
R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i  2 0 2 0 . 1 8  ( M a r t ) /  4 1 7  

Abdullâh el-Kâdî ed-Divriğî’nin Kasîdetü’n-Nûniyye tercümesi / Ö. Yaşar (417-434. s.) 

  Adres 
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE 
e-posta: editor@rumelide.com 

Adress 
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of 
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY 
e-mail: editor@rumelide.com 

 

Abdullâh el-Kâdî ed-Divriğî’nin Kasîdetü’n-Nûniyye tercümesi 

Önder YAŞAR1 

APA: Yaşar, Ö. (2020). Abdullâh el-Kâdî ed-Divriğî’nin Kasîdetü’n-Nûniyye tercümesi. RumeliDE 
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (18), 417-434. DOI: 10.29000/rumelide.706037 

Öz 

Dinî-tasavvufî nitelikli eserlerin şerh ve tercümeleri, edebiyat geleneğinin en önemli telif faaliyetleri 

arasında yer almaktadır. Özellikle tanınmış şahsiyetlerin eserleri, daha fazla insanın okuması, 

anlaması ve faydalanması için geniş bir coğrafyaya yayılmış, pek çok dile aktarılmıştır. Gazneliler 

devrinin önemli şairlerinden Ebü’l-Feth-i Büstî’nin (ö. 400/1010) Arapça olarak kaleme aldığı 63 

beyitlik Kasîdetü’n-Nûniyye (‘Unvânü’l-Hikem)’si de bu türden eserler arasında yer almaktadır. 

Dinin emir ve yasaklarına uymak, aklı rehber edinmek, Allah yoluna tabi olmak, yardımsever olmak, 

kanaat etmek, hoşgörülü, kibar ve güler yüzlü olmak gibi pek çok erdemi ihtiva eden bu eserin hem 

Osmanlı’da hem de günümüzde çeşitli şerh ve tercümeleri yapılmıştır. Kasidenin tercümelerinden 

biri, hakkında şimdiye kadar herhangi bir bilgi bulunamayan Abdullâh el-Kâdî ed-Divriğî’ye aittir. 

Mütercim şair, bu kasideyi hem Farsçaya hem de Türkçeye nazmen tercüme etmiştir. 850/1446 

yılında tamalanan bu manzum tercümede, metnin aslına bağlı kalınmıştır. Kasîdetü’n-Nûniyye’nin 

Türkçe manzum çevirisi, Eski Anadolu Türkçesi özelliklerini taşımakta olup sade ve anlaşılır bir 

anlatıma sahiptir. Tercüme; dibace, asıl metin ve hatime olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 

Tercümenin tespit edilebilen iki nüshası bulunmaktadır. Nüshalardan biri Köprülü Yazma Eser 

kütüphanesi Mehmed Asım Bey Koleksiyonu’nda diğeri Manisa Yazma Eser Kütüphanesi Akhisar 

Zeynelzâde Koleksiyonu’nda bulunmaktadır. Bu yazıda, hakkında daha önce herhangi bir çalışma 

yapılmamış olan söz konusu eserin muhteva ve şekil özellikleri üzerinde durulmuş, ardından çeviri 

yazılı metni sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Kâdî Abdullâh, Ebü’l-Feth-i Büstî, Kasîdetü’n-Nûniyye, manzum tercüme. 

Abdullâh al-Kâdî al-Divriğî’s translation of Kasîdetü’n-Nûniyye 

Abstract 

Commentary and translations of works of religious-Sufi quality are among the most important 

copyright activities of the literary tradition. Especially the works of well-known personalities are 

spread over a wide geography and translated into many languages for more people to read, 

understand and make use of. Abu’l-Fath Busti (d. 400/1010), one of the important poets of the 

Ghaznavid period his 63 couplets of Qasidetü'n-Nuniyye (‘Unvânü’l-Hikem), which he penned in 

Arabic, are among these works. This work, which includes many virtues such as following the orders 

and prohibitions of religion, guiding the mind, being subjected to the way of Allah, being helpful, 

content oneself with, tolerant, polite and smiling, has been translated in the Ottoman and today. One 

of the translations of the eulogium belong to Abdullah Al-Qadi Al-Divrigi, about whom no 

information has been found until now. The translator poet translated this eulogy into both Persian 

and Turkish by poetry. The translation of this verse, completed in 850/1446, is based on the origin of 

the text. The Turkish verse translation of kasidetü'n-Nuniyye bears the characteristics of old 
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Anatolian Turkish and has a simple and clear expression. The translation consists of three parts: 

preamble, principal text and epilogue. There are two detectable copies of the translation. One of the 

copies is in the Köprülü Manuscript Library Mehmed Asım Bey Collection and the other is in the 

Manisa Manuscript Library Akhisar Zeynelzâde collection. This paper focuses on the content and 

shape characteristics of the work in question, which has not been studied before then the 

transcription text of the translation is presented. 

Keywords: Qadi Abdullah, Abu’l-Fath-i Busti, Kasîdetü’n-Nûniyye, poetical translation. 

Giriş 

Kafiye harfi sebebiyle “Kasîdetü’n-Nûniyye” olarak adlandırılan (diğer adı ‘Unvânü’l-Hikem’dir) eser, 
bugün Afganistan’ın sınırları içinde kalan Büst şehrinde doğan Ebü’l-Feth-i Büstî (ö. 1010)’nin en 
meşhur şiiridir (Elmalı, 2016, 228). Allah yoluna tabi olmak, dinin emir ve yasakalarına uymak, zulüm 
ve zalimden sakınmak, aklı rehber edinip nefisten uzaklaşmak, kanaat ve züht içinde bulunmak; 
hoşgörülü, kibar, zarif, şefik, mütevazı ve güler yüzlü olmak gibi erdemleri konu edinen kaside, 63 
beyitten müteşekkildir. Aslı Arapça olan kasidenin Seâlibî, Abdurrahman el-Mîlâvî, Arapkirli Hüseyin 
Avnî; Diyarbekirli Said Paşa (Atalay, 2005), Avni ömer Lütfioğlu, Sadi Çöğenli (Çöğenli, 1993), 
Bedreddin el-Câcermî, J. Von Hammer gibi yazarlar tarafından farklı dillerde pek çok şerhi ve tercümesi 
yapılmıştır (Elmalı, 2016: 229). Eserin Türkçe tercümelerinden biri bu yazının konusu olup Abdullâh 
el-Kâdî ed-Divriğî’ye aittir. Eser, daha önce Sadık Yazar tarafından tanıtılmış (Yazar, 2011: 552) ancak 
hakkında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

1. Abdullâh el-Kâdî ed-Divriğî 

Biyografik nitelikli eserlerde ismine rastlanmayan, tercümenin sahibi Kadı Abdullâh hakkında şimdiye 
kadar herhangi bir bilgi tespit edilememiştir. Yazar, eserin başındaki 21 beyitlik Arapça manzum 
dibacede adının Abdullâh, mesleğinin kadılık ve memleketinin Divriği olduğunu, önemli kişilere 
münşilik (kâtiplik) yaptığını belirtir: 

 انا المسمي بعبد هللا و القاضي 
 بدوركي منثيا لمن له الشان2

Yine dibaceden anlaşıldığına göre eserini 850/1446 yılında kaleme almıştır. Dolayısıyla ölümü bu 
tarihten sonra olmalıdır: 

 لهجرة قد مضي خمسون مقترنا
 به ثمان مائة فيه شعبان3

Mütercim şair hakkındaki malumat, yukarıda sıralananlardan ibarettir. 

2. Kadîdetü’n-Nûniyye tercümesi 

Tercüme, Abdullah el-Kadî ed-Divriğî tarafından 850/1446 yılında kaleme alınmıştır. Eserin tespit 
edilebilen iki nüshası bulunmaktadır. İlk nüsha Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, Mehmed Asım Bey 
Koleksiyonu 724 numarada 36b-44a sayfaları arasında bulunmaktadır. Çalışmaya esas alınan nüsha 
budur. Eserin başında  (36b-37a) 21 beyitlik Arapça, manzum bir dibace bulunmaktadır. Tercüme kısmı, 

                                                             
2  Adım Abdullah’tır, kadıyım Divriği’de, münşîlik ederim önemli kişilere. 
3  Bir ellilik geçip gitti üzerinden hicretin, sekiz yüzü de ekle buna içinde Şaban’ın. 
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37b’den başlayıp 43b’ye kadar devam eder. Bu bölümde 61 Arapça beytin Farsça ve Türkçe tercümesi yer 
almaktadır. Tercümeler beyit beyit yapılmıştır. Önce asıl Arapça beyit verilmiş, hemen ardından 
sırasıyla onun Farsça ve Türkçe manzum tercümesi yapılmıştır: 

 يا عامر الخراب الدهر مجتهدا  
 با هل لخراب العمر عمران  

  Eyā kunende ˘imāret ĥarāb dehrì-rā 
  Ĥarāb-ı ˘ömr-i tu-rā hest ānçe ˘umrānest 

  Ĥarāb dehri eyā cehd ile ˘imāret iden 
  Ĥarāb ˘ömrüŋe bi’llāhi ne var ˘umrāŋdur 

Metnin sonunda 14 beyitlik hatime bölümü yer almaktadır. Böylece ortaya 217 beyitlik bir metin 
çıkmaktadır. Bu nüshanın derkenârında kasidenin bir başka Farsça manzum tercümesi daha 
bulunmaktadır. Ancak bu tercümenin kim tarafından ve hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. 

Tercümenin ikinci nüshası Manisa Yazma Eser Kütüphanesi, Akhisar Zeynelzâde Koleksiyonu 1523/3 
numarada, 52-61 sayfaları arasında bulunmakta olup nesih hatla yazılmıştır. Bu nüshanın başında 
dibace yer almaz.  Metnin sonunda 14 beyitlik hatime yerine, müstensih tarafından yazıldığı sanılan biri 
Arapça diğeri Türkçe iki müfred bulunmaktadır. Metnin sonunda yazılış tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi 
verilmemiştir. Ancak tercümeden önceki sayfada (sayfa 51) Ebü’l-Feth-i Büstî’nin Kâmûsu’l-A‘lâm’dan 
alınmış hal tercemesi bulunmaktadır (Sami, 1306: 747). Ayrıca nüshanın yer aldığı mecmuadaki diğer 
eserlerin sonunda 1337/1918 tarihi yer almaktadır. Buradan nüshanın 20. yüzyılın başında istinsah 
edildiği sonucu çıkarılabilir. Bu nüshada Farsça tercüme bulunmamaktadır. Tüm bu sebeplerden ötürü 
bu nüsha metin teşkilinde değerlendirmeye alınmamıştır. 

2.1. Muhteva 

Kasîdetü’n-Nûniyye tercümesi üç bölümden oluşmaktadır: Arapça dibace, tercüme bölümü ve hatime. 
21 beyitlik dibace Allah’a şükür, Hz. Peygamber, ailesi ve ashabına salat ile başlar. Yazar eseri, Ebü’l-
Feth’in kasidesini tercüme etmek istediği için yazdığını belirtir ve ‘benzersiz’ kasidesi vesilesiyle Büstî’yi 
över. Bu övgüden sonra eseri yazdığı tarihi (850/1446) belirtir. Kasideyi Farsça ve Türkçeye tercüme 
ettiğini aktardıktan sonra adını, mesleğini, memleketini belirterek kendini tanıtır. Hataları için Allah’tan 
af diler. Araplar ve Acemler tarafından bilinen, hoş eserleri olduğunu söyler. Ardından cehaletin 
fenalığına, ilmin önemine değinerek zamane insanlarının âlim ile cahil arasında ayrım yapamadığından 
yakınır. 

Tercüme bölümüne, dünyada kemal aramanın, hayırdan başka şey istemenin aslında zarar olduğu 
söylenerek başlanır. Hemen arkasından şu nasihatler gelir: Bekası olmayan şey terkedilmelidir çünkü o 
aslında yokluk getirir. Harap dünyayı imar etmeye çalışan kişi önce kendi ömrünü bayındır kılmalıdır. 
Mal biriktirmenin sonu hüsrandır, hüzündür. Dünya sevgisinin sefası kederdir, ona kavuşmak aslında 
hicrandır. İnsanları kendine bağlamak isteyen onlara ihsan etmelidir. Kişi neden mal mülk için 
çalışmaktadır, insan hiç sonu hüsran olanı talep eder mi? Beşer, nefsine yönelmeli ve onu 
olgunlaştırmalıdır. Düşmanlık eden kimseye yapılması gereken, onu affetmektir. İyilik isteyen kimseye 
iyilik yapılmalıdır, cömertin adeti budur. İnsan özünü temizleyip Allah’ın ipine sarılmalıdır. Haramdan 
sakınanın akıbeti hayırdır, ona şer erişmez. Kim Allah’tan başkasından yardım dilerse ona acizlik el 
verir. Hayrı engelleyen kişi gerçek bir kardeş olamaz. Mal, halkın gönlünü çaldığı için onlar malı ile 
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cömert olana yönelirler. İnsanlarla iyi geçinen kimse, daima göz nurudur. Aklı vücuduna hâkim olan 
kimseye “onun hırsı aklını ele almış” denmez. Nefsine nazar eyleyen mahşerde Allah’ı göremez. Kötü 
kimselerle oturup kalkan sonunda kötü duruma düşer. Bu zamanda dost arayan öfkelenir çünkü bu 
zamanın dostları haindir. Kötülük eken kimse, sonunda pişmanlık biçer. Kötü kimselerle dostluk kuran, 
gömleğinde yılan taşır. Kişi yüzünü güleç tutmalıdır çünkü o, yiğitlik sayfasının ünvanıdır. Dostunun 
cevrine sabreden kimseye pişmanlık ve kötülük erişmez. Kişi kudreti olduğunda iyilik yapmalıdır çünkü 
imkân kalıcı değildir. Çemen, çiçeklerle; yiğit, adalet ve cömertlikle süslüdür. Düşmanına rastlayan kişi 
gülümsemelidir çünkü bu, düşmanı kahreder. Hayırlı işte gevşek davranma ki işin bereketli olsun. Aklı 
olmayan kişinin koruyucusu ancak çer çöptür. Talih kimden yanaysa halk onu sever aksi halde düşman 
olur. Sahbân fakirse ona Bâkıl derler; Bâkıl zenginse ona Sahbân adını verirler. Sır tutmayan kimseye 
sırrını söyleme çünkü o, koyun sürüsündeki kurttur. İnsanların huylarını bir sanma. Nasıl Sadâ suyuna 
benzer su, Su‘dân otuna benzer ot yoksa insanların tabiatı da çeşit çeşittir. İyilik ve hayrını erteleme 
çünkü onu bozan bunlardır. Akıllı kimseden başkasıyla konuşma çünkü cahil sır ile ilan arasındaki farkı 
bilmez. Her şeyin bir sınırı olduğu gibi her işin de bir vakti vardır. Hangi iş olursa olsun acele etmek 
kötülük getirir. Kişiye, fakirliğini giderecek kadar mal yeterlidir. Kanaatkâr kimse yaşamına razı 
olmalıdır, hırs sahibi ne kadar zengin olsa da gazaptadır. Kişiye yaşamını sürdürmesi için aklı yeter, öyle 
dosttan kaçılır mı? Hikmet ve takva süt kardeşi; mal ve tuğyan vatandaştır. Cömert için yeryüzündeki 
her yer vatandır. Bu dünya, zulümle mutlu olup uyuyanı bir gün uyandıracaktır. Mahrum cahil, denizlere 
düşse de orada susuz kalır. Mutluluk kalıcı değildir, onun karşılığında keder günleri gelecektir. Ey 
yiğitlik şarabıyla salınan, sarhoş kimse doğru yolu bulabilir mi? Gencin özrü kabul edilir fakat rehberi 
şeytan olan ihtiyarın özrü nasıl kabul edilecek? Sonu ihsan ve iman olanın günahlarını Allah bağışlar. 
Din, pek çok şeyin noksanını giderir; ya dinin noksanını giderecek ne vardır? 

Eserin son kısmı, 14 beyitlik hatimedir. Yazar bu bölümde öğütlerine devam eder, zamanın 
kötülüğünden bahseder. Ona göre bu zamanda fazilet ehlinin bahçesi sararmıştır. Cahiller, binlerce 
nimet içindedir; âlimler, bir parça ekmeğe muhtaçtır. Şeriat tahtına oturanlar, halkın ve dinin malını 
talan etmektedir. Bu gün ehil olduğunu söyleyenler aslında çobandan farksızdır. Kısmet böyle 
olduğundan yapacak hiçbir şey yoktur. Bu derde sabırdan başka derman yoktur. Ancak Allah’ın 
inayetinden ümit kesilmez çünkü onun nimetleri herkes için eşittir. Dünyada zor olan ne varsa Allah 
katında kolaydır. Yazar, son beyitlerde Allah’tan yardım diler, bu nasihat, şikayet, temenni ve duaları 
sıralayarak eseri tamamlar. 

2.2. Dil, vezin ve kafiye 

15. asır metni olan Kasîdetü’n-Nûniyye tercümesi, Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini taşımaktadır. 
Metin, geneli itibariyle sade ve anlaşılır bir dile sahiptir. Kaynak metinden aynen alınan ve Türkçeye 
tam anlamıyla yerleşmemiş olan Arapça sözcükler (özellikle kafiye sözcükleri), metnin anlaşılmasını yer 
yer zorlaştırmaktadır. Metinde, dönem özelliğini yansıtan pek çok sözcük ve ek bulunmaktadır: ‘ne 
nesne’, ‘kimesne’, ‘issi’, ‘aŝŝı’, ‘üzresine’, ‘yarlıġar’, ‘sınuķ’; ‘olıban’, ‘olmayısar’, ‘olmaġıl’. Metinde, 
seslenme edatı olan ‘ey’, hareke ve vezin sebebiyle ‘i’ şeklindedir. Bazı ‘ķ’ların ‘ĥ’ya dönüştüğü 
görülmektedir (ŝaķınan-ŝaĥınan). 

Tercüme, mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün (fa’lün) vezniyle yazılmıştır. Büstî’nin kaynak kasidesi ise 
mefâ‘ilün fâ‘ilün müstef‘ilün fe‘ilün veznindedir (Atalay, 2005: 146). Buradan anlaşılacağı üzere Kadı 
Abdullâh, farklı bir vezin tercih etmiş, vezin yönünden kaynak metinden uzaklaşmıştır. Metinde vezin 
icabı, imlayı da etkileyen pek çok tasarrufta bulunulmuştur. Bazı beyitler vezin bakımından kusurludur. 
Erken dönem metinlerinde bu durum olağan görülebilmektedir. Vezin kusurlarına eksik heceler, 
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sözcüklerin beyitlerde hatalı dizimi sebep olabilmektedir. Bunlar yanında imale, zihaf gibi aruz 
uygulamaları da bulunmaktadır. Özellikle Farsça beyitlerdeki uzun ‘î’ sesleri üzerinde çok fazla zihaf 
yapılmıştır. 30. Beytin Türkçe tercümesinde ‘nefs’ sözcüğü vezin icabı ‘nefisüŋiçün’ şeklinde 
harekelenmiştir. 66. Beyitte ‘zindegânî’ kelimesi vezni bozmaktadır: Zindegānì-i ĥod rāżì mì-şeved 
ķāni˘. 

Metin, kaside nazım şekliyle yazıldığından kafiye şeması aa xa şeklindedir. İsminden de anlaşılacağı 
üzere kafiye hem Farsça hem de Türkçe beyitlerde sürekli ‘ân - ان’ şeklindedir. Farsça beyitlerde ‘est’, 

Türkçelerde ise ‘dur’ redif olarak kullanılmıştır. Metinde dikkat çeken husus, yazarın kafiye sözcüklerini 
tercüme etmekten kaçınmasıdır. Hem Farsça hem de Türkçe beyitlerde, Arapça kafiye sözcükleri kaynak 
metinden aynen alınmıştır. 

Tercüme, nazım tekniği açısından bazı zayıflıklar göstermektedir. Bu durum, tercümenin erken dönem 
metinlerinden olması yönüyle izah edilebilir. Elde yazarın başka herhangi bir eseri bulunmadığından 
sadece bu kısa tercümeye dayanarak uzun tahliller yapmak mümkün görünmemektedir. 

2.3. İmlâ hususiyetleri 

Kasidetü’n-Nûniyye tercümesi, nesih hatla yazılmıştır. Arapça beyitlerin tamamında, Türkçe beyitlerin 
çoğunda hareke kullanılmıştır. Farsça beyitlerde ise hareke yoktur. Metinde, imlalarında farklılık 
görülen bazı sözcükler bulunmaktadır: aŋa اکا – اکه; iden ايدن – ادن ; olup اولب – اولپ. Hareke ve vezin 

sebebiyle ‘i’ şeklinde yazılan ‘ey’ hitapları, ‘eyâ’ şeklinde harekelenenler ile farklılık göstermektedir. 
Metinde bazı eklerle ‘ve’ bağlaçları yazılmamış, harekeyle gösterilmiştir: anı kim انِِکم; diyildi  ِِديِْلد; Eyâ 
Kerîm ü Rahîm ü eyâ Gafûr u Şekûr ايا کريم و رحيم و ايا غفوُر شکور. Vezindeki uzatmaları yansıtmak için 
bazı sözcüklerdeki ara ünlüler med harfleriyle gösterilmiştir: niteki نتا که; dime ki دما که; kime ki کما که. 
Ayrıca metnin yazımında bazı ek ve edatlar unutulmuştur: ˘ālim[ì] ki (72); Be-āh [u] nāle çun[ān] 
˘andelìb-i bustānest (95). 

2.4. Tercüme hususiyetleri 

Tercümeler, sadık ve serbest olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sadık tercümelerde, kaynak metinde 
herhangi bir eksilme veya ekleme olmadan anlam aynen aktarılır. Serbest tercümede ise tam tersi söz 
konusudur (Yazar, 2011: 222; Dündar, 2020: 168-169). Kasîdetü’n-Nûniyye tercümesi, kelime kelime 
yapılmış sadık bir tercüme hüviyeti göstermektedir. Bu durum özellikle kafiye sözcüklerinde 
görülmektedir. Arapça kafiyeler, Farsça ve Türkçe beyitlerde aynen aktarılmıştır. Ancak Arapça 
beyitlerde son kelime (acuz-zarb) ‘ân’ şeklinde bitmekte, redif bulunmamaktadır. Farsça ve Türkçe 
tercümelerde ise ‘ân’ kafiyesinden sonra ‘est’ ve ‘dur’ redifleri yer almaktadır. Büstî’nin Arapça kasidesi 
63 beyittir. Abdullah el-Kâdî ise 61 beyti tercüme etmiştir. 

Sonuç 

Ebü’l-Feth-i Büstî’nin Kasîdetü’n-Nûniyye’si, çeşitli nasihatler içeren, dinî-tasavvufî bir manzumedir. 
Bu eser, yazıldığı dönem ve sonrasında çok sevilmiş, şair ve araştırmacılar tarafından birçok dile 
çevrilmiştir. Tercüme ve şerh geleneğinde önemli bir yere sahip olan Kasîdetü’n-Nûniyye’nin 
tercümelerinden biri, 15. asırda Abdullâh el-Kâdî ed-Divriğî tarafından yapılmıştır. Kadı Abdullâh’ın 
hayatı ve eserleri hakkındaki bilgiler, şimdilik tercümenin başındaki Arapça dibacede yazarın 
söylediklerinden ibarettir. Eser, bu yönüyle edebiyat tarihine de katkı sunmaktadır. Yazar, tercümeyi 
yaparken metnin aslına sadık kalmış, kelime kelime tercüme yöntemini takip etmiştir. Tercüme, sade 
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bir Eski Anadolu Türkçesi metni hüviyeti göstermektedir. Kadı Abdullâh’ın Kasîdetü’n-Nûniyye çevirisi, 
yazıldığı tarih de göz önünde bulundurulduğunda hem edebiyat tarihinin hem de tercüme ve şerh 
geleneğinin önemli bir halkasını teşkil etmektedir. 

2.5. Metin 

[36b]  Bismi’llāhi’r-raģmāni’r-raģìm 

 اهل المحامد في التحقيق رحمان  .1
 و ترك شكر علي اال الء كفران4  

 و مستحق صلوة النبي و من .2 
 صحب و ال له و فيهم ايقان5  

 قصدت ترجمة القصيدة البي .3 
 الفتح الذي مثله لم يات اقران6  

 لمن بكسب المعالي داب همته .4 
 ما عنده قيمة در و عقيان7  

 هو الذي جوده قد عم مستتبعا .5 

 فما علي بره الناس حرمان8  

 دعا ال له له بشاه منصور .6 
 و ابن شهري له مدن و غلمان9  

[37a] 7. ال زال منتصرا بالمجد وشرف 
 و سالما باخ هو السليمان10  

 فانه الركن من اركان دولته .8 
 بحسن تدبيره يقوم االركان11  

 فزاده هللا رفعة و في يده .9 
 حكم بعدل له فوز و رضوان12  

 لهجرة قد مضي خمسون مقترنا .10 
 به ثمان مائة فيه شعبان13  

 ففيه ترجمتها بالفارسي و با .11 
 التركي من طيبها ينوح و رشان14  

هللا و القاضيانا المسمي بعبد  .12   
 بدوركي منثيا لمن له الشان15  

                                                             
4  Tüm övgülere layık hakikatte Rahmân, nimetlere şükrün terk edilmesi küfran. 
5  Salavata müstahaktır Peygamber, ashabı, ailesi; onlardır ana direkler. 
6  İstedim tercüme edeyim Ebu’l-Feth’in dengi, benzeri olmayan kasidesin. 
7  Yücelikleri ve himmetiyle nazarında onun, hiç kıymeti yoktur incinin ve altının. 
8  Övgü yağdıranları kuşatır cömertliği, görmez insanlar iyiliğinden mahrumiyeti. 
9  Allah’a dualar onun için, şah hansûr ola! Bolca evlatları ola, ünlü şehirler kurula! 
10  Daim muzaffer ola, şerefle ve şanla! Süleyman biraderle sağ selamet ola! 
11  Direklerinden biri odur devletin hüsn-i tedbiridir, direkleri tutan. 
12  Adaletli yönetim elinde varken, kurtuluş ve rızalıkla Allah onu yüceltsin. 
13  Bir ellilik geçip gitti üzerinden hicretin, sekiz yüzü de ekle buna içinde Şaban’ın. 
14  Kasideyi eyledim tercüme Fârisiyle Türkiyle, ötüşür tahtalı güvercinler tatlılığı ile. 
15  Adım Abdullah’tır, kadıyım Divriği’de, münşîlik ederim önemli kişilere. 
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 و راجيا رتبه عفو الذنوب كما .13 
 يعفي عن العبد هفوة و نسيان16  

 يا عالما بامور الناس مرتبة .14 
 و ما علي علمه بالشيء كتمان17  

 من ذا الذي نشوه من نسل اتراك .15 
 استشهدت نظمه فرس و عربان18  

 و للفضائل اثار مهذبة .16 
 فيستدل بها المدلول عرفان19  

 فعالم النور بالظلماء ذو بصر .17 
 و جاهل الشمس باالشراق عميان20  

 ويال علي زمن قد استوي فيها .18 
 علي النعام عصافير و غربان21  

 و قد تسيد بين الناس اجهلهم .19 
 علي الذي مهمو بالحكم لقمان22  

 هذا الذي حارت االوهام في شانه .20 
 و قدرة هللا في االكوان بنيان23  

 خذ ما اترجم من ابيات اولها .21 
 زيادة المرء في دنياه نقصان24  

[37b]  Hāźihi Hiye’l-Ķaŝìdeti’l-Mütercimet 

  mefā˘ilün fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün 

 زيادة المر في دنياه نقصان .1
 و ربحه غير محض الخير خسران  

  Fuzūnì-i heme kes der-cihān noķŝānest 
  Zi-her çi sūd kuned cuz śavāb ĥusrānest 

  Cihān içinde kişinüŋ kemāli noķŝāndur 
  Ne aŝŝı ĥayrdan özge ki iderse ĥusrāndur 

 و كل و جدان حظ ال ثبات له .2
 فان معناه في التحقيق فقدان  

  Naŝìb ki ū ne-şeved śābit iltifāt me-kun 
  Ki ū be-ma˘nì-i taģķìķ ˘ayn-ı fıķdānest 

  Ne nesne k’olmaya anuŋ beķāsı ķoy anı kim 
  Vücūdı ma˘nì-i taģķìķ içinde fıķdāndur 

                                                             
16  Dileyerek Rabb’inin affını günahlarından, affolunan kul gibi hatadan ve nisyândan. 
17  Ey her halini bilen insanların! İlminde gizli kalmadığı hiçbir şeyin! 
18  Türklerin neslinden yetişmiş bu insanın, tanığıdır Farisiler, Araplar, nazımlarının. 
19  Hoş eserleri vardır faziletlerin; anlamlar, arif olana işareti onların. 
20  Nûrun âlimi karanlıkta bile görür iken, aydınlıkta dahi kördür câhili güneşin. 
21  Öyle bir zaman ki ona yazıklar olsun, farkı yok devekuşuyla serçenin, karganın. 
22  En cahili efendi olmuş arasında insanların, üstüne çıkmış bilgelikte Lokmân olanların. 
23  İşte budur, hakkında şaşkına döndüğü fikirlerin, varlıklarda kudreti, sağlam binadır Allah’ın. 
24  Şöyledir başı tercüme ettiğim beyitlerin: “Noksanlıktır kişiye, dünyası artsın isteğinin”. 
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 يا عامر الخراب الدهر مجتهدا .3
 با هل لخراب العمر عمران  

  Eyā kunende ˘imāret ĥarāb dehrì-rā 
  Ĥarāb-ı ˘ömr-i tu-rā hest ānçe ˘umrānest 

  Ĥarāb dehri eyā cehd ile ˘imāret iden 
  Ĥarāb ˘ömrüŋe bi’llāhi ne var ˘umrāŋdur 

 و يا حريصا علي االموال تجمعها .4
 انسيت ان سرور المال اخران  

  İ māl-rā ki be-cem˘ āverì be-āz tu-rā 
  Meger ki yād ne-dārì surūreş aģzānest 

  Eyā ģarìŝ olıban māl cem˘ iden kimse 
  Ögüŋde yoĥ mı ki māluŋ sürūrı aģzāndur 

 دع الفواد عن الدنيا و زينتها .5
 فصفوها كدر و الوصل هجران 

  Bihil maģabbet-i dünyì vü zìneteş k’ū-rā 
  Ŝafā kudūret ü hem vaŝl ˘ayn-ı hicrānest 

[38a]  Cihān ü zìnetini terk eyle göŋlüŋden 
  K’anuŋ ŝafāsı küdūret viŝāli hicrāndur 

 وازع سمعك امثاال افصلها .6 
 كما يفصل ياقوت و مرجان  

  Şinev ki men be-tu emśāl mì-kunem tafŝìl 
  Çunān ki faŝl yevāķìt ü dürr ü mercānest 

  İşit ki saŋa ben emśāl eyleyem tafŝìl 
  Niteki faŝl yevāķìt ü dürr ü mercāndur 

غبد قلوبهماحسن الي الناس تست .7   
 فطال ما استعبد االنسان احسان  

  Dil-i ĥalāyıķ eger bende ĥvāhì iģsān kun 
  Ki ĥalķ-rā heme bende kunende iģsānest 

  Ķul eylemek dileseŋ ĥalķ göŋlin iģsān it 
  Ki ķul idici kişiye kişiyi iģsāndur 

 يا خادم الجسم كم تسعي لخدمته .8 
ما فيه خسراناتطلب الربح في    

  Be-çend sa˘y kunì i be-cism ĥıdmet-kār 
  Şevì tu šālib-i sūdì der-ānçe ĥusrānest 

  İ cisme ĥıdmet iden nice sa˘y idersin aŋa 
  Šaleb ider misin ol aŝŝıyı ki ĥusrāndur 

 اقبل علي النفس و استكمل فضائلها .9 
 فانتب بالنفس ال بالجسم انسان  
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  Be-sūy-ı nefs be-y-ā vü kemāl-i ū bu’šleb 
  Berāy-ı nefs-i tu-rā gufteend insānest25 

  Yönel bu nefsüŋe vü kāmil it feżāyilini 
  Ki saŋa nefisüŋiçün didiler insāndur 

 و انساء مسي فليكن لك في .10 
 عروض زلته صفح و غفران  

  Eger kesì ki bedì mì-kuned tu-rā vācib 
  Berāy-ı zillet-i ū ˘afv ŝafģ u ġufrānest 

[38b]  Eger yavuzluķ ide kimse saŋa zilletiçün 
  Gereklü senden aŋa ˘afv ŝafģ u ġufrāndur 

 و كن علي الدهر معوانا لذي امل .11 
 يرجو انداك فان الحر معوان  

  Be-kun ˘ināyet[ì] ber-dehr ümìd-vārì-rā 
  Ki ˘ādet-i heme ģürrān hemìşe mi˘vānest 

  ˘Ašā recā ķılana ˘avn ķıl zamānuŋda 
  Kerìm olan kişinüŋ ˘ādeti ki mi˘vāndur 

 و اشدد يديك بحبل هللا معتصما .12 
 فانه الركن ان خانتك اركان  

  Tu rìsmān-ı Ĥudā-rā be-dest muģkem dār 
  Ki rukn ūst eger ber-tu ĥāyin erkānest 

  Özüŋi ˘iŝmet idüp Ģaķķ ipine berk yapış26 
  Ki rükn oldur eger saŋa ĥāyin erkāndur 

 و من يتق هللا يحمد في عواقبه .13 
 و يكفيه شر من عزو و من هات  

  Kesì ki ber-reh-i taķvāst geşt ĥayr-encām 
  Ĥalāŝ yāft zi-şerr ü ˘azìz ü menhātest 

  Ģarāmdan ŝaĥınan ĥayr oldı ˘āķıbeti 
  İrişmez aŋa dinen şerre ˘izzi menhātdur 

 من استعان بغير هللا في طلب .14 
 فان ناصره عجز و خذالن  

  Hezār kesi ki ˘ināyet zi-ġayr-ı Ģaķ šalebed 
  Mu˘āvineş heme taģķìķ ˘acz ü hıźlānest 

  ˘İnāyet isterise her ki ġayr-ı Ģaķ’dan aŋa 
  ˘İnāyet idici taģķìķ ˘acz ü ĥıźlāndur 

 من كان للخير منا عافليس له .15 
 علي الحقيقة اخوان و اخدان  

                                                             
25  Sehven ‘insiyān’ yazılmış. 
26  ‘Ģaķ ipine berk yapış’ satır altında düzeltme olarak verilmiştir. 
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  Kesì ki māni˘-i ĥayrest ez-ĥalāyıķ-ı Ģaķ 
  ˘Ale’l-ģaķìķa ne-dāred ez-ān ki iĥvānest 

[39a]  Kişi ki māni˘-i ĥayr ola olmayısar aŋa 
  Ģaķìķat üzresine şol ki iĥvāndur27 

د بالمال مال الناس قاطيةمن جا .16   
 اليه و المال لالنسان فتان  

  Cevād-rā heme insān dūst mì-dārend 
  Çerā ki māl be-ìşān ˘ayn-ı fettānest 

  Gerek ki mālile cömerd olana meyl ķıla 
  Cemì˘ ĥalķ ki anlara māl fettāndur 

 من سالم الناس يسلم من عوائلهم .17 
ير العين جذالنو عاش و هوقر    

  Be-ĥalķ [kì] ki müdārāt kerd sālim geşt 
  Be-çeşm-i nūr u be-dilhā sürūr u ceźlānest 

  Ĥalāyıķıla müdārāt iden selāmet olup 
  Hemìşe gözlere nūr u ķulūba ceźlāndur 

 من كان للعقل سلطان عليه غدا .18
 و ما علي نفسه للحرص سلطان  

  Kesì ki ģākim-i ū ˘aķl geşt eymìn şud 
  Ne-gufte ber-ser-i ˘aķleş ki ģırŝ sulšānest 

  Vücūdı iline ˘aķlı kimüŋ ki ģākim ola 
  Dime ki ģırŝı anuŋ ˘aķlı üzre sulšāndur 

 من مد طرفا لفرط الجهل نحوهوي .19 
 اغضي علي الحق يرما و هو خزيان  

  Kesì ki çeşm-i cehālet keşed be-sūy-ı hevā 
  Be-rūz-ı ģaşr zi-Ģaķ dūr geşt u ĥızyānest 

  Hevā-yı nefse nažar eyleyen cehāletden 
  Ne göre Ģaķķ’ını ol gün ki anda ĥızyāndur 

 من عاشر الناس القي منهم نصبا .20 
 الن سوسهم بغي و عدوان  

  Ta˘ab resìd ber-ān kes ki şud me˘āşer-i ĥalķ 
  Heme siriştì-i ìşān çi baġy ü ˘udvānest 

[39b]  Yaman ĥalķa muŝāģib olan yamana irer 
  Šabāyi˘ anlara çün cevr ü baġy ü ˘udvāndur 

 و من يفتش عن االخوان يقلهم .21 
 فجل اخوان هذا العصر خوان  

                                                             
27  Bu mısrada eksik hece bulunduğundan vezin tutmamaktadır. 
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  Kesì ki be-resed ez-aģvāl-i dūst ĥışm 
  Kuned çi dūstān der-ìn rūzgār ĥavvānest 

  Tefaĥĥuŝ eyleyen aģbābı ĥışm ider zìrā 
  Ki çoĥı işbu zamāne ģabìbi ĥavvāndur 

 من انتشا رصروف الدهر قام له .22 
 علي حقيقة طبع الدهر برهان  

  Kesì ki meşveret[ì] mì-kerd bā-ŝurūf-ı zamān 
  Be-˘ilm-i šab˘-ı zamān ū delìl ü burhānest 

  Zamāne gerdişile her ki meşveret ķıldı 
  Zamāne ģālini ol bilmegine bürhāndur 

 من يزرع الشر يحصد في عواقبه .23 
 ندامة ولحصد الزرع ابان  

  Kesì ki şerr be-kāred nedāmetì durūd 
  Be-ģaŝad nìz be-yābed ez-ānçe ibbānest 

  Kişi ki şerr eke ŝoŋra nedāmeti biçiser 
  Biçine daĥ geliserdür ol ki ibbāndur 

 من استنام الي االشرار نام وفي .24 
 قميصه منهم صل و ثعبان  

  Kesì ki hem-dem-i eşrār bāşed ez-ìşān 
  Derūn-ı pìreheneş bes ki mār u śu˘bānest 

  Yavuz kişilere her kim muŝāģib olursa 
  İçinde göŋleginüŋ olan aŋa śu˘bāndur 

البشران الحر همتهكن رتيق  .25   
 صحيفة و عليها البشر عنوان  

  Guşāde-rūy hemì bāş ez-ān ki himmet-i ģur 
  Çu nāmeìst ber-ū ìn guşāde ˘unvānest 

[40a]  Yüzüŋ güleçlikile šut ki himmeti ģürrüŋ 
  Ŝaģìfedür ol anuŋ üzresinde ˘unvāndur 

 و رافق الرفق في كل االمور فلم .26 
م رفيق و ال يذممه انسانيند    

  Be-ŝācib-i tu mudārāt dih zi-dest-i mehl 
  Nedāmetì ne-resed z’ān ki źemm-i insānest 

  Refìķ cevrine ŝabr eyleseŋ saŋa irmez 
  Nedāmet ü ne daĥı şol ki źemm-i insāndur 

 و ال يغرتك حظ جره خرق .27 
 فالخرق هدم و رفق المر بنيان  

  Naŝìb-rā ki pey-i rıfķ dārì ġırre me-şev 
  Ki terk kerden-i ū hedm ü rıfķ bünyānest 
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  Naŝìbe rıfķsuzın k’iresin ġurūr itme 
  Ki terk-i rıfķ olup hedm-i rıfķ bünyāndur 

 احسن اذا كان امكان و مقدرة .28 
 فلن يد و مر علي االحسان امكان  

  Hemì ki ķudret ü imkān be-yābì iģsān kün 
  Ki ber-devām ne-māned her ānçe imkānest 

  Ķaçan ki ķudret ü imkān bulına iģsān it 
  Ki dāyim olmaya iģsān çün ki imkāndur 

 فالروض يزدان باالنوار فاغمة .29 
 فالحر بالعدل و االحسان مزدان  

  Şukūfeìst çemen-rā ki mì-dehed zìnet 
  Be-˘adl ü cūd u kerem hem kerìm mezdānest 

  Çemen çiçekleriyile müzeyyen olsa gerek 
  Kerìm ˘adli vü iģsānıyıla mezdāndur 

 ض حر وجهك التهتك غاللته .30 

 فكل حر لحر الوجه صوان  

  Nigāh dār hemìşe tu āb-ı rūyet-rā 
  Ki merd-i nìk-ģayāyiş hemìşe ŝavvānest 

[40b]  Ŝuyını ŝaķla yüzüŋüŋ sen anı hetk itme 
  Ki ģürr olan kişi yüzi ŝuyını ŝavvāndur 

  فان لقيت عدوا فالقه ابدا .31 
 والوجه بالبشر و االشراف غضان  

  ˘Adūy-rā ki be-bìnì cemāl-i ĥod be-nümā 
  Çunān ki ĥande vü tāze guşāde ġażżānest 

  ˘Adūŋa uġraşur olsaŋ yüzüŋi göster aŋa 
  Niteki ĥande vü tāze güşāde ġażżāndur 

 دع التكاسل في الخيرات تطلبها .32 
 فليس يسعد بالخيرات كسالن  

  Śevāb-rā ki be-cūyì bihil tekāsül-rā 
  K’ez-ū ne-yāft sa˘ādet her ān ki keslānest 

  Her iş ki ĥayr ola anda tekāsül eyleme kim 
  Sa˘ìd olmaya ĥayr işde her ki keslāndur 

 ال ظل للمر يغري من نهي و تقي .33 
 و ان اظلته اوراق و افنان  

  Kesì ki ˘aķl ne-dāred ne-dāred ū sāye 
  Egerçi sāyeeş ez-berghā vü efnānest 

  Kimüŋ ki ˘aķlı yoķ aŋa bulınmadı sāye 
  Egerçi sāye ŝalan aŋa berg ü efnāndur 
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ن والته دولتهالناس اعوان م .34   
 وهم عليه اذا عادته اعوان  

  Mu˘ìn-i ŝāģib-i devlet şudend cumle kesān 
  Kesì ki baĥt ne-dāred be-buġżeş a˘vānest 

  Kime ki yüz šuta devlet ĥalāyıķ anı sever 
  Yüzin çevürse ķamu buġżun’anuŋ a˘vāndur 

 سحبان من غير مال باقل حصر .35 
ثراء المال سحبان و باقل في    

  Be-faķr u źillet-i Saģbān be-nām Bāķıl şud 
  Be-māl ü ˘izzet-i Bāķıl be-nām Saģbānest 

[41a]  Faķìr olurısa Saģbān Bāķıl oĥırlar 
  Ġanì olurısa Bāķıl diyildi Saģbān’dur 

 ال تودع السر وشاء به مذال .36 
 فما رعي غنما في الدو سرحان  

  Be-pìş-i kāźib ü nemmām me-kun vedì˘at-i sır 
  Ki mìş-rā ne-kune ģıfż ān ki sırģānest 

  Kişi ki ŝaķlamaya sırrı sırruŋı virme 
  Yaban içinde ķoyın güdci ol ki sırģāndur 

 ال تحسب الناس طبعا و احدا فلهم .37 
 غرايز لست تحصيهن الوان  

  Šabì˘at-i heme-rā žan me-ber ki yek šab˘est 
  Ki bì-şümār be-ìşān šabāyi˘ elvānest 

  Šabì˘at-i ķamu insānı ŝanma kim bir olur 
  Šabāyi˘ anlara çün bì-ģesāb elvāndur 

 ما كل ماء كصداء لوارده .38 
 نعم و ال كل نبت فهو سعدان  

  Her āb nìst ki bìnì şebìh-i āb-ı Ŝadā 
  Ne her giyāh nažìr-i giyāh-ı Su˘dān’est 

  Ŝadā ŝuyı gibi olmaz cemì˘ ŝu ki āĥir 
  Ne nebt beŋzedi aŋa ki nebt-i Su˘dān’dur 

 ال تخدش بمطل وجه عارفة .39 
 فالبريخدشه مطل و ليان  

  Be-va˘de rūy-ı ˘ašāt-rā derìde me-kun 
  Ki rūy-ı ĥayr-ı tu derrende mašl u leyyānest 

  ˘Ašā vü ĥayruŋı teˇĥìr eyleme zinhār 
  Ki hayr yüzini yırtan bu mašl u leyyāndur 

 ال تستشر غير ندب خازم يقظ .40 
 قد استوي فيه اسرار و اعالن  
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  Me-kun müşāvere zinhār bā-kesì cāhil 
  Ki pìş-i vey şude yek her çi sırr [u] i˘lānest 

[41b]  Šanışma kimseye ˘āķıldan özge kim cāhil 
  Ķatında birdurur isrār ü gerçi i˘lāndur 

 فلتدا بير فرسان اذا ركضوا .41 
 فيها ابروا كما للحرب فرسان  

  Suvāre’est ber āy[i] ki yāft ber-maķŝūd 
  Žafer çunān ki be-rūz-ı neberd fursānest 

  Šanışmaġa niçe fürsān olur ki maķŝūda 
  Žafer bulur nitekim ģarb içinde fürsāndur 

 و لالمور مواقيت مقدرة .42 
 و كل امر له حد ميزان  

  Muķadderest be-her kār vaķt ez-evķāt 
  Çünān ki bā-heme çìz ān ki ģadd ü mìzānest 

  Cemì˘-i emre muķadder olupdurur evķāt 
  Niteki ķamuya var şol ki ģadd ü mìzāndur 

ي االمر تطلبهفال تكن عجال ف .43   
 فليس يحمد قبل النضج بحران  

  Me-kun şitāb be-kārì ki ĥvāhì kerd ū-rā 
  Ki pìş-i nażc sutūdeter ān ki buģrānest 

  Her iş ki işlemek istersin eyleme ta˘cìl 
  Ki nażc öŋce yaman olur ol ki buģrāndur 

 كفي من العيش ما قدسد من عون .44 
قنيان و غنيانفضيه للحر     

  Kifāyetest be-˘ıyş ān ki faķr-rā be-burd 
  Ki ū be-merdum-i ģurr ü kerìm ġunyānest 

  Kişiye māl yiterdür28 ki faķrını gidere 
  Ki ģürr olana bu miķdār māl ġunyāndur 

 و ذو القناعة راض من معيشة .45 
 و صاحب الحرص ان اثري فغضبان  

  Zindegānì-i ĥod rāżì mì-şeved ķāni˘29 
  Ģarìŝ eger ki be-mālì resìd ġażbānest 

[42a]  Ķanā˘at issi gerek rāżì ola dirligine 
  Ģarìŝ olan ne ķadar bay olursa ġażbāndur 

 حسب الفتي عقله خال يعاشره .46 
 اذا تحاماه اخوان و خالن  

                                                             
28  Yazmada ‘yiterdurur’ şeklindedir. Ancak vezin gereği ‘yiterdür’ şeklinde okunmuştur. 
29  Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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  Kesì ki dūst kuned ˘aķl-rā ma˘ìşet yāft 
  Eger ez-ū ki tecennüb kunende ĥullānest 

  Kişiye ˘aķlı yiter ˘ıyşiçün ki dūst kıla 
  Ķaçan tecennüb ide andan ol ki ĥullāndur 

 هما رضيعا لبان حكمة و تقي .47 
 و ساكنا وطن مال و طغيان  

  Be-dān ki ģikmet ü taķvā rażì˘-i yek-şìrest 
  Hem-ehl ü sākin-i yek-cāy māl ü šuġyānest 

  Rażì˘i bir lebenüŋ oldı ģikmet ü taķvā 
  Vašanları bir olan işbu māl ü šuġyāndur 

 اذا نبا بكريم موطن فله .48 
 وراء في بسط االرض اوطان  

  Kerìm-rā ki muvāfıķ ne-y-āmede vašaneş 
  Verāˇ-ı ān ki zemìnhā çi cāy evšānest 

  Ķaçan kerìme muvāfıķ olınmasa vašanı 
  Bu yiryüzinde niçe yirler aŋa evšāndur 

 يا ظالما فرحا بالعز ساعدة .49 
 ان كنت في سنة فالدهر يقظان  

  İ žālimì ki be-˘izzet hemìşe şād şevì 
  Eger be-ĥusbì ki ìn rūzgār yaķžānest 

  İ žulmin aršuruban ˘izzetile şād olan 
  Eger ki nevm idesin işbu dehr30 yaķžāndur 

 ما استمرا الظلم لو انصفت اكله .50 
 و هل يلذ مذاق المرء خطبان  

  Her ān ki žulm ne-ĥvāhed ne-mì-tevāned ĥurd 
  Meźāķ-rā ne-dehed leźźetì31 ki ĥušbānest 

[42b]  Bu žulmi ekl idenüŋ žulmi ģalķına ŝıġmaz 
  Meźāķa vire mi leźźet şol ot ki ĥušbāndur 

 يا ايها العالم المرضي سيرته .51 
 ابشر فانت بغير الماء ريان  

  İ ˘ālim[ì] ki be-sìret şudì sutūde dilet 
  Eger ki āb ne-dāred hemìn reyyānest 

  İ sìretiyle ķamu yirde ĥūb olan ˘ālim 
  Beşāret it ki özüŋ ŝuŝuz olsa reyyāndur 

اصبتحت في لججو يا اخا الجهل لو  .52   
 فانت ما بينها ال شك ظمان  

                                                             
30  Metinde sehven ‘zehr’ yazılmıştır. 
31  Metinde sehven ‘le-dünnì’ yazılmıştır. 
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  Eger fütādì i cāhil miyān-ı deryāhā 
  Gumān nìst der-āncā dil-i tu žamānest 

  Deŋizlere düşeriseŋ i cāhil-i maģrūm 
  Gümān yoķdurur özüŋ ki anda žamāndur 

 ال تحسبن سرورا دايما ابدا .53 
 من سره زمن ساء ازمان  

  Surūr-rā tu mì-ne-dār dāyim ü ebedest 
  Refìķ-i laģža-i şādì ġumūm-ı ezmānest 

  Bu şādmānlıġuŋı ŝanma ķalısar dāyim 
  Ki bir sürūr cezāsı ġumūm-ı ezmāndur 

 يا رافال في الشباب الوحف منتثا .54 
 من كاسه هل اصاب الرشد نشوان  

  İ bā-şarāb-ı cuvānì ki mì-ĥırāmì mest 
  Kucā be-y-āyed aŝābet kesì ki neşvānest 

  İ mest olup bu yigitlik şarābıla ŝalınan 
  Bilür mi šoġru yolı ol kişi ki neşvāndur 

 ال تغتر بشباب رايق خضل .55 
 فكم تقدم قبل الشيب شبان  

  İ bā-cuvānì-i ŝāfì vü tāze ġırre me-şev 
  Ki pìş-refte zi-pìrān-ı çend şubbānest 

[43a]  Šarāvetine yigitligüŋ olmaġıl maġrūr 
  İ niçe pìrden öŋdin giden ki şübbāndur 

 و يا اخا الشيب لو ناصحت نفسك لم .56 
 تكن لمثلك في االسراف امعان  

  İ pìr eger ki naŝìģat kunì be-nefs-i ĥodet 
  Be-fevt-i ˘ömr ne-yābì ez-ān ki im˘ānest 

  İ pìr eger ki naŝìģat ķılurısaŋ nefse 
  Bulunmaya telef-i ˘ömre şol ki im˘āndur 

 هب الشبيبة تبلي عذر صاحبها .57 
 ما عذرا شيب يستهويه شيطان  

  Ķabūl-i ˘öźr-i cuvānì kunend ammā pìr 
  Çi gūne ˘öźr kuned ū ki32 murìd-i şeyšānest 

  ˘Aceb mi ˘öźri ķabūl olsa yigidüŋ ammā 
  Nice ķabūl ola pìrüŋ ki pìri şeyšāndur 

 كل الذنوب فان هللا يغفرها .58 
 ان شيع المرء اخالص و ايمان  

                                                             
32  Metinde ‘kuned ki ū’ şeklindedir. Vezin gereği ‘kuned ū ki’ olarak okundu. 
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  Heme gunāh-ı kesì-rā Ĥudāy āmurzed 
  Eger ki ģāŝıleş iĥlāŝ [u] ŝıdķ u ìmānest 

  Ķamu günāhını taģķìķ yarlıġar Allāh 
  Şol ādemüŋ ŝoŋı iĥlāŝilen ki ìmāndur 

 فكل كسر فان الدين يجبره .59 
 و ما لكسر قناة الدين جبران  

  Şikestegì-i heme cebr mì-şeved bā-dìn 
  Velì şikeste-i dìn-rā çi çìz cübrānest 

  Ŝınuķlarını ķamunuŋ gerek ki cebr ide dìn 
  Velì ŝınuġına dìnüŋ ne nesne cübrāndur 

ذبةخذها سوائر امثال مه .60   
 فيها لمن ينبغي التبيان بتبيان  

  Be-gìr der-dilet ez-ā ki guftem ez-miśāl 
  Ki ūst šālib-i šibyān-rā ki tibyānest 

[43b]  Al imdi ĥāšıruŋa bu müheźźeb ebyātı 
  Ki her ki isteye tibyān aŋa bu tibyāndur 

 ما ضر حسانها و الطبع صائغها .61 
الشعر حسان ان لم يضعها قريع    

  Ziyān ide mi nažmı özine Ķāżì’nüŋ 
  Egerçi dinmeye ķāˇil aŋa ki Ģassān’dur 

 1. Kişiye baķma vü anuŋ sözine eyle nažar 
  Ki her kişi dili altında ķadri pinhāndur33 

 2. Hemìşe fażla delìl oldı fażluŋ āśārı 
  Eśerden aŋlamayan kimse fażlı nā-dāndur 

 3. Velì ŝarardı nedür fażl ehlinüŋ çemeni 
  Yeşerdi ģınžal u herr serv teg ĥırmāndur 

 4. Hezār ni˘met ü nāzile oluban cāhil 
  Fażìlet isleri muģtāc-ı pāre-i nāndur 

 5. Ģayālu ādemìye dirler aģmaķ u ebter 
  Ma˘ārifile ˘ulūm ehl-i Ād fettāndur 

 6. Bu şer˘ mesnedine şol kimesneler oturur 
  Ki māl-i ĥalķa vü hem dìne ˘ayn-ı talandur 

 7. Bu günde da˘vā-i ehliyyet eyler anlar kim 
  Ģaķìķatin ŝorarısaŋ şübān-ı gāvāndur 

                                                             
33  Bu beyitten itibaren hatime bölümü başlamaktadır. 
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 8. Şular ĥalìfe-i ˘ubbād oldı ŝavma˘ada 
  Şarāb-ĥānede źikri ki tā ne teryāndur(?) 

 9. Ne çāre çün ezelì böyle oldı ķısmetümüz 
  Bu derde ŝabrdan özge ne nesne dermāndur 

 10. Velì ümìdimüzi kesmezüz ˘ināyetden 
  Ki feyż-i fażlı Ģaķ’uŋ cümle ĥalķa yek-sāndur 

 11. Eyā Kerìm ü Raģìm ü eyā Ġafūr u Şekūr 
  Senüŋ ķatuŋda ne müşkil olursa āsāndur 

 12. ˘İnāyet eyle bize ol resūl ˘izzetiçün 
  Ki cümle ˘ālem aŋa cism ü ol aŋa cāndur 

[44a] 13. Zi-birr-i gulşen-i raģmet be-baĥş Ķāżì-rā 
  Be-āh [u] nāle çun[ān] ˘andelìb-i bustānest 

 14. ˘Ašāyı gülşen-i raģmetden eyle Ķāżì’ye kim 
  Fiġān ider nitekim ˘andelìb-i bostāndur 
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