn
 ◊âkimü’d-dehr √âmi’l-◊aremeyn

 Mecma¡u’l-lu†f §â√ibü’l-«ayrât
 Ma¡denü’l-cûd u menba¡u’l-√asenât

 Eyleyüp Beyt-i Ma…dis’e tekrμm
 Kıldı tecdμd vü √ürmet itdi ¡a@μm

85 »arc idüp ânda genc-i bμ-pâyân
 Ol ma…âma getürdi âb-ı revân

 Eyledi ânı sûr-ıla ma√§ûr
 Tâ ki günden güne ola ma¡mûr

 Ol şâhuñ kim işi ¡adâlet olur
 Kârı dâim ânuñ ¡imâret olur

 Münâcât

 ‰ab¡ıma yâ İlâhμ …uvvet vir
 Dilime söylesün icâzet vir

 Dilimi mid√atine nâ†ı… kıl
 Sözümi sμretine lâyı… kıl

90 Bir rama… kalsa tende cânumdan
 Gitmeye mid√ati zebânumdan

 Yâ ilâhμ âña ¡inâyet kıl
 Hâdi-i râhsın hidâyet kıl
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 Bir yola itdir â«ir ânı sülûk
 Âsitânında çâker ola mülûk

 Düşe bir vâdμye †arμki ânuñ
 Ki üli’l-¡azm ola refμ…i ânuñ

 Sen du¡âsını kıl …abûle …arμn
 Bu du¡âya şu kim diye âmμn

 Tertμb-i Kitâba Müellifüñ ¡Adem-i İktidârı ve 
 Bâblarından Kinâyet Bir Nice Sü«an-ı 
 Bμ-Mi…dârıdur

95 Söyle ey murπ-ı rav≥a-i √ikmet
 Bülbül-i gülistân-ı ünsiyyet

 ‰û†μ-i câna ma√rem ü mûnis
 Murπek-ı bâπ-ı rav≥a-i ma…dis

 Nice ma√bûb-ise şemâyil-i ¢uds
 Eyle merπûbdur fe≥âyil-i ¢uds

 Cân u dilden sevüp şemâyilini
 Söylemek istedüm fe≥âyilini

 Yine göñlüm didi ki itme «ayâl
 Murπ pervâz ider mi bμ-per ü bâl

100 Sende ne ¡a…l var ne fehm-i tamâm
 Sende ne lu†f-ı †ab¡ u †avr-ı kelâm

 Tutalum var imiş le†âfet-i †ab¡
 Cevr-i gerdûn degül mi âfet-i †ab¡

 Tutdı cân çehresin πubâr-ı tenüñ
 »â†ıruñda §afâ mı kaldı senüñ
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 Gözde nem dilde yüz elem peydâ
 »â†ıruñda πubâr-ı πam peydâ

 Kanı râ√at kanı ma…âm-ı √u≥ûr
 Ey diliñ seng-i cevr-ile meksûr

105 Kandasun kandadur fe≥âyil-i ¢uds
 Kanda nâma√rem oldı ma√rem-i ins

 Sözi uzatmaπıl fesâneyi ko
 Olurın gör hemân bahâneyi ko

 Bu mübârek ma…âm-ı bμ-hemtâ
 ~a«ratullâh’la Mescid-i A…§â

 Nice olundı evvelâ bünyâd
 Dμvler mi yapan ya âdem-zâd

 Yo«sa gökden inüp gürûh-ı melek
 Yapdılar ol ma…âmı hemçü felek

110 Nicesi nice def¡a oldı «arâb
 Nice yapdı yine üli’l-elbâb

 Nice fet√ eyledi Ömer ânı
 İbn-i »a††âb o ma¡rifet kânı

 Nice aldı yine fireng-i li™âm
 Nice fet√ itdi bir şâh-ı İslâm

 ¡Â…ıbet pâdişâh-ı ¡âlemgμr
 Nice emr itdi kıldılar ta¡mμr

 Söyle bir bir bize ¡ayân eyle
 Mu«ta§ar laf@-ıla beyân eyle   

115 Söyle-gil dil-pe≠μr edâlarla
 Hemdem ol murπ-ı «oş-nevâlarla



Fezâ’il-i Kuds 71

[6a]



METİN - Kudüs’ün Faziletleri72

[6b]

 Şâyed ola bu yer ki beyt-i πarμb
 Ki ola mev…i¡-i …abûle …arμb

 Meclis-i pâdişâha vâ§ıl ola
 Her murâdıñ ki var √â§ıl ola

 Degül elfâ@ına ¡ibâretine
 Bil ki ¢uds-i Şerμf √ürmetine

 Âπâz-ı Kitâb

 Vâri&ân-ı ¡ulûm-ı «ayl-ı rusül
 Ma√remân-ı √arμm-i dâniş-i küll 

120 ¡Ulemâ-i kirâm-ı devr-i zamân
 Fu≥alâ-i ¡i@âm-ı kevn ü mekân 

 Beyt-i Ma…dis binâsı yâd olıcak
 Dilleri yâdı ile şâd olıcak

 Rav≥a-i ¡ilmden &emer yidiler
 Ba¡≥ılar i«tilâf idüp didiler

 Da«μ Dâvûd yapmadan ânı
 Âña …udsμler urdı bünyânı   

 Diledi ¢uds’i çün »udâ-yı ∏afûr
 İde Beytü’l-◊arem gibi ma¡mûr 

125 Vardı oldı hemân emr-i Celμl
 Yapdı cem¡-i melekle İsrâfμl

 Yapıcak ol binâyı cem¡-i melek
 Ânda daş mı çekerdi &evr-i felek

 Gecini nüh-sipihr devr-ile
 Kahkeşân’dan mı çekdi &evr-ile
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 Belki kâtib idi U†ârid âña
 ~af√a-i heft-çar« kâπıd âña

 Encüm-i er…âm hoş-nigârı ânuñ
 Yokdur ânuñ içün şumârı ânuñ

130 Hele bu şekk gelür dilüme ya…μn
 Ki ola anda Cibrμl-i Emμn

 Rivâyet

 Böyle na…l itdiler mu√addi&ler
 Enbiyâya ¡ilimde vâri&ler

 Bir rivâyet idüp Ebμ ±err’den
 Ol §afâ ba√rı kân-ı gevherden

 Ki suâl eyledüm Nebμ’den ben
 Didüm ey şehriyâr-ı mülk-i sü«an

 Çünki «al… itdi yeryüzüni »udâ
 Evvelâ kankı mescid oldı binâ

135 Biñ tela††uf ile Resûl-i İlâh
 Didi Beytü’l-◊arem’dür ol âgâh

 Ba¡dehû didüm ey Resûl-i Emμn
 Kankı mescid yapıldı kıl ta¡yμn 

 Didi yapıldı Mescid-i A…§â
 Ehl-i ¡ubbâda ma¡bed-i a¡lâ

 Didüm arada çok mı geçdi zamân
 Kırk yıldur didi vü itdi beyân

 Yine ba¡≥ı ruvât-ı ehl-i ¡ulûm
 ¡İlm ü dâniş-ile her biri ma¡lûm
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140 Didi «al… olmadın da«μ Âdem
 İki biñ yıl önür idi Beyt-i ◊arem

 Oldı dest-i melâik-ile binâ
 ◊acc iderler idi melekler aña 

 Ba¡≥ılar didi ¢uds’i Mekke’yi hem
 İtdi bünyâd ◊a≥ret-i Âdem

 Sâm bin Nû√ Ar≥-ı Beytü’l-Ma…dis’de Bir Maπarada 
 ¡İbâdet İdüp ◊a……’a Tevekkül ü İstinâd Kılduπı ve 
 On İki Melik Varup Aña Mu√abbet İdüp ¢uds’i 
 Bünyâd İtdükleridür

 Bu kühen …ı§§adan uranlar dem
 Eylediler yazup bu resme ra…am

 Nû√ Peygamber oπlı ◊a≥ret-i Sâm
 Ol sipihr-i §afâya bedr-i tamâm

145 Ol diyânet diyârınuñ şâhı
 Ol vefâ âsumânınuñ mâhı

 Künc-i πârı ma…âm iden özüne
 Mülk-i dünyâyı almayan gözüne

 ∏ârda i«tiyâr-ı ¡uzlet iden
 Rûz u şeb †â¡at u ¡ibâdet iden

 Dilden Allâh’ına tevekkül iden
 Cüz™den ¡azm-i ¡âlem-i küll iden

 Geldi Ar≥-ı Mu…addes’e ol nûr
 Tâ †ola «â†ırına ≠ev… u sürûr

150 Geldügi demde Beyt-i Ma…dis’e Sâm
 Virdi ehl-i «aber bu resme peyâm



Fezâ’il-i Kuds 77

[7b]



METİN - Kudüs’ün Faziletleri78

[8a]

 Yeri kûh-ıla vâdμ idi hemân
 Anda ma¡mûreden yoπ-ıdı nişân

 Ol zamânda derdi her nâ†ı…
 La…ab-ı Sâm’a Melik-i §âdı…

 Cebel-i ¢uds içinde ol dânâ
 Eyledi bir maπarayı me™vâ

 Ma…dem-ile gelüp o πâr-nişμn
 İtdi ol dâπı reşk-i «uld-i berμn

155 Tutdı bir yerde taπ gibi mekân
 Çekdi §a«râ-yı dehrden dâmân

 ∏ârda oldı †â¡ata meşπūl
 Bulmaπa şehr-i şehriyârına yol

 Oldı †â¡âta iştiπâl üzre
 Geçdi bir nice yıl bu √âl üzre

 Ne …adar itdiyse özini nihân
 ¡Â…ıbet «alk içinde oldı ¡ayân

 Oldı meşhûr nâmı dillerde
 Söylenür oldı √âli her yerde

160 Var idi ol zamân on iki mülûk
 Her birisi mu√ibb-i ehl-i sülûk 

 Ar≥-ı ¢uds ü Diyâr-ı Şâm u Sodom
 Şâm’a nezdμk nice kişver ü būm

 Ol mülûküñ memâlikinden idi
 Memleket ¡adl-ile müzeyyen idi

 »aber-i ¡âbid-i ¡ibâdet-kμş
 Ol mülûke irişdi bμ-kem ü bμş
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 Ki fülân πâr içinde bir ¡âbid
 Secdegâh-ı niyâzda sâcid

165 Günden a≥her olup kerâmâtı
 ◊ikmet-âmμzdir ma…âlâtı

 Kim ki bir def¡a vara §o√betine
 İre iki cihân sa¡âdetine

 Her birine bu söz idüp te™&μr
 İttifâ… idüp evvelâ on iki emμr

 Cem¡ olup gitdiler irâdet-ile
 Vardılar yanına ma√abbet-ile

 Gördiler πârda bir ehl-i kemâl
 Menba¡-ı ¡ilm ü ma¡den-i iclâl

170 Dökülür sözlerinden âb-ı √ayât
 Rû√a râ√at virür dile √âlât

 Gördi bunları eyledi ikrâm
 Yanına aldı itdi fet√-i kelâm

 Ki de…âyı…dan oldı nükte-gü≠âr
 Ki ha…âyı…da kâşif-i esrâr

 Şev…-ile «aylμ …âl ü …μl itdi
 Ma¡rifet «ânını sebμl itdi

 ‰a¡mın ol «ânın eyleyüp i†¡âm
 Ol mülûki ≥iyâfet itdi tamâm

175 Ol on iki melik ol ehl-i derûn
 San Mesμ√ idi vü ◊avâriyyûn

 Gördiler âbidüñ kemâlâtın
 İstimâ¡ itdiler ma…âlâtın
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 Cân u dilden mu√abbet eylediler
 Cümlesi ¡ar≥-ı minnet eylediler

 Didiler ey şâh-ı memâlik-i dμn
 Senden oldı güşûde çeşm-i ya…μn

 Mesken oldı †apuña çün bu diyâr
 Dilerüz †utasın bu yerde …arâr

180 Olavuz «aylımuzla bende saña
 İdevüz varumuz yoluña fedâ

 Bunda bir sûr eyleyüp bünyâd
 Burc u bârûların idüp âbâd

 İçi bir şehr ola ¡a≥μmü’ş-şân
 Ba¡dehû †utasın şehrde mekân

 Çeşm-i «al…a çerâπ-ı dμn olasın
 Niçe gümrâha râh-bμn olasın

 Senden irsün bu «al…a i√sânlar
 Bende olsun kapuñda sul†ânlar

185 Niçeye dek bu künc-i ejderhâ
 Ma¡rifet gencine ola me™vâ

 Gördi πâyetde sözleri mâ¡…ûl
 Bμ-teva……uf işidüp itdi …abûl

 Çün bu güft ü şünûd oldı tamâm
 İtdi her biri sa¡y-ıla i…dâm

 Her emμr urdı el «azμnesine
 Niçe yıldan nihân defμnesine 

 İtdiler ol …adar «azμne ni&âr
 Ki √isâbın yitürdi ehl-i şumâr
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190 Alup ol mâl ü genci ◊a≥ret-i Sâm
 Yapmaπa ¢uds’i eyledi i…dâm

 Bir yaña …uvvet-i «azμne vü câh
 Bir yaña «ıdmet-i emμr ü sipâh

 Bir yaña Sâm’dan du¡â-yı münμr
 Bir yaña ¡avn-i ◊a… mu¡μn ü @ahμr

 Â«irü’l-emr yapdılar bir sûr
 İtdiler her yirin anuñ ma¡mûr

 ¢uds’e ol deñlü itdiler raπbet
 Oldı âdemle şehr içi ke&ret

195 Pür idüp anı «ânelerle …usûr4�

 Kalmadı hμçbir yirinde …usûr

 Kodı âña “Yeruşalem” deyû nâm
 Ya¡nμ ¡umrân dilince “Dâr-ı Selâm”

 Çün tamâm itdi ¢uds’i ◊a≥ret-i Sâm
 Oldı ma√kûm √ükmine √ukkâm

 Ya¡nμ ol on iki emμr-i kebμr
 Eli altında oldı fermân-gμr

 La…ab-ı Sâm Ebu’l-mülûk oldı
 ±ikr-i bi’l-«ayrı ¡âleme doldı

200 Mâye-i ömrden belμ √â§ıl
 Bir eyü ad imiş hemân ey dil

 ¡Amâli…a Nâm ‰âyife ¢uds’i Ma…âm, 
 »al…ı Âzâr, Ha……ı Ferâmûş Kıldukları ve 
 ◊a… Te¡âlâ Benμ İsrâμl’i ◊avâle İdüp
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 Ecel Câmını Nûş İtdükleri ve Esvâr-ı 
 Beytü’l-Ma…dis’üñ İnhidâmı ve Benμ İsrâμl’üñ 
 Gelüp Tekrâr ¢uds-i Şerμf ’de Ârâmıdur

 Çün binâ itdi ¢uds’i ◊a≥ret-i Sâm
 Anda oldı ölünce ömri tamâm 

 Eyledi ol binâ-yı kûh-ı vakâr 
 Nice …arn ol esâs üzre …arâr 

 Mülk-i Ar≥-ı Mu…addes elden ele
 Düşdi geh nâ-ma√alle geh ma√alle

 Soñra bir †âyife ¡Amâli…a nâm
 Geldi ¢uds-i Şerμf ’i itdi ma…âm 

205 ¢addi her birinüñ dırâz-ıdı
 Kırk arşun der-isem az-ıdı

 Görinür …adleri minâre gibi
 Açsalar femlerin maπâra gibi

 Dilleri «alkı kılmaπa âzâr
 ∏âr içinden sünerdi ejder-vâr   

 Zûr u bâzûda her biri bir dμv
 İşleri cümle mekr u √μle vü rμv   

 ≤ab† itdiler ol diyârı dürüst
 ¡Adle süst oldılar me@âlime cüst 

210 Virdi Allâh olara ni¡met ü câh
 Bilmediler çün oldı ni…met ü câh

 ªulmi gitdikce itdiler efzûn
 Oldılar ellerinde «al… zebûn
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 Diledi ◊a… @ulmlerin ide def¡
 »al… üstinden ol me@âlimi ref¡

 Ne …adar var-ısa ¢avm-i İsrâμl
 Eyledi anlara √avâle Celμl

 Püser-i Nûn ◊a≥ret-i Yûşa¡
 Göñli envâr-ı √ikmete menba¡

215 Hem melik hem nebμ-idi ol zamân
 ◊ükmi ol …avme olmış idi revân

 Kişver-i ¢uds’den o …avmi hemân
 Cânib-i ¢uds’e çekdi oldı revân

 Geldi ¢uds-i Şerμf ’e leşker ile
 Nice biñ pehlivân dilμr er ile

 Bir fesâd ide deyü a¡dâsı
 Gör nice yardım itdi Mevlâsı

 ∏âfil iken o …avm vü hem bμ-bâk
 İtdi bir rμ√-i §ar§ar-ıla helâk

220 Yakdı esvâr-ı ¢uds’i da«μ hemμn
 Hep helâk oldı kavm-i cebbârμn

 Girdiler ¢uds’e ¢avm-i İsrâμl
 Ol Nebμ öñlerince oldı delμl

 Buldı ¢uds-i Şerμf tâze √ayât
 Oldı pür-nûr ref¡ olup @ulümât

 Beş yüz elli sekiz yıl itdi güzer
 Yoπ-ıdı sûrdan nişân u e&er

 Tâ ki Dâvûd-ile Süleymân’ı
 İtdi me™mûr emr-i Süb√ânμ
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225 Kıldı Dâvûd yapmaπa i…dâm
 Soñra ferzendi yapdı itdi tamâm

 Diyelüm ger söze olursa mecâl
 Her nice oldı-ise vâ…ı¡-ı √âl

 Dâvûd Peygamber (a.s.) ¢uds’i Binâ İtmeğe 
 Di……at İdüp Â«ir-i Kâr Aña Müyesser Olmayup 
 Süleymân ¡Aleyhisselâm’a Yapmaπa 
 Va§iyyet Kılduπıdur

 Râfi¡ b. ¡Umeyr o râvμ-yi «â§
 Zübde-i zümre-i gürûh-ı «avâ§

 Didi buyurdı ol İmâm-ı hedâ
 Hâdi-i râh-ı dμn-i Resûl-i Hüdâ

 Degdi Dâvûd’a çün «ilâfet ü câh
 Âña emr itdi ◊a≥ret-i Allâh

230 Va√y idüp didi âña yâ Dâvûd
 Bir ev eyle binâ dilerseñ sûd

 Sem¡-i Dâvūd’a irdi çün bu nidâ
 Yapdı bir ev özi içün ammâ

 Yine Allâh didi yâ Dâvūd
 Evi yapduñ velμ özüñe ne sûd

 Kıl benüm-çün didüm bir ev âbâd
 Eyledüñ sen seniñ içün bünyâd

 Döndi Dâvûd o şâh-ı âlem-i râz
 Eyledi ◊a……’a ¡arz-ı ¡özr ü niyâz

235 Ba¡d ez-ân oldı emr-i ◊a…’la ol
 Mescid-i ¢uds’i yapmaπa meşπūl
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 Ref¡ kıldıkca ol binâyı o şâh
 Yıkılurdı binâ olurdı tebâh

 Didi yâ Rabb bâ-«abersin sen
 Ben ânı yaparum yıkarsun sen

 Yine Dâvûd’a def¡μ geldi nidâ
 Ne nidâ bμ-√urûf §avt-ı »udâ

 Ki seni eyledüm «alμfe-i ar≥
 ¡Adl-ile dâd iken olan saña far≥

240 Ol binânuñ yirini alduñ sen
 Virmedüñ da«μ §â√ibine &emen

 Bil ki olmaz saña müyesser o kâr
 Çekme, iken da«μ emek tekrâr

 Senüñ oπullaruñdan ey mihter
 Ola bir oπlan ehl-i ¡âleme ser

 Va√ş u †ayr, ins ü cin ola âña râm
 Olıserdir âña Süleymân nâm

 Yapa ¢uds-i Şerμf ’i ol ferzend
 Olmaya âña bir binâ mânend

245 Çün çihil sâl ◊a≥ret-i Dâvûd
 ◊ükm idüp geldi va…t-i terk-i vücûd

 Mülki tefvμ≥ idüp Süleymân’a
 Çok va§iyyetler itdi pμrâna

 Ne ise eyledi va§iyyetini
 Bile koşdı du¡â vü himmetini

 Mâl-i bμ-√ad virüp didi tekrâr
 Yapasun Beyt-i Ma…dis’i zinhâr
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 Yumdı Dâvûd çün cihân gözini
 Açdı cânâna sμne cân gözini

250 Her kişi eyledi şu resme figân
 Ki bile iñledi zemμn ü zamân

 Şu¡le-i âh çıkdı gerdûna
 Dicle-i eşk irdi Cey«ûn’a

 Devr ideliden bu çar«-ı ¡âlem-sûz
 Âh kim cevrin arturur her rûz

 Ta«t-ı ¡izzetde kimi eylese şâh
 Râm ôsa buyruπına melik ü sipâh

 Mülkini @ulm-ile elinden alur
 Cümle ânuñ sipâhı baka kalur

255 Ta«tdan ta«ta-i nişμmen ider
 Ta«tadan …ara «âki mesken ider

 Çünki Dâvûd’a kalmadı bu cihân
 Ne Süleymân’a kala devr-i zamân

 ¡Â…il oldur ki ola âgâhμ
 Garra kalmaya şevket-i şâhı

 Süleymân ¡Aleyhisselâm’uñ Umûr-ı ¡Âkıbete 
 Çeşm-i Ba§μret-ile Nigâhı ve Pederi Dâvûd 
 ¡Aleyhisselâm’uñ Va§iyyeti Yâdıyla Girye ve Âhı 
 ve ◊âmil-i Va√y  Cibrμl-i Emμn’üñ Ol Demde 
 Nuzûli ve ◊a… Te¡âlâ’nuñ Beytü’l-Ma…dis’i 
 Bünyâd İtmeğe Fermân-ı Vâcibü’l-¢abûlidür
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 Böyle yazmış müverri«-i dânâ
 Ne müverri« ki ek&er-i ¡ulemâ

 İtdi Dâvûd ¡azm-i «uld-i berμn
 Çün Süleymân’a degdi ta«t u nigμn

260 Oldı ta«tında ba«t-ı ta«tı bülend
 Barmaπından nigμni devlet-mend

 Va§f iden «âtem-i Süleymân’ı
 Didi kim gökden indi nûrânμ

 ‰urfe mühr-idi yâdigâr-ıdı
 Âb-dâr-ıdı tâb-dâr-ıdı

 Ber… ururdı âftâb gibi
 Ditrer idi §afâdan âb gibi

 Eyle ra«şende idi ol «âtem
 Ki bakamazdı yüzüne âdem

265 Dilese cümle dμvi da¡vet ide
 Her birisine emr-i «ıdmet ide

 ¡Ar≥ iderdi o «âtem yek-bâr
 Şav…ı §alardı ¡âlemi envâr

 Şu¡lesin dμvler görürler-idi
 »âk-i pâyına yüz sürerlerdi

 Çün Süleymân’a ba«t yâr oldı
 Ta«tı ta√tında pâyidâr oldı

 İns ü cin √ükmine mu†μ¡ oldı
 ¢adri günden güne refμ¡ oldı

270 Oldı «urşμd gibi nûrânμ
 Kevkeb-i müvekkeb-i Süleymânμ
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 »ıdmetinde yelerdi bâd-ı sabâ
 Nitekim Hüdhüd-i ‰arμk-i Sebâ

 “Zidnμ mülkμ” didi »udâ’ya o şâh
 Virdi her ne ki istediyse İlâh

 İstedügi müyesser oldı âña
 Mülk-i ¡âlem müse««ar oldı âña

 Bir gün ol pâd-ı ¡âlem-i hûş
 İtdi deryâ gibi göñülden cûş

275 Oldı deryâ-yı fikrete πavvâ§
 Aldı ândan hezâr gevher-i «â§

 Gördi devr-i «ilâfetini ki cüst
 Geçmiş ânμde çâr sâlı dürüst  

 Yâd kıldı na§μ√at-ı pederin
 Aña geldi va§iyyet-i pederin

 Bakdı √âl-i cihâna ¡ibretle
 Biraz aπladı derd ü ri……atle

 Geldi ol demde ◊a≥ret-i Cibrμl
 Didi saña selâm itdi Celμl

280 Didi yapsun benüm içün bir ev
 ~alsun e†râfa pertevi pertev

 ¢ullarum itsün ânda †â¡atler
 ¡Âbid olanlarım ¡ibâdetler

 Gûş-ı hûşına geldi çün bu nidâ
 Yire yüz urdı itdi şükr-i »udâ

 ◊a≥ret-i Süleymân ¡Aleyhisselâm’uñ ¡ Ekâbir-i 
 İns ü Cinle Beytü’l-Ma…dis’i
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 Yapmaπa Meşveret Kılduπı ve Binâ Yapılup Bâlâya 
 Meyl İtdükden Soñra Sâye-veş Yıkılduπı ve 
 Esâsuñ ¡Akdi Âb-ı Cûşâne Yetişmekle Müşkil ve 
 A§√âb-ı Kâra Tamâm-ı ¡Acz ◊â§ıl Olduπıdur

 Kanı ol merdüm-i «uceste-şi¡âr
 Ki ola âña dμn ü devlet yâr

 Dâyimü’d-dehr ola πamı πam-ı dμn
 Devlet ânı bile cihânda hemμn

285 Âña fırsat hümâsı §ayd-iken
 Rişte-i devlet âña …ayd-iken

 Serçe sanup ânı uçurmaya tμz
 Ola ânuñla menfa¡at-engμz

 Şâh ise ola ¡â…ıbet-endμş
 ~ûretâ şâh vü ma¡nâda dervμş 

 Pâdişâhlı… âña müsellemdür
 Bile ¡âlem demini bir demdür

 Tuta yüz «ayra lu†fa ma¡delete
 ∏arre olmaya tâc u sal†anata

290 »âce ise cihân metâ¡ını zûd
 Vire «ayr-ı âle eyleye çok sûd   

 ¡Âlimi kâr ¡âlemi bile hμç
 Mâl-i dünyâyı mâr-ı pμç-â-pμç

 Çün Süleymân’a devlet oldı …arμn
 ∏arre kılmadı ânı ta«t u nigμn
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 Felegüñ bakdı mekr ü √μlesine
 Tutdı yüz â«iret vesμlesine

 Ta«tına §ad hezâr şevketle
 Çıkdı oturdı ¡izz ü heybetle

295 İtdi ol şâh-ı milket-i ¡izzet
 İns ü cinnüñ uluların da¡vet

 Didi “atam ki ◊a… resûliydi
 ◊âkim-i mülk ü millet ol idi

 Ben Süleymân bin Dâvûd’um
 Bende-i kemterμn-i ma¡bûdum

 Yirine eyledi «alμfe-i ar≥
 Emrime râm olmadur size far≥

 Oldılar cümlesi sözüne güvâh
 Didiler âña “Yâ nebiyyallâh

300 Kanda olur senüñ gibi sul†ân
 Ki olavuz âña bende-i fermân

 Şâhsun başuña sa¡âdet tâc
 Cümlemüz saña bende-i mu√tâc

 Dilerüz lu†f idüp »udâ-yı ∏afûr
 Kılmasun sâyeñ üstimüzden dûr” 

 Arada çün bu güft ü gû oldı
 Göñli nûr-ı §afâyla †oldı

 Başladı ¢uds’i yapmaπa ol şâh
 Nitekim Ka¡be-i »alμlullâh

305 On iki sib† idi Benμ Ya¡…ûb
 Çokluπ-ıdı çoπ-ıdı ehl-i …ulûb
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 On iki …ısm idüp işi o kerμm
 İtdi esbâ†uñ üstine ta…sμm

 İtdi her dμve baş…a fermânı
 Başlaya kâra her biri ânı

 Kimisi dâπda olu √accâr
 ¢at¡ iderdi binâ içün a√câr

 Kimi mermer ma¡âdininde ru«âm
 ¢at¡ iderdi sefμd ü ezra…-fâm 

310 Ba¡≥ılar …at¡ iderler-idi ¡umûd
 Kimi gül-gûn kimi beyâ≥ u kebûd

 Kimi deryâlara olup πavvâ§
 Çıkarurlardı dürlü gevher-i «â§

 Ba√rdan çıksa gevher ü lü™lü™
 Deve…uşı yumurdası deñlü

 Zμnet eylerdi mescide o melik
 »urdesini binâ içine helik

 İtdi çün her mühimmini tedbμr
 Kâr-ı bennâya degdi bμ-te™«μr

315 Başladı kâra def¡μ müsta¡cil
 On biñ üstâd elli biñ fâ¡il

 Çün binâ meyl kıldı bâlâya
 Durmadı düşdi yire çün sâye

 Düşdi ândan tezelzül e†râfa
 Nice e†râf …âfdan …âfa

 Tutdı rûy-ı zemμni zelzelesi
 Düşdi cevf-i cihâna velvelesi
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 Gördi yok çekmege mecâli hemμn

 Yere urdı yükini &evr-i zemμn

320 Gördi çünkim bu √âli ol sul†ân

 İtdi dμv ü perilere fermân

 Ol binâda ne kaldıysa dμvâr

 Yıkdılar itdiler yire hemvâr

 Kaza kaza o deñlü gitdiler

 Â«irü’l-emr suya yetdiler

 Nice su ba√r-i bμ-girân olmış

 Lμk cûş eylemiş revân olmış

 Bir √abâb âña …ubbe-i eflâk

 Bir avuç «âk öñünde tûde-i «âk

325 Daşlar saldılar o suya a@μm

 Tâ ola kûh-veş yirinde mu…μm

 Götürüp daşı atdı âb-ı revân

 Nitekim rμgi çeşme-i cûşân

 Ne …adar itdilerse sa¡y-i belμπ

 Çâre olmadı hergiz âña dirμπ

 ◊a≥ret-i Süleymân ¡Aleyhisselâm’uñ Cenâb-ı 

 Bâri™-i Bμ-Niyâza Ta≥arru¡ u İbtihâli ve ¡U…de-i 

 Kâra ◊a… Celle ve ¡Alâ Dergâhından Küşâd 

 İrmekle Def¡-i Melâli ve Ol Âb-ı Bμ-Girânuñ 

 Teskμni ve Esâs-ı Girânuñ ¡A…di ve Temkμnidür
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 ¡U…de-i kâra ◊a≥ret-i Fettâ√
 İtmeye çünki lu†fını miftâ√

 Bir yaña olsa cümle ins ü peri
 ¢âdir olmaz ki açabile biri

330 Salsa devr-i zamâna eyleyüp âl
 Rişte-i kâra ¡u…de-i eşkâl

 Açamaz bir kimesne ânı meger
 Şâne-i √ikmet-i √ükm-i5 …ader

 Bir gice ol şâh-ı memâlik-i râz
 Eyledi kârsâza ¡ar≥-ı niyâz

 Didi ey ¢âdir ü ¡Alμm ü ¢adμr
 Biñ Süleymân …apuñda mûr-ı √a…μr

 Ey güşâyende-i der-i tevfμ…
 Vey nümâyende-i râh-ı ta√…μ…

335 Her ne sır kim degül bize @âhir
 Saña rûşendür Evvel ü Â«ir

 Her ne müşkil ki kaldı olmadı √all
 Saña âsândur ey Habμb-i Ezel

 Lu†fuñı yâ İlâhμ kıl yâri
 Eyle âsân bu kâr-ı düşvâri

 Baπlamadan da«μ du¡âdan leb
 Geldi Cibrμl irüp ¡inâyet-i Rab 

 Didi ey †âlib-i murâd-ı İlâh
 Dir selâm eyleyüp saña Allâh

340 Diler-ise dura su içre esâs
 Eylesüñler nice …ılâl-i nü√âs
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 Ya¡nμ bakır kazanlar itdirsün
 Mührin ursun nişanlar itdirsün

 Eylesün cümle daşla mâl-â-mâl
 Suya salsunlar onları fi’l-√âl

 Gûş-ı hûşına irdi çün bu nidâ
 Eyledi her ne kim buyurdı »udâ

 Eylemişken revân olup cûşiş
 Oldı ol âb-ı ba√r bμ-cünbüş

345 Ol esâs itdi su içinde …arâr
 Kim idi gel göre âña mi¡mâr

 Daşların bir birine itmege bend
 İtdi zencμr-i âb-ıla peyvend

 Çün mu¡μn oldı âña lu†f-ı »udâ
 Çıkdı yire berâber oldı binâ

 Tevbe Bâbı’nda bitdi iki şecer
 ~âfμ altun gümüş verirdi &emer

 Kesdirürdi o sμm-i zerden «ışt
 Yapdırurdı binâyı hemçü behişt

350 Ânda dμv ü perμ vü cinn ü beşer
 Didiler iki yüz biñ oldı nefer

 Cümle ol kâra idi «ıdmetkâr
 »ıdmet eylerler idi leyl ü nehâr

 Kimi bennâydı kimi ne√√ât6

 Kimi √accâr idi kimi ırπat 

 Kûh-ı ¢âf ’a idüp kimi tμz
 Getirürdi ru«âm-ı mevc-engμz
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 Bu binâ a§lını √ikâyet iden
 Râvμ-yi râstdan rivâyet iden

355 Didi …add-i binâ çün oldı bülend
 ¢ubbeler çatdılar felek-mânend

 On mμl oldı …addi ânuñ
 Şimdiki §uffe deñlü √addi ânuñ

 Za¡ferânla gülin muza¡fer idüp
 Gecini «ıl†-ı ¡ûd ü ¡anber idüp

 İçini yapdı sμmle zerle
 ‰aşrasın gûne gûne mermerle

 Eyle zeyn itdi mescidi o Resûl
 Ki beyânında ¡âciz idi ¡ukûl

360 ±ikr olunsa πarâibi çokdur
 İ«ti§âr itmeden yegi yokdur

 Oldı mescid bu resme çünki tamâm
 Dört yüz elli üç yıl itdi …ıyâm

 Cevr eli soñra çekdi itdi …u¡ûd
 Belki yüz urdı yire kıldı sücûd

 Ya¡nμ Bu«tü’n-Na§r o bed-girdâr
 Geldi itdi yıkup yere hemvâr 

 Bu«tü’n-Na§r’uñ Tevellüdi ve Sebeb-i Tesmiyesi 
 ve ~ûret-i ◊âli ve ◊a≥ret-i Danyâl
 ¡Aleyhisselâm’uñ Anuñla ¢μl-ü ¢âlidür

 Vâh ki dâyim sipihr-i sifle-nevâz
 Olmaz “illâ” diyenlere demsâz
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365 Kanda var-ısa bir le™μm ü «asμs
 Geçürür §adra eyler ânı reμs

 Belki bir mülke tâc-dâr eyler
 Nice ehl-i va…ârı «âr eyler

 Destân-«ân-ı destân-ı cihân
 Müte…addim kütübden itdi beyân

 Didi sâbı…da var idi bir zen
 Bir nigâhıyla çeşmi merd-efgen

 İşvekâr-ıdı «oş-şemâyildi
 Su gibi her yakaya mâyildi

370 Zâhid ol dil-i πarμbe itse nigâh
 Der-idi “Lâ İlâhe İllallâh”

 Bir melik var-ıdı âña †âlib
 Nâmı ¢âbûs ibn-i Sencârib

 Oldı mestâne bir gün ol zene dûş
 Def¡μ ânuñla oldı hem-âπûş

 Müctemi¡ olup aldı ândan behr
 ◊âmile oldı ol πarμbe-i dehr

 Eyledi bir veled-i zinâ √â§ıl
 Şekl-i iblμse lehcesi mâyil

375 Köhne bir deyr var-ıdı ol zamân
 Yıllar idi yatur-ıdı vμrân

 Var-ıdı bir büt ol deyrde ¡a@μm
 ¢avm-i Nû√ içre vâcibü’t-ta¡@μm

 Bütüñ ayaπı arasında hemân
 Kodı oπlanı döndi oldı revân
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 Ânda bir südlü dişi kelb-i siyâh
 Emzirdi ânı geh ü bμgâh

 Ol bütüñ adı Na§r idi meşhûr
 “Pu«” dimekleydi nâm-ı seg-i me≠kûr

380 Ol dem ânuñ içün ahâlμ-i ¡a§r
 Didi oπlana nâm “Pu«tü’n-na§r”

 Büyüdi ¡a…l özine yâr oldı
 Giderek †urfe yâdigâr oldı

 Başı kel idi bir gözi a√vel
 Bir ayaπı sa…a† özi mühmel

 Dest ü pâyında şeş idi engüşt
 Kendi başına her biri bir müşt

 Görmüş-idi kitâb içinde meger
 ◊a≥ret-i Danyâl Peygamber

385 Ki bu şekl-i ¡acμb ile bir şâh
 Yaka ¢uds-i Şerμf ’i ide tebâh

 ~ub√-dem şehre bir gün ol mel¡ûn
 Arkasıyla odun çekerdi zebûn

 Gördi Peygamber ânı bildi ya…μn
 Ki budur ol fesâd ehli la¡μn

 Virdi üç akçe avcuna fi’l-√âl
 Didi bâzârdan yüri yimek al

 Getür ânı senüñ ile yiyelüm
 ◊a……’a çok çok şükürler eyleyelüm

390 Vardı emr-ile aldı geldi †a¡âm
 Yidiler soñra itdi fet√-i kelâm
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 Didi sen ¡â…ıbet olursun şâh
 Mâlik-i milket ü diyâr u sipâh

 Bir emân-nâme vir baña tâ kim
 Gelesin ¢uds’e çün olup √âkim

 Baña vü a…ribâma ra√m idesün
 Olmaya Mescid’i yıkup gidesün

 Döndi a¡râ≥ idüp o kâfir-kμş
 Didi ey pμş-bμn ü nμk-endμş

395 Gerçi bir kimse lâ dimez sözüñe
 Beni sen mu≥√ik eyledüñ özüñe

 Didi ben görmüşüm kitâb içre
 Yok «ilâf itdügüm «i†âb içre

 Gûşına irdi çünki tâcla ta«t
 »urrem oldı be-gâyet ol bed-ba«t

 »a†ırında bu söz …arâr itdi
 Büyüdi göñli terk-i kâr itdi

 Bir melik var-ıdı meger o zamân
 Düşdi kapusına kul oldı hemân

400 Giderek πâyet-ile kopdı dilμr
 Belki cümle umûra oldı müşμr

 Çün melik öldi terk-i câh itdi
 Ânı devrân yirine şâh itdi

 ◊a≥ret-i Ya√yâ ¡Aleyhisselâm Bir Kâfir-i ¡Anμd 
 Elinde Şehμd Olduπıdur
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 Allâh Allâh felek ne «ûnîdür
 Merdüm ü merd ânuñ zebûnidür

 Kanlar akıtmaπ-içün ol «ûn-rμz
 Mâh-ı nev âña «ançer-i ser-tμz

 Sanma her şeb görinen ola şafa…
 ¡Aksi k’anuñ yüziñe urmış ça…

405 Yâ«ûd ol deñlü kim döker yire «ûn
 ∏ark olur kana dâmen-i gerdûn

 Didiler kim ¢atâne adlu bir er
 ◊âkim-i Beyt-i Ma…dis idi meger

 Nice er belki ¡avret ândan yeg
 Nice ¡avret ki yegdir ândan seg

 Mülk §ul†ânınuñ vezμriydi
 Memleket emrinüñ müşμriydi

 Yiri §ul†ânuñ oldı zμr-i zemμn
 Geçdi ta«ta o kâfir-i bμ-dμn

410 Bir kızı var-ıdı be-πâyet «ûb
 Gözi pür-fitne kaşı pür-âşûb

 Sμm-i «âm-ıdı sanki endâmı
 Odlara yakar-ıdı her «âmı

 Yüzi güyâ ki bir †aba… gül idi
 Saçları deste deste sünbül idi 

 Boyı şimşâdμ olduπınca bedμd
 Durduπı yirde serv olurdı …adμd 

 ¡İzz ü nâz-ıla servi «oş-reftâr
 Goncesi goncla şükr-güftâr
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415 Kaşları ¡anberμn kemân-idi
 ¢âbe …avseynden nişân idi

 Güyâ boynı şem¡ idi kâfûr
 Ru«-ı rengμn o şem¡a şu¡le-i nûr

 Geldi bir gün atası mest evine
 Gözi dûş oldı √üsn-i pertevine

 Diledi def¡μ ol seg-i bμ-…ayd
 Eyleye ol πazâl-i va√şμyi §ayd

 Dönüp âña didi o †urfe gazâl
 Çün benümle murâduñ oldı vi§âl

420 Bundadur şimdi ◊a≥ret-i Ya√yâ
 Dμn ü dâniş ânuñladur i√yâ

 Gelsüñ ol rû√-ı zümre-i ervâ√
 Beni kılsun senüñle ¡a…d-i nikâ√

 »aber olundı çünki Ya√yâ’ya
 ◊â≥ır oldı gelüp ol araya

 Didi bu fikri ko  …açan olıser
 Ola kendü kızuñ saña hemser

 ◊a… katında şol iş kim ola günâh
 Görmezem ben revâ ma¡â≠allâh

425 Bu sözi çün işitdi ol mel¡ûn
 ∏a≥abından teninde kalmadı «ûn

 Râst …avlinden incinüp o ¡anμd
 Dem-i Ya√yâ’yı dökdi itdi şehμd

 ¢atl-i Ya√yâ ¡Aleyhisselâm Sebebiyle 
 Bu«tü’n-Nasr’uñ  
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 Benμ İsrâμl Üstine ¡Asker Çekdügi ve 
 Dem-i Ya√yâ  ¡Aleyhisselâm ki Yirden 
 Cûş İderdi Diñince Niçe Biñ Âdem ¢atl İdüp 
 »âke Berâber İtdügidir

 Sanma @âlim ki ol »udâ-yı ∏ayûr
 Kimsenüñ √a……ını kimsede kor

 Eger akıtsa «ul…-ı meyşûmuñ
 Yaşını …a†re deñlü ma@lûmuñ

 Olur ol …a†re …ulzüm-i «ûnâb
 Seni varuñla itmege πark-âb

430 Çün cihândan sefer idüp Ya√yâ
 Oldı me™vâsı Cennetü’l-me™vâ 

 Kaldı a√bâbı ansızın πam-gμn
 Vâlih ü zâr, müstemend ü √azμn

 Oldı etbâ¡ı tâbi¡-i πam u derd
 »âk-i √asretle gözleri pür-gerd

 Kıldı çün bu fesâdı ol bed-«âh
 Pu«t-i Na§r’ı √avâle kıldı İlâh

 Gele Kuds’i Şerμf ’e ide …ıtâl
 Dem-i Ya√yâ’yı ala kıla cidâl

435 Râst sözdür ki söyler ehl-i …abûl
 Tañrı virmez belâsın azmasa kul 

 Pu«t-i Na§r’a irişdi çün bu «aber
 ¢albini πu§§a itdi zμr ü zeber
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 Kakıdı bir çakım od oldı hemân
 Öykesinden gözini büridi …ân

 İki yüz biñ ¡alem çeküp def¡μ
 Sürdi ¢uds-i Şerμf ’e çün ef¡μ

 Şeh-i ¡alemler içinde pür-âteş
 Neyistân arasında ejder-veş

440 ¡Alem-i sür«-reng ü tûπ-ı kebûd
 Âteşiydi ol ejderüñ pür-dûd

 Bile yanınca ¡asker-i enbûh
 Ceyş-i deryâ-mi&âl ü kûh-ı şükûh

 İtmeyüp yolda izde hiç …arâr
 Geldi ¢uds-i Şerμf ’e â«ir-i kâr

 ¢al¡asın «aymelerle kuşatdı cüst
 Hâle gûyâ ki mâh-ı bedri dürüst

 Her †arafdan cüyûş-ı cûş-pûş
 İyleyüp ba√r gibi cûş u «urûş

445 ¢al¡a üstinde itdiler çok ceng
 Oldı her daşı kan-ıla gül-reng

 Geçdi bir müddet iş bu √âl-ile
 Mutta§ıl ceng-ile cidâl-ile

 Fet√i müşkil görindi â«ir-i kâr
 Diledi ¡avdet eyleye nâçâr

 Râvμler didiler ol e&nâda
 Bir karıcık var idi üftâde

 A…ribasından idi Ya√yâ’nuñ
 Katı yanmışdı yüregi ânuñ
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450 Vardı bir burca çıkdı aπlayura…
 Yüregin √asret odı †aπlayura…

 Pu«t-i Na§r’ı çaπırdı didi âña
 Ki fülân kapuya var eyle du¡â

 Sür yüzüñ yirlere niyâz idüben
 Eyt ol Allâh’a keşf-i râz idüben

 Bu kapudan sen aç benüm râhım
 Dem-i Ya√yâ √a……ı-y-çün Allâh’ım

 Çün du¡â itdi derd-ile ol şâh
 Kapu açıldı kendüden nâgâh

455 Girdi şehre bahâdırân-ı sipâh
 Ne sipâh âşikâre «ışm-ı İlâh

 Tμπ-ı bürrânı itdiler ¡uryân
 Ne meded virdi fayda ne emân

 Saldılar pâya §â√ib-i efserini
 Urdılar tμπi kesdiler serini

 Gövdeleri götürdi kan seyli
 Göge çıkdı §adâ-yı vâveyli

 »ûn-dil oldı âbı ol seylüñ
 Başdan oldı √abâbı ol seylüñ

460 Dem-i Ya√yâ meger ki da«μ henûz
 Yirden akardı cûş idüp şeb ü rûz

 Akmasun diyü her dem ol «ûn-âb
 Ol kadar dökdilerdi âña türâb

 Üsti toprakdan olmış idi …ulel
 Ne …ulel bil ki bir yüce sulu tell
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 Ânda yetmiş biñ er helâk oldı
 Tμπden geçdi cümle «âk oldı

 Ba¡de ez-ân diñdi kanı Ya√yâ’nuñ
 Yirine geldi emri Süb√ân’uñ

 ◊a≥ret-i Danyâl ¡Aleyhisselâm Sâbı…an Alduπı 
 Nâme-i Emânı Bu«tü’n-Na§r’a İş¡âr İtdügidür

465 ◊a≥ret-i Danyâl ol ehl-i va…âr
 Menba¡-ı ¡ilm ü √ikmet ü esrâr

 Alduπı nâme-i emânın ânuñ
 Nâmede nâmı vü nişânın ânuñ

 Pu«t-i Na§r’a gelüp ol e&nâda
 ¡Ar≥a kıldı ma√all-i πavπâda

 Eyledi Danyâl’a çok tekrμm
 Yanına çıkdı √ürmet itdi ¡a@μm

 Kıldı etbâ¡ına √imâyetler
 A…ribâsına çok ri¡âyetler

470 Şehri çünkim fenâya vardı tamâm
 Uydurup Danyâl’ı ol bed-nâm

 Burc u bârûların gezüp bir bir
 ~a«ratullâh’a geldi ol kâfir

 Seyr iderken n’olaydı ol mel¡ûn
 Burcdan aşaπa düşeydi nigûn

 Seyr iderken ikisi pinhânı
 İtmemiş vâh ki Danyâl ânı
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 Ey Na¡μmμ bu söz degil zinhâr
 Bir da«μ söyleme bunı yüri var

475 Çün vu…ûfuñ yok ehl-i √âl gibi
 ◊ikmetullâh’a Danyâl gibi

 ◊ükm-i ta…dμre yok-durur taπyμr
 Sâkit ol kim degülsün âña «abμr

 ◊ikâyet

 Çün Süleymân binâyı itdi tamâm
 Rav≥a-i Cennet oldı âña πulâm

 Rav≥a’dan aldı geldi Cebrâμl
 Bir aπaç kim yemişi nûr-ı Celμl

 »urrem ü sebz ü dil-pe≠μr ü bülend
 Meyvedâr u la†μf ü bμ-mânend

480 Sidreden fi’l-me&el bulup âña reh
 Görse “†ûbâ” der-idi †ûbâ leh

 ~a«ratullâh’da dikdi ol şeceri
 Rû√a râ√at-nümâ-idi &emeri

 Didi «uşk olduπında işbu dıra«t
 Yıkılısardur işbu …ubbe-i sa«t

 ¢udret-i ◊a…’la müdâm o şecer
 Günde bir dürlü virürdi &emer

 Ehl-i İslâm yese ger ânı
 Olur-ıdı πıdâ-yı rû√ânμ

485 Eline alsa kâfir-i bμ-dμn
 Düşürürdi melekler ânı hemμn
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 Danyâl ¡Aleyhisselâm Ol Şecere Nigâh İdüp 
 Âh-ı Sûz-nâk İtdügi ve Bu«tü’n-Na§r Ol Zμbâ 
 Mescidi Yıkup Berâber-i »âk Kılduπıdur

 Danyâl âña çün nigâh itdi
 Dil-i πam-dμdesinden âh itdi

 Sordı ol kâfir âña didi ¡aceb
 Bu senüñ âhuña ne oldı sebeb

 Didi «uşk olduπunda işbu şecer
 Olıser …ubbe da«μ zμr ü zeber

 Kurudı çünki bu şecer √âlμ
 Yıkılıser bu …ubbe-i ¡âlμ

490 Nâle vü âhımuñ budur sebebi
 Sμnemüñ bunca şûr-ile şaπabi

 Sözin ol bμ-√amiyyet itmedi gûş
 İtdi ba√r-ı †ama¡ dilinde «urûş

 Gördi bir mescid-i behişt-âsâ
 Der ü dμvârı sμm ü zerle binâ

 Ne binâ reşk-i †â…hâ-i behişt
 Başdan ayaπa sμm ü zerrμn «ışt

 Zμnet olmış içi cevâhir ile
 San felek †â…ı necm-i zâhir-ile

495 Görse Şeddâd-ı ¡Âd ânı «urrem
 Da«μ Bâπ-ı İrem’den urmaya dem
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 Gördi ânı o kâfir-i bμ-dμn
 Oldı bμ-i«tiyâr mâle hemμn

 ¡Askerine buyurdı kim çıkalar
 Ol ma…âm-ı mübârek’i yıkalar

 Bir nice kâfir âña çıkdılar
 Evvelâ …ubbesini yıkdılar

 Yüz sürerken melâik-i Settâr
 Basdı ayakla bir bölük küffâr

500 Göz göre yıkdı ânı ol mel¡ûn
 Dâd-ı feryâd eliñden ey gerdûn

 Ânı †avf itdügince cem¡-i melek
 ∏âlibâ reşk iderdi ola felek

 Sμm ü zerden ne deñlü var-ısa «ışt
 Taşıdı cümlesin o kâfir-i zişt

 Altı ay çekdi bir niçe biñ bâr
 Mâl-i bμ-hadd ü genc-i bμ-mi…dâr

 Soñra emr eyledi o dμni «arâb
 ¡Askeri çekdiler siperle türâb

505 Yakduπı mescidüñ yerine fi’l-√âl
 Kara toprakla itdi mâl-â-mâl

 Nola ger bu rivâyet olsa …avμ
 Çünki tefsμrde yazup Beπavμ

 Vech-i meşrû√ üzre etmiş na…l
 Tâ …abûl eyleye ânı her ¡a…l

 Ba¡≥ı râvμ didi ki ol bed-«âh
 Yakdı çün cümle ¢uds’i itdi tebâh



Fezâ’il-i Kuds 137

[22b]



METİN - Kudüs’ün Faziletleri138

[23a]

 Gemiye girdi itdi ¡azm-i †arμ…
 Mâlı vü ¡askeriyle oldı πarμ…

510 Ne πam ey dil yıkıldıysa ol †â…
 ~a«ratullâh yirindedür âña bak

 Cân u diller ânuñ vi&â…ıdur
 Şerefiyyet yirinde bâ…μdür

 Mülk-i Bâbil’den Bir Ulu Pâdişâh ¡Azrâ Nâm 
 Vezμrinüñ ¢uds’üñ Binâsına Sa¡y-i Tamâmı ve 
 Mülûk-i E†râfuñ ◊asedleründen Müşârun İleyh 
 İle Cenge ¢ıyâmı ve Teπallüb Cihetiyle ¢uds’i 
 Binâ İtdügi  ve Benμ İsrâμl Yine Va†anlaruna 
 Gelüp ¿enâ Kıldu…larıdur

 Eyleyen bu fesâneyi ta…rμr
 Böyle kılmış kitâbda ta√rμr

 Pu«t-i Na§r itdi çünki ¢uds’i «arâb
 Yatdı yetmiş yıl ol «ârâbe yebâb

 Ne se√erde §adâ-yı ≠ikr-i horos
 Ne dem-i nevbet olsa na¡ra-i kös

515 ◊âris-i …al¡a oldı zâπ u zaπan
 Bûm-ı meyşûm ânda nevbet-zen

 Kimse kılmaz §abâdan özge gü≠âr
 Ol da«μ bir dem eylemezdi …arâr

 Ol zamânlarda bir ulu server
 Melik-i Mülk-i Bâbil’di meger
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 Benμ İsrâμl’üñ kibârından
 Küberâsınuñ ulularından

 Var idi bir ma§â√ibi ma…bûl
 Ânı eylerdi her ne kim dese ol

520 Vüzerâsınuñ a¡@amından idi
 Kullarınuñ mükerreminden idi

 Nâmı ¡Azrâ vü ba«tı fâyi… idi
 Her nice med√ olunsa lâyı… idi

 Şâha bir gün gelür melûl ü √azμn
 Müteπayyir cemâl ile πam-gμn

 ∏u§§asın gördi şâh-ı nμk-endμş
 Sebeb-i √âlin eyledi teftμş

 Didi kim nice olmayım ma√zûn
 Niçün akan gözümden olmaya «ûn

525 Beyt-i Ma…dis “makâm-ı a…des” iken
 ¢amu yirlerden ol mu…addes iken

 Bunca peyπamberin duraπı-iken
 Bunca uluların yataπı-iken

 Ânda medfûn yaturken ecdâdum
 Bunda âdem iken benüm âdum

 Hiç lâyı… mı ey şâh-ı devrân
 Kala devrüñde böyle ol vμrân

 Budur işte sebeb melâletime
 Dilde bunca πam u küdûretime

530 Himmet eylerse şâh-ı ¡âlemgμr
 Varayın ideyin ânı ta¡mμr
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 Şâh ânuñ himmetini gördi bülend
 »oş görüp fikr ü râyın itdi pesend

 Mâl-i bμ-√add virüp âña ol şâh
 Koşdı yanınca «ayli «ayl ü sipâh

 İde leşkerle Beyt-i Ma…dis’e ¡azm
 Kimse mâni¡ olursa eyleye rezm

 Bunca ¡askerle mâl-ile ¡Azrâ
 Geldi ¢uds-i Şerμf ’e bμ-pervâ

535 Buldı Beytü’l-Ma…dis’i «âlμ
 Ne ra¡iyyet var ânda ne vâlμ

 Ne sarây u ne «âne vü ne …u§ûr
 Ne burûc u beden ne …al¡a vü sûr

 Eyle yıkılmış idi bünyâdı
 Bir daşı bir daş üzre bulmadı

 Oldı çün ¢uds’i yapmaπa meşπûl
 Diledi sûra ibtidâ ide ol

 Oldı e†râfa bu «ayr şâyi¡
 Niceler olmak istedi mâni¡

540 Ol diyâruñ mülûkine bu peyâm
 Mûcib-i πussa vü πam oldı tamâm

 Çün ânı istimâ¡ eylediler
 Bir yere ictimâ¡ eylediler

 Olmadı hiç yanlarında revâ
 Ki yapa Beyt-i Ma…dis’i ¡Azrâ

 Def¡μ bir …â§ıd itdiler irsâl
 Didiler olmadan arada …ıtâl
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 Çek bu işten elüñ ferâπat kıl
 Geldügiñ yola yine ¡avdet kıl

545 Oldı ¡Azrâ’ya çün «aber vâ§ıl
 Olmadı şuπlü √âline √âyil

 Yazdı bir nâme-i la†μfü’l-…âb
 Def¡μ …â§ıdlarına virdi cevâb

 Didi ma…§ûdımı bilür Allâh
 Ki odur râz-ı her dile âgâh

 »ayradur niyyetim İlâh içün
 Gelmedüm bunda mülk ü câh içün

 ‰âlib-i memleket …ıyâs itmeñ 
 Bizi koñ halimüzde incitmeñ

550 Bu diyâr a§fiyâ ocaπıdur
 Bu ma…âm et…ıyâ duraπıdur

 Enbiyâ-yı ¡i@âma me’vâdur
 Evliyâ-yı kirâma süknâdur

 Bunda ecdâdımuñ ma…âbiri heb
 Benμ İsrâil’üñ ekâbiri heb

 Siz bunuñ √ürmetini bilmediñüz
 ¢adrini …ıymetini bilmediñüz

 Sa¡yiñüz yoπ-ısa mu¡âvenete
 Hiç yer yok hele mu«âlefete

555 Buldı çün nâme ol mülûke vu§ûl
 Okuyub kılmadılar ânı …abûl

 Her biri çekdi leşker ile ¡azm
 Tâ ki ¡Azrâ ile gelüp ide rezm
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 Ânlar ânda cidâle niyyetde
 Bunlar bunda binâya «ıdmetde

 ¢uds’e leşkerle girdiler pür-kμn
 Çünki ¡Azrâ bu √âli gördi hemμn

 Ceng içün seçdi nı§f-ı leşkerini
 Ceng-cû pehlivân savaş erini

560 Düşmana karşu gönderüp fi’l-√âl
 ~ıdılar virmeyüp ¡adûya mecâl

 Kodı nı§fın binâda «ıdmetkâr
 Her dem oldı olara «ıdmetkâr 

 Nı§fı âlât-ı √arb ile dâyim
 Cenge olmışdı cân ile …âyim

 Kμn idüp ol mülûk-i bμ-in§âf
 Tolmış-ıdı ¡adû-ile e†râf

 Her dem olup bularda √â≥ırbaş
 Hafta geçmezdi olmayaydı savaş

565 Kıldı bu √âl-ile idüp i…dâm
 Sûr-ı ¢uds’i on iki yılda tamâm 

 Ol zamâna kalan Benμ İsrâμl
 Taπılup olmış idi «or u ≠elμl

 ¢uds’üñ işitdiler ¡imâretini
 Da«μ ¡Azrâ’nuñ âña himmetini

 Var idi dillerinde √ubb-i va†an
 Geldiler ¢uds’i itdiler mesken

 Mürûr-ı Eyyâmla Beytü’l-Ma…dis’üñ Mescidi 
 Yıkılub Yapıldukdan
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  Soñra Yine Ta«rμbi ve Mülûk-i Küffâr 
 Yapmayup ¢avl-i  İblμs İle ¢amâme
 Nâm Deyrüñ Bünyâdına Terπμbidür

 Destân«ân-ı seferhâ-yı kühen
 Açdı a«bârdan bu resme sü«an

 ¢uds’i ¡Azrâ çün eyledi bünyâd
570 Oldı yıllarla ol ma…âm âbâd

 Mu√kem olduπı-y-çün esâsı ânuñ
 Durdı «aylμ zamân binâsı ânuñ

 Rüzgâr â«ir ânı da«μ «arâb
 Eyledi sanki na…ş idi ber-âb 

 Bir melik var-ıdı ¡Acem’de benâm
 Nâmı Kûreş7� sa¡âdet âña πulâm

 Kılmak için cinânda cânına yir
 Geldi ¢uds’i ol eyledi ta¡mμr

575 Bir melik geldi soñra bμ-nâmûs
 Özi bμ-ra√m idi adı ‰μ†ûs8�

 Ol ma…âmı gelüp «arâb itdi
 Nâm-ı bed √â§ıl itdi vü gitdi

 Geldi küffâr begleri â«ir
 Yapmaπa sa¡y kıldılar vâfir

 Durmadı yapa gördiler ammâ
 ~a«ra-i Beyt-i Ma…dis üzre binâ

 Cehd kıldukca yapmaπa ânı
 Yıkılur durmaz-idi bünyânı
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580 Geldi bir şekl-i pμr ile iblμs
 İşleri mekr ü √μle vü telbμs

 Bir elinde ¡a§â-yı jengârı
 Bir elinde kitâb-ı tomârı

 Arkasında siyâh câmesi var
 Başda ol renkde ¡amâmesi var

 Eyle vâsi¡ o câme-i telbμs
 Ki sıπar bir yeñine biñ iblμs

 Şimdi ol şekl-ile olaydı bedμd
 Nice §ûfμ olurdı âña mürμd

585 Durmayup elde devr ider tesbμ√
 Didi ol dem idüp kelâm-ı fa§μ√

 Ey Na§ârâ burayı terk eyleñ
 Bμ-şerefdür burayı terk eyleñ

 Buña a§√âb-ı fikret ü fi†net
 İtdiler beddu¡â idüp la¡net

 Leb-i çâha irişse bir  a¡mâ
 Ger ânı göre dursa bir bμnâ    

 Ânı ol çâhdan itmese âgâh
 Olmaz illâ ma…âmı çâh-ı günâh 

590 Ben de gördüm ki çâha düşmüşsüz
 Ucı yok egri râha düşmüşsüz  

 Ma¡bedümden çıkup «aber virdüm
 Hele boynımdan ol yüki irdüm

 Bunda olan fe≥âyil-i taf≥μl
 Eylemişdür fülân yere ta√vμl
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 Şehrüñ uydurdı §â√ib-i efserini
 ¡Ar≥a kıldı ¢amâme’nüñ yirini

 Didi her ne ki itseñüz âbâd
 İtmeñ illâ ki bu yire bünyâd

595 Daşıñuz9  daşını yıkuñ ânı
 Bunda salın esâs-ı bünyânı

 Bunı yapup çü √â§ıl eyleyesüz
 Ânı cây-ı mezâbil eyleyesüz

 Bu sözi didi πâyib oldı o pμr
 İtdiler ne didiyse bμ-ta…§μr

 Yatdı bu √âl üzre bir nice dem
 Tâ @uhûr itdi mef«ar-ı ¡âlem

 Geldi mi¡râca ândan itdi ¡urûc
 Eyledi evc-i  lâ-mekâna «urûc

600 Söyledi ≠ikr idüp fe≥âyilini
 Va§f kıldı ânuñ şemâyilini

 Kıldı on altı ay âña namâz
 ◊a≥ret-i bμ-niyâza itdi niyâz

 Gerçi kim Ka™be evvel oldı binâ
 Oldı ammâ bu …ıble evvelâ

 ~a√âbe-i Kirâmdan ◊a≥ret-i ¡Ubeyd b. Cerrâ√ 
 ¢uds’i Fet√ İtmege  ¡Asker Çeküp Vâ…ı¡ Olan 
 Ceng ü Cidâli
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 ve Kefere Râhib-i Murtâ≥larıyla Varup ¢al¡adan 
 Ehl-i İslâm’la Eyledükleri ¢μl ü ¢âlleridür

 Nûr-ı çeşm çerâπ-ı ehl-i ya…μn
 İbn-i »a††âb şâh-ı kişver-i dμn

 Ol @ahμr-i @uhûr-ı dμn ü @afer
 Ol imâm-ı diyâr-ı ¡adl Ömer

605 Dimiş âña Resûl o ma@har-ı küll
 Şem¡-i  meclis-firûz-ı bezm-i Rusül

 Fet√-i ¢uds â«ir ola saña na§μb
 Kalmaya ehl-i küfr elinde πarμb

 Çün «ilâfet ânuñla buldı şeref
 ‰oldı ¡adl-ile her diyâr u †araf

 Oldı devrinde Şâm’a nûr-ı §abâ√
 ◊a≥ret-i Ebû ¡Ubeyd b. Cerrâ√

 Ya¡nμ Şâm’uñ o dem emμriydi
 Burc-ı ¡adlüñ meh-i münμriydi

610 Fu≥alâ-yı §a√âbeden idi ol
 Ümmetümüñ emμni didi Resûl

 Dilde bu resme kıldı niyet ü cezm
 ‰araf-ı Beyt-i Ma…dis’e ide ¡azm

 Gele fet√ ide ol diyârı tamâm
 Dâr-ı küfr ola Ma¡bed-i İslâm

 ¡Azm idüp geldi ¢uds’e çün fi’l-√âl
 İtdi ânı ervâ√-ı ¢uds isti…bâl
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 Geldi ¢uds’i √i§âr itdi dürüst
 Koşdı çevresin kemer gibi süst10

615 Yürüyüş itdi ¡Asker-i İslâm
 Ehl-i küfre ihânet itdi tamâm

 ¢al¡a üstinde kıldı √arb ü …ıtâl
 Her daşı oldı kara kan-ıla âl

 Kana her burc kim boyanıkdı
 Sanki bir kûh-ı pür-şa…âyı…dı

 Çün zebûn oldı ¡asker-i küffâr
 Bir yere cem¡ olup §ıπâr u kibâr

 Var idi ol zamânda bir râhib
 Küfre †âlib riyâ≥ata râπib

620 Sâkin-i deyr idi nice yıl idi
 Zu¡m-i fâsidlerince kâmil idi

 Vardılar cümle «alk «alvetine
 ¡Ar≥-ı √âl itdiler girüp …atına

 Didiler va…tidür meded eyle
 Râyiñi bu belâya sedd eyle

 Didi ben görmüşüm kitâb içre
 Yazılı nice fa§l u bâb içre

 Ki fülân şekl ile bir ehl-i hüner
 İbn-i »a††âb ola adı Ömer

625 Gele çünkim bu …al¡a …a§dına ol
 Her beden arası ola âña yol

 Bu §ıfatlaysa mμr-i ¡asker eger
 Lâ-büdd ol bu diyârı fet√ eyler
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 ¢al¡ayı eyleñüz hemân teslμm
 Olmasun arada …ıtâl-i ¡a@μm

 Gitdi ruhbân ânlaruñla bile
 Mμr-i ¡asker kim idügini bile

 Râhibe çün göründi ol mihter
 Didi kim bu degildür ol server

630 İbn-i »a††âb’dur o §adr-ı kirâm
 Şimdi oldur »alμfetü’l-İslâm

 Gelse bu yerlere ol ehl-i va…âr
 Virilür bμ-nizâ¡ şehr ü diyâr

 Emμrü’l-Mü’minμn Ömer Raḍıyallâhu 
 ¡Anhü ◊a≥retleri’ne ¡Ubeyd b. Cerrâ√’uñ ¢â§ıd 
 İle ¡Ar≥-ı ◊âli ve ◊a≥ret-i Fârû… Raḍıyallâhu 
 ¡Anhu ~a√âbe-i Kirâmla Müşâvereden Soñra 
 ¢uds’e Gelmege İsti¡câli ve Geldügi Gibi   
 Mefâtμ√-i ¢al¡anuñ Teslμmi ve Ol Mübârek 
 Ma…âmuñ Fet√-i ¡A@μmidür 

 »a†-nüvμs-i §a√μfehâ-i beyân
 Nâmede yazdı bir güzel ¡ünvân

 ±ikr idüp evvel ism-i Ra√mân’ı
 Nâm-ı a¡lâ-yı ≠ât-ı Süb√ân’ı

 Didi kim √âkim-i cihân oldur
 Tâc u şevketde şahân oldur

635 Bilür ânı …amu üli’l-elbâb
 Oldur ancak müfetti√u’l-ebvâb
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 Ba¡dehû √asbi√âli kıldı beyân
 Nâmeye itdi ¡âdet üzre nişân

 Def¡μ bir …â§ıd itdiler irsâl
 Tâ Ömer √a≥retine ¡arż ola √âl

 Çün Ömer √a≥retine irdi «aber
 Diledi ide ¢uds’e ¡azm-i sefer

 Kıldı a§√âbla müşâvere ol
 Meşveretsiz iş itmez-idi Resûl

640 Ol kişi bil ki ma¡rifetsizdür
 Ki müdâm işi meşveretsizdür

 Didi Osmân o kân-ı ¡ilm ü √ayâ
 Size varmak degildür ânda sezâ

 Sen-da«μ varmasañ olur imkân
 Ândaki ¡asker-i Müselmânân

 Yürüyeler √i§âra himmet idüp
 Alalar kâfire ihânet idüp

 Ba¡dehû didi ◊aydar-ı Kerrâr
 Varmak evlâ-durur hemân yüri var

645 ¢uds’e küffâr i¡tikâd eyler
 Ânı virmez geñez fesâd eyler

 Bir †arafdan ¡aceb midür ey şâh
 Gelse yardımcı kâfire nâgâh

 Çün Alμ’den bu râyı eyledi gûş
 Gördi tedbμrini begâyet hōş 

 Nâka-i bâd-pâya oldı süvâr
 Ra«ş-ı gerdûna şâh-ı «âver-vâr
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 Ceyş-i İslâm’la o ¡âlμ-…adr
 Yüridi san nücûm ile meh-i bedr

650 ¢uds’e πâyetde şev…-i @âhir idüp
 Yürüdi iki menzili bir idüp

 Çün …arμb oldı ¢uds’e ol «oş-nâm
 Çıkdılar karşu ¡asker-i İslâm

 Gördiler dilleri sevindi a@μm
 Tâze cân buldı san ¡i@âm-ı remμm

 Geldi çün ol emμr-i büzürg-vâr
 Kendüsi «ır…a-pûş vü nâ…a-süvâr

 ¢al¡adan gördi ânı ol râhib
 Didi budur o server-i πâlib

655 Gelicek ol emμr-i ¡âlμ-câh
 ¢al¡a …urbunda tutdı menzil-gâh

 Cân-ı küffâra düşdi πâyet-i bμm
 ¢al¡ayı itdiler o gün teslμm

 Çaπrışup istediler ândan emân
 Yazdı bir sul√nâme virdi hemân

 Şehr-i ¢uds-i Şerμf ’e itdi du«ûl
 Sanki cân-ıdı kıldı cisme «ulûl

 Beglerine didi o §â√ib-i cûd
 Kandadur söyle Mescid-i Dâvûd

660 Âña ¡ar@ eyledi ¢amâme cüst
 Didi √âşâ bu söz ki ola dürüst

 Soñra gösterdi deyr-i ~a√yûn’ı
 Yine kâ≠ib çıkardı ol dûnı
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 Didi yok bu ma√alde ol â&âr
 Ki eylemişdi Nebμ bize iş¡âr

 Ömer Raḍıyallâhu ¡Anhu ◊a≥retleri’nüñ 
 Mescid-i Aksâ’ya Du«ûlü ve Ânda ~a√âbe-i 
 Kirâmla Kılduπı Namâz-ı ¢arμbü’l-¢abûli ve 
 Medμne-i Seyyidü’l-Enâma Mürâca¡atı ve 
 Kuds’i Binâ İtmege ~a√âbeye Va§iyyetidür

 ~a«ratullâh’a geldi çünki Ömer
 Şerefin gördi şemsden a@her

 Görünür çeşm-i ehl-i İslâm’a
 »â§§a ma«§û§ sanma her ¡âmma

665 Bâπ-ı pejmürde gibi pür «as ü «âr
 Mezbele yirin eyledi küffâr

 Emr kıldı ki ¡asker-i İslâm
 Çekeler †opraπını †aşra tamâm

 Çekdiler ne …adar ki varsa türâb
 Tâ ki göründi ferşle mi√râb

 Ol ma√alde irişdi va…t-i namâz
 Bile idi Bilâl o «ōş-âvâz

 Didi âña ki ey Bilâl-i ◊abeş
 Bir e≠ân okı §avt-ıla dilkeş

670 Didi okumadum bilür Allâh
 Ba¡de ¡ahdi’n-Nebμ ey Şâh

 »âtıruñ-çün velμ bu def¡a hemân
 Okuyayın didi virdi e≠ân
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 Yâd idüp nâm-ı pâk-i Ra√mân’ı
 »oş-nevâ ile düzdi el√ânı

 Eyledi çünki nâm-ı A√med’i yâd
 Kopdı ol cem¡ içinde bir feryâd 

 Zâr zâr aπladı …amu a§√âb
 Göz yolundan akıtdılar «ûn-âb

675 Dilde ol od ki olmışdı nihân
 Bir nefesle ¡aceb tutuşdı hemân

 Girye vü sûz ile kılındı namâz
 Eyledi bμ-niyâza ¡ar@-ı niyâz 

 Vâ…ı¡â ol namâz olur ma…bûl
 Ki kılına bükâ vü derd-ile ol

 Ey Nâ¡μmμ bu √ır§ u âzuñla
 Vay senüñ √âline namâzuñla

 Eyledikce durup namâza şurû¡
 Göñlüñ eyler πam-ı cihâna rucû¡

680 »ûn-ı dilden †ahâret itmeyicek
 Milket-i nefsi πâret itmeyicek

 Ne senüñ kıldıπuñ namâz olıser
 Ne ol vu≥û saña çâre-sâz olıser

 ¢uds’i fet√ itdi çün ol server-i dμn
 Kıldı küffâra cizyesin ta¡yμn

 Hiç kes  ânuñ-ıla itmedi rezm
 Eyledi cânib-i Medμne’ye ¡azm

 »â†ırunda bu niyyet itdi …arâr
 Gele yapmaπa ¢uds’i ol tekrâr
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685 Virmedi ömr-i bμ-vefâ ru«§at
 Kıldı a§√âb uluların da¡vet

 Didi ki ¢uds’i idesüz ta¡mμr
 Kılmayasuz bu «ayr işe te™hμr

 Bμ-vefâdur bu ömr olaydı ebed
 Kalur idi Mu√ammed’e sermed

 Siz da«μ âña göre fikr eyleñ
 Zinde oldukça ◊a……’ı ≠ikr eyleñ

 Bakmañuz bu zamâne √μlesine
 Yapışuñ â«iret vesμlesine

690 Çün bu söz dürrleri ni&âr oldı
 Cân kulaπına gûş-vâr oldı

 Perde-i çeşm-i cândı âña ten
 Diledi aça cân gözin rûşen

 Perde[y]i aradan götürdi hemân
 Açdı Cân-âferμne dμde-i cân

 Binâ-i ¡Abdü’l-Melik b. Mervân

 Söz esâsına el uran üstâd
 Ânı bu resme eylemiş bünyâd

 Çünki fet√ eyledi cihânı Ömer
 Eyledi mülk-i câvidâna sefer

695 Virmedi ru«§at itdi çar«-ı şitâb
 Yapmaπa Beyt-i Ma…dis’i a&√âb

 Oldı mülk-i cihâna çün mâlik
 İbn-i Mervân ya¡nμ ¡Abd-i Melik
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 Ol şâhuñ ta«t-gâhı Şâm idi
 Burc-ı ¡adle meh-i tamâm idi

 Bir gün ol şâh-ı ma¡delet-âyμn
 ◊âl-i dünyâya bakdı oldı ya…μn

 Ki fenâdur bu ¡âlem-i bμ-mihr
 Ferş-i πabrâ vü nüh revâk-ı sipihr

700 Şâhlık kimseye degüldür ebed
 Ol kişi buldı devlet-i sermed

 Devlet-i dehre olmadı maπrûr
 Â«iret mülkin eyledi ma¡mûr

 Mescid ü buk¡a vü pol itdi binâ
 Kıldı cennetde cânına me™vâ

 Çıkdı bu fikr-i dilistân-ıla
 Oldı ¢uds’e revâne cân-ıla

 Şâm’dan çıkdı baπladı ma√mil
 Â…ıbet ¢uds’i eyledi menzil

705 İstedi ¢uds’i eyleye ta¡mμr
 Ya¡nμ cennetde ide cânına yμr

 Yazdı e†râf-ı ¡âleme a√kâm
 Didi bilsün …amu «avâ§§ u ¡avâm

 Eyledüm dilde niyyet ü tedbμr
 Mescid-i ¢uds’i kılmaπa ta¡mμr

 Her mühimmâtıma mücâhid oluñ
 Cümle √âcâtıma müsâ¡id oluñ

 İctinâb eyleyüp mükâheleden
 İ√tirâz idesüz müsâheleden
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710 Her mühimmâtın eyledi tekmμl
 Söz uzar kılsavuz eger taf§μl

 Yedi yıllık «arâc-ı Mı§r’ı tamâm
 Getirüp ¢uds’e ol şâh-ı İslâm

 Yapdı bir ma«zen eyledi ma«zûn
 Ma«zeni kıldı mâl-ile meş√ûn

 Kodı ol mâl üzre iki emμn
 Mâlik-i milket-i diyânet ü dμn

 Didi eyleñ bu mâl ü genci revân
 İtmeñüz bir kişiye @ulm ü ziyân

715 Tek yapılsun bu iki †urfe binâ
 ~a«ratullâh’la Mescid-i A…sâ

 Saldılar emri üzre ol şâhuñ
 Çün esâsını ~a«ratullâh’uñ

 Cem¡ olup nice ehl-i fehm ü …ıyâs
 Saldılar sa¡d sâ¡at içre esâs

 Meyl idicek binâsı bâlâya
 Düşdi «aclet sipihr-i a¡lâya

 ¢ubbesi çün yapıldı bμ-mânend
 Ser-nigûn oldı nüh revâk-ı bülend

720 Sa…fını zμnet itdiler zerle
 Der ü dμvârın ak mermerle

 Dest-i …udretle her ru«âm-ı sefμd
 Eylemişdi hezâr na…ş-ı bedμd

 Açup encümden ol nu…ûşa ¡uyûn
 Seyr iderdi sipihr-i bû…alemûn
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 Her ¡amûdı ki serv-…âmet idi
 İşi ol mescid içre …âmet idi

 Ol kemer kim âña atılmış idi
 Egilüp «oş rükû¡ kılmış idi

725 Pây-ı dμvârı mutta§ıl kemere
 ~ûret-i secde ¡ar≥ ider beşere

 ¢âmet idüp ¡amûdlar dâyim
 Gelüñ oluñ namâza dir kâyim

 Dir kemerler ki kılmış idi rükû¡
 Böyle olur rükû¡ içinde «uşû¡

 Pây-ı dμvârı «oş işâret ider
 Ya¡nμ kim secdeden götürmeñ ser

 ◊â§ılı ol binâ-yı ferru«-fâl
 Buldı ol deñlü zμb ü √üsn ü cemâl

730 Ki görenler sanur idi ânı
 Gökden indi bu resme nûrânμ

 Çün bu nev¡-ile irdi itmâma
 Kıblegâh oldı «â§-ıla ¡âmma

 Zμnet itdükce dehri mihr-ile mâh
 Saklasun bed-na@ardan ânı İlâh

 Binâ Tamâm Yapıldukdan Soñra »arcdan Ziyâde 
 Gelen Dμnâruñ Mi…dârı ve Pâdişâhuñ Ânı 
 Ümenâya İn¡âmı ve İ¡ti≠ârı ve Ânlar ¢abûl 
 İtmeyüp ¢ubbe Üstine Zμnet Kıldukları ve 
 Mescide »uddâmlar Ta¡yμn Olunup ¡İzzet ü 
 ◊ürmet İtdükleridür
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 Çün tamâm oldı ol «uceste binâ
 Yokladılar «azμneyi ümenâ

 Mâlı vezn idicek tamâm-ı ¡ayâr
 Yüz biñe irdi sikke-i dμnâr

735 Yazdılar va§f-ı √âli ol şâha
 Eyleyüp şükr ü minnet Allâh’a

 Ki ey emμr-i vilâyet-i İslâm
 Devletüñde ¡imâret oldı tamâm

 »alk olalı bu ferş-i pâk-zemμn
 Va≥¡ olalı buna revâk-ı berμn

 Görmedi ferşine zemμn-i mânend
 ¢ubbesi gibi …ubbe çar«-ı bülend

 »âme yazmakda va§fını …â§ır
 ~ad-zebân şer√ine degül …âdir

740 Geldi hem cümle «arcdan efzûn
 Devlet-i şâhda §ad hezâr altûn

 Buyur âña ne-y-ise fermânuñ
 Tâ ki sa¡yinde olalum ânuñ     

 Gûş-ı şâha irişdi çün bu kelâm
 Didi kıldum ânı size in¡âm     

 Size √ürmetde eyledikse …u§ûr
 Kerem eyleñ tutuñ ânı ma¡≠ûr

 Çünki irişdi bu cevâb-ı çü âb
 Yazdı bunlar da def¡μ yine cevâb

745 Oldı ¡ünvân-ı nâme nâm-ı İlâh
 ¡Akabince du¡â-yı devlet-i şâh
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 Ki şehüñ lu†fı pâydan tâ far…
 Eylemişdür »udâ bilür bizi πar…

 Cânımuz ni¡metiyle perverde
 Biz &enâ-«ânıyuz …amu yirde

 Sa¡yimüz «ıdmetinde cânladur
 Cehdimüz cism-i nâ-tüvânladur

 Umaruz lu†f-ı Rabb-i ¡izzetden
 Bizi ayırmaya …anâ¡atden

750 Seni sırrından eyleye âgâh
 Bâπ-ı ¢uds ola saña cevelân-gâh

 Biz bu dünyayı neylerüz şâhâ
 Çün vefâ eylemez bize dünyâ

 Olmasun söylesüñ bu sözi ¡ayb
 Sırrımuz «od bilür o ¡Âlim-i πayb

 Yoluna dâver-i cihânımuzuñ
 ◊ilye vü zμverin zenânımuzuñ

 »arc eger kılsavuz revâ görürüz
 Cân fedâ itsevüz sezâ görürüz

755 Şâha çün  ¡arż olundı bu a√vâl
 Didi altunı eylesünler …âl

 ¢ubbe üstini zμnet itsünler
 Mümkin oldukca ¡izzet itsünler

 Nice geldiyse emr-i sul†ânμ
 ¢âl idüp eyle itdiler ânı

 ¢ubbeyi zeyn idüp sipihr gibi
 Ânda zer-i ber… ururdı mihr gibi
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 ¢ubbe üzre uzar hilâl-i cedμd
 Görinürdi felekde san meh-i ¡μd

760 Kışdan irişmesün diyü âfât
 Örtüsin itdiler ânuñ üç …ât

 Birisi «od rasâsdur ma¡lûm
 Eyle gördüñ ikisini mer…ûm

 Nemed-i §âfμ vü edμm-i pâk
 Oldı kat kat libâsı çün eflâk

 Kodılar üç yüz âña «ıdmetkâr
 Cümle ehl-i §alâ√ u «oş-girdâr

 Kapusın ~a«ra’nuñ kaparlar-ıdı
 Haftada iki kez açarlar-ıdı

765 Kaçan açmaπa kılsalar niyyet
 Eylemişlerdi her biri ¡âdet

 Her birisi girürdi √ammâme
 Giyinürlerdi pâk ter-câme

 »alt idüp miskle za¡ferânı
 ¡I†r iderlerdi mescide ânı

 Bû-yı «oş-bû iderdi şehri tamâm
 Kapu açılduπın bilirdi enâm

 Yüz sürerlerdi ~a«ratullâh’a
 ¡Ar≥ idüp şükr ü minnet Allâh’a

770 İki rek¡at kılurlar-ıdı namâz
 Bμ-niyâza iderler-idi niyâz

 ◊âliyâ devletinde şâhımuzuñ
 Pâdişâh-ı cihân-penâhımuzuñ
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 ~ub√-demden irince va…t-i ¡ışâ
 Penç va…t olunur nidâ-yı §alâ

 ±âtınuñ yâ İlâhμ ¡izzi-y-çün
 Bu mübârek ma…âm √ürmeti-y-çün

 Ânı her kim ¡imâret itmiş ise
 Ânda her kim ki «ıdmet itmiş ise

775 Ya gelüp kim ki ânuñ mücâviridür
 Ya ziyâret iden müsâfiridür

 Yarlıπa lu†f  idüp günâhların
 Cennete †oπrı eyle râhların

 Kıl ânuñ da«μ √âcetini …abûl
 Ki diye bu du¡âya âmμn ol

 Kefere-i Fecere ¢uds’i Ehl-i İslâm Elinden 
 Aldukları ve Yıllarla Ânda Kaldukları ve Ehl-i 
 İslâm Çıkup Baπdâd’a Gitdükleri ve Mâcerâdan 
 »alμfeyi Âgâh İtdükleridür

 Âh kim bu sipihr-i bμ-bünyâd
 Her kimi itse bir iki gün şâd

 Soñra derd ü πam-ıla cânın alur
 Dest-i cevr-ile «ânumânın alur

780 Dostı düşmâna zebûn eyler
 Baπrını yaşı gibi «ûn eyler

 ¡Â…il oldur ki âña aldanmaz
 Bμ-vefâ çar«ı bâ-vefâ sanmaz
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 Çünki fet√ itdi Şehr-i ¢uds’i Ömer
 Ol şeref burcuna bülend-a«ter

 Dört yüz elli altı sâl tamâm
 Oldı dâr-ı ahâlμ-i İslâm

 Oldı İslâm ânuñla «urrem ü şâd
 Ehl-i İslâm’la hem ol âbâd

785 Oldı ¡ubbâda ma…§ad u ma¡bed
 Cân-ı zühhâd ânuñla müstes¡ad

 Geçer-iken bu √âl-ile meh ü sâl
 Gör ki çar«-ı mu…allibü’l-a√vâl

 Nice itdi o √âli dμger-gūn
 Dostlar oldılar ¡adûya zebûn

 Söylesem evvelâ dilim göyünür
 Âh kılsam çerâπ-ı cân söyünür

 Bir gice kim bu çar«-ı kec-reftâr
 Yûnus-ı mihri yutdı mâhμ-vâr

790 Tμπ-i «ûn-rμz o şebde şekl-i şihâb
 »ançer-i tμz-i ber…-i âteş-tâb

 Ol gice ba√rdan gelüp Efrenc
 Her biri lâyı…-ı mu§μbet ü renc

 Çıkdı An†âkiye sevâ√iline
 Yürüyüş itdi mülkine iline

 Çün se√er oldı ¡asker-i İslâm
 Bir yere cem¡ olup «avâ§§ u ¡avâm

 Sürdiler kâfir üstine bμ-bμm
 Eylediler o gün …ıtâl-i ¡a≥μm
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795 Bμ-¡aded olsa cem¡ olup «ınzμr
 Neylesün kırmaπ-ıla birkaç şμr

 Evvel An†âkiye ◊i§ârı’n alup
 ¢uds’e ¡azm itdiler diyârın alup

 İki yıl yolda izde itdi direng
 Â«irü’l-emr ¢uds’e geldi Freng

 Gelicek Beyt-i Ma…dis’e küffâr
 Kırk gün eylediler ânı √i§âr

 Oldı bμ-√add arada ceng ü cidâl
 Göge çıkdı §adâ-yı √arb u …ıtâl

800 Müslümanlar zebûn olup â«ir
 Göç idüp aldı …al¡ayı kâfir

 Mâh-ı Şa¡bân vü Cum¡a idi o rûz
 Yedi günle o mâh olurdı otuz

 Bμ-ser oldı o gün nice efser
 Nice sâdâtı itdiler çâker

 Ehl-i İslâm’dan o gün bμ-…μl
 Oldı yetmiş biñ âdem ânda …atμl

 Kan revân oldı cûy-ı âb gibi
 Başlar ol cûyda √abâb gibi

805 Bilmezem ânda nitdi çar«-ı kebûd
 Oldı dâmânı böyle «ûn-âlûd

 Kalmasun deyü yerde ol …ânı
 Sildi mi dâmeni ile ânı

 Lu†fa mâyil ola mı ehl-i sitem
 Gele mi bμ-keremden eyle kerem
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 Yo«sa âyine-i sipihr-i münμr
 Görüp ol …anı oldı ¡aks-pe≠μr

 Soñra bâ…μ kalanlarına hemμn
 Üç güne va¡de itdiler ta¡yμn

810 Ki çıkup şehirden hemân gideler
 Va¡deye çıkmayanı …atl ideler

 Çıkup ol va¡de içre sür¡atle
 ◊asret-i mi√net ü felâketle

 Derd ü mi√netle dilleri πamnâk
 »âk-i √asretle gözleri nemnâk

 Her birisi ≠elμl ü üftâde
 Vardılar düşe dura Baπdâd’e

 Kıldılar ka¡r-ı dilden eyleyüp âh
 Mâcerâdan «alμfeyi âgâh

815 Bu «aberden «alμfe oldı «azμn
 Dili πam-gμn vü gözleri nem-gμn

 Şâyi¡ oldı bu …ı§§a-i dil-gμr
 İşidüp aπladı saπμr u kebμr

 Her kim işitdi-ise bu «aberi
 ∏u§§adan †oldı kanla cigeri 

 Melik ~alâ√uddμn ◊aleb’i Mâh-ı ~afer’de Fet√ 
 İdicek Fu§a√ânuñ Ka§âyid ü Mid√ati ve ¢uds’üñ 
 Da«μ Fet√i Mâh-ı Receb’de Vâ…ı¡ Olacaπına Bir 
 ¡Ârif-i Pâk-bâzın İşâreti ve ¢uds’deki Merd-i 
 Ma√bûsuñ Vâ§ıl Olan Ebyât-ı
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 Mü™e&&iri ve Müşârun İleyhüñ Fet√-i ¢uds-i 
 Şerμf ’e Tamâm Murâd-ı »âtırıdur

 Oldı çünkim Melik ~alâ√uddμn
 Şeref-efzâ-yı mülk ü devlet ü dμn

 Tâzelendi cihân vücûdiyle
 Muπtenim oldı lu†f u cûdiyle

820 ¡Adle ¡âlem ki eyle kân buldı11

 ¢âlıb-ı mürde idi cân buldı

 Urdı tâ dâmen-i şerμ¡ate dest
 Eli altında oldı a¡dâ pest

 Diledi ol şâh-ı vilâyet-i Şâm
 ◊aleb’i ala vire âña ni@âm

 Yüridi üstine çeküp leşker
 Aldı şehr ü diyârını yek-ser 

 İtdi il√â… milket-i Şâm’e
 Fu§a√â yazdılar fet√-nâme

825 Ol ki πâyet ≥amμri rûşen idi
 Göñli esrâr-ı πayba ma«zen idi 

 Bir …a§μde dimiş idi merπûb
 Buydı bir beyti içre ma¡nâ «ûb 

 Oldı şehr-i ~afer’de fet√-i ◊aleb
 Ola mâh-ı fütû√-ı ¢uds Receb 

 Ya¡nμ çün aradan geçe beş ây
 Alıser ¢uds’i şâh-ı rûşen-rây

 ~ad hezâr âferμn ol ehl-i dile
 Bir işi gelmedin vücûda bile
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830 Dil-i bμdârı olmaya «ufte
 Ola ma¡lûmı râz-ı nâ-güfte

 İrdi çünkim bu müjde peyπâmı
 »urrem eyledi «â§§ı vü ¡âmmı

 Beyt-i Ma…dis’de ol zamânda meger
 ◊abs olmışdı bir ehl-i hüner

 ~â√ib-i †ab¡ idi vü kâmil idi
 Ânda ma√bûs idi niçe yıl idi

 Yazdı ¢uds’üñ zebân-ı √âlinden
 İşbu ebyâtı öz ma…âlinden

835 Cânib-i Şâm’a eyledi irsâl
 Tâ ki sul†âna ¡ar≥ ola a√vâl

 Budur ol didügim la†μf ebyât
 Nice ebyât reşk-i mâ-i √ayât

 Yâ eyyühe’l-melikü’llezμ
 Li-me¡âlimi’§-§ulbâni nekkes

 Câ™et ileyke @ulâmetün
 Tes¡â mine’l-Beyti’l-Mu…addes

 Küllü’l-mesâcidi †uhhirat
 Ve ene ¡alâ şerafμ münecces12

840 Gördi çünkim Melik ~alâ√uddμn
 İşbu ebyât-ı sûznâkı hemμn

 Cânı tutuşdı nâr-ı πayretden
 Fâriπ oldı dili ferâπatden

 Geçdi her işden ol kerem-pμşe
 Fet√-i ¢uds oldı âña endμşe
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 Melik ~alâ√uddμn Leşker Çeküp Beytü’l-Ma…
 dis’üñ Fet√i İçün ∕azâya ¡Azμmeti ve »ı††μn Nâm 
 ¢aryede Karşu Varan Küffâr-ı Liyâmuñ Hezμmeti 
 ve ¢uds-i Şerμf ’üñ Fet√i Müyesser Olup Ehl-i 
 İslâm’uñ Devlet ü İ…bâli ve Küffâr-ı »âk-sâruñ 
 ¢uds-i Şerμf ’den İrti√âli ve İbti≠âlidür

 ~ub√-dem çünki «usrev-i gerdûn
 Giydi altunlu câme-i gülgûn

 Nûrdan ref¡ idüp semâya ¡alem
 Çekdi meydân-ı çar«a «ayl ü √aşem

845 Çekdi şimşμr-i zer †akındı siper
 ªulmet-i i…lμmin açdı ser-tâ-ser

 Şâhbâz-ıdı sanki zerrμn-çeng
 Kıldı zâπ-ı şebe cihânı teng

 Çün hücûm eyledi açup per ü bâl
 Sürdi bâπ-ı zamâneden fi’l-√âl

 İttifâ… ol §abâ√ ebr-i bahâr
 ¢atre yerine dürr iderdi ni&âr

 Gül çimen kişverine şâh idi
 Her şükûfe âña sipâh-idi

850 »ayme kurmışdı lâle §a√râya
 Nergis açmışdı göz temâşâya

 Buncılayın zamân-ı ¡işretde
 Her kişi râ√at u ferâπatde
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 Fikr-i ¢uds ile olmış idi √azμn
 »â†ır-ı ◊a≥ret-i ~alâ√uddμn

 ¡Ahd kıldı o kân-ı lu†f u vefâ
 Didi ◊a… virmeyince ¢uds’i baña

 Girmeyim «âne vü sarâya da«μ
 Kılmayım meyl bir §afâya da«μ

855 Çıkdı §a«râya kurdı çetrin o şâh
 Başladı eylemege cem¡-i sipâh

 Nice çetr âsumân-ı jengârμ
 Âña bir sâyebân-ı zerkârμ

 Şemsesi âfıtâb-ı ¡âlem-tâb
 Hem şu¡â-ı münμri âña †ınâb

 Kuşadup «aymeler otâπını
 Hâle güyâ ki meh çerâπını

 Meh çerâπı §afâyı günden alur
 Güneş ammâ ≥iyâyı bundan alur

860 Cânib-i ¢uds’e çekdi leşkerini
 Kâfirüñ âteş itmege yirini

 Sipeh içre o şâh-ı nμk-encâm
 San nücûm arasında bedr-i tamâm

 Mülk-i Ken¡ân’da var idi bir kûy
 Nâmı »ı††μn vü «âki ¡anber-i bûy

 Ânda yatur Şu¡ayb Peyπamber
 Ânı mesken idinmiş ol server

 Gerçi ol «âk-i kûy meskenidür
 Bâπ-ı Firdevs ânuñ neşμmenidür



Fezâ’il-i Kuds 197

[37b]



METİN - Kudüs’ün Faziletleri198

[38a]

865 Gelür-iken o şâh-ı ferru«-fâl
 İşidüp ânı kâfir-i bed-√âl

 Geldi ¡asker çeküp mu…âbeleye
 ±ikr olan …aryede mu…âteleye

 İki cânibden ikisi fi’l-√âl
 Dokunup bir birine kûh-mi&âl

 Eyle oldı arada ∂arb u sitμz
 Ki gören sandı kopdı rustâ«μz

 Girdi meydâna tμπ-i ¡uryân-ten
 Ne cebe tutdı ânı ne cevşen

870 Bir birinden kılıç gü≠er kıldı
 Oldı mi…râ≥ vü …asd-ı13 ser kıldı

 Tμr-i pür-tâb idüp kemândan zih
 Ne çu…âl itdi ânı men¡ ne zırh

 Zerre kim «ancer-i sitμz açdı
 Sebze-i ter der-âb tμz açdı

 Tμπi çevgân idüp dilâverler
 Oldı meydânda †ob âña serler

 Nμzeler ile oldı «ûn-¡âlûd
 Sanasın neyistâna uπradı od

875 Yirde ol resme oldı ∂arb u neberd
 Çehre-i âsumânı kapladı gerd

 Nice gerd aπdı sanki rûy-ı zemμn
 Kopdı yirinden âsumâna hemμn

 Ol πubâr-ıla oldı ¡ar§a-i ceng
 Kâfirüñ gözlerine tμre vü teng 
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 ¡Â…ıbet sındı ¡asker-i küffâr
 Sanki ma√v oldı §ub√ olup şeb-i târ

 Münhezim oldı kâfir-i bed-nâm
 Muπtenim oldı ¡Asker-i İslâm

880 Kâfire irdi çün hezμmet-i tâm
 Virdi ehl-i «aber bu resme peyâm

 Bende kıldı mu¡μn olup Fettâ√
 Otuzın bir †ınâba bir fellâ√

 Satdılar ber-†araf olıcak o ceng
 At na¡lına bir πulâm-ı Freng

 ~â√il-i ba√ra irdi ândan o şâh
 Kılmaπa kâr u bâr-ı küfri tebâh

 Fet√ kıldı niçe …ılâ¡ u bu…â¡
 Eyledi kâfir ol diyâra vedâ¡

885 ¡Â…ıbet ¢uds’e çıkdı ol sul†ân
 Doπdı ol şehre san meh-i tâbân

 Nice meh âsumân-ı fet√e güneş
 Şu¡lesi cân-ı kâfire ateş

 İricek ¢uds’e ¡izz ü şevketle
 Kondı e†râfına mehâbetle

 Fet√ini eyleyüp temennâ ol
 Başladı cenge bμ-medâr ol

 ¢al¡aya yaπdı tμr çün bârân
 Sanki bir …a†re suydı her bμgân

890 Suyı ammâ ki zehr-nâk-idi
 Kâfire mûcib-i helâk-idi
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 Yakdılar ânı mancınμ…-ile
 Fet√ kılmaπa ol tarμ…-ile

 Kâfirüñ ba«tı çün nigûn oldı
 Kalmadı …uvveti zebûn oldı

 Dilediler ta≥arru¡ idüp emân
 Didi sul†ân emâna yok dermân

 Ne ihânet ki sâbı…â bμ-bâk
 Ehl-i İslâm’a itdüñüz çâlâk

895 İderüm ben de var-iken fır§at
 Bu me&eldür ki kâr-ı bâ-nevbet

 Gördiler kim emâna yok dermân
 Arada §ul√a kalmadı imkân

 Didiler ya bize emân viriñüz
 Cân «alâ§ına bir nişân viriñüz

 Yo«sa bu resme itmişüz niyyet
 Eyleyüp bir ma…âma cem¡iyyet

 Mâlımuz cümle mün¡adim iderüz
 Çün bize kalmaya ânı niderüz

900 ~a«ratullâh’ı A…sâtullâh’ı
 Yıkaruz ikisini de vallâhi

 Kıraruz oπlumuz uşâπımuzı
 ◊â≥ır idüp …amu yarâπımuzı

 ¢al¡ada şimdi var otuz biñ er
 Her biri pehlivân-ı zūr-âver

 Bir uπurdan çıkup hücûm iderüz
 Gök demür olsañuz da mûm iderüz
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 ∏âlib olup yâ devlete irevüz
 Yâ kılıç üzre cümle cân virevüz

905 Bu «aber vâ&ıl oldı çün şâha
 Ümerâyı çaπırdı dergâha

 Didiler §ul√ kıl ki a√sendür
 Zira e§-§ul√u «ayr-ı rûşendür

 ~ul√ bâbında çün √adμ&-i Resûl
 İrdi gûşına def¡μ kıldı …abûl

 Bμ-…ıyâs aldı sμm ü zerlerini
 Onar altına kesdi erlerini

 Saldı ol gevher-i §afâ genci
 Zene beş †ıfla iki efrenci

910 ¢al¡a-i ¢uds’e çün du«ûl itdi
 A…sâtullâh’da nüzûl itdi

 Eyledi ânda bir ulu dμvân
 »al…a i√sânlar itdi bμ-pâyân

 Fu≥alâ «u†beler idüp te™lμf
 Şu¡arâ şi¡r u mid√at ü ta¡rμf

 Yirde bu fet√e şâdumân insân
 Gökde «urrem melâik-i Ra√mân

 Üç güne virdi kâfire mühlet
 Beyt-i Ma…dis’den ideler rı√let

915 Cümlesin üç gün içre sürdiler
 Şehirden kor«uyı götürdiler

 Kâfirüñ pâk olup vücûdından
 »oş «alâ§ oldı küfr-i dûdından
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 Ol zamândan berü bi-◊amdillâh
 Ehl-i İslâm’a oldı püşt ü penâh

 ªıll-i Yezdân, Sâye-i Ra√mân, Pâdişâh-ı 
 Heft-kişver, Sul†ân-ı Ba√r u Berr »allede
 Mülkehû ◊a≥retleri’nüñ ¢uds-i Şerμf ’de Vâ…ı¡ 
 Olan »ayrât-ı ¡Amμmlerinüñ Va§f-ı 
 Ma√medet-şi¡ârı ve ◊asenât-ı ¡A@μmlerinüñ 
 ±ikr-i Meserret-â&ârıdur ki ¡Alâ 
 Sebμli’l-İ«ti§âr ±ikr Olunur

 Söyle ey murπ-ı rav≥a-i dil ü cân
 ‰û†μ-i «oş-kelâm-ı mu§irr-i beyân

 Geçmiş efsânelerden eyle güzer
 Ver bize tâze bir «ayırlu «aber

920 Ko bu geçmiş kühen fesâneleri
 Gör bu rengμn yeñi terâneleri

 Murπ-ı ¢uds-âşiyânsın eyle sürûd
 Diñlesün ânda ◊a≥ret-i Dâvûd

 Lâl oturma ki mevsim-i güldür
 Bülbülüñ şimdi kârı πulπuldür

 Va§f-ı Dâvûd’ı vü Süleymânı
 Şer√ kılduñ işitdiler ânı

 Ol Süleymân cihândan itdi güzer
 Bu Süleymân’a degdi tâc u kemer

925 Ol Süleymân’a oldı bu &ânμ
 Görse olurdı ol buna &ânμ
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 Budur ol pâdişâh-ı devr-i zamân
 Fa«r ider ¡adli-ile «al…-ı cihân

 Hem se«â vü keremle merdüm ü merd
 ◊a… bir âzerden eylemiş bunı ferd

 Ya¡nμ bu nükte âşikârâdur
 ~adef-i dehre dürr-i yektâdur

 Buña yâr itdi lu†f u ma¡deleti
 Buña ma«§û§ kıldı sal†anatı

930 Oldı na†¡-ı zemμnde ferzâne
 Âl-i Osmân içinde bir dâne

 ¡Âlemüñ serveri ser-efrâzı 
 Pâdişâh-ı mücâhid ü πâzμ

 Ol πazâlar ki itdi bu el-◊a…
 Hiçbir pâdişâha virmedi ◊a…

 Fet√ idüp ¢al¡a-i Belπrâd’ı
 Oldı ¡âlem belâdan âzâdμ

 Ey niçe pâdişâh-ı ¡âlμ-câh
 Çekdi ol …al¡a üzre «ayl ü sipâh

935 Fet√i müşkil göründi â«ir-i kâr
 Mülkine ¡avdet eyledi nâ-çâr

 Buña çün virdi fet√ini Fettâ√
 Kapusın açdılardı bμ-miftâ√

 Ba¡dehû ¢al¡a-i Rodos’a sefer
 Eyleyüp fet√ine kuşandı kemer

 Nicesi …al¡a kûh idi sengμn
 Görmedi mi&lini sipihr-i berμn
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 Burc u bârûsı sa…f-ı çar«a müdâm
 Dil uzadup iderdi levm ü melâm

940 »ende…i kim ¡amμ… idi πâyet
 Ne ta«ayyül irerdi ne fikret

 Sa«t idi πâyet üstüvâr-idi
 Ehl-i İslâm elinde zâr idi

 Âña …a§d eyledi nice sul†ân
 Bulmadı fet√ine ânuñ dermân

 Çün bu sul†ân’a ◊a… mu¡μn oldı
 Himmet-i evliyâ …arμn oldı

 Vardı ol …al¡aya çeküp leşker
 Burc u bârûsın itdi zμr ü zeber

945 Çünki fet√ oldı ol √i§âr-ı √a§μn
 Ânı ol pâdişâh-ı ¡adl-¡âyμn

 Ehl-i İslâm’la ¡imâret idüp
 Sürdi küffârını ihânet idüp

 Ba¡de ez-ân itdi Üngürüs’e sefer
 Mülk-i küffârı kıldı zμr ü zeber

 Geldi ¡asker çeküp mu…âbil âña
 Niçe biñ kâfir mu…âtil âña

 Bir kılıç saldı kâfire ol şâh
 Eyledi «ânumânlarını tebâh

950 A«şam olunca ikindüden bi-bâk
 Elli biñ kâfir itdi ânda helâk

 Sürdi ândan irişdi Budμn’e
 Kâfiri da¡vet itdi bu dμne
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 Gelene eyledi ri¡âyet-i tâm
 Gelmeyeni «arâca kesdi tamâm

 ¢al¡alar aldı ânda ol sul†ân
 Her birisi bir ulu şehristân

 Nicesin itdi ânlaruñ fi’l-√al
 Ehl-i İslâm birle mâl-â-mâl

955 Ol πazâdan çü şâh-ı ¡âlemgμr
 Gelüp oldı murâd-ba«ş-ı serμr

 Peç diyârına çekdi leşkerini
 Kâfirin yakdı yıkdı kişverini

 Ol ki baş eğdi cân «alâ§ itdi
 Devlete irdi fikr-i «â§ itdi

 Ol ki serkeşlik itdi virdi seri
 İki ¡âlemde âteş oldı yiri

 Âña kimse mu…âbil olımadı
 Bir mu…âbil olur da bulımadı

960 Muπtenim oldı leşkeri πâyet
 Kıldı devletle ta«tına ¡avdet

 Geldi ta«t-ı «ilâfetine o şâh
 Burc-ı «urşμd oldı menzil -i mâh

 Yine ol pâdişâh-ı ¡âlemgμr
 Âsumân-ı fütû√a bedr-i münμr

 Cem¡ idüp leşkerini şâhâne
 Yüridi milket-i Alamân’e

 İtdi şimşμr ile o yeri «arâb
 Nitekim mülk-i ¢aydefâ’yı âb
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965 Ol seferden gelüp o şâh-ı cihân
 Cânib-i şar…a oldı merkeb-rân

 Kıldı üç def¡a ¡azm-i cânib-i şar…
 Ru«-ı a¡dâyı itdi kanlara πar…

 Ba¡dehû Polya’ya sefer itdi
 Ânda da kâfire neler itdi

 Ol πazâdan da«μ sa¡âdetle
 Ta«tına geldi ¡izz ü devletle

 Ba¡dezân fet√ kıldı Boπdân’ı
 Kimse fet√ itmemişken ânı

970 Niçe yer da«μ fet√ kıldı o şâh
 Kendü varmadı emr kıldı sipâh

 Hind’e emr itdi ba√rdan leşker
 Aldı şehr ü diyârını yekser

 İtdi ¡âlemde ol şah-ı vâlâ
 Niçe â&âr-ı nâdire peydâ

 Oldı zer sikkesiyle kıymetdâr
 Buldı nâmıyla zμb ü fer dμnâr

 ¡Adl ü dâd âña ¡âdet-i me™lûf
 Lu†f u i√sân vü cûd-ile mev§ûf

975 İrdi her nâ-murâda i√sânı
 Yaπdı her yire lu†fı bârânı

 »â§§a ¢uds-i Şerμf ’e ol server
 İtdi ¡ayn-ı ¡adâlet-ile na≥ar

 Suya mu√tâc olup o Şehr-i şerμf
 Teşnelik ehlin itmiş-idi ≥a¡μf
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 Yaπdı bârân-ı lu†f u i√sânı
 İtdi seyrâb-ı gül gibi ânı

 Çekdi e†râf-ı Beyt-i Ma…dis’e sûr
 İtdi günden güne ânı ma¡mûr

980 Çün âña emr olındı kim üstâd
 Eyleye ol binâları bünyâd

 Kâtib oldum âña bu bende-i √a…μr
 Na@m u ne&r eyledüm ânı ta√rμr

 Gerçi †ab¡ım bu na@ma itdi şurû¡
 Bilmezem â«ir ola mı ma†bû¡

 Bu edebden egerçi bμrûndur
 Lu†f-ı «ânende ândan efzûndur

 Her ne deñlü ki çok «a†â iderin
 Yine yüz ol kadar recâ iderin

985 Kim ki bir §af√asın bunuñ okuya
 Eyüsün gözleye kemini koya

 Ger «a†âsını eyleye ı§lâ√
 ∏amdan iki cihânda bula felâ√

 ¢uds-i Şerμf ’e Cârμ Olan Sunuñ ◊ikâyeti ve 
 A¡yân-ı Erkândan Bir Ehl-i »ayruñ 
 Âña Delâletidür

 İtdi çün pâdişâh-ı kişver-i Rûm
 Arabistân’ı √ükmüne ma√kûm

 Âl-i Osmân’uñ ol diyâr u †araf
 Buldı ta√t-ı √ükûmetinde şeref
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 Emr olundı ki ol diyârı dürüst
 Yaza bir kâtib-i vilâyet cüst

990 Vara şehr-i ¡Arμş’den o debμr
 İde √add-i Furât’a dek ta√rμr

 Geldi ol kâra bir kerem-pμşe
 Â…ıbet fikri âña endμşe

 Özi a¡yân-ı bâb-ı a¡lâdan
 Yüce …adri ânuñ Süreyyâ’dan

 »â†ırı kibr ü kμneden §âfμ
 Keremi «al…a vâfμ vü kâfμ

 Geldi ¢uds-i Şerμf ’e ol ¡â…il
 Kıldı bir cây-i dilküşâ menzil

995 Ba¡dehû kıldı ¡azm-i †avf-ı ◊arem
 Ne ◊arem reşk-i Gülistân-ı İrem

 Ferşi ¡arş-ı ¡alâya †a¡n eyler
 Sa…fınuñ câmı Ay’a †a¡n eyler

 ¢ubbesi sa…f-ı âsumâna deger
 ~uffesi rav≥a-i cinâna deger

 Na¡ra-i Hû-y-ıla öter güm güm
 Âña âheng ider bu nüh târem

 Der ü dμvârı sanki heşt behişt
 Mihr ü mâh ânda iki zerrμn «ışt

1000 Basalı pây âña Habμb-i »udâ
 İremez pâyesine ¡arş-ı ¡alâ

 ~ûfμ …adrin bileydi ol ◊arem’üñ
 Adın añmazdı Rav≥a-i İrem’ün
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 Bu ma…âmı görüp ol ehl-i §avâb
 Didi “tûbâ lehû ve √üsnü me™âb”

 Cân virir gördi câna seyrânı
 Eyledi kûşe kûşe seyr ânı

 ¡Ayn-ı ¡ibretle bakdı her sûya
 Na@arı düşmedi velμ suya

1005 Gördi pür dâπ-ı lâlezârını
 Teşne-dil cümle sebzezârını

 Gülleri yerde pây-mâl olmış
 ∏u§§adan andelμbi lâl olmış

 ∏amdan olmış …ad-i benefşe dü-tâ
 Kanı su kim irişe neşv ü nemâ

 Nergisi «asta vü ≥a¡μf olmış
 Sararub derd-ile na√μf olmış

 Görecek gözi kalmamış çimeni
 Görmeyeli nigâr-ı sμm-teni

1010 Kalmamış bir aπaçda bir yaprak
 Eylemiş başına hevâ toprak

 Yerde yaprak aπaçdan âvâre
 Dönmüş ol âşı…-ı dil-figâre

 Ayru düşmiş ola nigârından
 Ya¡nμ bir serv boylu yârından

 Beñzemez mi âña benüm √âlüm
 Ha ânuñ √âli ha benüm √âlüm

 ±ikr Olan Delμl-i »ayruñ Su ◊a……ında 
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 Ehl-i ¢uds’le Vâ…ı¡ Olan Kelimâtıdur

 ◊arem’ün √âline o devlet-mend
 Görmedi çün nu@@âra kıldı pesend

1015 Didi kim “bu ma…âm-ı cân-ba«şuñ
 Dil-i pejmürdeye revân-ba«şuñ

 Berg ü bârın kader yeli ütmiş
 Ey dirμπâ «arâba yüz tutmış

 Sekiz Uçmaπ-iken hevâdârı
 Niçün enhârı olmaya cârμ

 Selsebμli niçün sebμl degül
 »ayrına kim bunuñ delμl degül

 Câna çün vâcib oldı ta¡@μmi
 Lâzım olmış bu demde termμmi

1020 Acabâ işbu deşt-ile dâπıñ
 Vâdμ vü bostân-ıla bâπıñ

 Girmeye mi ele revân cûsı
 Cüst-ü-cû olsa cûy-ı dil-cûsı

 Didiler yarıcuñ İlâh olsun
 Kerem-i ◊a… saña penâh olsun

 Kelimâtuñda var √urûf-ı §avâb
 Ki sunardın susuzlara âb

 Bu diyâr içre vardır bir kûh
 ¡Ar≥ ider hey™eti ¡u…ûle şükûh

1025 Niçe yirden akar buñârı ânuñ
 Cân virir câna çeşme-sârı ânuñ
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 Alup ol suyı ¢avm-i İsrâμl
 Getürüp eylemiş bu şehre sebμl

 Ne binâsında kaldı resm ü ne reng
 Yokdur ândan nişân meger bir seng

 Gelimez âña ¡azm iderse süvâr
 Yürüse iki günde leyl ü nehâr

 Didi kim baña ânı deñ evvel
 O suyı kim getürdi eñ evvel

1030 Kıldılar def¡μ bir kitâb i√≥âr
 Münderic ânda çok √ikâyet var

 Cümleden biri bu √ikâyetdür
 O su √a……ında «oş rivâyetdür

 ◊ikâyet

 Der bu efsâneyi √ikâyet iden
 Râvμ-yi râstdan rivâyet iden

 Mülk-i Bâbil’de var-idi bir şâh
 Mâlik-i genc ü mâl ü mülk ü sipâh

 Nâmdâr-ıdı ismi Sencârib
 Kanda varsa ¡adûsuna πâlib

1035 Ulu şâh-ıdı ehl-i şevketdi
 ~â√ib-i ¡izz ü ba«t ü devletdi

 Nûş iderken şarâb-ı şev…-engμz
 İtdi mestâne fikr-i şûr-engμz

 Eyledi ¡askerini cem¡ hemân
 Cânib-i ¢uds’e çıkdı oldı revân
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 Cûş idüp dilde …ulzüm-i kμne
 Tμπ çekdi ~udμ…a üstine

 Bir nebμ var-ıdı zamânında
 Katı √ürmetlü idi yanında

1040 Ulu peyπamber idi Şa¡yâ nâm
 Eşiginde nice §adμ…a πulâm

 »aber olurdı «al…a Şa‘yâ’dan
 Fa«r-ı ¡Âlem ile Mesμ√â’dan

 Geliser dir idi iki mürsel
 Hergiz olmayısar birine bedel

 Birisi nâ…aya süvâr olısar
 Dμni dünyâda üstüvâr olısar

 Olısar biri merkebe râkib
 Şâhlar önünce «ıdmete †âlib

1045 Merkebini görüñ o sultânuñ
 Yiri dördünci çar« iken ânuñ

 Bir gün ol şâh’a ◊a≥reti Şa¡yâ
 Didi aç gözüñ ey şeh-i dânâ

 Saña müştâ…dur serâ-yı sürûr
 Meskenüñ niçe ola dâr-ı πurûr

 Eyle var ◊a… cenâbına i@hâr
 Tevbe vü ¡ar≥-ı ¡acz ü istiπfâr

 Çün bu dünyâ degil ma√all-i ma…ar
 Kûs-i ri√let çalındı eyle sefer

1050 Bir niçe ehl-i fa≥lı da¡vet kıl
 Yanuña cem¡ idüp va§iyyet kıl
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 Na§b kıl yirüñe bir ehl-i temyμz
 ~â√ib-i ¡adl ola vü dâd-engμz

 Didi Şa¡yâ’ya Şâh-ı Cem-mikdâr
 Ey emμn-i «azâyin-i esrâr

 Kimden irişdi tapuña bu «aber
 Komadı hiç bende benden e&er

 Didi virdi peyâm Peyk-i Celμl
 ◊âmil-i va√y ya¡nμ Cebrâμl

1055 Sözin işitdi vardı kıldı namâz
 Eyledi Bμ-niyâza ¡arz-ı niyâz

 Ol kadar itdi girye vü lâbe
 Giryeden sanki düşdi girdâbe

 Eyle kerem eyledi niyâzını ol
 ◊a… Te¡âlâ murâdın itdi …abûl

 Geldi Şa™yâ’ya yine Cebrâμl
 Didi saña selâm itdi Celμl

 Yine lu†fundan ol »udâ-yı Se«μ
 Virdi on beş yıl âña ömr da«μ

1060 ¢uds’de bir binâ binâ itsün
 Bir ulu «ayra ibtidâ itsün

 Geldi virdi beşâret ol Şâh’a
 İşidüp itdi minnet Allâh’a

 Âña hem ol kılıç çeken leşker
 Gördiler §ub√-demde sert-â-ser

 Her biri kara yire yüz urmış
 Cân-ı şμrμni ◊a……’a tapşurmış
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 Çünki şeb-«μz ide nihânμ du¡â
 Siper olmaz bu çar«-ı heftüm âña

1065 Âhen-i ok …âmetin kemân kılsa
 Ura her kevkebi nişân kılsa

 Dindi çünkim ~udμ…a’ya bu peyâm
 İn…ıyâd itdi emr-i ◊a……’a tamâm

 Cem¡ idüp ¡askerin re™âyâsın
 Eyleyüp Fa≥l-ı ◊a… temennâsın

 Yedi yılda bu suyı ol Sul†ân
 Getürüp şehr-i ¢uds’e itdi revân

 Her içen didi rû√ı şâd olsun
 Dünya vü ¡u…bâ ber-murâd olsun

1070 Gerçi kim çekdi «ayli renc ü emek
 »ayrla yâd olur …ıyâmete dek

 Pend

 Sen de ey «âce ¡â…il-iseñ eger
 Bâπ-ı ömrüñden eksik-ise &emer

 ‰âlib-i «ayr-ı bâ-§avâb olagör
 ~â√ib-i ecr-i bμ-hisâb ola gör

 İtme bunda sarâyuñı ma¡mûr
 Ger iderseñ hevâ-yı √ûr u …u§ûr

 Mescid ü bu…¡a vü pol et bünyâd
 Olasın √aşr olunca «ayr ile yâd

1075 Sen bu dünyâya i¡tikâd itme
 Bir yalancıdur i¡timâd itme
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 Er olan meyl ider mi dünyâda
 Bir ¡acûz hezâr dâmâda

 Dergâh-ı Sa¡âdet-i Dest-gâha Teşnelikden 
 Beytü’l-Ma…dis Ahâlμsinüñ ¡Ar≥-ı ◊âli ve 
 Pâdişâh-ı ¡Âlem-penâh ◊a≥retlerinüñ ¢uds-i 
 Şerμf ’e Su Getürmege Fermân-ı 
 Vâcibü’l-İmti&âlidür

 Çünki bir …avme ◊a… ¡inâyet ide
 Bμ-sebeb cümle πark-ı ra√met ide

 Gâh olur âb-ı lu†fın itse sebμl
 Eyler âña bir ehl-i «ayrı delμl

 »aber aldı sudan ol ehl-i kerem
 »â†ırında ne πu§§a kaldı ne πam 

1080 Didi yok ¡âlem içre dil-bendüm
 Bu su olsun cihânda ferzendüm

 ◊a≥ret-i Pâdişâh’a ¡ar≥ idelüm
 »ıdmetin üstimüze far≥ idelüm

 Bilürin Şâh «ayra mâyildür
 Dilde14 dellâllıπına …âyildür

 Yazdı bir nâme bâb-ı a¡lâye
 Ya¡nμ dergâh-ı âsumân-sâye

 Ki ey şeh-i kâmrân-ı heft-i…lμm
 Ma@har-ı ra√met-i »udâ-yı Ra√μm

1085 Ne getürdi felek ne gördi sipihr
 ±ât-ı pâküñ gibi dira«şân mihr
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 Âsitânuñda bulmaπa temkμn
 Bûse-gâh itdi «usrevân-ı zemμn

 Kişver-i ¢uds’e cilveger şâhâ
 »a≥retüñdür bu dem »alμl-âsâ

 Ehl-i ¢uds ü müsâfir ü √uccâc
 Şimdi ol şehirde suya mu√tâc

 Femde gûyâ zebân-ı her teşne
 Dil çıkarmış πılâfdan deşne

1090 Ol zebân teşnelik nişânesidür
 Dildeki âteşiñ zebânesidür

 Umulur bunca teşne-i pür-tâb
 Âb-ı lu†fuñla olalar seyrâb

 İrdi çünkim o nâme-i mes†ûr
 »âtır-ı şâha virdi «ayli sürûr

 Didi ¢uds-i Şerμf ’e çok demdür
 İştiyâ…ım göñülde mu√kemdür

 Fikrim ânı ¡imâret itmekdür
 Belki varup ziyâret itmekdür

1095 İtdi lu†fından ânı fa≥l-ı İlâh
 Bunca peyπambere ¡ibâdet-gâh

 »â§§a ol cem¡-i mürselμne sirâc
 Gelüben ândan eyleye mi¡râc

 Bir zamân ânı ◊a≥ret-i Dâvûd
 Bunca idindi yapmaπa ma…§ûd

 Olmadı ¡â…ıbet müyesser âña
 Melik-i ¡âlem iken musa««ar âña
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 İrdi ömr-i ¡azμzi pâyâna
 Virdi ◊a… mülkini Süleymân’a

1100 Eyledi ol ma…âmı bünyâd ol
 Kodı ¡âlemde bir güzel âd ol

 Çünki lu†fından ol »udâ-yı πanμ
 Yirlerine √alμfe itdi beni

 Belki de vâcib oldı bμ-ta…§μr
 Eyleyim Beyt-i Ma…dis’i ta¡mμr

 Evvelâ âña su getürsünler
 Ol binâya hemân el ursunlar

 Dimesünler ki çok «azμne gider
 Bir içim suyı biñ «azμne deger

 Âbdan √ayy degil midür her şey
1105 Ve mine’l-mâ’i küllü şey™in √ayy

 ±ikr Olan Merd-i ¡Â…ıbet-endμşüñ Cûybâra 
 Varup Temâşâsı ve Cûybâruñ ◊âl Dili ile 
 Rûzgâr-ı Zūr-kârdan Âña Şekvâsıdur

 Şâhdan oldı bu resme çün fermân
 Def¡μ yazıldı √ükm-i âlμşân

 Vârid oldı o √ükm-i sul†ânμ
 Göricek ol delμl-i «ayr ânı

 Cân u dilden sevindi şâd oldı
 Şâd olsun ki ber-murâd oldı
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 At egerletdi ol dem oldı süvâr
 İdemedi fera√dan evde …arâr

1110 Yel gibi seyr-i sebze-zâr itdi
 Su gibi ¡azm-i cûybâr itdi

 Menzili oldı çün ânuñ leb-i cû
 Cûylar dökdiler ayaπına su

 Sanki her ¡ayn bir dehân oldı
 Her çimen âña bir zebân oldı

 Didiler yıllar oldı kim zâruz
 Yaş döküp zâr u zâr aπlaruz

 Kanı ol dem ki evvelde bir dem idi
 ◊arem-i ¢uds bize ma√rem idi

1115 Şev…-ile yüz sürerdik ol ◊areme
 Ma√rem idük √arμm-i mu√tereme

 Cilve eylerdük ânda çün †âvûs
 Şimdi va§lından olmışuz me™yûs 

 Ehl-i ¢uds ânda derd ü √asretde
 Bunda biz iştiyâ… u ri……atde

 Ânlaruñ baπrı hicr-ile pür-tâb
 Bunlaruñ çeşmi cevr-ile pür-âb 

 Pâde kalduk ¡inâyet eyle bize
 Elümüz tut şefâ¡at eyle bize

1120 Bunda ger bu işe delμl olasın
 Ânda sâ…μ-i selsebμl olasın

 Söylediler çü remz ü ri……at-ile
 Sözi fehm eyledi firâset-ile
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 Diñledi gûş-ı hûş-ile ânı
 Eyledi derde göre dermânı

 Ol sular kim o kûhsârı ma…âm
 Eyleyüp rûz u şeb akardı müdâm

 Her biri başka bir buñâr-idi
 Cennet enhârı gibi cârμ-y-idi

1125 Her biri çeşme-i revândan ele≠≠
 Her ne kim eydir-isem ândan ele≠≠ 

 Gördüm ol çeşmelerle ol dâπı
 Ayaπına getürmüş Uçmâπı

 Sandum ânı bir ehl-i ¡uzletdür
 Meskeni kûşe-i ferâπatdür

 Dâmenin çekmiş iki ¡âlemden
 Göz yaş-ıla pür eylemiş nemden

 ¢alemimden akan nebât olsa
 Belki ser-çeşme-i √ayât olsa

1130 Va§fı ol sularuñ beyân olmaz
 Şer√ kılmaπla zebân olmaz

 Ba√rdan bâri …atresin diyelüm
 Her birin başka şer√ eyleyelüm

 ¡Ayn-ı A¡†ân

 Gelelüm imdi ¡Ayn-ı A¡†ân’a
 Ki virir va§fı yüz §afâ câna

 Nûşı âb-ı √ayâta meşrebdür
 İrdügi «astaya mücerrebdür



Fezâ’il-i Kuds 241

[48b]



METİN - Kudüs’ün Faziletleri242

[49a]

 Ol sudan el yuyan marμ≥ u şikest
 Yudı dil-«astalıkdan ol dem dest

1135 Didiler kim bir ehl-i ¡irfânı
 Âb-ı Nμl ile itdi vezn ânı

 Ol girân mâ bunuñla olmadı deng
 Egdi mμzânda başını çün seng

 ¡Ayn-ı Ferrûc

 ¡Ayn-ı Ferrûc’ı seyr iden âdem 
 Komadı cânda πussa dilde elem

 Eyle kesb eyledi §afâ cânı
 Göze almadı âb-ı √ayvânı

 Ger yüze gelse çeşme-i √ayevân
 Der-idüm ¡aynıdur ânuñ bu hemân

1140 Üsti bir birkedür ¡a≥μmü’ş-şân
 Birke ta√tından olmış ol su revân

 Birkenüñ suyı itmez âña nüfûz
 Çaπlayu çaπlayu akar şeb ü rûz

 ¡Ayn-ı ~âli√

 ¡Ayn-ı ~âli√ gibi kanı bir su
 Kim ola dil-pe≠μr ü hem dil-cû

 Bir ¡aceb daş içindedür başı
 Çeşm-i ¡âşı… gibi akar yaşı

 Geh terennüm ider √azμn √azμn
 Derdmendâne gâh âh u enμn
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1145 Bu …adar âh u nâlesine sebeb
 Cevr-i gerdûn-ı bμ-vefâ mı ¡aceb

 Sanmañuz giryesini beyhûde
 Aπlar ol tâ irince ma…§ûde

 Vâdi’l-Ebyâr

 Mesken olmış berμne bir vâdμ
 Vâdi’l-Ebyâr’dur ânuñ adı

 Bir yüce dâπ âña mekân olmış
 Âb-ı √ayvân gibi nihân olmış

 Meyli âbıñ değilken a¡lâya
 Lμk meyl eylemiş bu bâlâya

1150 Zeyn olup çevresi §anavberle
 Ba√& ider √av≥ı √av≥-ı kev&erle

 Kim o mâ varsa der o mâ külle mâ
 Nûş iden teşne dillere “sa√√â”

 ~ıfat-ı Kâr«âne-i Âb

 Çünki ma≥mûn-ı √ükm-i ¡âlμşân
 Ol idi kim uçar cû-yı revân

 Gele ¢uds-i Şerμf ’e ola sebμl
 ◊â§ıl ola tamâm-ı ecr-i cezμl

 Eyleyüp √ükm-i mûcib-ile ¡amel
 Bμ-teva……uf binâya urdılar el

1155 Cem¡ olup Rûm u Şâm’dan üstâd
 Sa¡d sâ¡atde urdılar bünyâd
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 Her ne işe ki başlasa bennâ
 Eyler-idi o demde ânı binâ

 Tμşe urdıkca senge seng-tırâş
 Dâπ iderdi §adâ-y-ıla sâbâş

 Yirler oldı ki laπm urup niçe ten
 Ma…ar oldı olara …a¡r-ı zemμn

 Ele aldıkca ânda pμşelerin
 Semek işitdi ≥arb-ı tμşelerin

1160 Künkciler çü girdi tezgâha
 Eylediler tevekkül Allâh’a

 Çar«ı devr itdirüp felek-âyμn
 ◊ased itdi tamâm çar«-ı berμn

 Künk aπız açmış-ıdı teşne mi&âl
 Kanı yâ Rabb diyû ol âb-ı zülâl 

 Çün lökünciye degdi nevbet-i kâr
 Göge çıkdı §adâ-yı ≥arbet-i kâr 

 İşe girdikde seng-i bμ-ta…§μr
 Ellerinde olurdı mûm u «amμr 

1165 Künge alup hemân suyolcuları
 Kapdılar suyı kaçdılar ileri

 Her ne vâdμye kim revân oldı
 Gül gibi geldi gülistân oldı

 Çimen vü lâle-zârı bitdi ânuñ
 Güli açıldı «ârı gitdi ânuñ

 Eyle bitdi ekinleri gûyâ
 Mevc ururdı bir yeşil deryâ
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 Yine lu†f-ı ◊a…-la oldı πarμ…
 Fu…ârâ nâna âba kalup √arμ…

1170 Mâl-i bμ-√ad kim oldı âña sebμl
 ±ehebi sμme kıldılar tebdμl

 ±ehebi âña kμse kμse döküp
 Sμm-i «âm aldılar bedel küp küp

 Nice sμm ide belki Ra√met-i ◊a…
 ~â√ibü’l-«ayrı nûra müstaπra…

 Gerçi her «ayra vardur ecr-i cezμl
 Kanı su «ayrı gibi «ayr-ı cemμl

 Bir su vermekle gör ki bir fâcir
 Nice irişdi devlete â«ir

 ◊ikâyet

1175 Deşt içinde meger bir ehl-i günâh
 Bir seg-i teşne-dil görür nâgâh

 Çekmiş ödden zebân zebânından
 Bir ramak kalmamış revânından

 Def¡μ destârını takup külehe
 Resen ü delv düzdi saldı çehe

 Çekdi delvi çıkardı ol «oş-«û
 Nâ-tüvân kelbe virdi bir dem su

 Soñra Peyπamber eyle virdi «aber
 Gitdi μmân-ıla cihândan ol er

1180 ¡Afv idüp cümle-i günâhını ◊a…
 Cennete doπrı kıldı râhını ◊a…
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 ◊amdülillâh ki pâdişâh-ı cihân
 Eyledi ¢uds’e çeşmelerle revân

 Buldı nûş idenüñ revânı §afâ
 Bμ-√isâb itdiler du¡â vü &enâ

 »âce sen bilmedüñ &evâbın ânuñ
 ◊a… bilür ecrini hisâbın ânuñ

 Sen de ¡â…ilseñ eyle endμşe
 Ol vefâ-¡âdet ü kerem-pμşe

1185 Azdur dime varuñ itme dirμπ
 Yaπagör teşne üstine çün mμπ

 ¢udret el virse idegör i√sân
 Ki ne saña kalur ne πayra cihân

 ~û’nuñ Mevlid-i ¡μsâ ¡Aleyhisselâm Olan Beyt-i 
 La√m Nâm ¢aryeye Vâ§ıl Olduπıdur

 ¢arye-i Beyt-i La√m o câ-yı §afâ
 Ya¡nμ mevlûd-i ◊a≥ret-i ¡μsâ

 Bir yüce yerde vâ…ı¡ olmış o kûy
 Peyk fikr irmez itse biñ tek-ü-pûy

 Ânda var bir ¡a@μm …al¡a vü deyr
 Niçeler varup eyler ânı seyr

1190 Ânı seyr itmeden murâd-ı §arμ√
 Göreler doπduπı ma√alli Mesμ√

 ¢al¡ayı ◊a≥ret-i Ömer almış
 Ol zamândan «arâb olup kalmış
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 Şimdi ma¡mûrdur o kûy-i ¡a≥μm
 Kâfir ü Müslümânlar ânda mu…μm

 Râh-ı âb uπradı çün ol kûya
 ∏ar… oldı susuzları suya

 Cem¡ olup cümle «al…ı ol kûyuñ
 ‰âlibi da«μ râπıbı suyuñ

1195 Didiler geldi su mekânımuza
 ◊a… bilür su sepildi cânımuza

 Bir keremdür ki itmiş ol server
 Yok mı andan bize de √akk-ı na@ar

 Eylediler tâ ânuñla kesb-i √ayât
 Âdem ü va√ş ü †ayr u √ayvânât

 Gördiler var †aleblerinde §avâb
 Virdiler istedükleri …adar âb

 Yapdılar ânda iki √av≥-ı la†μf
 Ki degil √üsni …âbil-i ta¡rμf

1200 Biri ma«§û§ oldı insâna
 Birisi va√ş ü †ayr u √ayvâna

 Dikdiler ayaπına bostânlar
 Akduπı vâdiye gülistânlar

 Şecer-i gülde âteşμn gülden
 Oldı ol vâdμ vâdμ-i eymen

 Birkelerden gü≠er idüp ol mâ
 Teng bir laπıma uπradı ammâ

 ‰ûlın ol laπımuñ eyleyüñ ta√mμn
 Didi var iki bin zirâ¡a ya…μn
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1205 Deldiler açup ol laπımı hemân
 Ola ândan revân ol âb-ı revân

 Girüp ol kâra bir niçe §annâ¡
 Eylediler √u≥ûr-ı …albe vedâ¡

 Kâra meşπûl oldılar şeb ü rûz
 Tâ ola kâr ¡â…ıbet fμrûz

 Açdılar yir yir âña revzenler
 Dikdiler niçe şem¡-i rûşenler

 Şu¡le-i şem¡ ü pertev-i revzen
 Kıldı ol tμre laπım için rûşen

1210 Eylediler o laπım-ı tengi vasμ¡
 Sa…fını sa…f-ı «âne gibi refμ¡

 Dokuz ay çekdiler o laπma elem
 Geldi bir yüce dâπa basdı …adem

 Su Bir Kûh-ı Bülend’e Vâ§ıl ve Ânda Ehl-i Kâra 
 Tamâm Mihnet ü Meşa……at ◊â§ıl Olduπıdur

 ~un¡-i Yezdân-ı Pâke yüz ta√sμn
 Ki ânuñ §un¡ıdur zamân u zemμn

 Yiri su üzre ber-…arâr idüp
 Mμ«-i kûh-ıla üstüvâr idüp

 Girü yir üzre etdi âbı revân
 Eyledi ¡ârife bu remzi ¡ayân

1215 Ya¡nμ her kim tevâ≥u¡ ide çü «âk
 İçi ve daşı su gibi ola pâk
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 ¡Â…ıbet ol su nitekim ırmâπ
 Geldi bir dâπa uπradı niçe dâπ

 Fev…i ¡arş-ı a¡lâda ol dâπuñ
 Ta√tı ta√t-ı serâda ol dâπuñ

 Tutdı rûy-ı zemμni pehnâsı
 İrdi ¡arş-ı a¡lâya bâlâsı

 Âña bir laπım kılmış üstâdı
 Alçaπ-ıdı velμk bünyâdı

1220 İşe âsân osun diyû §âni¡
 Câ-yı tengini eyledi vâsi¡

 Tâ ki mμzânı tuta vüs¡at-ile
 Döşene künk içine râ√at-ile

 Soñra termμme olsa mu√tâc ol
 Bula üstâdı âña varmaπa yol

 Evvel ol resme dâr-ıdı hem seng
 Girmeğe âdem eylese âheng

 Sıπmaz-ıdı âña sürünmeg-ile
 Şimdi at-ıla sezmezem egile

1225 Kazdılar …ullesinde bir niçe çâh
 Yolun artmaπı-y-çün olmaπa râh

 Kazdılar niçe yirde daş çıkdı
 Dil-i üstâdı daş-ıla yakdı

 Bir niçe yiri â«ir el virdi
 Meger Allâh’dan meded irdi

 İndiler ânda seksen arşun yir
 Laπıma irgürdi ¡â…ıbet takdμr
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 Kurdılar ilerü gele diyü kâr
 Her leb-i çâha çar«lar tekrâr

1230 Dâπda diñleseñ o çar«ları
 Öter-idi niteki kebk-i derμ

 Remzile dirdi gerdiş-i devvâr
 Kime yâr oldı kim saña ola yâr

 Çekilüp çar«ıla türâbı ânuñ
 Oldı ânuñla fet√-i bâbı ânuñ

 Çekdiler ânda da«μ «ayli emek
 Cânib-i ¢uds’e geçdiler giderek

 Yolı bir birkeye ulaşdı ¡aceb
 ¢al¡a-i ¢uds’e düşmiş idi …arμb

1235 Sanur-ıdı gören o bünyâdı
 İki dâπ arasında bir vâdμ

 Saldılar suyı birkeye fi’l-√âl
 Oldı âb-ı revânla mâl-â-mâl

 Birke âb-ı revânla toldı tamâm
 Seyrine çıkdı niçe serv-i «ırâm

 Şehrüñ ey nice sμm-ten mâhı
 Atulurdı içine san mâhı

 Su yüzünde yüzerdi her mehveş
 Nilgûn-i âsumânda sanki güneş

1240 Birke önünde var-ıdı bir yol
 Şâh-ı râh-ıdı «alk-ı ¡âleme ol

 Bundan özge yol olmaz insâna
 Gide doπrı »alμl-i Ra√mân’a
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 Yapdılar ol yol üzre bir çeşme
 Nicesi çeşme nûrundan eşme

 Tâ…ını itdiler mu…arnes ânuñ
 ¡Aksi düşdi meh-i mu…avves ânuñ

 Lülesini ru«âm-ı a√merden
 Çevre yanını ak mermerden

1245 Yazdılar ânda bir güzel târμ«
 »ûb «a††-ıla bμ-bedel târμ«

 Öyle na…ş eyledi ânı na……âş
 Görse na……âş-ı Çμn ide sâbâş

 Bir yaña çeşme selsebμl-i sebμl
 Bir yaña birke mevc urur çün Nμl

 Bir yaña cû-yı çeşme şehd-âmμz
 Bir yaña âb-ı birke mevc-engμz

 »ûblar bir yaña temâşâcı
 Her biri mülk-i ¡a…la yaπmâcı

1250 Görmeyen yıllar-ıla cânânın
 Gördi ol cem¡ içinde sul†ânın

 İtdi çeşm-ile √av≥ı lu†f-ı İlâh
 Cümle şehir ehline teferrüc-gâh

 Sunuñ Şehre Vu§ûli ve ◊arem-i Şerμf ’e Du«ûli

 Bir mübârek dem-i hümâyûnda
 Sa¡d sâatde va…t-i  meymûnda

 ¡Âkıbet itdi Şehr-i ¢uds’e du«ûl
 Teşne diller murâda buldı vu§ûl
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 Çekdiler şehr içinde çok za√met
 Ânda za√met çekenlere ra√met

1255 ◊arem’e irdi çün ol âb-ı revân
 Kendüden gitdi vâlih oldı hemân

 Bir «ırâm-ıla geldi oldı bedμd
 Her gören √â§ıl itdi ömr-i medμd

 İtdi bir †urfa nâz-ıla harekât
 Çimen emvâtına irürdi √ayât

 Gör ol âb-ı la†μfüñ âdâbın
 ◊arem’üñ basmadı geçüp bâbın

 Geçdi ta√tından işiginüñ ol
 Budur ehl-i tevâ≥u¡ olana yol

1260 Baπrına basdı koçdı ânı ◊arem
 Nitekim selsebμli Bâπ-ı İrem

 Didi müştâ…ıdum §afâ geldüñ
 Mer√abâ yüzümi basa geldüñ

 Ben saña cismim baña sen rû√
 Rû√suz olmasun ten-i mecrû√

 Bunda olur dirler-idi √aşr-ıla neşr
 ◊amdülillâh senüñ-ile oldum √aşr

 Tâze cân buldı ma…demüñle bu ten
 Kanı ol münkerân-ı √aşr-ı beden

 Âb-ı Revânuñ ¢udûmiyle ◊arem-i Şerμf 
 ‰arâvet ◊â§ıl İtdügidür

1265 Tâzelendi yine Cemâl-i ◊arem
 Nitekim Gülistân-ı Bâπ-ı İrem
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 Gül gibi güldi yine lâleleri
 Yüz suyı √â§ıl itdi jâleleri

 Zeyn olup rav≥a vü gülistânı
 Reng ü bû √â§ıl itdi bostânı

 Her nebât ü dira«t-ı pejmürde
 Ki susuzlukdan olmış efsürde

 Oldı ser-sebz ü dil-güşâ vü bülend
 Bir mehüñ «a†† u …addine mânend

1270 Sebze seccâde saldı «a≥râ-fâm
 Sebz «il¡atler itdi ânda …ıyâm

 Ol beşâret ile benefşeleri
 Secde-i şükre kodı cümle seri

 Eyledi andelμb-i naπme-serâ
 Vird ü tesbμ√-i §ub√ u şâmı edâ

 Gülleri bir yaña tebessüm ider
 Murπ-ı tesbμ√-«ân terennüm ider

 Âblar «od sürûd idüp dilkeş
 İtdiler istimâ¡ idenleri πış

1275 ∏onçe ammâ tutup tarμ…-i edeb
 Baπladı «ande vü sü«andan leb

 Lâle bir «ûb sürme-sây oldı
 Mμl pμrûze renge cây oldı

 Yâ elif arasında râh itdi
 Nefy içün ânı “lâ-ilâh” itdi

 Na≥ar itdi o nefye bir âgâh
 Cân u dilden çaπırdı “illallâh”
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 Dμde-i nergμse fer geldi
 Çeşmine …uvvet-i ba§ar geldi

1280 Gördi ânuñla cümle âfâ…ı
 ∏ayrıyı fâni vü ânı bâ…μ

 Didi olsun o dμdeler a¡mâ
 Ki olmayalar ânuñ ile bμnâ

 ¢uds-i Şerμf ’de Binâ Olan Şâdurvânuñ ve 
 Çeşmelerüñ ±ikridür

 Çünki âb-ı revânla ¢uds-i Şerμf
 Zμb ü fer buldı πâyet oldı la†μf

 Yapdılar devletinde ol şâhuñ
 A…§atullâh’la ~a«ratullâh’uñ

 Ara yirinde «ûb şâdurvân
 Göricek olur ânı şâd revân

1285 Yapdılar çâr çeşme-i ¡âlμ
 Su gibi be≠l kıldılar mâli

 Her birinüñ binâsı bir dürlü
 Reng ü nûrı §afâsı bir dürlü

 İtdiler niçe yirlere ta…sμm
 Nitekim sμmi şâh-ı heft i…lμm

 Kilk-i si√r-âferinde yok o zebân
 Ki ide cümlesini şer√ u beyân

 Lμkin ol çeşmelerle şâdurvân
 Ki oldı her biri bμ-na≥μr-i cihân
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1290 ±ikr olunmamaπın revâsı yok
 Âña tab¡uñ da«μ rı≥âsı yok

 ~ıfat-ı Şâdurvân

 Ey müdevvir-i binâ-yı ¡âlμşân
 ◊av≥-ı kev&er mi&illü şâdurvân

 Eyle sa¡y-ıla oldı bünyâduñ
 Yılladı her daşuñda üstâduñ

 Râst bedr olmış aya beñzersin
 Câm-ı giti-nümâya beñzersin

 Câm-ı giti-nümâ √abâbuñdur
 Râ√-ı rû√ âña cû-yı âbuñdur

1295 İden eşkâlüñ a√senine heves
 Görsün o şekl-i müstedμri ki bes

 Saña πâyetde virdi …ıymet ü fer
 İki yanuñda ol iki gevher

 Birisi ya¡nμ Mescid-i A…§â
 Birisi da«μ ¢ubbe-i Sa«râ

 Çeşme-i Bâb-ı »u††a

 Ey mübârek binâ-yı ¡âlμ-…adr
 Âsumân-ı şerefde Keyvân-sadr

 Sensin ol çeşme-i √ayât-ı ebed
 Ki seni yapdı dest-i lu†f-ı A√ad

1300 Lu†f-ı ◊a… itmese seni bünyâd
 Saña …âdir olur mı âdem-i zâd
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 Döküp eşkini çeşm-i nemnâkin
 ¢ıbletine teveccüh-i pâkin

 Yok rükû¡ı bu nice …âmetdür
 ¢ad degildür bu bir …ıyâmetdür

 Çeşme-i Bâb-ı »u††a’dur aduñ
 Rû√a râ√at irişdirür yâduñ

 Tâ ebed ey sebμl-i reşk-i †ahûr
 Bed-na≥ardan ◊a… eylesün seni dûr

 Çeşme-i Bâb-ı Silsile

1305 Ey mu¡allâ binâ-yı bμ-mânend
 Bâπ-ı lu†f içre serv gibi bülend

 Ey pesendμde-i «â§§ u ¡âm
 Sensin ol çeşme-i la†μf-endâm

 ¢âmetüñ görse sidreden ‰ûbâ
 Pâyuña yüz sürerdi bμ-ser ü pâ

 Lâ dimez kimse …ad ü …âmetüñe
 Hiç söz yok senüñ le†âfetüñe

 Oldı târμ«ine yazılmaπa «a†
 Şeb devât vü kevâkib âña nu…a†

1310 ◊areme karşu göz açup her bâr
 Yaş dökersin niteki ¡âşı…-ı zâr

 Çeşme-i Bâb-ı Silsile nâmuñ
 »oş §afâ ile geçsün eyyâmuñ

 Çeşme-i ◊ammâmü’l-¡Ayn 
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 Ey binâ-yı şerμf ü ¡âlμ-…ad
 Reşk-i ser-çeşme-i √ayât-ı ebed

 Çeşme ammâ ki ¡ayn-ı mâ-i †ahûr
 Akıdur lüleñ âb yirine nûr

 ¡Âlem-i cândadur meger başuñ
 Ki bu resme la†μf akar yaşuñ

1315 Gördi ol kim küşâdedür ¡aynı
 Kemerüñde …âbe …avseyni

 Şemseler kim kazıldı §adruñda
 Kıldı efzûn bahâñı …adrüñde

 Şemsede na…ş olan terencelerüñ
 Yüzi suyını dökdi πoncelerüñ

 Seni ◊a… saklasun yavuz dilden
 Âb-ı §âfuñ küdûret-i kilden

 Çeşme-i Bâbü’n-Nâ@ır15

 Ey musanni¡-i binâ-yı bμ-hemtâ
 Çeşmeler içre çeşme-i zμbâ

1320 Tâk mı bu meh-i mu…avves mi
 ¢avs burcı mı ya mu…arnes mi

 Şemse midür bu yo«sa şemse-i mihr
 Bu kemer mi yâ«ûd hilâl-i sipihr

 Tâ…-ı gerdûna †a¡n ider kemerüñ
 Şemse-i şemse da«μ şemselerüñ

 Ol mu…arnesdeki müna……aş †ob
 Görinür çar«da güneş gibi «ûb
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 Kıldı †ût ¡ar≥a-i hüner na……âş
 Dest-i …udret mi kazdı itdi tırâş

1325 Her gice encüm ey ¡imâret-i «ayr
 Göz açup §ub√a dek ider seni seyr

 Beyt-i Ma…dis’de dimezem ammâ
 Da«μ mi&lüñ getür[me]di dünyâ

 ¡İmâret-i Mescid-i A…sâ ve ¢ubbe-i ~a«râ

 Ol zamânda  ki şâh-ı deryâ-kef
 ¢uds’e sularla virmiş ebedμ şeref

 ~a«ratullâh’la Mescid-i Aksâ
 Olmış idi «arâb ser-tâ-pâ

 ¢ubbeler eyle olmış-ıdı «arâb
 Va…t-i bârânda içine akan âb

1330 Kapularından akmasa fil-√âl
 Mescid olurdı suyla mâl-â-mâl

 Girse bir mü™min ol ma√alde âña
 Bμ-şekk olurdı ke’s-semek fi’l-mâ

 Dil-i ¡âşı… gibi §ını… her câm
 Her †araf-ı yirde rμze rμze ru«âm

 Çürüyüp örtüsinde cümle «aşeb
 Âsiyab-ı felek un itmiş heb

 Açup aπzını çâk-ı her dμvâr
 Ber-zebân olup âña merdüm-i mâr

1335 Didi âşikâre vü pinhân
 Bμ-vefâdur bu çarh-ı bed-peymân
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 Çünki bu √âli A…§âtullâh’uñ
 Oldı rûşen ≥amμrine şâhuñ

 Câyiz olmadı hiç yanında
 Ki «arâb ola ol zamânında

 Emr kıldı o menba¡-ı i√sân
 ¢uds ola Ka¡be gibi âbâdân

 Lâzım ise eger esâs-ı cedμd
 Eyleyeler binâ idüp tecdμd

1340 Eyle sa¡y ideler o bünyâda
 Olmaya da«μ mi&li dünyâda

 Yapalar ihtimâm idüp ânı
 Bir binâ ideler Süleymânμ

 Geldi mi¡mârlar o kâr üzre
 Ol ma…âm-ı büzürgvâr üzre

 Gördiler sa†√ını «arâb u yebâb
 Başdan başa köhnemiş a«şâb

 Kûh-ı Ba…râ≥’dan kesüp «aşebin
 Her biri kâra kerem idüp †alebin

1345 Gözlerine √arâm idüp «âbı
 Ba√rdan çekdiler ol a«şâbı

 Girdi ol kâra bir nice neccâr
 Cân u dilden …amusı †âlib-i kâr

 Açdılar üstin ol ma…âmlaruñ
 ¢a§r-ı cennet mi&âli bâmlaruñ

 Cümle a«şâbını idüp tebdμl
 Eylediler yenileyüp tekmμl
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 Bir yıl ol kâra ihtimâm oldı
 Çünki neccâr işi tamâm oldı

1350 Rûm’dan geldi bir mu¡allim-i «â§
 Örte tâ kim üzerlerine ra§â§

 Eyle üstâd-ıdı o nμgûkâr
 Bir nice fende §â√ib-i â&âr

 İdinüp ¡avn-i Kirdgâr’ı @ahμr
 Şev…-ile girdi kâra bμ-te™«μr

 Köhne lev√-i ra§â§ her ne …adar
 Ânda buldı ise ol ehl-i hüner

 Eridüp dökdi taze lev√-i cedμd
 İtdi ânuñla çok yirin tecdμd

1355 İktifâ eylemedi çün o ra§â§
 İtdi üstâd bir ta§arruf-ı «â§

 ◊arem içre zamân-ı a…demden
 Var-ımış rμ«te türâb-ı kühen

 Eski kurşun türâbı imiş o «âk
 İtmemiş kimse nidügin idrâk

 Ol türâbuñ içinden ol «oş-kâr
 ~âfμ kurşun çıkardı biñ …antâr

 Kıldı ânuñla eyleyüp i…dâm
 Ol ma…âmâtuñ örtüsini tamâm

1360 Oldı kurşunla …ubbeler çü tamâm
 »acil oldı sipihr-i heft-endâm

 Çünki kurşuncı kıldı kârını zer
 Girdi ol kâra bir nice zerger



Fezâ’il-i Kuds 279

[58a]



METİN - Kudüs’ün Faziletleri280

[58b]

 Aksâtullâh’la Sahratullâh’a
 Nice lâyı…sa ◊a≥ret-i Şâh’a

 İşlediler ¡alemler altûndan
 Şu¡ledâr âfitâb-ı gerdûndan

 Ne ¡alem nûrdan behiştμ serv
 Âña kerrûbiyân-ı ¡arş te≠erv

1365 Şu¡lesi gicede şihâb gibi
 Pertevi gündüz âfitâb gibi

 ¡Alem üzre o zer-hilâl-i cedμd
 Görinürdi felekde san meh-i ¡μd

 Saldı e†râf-ı ¡âleme pertev
 ¢ubbe-i âsumânda san meh-i nev

 Câmlar kim düşüpdi hep meksûr
 Olmış idi memerr-i cins-i †uyûr

 İşledüp tâzesin niçe elvân
 Her biri güneş gibi tâbân

1370 Ânda üstâd bir ¡ilâc itdi
 Sengle şμşe imtizâc itdi

 Çün tamâm oldı işi câmlaruñ
 Yapdılar yirin ol ru«âmlaruñ

 Ki yıkılup şikest olmış idi
 Her biri yirde pest olmış idi

 ¡Ûr kalmış idi ânda her dμvâr
 Soymış idi felek √arâmμ-vâr

 Sa¡ylar eyleyüp o kâra tamâm
 Her ne yirde bulundı ise ru«âm
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1375 Biçdiler el urup ru«âmlara
 »il¡at itdiler ol ma…âmlara

 Eylediler şu resme ânı binâ
 Oldı evvelkiden da«μ zμbâ

 Ol mübârek ma…âm √ürmeti-y-çün
 Pâdişâhuñ du¡â-yı devleti-y-çün

 ~a«ratullâh’da itdiler ta¡yμn
 Günde yüz …ârμ-i Kitâb-ı Mübμn

 Günde yüz cüz™ …ırâ™at eylerler
 Her se√er ki tilâvet eylerler

1380 ◊ürmeti-y-çün İlâhμ ¢ur™ân’uñ
 Sen çoπ it ömrüni o Sul†ânuñ

 Ki itdi ömründe ol çok i√sânlar
 Kıldı ma¡mûr ¡adli vμrânlar

 ¢uds’i vμrân-iken idüp ma¡mûr
 İtdi ma√§ûr sûr-ıla nice sûr

 İtmiş âfâ…ı ¢âf Dâπı devr
 Olmış altında †â…-ı †â…at-ı &evr

 Kesilüp niçe dâπ «arc oldı 
 Belki bir …ulesinde derc oldı

 ¡İmâret-i Sûr-ı ¢uds-i Şerμf

1385 Yapdı çünkim o ¡âlemüñ şâhı
 A…sâtullâh’ı ~a«ratullâh’ı

 Ol ma…âmâtı eyledi i√yâ
 Oldı evvelkiden da«μ zμbâ
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 Âña a¡dâdan irmemege gezend
 Neyledi gör o şâh-ı devlet-mend

 Emr kıldı ki Beyt-i Ma…dis’i cüst
 İdeler sûrla i√â†a dürüst

 Bulalar ol esâsı kim evvel
 İbn-i Dâvûd yapmış idi ezel

1390 Ol esâs üzre yapalar ânı
 Bir binâ ideler Süleymânμ

 Hem o dem itdi şâh-ı cem-mikdâr
 Bir «ıredmendi mâla defterdâr

 Ola ta√t-ı yedinde mülk-i ¡Arab
 Ola mesned-nişμni şehr-i ◊aleb

 Âña ısmarlayup didi tekrâr
 Varasın Beyt-i Ma…dis’e zinhâr

 Âña emr eyledüm ki yapıla sûr
 Ola ol da Medμne-veş ma¡mûr

1395 Bulasın çünki ol ma…âma vu§ûl
 Cân u dilden idüp bu emri …abûl

 Sûrı yapmaπa ihtimâm idesün
 Rûz u şeb ihtimâm-ı tâm idesün

 Vardıπuñ gibi sal binaya esâs
 Eyleme πayrıya bu emri …ıyâs

 Didi kim emr pâdişâhuñdur
 Pâdişâh-ı cihân-penâhuñdur

 Bûs idüp pây-ı ta«t-ı şâhı hemân
 ¡Azm-i râh itdi ol kerμmü’ş-şân
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1400 Eyle sür¡atle oldı yola revân
 Ki bulaydı iderdi †ayy-i mekân

 Âncılayın kerμm ü kân-ı edeb
 Kılsa †ayy-i mekân da«μ ne ¡aceb

 ¡Â…ıbet çün müyesser itdi İlâh
 Kıldı ¢uds-i Şerμf ’i menzilgâh 

 Gezdi e†râf-ı şehri ser-tâ-ser
 Tâ ki sûr-ı …adμme ide na@ar

 Sûrdan gördi ne e&er peydâ
 Yir yüzünde ne bir √acer peydâ 

1405 Bir iki yirde var-ıdı ancak
 Köhne tolmış ¡alâmet-i «endek 

 Dûrını ölçdürdi ol «oş-nâm
 Beş biñ üç yüz zirâ¡ geldi tamâm

 Emr kıldı esâsı açmaπa
 Nâmeler yazdı sola vü saπa

 İtdi her cânibe o dem irsâl
 Uçdı her nâme bir √amâme mi&âl

 ◊aleb ü Mı§r u Şâm’dan üstâd
 Getürüp sûra saldılar bünyâd

1410 Çıkdı şehrüñ …amu a√âlμsi
 Ehl-i ta√…μ…i vü mevâlμsi

 ◊â≥ır-ıdı o cem¡ içinde o gün
 İki ¡ilmiyle ¡âmil ehl-i derûn

 Birisi âfitâb-ı burc-ı vefâ
 Birisi mihr-i âsumân-ı §afâ
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 Birisi gelmiş-idi maπribden
 Remzi var-ıdı çok ¡acâyibden

 Cebel-i ¢uds’di birine mekân
 Meskeniydi ânuñ o kûhistân

1415 ¢uds’e ki gelürdi ol dânâ
 Kimse görmezdi geldügin ammâ

 Ol cebel ki ânuñ mekânıydı
 Gevher-idi ki seng kânıydı

 Saldı sûra esâs ol iki velμ
 ∏ar… olup şeyde her birinüñ eli

 El getürdiler âsumâna hemμn
 Cümle ins ü melek diyüp âmμn 

 Pâdişâha du¡âlar eylediler
 Cân u dilden &enâlar eylediler 

 Ol ma√alden ol iki ehl-i «aber
1420 İtdiler ittifâkμ ¡azm-i sefer

 Ba¡≥ılar şehre da¡vet eylediler
 Gitmeñüz diyû minnet eylediler

 Didiler bunda olmaπa fermân
 Bize bu sâ¡ate dek idi hemân

 Didiler eyleyüp ¡azμmet-i râh
 Gelürüz yine emr iderse İlâh

 ~ûret-i Kâr«âne-i Sûr

 İbtidâ itdiler çün ol kâra
 Ya¡nμ sûr-ı saâdet-â&âra
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1425 Başladı kâra evvelâ √accâr
 ¢at¡ kılmaπa kûhdan a√câr

 Dâπa yüz urdılar nice üstâd
 Her biri Bisütûn’da bir Ferhâd

 Cebel üstinde her hüner-pμşe
 Senge urdukca şev… ile tμşe

 Daşdan @âhir olur-ıdı πubâr
 Arasında gehμ şerâre-i nâr

 Bu şerâr-ıla sanasın o πubâr
 Ebr-idi dâπlar üzre §â¡i…a-bâr

1430 Nicesi ebr ebr-i ra√metidi
 Ne şerer kevkeb-i sa¡âdetidi

 Görünür †aπda se√âb gibi
 Düşse vâdμlere serâb gibi

 Dimek olmaz dilâ âña da serâb
 Ki olur no…ta-i şererle şerâb

 Tμşe saldıkca üstâduñ eli
 Çâr pâre iderdi bu cebeli

 Virdiler nice †aπı yaπmâya
 Yirleri döndi deşte sa√râya

1435 Püşte püşte yıπıldı yir yir daş
 Geldi ne gördi gör ki seng-tıraş

 Her daşuñ bunca rüzgâr-idi
 Arada itti√âdı var idi

 Birbirinden felek cüdâ kılmış
 Bend-i hicrâna mübtelâ kılmış
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 Gördi bu vechile degil …âbil
 Birbirisine olmaπa vâ§ıl

 Üstine ¡âşı…âne döndiler
 Her birin çâr-kûşe yondılar

1440 Birbirisine kılmaπa peyvend
 Daşlar yondılar ¡aceb dilbend

 Her daşı kim yonar idi ne√√âd
 Ânı bennâlar itmege bünyâd

 Şütür-i mest gibi her ¡attâl
 İlerü geldi çekmege fi’l-√âl

 Her biri πâyet ehl-i …uvvet idi
 Fμl-sμmâ  vü dμv-hey™et idi

 Her biri sanki pμl idi sermest
 Kûha muşt ursa irgürürdi şikest

1445 Her yonulmış daşı on altı nefer
 Çeker ammâ çekince gör ne çeker

 Çekdi daş oldı kim otuz iki er
 Nice pehlivân-ı zūr-âver

 Getürdi binâya çün ¡attâl
 Ânı binâ iderdi isti…bâl

 Getürürlerdi hoş nevâlarla
 ±ikr u tesbμ√-ile du¡âlarla

 Dest-i himmetle yapışup bennâ
 Eyler-idi o demde ânı binâ

 Daşlar kondı ol binâya ¡a@μm
1450 Kûh-veş her biri yerinde mu…μm
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 Eyle sa¡y-ıla yapdılar ânı
 Bir binâ itdiler Süleymânμ

 Kemer-i kûha döndi hey™etde
 Kûha beñzer egerçi heybetde 

 Oldı her burcı âsumâna …arμn
 ‰aba…âtıyla reşk-i çar«-ı berμn

 Sûra Emμn Olan Merd-i Hüner-pμşenüñ 
 »ayrla Yâdı ve »avâss u ¡Avâmuñ Güft-ü 
 Gûya Bünyâdı ve Müşârun İleyhüñ Giceyle 
 Binâya İ…dâmı ve Gündüz Eyledügi 
 İhtimâm-ı Tâmıdur

 Bir hüner-pμşe merdüm-i «oş-kâr
 Hem emμn oldı âña hem mi¡mâr

1455 Pμr idi rüzgâr-dμde idi
 Üstâd idi kâr-dμde idi

 Hûşınuñ √üsn-i rây-ı mün…âdı
 Her ne müşkil iş olsa üstâdı

 Hendese içre ≠û-fünûn-idi
 Fikri mi…dârdan birûn idi

 Na@arı salsa kûha ger pertev
 Far…-ı mi…dâr ider ânı cev cev

 Dâyire çizse işlese bir kâr
 İki engüşt idi âña pergâr

1460 Olur-ıdı ne işlese mevzûn
 Yâdigâr-ı cihân-ı bû…alemûn
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 Bir işi evvel itse ol mâhir
 Kim ola kim idebile â«ir

 Ol hünerver çü sûra saldı esâs
 Güft-ü-gû böyle doldı beyne’n-nâs

 İşbu sûr-ı mu¡a@@amı her şâh
 Ki yapup eyler-idi ¢uds’e penâh

 Cem¡ idüp ¡askerin ra¡iyyetini
 Bile ma§rûf iderdi himmetini

1465 Kendü bi≠≠ât eyleyüp i…dâm
 Nice yılda iderdi sûrı tamâm

 Kim işitdi yapılduπın ey yâr
 Ba¡de ¡ahdi’n-Nebμ bu resme √i§âr

 ~af√a-i dehrde degil ma¡lûm
 Böyle bir sûr olduπın mersûm

 ◊âliyâ berr ü ba√r sul†ânı
 Emr kılmış ki yapalar ânı

 Bir kulın eylemiş âña irsâl
 Gerçi ¡â…il velμ ≥a¡μfü’l-√âl

1470 Gerek-idi bu işe bâri e…al
 İki üç ehl-i √ikem emμr-i ecel

 Ne …adar ehl-i rây-ısa bu emμn
 Her ne deñlü hüner-ver ise güzμn

 Yalñuz ola mı ânuñla bu kâr
 Yalñuz daş olur mı hiç dμvâr

 Nereden …a†¡ olur bunuñ √aceri
 ◊acerüñ yir yüzinde yok e&eri
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 Ne binâsında bir √acer peydâ
 Ne esâsında bir e&er peydâ

1475 Üç yıl evvel gerek idi bâri
 ‰aπdan …at¡ olaydı a√cârı

 Ya bu işden bu kişi πâfildür
 Ya be-πâyet «abμr ü ¡â…ildür

 İşidüp dir idi o merd-i güzμn
 ∏am degildür çü yâver ola Mu¡μn 

 İdinüp ¡avn-i Kirdgâr-ı @ahμr
 Şev…-ile girdi kâra bμ-te™«μr

 Çekdi himmet kuşaπını beline
 Aldı «ıdmet ¡a§âsını eline

1480 Hiçbir la√@a itmeyüp ârâm
 Rûz u şeb kıldı ihtimâm-ı tâm

 Gicelerde olunca va…t-i se√er
 Kendü ¡attâle çekdürürdi √acer 

 Gündüz ârâm itmeyüp bir ân
 Degenek elde her †araf pūyân 

 Eyle sa¡y itdi «ıdmetinde o merd
 Ne idüpdür idiser bir ferd    

 Eyle virmişdi ◊a… âña bir şev…
 İtmez-idi bir iş işinden ¡av…

1485 Âña Dâver her işde yâver idi
 Her ne kim istese müyesser idi 

 Olsa bir müşkil iş eger nâgâh
 Ânı âsân ider idi lu†f-ı İlâh
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 Olduπına bu iş murâdullâh
 Bu √ikâyet yeter delμl ü güvâh

 ◊ikâyet

 Kûh-ı ~a√yûn’a geldi çünki binâ
 Sûruñ oldı esâsı nâ-peydâ

 Arayu gördiler bulunmadı hμç
 Rişte-i kâra düşdi ¡u…de vü pμç

1490 Her ne yirde ki var idiyse √acer
 Dükenüp kalmadı yirinde e&er

 Kaldılar şöyle zâr u dem-beste
 ¡Âciz ü dil-figâr u dem-beste

 Bir mübârek se√er bir ehl-i §afâ
 Râzını açdı bendeye tenhâ

 Didi bu gece vâkı¡amda fa…μr
 Görmüşem bir güzel-şekl-i pμr

 Ber… ururdı yüzünde Nûr-ı ~amed
 Görmek ânı sa¡âdet-i sermed

1495 Kandalıπın baña esâsuñ o pμr
 Kıldı rûşen edâ-y-ıla ta…rμr

 İtdi bir püşte püştini iş¡âr
 Didi hem bunda «ayli var a√câr 

 Düşdüm izine himmet eyle didüm
 Bir ≥a¡μfim ¡inâyet eyle didüm 

 »â†ırım kıldı bir du¡âyla şâd
 Nâm-ı şâhı içinde eyledi yâd
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 Ben de didüm ki hiç tutmañ şek
 Olısardır bu vâ…ı¡a gerçek

1500 Dökdi bμ-i«tiyâr çeşmim eşk
 Eyledüm √â§ılı ben ol düşe reşk

 Allâh Allâh zehμ merâtib-i «âb
 Ki âña bμdâr reşk ide a√bâb

 Se√erμ söz tamâm olduπı dem
 Didügi yire kodılar âdem

 Çıkdı birinde bir ¡arμ≥ esâs
 Her nice kim iderdi fikr ü …ıyâs

 Kazdırup püşte üstini ey yâr
 Çıkdı ândan da bμ-şumâr a√câr

1505 Ol esâs üzre yapup ol √aceri
 Kalmadı dilde πussanuñ e&eri

 İtmeyüp isti…âmetinde dirμπ
 ¡Ar≥ idüp «ıdmetinde sa¡y-ı belμπ 

 Hicretüñ çün dokuz yüzinde râst
 Kırkla dördi geçdi bμ-kem ü kâst 

 Sûrı yapmaπa itdiler i…dâm
 Yine dördünci yılda oldı tamâm 

 ¢uds’i ol sûr ile eyledi ma¡mûr
 Sûr dimişler adına nice sûr

1510 İtmiş âfâ…ı ¢âf Dâπı devr
 Olmış altında tâ…-ı tâ…at-i &evr 

 İdüp İskender-i zamâna meded
 Çekdi Ye’cûc-i fitne def¡ine sedd
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 Eyledi pâdişâha ânı ¢adμr
 Tâ ebed bâ¡i&-i du¡â-i münμr

 ~ıfat-ı Bâb-ı ¡Amûd

 Yapdılar âña altı ¡âlμ bâb
 ¢adrile her biri bir ulu cenâb

 Durdı ammâ ki πâyet-ile ¡a≥μm
 Ki deger her birisi bir i…lμm

1515 Bâb-ı a¡lâ ki bâb-ı şehrdür ol
 Bir ulu yâdigâr-ı dehrdür ol

 Nâmı Bâb-ı ¡Amûd-durur ammâ
 Oldı bir bârgâh-ı bμ-hemtâ

 Na@ar itse eger âña ehl-i kemâl
 Gözleri kalur ânda «al…a mi&âl

 Rûm’dan Şâm’dan ¡Acem’den eger
 ¡Azm-i ¢uds eylese ol ehl-i sefer

 Gelür ol kapudan du«ûl eyler
 ◊a… murâdâtını …abûl eyler

 ~ıfat-ı Bâb-ı »alμlü’r-Ra√mân 
 ¡Aleyhi§§alâtü ve’s-Selâm

1520 Gelelüm ol kapuya kim Rı∂vân
 Cân u dilden diler ola derbân

 Nâmı Bâb-ı »alμl’dür ânuñ
 Nice bâbıydı Bâπ-ı Rı∂vân’uñ

 İdüp ol kapuya ma√abbet ü  mihr
 »al…ası olur-ıdı bulsa sipihr
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 Ka¡betullâh u Mı§r’dan bir kes
 ∏azze’ye gelse ¢uds’e itse heves

 Gelse ¢uds’e tamâm olup râhı
 Ol kapudur ânuñ güzergâhı

1525 Saπ yanında var bir ulu burc
 Ki değer pür-güher biñ dürc

 ¢al¡a-i ¢uds ânuñ yesârında
 Mutta§ıldur hemân civârında

 ~ıfat-ı Bâb-ı Dâvûd ¡Aleyhi’§-~alâtü ve’s-Selâm

 Kankı kapudur ey göñül ol bâb
 Ki eylemiş kıblegâh üli’l-elbâb

 Gözi nûrın niçe hüner-dμde
 Dökdi olunca ol pesendμde

 Ne meşa……at ile yapıldı o der
 ◊âl diliyle var saña ol der

1530 Bâb-ı Dâvûd’dur  ânuñ adı
 Çok hüner ¡ar≥a kılmış üstâdı

 Karşusunda yatur o ma¡den-i cûd
 Mekremet kânı ◊a≥ret-i Dâvûd

 ¢uds’den eylese ¡azμmet-i râh
 Zâyir-i ◊a≥ret-i »âlμlullâh

 Ol kapudan çıkar revâne olur
 Ne mübârek «oş âsitâne olur

 ~ıfat-ı Bâb-ı Meryem Ra√imehallâhü
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 Bâb-ı çârüm ki Bâb-ı Meryem’dür
 Bir ulu bârgâh-ı a¡@amdur

1535 Öñi bir vâdμdür ânuñ «urrem
 Ândadur …abr-i ◊a≥ret-i Meryem 

 ‰ûr-ı Zeytâ ki kûhdur zμbâ
 »âki Selmân-ı Fâris’e me’vâ

 Göge Rû√ullâh ândan itdi §u¡ûd
 İzi el-ân ayaπınuñ mevcûd

 Râst ol kapuya mu…âbildür
 Dil-i «alk âña cümle mâyildür 

 Ra√met-i ◊a……’ı şol kim ide recâ
 Kıla ¡azm-i ziyâret-i Mûsâ

1540 Çıkar ol kapudan mürûr eyler
 Yine ândan gelür ¡ubûr eyler

 Yolunuñ gerçi «ayli var inişi
 Bu ¡acebdür ki gitdügince kişi 

 İrişür bir ma…âm-ı a¡lâya
 Feyr-i Mûsâ-yı ‰ûr-ı Sμnâ’ya

 Beytü’l-Ma…dis’üñ Sûrı Üç Dâπı İ√â†a  İdüp 
 Her Dâπuñ ¡Alâ ◊addihμ Va§fı ve ◊ikâyetidür

 Kıldı ol sûr i√â†a üç tâπı
 Gören ânı unudur uçmâπı

 Biri bir yüce dâπdur mevzûn
 Ki dimişlerdir adına ~a√yûn  
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1545 Rav≥a-i cennet içre ol yüce dâπ
 Olup ehl-i cinâna bâπ-ı ferâπ

 Bir yeşil dâπ ola zebercedden
 ◊üsni bμrûn ola ânuñ √adden

 Oldur ol kûh-ı bâ-şukûh u bülend
 İdüp ehl-i nübüvvet ânı pesend

 Oldı me™vâ ol iki sul†âna
 Ya¡nμ Dâvûd’la Süleymân’a

 Düşmüş ol dâπ üzre «âneleri
 Vardur el-ân bugün nişâneleri

1550 Her kimüñ Cennet olsa ma…sûdı
 Görsün ânda Ma…âm-ı Dâvûd’ı 

 ◊ikâyet

 Var idi ¢uds içinde bir ¡â…il
 Pμr-i rûşen-≥amμr u deryâ-dil 

 Menba¡-ı râz-idi mükâşif-idi
 Velμ esrâr-ı πayba vâ…ıf-idi

 Kıldı ol pμrden bir ehl-i §afâ
 Dil-küşâ bir √ikâyet-i πarrâ

 Didi kim baña didi ol ¡ârif
 Beni bir sırra itdi ◊a… vâ…ıf

1555 Seyr iderdüm Ma…âm-ı Dâvûd’ı
 Göñlümüñ sâkin olmaπa odı

 Oturur gördüm ânda bir dervμş
 Kendü √âlinde eylemiş ser-pμş
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 İlerü varup itdüm âña selâm
 Aldı benden selâmı itdi kelâm

 Didi var bunda bir ziyâretgâh
 Ândan âgeh misin sen ey âgâh

 Gördügiñ var mıdur sen ol câyı
 Nice câ bâπ-ı cennet-ârâyı

1560 Didügi la√@a baña bu su«eni
 Öñüme düşdi aldı gitdi beni

 Beni iletdi bir kapuya saπμr
 Didi bu kapudan gel içerü gir

 Buldum ânda çü verdi ◊a… baña yol
 Dil-küşâ bir ¡aceb ma…âma vu§ûl

 İki ten gördüm ânda nûrânμ
 Başları üzre tâc-ı sul†ânμ

 Teni ikisinüñ da«μ pür-nûr
 Kefen içinde πonce-veş mestûr  

1565 İki nûrânμ serv-i bâπ-ı kemâl
 Yirde yaturlar idi sâye-mi&âl 

 Nicesi sâye @ıll idi memdûd
 Nicesi nûr ≥av™-ı nâ-ma√dûd 

 Gördügüm gibi √âlet aldı beni
 Nice √âlet ki √ayret aldı beni 

 Kalmadı bende ≠erre deñlü mecâl
 Ki idem kimler idügini suâl

 Ol …adar kaldı «â†ıruma «u†ûr
 Ol iki şehriyâr-ı mülk-i √u≥ûr 
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1570 Birisi ola ◊a≥ret-i Dâvûd
 Biri ferzendi ol la†μf ü cûd

 Bu temâşâdan irdi câna sürûr
 Dile şev… u §afâ vü dμdeye nûr

 Nice kez soñra vardum ol suya
 Ki sürem yüzümi o kapuya

 Çok dolandum gezüp ol ârâyı
 Bulımadum arayı arayı

 Va§f-ı Cebel-i Sâ√ire

 Biri bir dâπdur celμlü’l-…adr
 Her müdevver daşı münevver bedr

1575 Nâmı dillerde Kûh-ı Sâ√ire’dür
 Beyt-i Ma…dis’de ar≥-ı fâ«iredür

 Şehre dâ«ildür ek&eri ânuñ
 Pâk ü pâkμze her yiri ânuñ

 ‰aşra yanı ânuñ mezâristân
 Ya¡nμ me™vâ-yı vü menzil-i pâkân

 Pâk-dildür olar ki «âkdedür
 Gerçi kim tenleri meπâkdedür

 Zinde-dildür …amusı mürde degil
 Şol kezin zinde-i füsürde degil

1580 Ola me™vâları «u§û§an hem
 Sâ√ire gibi menzil-i «urrem

 Miskden «âki bâdı cennetden
 Nidügin añla bu √ikâyetden
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 ◊ikâyet

 Beyt-i Ma…dis’de bir sa¡âdet-mend
 ‰ab¡-ı pâki gibi ma…âmı bülend

 Şübhe yok evliyâdan-ımış ol er
 Zümre-i et…iyâdan-ımış ol er

 Çünki va…t-i vefât irişdi âña
 Bir zamân bμ-«od oldı ol dânâ

1585 ∏aybdan @âhir oldı âña bir el
 Ki le†âfetde olmaz âña bedel

 Kerem ehli eli gibi meftû√
 Sunduπı «asta câna râ√at-ı rû√

 Gördi ol el içinde ol âgâh
 Pâre-i za¡ferân u misk-i siyâh

 Didiler âña kim bu misk-i siyâh
 Sâ√ire topraπıdur ol âgâh

 Za¡ferân da«μ ey Veliyy-i »udâ
 »âk-i Mâmille’dür sürûr-efzâ

1590 Kankısını murâd iderseñ eger
 Kıl va§iyyet ki ânda defn ideler

 Gelicek kendüye ol ehl-i …abûl
 Eyledi bir va§iyyet-i ma…bûl

 Çünki Emr-i İlâh ile o ¡azμz
 Tengnâ-yı cihândan itdi gürμz

 Kıldılar Bâb-ı Ra√me’de ânı «âk
 Pâk olanuñ olur yeri da«μ pâk
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 Oldı ol «âk-i pâk âña medfen
 Olduπı içün ar≥-ı Sâ√ire’den

 Her murâdın …abûl idüp o ◊abμb
1595 Eyledi bâb-ı ra√metine …arμb

 Va§f-ı Cebel-i Mâmille

 Biri Mâmille Dâπı’dur nice dâπ
 ~a√n-ı cennet mi&illü gülşen ü bâπ

 Bir yanı şehirdür ânuñ ma¡mûr
 Eylemiş bir yanın i√â†a …ubûr

 ◊asen-i Ba§rμ ol celμlü’l-…adr
 Evliyâ meclisinde §a√ib-i §adr

 Didi zeytûn-i Mille’de şol kes
 Ki ola defn âña bu sa¡âdet bes

1600 Gûyâ oldı ol semâda defn
 Bir güzel menzil-i ¡alâda defn

 Rav≥adur ol riyâ≥-ı cennetden
 Ehli ânuñ düşer mi ¡izzetden

 Hem dimişlerdür ânda bμ-kem ü kâst
 Biñ …abr var enbiyâdan râst 

 İşidicek bu …avli sen de refμ…
 Bu √ikâyetden eylegil ta§dμ…

 ◊ikâyet 

 Didiler geldi ¢uds’e bir dervμş
 Âfiyet ehli ¡â…ıbet-endμş
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1605 Geldüginde meger ol ehl-i §afâ
 Eylemişdi du«ûl va…t-i ¡aşâ

 Uπradı yolı ol …ubûra ânuñ
 Bedel olmışdı «âki nûr ânuñ

 Bakdı çün saπ u soluna o ba§μr
 Gördi biñ yirde biñ çerâπ-ı münμr

 Ol gice Cum¡a gicesiydi meger
 »â†ırına o dem «u†ûr eyler

 Ki bu şeb bunda ¡âdet ola müdâm
 Mum yakmak mezârı üzre enâm

1610 Gitmedin ilerü bir iki …adem
 Gûşına geldi bir nidâ ol dem

 Ki ey fülân nûrı nâra beñzetme
 Mihr ü mâhı şerâra beñzetme

 Ehl-i diller yataπıdur bu …ubûr
 İndi ◊a…’dan …amunuñ üstine nûr

 Yakdılardı ¡amel çerâπların
 Rûşen itdi bu demdür aπların

 Keremüñden bize da«μ yâ Rab
 Sen na§μb eyle şev… u ¡ış… u †aleb

1615 Ya¡nμ ol nûrdan müyesser kıl
 Gözümüz göñlümüz münevver kıl

 Beytü’l-Ma…dis’üñ Fe≥âyilinden Bir Nice 
 Güzμde Ma…âl ve Birkaç ◊ikâyet ki 
 Fa≥μletine Dâlldur
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 Söyle ey ¡andelμb-i gülşen-i ¢uds
 ‰arab-efzâ-yı bezm-i rûşen-i ¢uds

 Naπmede bülbül-i se√er-«μz ol
 Sözde †û†μ gibi şeker-rμz ol

 ¢uds’üñ âyine kıl şemâyilini
 Söze gel söylegil fe≥âyilini

 Lμkin ânuñ fa≥μleti çokdur
 Senüñ âña liyâ…atüñ yokdur

1620 Bâri yaz kalmasun bir iki vara…
 Cân u dil tıflı kılsun ânı seba…

 »atm olsun kitâbuñ ânuñla
 Tâ ola fet√-i bâbuñ ânuñla

 Soñra ≠ikr olsa †añ degil bu ma√al
 Ki yenür ni¡met â«irinde ¡asel

 Yaz ânı kim ◊a……’uñ kelâmında
 Geldi hem A√med’üñ peyâmında

 Vârid oldı √adμ& ü âyetde
 Oldı mervμ e§a√ rivâyetde

1625 Lμk her âyet-i ¡a≥μmü’ş-şân
 ±ikr olunmaπa bunda yok imkân

 ±ikr olunmazsa her biri tenhâ
 Sûreler içre evvel-i İsrâ 

 İder ânuñ fa≥μletine vefâ
 Berekâtına hem “ve bâreknâ”

 Çünki ◊a…’dan bu ¡izzet oldı âña
 ◊avlehû «ûb «il¡at oldı âña
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 Göge ol cem¡-i mürselμne sirâc
 Gelüben ândan eyledi mi¡râc

1630 Ândan itdügine ¡urûc o Nebμ
 Der isek neydi √ikmeti sebebi

 Didi ba¡≥ı ekâbir-i ¡ulemâ
 A¡≥am-ı bâb bâb-hâ-yı semâ

 ~a«ratullâh’a ça… mu…âbildür
 Bildi bu remzi ol ki ¡â…ildür

 Döndi mi¡râcdan çü fa«r-ı enâm
 Def¡μ ânda namâza itdi …ıyâm

 ◊a… ânı çünki mu…tedâ kıldı
 Enbiyâ cümle i…tidâ kıldı

1635 Didiler işidüp ânı herkes
 A…§âtullâh’a bu fa≥μlet bes16

 Beyt-i Ma…dis’de çok √adμ&-i §a√μ√
 Kıldı fa≥l-ı §alât u §avmı §arμ√

 Çün Süleymân ◊a≥ret-i Dâvûd
 Ol Nebiyy-i Kerμm ü ma¡den-i cûd 

 A…§âtullâh’ı yapdı itdi binâ
 El getürdi »udâ’ya kıldı du¡â

 Didi her kim bula bu mescide yol
 Gire ancak §alât ecli-y-çün ol

1640 Ola cümle günâhından âzâd
 Sanki ma¡§ûm-ı pâk-i mâder-zâd 

 Rivâyet
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 Râvμ-yi «â§ ◊a≥ret-i Mek√ûl
 Didi buyurdı bu √adμ&i Resûl

 Çıksa bir kimse «ânesinden eger
 Cânib-i ¢uds’e itse ¡azm-i sefer

 Olmasa πayrı √âceti ammâ
 Kılsa ânda §alât-ı «amsi edâ

 ~ub√la @uhrı kılsa olmasa süst
 ¡A§r-ıla maπrib ü ¡aşâyı dürüst

1645 Ma¡§iyetden çıkup bula ◊a……’a yol
 Anadan doπma gibi pâk ola ol

 Bir √adμ&-ile râvμ-yi mezbûr
 Virdi cân u dile §afâ vü sürûr

 Şâd idüp bir √adμ&-ile tekrâr
 Didi buyurdı A√med-i Mu«târ

 Yirlerinden olar ki göç ideler
 ¡Azm-i ¢uds eyleyüp «urûc ideler

 Beyt-i Ma…dis ola murâdları
 Pâk ola  dilde i¡ti…âdları

1650 Kereminden olar içün fi’l-√âl
 Eyler on biñ melek »udâ irsâl

 Da«μ ol mescide kim itse du«ûl
 Ki kebâyirden olsa †âhir ol

 İder ol dem o Vâhibü’l-âmâl
 Ânı yüz ra√met-ile isti…bâl

 Olsa ol ra√metüñ biri …ısmet
 Ola cümle «alâyı…a ra√met
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 Da«μ şol ki ola †âlib-i ra√met
 Kıla ânda namâz iki rek¡at

1655 Okusa Fâti√â’yıla İ«lâ§’ı
 Ne kadar olsa ol kişi ¡â§μ

 Çıka cürminden vü «a†âsından
 Ola †oπmış gibi anasından

 Ola geçmiş «a†âsı cümle §avâb
 Her kılı başına yazıla &evâb

 Da«μ şol ki ide terk-i †âmmât ol
 Kıla ¢uds içre dört ta√iyyât ol

 Geçe bμ-şekk o kimse çâbük ü cüst
 Bura…-ı «â†ıf gibi ~ırâ†’ı dürüst

1660 Vireler ol feza¡dan âña emân
 Ki ol …ıyâmetde ola âfet-i cân

 Der Ta≥¡μf-i ~alât Far≥an ve Neflen

 Bir rivâyet idüp Ebu’d-Derdâ
 Dile ândan irişdi bûy-ı §afâ

 Didi buyurdı Mef«ar-ı ¡Âlem
 »âtemü’l-enbiyâ şefμ¡-i ümem

 Mescid-i Ka¡be içre fa≥l-ı §alât
 Â«ara nisbet ey kerμmü’≠-≠ât

 Râst yüz biñdür eksügi yokdur
 Sanma ◊a… lu†fına göre çokdur

1665 Elfdür mescidümde bμ-kem ü kâst
 Mescid-i ¢uds içinde beş yüz râst
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 Rivâyet-i Dμger

 Ve mi&lühû fμ Müşkili’t-‰a√âvμ
 Ve ma¡a-≠â …ad na…ale’n-Nevâvμ

 Rivâyeten ¡ani’l-İmâmi A√med
 Ta≥¡μfuhâ elfün bilâ-tefennüd

 Rivâyet

 Böyle virdi Ebû Hureyre peyâm
 Râvμ-yi «â§dan o merd-i tamâm 

 Didi buyurdı ol Nebiyy-i verâ
 Ol gice kim ben eyledüm isrâ

1670 ~a«ra’nuñ πarbμ cânibinde namâz
 Kıldum itdüm »udâ’ya ¡ar≥-ı niyâz

 ¡Ulemâdan didi Müşerref nâm
 Ândan itdi ¡urûc Fa«r-ı enâm

 Âña mi¡râc …ubbesi dirler
 Mu«telif olmadı bu sözde «aber

 Rivâyet

 Beyha…μ bir rivâyet itdi §a√μ√
 Yazuben eylemiş ânı ta§rμ√

 Ki buyurdı o Server-i ¡Âlem
 Zübde-i zümre-i benμ âdem

1675 Mescid-i Beyt-i Ma…dis’e şol ≠ât
 Ki gelüp kılmaya du¡â vü §alât
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 Rûşen olmaπa √ücre-i âmâl
 Bâri zeyt eylesün âña irsâl

 Da«μ şol kimse kim mu√abbet ide
 ¢uds’de bir binâ ¡imâret ide

 ¢âdir oldıkca itmeye ta…§μr
 Ânda bir şey™ eyleye ta¡mμr

 Ömrin on beş yıl artura Allâh
 Şâd ola bunca sâl ü hefte vü mâh

1680 Artura da«μ mâlın evlâdın
 »ayr-ıla yâd itdüre âdın

 Nüzûl-i Melâik-i Ra√mân ve Tesbμ√-i Îşân

 Râvμ-yi râst böyle virdi peyâm
 Ki Ebi’z-Zâhiriyye ol «oş-nâm

 Didi itdüm irüp namâz-ı ¡aşâ
 Mescid-i Beyt-i Ma…dis içre edâ

 Bir ¡amûda dayandum aldı «âb
 »al… gitdi kapandı hep ebvâb

 Kopdı mescid içinde bir âvâz
 Murπ-ı «âb itdi işidüp pervâz

1685 Gördüm olmış melekle pür mescid
 Kimisi râki¡ vü kimi sâcid

 Perleri §avtı imiş ol ey yâr
 Ki eyledi uy«udan beni bμdâr

 Bir melek geldi yanıma ol dem
 Didi âdem misin didüm ki ne¡am
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 Ba¡dehû özrüm eyledüm i@hâr
 Didi «avf itme nesne yok saña var

 Geldi kulaπuma ya…μnümden
 Bir §adâ cânib-i yemμnümden

1690 İstimâ¡ eyledüm §arμ√-i §a√μ√
 Vird idi dillerinde bu tesbμ√

 Süb√âne’d-Dâ™imi’l-¢â™im, 
 Sübhâne’l-Kâ™imi’d-Dâ™im,  
 Süb√âne’l-◊ayyi’l-¢ayyûm, Sübhânallâhi 
 Va√deh, Süb√âne’l-Meliki’l-¢uddûs, 
 Rabbi’l-Melâiketi ve’r-Rû√, 
 Süb√âne’l-¡Aliyyi’l-A¡lâ, Süb√ânehû ve Te¡âlâ

 Bir §adâ soñra şı……-ı â«erden
 Geldi lezzetlü şehd ü şekerden 

 İstimâ¡ itdüm ânı da«μ §arμ√
 Vird idi dillerinde bu tesbμ√

 Şı……-ı eymenden okuyan Cibrμl
 Şı……-ı â«erdekiydi Mμkâμl

 Ra√met-i ◊a……’ı eyleyen der«âst
 Ânı bir yılda her gün okusa râst 

1695 Olmaya tâ ki meskenini ¡ayân
 Göre cennetde bir güzel bostân

 Beyt-i Ma…dis’de Defn Olmaπın Fa≥μleti ve 
 ◊ikâyetidür

 Geldi â&ârda bu söz rûşen
 ‰âlib-i nûr-ı vâdi-yi Eymen

 Ya¡nμ Mûsâ Nebiyy-i ¡âlμ-câh
 ‰ûr-ı Mμ…ât’de Kelμmullâh
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 Çünki irişdi âña va…t-i vefât
 Diledi ◊a…’dan ol kerμmü’≠-≠ât

 Ar≥-ı Beyt-i Mu…addes’e o mucμb
 Bir daş atım yir ide ânı …arμb

1700 Şeref-i defnine olup †âlib
 Dilden olduπı-y-çün âña râπib

 ‰alebinden ziyâde virdi »udâ
 Kıldı Ar≥-ı Mu…addes’i me™vâ

 ◊ikâyet

 Ehl-i §ıdk u ¡ifâfdan bir merd
 Dehr-i dûnuñ ¡avâyıkından ferd 

 ¢uds’den çıkdı Remle’ye gitdi
 ¢uds’e tâbi¡ idi bir köye yetdi

 Gördi ol merd-i dμn menâmında
 Bâde-i râzı †olu câmında

1705 Seyri olmışdı ¡âlem-i melekût
 Gördi meyyit-ile geldi bir tâbût

 Olmadan dâ«μ …aryeye dâ«il
 Oldı âña iki †âyife vâ§ıl

 Birisi kıldı âşikâre «i†âb
 Didi biz ol melâikiz ki �a≠âb

 Bize ısmarlanup-durur iderüz
 Aluruz biz bu meyyiti giderüz

 Virdi bir †âyife olara cevâb
 Didiler kim O ∏âfiru’l-e≠nâb
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1710 Kıldı ra√met melâiki bizi na§b
 Aluruz biz bu meyyiti bi’l-πa§b

 Eyledi çün zemμn-i ¢uds’e du«ûl
 Kim ola kim buna el uzada ol

 Böyle çok …μl ü …âl eylediler
 »ayli ceng ü cidâl eylediler

 ∏âlib olup melâik-i ra√met
 Aldılar meyyiti idüp himmet

 Se√er oldı ol ehl-i §ıd… u niyâz
 Âbdest aldı çünki kıldı namâz

1715 Gördi tâbûtla getürdiler
 Mı§rμ bir meyyit ânı sordı ol er

 Didiler kim bu meyyit-i mer√ûm
 Mı§r’da bir kişiydi ma¡lûm

 Âsumân-ı şerefde mâh-ıdı bedr
 Ya¡nμ sul†ân katında §â√ib-i §adr

 Beyt-i Ma…dis’de defn ola deyü ol
 Eyledi bir va§iyyet-i ma…bûl

 İşidüp bu sözi o ma¡den-i dμn
 Bilece ¡avdet etdi ¢uds’e hemμn

1720 Defnine √â≥ır olup ol dânâ
 Bile kıldı namâzını √attâ

 Ne güzel defn olur bu defn ey yâr
 Ki ol mübârek mekânda tutdı …arâr

 Hem-civâr oldı cem¡-i a«yâra
 Zümre-i §âli√μne ebrâra



[73a]
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 ~a«ratullâh-ı Şerμf ’üñ Fa≥μleti ve Yire Ta¡allu…ı 
 Olmaduπınuñ ◊ikâyeti

 ~a«ra-i Beyt-i Ma…dis’üñ ey yâr
 Sehl sanma fa≥μletin zinhâr

 Cümle-i enbiyâya …ıbledir ol
 ◊a… yanında mu¡azzez ü ma…bûl

1725 Bμ-şekk on altı yâ«ûd on yedi mâh
 »âtemü’l-enbiyâ Resûlullâh

 ¢ıble idindi âña kıldı namâz
 Eyledi bμ-niyâza ¡ar≥-ı niyâz

 ¢ıbleteynüñ biri olup o ma…âm
 Vârid oldı √akkında nehy-i tamâm

 Ki âña karşu kimse etmeye bevl
 Sehv-ile itse okuya lâ-√avl

 ◊ikâyet

 ¡Âlim-i arz-ı maπrib ol dânâ
 Ya¡nμ Bû Bekr ef≥alü’l-fu≥alâ

1730 Şer√ yazmış İmâm-ı Mâlik’üñ ol
 Bir kitâb-ı la†μfine ma…bûl

 Yazmış ol ¡ilm ba√rine πavvâ§
 Şer√de bir nice ma…âle-i «â§

 Şer√de ≠ikr kılmış ol dânâ
 Yer yüzinde ne deñlü var ise mâ
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 Mebde™i ta√t-ı ~a«ra’dur ânuñ
 Çıkdı tutdı yüzini dünyânuñ

 ~a«ra ol daşdır cihânda ¡a≥μm
 Mescid-i Beyt-i Ma…dis içre mu…μm

1735 Hiç degmez yire mu¡alla…dur
 Tutan ânı gögi tutan ◊a…’dur

 Vardır …ubuli cânibinde ¡ayân
 ¢ademinden Resûl’üñ ânda nişân

 Çün Burâ…’a süvâr oldı Resûl
 Heybetinden egildi bir yana ol

 İndi gökden melâik-i Ra√mân
 Tutdı bir cânibinden ânı hemân

 Ol ma√alde ki tutdılar ey yâr
 E&er-i i§ba¡-ı melâike var

1740 Altı bir πârdur ¡a≥μmü’l-…adr
 ~a«ra üstinde bir mu¡alla… bedr 

 Ma¡bed olmış «alâyı…a ol πâr
 Bir kapusı var açılur her bâr

 Ben de buldum çün ol ma…âma vu§ûl
 »avf itdüm ki idem âña du«ûl 

 Yıkıla üstime günâhumdan
 Kurtara beni her gün âhumdan 

 Soñra gördüm ki nice ehl-i fücûr
 Emr ü nehy ü §alâtdan mehcûr 

1745 Ol ma…âma girer nedâmetle
 Çıkar ândan yine selâmetle
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 Ben de …a§d itdüm idem âña ¡ubûr
 Eyledi yine «â†ıruma «u†ûr

 Şâyed anlara verdi mehl O Celμl
 Kim bile baña eyleye ta¡cμl

 Kerem-i ◊a……’a ittikâ itdüm
 Girdüm â«ir âña du¡â itdüm

 Gezdüm e†râfını vü bakdum çok
 Gördüm ânı yere ta¡allu…ı yok

1750 ∏âlibâ olmaduπı-y-çün hem-vâr
 Yere mâyilce ba¡≥ı yerleri var

 Eyledüm her yirine di……at ânuñ
 Yeri var munfa§ıl be-πâyet ânuñ

 Dest-i …udret tutardı πâyibden
 ¡Aceb idi katı ¡acâyibden

 ±ikr ider ba¡≥-ı a¡lem-i ¡ulemâ
 ¡İlm-ile her birisi bir deryâ

 Vech-i meşrû√ üzre leyl ü nehâr
 Tutmış-ıdı havada ~a«ra …arâr

1755 Altına girdi yükli bir «âtûn
 Korhusundan düşürdi ol maπbûn

 Yapdılar çevresine bir dμvâr
 Da«μ dμvâr şimdi el-ân var

 ¢uds-i Şerμf Deccâl-ı Mel¡ûndan 
 Ma§ûn Olduπıdur

 İbn-i Mes¡ûd ya¡nμ ¡Abdullâh
 Didi ol merd-i ¡â…il ü âgâh
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 İde Deccâl cümle ar≥a du«ûl
 Bulımaya bu dört yire vu§ûl

 Girmeye Ka¡be’ye Medμne’ye hem
 ‰ûr-ı Sμnâ vü ¢uds’den ide rem

1760 Hem √adμ&-i Nebμ vâriddür
 ¢avl-i me≠kûra «ûb şâhiddür

 Beyt-i Ma…dis o dil-küşâ menzil
 Ola Deccâl-ı şûmdan ma¡…il

 Lu†f-ı ◊a… ya¡nμ ola √ı§n-ı √a§μn
 Girmeye Beyt-i Ma…dis’e o la¡μn

 Beyt-i Ma…dis Ar≥-ı Ma√şer ü Menşer Olduπıdur

 Didi Meymûne a¡nμ zevc-i Nebμ
 Ki şi¡âr itmiş egnüne edebi

 Çün Resûl-ile oldı fet√-i ma…âl
 Beyt-i Ma…dis’den itdüm âña su™âl

1765 Fa«r-ı ¡âlem buyurdı virdi «aber
 Ki odur ar≥-ı ma√şer ü menşer

 ~ûr ~a«ra-i Beyt-i Ma…dis Üzre 
 Nef« Olunduπıdur

 Vârid olmış-durur «aber-i bμ-…μl
 Çünki nef« ide §ûrı17 İsrâfμl

 ~a«ra-i Beyt-i Ma…dis üzre dura
 Ba¡dehû emr-i ◊a…’la üfüre

 Göge her yerden a…reb olduπı-y-çün
 ∏ayrılardan mu…arreb olduπı-y-çün



Fezâ’il-i Kuds 347

[75a]



METİN - Kudüs’ün Faziletleri348

[75b]

 Bi™r-i Vara…’dan Çıkan Yapraπuñ ◊ikâyet-i 
 Dilbendi ve Bi™rüñ Rav≥a-i Cennet İdügine
 »al…uñ İ¡ti…âd-ı Bülendidür

 A…§âtullâh içinde bir kuyı var
 Yüce dâπlar suyı gibi suyı var

1770 Suyı göklerden iner ol çâhuñ
 Akar üstinden A…§âtullâh’uñ

 Nâmı Bi™r-i Vara…-durur meşhûr
 İçi πâyetde vâsi¡ u ma¡mûr

 Bir kişi su çekerken ol kuyudan
 İlişüp çıkmadı koπası sudan

 İndi delvin çıkarmaπa o ¡azμz
 Bir kişi gördi sözi şehd-âmμz

 Bu ¡azμz ol kişiye virdi selâm
 Çün “¡aleyk” aldı itdi fet√-i kelâm

1775 Didi gel cenneti temâşâ kıl
 Serv-i bâπı ko seyr-i ‰ûbâ kıl

 Na≥ar it bâπ-ı cennete bir dem
 Tâ ki göñlüñ gözüñ ola «urrem

 Eline yapışup ol ehl-i …abûl
 İçerü bir kapudan itdi du«ûl

 Gördi bir gülşen-i behişt-âsâ
 Nice gülşen ki cennet-i a¡lâ  

 Meyvelerden pür olmış eşcârı
 Olmış enhârı her †araf cârμ
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1780 Meyveler gördi ânda gûn-â-gûn
 Da«μ seyr itmemişdi ânı ¡uyûn

 ◊â§ılı seyr iderken ol bâπı
 Eline düşdi bir iki yapraπı

 Aldı ol yapraπı vü döndi hemân
 Doπrı geldügi yola oldı revân

 Her gören âña rûy-mâl itdi
 Kanda bulduñ deyû su™âl itdi

 Gördügin didi ki≠bi eyledi terk
 ¢avline şâhid oldı ol iki berk

1785 Alup ol yapraπuñ birin fi’l-√âl
 Eylediler «alμfeye irsâl

 Ol zamânda «alμfe idi meger
 Fâti√-i Mülk-i ¢uds a¡nμ Ömer

 Yaprak irişdi çün o serdâra
 »aber eyledi Ka¡bu’l-A«bâr’a

 Ka¡bu’l-A«bâr gördi çün ânı
 Böyle didi o ma¡rifet kânı

 Görmüşem ben kitabda rûşen
 Bir kişi Ümmet-i Mu√ammed’den 

1790 Cennete saπlıπında ide du«ûl
 Bu kişidür meger ki varsa ol

 Niçe gün solmaz-ısa ger bu vara…
 Vara…-ı cennet olısar ancak

 Kodılar çünki yapraπı nice dem
 Solmadı durdı tâze vü «urrem
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 Kimsenüñ «â†ırında kalmadı şekk
 Didiler “berk-i rav≥adur” gerçek

 Birine ol kişi idüp ikrâm
 Mu§√af içinde saklar-ıdı müdâm

1795 İsteyenler ziyâret eyler-idi
 Görmege âña minnet eyler-idi

 Sakladı ol zamâna dek kim mevt
 İrişüp oldı emr-i ◊a…’la fevt

 Kefenine diküp o yapraπı
 Bile seyr ide gitdi uçmaπı

 ◊ikâyet

 ±ikr olunur ki ◊a≥ret-i Dâvûd
 Pâye-i minber üzre itdi …u¡ûd

 İns ü cinne …amu nidâ itdi
 Da¡vet-i ¡âm idüp §alâ itdi

1800 Ki bugün okunur Zebûr-ı İlâh
 Gelüñüz meclise oluñ âgâh

 İns ü cin her ne var-ısa mevcûd
 İtdiler ¡azm-i §o√bet-i Dâvûd

 Geldi her cinsden gürûh gürûh
 Ol-…adar oldı ke&ret ü enbûh

 Geldiler niçeler ¡a≠ârâdan
 ¢amusı «oş-¡i≠âr-ı ¡a≠râdan

 La√ne Dâvûd itdi çün âπâz
 ‰oldı §avtıyla I§fahân u ◊icâz
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1805 Saldı ol §avt meclis ehline şev…
 Düşdi ol şev…den göñüllere ≠ev…

 Giderek meclis eyle germ oldı
 Her göñül mûm gibi nerm oldı

 »alkdan §âdır oldı girye vü şûr
 Nev√alar kıldı ins ü cinn ü †uyûr

 Niçeye ¡ârı≥ oldı √âl-i ¡a≥μm
 Götüremedi etdi cân teslμm

 Çün Süleymân bu √âle itdi na@ar
 Durup ayaπı üzre ol server

1810 Çaπırup atasına “yâ ebetâ
 »al…ı kılduñ helâk, eyle du¡â”

 Çün du¡âya şurû¡ itdi hemμn
 »al…ı bir pâre eyledi teskμn

 Böyle meclis olan ma…âma felek
 Baş egüp secde kılsa †añ mı melek

 ◊ikâyet

 Bir gün ol ma¡den-i ¡ulûm-ı ¡alμm
 ◊a≥ret-i Ermiyâ nebiyy-i kerμm

 Sefer itmişdi bir yaña ol nûr
 ¢uds’den kılduπı ma√alde mürûr

1815 Pu«t-i Na§r itmiş-idi ¢uds’i «arâb
 Yiri hemvâre kalmış-ıdı türâb

 Ne …u§ûr u serâ ne gülşen ü bâπ
 Ne bir iki «arâbe kim ola zâπ
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 Didi vμrân görüp ânı heyhât
 Ölmüş-iken bu yine bula √ayât

 Bu sözi diyicek irüp âña mevt
 Oldı emr-i ◊a…-ıla ol dem fevt

 Yire yüz urdı çün o rû√-ı revân
 Merkebi bile düşdi öldi hemân

1820 Yatdı «âk üzre yüz yıl ol dânâ
 Yine lu†fından itdi ◊a… i√yâ

 Âña ol dem buyurdı itdi «i†âb
 Didi yatduñ ne deñlü kılduñ «âb

 Didi bir gün ya da«μ artukdur
 ◊a… bilür kim müdâm uyanıkdur

 Didi egil vü şarâbuña na@ar it
 Koduπuñ zâd u âbuña na@ar it

 Müteπayyir degil biri ânuñ
 Na@ar it …udretine Ra√mân’uñ

1825 Yüz yıl oldı ki yerde yatduñ sen
 Na@ar eyle √ımâruña rûşen

 Gördi ölmişken ¡i@âm-ı remμm
 Tâze cân virdi âña  lu†f-ı Ra√μm

 Bildi sözinde itdügin ta…§μr
 Didi ◊a…’dur cemμ¡ şey™e …adμr

 ◊ikâyet-i Silsile

 Meger ol dem ki ◊a≥ret-i Dâvûd
 İtdi ta«t-ı «ilâfet üzre …u¡ûd
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 Var-ıdı √al…a √al…a bir zencμr
 Dil-i «alk olmış-ıdı âña esμr

1830 ‰â…-ı dμvânda asılırdı müdâm
 ¡Adl zencμri derdi «â§-ıla ¡âm

 Dursalar iki «asm da¡vâya
 Gelseler dereke-i mu¡allâya

 Ol ki da¡vâsı üzre mu§âdı…dı
 ¢avli hem fi¡line muvâfı…dı 

 Yetişür yapışurdı zencμre
 »aml olunmazdı sözi tezvμre

 Ol ki eylerdi da¡vâsın yalân
 Sunsa el, mürtefi¡ olurdı hemân 

1835 Eglenürdi sözinde ki≠b ü dürûπ
 Hiç …avlinde olmaz-ıdı fürûπ

 Bir Yahûdμ’ye ol zamânda meger
 Virdi yüz sikke …ar≥ bir kişi zer

 ‰aleb idicek eyledi inkâr
 Didi virdüm saña ne borcum var

 Aldı dμvâna gitdi medyûnı
 ‰aleb eyledi ândan altûnı

 Bir ¡a§â içine meger medyûn
 Komış-ıdı sebμke yüz altûn   

1840 Didi dursun eliñde işbu ¡a§â
 İtdi altûnı √μle-ile edâ

 Ba¡dehû el uzatdı zencμre
 İndi zencμr ol ehl-i tezvμre
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 Altûn issine degdi çün nevbet
 Sundı zencμre dest-i bμ-¡illet

 İndi zencμr âña da«μ hemμn
 ~ıd…ına √â§ıl oldı ¡ilm-i ya…μn

 »al…ı ammâ ki kapladı √ayret
 Neden irdi deyû buña ¡illet

1845 İtdiler çünki √μle vü tezvμr
 Kimseye artık inmedi zencμr

 ◊ikâyet

 Mu¡teber bir kitâbda mektûb
 Görmüşem bir √ikâyet-i merπûb

 Ki zamân-ı Benμ Ümeyye’de ◊a…
 Zât-ı bμ-çûn ü fâ¡il-i mu†la…

 Diledi …udretin ide i@hâr
 »al…ı πafletden eyleye bμ-dâr

 Yire emr etdi kim ide √arekât
 »arekât-ıladur berekât

1850 Zelzele oldı yer yüzinde ¡a@μm
 Dil-i insâna düşdi πâyet bμm

 A…§âtullâh’da ol gice «uddâm
 »i≠metine eylemişler-idi …ıyâm

 ¢ubbe-i mescid öñlerinde ¡ayân
 Mürtefi¡ oldı âsumâna hemân

 Eylediler çün âsumâna na@ar
 Âşikârâ göründi necm ü …amer
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 Geldi ol la√@a bir bülend §adâ
 “¡Addilûhâ” didi vü sâvevhâ

1855 ¢ubbe indi yirine ol dem cüst
 Mescid evvelki gibi oldı dürüst

 ◊ürmeti-y-çün o mescidüñ yâ Rabb
 ‰â¡atuña müyesser eyle †aleb

 Ya¡nμ dâyim namâza cüst eyle
 Her şikestem ki var dürüst eyle

 ‰âlib ü râπib it ¡ibâdetüñe
 Bizi gerden-keş itme †â¡atüñe

 Dilimüz nâ†ı… it münâcâte
 Gele şev…-ile ¡ar≥-ı √âcâte

 Münâcât

1860 Yâ İlâhμ benem ol ehl-i günâh
 Eyledüm nâmemi elimle siyâh

 Mücrim ü †âπμ fâcir ü ¡â§μ
 Ba√r-ı cürm ü günâh πavvâsı

 Ma¡§iyet  bendinüñ giriftârı
 Nefs-i şûmuñ zebûnı vü zârı

 Kılduñ iki melek müvekkil tâ
 İdeler «ayr u şerrimi imlâ

 Ol ki yazar günâhımı her bâr
 Yazmadan ¡âciz oldı leyl ü nehâr

1865 ◊asenâtım yazan melek ammâ
 Da«μ bir √arf kılmadı imlâ
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 Olup âvâre kârsuz, πam-gμn
 Kaldı ma¡zûl-veş yanumda √azμn

 Az zamânda çok «a†â itdüm
 Her ne itdümse ben baña itdüm

 Korkum oldur çü rûz-ı ma√şer ola
 Ânda √âlim benüm mükedder ola

 Ma√şerüñ cümle ¡âmmı vü «â§§ı
 Diyeler, kim bu mücrim ü ¡â§μ

1870 A√med’üñ ândan ümmetinden imiş
 Bu ¡u…ûbet ∂alâletinden imiş

 İdeler ar≥-ı √aşrdan beni red
 ¡Âr ide benden Ümmet-i A√med

 Kalam eyle ≠elμl ü zâr u «acil
 Rû-siyâh u günâhkâr u «acil

 ¡İbret ala cemμ¡-i ehl-i ca√μm
 ¡Arasât ehli cânına düşe bμm

 Sakla yâ Rab Mu√ammed ümmetini
 Bu ¡u…ûbetden A√med ümmetini

1875 Yine ne deñlü yoπ-ısa ¡amelüm
 Kesmezem dâmen-i recâdan elüm

 Her ne deñlü günâhkârum ben
 Keremüñden ümμdvârum ben

 Keremüñ baña özr«âh yeter
 Dâmen-i ra√metüñ penâh yeter 

 Umaram olmayam ben ol gün red
 Dileye mücrim ümmetin A√med



[79b]
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 Dönmüşem şimdi ben o mihmâne
 Ki olur menzil âña bir «âne

1880 İtmez iken ev issi ânı …abûl
 Kılıcım yük dibine as dir ol

 Bir işim yoπ-iken …abûle …arμb
 Beni nice …abûl ide o ◊abμb

 Kesmem ammâ ümμdi …a†¡â
 Ey Na¡μmμ bu söz midür √âşâ

 Redd-i mihmân ide Kerμm olan
 Mer√amet itmeye Rahμm olan

 »atm-i Kitâb ve Du¡â-yı Devlet-i 
 Pâdişâh-ı ¡Âlμ-cenâb

 Olsun Allâh’a √amd-i nâ-ma√dûd
 Mus†afâ rû√ına hezâr dürûd

1885 Ki bize verdi şükr ü ni¡met-i şükr
 Cân dimâπına saldı le≠≠et-i şükr

 Eyledi Mu§†afâ’ya ümmet hem
 Kıldı a§√âb-ı dμn ü devlet hem

 Virdi bir şâh-ıla cihâna şeref
 Ne cihân belki ins ü cânna şeref

 Ol-ıdı rû-yı zemμnde ªıllullâh
 Oldı @ıll-i @alμli «al…a penâh

 Dostlar sâyesinde âsûde
 Dil-i düşmen πam-ıla fersûde 

1890 Düşmeni ol …adar zebûn itdi
 ¡Alem-i ba«tını nigûn itdi

 »avf-ı şemşμr-i dilistânından
 Nicesi melik usandı cânından
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 Buncalayın şeh-i kerμmü’ş-şân
 Hem zamânı gibi zamân-ı emân

 Görmedi pμr-i rûzgâr da«μ
 Yaşar-ısa eger hezâr da«μ

 Bir zebân olsa tende her kılımuz
 Tâ ebed nâ†ı… olsa her dilimüz

1895 Hem ne deñlü ki olsa tμz ma…âl
 Yine med√inde ola …â§ir u lâl

 Gel Na¡μmμ du¡âya başlayalum
 Baş açalum &enâya başlayalum

 Nitekim devr ide bu çar«-ı felek
 Vird ü tesbμ√ okuya ânda melek

 El götürdükçe ◊a……’a ehl-i niyâz
 ◊a… na§μb itsün âña ömr-i dırâz

 Tâze güller ki bite bâπında
 Şem¡lerdür münμr otâπında

1900 Her birin yâ İlâhμ «andân it
 Mihr-i tâbende gibi ra«şân it

 Kıl cihânı müzeyyen ânlarla
 Yedi i…lμmi rûşen ânlarla

 Sen du¡âsını kıl …abûle …arμn
 Bu du¡âya şu kim diye âmμn

 Gazel  

 Âsitânuñdur şehâ dergâh-ı a¡lâmuz bizüm
 ◊a… bilür yok πayrı kapuda temennâmuz bizüm 
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 Kullaruñ ¡âlμ-cenâb-ısa biz eñ ednâsıyuz
 Yoluña olsun fedâ a¡lâmuz ednâmuz bizüm

1905 Kul olan kapuñda buldı iki ¡âlem devletin
 Ey medâr-ı devlet-i dünyâ vü ¡u…bâmuz bizüm

 ‰apuña med√ u &enâdan özge yokdur tu√femüz
 Beyt-i Ma…dis’den du¡âlardur hedâyâmuz bizüm

 Ey Na¡μmμ ol Şeh-i ¡âlμ-cenâba dâyimâ
 Cân u dildendür du¡â-yı devlet-efzâmuz bizüm
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SONNOTLAR

1. Kur’ân-ı Kerîm, İsrâ Sûresi 17/1’den iktibas.
2. Kur’ân-ı Kerîm, İsrâ Sûresi 17/1’den iktibas.
3. Kur’ân-ı Kerîm, Tevbe Sûresi 9/40’tan iktibas.
4. Kasr (saray) kelimesinin çoğulu.
5. B nüshasında “hakîm”
6. Metinde “אد ” şeklinde yazılmışsa da doğrusu “taş yontucu, heykeltraş” mana-

larına gelen “ــאت ” olmalıdır.
7. Pers Kralı II. Kiros/Kyros
8. 10. Roma İmparatoru Titus Flavius Vespasianus
9. B nüshasında “ כ .şeklinde yazılmıştır (daşıyınuz) ”دا
10. B nüshasında “cüst”
11. B nüshasında “oldı”.
12. “Ey haçların önünde başını eğen sultan / Sana Beyt-i Makdis’den şikayet var / 

Bütün mescidler temizlenmiş, arındırılmışken / Benim şerefim necis ayaklar altında”
13. B nüshasında “terk-i ser”
14. B nüshasında “ه .şeklinde yazılmıştır (olda) ”او
15. Başlık B nüshasından alındı.
16. B nüshasında buradan sonra “Der Fazîlet-i Salât” başlığı var
ر“ .17 /s.ûr” kelimesi metinde “sin” harfi ile yazılmıştır.





LUGATÇE
A
âb: Su
a¡dâ: Düşmanlar 
âdemzâd: İnsaoğlu
âfıtâb: Güneş 
âgâh: Haberdâr, bilgili
âgâz: Başlangıç
a«ter: Yıldız
a√vel: Şaşı
¡aks-pe≠μr: Akseden, yansıyan
¡âlemgμr: Âleme yayılan, dünyayı 

kaplayan
¡âlem-sûz: Cihânı yakan
¡âlμcâh: Yüksek rütbeli, yüksek 

makamda olan
¡amûd: Direk
¡ara…: Ter
âsiyab: Değirmen 
¡atâ: Bağış, ihsan
¡attâl: Yük taşıyan, hamal
âteş-tâb: Ateş gibi olan
¡avâyı…: Avâ’ik, engeller
¡av…: Engel
a@her: En açık, besbelli
âzâdμ: Özgürlük, serbestlik
¡a≠ârâ: Bâkireler
¡a≠râ: Bâkire

B
bâl: Kanat
bâm: Çatı, dam
bârû: Burç, kale duvarı
bedμd: Meşhur, göz önünde
bed-girdâr: Kötü iş yapan
bed-«âh: Kötü niyetli
ber-âb: Su üzerinde
behişt: Cennet
bennâ: Yapı ustası
berμn: Yüce, yüksek
be≠l: Bolca verme 
bezm: Meclis
bμ-bâk: Korkusuz, cesur
bμgâh: Vakitsiz, nasipsiz, münasebetsiz
bμ-hemtâ: Eşi, benzeri olmayan 
bμm: Korku
bμ-pâyân: Sonsuz
bμ-per ü bâl: Kanatsız

bμrûn: Dış, dışarı
bû: Koku 
bu…¡a: Ülke, yer
bükâ: Ağlama
bünyân: Yapı, bina
bürrân: Keskin
büt: Put
büzürg: Büyük, ulu

C - Ç 
câh: Makam, mevki
câme: Giysi
cânfezâ: Can artırıcı, taze can verici 
câvidân: Ebedî, kalıcı, sonsuz
cebbârμn: Zorba
cevelângâh: Gezinti yeri
cidâl: Mücâdele
cû: Arama, arayıcı
cûd: Cömertlik
cûşiş: Coşku
cûybâr: Irmak
cüst: Arama, araştırma
çâh: Kuyu, çukur
çâker: Kul, hizmetkâr
çâlâk: Çevik; adam öldüren, hırsız, 

yolkesici.
çâr: Farsça dört
çeh: Kuyu çukur
çeşm: Göz
çevgân: Çevgen, değnek
çihil: Farsça kırk 
çu…âl: Savaş atlarına giydirilen zırh

D
dμde: Göz
dμv: Dev, şeytan
dâd: Adâlet
dâd-engμz: Adaletli
dâmen: Etek
dâver: Tanrı, adil hakim 
def¡μ: Hemen 
dehr: Zaman
delv: Kova, kova burcu
demsâz: Arkadaş, dost 
der«âst: Rica, niyaz, talep, arzuhal



ferzend: Evlat
firûz: Talihli, kutlu
fürûğ: Işık, nur
füsürde: Donuk, solgun 

G - Ğ
gâr: Mağara
garμ…: Boğulmuş, batmış
gar…: Batma, boğulma
gâr-nişμn: Mağara ehli
garra: Parlak, görkemli 
garre: Gafil kişi 
gavvâ§: Suya dalan kişi, dalgıç
gec: Harç, kireç
genc: Hazine
gerd: Toz
gerden-keş: Asi, baş kaldıran 
gerdûn: Felek, dünya
gezend: Zarar, bela
girdâr: İş, amel
giti-nümâ: Dünyayı, cihanı gösteren
göyünür: Yanar
gubâr: Toz
gulâm: Köle
gûne: Biçim, tarz 
gûş: Kulak
gûşvâr: Küpe
güftâr: Söz
güher: Cevher, mücevher
gülgûn: Gül renkli
gümrâh: Yoldan çıkmış
güşâyende: Açıcı, açan
güşûde: Açılmış
güvâh: Tanık, şahit
güzμn: Seçilmiş
güzer: Geçme, geçiş

H 
«âb: Uyku, rüya
«abμr: Haberli, haberi olan
√accâr: Taş ustaları
«acel: Utanma 
«acil: Utanmış
«aclet: Utanma
«âk: Toprak
«âlμ: Boş
√amâme: Güvercin
«âme: Kalem
«ân u mân:  Ev, bark, ocak

derbân: Kapıcı
derc: Toplama, içine alma
derdmendâne: Mahzun ve kederli
derrâk:  Anlayışlı
deşne: Hançer
deşt: Kır, çöl
deyr: Manastır
dırâz: Uzun
di&âr: Üst elbisesi 
dilμr: Yiğit, yürekli
dilâ: Ey gönül anlamında
dil-fikâr: Gönlü yaralı
dil-gμr: Kederli
dilistân: Gönül alan
dilkeş: Gönül çekici, cezb edici
dilküşâ: Gönlü açan, ferahlatan
dil-pe≠μr: Gönlün beğendiği
dirμğ: Esirgemek, sakınmak
dirμğâ: Eyvah anlamında
dira«şân: Parlak 
direng: Dinlenme, karar
dûd: Duman
dûr: Uzak
dürc: Mücevher kutusu
dürr: İnci 
dürûd: Dua, salat
dürûğ: Yalan

E 
ebr: Bulut
edμm: Tabaklanmış deri, yüzey
efser: Padişah tacı
efsürde: Donuk, donmuş
efzûn: Fazla
el√ân: Ezgiler
el†âf: Lütuflar
enμn: İnleme, inilti
enbûh: Kalabalık
encüm: Yıldızlar
engüşt: Parmak
eşk: Gözyaşı
evreng: Taht

F
fμrûz: Talihli, kutlu
fâm: Renk
fem: Ağız
ferru«-fâl: Bahtı açık
ferş: Döşeme, yaygı
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inti«âb: Seçme
irgürürdi: Ulaştırmak, eriştirmek
is: Sahip, malik
i§ba¡: Parmak
istimâ¡: Dinleme
iş¡âr: Bildirme, gösterme
μzid: Huda, tanrı

J
jengâr: Pas, küf, yeşil renkli bakır pası

K
kμne: Kin
kâfûr: Kafur ağacından elde edilen 

madde, çok beyaz 
…a¡r: Çukur, dip
…â§ıd: Ulak
…ad: Boy
…adμd: Kuru et, kuru
…âl: Dökme, döküm işi 
kâmrân: Arzusuna ulaşan, bahtiyar
kân: Maden ocağı, yurt, ocak 
…ar≥: Borç 
…arn: Boynuz, yüzyıl
…atμl: Ölü
…ılâl: Sürahi, kazan
kebûd: Farsça mavi
kebk-i derμ: Keklik
kelμm: Konuşan, söz söyleyen
kemterμn: Aciz, güçsüz
kerem-pμşe: Kerem sahibi, cömert
…ulzüm: Deniz
…urrat-i ¡ayn: Göz nuru, göz bebeği
…u§ûr: Kasırlar, saraylar
Kevn: Varlık
kilk: Kamış kalem
kişver: İklim, ülke
koçdı: Kucakladı, sarıldı
kûh: Dağ
kûh-veş: Dağ gibi
kûs: Kös, büyük davul
küdûret: Bulanıklık, kaygı, tasa
kühen: Eski
künc: Köşe
küşâde: Açık, ferah

L
lâbe: Yalvarma
lâhût: Manevi alem

«andân: Güleç, gülen
«ande: Gülüş
«âr: Diken
«as: Çöp
«asμs: Pinti
√aşem: Maiyet
«a†nüvμs: Hattat
«avf: Korku 
√âyil: Mani, engel
«ayl: At, at sürüsü
«a≥râ-fâm: Yeşil renkli
helik: Ufak taş parçası
heft: Farsça yedi
heftüm: Farsça yedinci  
heft-endâm: Vücutta yedi organ
hemâgûş: Kucaklaşmak
hemser: Eş
hergiz: Asla
«ırâm: Nazlı, edalı
«ıredmend: Akıllı
«ışt: Kerpiç, tuğla
√ikmet-âmμz: Hikmetli
«il¡at: Kaftan
√ilye: Süs, güzel özellikler
«od: Kendi 
«oş-nüvâ: Hoş ses
«oş-reftâr: Güzel gidişli
√ubâb: Muhabbet, su üzerindeki 

kabarcık
«uceste: Kutlu, uğurlu
«ufte: Uyuyan, uyumuş
«ul…: Huy
«uld: Cennet
«ulûl: Gelme, girme
«ûn: Kan
«ûnâb: Kanlı su, gözyaşı
«ûn-âlûd: Kana bulaşmış, kanlı
«ûn-rμz: Kan dökücü
«urde: Ufak, küçük, ince
«urrem: Sevinçli, şen, mesrur 
«urûş: Coşku
hûş: Akıl
«uşk: Kuru
«uy-efşân: Ter saçan

I-İ
¡ışâ: Yatsı vakti
i…dâm: Bir işe girişmek, girişim
imtizâc: Kaynaşmak, uyuşmak 
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mu§âdı…: Onaylayan
mu§irr: Israr eden, ayak direyen, 
mu…allib: Değiştiren, dönüştüren, 

çeviren
mûnis: Cana yakın, uysal
murg: Kuş
mûy: Saç, kıl, tüy
mücellâ: Parlak
müdâm: Devamlı, sürekli
mühmel: İhmal edilmiş, değer 

verilmemiş
mükâhele: Üşengeçlik, tembellik
müsâhele: Kolaycılık, gevşeklik 

gösterme
müstedμr: Daire şeklinde olan
müstes¡ad: Uğurlu, meymenetli
müşt: Yumruk, avuç

N
nağme-serâ: Şarkı söyleyen
nigâr: Sevgili, resim
nμgûkâr: İşi makbul olan
nμk-encâm: Akıbeti, sonu güzel olan
nμk-endμş: İyi niyetli kimse
nμze: Mızrak, süngü
na…şibend: Nakkaş, ressam, musavvir
nâ…a: Dişi deve
nâle: İnilti
nâ-tüvân: Güçsüz, zayıf
neberd: Savaş
neccâr: Marangoz
nemed: Keçe
nem-gμn: Nemli
nemnâk: Nemli
nev: Yeni, taze
nev√a: Ağıt
nevbet-zen: Nöbet çalıcı olan mehter
nezdμk: Yakın
ni&âr: Saçmak
nigμn: Yüzük, mühür
nigâh: Bakış
nihân: Gizli, gizlice
nişμmen: Oturacak yer 
nü√âs: Bakır, bakır para
nüh: Farsça dokuz

O-Ö
önür: Kendinden önceki, eski

leb: Dudak
leşker: Asker, ordu
le™μm: Alçak
levm: Başa kakmak, çekiştirmek
lücce: Deniz, engin su

M
mμ«: Çivi
mμğ: Bulut, duman, sis
ma¡delet: Adalet
ma«fμ: Gizli
ma√mil: Kılıç askısı, deve üzerine 

konulan iki taraflı oturak 
mâh: Ay
mâlâmâl: Dopdolu
mânend: Gibi, benzer, denk 
mâr: Yılan
maşşâ†a: Gelinin yüzünü süsleyen kadın
me√âfil: Mahfiller
medyûn: Borçlu
mef«ar: Övünç kaynağı
megâk: Mezar, çukur
mehâbet: Heybetlilik
mehveş: Ay gibi
melâm: Zemmolunmuş, kınanmış 
melekût: Ruhlar alemi
memer: Geçit
menn: İyilik
merd-efgen: Yiğit kişiyi yere düşüren, 

yıkan
merdüm: İnsan, adam 
merkeb-rân: Bineği süren
mesned-nişμn: Bir mesned veya 

makamda bulunan kişi
meş√ûn: Dolu
me™men: Güvenilir, emin yer
me™vâ: Yurt, mesken, sığınacak yer
me™yûs: Ümitsiz
mevc-engμz: Dalgalı, dalgalandıran
mevvâc: Dalgalı, fırtınalı
meymûn: Bereketli, uğurlu
meyşûm: Kötü, uğursuz
mezâbil: Mezbeleler, çöplükler
mid√at: Övgü
mihr: Güneş
mihter: Daha büyük, ulu kişi
mir™ât: Ayna
mu¡μn: Yardımcı
mu¡alla…: Asılmış, asılı, havada
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rμv: Hile   
rμze: Döküntü, saçıntı, kırıntı
ru«âm: Mermer
rustâ«μz: Kıyamet günü
rûşen-rây: Açık fikirli, açık görüşlü
rûy-ı zemμn: Yeryüzü
rûz: Gün, gündüz

S-Ş
sa«t: Sert, haşin, güç
sa…f: Tavan, çatı
sâl: Yıl
§avt: Ses
sâye: Gölge
sâyebân: Gölgelik, çadır
&emen: kıymet, değer
&evr: Boğa, öküz, boğa burcu
sefμd: Ak, beyaz
seferhâ: Seferler
seg: Köpek
seng: Taş
sengμn: Ağır, taştan
sengtırâş: Taş yontan
serâ: Saray 
&erâ: Toprak 
ser-efrâz: Başını yükselten, 

benzerlerinden üstün olan
sermed: Ebedi, sürekli
sermest: Sarhoş
ser-tμz: Ucu sivri ve keskin olan
sertâpâ: Baştan ayağa
sertâser: Baştan başa
sezâ: Layık, yaraşır
sıdılar: Yenmek, kırmak, bozmak
sib†: Torun
sidre: Trabzon hurması cinsinden bir 

ağaç
sipâh: Asker, ordu
sipihr: Gökyüzü
sμret: Bir kimsenin karakteri, kişiliği
sitμz: Kavga, çekişme 
söyünür: Sönmek, parlaklığı gitmek
§uffe: Sofa
sü«an: Söz
sülûk: Yola girme
sür«: Kırmızı, kızıl
sürme-sây: Sürme süren 
süst: Gevşek, tembel, uyuşuk
şâbâş: Aferin, maşallah anlamında 

P
pây: Ayak
pâye: Rütbe, derece, basamak
pehnâ: Engin, geniş
per: Kanat
pertev: Işık
perverde: Beslenmiş, terbiye görmüş
pesend: Beğenen
pesendμde: Beğenilmiş, makbul
peyâm: Haber
peygâm: Haber
peyk: Ulak
peykân: Ok ucu, temren
peymân: Yemin, and
pμç-â-pμç: Birbirine dolaşmış
pμç: Büküm, kıvrım, dolaşık
pinhân: Gizli, saklı
pμrûze: Firuze
pμş-bμn: İleri görüşlü, basiret sahibi 
pol: Farsça köprü
pür-âşûb: Ortalığı karıştıran, fitneci
pür-tâb: Işıltılı, parlak
püser: Oğul
püşt: Arka, sırt

R
ra¡nâ: Güzel, hoş
ra«ş: Gösterişli, güzel at 
ra«şende: Parlayan 
racμm: Kovulmuş, lanetli
râfi¡: Kaldıran, yükselten
râh: Yol
râm: Boyun eğen
ra§â§: Kurşun madeni
rav≥a: Bahçe
rây: Fikir, oy
râz: Sır
ref¡: Kaldırma, giderme, yüceltme
refμ…: Arkadaş, yoldaş
reh: Yol
renc: Sıkıntı, zahmet
rengμn: Renkli
reşk: Kıskançlık, kıskanma
revân: Akan, giden
revna…: Parlaklık, güzellik
revzen: Pencere
rezm: Yenmek
rμ«te: Dökülmüş, döküntü
rişte: Tel, iplik
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teng: Dar
tengnâ: Dar yer, geçit
terâne: Şarkı, nağme, sada, ses makamı
ter-câme: Yeni giysi
teşne: Susamış, susuz
tezvμr: Ara bozuculuk
tu√fe: Hediye
†urfe: Tuhaf, gülünç, nadide
†û†μ: Papağan
türâb: Toprak

U-Ü

¡u…de: Düğüm, sorun
¡ubûr: Geçme, geçiş
¡urûc: Yükselme
üstüvâr: Sağlam, güvenilir

V
vâlâ: Yüksek, yüce
vâlih : Şaşkın
vi&â…: Bağ, rabıta, antlaşma

Y
yarâğ: Silah, edevât, avadanlık
yebâb: Yıkık, virane
yek: Farsça bir sayısı

Z
zâd: Azık
@ıll: Gölge
zμbâ: Güzel
zebân: Dil
zebûn: Alçak, aciz, zavallı
zehrnâk: Zehirli
zen: Kadın
zenân: Kadınlar
zerger: Kuyumcu
≥ımân: Kefalet
zih: Kiriş
zihμ: Ne güzel anlamında
zμr ü zeber: altüst
zu¡m: Sanı, sanma
zûd: Çabuk, erken
zühhâd: Zahitler

beğenme ifadesi
şagab: Kavga, olay, fitne, kargaşa
şâne: Tarak
şeb: Gece
şecer: Ağaç
şehd: Bal
şehd-âmμz: Ballı, bal gibi tatlı
şehinşâh: En büyük hükümdar
şehriyâr: Padişah, hükümdar
şekk: Kuşku, şüphe
şem¡: Mum
şemşμr: Kılıç
şev…-engμz: Şevke getiren
şı……: İkiye ayrılmış nesnenin bir parçası
şihâb: Kayan yıldız, kıvılcım
şikest: Kırık, kırılmış
şikeste: Kırık, kırılmış
şimşâdμ: Şimşir ağacı gibi
şμr: Arslan
şumâr: Hesap, sayı
şûr: Heyecen, coşku
şûr-engμz: Coşku veren
şurû¡: Başlama
şükûfe: Çiçek 
şükûh: Azamet, görkem, ululuk

T
tâbân: Parlak, ışıldayan
tâbende: Parlak
ta«mμr: Mayalandırmak
tâ…: Kemer
†âmât : Uygunsuz, saçma söz, hezeyan
tapşurmış: Teslim etmek, emanet etmek
†apu: Zat, hazret, tapu
târ: Karanlık
†arab-efzâ: Sevinci artıran
†arμ…: Yol
†ârüm: Kubbe
†ayy-i mekân: Mekân değiştirme
ta≥¡μf: Katlamak, katlayarak artırmak
†ıfl: Küçük çocuk
†ınâb: Çadır ipi, sicim
tμğ: Kılıç
tμre: Karanlık, kara
tμşe: Balta
tebâh: Bozulmuş, yok olmuş
tefvμ≥: Bir şeyi birine bırakma
tela††uf: Yumuşak davranma
tell: Tepe, sırt
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Beyti’l-Mu…addes : 36b
Beytü’l-◊arem : 6b, 7a
Beytü’l-Ma…dis : 10a, 12a, 13a, 24a, 

25a, 37a, 46b, 65b, 68b
Bilâl : 29b
Bilâl-i ◊abeş : 29b
Bisütûn : 61a
Bi™r-i Vara… : 75b, 75b
Boğdân : 42a
Bu«tü’n-Naśr : 16b, 19a, 21a, 22a
Budμn : 41a
Burâ… : 74a
Cebel-i ¢uds : 8a, 60b
Cebel-i Mâmille : 67b, 68a, 68a
Cebel-i Sâ«ire : 67a, 67a
Cebrâμl : 3a, 21b, 45b, 45b
Cey«ûn : 12a
Cibrμl-i Emμn : 7a, 12a
Çeşme-i ◊ammâmü’l-¡Ayn : 56a
Çeşme-i Bâb-ı »u††a : 55b, 56a
Çeşme-i Bâb-ı Silsile : 56a, 56a
Çeşme-i Bâbü’n-Nâ@ır : 56b
Dâr-ı Selâm : 9b
Dâvûd : 6b, 10b, 11a, 11a, 11a, 11a, 

11a, 11a, 11b, 11b, 12a, 12a, 12a, 
12b, 40a, 40a, 47a, 65a, 66a, 67a, 
69b, 76b, 76b, 76b, 77b

Deccâl-ı Mel¡ûn : 74b, 75a
Deccâl-ı şûm : 75a
Dicle : 12a
Ebμ ±err : 7a
Ebi’z-Zâhiriyye : 71b
Ebû Bekri’s-~ıddμ… : 3a, 3a, 73b
Ebû Hureyre : 71a
Ebu’d-Derdâ : 70b
Ebu’l-mülûk : 9b
Efrâsiyâb : 4b
Efrenc : 34b
Ehl-i ¢uds : 47a, 48a
Engürüs : 41a
Fa«r-i ¡Âlem : 45a
Ferhâd : 61a
Feyr-i Mûsâ : 65b
Freng : 35a
Furât : 43a
Gülistân-ı Bâğ-ı İrem : 54a



Kahkeşân : 6b
¢al¡a-i »ayber : 3b
¢al¡a-i Belğrâd : 40b
¢al¡a-i Rodos : 40b
¢al¡a-yı ¢uds : 39b, 65a
¢atâne : 18b
¢avm-i İsrâμl : 10b, 10b, 44a
¢avm-i Nû√ : 17a 
¢aydefâ : 41b
Ken¡ân : 4a
Key«usrev : 4b
¢ıbleteyn : 73b
¢ımâme : 25b, 26b, 29a
¢ubbe-i Sa«râ : 55b, 57a
¢uds : 5b, 5b, 6a, 6b, 7b, 7b, 9b, 9b, 

9b, 9b, 10a, 10b, 10b, 10b, 11a, 14a, 
18a, 22b, 23a, 23a, 23a, 24a, 25a, 
25a, 25a, 25a, 25b, 25b, 26b, 27a, 
27a, 27b, 28a, 28b, 28b, 29a, 29a, 
29b, 30a, 30a, 30b, 31a, 31a, 31a, 
31b, 34a, 35a, 35a, 35b, 36a, 36a, 
36b, 36b, 37b, 37b, 37b, 38b, 38b, 
44a, 44b, 45b, 46a, 47a, 53a, 53a, 
57a, 57b, 60b, 62b, 64a, 65a, 65a, 
66a, 68a, 69a, 69a, 70a, 70a, 71b, 
72b, 73a, 73a, 75a, 76a, 77a, 77a

¢uds-i Şerμf : 2a, 4a, 6b, 10a, 10a, 10b, 
10b, 11b, 17b, 19b, 20a, 20a, 24a, 
37a, 37a, 40a, 42a, 42b, 43a, 46b, 
47a, 49b, 55a, 55a, 60a, 74b

Kûh-ı ¢âf : 16a
Kûh-ı Ba…râ≥ : 57b
Kûh-ı Sâ√ire : 67a
Kûh-ı ~a√yûn : 63b, 65b
Kuruş : 25b
Leyletü’l-¢adr : 2b
Mμkâμl : 72a
Mâh-ı ~afer : 35b
Mâh-ı Receb : 35b
Mâh-ı Şa¡bân : 35a
Ma…âm-ı Dâvûd : 66a, 66a
Medμne : 30a, 75a
Medμne-veş : 59b
Mekke : 7b
Melik ~alâ√uddμn : 35b, 36a, 36b, 37a 
Melikiśâdı… : 8a
Mesμ√ : 8b
Mesμ√â : 45a
Mescid-i ¢uds : 11a, 31a, 70b
Mescid-i A…śâ : 6a, 7a, 29b, 31b, 55b, 

Gülistân-ı İrem : 43a
Ğazze : 65a
◊a@ret-i Sâm : 7b, 7b, 8a, 9b, 9b, 9b/8, 

9b, 10a
◊a≥ret-i ~alâ√uddμn : 37b
◊a≥ret-i ¡μsâ : 51a, 51a
◊a≥ret-i ¡Ubeyd b. Cerrâ√ : 26b, 27a, 

28a
◊a≥ret-i Cibrμl : 13a, 15b, 72a
◊a≥ret-i Danyâl : 16b, 17b, 21a, 21a, 

21a, 21a, 21b, 22a, 22a
◊a≥ret-i Ermiyâ : 77a
◊a≥ret-i Fârû… : 28a
◊a≥ret-i Mek√ûl : 70a
◊a≥ret-i Meryem : 65b
◊a≥ret-i Ya√yâ : 18a, 19a, 19a, 19a, 

19a, 19b, 19b, 20a, 20b, 20b, 21a
◊a≥ret-i Yûşa¡ : 10b
◊a…… : 10b, 11a, 11a, 12a, 14a
»alμl-i Ra√mân : 53a
»âlμlullâh : 65a
◊aleb : 35b, 36a, 59b, 60a
◊arem : 43a, 43a, 43a, 44a, 54a, 54a, 

54a, 54a, 56a, 58a
◊arem-i ¢uds : 48a
◊arem-i Şerμf : 53b, 54a
◊asen-i Baśrμ : 68a
◊avâriyyûn : 8b
◊ayder : 3b
◊ayder-i Kerrâr : 28b
◊ı††μn : 37a, 37b
◊icâz : 4a, 76b
Hind : 42a
Hüdhüd-i ‰arμk-i Sebâ : 13a
Iśfahân : 76b
İbn-i »a††âb : 6a, 27a, 27b, 28a
İbn-i Dâvûd : 59b 
İbn-i Mervân : 30b
İbn-i Mes¡ûd, ¡Abdullâh : 74b
İmâm-ı Mâlik : 73b
İmâmi A√med : 71a
İskender : 4a, 4b, 64a
İslâm : 6a
İsrâfμl : 6b, 75a
Ka¡be : 3a, 26b, 57b, 75a 
Ka¡be-i »alμlullâh : 14a
Ka¡betullâh : 65a
Ka¡bu’l-A«bâr : 76a, 76a
¢âbûs ibn-i Sencârib : 17a
¢âf Dağı : 59a, 64a
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~a√yûn : 29a
Sâm b. Nû√ : 7b
Sekiz Uçmağ : 44a
Selμm : 4b
Selmân-ı Fâris : 65b
Sencârib : 44b
Sodom : 8a
~udμ…a : 45a, 46a
Sûr-ı ¢uds-i Şerμf : 59a
Süleymân ¡Aleyhisselâm : 10b, 11a, 

11b, 11b, 12a, 12a, 12b, 12b, 12b, 
12b, 13a, 13b, 15a, 15b, 21b, 40a, 
40a, 40a, 47b, 66a, 77a

Süleymân »ân : 4b, 40a
Süleymân b. Dâvûd : 14a
Süreyyâ : 43a
Şa¡yâ, ◊a≥reti Şa¡yâ : 45a, 45a, 45b, 

45b
Şâm : 4a, 8a, 27a, 27a, 31a, 31a, 36a, 

36a, 36b, 49b, 60a, 64b
Şeddâd-ı ¡Âd : 22a
Şehr-i ~afer : 36a
Şehr-i ¢uds : 34b
Şehr-i ¢uds-i Şerμf : 29a, 36a, 53b
Şu¡ayb Peygamber : 37b
‰ay†ûs : 25b
Tevbe Bâbı : 16a
‰ûbâ : 56a, 75b
‰ûr-ı Mμ…ât : 72a
‰ûr-ı Sμnâ : 65b, 75a
‰ûr-ı Zeytâ : 65b
U†ârid : 7a
Vâdi’l-Ebyâr : 49b, 49b
Yahûdμ : 78a
Ye™cûc : 64a
Yeruşalem : 9b
Ye&rib : 4a
Yûsuf : 4a
Zebûr-ı İlâh :76b
±ülfi…âr : 5a

57a, 57a
Mescid-i Beyt-i Ma…dis : 71a, 71b, 74a
Mescid-i Dâvûd : 29a
Mescid-i Ka¡be : 70b
Meymûne : 75a
Mı§r : 4a, 31b, 60a, 65a, 73a
Mille : 68a
Mu√ammed : 30b, 76a,79b
Murğ-ı ¢uds : 40a
Muś†afâ : 3a, 3b, 80a, 80a
Mûsâ : 65b, 72a
Mülk-i Bâbil : 44b
Mülk-i Ken¡ân : 37b
Müşkili’t-‰a√âvμ : 71a
Na¡μmμ : 21b, 30a, 80a, 80b, 81a
Na……âş-ı Çμn : 53b
Naśr : 17b
Nevâvμ : 71a
Nû√ Peygamber : 7b 
Osmân : 3b, 3b, 28b
Ömeru’l-Fârû… : 3a, 3b, 6a, 27a, 27b, 

28a, 28b, 28b, 29b, 29b, 30b, 34b, 
51a, 76a

Pâdişâh-ı kişver-i Rûm : 42b
Peç : 41b
Polya : 42a
Pu« : 17b
Pu«t-i Naśr : 19b, 19b, 20b, 21a, 23a, 

77a
Püser-i Nûn : 10b
Râfi¡ b. ¡Umeyr : 11a
Rav≥a-i İrem : 43a
Remle : 72b
Rû√ullâh : 65b
Rûm : 49b, 57b, 64b
~a«ra : 33b, 71a, 74a, 74a, 74b
~a«ra-i Beyt-i Ma…dis : 73b, 75a, 75a
Sa«ratullâh : 6a, 21a, 21b, 23a, 29b, 

31b, 31b, 33b, 39a, 55a, 57a, 58b, 
59a, 59a, 69b 

Sa«ratullâh-ı Şerμf : 73b
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