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Her ibadete şüru' etmezden ön 
Niyet et kim ola makbul-i Huda 
 

ile 
Etti bu remzi Resul-i Kibriya 

------------------------- Her ibadete başlarken önce niyet et ki 

Allah katında makbul olsun. [Muhakkak ameller niyetlere 

göredir] hadis-i şerifi ile Allah Resul'ü bunu işaret etmiştir----- 

---------------- 

Şüru: Başlamak 
Makbul: Kabul edilen 
Remiz: İşaret, sembol 
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Kâr-ı zühdü salahı pişe edin 
İster isen eğer rıza-yı Huda 
 

dedi ol 
Mihr-i nur-ı efgen sipihr-i hüda 

----------------------------------- Zahitlik ve doğruluğu önder edin 

eğer istersen Huda'nın rızasını. [Dinde en üstün olan şey, 

(vera) takvanın bir üst derecesi olan günahlardan 

sakınmadır] dedi. Hidayetin gökyüzünden güneşin ışıklarını 

yerine düşüren (Hazreti peygamber s.a.) ---------------------------- 

------- 

Zühd: Dünyadan elini çekmek, zahitlik 
Salah: Sağlamlık, içinde bozukluk, hata yanlış olmayan 
Pişe: Öncü, önder 
Rıza-yı Huda: Allah'ın rızası 
Mihr: Güneş 
Nur-ı Efgen: Nur saçan, nur, düşüren 
Siphr: Gök 
Hüda: Hidayet veren 
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Ömrünü kesb-i ulum u hünere sarf et kim 
Onu terğib edip ol ruz-i cezanın senedi 
 
Yani Sultan-süra perde-i levlak-ı Ahmed 

dedi 
 

-------------Ömrünü ilim ve hüner kazanmak yolunda harca. 

Ceza gününün senedi olan (Hazreti Peygamber s.a.) ilim 

tahsilini tavsiye edip ona yönlendirdi. Miraç mucizesinin 

sultanı, sen olmasaydın alemi yaratmazdım sırrının perdesi, 

[Beşikten mezara kadar ilmi isteyiniz] buyurdu-------------------- 

--------------- 

Kesb: Kazanmak, elde etmek 
Terğib: Rağbetlendirmek, tavsiye etmek,  
Ruz-i Ceza: Ceza günü, hesap günü, kıyametten sonraki mizan 
Sultan-süra: Gece yürüyüşü (isra mucizesi) yapan sultan 
Perde-i Levlak: "Sen olmasaydın âlemi yaratmazdım kutsi hadisinin perdesi 
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Her ne ilim öğrenirsen eyle rakam 
Nakşola hatırında ta ebedi 
 
Efdal-i âlim ol Resul-i Kibriya 

dedi 

--------------------Her ne ilim öğrenirsen onu yaz. Böylece 

hafızanda ebedi kalacak şekilde nakşolur. Alimlerin en üstünü 

olan Allah Resulü, [İlmi yazarak kayıt altına alınız] dedi--------- 

-------------------------- 

Rakam: Yazmak 
Hatır: Hafıza 
Nakşolmak: Silinmeyecek şekilde kazınmak 
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Ab-ı lütfün bezlen et afaka kim 
Oldurur müstevcib-i lütfü Huda 
 

dedi 
Hadi-i rah-ı hidayet Mustafa 
 

----------------Su dağıtarak yapacağın lütuf ve iyiliği çok yap, 

bolca dağıt. En uzak yerlere kadar taşı. Çünkü Allah'ın lütfüne 

layık olan budur. [Amellerin en üstünü su dağıtmaktır] diye 

buyurdu, hidayet yolunun rehberi, hidayete yol göstereni 

Hazreti Mustafa (s.a.) -------------------- 

--------------- 

Bezlen: Saçmak, bolca dağıtmak 
Afak: Ufuklar, uzak yerler 
Müstevcib: Uygun, layık, yakışır 
Hadi-i rah-ı Hidayet: Hidayet yolunun rehberi, hidayet vereni 
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Ata eyle ehibbana daima 
Tutup kavli sehmiye guş-i kabul 
 
Sehadır şeref-bahş alem ki zira 

buyurmuş Resul 

----------------- Daima eşine dostuna, ahbaplarına ikramda 

bulun, hediye ver, iyilik et. Ok gibi dosdoğru söze kabul etmek 

üzere kulak ver, can kulağıyla dinle. Alemde şeref kazandıran 

şey cömertliktir. Çünkü [Hediyeleşin sevginiz artsın] 

buyurmuş Resul ------------------- 

---------------- 

Ata: İkramda bulunmak, vermek, ihsan etmek 
Ehibba: Ahbaplar, eş, dost, akraba, arkadaş 
Kavl-i sehmi: Ok gibi dosdoğru olan söz 
Guş-i kabul: Kabul etmek üzere kulak vermek, can kulağıyla dinlemek 
Seha: Cömertlik 
Şeref-bahş: Şeref kazandıran, şeref bahşeden 
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Hayrata delil ol ki seni ol 
Ecr-i amel-i amile eyler vasıl 
 
Sultan-ı şeriat buyuru kim 

 
-----------------Hayırlara ve iyiliklere rehberlik et, yol gösteren 

ol. Çünkü bu seni sevap kazandıran fiile ulaştırır. Şeriatın 

Sultanı (Hazreti Peygamber s.a. şöyle buyurdu. [Hayra, delalet 

eden, yol gösteren, sebep olan, yapan gibidir] -------------------- 

--------------- 

Hayrat: Hayırlar, iyilikler 
Delil: Yol gösteren, rehberlik eden 
Ecr-i amel-i amil: Ecir getiren filli yapan 
Vasıl: Ulaşan, kavuşan 
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Ettiğin lütfü halka yad etme 
Bulasın ta saadet-i sermed 
 

dedi kim  
Afitab-ı Sipihr-i din Ahmed 

 

----------------------------------- 

Yaptığın iyilik hakkında insanlara konuşma. Ebedi saadeti 

ancak o zaman bulursun. Din gökyüzünün güneş Hazreti 

Ahmet s.a. [İyiliği başa kakmak cömertliğin afettir] dedi.  

----------------------------------- 

Saadet-i Sermed: Ebedi saadet 

Afitab: Güneş 

Sipihr: Gökyüzü 

 

 



9 

 

 
 

----------------------------------- 

Eyle mihmana riayet ta kim 
Ola her masiyetin çün habbe 
 
Hace-i her dü-sera kan-ı irfan 

Dedi  

----------------------------------- 

Misafiri ağırla ve saygı göster ki her günahın habbe kadar 

küçülsün. İki cihanın öğreticisi, irfan hazinesi (Hazreti 

Peygamber s.a.) [Misafir cennetin kılavuzudur] buyurdu. 

----------------------------------- 

Mihman: Misafir  

Riayet: Saygı, ağırlama 

Masiyet: Günah 

Habbe: Tahıl tanesi, küçük su damlası, miligrama tekabül 

edem ağırlık 

Hace-i her dü-sera: İki cihanın hocası 

Kan-ı irfan: İrfan hazinesi 
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Eyle kesb-i helale dikkat-i tam 
Nükteden oldun ise ger agah 
 
Şah-ı refref-i süvar din-perver 

Dedi  

 

------------------------------------------ 

Helal kazanç için noksansız bir dikkat içinde ol. Eğer (bu 

konudaki emirlerin) ince anlamlarının farkına varabiliyorsan. 

Dini yücelten ve (Miraçta) Refref isimli manevi bineğin 

sürücüsü, (Hazreti Peygamber s.a.) [Üretip kazanan Allah'ın 

sevdiği kuldur] buyurdu.  

------------------------------------------ 

Kesb-i Helal: Helal kazanç 
Nükte: İnce nokta, gizli anlam 
Ger: Eğer 
Agah: Uyanık, farkında, bilen 
Şah-ı refref-i süvar: Refref isimli manevi bineğin sürücüsü (Hazreti 
Peygamber s.a.) 
Din-Perver: Dini yücelten, dini seven, besleyen (Hazreti Peygamber s.a.) 
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Kesr-i kalb-i mümin etmekten sakın 
Tut bu kavl-i mucize guş-i kabul 
 

Dedi ol 
Afitab-ı asuman-ı din-i Resul 

------------------------------------------ 

Müminin kalbini kırmaktan sakın. Bu mucize sözü can 

kulağıyla dinle ve kabul et. [Müminin kalbi Allah'ın arşıdır] 

buyurdu o din asumanının güneşi olan Hazreti Resul. s.a. 

------------------------------------------ 

Kesr-i Kalb-i Mümin: Müminin kalbini kırmak 

Kavl-i Muciz: Mucize söz 

Guş-i Kabul: Kabul etmek üzere dinlemek, kulak vermek, can 

kulağıyla dinlemek 

Afitab-ı asuman-ı din: Din asumanının güneşi 
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Pek sakın bey ü şirada hileden 
Eyle merdan-ı huda kavlin kabul 
 
Eyleme tahlit ve terğib ve güzin 

Dedi   Resul  

------------------------------------------ 

Alım satımda hile yapmaktan pek çok sakın. Allah'ın müstesna 

kulu (Hazreti Peygamber s.a.) in sözünü kabul et ve ona uy. İyi 

malı kötü malı ile karıştırma, müşteriyi kızıştıracak 

iştahlandıracak şeyler söyleme, (iyisi budur diyerek onu) 

seçmesini (sağlayacak şeyler) yapma. (Çünkü) Resul s.a. 

[(Alışverişte) Kandırmayın, karıştırmayın] buyurdu.  

------------------------------------------ 
Bey ü şira: Alım satım 
Merdan-ı Huda: Allah'ın müstesna insanı 
Kavl: Söz 
Tahlit: Karıştırma (iyi ile kötüyü, sağlam ile çürüğü birbirine) 
Tergib: İstek uyandırma, iştahlandırma 
Güzin: Seçme, ayırma 
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Hüsn-i siret kesbin eyle daima 
Olma emr-i din ve dünyada 
gabi 
 
Guş-i canın tut bu kavl-i 
mucize 

Dedi   
Nebi 

 

------------------------------------------ 

Halin tavrın ahlakın güzel olsun daima. Dinin emrine karşı 

anlayışsız olma sakın dünyada. Bu mucize kelamı can kulağıyla 

dinlemeli. [Güzel ahlak dinin yarısıdır]buyurdu Nebi s.a. 

------------------------------------------ 

Hüsn-i Siret: Hal, tavır, gidişin güzel olması 

Gabi: Anlayışsız, budala, ebleh 

Guş-i Can: Can kulağı 
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Dikkatin sarf eyleyip her kârına 
Eyle hüsn-i ayşine bezl-i himem 
 

Dedi   ol 
Şah-ı din-i pertev Resul-i Muhterem 
 

------------------------------------------ 

Her işinde dikkatli ol, hayatının güzelleşmesi için çaba ve 

gayret harca. Din ışığının şahı, hürmetin en son derecesinin 

layığı olan Hazreti Resul [Tedbir hayatın yarısıdır] diye 

buyurdu.  

------------------------------------------ 

Hüsn-i ayş: Güzel yaşamak, hayatın güzelliği 

Bezl-i himem: Gayret harcamak, çok çaba sarfetmek 

Tedbir: Bir şeyi temin edecek veya def' edecek yol. * Cenabı 

Hakk'ın Hakîm ismine uygun hareket, riayet. * Bir şeyde 

muvaffakiyet için lâzım gelen hazırlık 
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Sakın gûş ettiğin bir meclis içre 
Varıp her meclise alma lisan 
 
Ki zira sadr-ı eyvan-ı nevbet 

Buyurmuş  

------------------------------------------ 

Dinlemek üzere girdiğin bir toplulukta sakın konuşmaya 

çalışma. Her topluluğun bir büyüğü, bir konuşma önceliği 

olanı vardır. O ise sırası gelenindir. Çünkü [Meclisler 

emanettir (riayet edin] buyrulmuştur. 

------------------------------------------ 

Meclis: Görüşülecek bir mesele için bir araya gelmiş insan 
topluluğu, oturulacak, toplanılacak yer 
Sadr: Göğüs, önce gelen, meclisin üstünde bulunan, ileri gelen 
Eyvan: Binaların önü açık ve üstü örtülü kısmı, gölgelik, 
sayvan. Kemerli büyük bina. Büyük salon, divanhane. Köşk, 
kasır. 
Nevbet: Nöbet, işin sırayla görülmesi 
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Sırr-ı ahbabını deme halka 
Hakeza Kavlü kavlihi hasen 
 
Yani Sultan-ı Enbiya Mahmut 

Dedi    

 

------------------------------------------ 

Ahbabının sırrını başkalarına söyleme. Söz onun güzel 

sözünde olduğu gibidir. Yani Nebilerin Sultanı Hazreti Mahmut 

s.a. [Danışılan güvenilendir (danışmak için söylenen sözü 

başkasına söylemek güveni yok eder, sahibi artık güvenilmez 

olur, bu da mümin sıfatını iptal eder] buyurmuştur. 

------------------------------------------ 

Hakeza: Bunun gibi 

Kavlü kavlihi hasen: Söz onun güzel sözüdür 

Sultan-ı Enbiya: Nebilerin sultanı, en büyüğü 
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Herze-gûlukta zebanın beste tur 
Etme Ey Dana bu manada güman 
 
Bahususa ki buyurmuştur Resul 

 
------------------------------------------ 

Dilini boş konuşmaktan bağla, konuşma. Ey (kendini) âlim 

(zanneden) bu sözden şüpheye düşme. Özellikle Hazreti Resul 

s.a. buyurmuştur ki [İnsanın rahatı dilini tutmaktadır] 

------------------------------------------ 

Herze-gû: Boş konuşan, lüzumsuz laf söyleyen 

Zeban: Dil 

Beste tut: Bağla 

Dana: Bilgin, bilgili, yüce kişi 

Güman: Şüphe 

Bahusus: Özellikle  
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Sehmiyyen olma ehl-i cürme karin 
Çekme ta'n-ı adüvvi pür-sitemi 
 
Ki buyurmuş Resul-i Huda 

 
 

------------------------------------------ 

Kötülüğe hissedar olma. Suçluya yakın durma. Düşmanın 

zulmüne ve kötülüğüne uğrama. Ki Huda'nın Resulü s.a. şöyle 

buyurmuştur. [İthama maruz kalacak vaziyetlerde 

bulunmaktan sakının] 

------------------------------------------ 

Sehmiyyen: Hissedar olma 

Ehl-i cürüm: Suçlu, kötülük yapan 

Ta'n: Kötüleme, suçlama 

Adüvv: Düşman 

Pür-sitem: Zulüm ve haksızlıkla dolu 
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Eyledikte cürümü bilip nadim ol 
Kalma sakın cürüm ile noksanda 
 

Dedi Nebi  
Olma musır hasılı isyanda 

 

------------------------------------------ 

Suç işlediğinde onun suç olduğunu bil de pişman ol. Sakın 

suçlu olarak kalıp noksan olma. Hazreti Nebi s.a. [Tövbe 

pişmanlıktır] buyurdu. İsyanda ısrarcı olma.  

------------------------------------------ 

Nadim: Pişman 

Musır: Israrlı, ısrar ederek 

İsyan: Emirlere karşı gelmek, günah 
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Guş-i dili sehmi-i nalana tut 
Akil isen eyle bu kavli kabul 
 
Etme tama' malına bir kimsenin 

Buyurmuş Resul 
 

------------------------------------------ 

Dosdoğru sözü can kulağıyla dinle. Aklını böyle sözleri kabul 

etmek ve gereğini yapmakla göster. Kimsenin malına göz 

dikme, tamahkar olma. Resulünün s.a. [Tamah edenin ayağı 

kayar] buyurduğunu unutma. 

------------------------------------------ 

Guş-i dil: Gönül kulağı, can kulağı ile dinlemek 

Sehmi-i nalan: Ok gibi dosdoğru söz 

Akil: Akıl sahibi, akıllı 

Tama': Hırs, açgözlülük. Şiddetle isteme, ifrat derecede arzu 
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Kavl-i sehmiye gûş-i rağbet tut 
İzz-i ukba ise eğer maksud 
 
Şöhret-i dehre olma dildare 

Dedi Mahmud 

------------------------------------------ 

Dosdoğru söze, nasihat ve öğüte istekli olarak kulak ver, dinle. 

Sonsuzluk yurdunun şeref ve değerini eğer istiyorsan. 

Bugünün şöhretine arzulu olma. [Şöhret afettir] buyurdu 

Hazreti Mahmut s.a. 

------------------------------------------ 

Kavl-i Sehmî: Ok gibi dosdoğru söz 
Rağbet: İtibar, değer verme, ilgi, meyil, istek, arzu 
İzz-i ukba: Ukbanın şerefi, baki âlemdeki değer 
Maksud: İstenen şey 
Şöhret-i dehr: Zamanın, bugünün şöhreti  
Dil-dade: Gönül vermiş, âşık 
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Sövme bir kimsenin cenazesine  
Budurur şart-ı hassa-i İslam 
 

Dedi kim    
Server-i hayl-i enbiya-i kiram 

------------------------------------------ 

Bir kimsenin cenazesi hakkında kötü sözler söyleme, sövme. 

İslam'ın kendine mahsus şartı budur. [Ölülere sövmeyiniz] 

buyurdu, yüce nebiler topluluğunun önderi olan (Hazreti 

Peygamber) s.a. 

------------------------------------------ 

Şart-ı Hassa-i İslam: İslam'ın hususi şartı 

Server: Baş, reis, önder 

Hayl-i Enbiya: Nebiler topluluğu 

Kiram: Şerefli, yüce, değerli 
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Varma ol iklime ki ola veba 
Gûş et bu dürr-i manaya sedef 
 
Hazret-i Mahbub-ı Hallak-ı 
cihan 
Dedi kim 

 
------------------------------------------ 

Bir memlekette veba veya salgın hastalık varsa oraya gitme. 

Bu inci gibi manayı sedef gibi kulağında tut. Cihanı yaratan 

Yüce Allah'ın mahbubu Hazreti Peygamber s.a. [veba 

öldürücüdür] buyurdu. 

------------------------------------------ 

Veba: Veba, salgın hastalık 

İklim: Ülke, memleket, belde, şehir 

Dürr-i mana: Anlam incisi 

Mahbub: Sevilen, sevdiği, sevgili 

Hallak-ı cihan: Âlemi yaratan, Allah 
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Hazer et men olunduğun yerden 
Olmaya cürmüne ceza ekser 
 
Sebeb-i hilkat-i zaman u zemin  

Dedi  

------------------------------------------ 

Yasaklandığın yerde bulunmaktan sakın. Olmasın ekseriyetle 

suçuna ceza. Zaman ve zeminin yaratılışının sebebi (olan 

Hazreti Peygamber s.a.) [Sakındırıldığın şeyde (eğer riayet 

etmezsen) ayıplanırsın] buyurdu. 

------------------------------------------ 

Hazer et: sakın 

Men': Yasaklamak 

Sebebi hilkat: Yaratılış sebebi 
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Pirlikte günaha meyletme 
Kocalık sanma bais-i ruhsat 
 
Hazer et gafil olma kim zira 

Dedi  

 

------------------------------------------ 

Yaşlılıkta günaha meyletme. İhtiyarlık izin sebebi zannetme. 

Sakın gafil olma ki (Hazreti Peygamber s.a. [İhtiyarlıkta (her 

şey daha çok) ayıptır] buyurdu. 

------------------------------------------ 

Pirlik: Yaşlılık, ihtiyarlık 

Bais-i Ruhsat: İzin sebebi 

Hazer et: Sakın  

Zira: Çünkü 
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Haber al sehmi-i suhan-verden 
Kılma kimse ile davaya ikdam 
 
Ki Resul-i Huda-i Azze ve cel 

Dedi  

------------------------------------------ 

Düzgün söz söyleyenin dosdoğru sözünden haberdar ol. Kimse 

ile çekişme, iddialaşmak için gayret gösterme. Aziz ve Celil 

Olan Allah'ın Resulü s.a. [Sulh bütün hükümlerin efendisidir] 

buyurdu 

------------------------------------------ 

Suhan-ver: düzgün konuşan 

Dava: Çekişme, iddia, mesele 

İkdam: Gayretle çalışma, sürekli uğraşma 
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Sakın tesir-i çeşm-i pür-fitenden 
Verir ayinene zira keduret 
 

Buyurmuşlardır  
O mihr-i tabdar evc-i rifat 

------------------------------------------ 

Zarar veren, fitne çıkaran göz değmesinden sakın. Bunlar 

gönül aynanı bulandırır, gam ve keder verir. Yüksekliğin en uç 

noktası, parlayan güneş gibi olan Hazreti Peygamber s.a. [Göz 

(değmesi) haktır] buyurmuşlardır. 

------------------------------------------ 

Çeşm-i Pür-fiten: Baştan aşağıya fitne çıkaran göz, nazar, zarar 

veren göz değmesi 

Ayine: Ayna 

Keduret: Bulanıklık, gam, keder 

Mihr-i tabdar: Parlayan, ışıklar saçan güneş 

Evc-i rifat: Yüksekliğin en uç noktası 
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Eyleme hande-i beyhudeyi çok 
Sa'yi ko bu kelimatı selbe 
 
Şah-ı İklim-i Nübüvvet Dedi kim 

 
------------------------------------------ 

Boş yere ve lüzumsuz olarak çok gülmeyi bırak. Bu öğüdü yok 

etmek için de çalışıp durma. Nübüvvet ülkesinin şahı olan 

Hazreti peygamber s.a. [Çok gülmek kalbi öldürür] buyurdu.  

------------------------------------------ 

Hande: Gülmek 

Beyhude: Boş yere, lüzumsuz 

Sa'y: Çabalama, çalışma, gayret 

Selb: Ortadan kaldırma, yok etme 

Şah-ı ilklim-i nübüvvet: Nübüvvet ülkesinin şahı 
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Eyle şürb-i badeden gayet hazer 
Tutalım her da' için olmuş deva 
 

Dedi kim  
Mihr-i Gerdun-i Nübüvvet Mustafa 

 

------------------------------------------ 

Sarhoşluk veren içkiden şiddetle sakın. Her derde deva olsa 

bile. Nübüvvet gezegeninin güneşi olan Hazreti Mustafa s.a. 

[İçki bütün kötülüklerin anasıdır] buyurdu.  

------------------------------------------ 

Şürb-i bade: İçki içmek 

Da': Hastalık, dert 

Deva: İlaç, çare 

Mihr-i Gerdun-i Nübüvvet: Nübüvvet gezegeninin güneşi 
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Hazer kıl deyne girme ey birader 
Budur makbul-i re'y âlem-ara 
 

Demiş   hem ol  
Meh-i nur-ı efgen-i gerdun-ı ulya 

------------------------------------------ 

Borca girmekten sakın kardeşim. Âlem içinde güzel ve isabetli 

tutum budur. Hem de dönen gökyüzünün en yüksek 

noktasından yeryüzüne nur taşıyan mehtap Hazreti 

Peygamber s.a. [Borç dinin lekesidir] buyurmuştur.  

------------------------------------------ 

Deyn: Borç 
Âlem-ara: âlemi süsleyen 
Makbul-i re'y: Doğru görüş, isabetli seçim 
Meh-i nur: Mehtabın ışıltısı 
Efgen: Düşen 
Gerdun: Dönen 
Ulya: En yüksek 
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Sana vermez zamane çünkü meram 
Çekme beyhude renciş-i talebi 
 

Dedi ol 
Şah-ı Mekki Muhammed Arabi 

 

------------------------------------------ 

Arzu ettiğin eline geçmedi diye beyhude sızlanıp durma. Her 

istediğin gelmez avucuna. Mekkeli Arapların en büyüğü, en 

yücesi olan Hazreti Peygamber s.a. [Rahat ve sıkıntı 

beraberdir (biri diğeriyle beraber gelir)] buyurdu. 

------------------------------------------ 

Meram: Arzu, istek, amaç, hedef 

Renciş: Sıkıntı, sızlanma, şikâyet 
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Hasedi terk edip saadet bul 
İster isen eğer bu söze güvah 
 

Dedi ol 
Server-i enbiya Resul-i ilah 

------------------------------------------ 

Hasedi bırakırsan saadet bulursun. Bu söze delil istiyorsan 

şayet, Allahın resulü, nebilerin önderi Hazreti peygamber s.a. 

[Haset edene rahat yoktur] buyurdu. 

------------------------------------------ 

Haset: Çekememezlik, başkasının sahip olduğundan rahatsız 

olmak 

Güvah: Şahit, kanıt, delil, tanık 

Server: Baş, başkan, ulu, büyük, önder 
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Merd-i leffaf ile karin olma 
Yoktur onda zamane gibi vefa 
 

Dedi kim  
Saye enzar âlem-i bâlâ 
 

------------------------------------------ 

Yalancılarla yakın olma. Yalancıda dünya gibi vefa olmaz. Yüce 

âleme bakışının gölgesi düşen Hazreti Peygamber s.a. 

[Yalancıda mürüvvet yoktur] buyurmuştur 

------------------------------------------ 

Merd-i Leffaf: Yalancı adam 

Karin: Yakın 

Enzar: Bakışlar, nazarlar 

Âlem-i bâlâ: Yüce âlem  
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Eyleme kizbi ihtiyar ki ta 
Olasın âlem içre merd-i güzin 
 

Dedi kim  
Bais-i hilkat-i zaman u zemin 

------------------------------------------ 

Asla yalanı tercih etme. Âlemde seçkin bir kişilik olursun. 

Zaman ve zeminin yüzü suyu hürmetine yaratılan Hazreti 

peygamber s.a. [sözün afeti yalandır] buyurmuştur. 

------------------------------------------ 

Kizb: Yalan 

İhtiyar: Seçmek, tercih etmek 

Merd-i güzin: Seçkin insan 

Bais-i hilkat: Yaratılış sebebi 
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Yürü terk et nifakı ey birader 
Budur makbul-i re'y-i merd-i a'lem 
 

Buyurmuşlar  
Resul-i Kibriya Sultan-ı azem 

------------------------------------------ 

Ey birader yürü nifakı bırak. En çok bilenlerin doğru ve makbul 

görüşü budur. Allah Resulü, en büyük sultan Hazreti 

Peygamber s.a. [Kişinin (en büyük) hatası (onu yoldan 

çıkaran) nifaktır] 

------------------------------------------ 
Nifak: Dille inanır ve dost görünüp, kalben kâfir ve düşman 
olma, müfsitlik, münâfıklık, iki yüzlülük. Ara bozukluğu, 
bozuşukluk. 
Makbul-i re'y: Kabul edilmiş görüş 
Merd-i a'lem: En çok bilen, en bilgin olan zat 
Kibriya: Allah 
Sultan-ı a'zem: En büyük sultan 
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Jeng-i buhlü gider ki hatırdan 
Sana maksudunu vere mabud 
 
Ruzi olmaz bahile izz ü şeref  

Dedi  Mahmud  

------------------------------------------ 

Cimrilik kirini düşüncenden gider ki Allah istediğini sana 

versin. Cimriye değer ve onur nasip olmaz. Hazreti Mahmut 

s.a. [Cimrilikle iyilik bir arada olmaz] buyurdu. 

------------------------------------------ 

Jeng: Kir, pas 

Buhl: Cimrilik 

Hatır: Düşünce 

Maksud: İstenen şey 

Ruzi: Rızık, nasip 

İzz ü şeref: Değer ve onur 
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Yemeği çok yemekten eyle hazer 
Erer ondan vücuda zaaf ü elem 
 

Dedi  ol 
Hikmet-amuz âlem ve Âdem 

------------------------------------------ 

Yemeği çok yemekten sakın. Ondan vücuda zaaf ve elem erer. 

âlemin ve Âdemin bütün inceliklerini, hikmetleriyle bilen 

Hazreti Peygamber s.a. [Sıhhat ile çok yemek bir arada 

olmaz] buyurdu. 

------------------------------------------ 

Hikmet-amuz: Hikmeti bilen  
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Sev evladını ki sünnettir kişiye 
Sevip evladını kılmak riayet 
 

Dedi kim 
O sadr-ara-yı eyvan-ı nübüvvet 

------------------------------------------ 

Evladını sev. Evladını sevip, gözetmek kişiye sünnettir. 

Nübüvvet eyvanının en yüksek noktası olan Hazreti 

Peygamber s.a. [Evladımız ciğerparemizdir] buyurdu. 

------------------------------------------ 

Sadr-ara-yı eyvan-ı nübüvvet: Nübüvvet eyvanının en yüksek 

noktası 
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Ücret-i nefsini her yerde sakın sanma 
helal 
Bırakır nar-ı cahime seni malik talebi 
 
Semere-i nahl-ı haramın nice olur ki 
helal 

diyordu Nebi 

------------------------------------------ 

Kendi kazancın diye her ücreti helal sanma sakın. Sahip olma 

arzusu seni kızgın ateşten cehenneme bırakır. Haram ağacın 

helal meyvesi olur mu hiç? [Köpek (ticaretinden) gelen kazanç 

haramdır] diyordu Nebi s.a. 

------------------------------------------ 

Ücret-i nef: Kendi kazancı 

Nar- ı Cahim: Kızgın ateş, cehennem 

Semere-i nahl-i haram: Haram ağacın meyvesi 
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Sana cenk et demem kimse ile 
Biz-zaruri olursa ger lazım 
 

Dedi Ahmed 
Sende ol hile semtine azim  

------------------------------------------ 

Sana hiç kimse ile cenge tutuş demem. Ama zorunlu olarak 

savaşman gerekirse Hazreti Ahmet s.a. [Harp hiledir] 

buyurdu. Sen de o tarafa doğru git.  

------------------------------------------ 

Biz-zaruri: Zorunlu olarak 

Ger: Eğer 

Azim: Yürü, git 

 

 

 

 



 

Erdi söz rütbe-i kemale veli 
Var ümidim bi-izz-i nutk-ı Resul 
 
Gören erbab-ı dil bunun aybın 
Ede puşide-i zeyul kabul 
 
Gerçi ol şey değildir nazmım 
Ola şayeste nigah-ı fuhul 
 
Lakin olmam ki razı her na-ehil 
Bulmamışken letaifine vusul 
 
Boza bu nazm-ı can-fezamı benim 
Kata lafz-ı garib ve na-makul 
 
Gören ashab-ı dil bu bendesini 
Hayr ile yad ede budur memul 
 
Getire-i arsa-i zuhura Huda 
Ne ise hatırındaki mesul 
 
------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Söz mükemmel dereceye geldi lakin 
Resul'ün sözünün değeriyle değer bulur ümidindeyim 
 
Bunun ayıbını gören gönül ehli  
İlaveler yapsın kabul ederim 
 
Gerçi bu şiirim asla olamaz 
Büyüklerin bakacağı değerde değildir 
 
Fakat razı değilim ehil olmayanlar 
İnce anlamlarına erişmemiştir 
 
Bu gönül açıcı şiirimi benim bozsun 
Makul olmayan yabancı lafızlar katsın içine  
 
Gönül ehli bu fakirin şiirini görürse eğer 
Hayır ile ansın beni budur emelim 
 
Onların aklında istedikleri ne varsa 
Meydana getirsin Hazreti Huda 
 
--------------------------------- 
 
Recep ayının cuma gününde bin kırk beş senesinde yazdım. 
Ben Fakir, Şeyh Muhammet oğlu Muhammet Bursevi. Allah 
her ikisine de mağfiret etsin ve güzellikler ihsan etsin.  


