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530 Hatt-ı Ahmed nutk-ı Ahmed gösterür 

Her kimin kim aynı açıkdur görür 

531 Çar-ı vaktin farzı hem on b~ olur 

\Titr Ü vacib sünnet on üç iste var 

532 ( \:JJ) dür cem olıcak ey civan 

Bu da virdi nutk-ı Ahmedden heman · 

533 Elli b~dür penç vaktin kameti 

Kıl saliita kayim iı1le kameti 

534. Ola çünkim yetmiş ikiden berCın 

Hefte elli beş kılur ey zü fünun 

535 Beş ewn yetmiş yedi olur ıyan 

.Muhkemfüı ızhar ider ez ğaybdan 

536 Gör salat u kamet ver ez ezan 

Kendü sımndan virür sana nişan 

537 Hep kavfüd cümle-i erkan-ı din 

Sana rah olmuşdurur ez gayb-ı bin 

538 Gaflet itme aç gözün ey merd-i rah 

Sana gel kim sendedür vech-i ilah 

539 Dinle bu sırrı ki şah-ı mülk-i din 

Ya'ni Ahmed Rahmeten li'l-filemln 

540 Buldı ol kavm-i Habeşden bir eri 

Kim Bilal ism itmiş idi maderi 

541 Kendüye kıldı müe'zzin Mustafa 

Fehm idersen olasın ehl-i safa 

542 Gayn kılmadı müe'zzin sım ne 

Bahr-ı hikmetdür tola gör kari ne 

543 Ya'ni ism-i bi u lam u Jiimelif 

Oldı fehm it düşme dinde muhtelif 

544 fü u lam u lamelifdür ba- nukiit 

Dür aded on beş hisab it bi-galiit 

545 Altmışüç olur cümlede o şedde say 

Bulasın yetmiş sekiz ey ehl-i ci\1 

546 Anın isminden bulundı muhkemat 

Oldı anınçün müe'zzin-i saliit 



34 559 Pes mü'ezzin anıniçündür Bilal 

Fehm ider şol kimki oldı ehl-i hal 

547 Dinle ez men ındehü ılmü 'l-l<itab 

Kim buyurmuşdur Habib-i Kaıniyab 560 Eşhedü eşhedü okur didi Bilal 

Ba'zı ümmet-i Ahmed'e sahib·k~mal 

548 Ka'benin kencin çıkarur bir kişi 

İki incüklü Habeşden e~· kişi 561 Didi sini şın yerine hak kabul 

İyledi kıldın mı bu sırra dühGI 

549 Ka'benün kenci nedür bilmek gerek 

Hem iki incüklüı1e gelmek gerek 562 Aıem-i vahdette sin u şın kamu 

Birdürür iki degil ey nikhu 

550 İki incüklü Bilfildür aşikar 

Kim virür banın ezan leyi Ü nehiir 35 

551 Ka'benün genci tavafıdür anm 563 Harf-isin muhkemdürür şın ey civan 
Arif ol esrannı fehm it bunun Noktalıdur müşabihdür ıyan 

--1 ))- Ya'ni dem sırnnı eı1ler beı1an 564 Ya'ni şın sinden ey aıif·i taleb 

Ol sebebden olur ol genc-i nilıan Kıl kim asi oldur oku var ez çalab 

553 Birde oldur kim siyahidür Habeş 565 Nukat vaz' olunsa bir balayı sin 

Anla ebı1ad çehre ol olma Habeş Harf-i sin iken olıser ayn-ı şin 

554 Cephesinde istiva var aşikar 566 Hemçünandur sfür menklıta hem 
Gör ne nisbetdür nazar kıl anla var iste arşu'llahdan anı bl-elem 

. 
555 Ka'be rükniinde hacerden açdı )'ÜZ 567 K'anda ıilşen eylemişdür ( ~ )Hak 

Kim de kim var anladı ol gördi göz Bilmek istersen oku var al-i sebk 

556 Vardurur ıilşen-i hacerde istiva 568 Çün müyesser ola sana ey civan 

Hem Bilal oldı muv:ıfık ola ıa Bulasın arşname-i ez ğaybdiin 

557 Karşısunda Ka'benin ol r.lzıle 569 Kıl taleb durma muhabbetnamei 
Banın ide ıilşen bülend avazıle Bilesin ta kim muhabbetnanıei 

558 Ana nice nisbeti vardur bunun 570 Bunlar ile gerçi lıisıldur murad 

Buda besdür vanse aklun senin Cavidan iste dilersen ger ziyad 

~ 



571 Bahr-ı a'zam cavidandür cavidan 583 Ka'be ma'nide heman demdurur 

Anın ım1ağıdür ol iki revan Mahrem anın sımna hacemdurur 

572 Gerçi ben anlara ırmakdur didim 584 N3zil oldı vahy ü ferman-ı celil 

Haırec-i Cayida nisbec söı1ledim Ka'betullahı bina ildi hali! 

573 Yohsa her birisidür balır-ı muhit 585 Didi ol dem taşı kim taş üstüne 

Felım ider bu sım erbab-ı basic Korsan avaz çıkma}'a bil kasdı ne 

574 Çünki erbab-ı kemali bulasın 586 Başlıcak hılkac-i insana Hak 

Her birisinden muradın alasın Hiç sada olur mu ana duc kulak 

575 Cehilden istersen olasın halas 587 Ya'ni ka'bedür vücud-ı dem'in 

Bahr-ı hikmec oldurur ey dürr-i has Kıblesidür on sekiz bin alemin 

576 Gaflet ilme iste bir sahib-i kemal 588 Söyleyelüm bir de dilersen cevap 

Bilesin alemde kim neı•miş kemal 
Ka'be sımndan k'olasın kamiyab 

577 Hikmeli lokmanda isce eı• hekim 
589 Kıblegah-ı enbiya vü evliı•a 

K'andedür daru-yı cihan sakim 
Secdegah-ı asfıya vü etkıya 

578 Tutagör bir ehl-i fazlın damenin 
590 Kudüs idi evvel niçün oldı Hicaz 

Ta sana keşfide sırr·ı alemin 
Ahmed anı eı•ledi caı•·ı niıraz 

36 
591 Nice nıüddec kıble itmişdi resCıl 

Enbiııaveş Kudsi ey sahib usul 

579 İsce Hakdan Ka'benin esrannı 592 Çün fevelli vecheke buırurdı zat 
Bulasın ca demin didannı Ka'beye 'aım itdi fahr-ı kainat 

580 Oldı Ka'be denı'e kaı•im makam 593 Ka'bede bildi faziletdür ziyad 
Secdegah idindi fuu has u am Kodı Kudsü Ka'be'i kıldı murad 

581 Bilmedi niye dutarlar yüzlerin 594 Çün ıahmir eyledi Hak dem'i 
Ka'beı•e Hak açmadı çün gözlerin Yedi yerden aldı Hcik-i dem'i 

582 Buna dutun yüzinüz didi imam 595 Musıafa'nın kıl hadisinden taleb 

Tii zuhur idince( ~ ) la yenam Tii ki keşf ola sana esrar-ı rab 

~ 



37 607 Anda vamıakdan murad e\' kfuı-ı cCıd 

Adenıün vechine kılmakdur sücGd 

596 Ka'beden aldı cebin u başını 

Susamaz bulan bu SU\l\Jn yaşını 608 Hacı çünkim itmedi fehm Ademi 

Hacı makbul olmadı bil bu Ademi 

597 Kudüsdendür sadr-ı zuhn demin 

Bu iki yer efdalidür alemin 609 Ka'bede didar görmez ..... diviir 

Kande didarı göriserdür humar 

598 Göğsüne arkasına dutdı yüzin 

Kabl ez Ahmed evliya vü mürselin 610 Dinle ez men indehu ilmü'l-kitiib 

Ka'be esranndan istersen cevap 

599 Haşregah-ı enbiya vü evliya 

Zuhr-ı demdür bil ey merd-i hüda 38 

600 Sine Kuran u maarif kiinidür 611 Ka'benin rüknünde var bir kara taş 

Ol cihetden kıble-i insanidür ROz-ı iihir idiserdür sırr-ı faş 

601 Bundan öndin? kudse vechin enbiya 612 İki gözi bir dili ola söyleye 

Ol sebebden ducdılar ey hoş liga Halıkın esrarını şerh eı•leye 

602 Gördi Ahmed nurk u hüsn u hatt u hal 613 Bu hacer cennedden olmuşdur birGn 

Adem ün vechindedür cümle kemal Südden ağiden didi el' zü-fünCın 

603 Ka'beı•e dutdı hemandem yüzüni 614 Anı karartdı hatft-ı•ı Ademi 

Marifet kahliyle açdı gözüni Bil bu sırrı ko haca-yı Ademi 

604 Veche yüz ducmağa evla gördi ol 615 Böyle buı•urur emin-i mülk-i din 

Sadra nisbet anı gördi ol Hadi u rehdarı halk-ı cilemin 

605 Kıble aldı licerem ümmü'l-kura 616 Var kelamında oku ve kıl ıaleb 

Secdegah-ı atem ez emri hüda Ta sana keşf ola andan sırr-ı rab 

606 Ka'beı•e sanma bu ta'zinıi eı• yar 617 Nicesi nauk olıser ol hacer 

Ademindür bu fazilet anla var Hemçü dem fehm it al andan haber 

607 Hacı sanur Ka'beı•e ta'zim ider 618 Re's-i demden kinayetdür ol taş 

Anlamaz kim deme rekrim ider Derk ider anlar kim ola kutlu baş 

~ 



619 Çaride l}att-ı relı-i Adem ey yar 630 Oldı vech-i deme kayim makanı 

Yerlerile beyt·i heşcdür aşikar Vancak virmek gerek ana selam 

620 Tavafı hem l'igirmiseküzdür anın 631 Ana degüldür selamun ey civan 

Fehm idersin vanse aklın senin Ademün vechinedür ez gaybdan 

621 İbtida tavafı Hacerdür yedi hacc 632 Südden ağ olduğı anın ey hekim 

Yedi umre riıst gel düşme ivec Ya'ni ruşen eı1ler esrar-ı kerim 

622 Farz-ı hakdan bu iki yedi tavaf 633 Yedi hatt-ı şlr ile bulur peıvereş 

Bilesin oldun eger ayine saf .Ma'na-i nazenündürür fehm it iriş 

623 Adem ün on dön ham var aşikar 634 Vech-i demden Hacer ya'ni nişan 

İki yedi farz kıldı girdkar Gösterür ruşen zi fazl-ı gayıbdfuı 

624 Yedişerdür hem kudüm ile veda' 635 Nisbeti oldı o taşın şlr ile 

Çardedür dinle ez zat-ı meca' Rehnümun hattıdurur takdir ile 

6r -) Çardedür ol ı1edi haun yeri 636 Vasfına yokdur nihayet ka'benün 

Sünnet anı göscenir ey din eri Şerhine olmadı gayet Ka'benün 

626 Farz u sünnet ( ~·) içün 637 Külll fehm itmek dilersen ey civan 

Hatt·ı hüsn-i demi eyler beyan Cb ) yezdandan taleb kıl cavidan 

627 (c::::fa.')oldı tavaf an Hacer 638 Ger sana el vire ol derya-yı nur 

( ~) dür hem hatt·ı vech-i peder? (':::. 9 )hakdan bulasın bin bin sürur 

' 
39 639 ( ~) yezdan ilmidür ilm iste var 

Hasıl eyleye k'olmayasın ehl-i nar 

628 İdesün çün istivasından gurur(kenarda 
-ubur-yazılıdır) 640 Ger bu ilmi hasıl itmezsen inan ....._ 

(_L..-- )ham zahir eyler hemçü nur Ahmede olmadın ümmet ey civan 

629 Üşte böyle söyliserdür o taş 641 Ademoğlu olmadın abd-i Hüda 

Hal diliyle eyledi esrar-ı fa§ Vuslat-ı didardan düşdün cüda 



642 Bir dahi sem' it zi Fazl-ı bi-zevfil 654 Oklı beyne'l-füenıin eı1 hoş nihiin 

Bulasın ta sırr·ı feyz-i liı-yezil Adenıün ebrfı·}'I takından murad 

643 Gel işic esa r-ı binü'l-atemin 655 Geçmek anı istivaya dfildur 

Anla)ıasın ta rümÜZ·I alemin Süratile kinıki geçmez dfüdür 

40 656 Remziı1le dir sana kim evmek gerek 

Yol budur bu menzile irnıek gerek 

644 Pa bürehne ser bürehne eı' civan 

Süratiı•le kı l ubür andan revan 657 Geç anı k'oldur sıriıt-ı müstakim 

Bulasın ta hür-i fırdevs-i nainı 

645 Ba'de ez iin atmak gerek üç yedi taş 

Bisc u yek ez vech-i Havva k'ola niış 658 Gel şüru' it iki ihram sımna 

Biri tül u biri klıteh sırrı ne 

646 Anda hem giymek gerek ihram· ı dü 

Anladın mı niye oldı diıl bü 659 Piı vü çiı vü jiı vü rayı gösterür 

Küteh ihriımun delil-i uş budur 

647 Varalım sırr-ı makiım-ı Ademe 

Görelüm yol nice varur hfüeme 6(ı() 
---.J 

( ~.._.,) eyler beyan ihram-ı tul 

Can gözin aç olma a'ma üşte yol 

648 Başların anda traş itmek gerek 

Bu ne sırdur fehm idüp bilmek gerek 41 

649 Kasr ide saçını Havva ecınele hem 661 Alleme'l-esmae geldin açdın riıh 

Ehl·i rum olsun gerek ehl-i acem Adem u hiıtem göründi ez ilah 

650 Hem Arafat üscüne cem' olalar 662 'Olmak anda açık baş yalın ayak 

Kırk kişinün ismini yad ideler Çek libası dünyada dir ya'ni Hak 

651 Aşina vü akrabasından camam 663 Ka'betullah aşkına ol ffinidür 

Kırk eri zikr eyleyeler ey hümam Gör ne Mu'cezdür anın sımna ir 

652 Bu ne dimekdür bunun esrannı 664 Didi ihramı dikilmiş ölmaya 

Anladın mı bahr-ı din şehviırını Geliser her kim tavaf-ı Ka'beye 

653 Ger dilersen idelüm Hakdan beıran 665 Bunda bir hoş nüktedür ey bahtiı•iır 

Tiı ki gönülden gide zann ü günıiın Ahiret kaftanını giy ya'ni var 

~ 



666 Ba'de ,ez an üç yedi caş sırrına gel 678 Hem traş olmakda vardur fa'ide 

Aulur Şeı1ıan içün ol t:1 ezel ' Aynını aç bil nedür bu ka'ide 

667 Bist u yek ham çü Şeı•ıan bilmedi 679 Hüsn ü ziynet beştür olur e}Tar 
Hüsn-i Havvadan haberdar olmadı Birbirinden fark olur hatt·ı nigar 

668 Görmedi çün sum-i hayvan deyü 680 Saf olur ayineveş hüsn ü cemal 
Başladı ba hud'a ve mekr u --· K'ayrıla serden hatt-ı sahib-i kemal 

669 Hılkat yol bulmadı çün ev,~el racim 681 Hatt-ı anzdan degüldür hatt-ı sır 
Recm idün dir anı seninle kerim Ya'ni başka hatdurur ender makar 

670 Ya'ni bist u yek kelamı cehli var 682 Arz oldur(~) u ( .::::,.., ) 
Kendözinden ıarh kıl eı' huşyar Okuna fehm ile Hakdan kasdı bu 

671 Bir dahi oldur ki işbu bist u yek 
683 Nazil oldı ayet-i muhallegin 

Üç yigirmisekiz olur durma şek 
Hem anınçün halk olurlar bil yakin 

6-7 Her }'edi ya'ni anasırdan ayan ,_ 
684 Ahmed evvel zülfıne virnıişdi yol 

Sana üç kez (~) eırler beran 
Çün traşın sırrını kıldı dühul 

673 Nice remzi var degüldür bu hemin 

Kıl caleb ez (\::..9)rabbü'l-füemin 685 Eyledi baş traş imam-ı din 

Hatt-ı anzdan cüda kıldı hemin 

674 Gel ıaleb eyle beyan-ı kasr-ı halk 

Anda ferman oldı k'ola cümle halk 686 Zülfüni evvel kodı hemçun Halil 

Her belügün üçer itdi ez celil 

675 Anladın mı kim ıraş olmak neden 

Cay-ı amida fena bulmak neden 687 KM u nunun sırrını şerh eyledi 

Ya'ni kunden mahlGkuz cümle didi 

676 Naks ola dem makamında kamu 

Kim tamam demdurur ey nik-i hu 688 Ya'ni esrarın temamet kıldı derk 

Ba'de ez an halk oldı anı kıldı terk 

42 
689 Ma'nidür bu sanma kıldı anı terk 

677 Ademe nist kamu noksandur Urvetü'l-vuskfü bil ki dutdı berk 

Fehm ider şol kimse kim insandur 

m3 



690 Ull'etü'l-vuskai rul zinhar ca 702 Anla cem' olmakdan ol rağa ıı1an 

K'olmayasın rah-ı yezdandan cüda Ya'ni ara bul vücudundan nişan 

691 Ya'ni kim budur sırıil-ı müsrakim 703 Böyle dimekdür bu remzi anla var 

Bab-ı sekizdur ravzai ( d ) kadim Nur iken cehd ic yerini kılma nar 

692 Bu kapudan kim ki girdi içerii 704 Çil hurufun sırrıdur hem kırk kişi 
Açdı ana cD)fırdevs-i ru K'oldı yermiş ikinin kavm u işi 

693 Bu sırau geçmeı1en mahrum olur 705 Yelmiş ikiden çıka çün <.;:'.'> 
Süriilür ndvandan meyşum olur Anda baki kırk kal ur eı' nikhU 

43 706 İsle Hakdan bir dahi eı' pür-hüner 

Hayme-i miad-ı Musadan haber 
694 Vuslac-ı dldardan dur oliser 

Ruz-ı Haı1dar sanma mağfurr olıser 707 Hak leala Musaya vahi eyledi 

Anda bünı1ad ıyle bir haynıe didi 
695 Tii ezel kaldı azfilJ.ı sahtile 

Bunda hemrenk olmadı çün bahtile 708 On bir iı1le şakkasın ol haı•menin 

Kıblesi olsun ümmetinin hem senin 
696 Ruz-i Haı1dar rı1z-i Haırdar ruz-i Hay 

Oku eazna mine'n nar eı1 ehi 709 Şakkanı pehnasın ile dön eriş 

697 İsıerisen ger Arafatdan haber 
Karşusunda secde kıl Hakka iriş 

Dinle La kim bilesin neymiş hüner 44 

698 Adem u Havva vücudıdur o kuh 710 Hem unab-ı haymenin ez her Laraf 
Fehm ider anı olan n3ci kerde 

Ellişer olmak gerekdür ez şeref 

699 Aradılar birbirini buldular 
711 TUl-i her şakkası ( ~) ariş 

Anda döndüler yüzüne güldüler 
Ola didi anla sırrına iriş 

700 Birbirinin suretinden aşikar 
Bu ne sırdur bu ne fehm iımek gerek 

Okudılar cp) hatl-ı nigar 
712 

Anlayup Hakdan yana giınıek gerek 

701 İkisi de hod-şinas oldı zi Hak 
Niçün on bir ile didi şakka-i 

Ba'de ez an yüz dutdular döner be Hak 
713 

Bilesin bulasın eger bu fırka-ı 

~ 



714 Yandandur her taraf elli unab 726 Gerçi yapdı haymei ol kan-ı cud 

Eyledi ~;!usa nedür buna W'ap Lik demden ı1ana kıldın sucud 

715 Şakkanın pelınası dururdu tGI hem 45 

( \,_._ -M )ola didi ey muhterem 
Ademe ta'zim içün emr oldu bu -r 1-1 

716 İşit ez men indehu ilmü'l- kicab Durma pes döndür pederden yana ru 

Bulmak iscersen sualimden cevap 
728 Gel vucud-ı demin sırnna ir 

717 Şakka on bir olduğı ey merd-i rah 
Aç gözün hem ak~nu başına dir 

Ya'ni dfil icdi sefer sımna şah 
729 Hayme Ademdür didim ruşen sana 

Pes gelüp esrann anın sor sana 
718 Her unabın elli oldugı eyyıir 

Nokcasl)'la( ô. )harf-i aşikıir 730 Sağ elin hem sağ ayağın içtin 

( ÔI) bend oldı gel saı1 Oşen binan 
719 Elli olur uşce harf üşce nukat 

Çünki ma'dOh ola bulmazsan ğa lac 731 Solu dahi hemçünandur anla var 
Ger olursa akl-ı kü llün sana yar 

720 Oldı ı1igirnıisekiz harfe delil 
~ 

Ol }'igirmisekiz ariş ez-Halil 732 (~)dür rast hem çeb (~~ı) 

Gel \'UCUdun haı1mesini eı1le keşc 

721 Çar pehnadan ğaraz her bir ariş 

(.:::,.,) u c.P )dür bil iriş 733 Bu hurufun noktası ca kandurur(?) 
İki elde ile add kim ondurur 

722 Kendü zatından huruf-ı lem-yezel 
734 

Her birisi ocuz ikidür bi-ılel 
On dahi ayakda vardür aşikar 

Dön aııa hem nokcadandür kıl şomar 

723 Remzi budur çar-ı pehnanın ıyan 735 Na han olur yerler ile hali u çar 
Göscerür dem vücudundan nişan Mufassıyla her taraf pencah eı' yar 

724 Haymadür ya'ni vücudı demün 736 Haı•mei anla \'UCud-ı bu beşer 
Maksad-ı oldur cemi'-ı filemin Musa-i Hak almak istersen beşer 

725 Oldı hayme deme kayim makam 737 Ha)'nıe sensin hayme sensin haı1me sen 

Nice müddet sacid oldı ol imam Haı1nıe revendür yüzün ei' pak-ı ten 



738 Eyle küş ey uilib-i firdevs-i heşc 750 isrivada vaki olan lmc-ı kül 

Yermiş ikidür bi ecza ( i:::::A, ) Bilesin cl hılkat-i zat-i ezel 

739 Yermiş ikinin on alusı ıyan 751 Han-ı ser cebhe nıe)'in-ı ebruviin 

Üçer oldu ez hudii-yı ğaybdan HaH-ı bini u leban eı• hordadiin 

740 On ikisi ikişerdür ez elıad 752 Unfeka zir -i zenhden iki har 

Ba'de ez an han binanın i)'le add Sekiz olur gel hisab it bi-ğalar 

741 Ya'ni vechin hatlanndan cabiya 753 Her du ~ ) ile cem' erle var 

Hasib ol kim rah bulasın sana ca Ta kim ola yermiş iki aşikar 

742 Şanizdeh hatdür yüzünde ikişer 754 Yermiş ikidür hatt-ı vechin senin 

Her biri bir ma'nide sekiz ider Kıl raleb eczada esrann bunun 

46 755 Hak şinas olmak dilersen ey civan 

İste serrapa nıcudundan nişan 

743 Elde ve ayakda parmak şanizdeh 

Oldu hılkarde üçer eı• merd-i rah 756 Hau-ı vechin idelim evvel be}'<İn 

K'ola sana gün gibi bu sırn ıyan 

744 Hem çehar .. : .... oldu ikişer 

Sekiz ile oliser ........ aşer 757 Kara har on alu hem on alu ak 

Ocuçz ikidür bu sırra duc kulak 

745 Hatlann mufassallann heftad u du 

Bu dahi Hakdan sana gösterdi rü 758 Kara hatun yeridür on akı hem 

~) dendana gel ey muhterem 

746 Bir dahi ey calib-i didar-ı Rab 

Muttaki olmak dilersen kıl taleb 759 On ikidür hem vucüd üzre serah 

Fehın ider kimde ki var akl-ı ferah 

747 Yecmiş ikiyi hurucundan !}'<İn 

Sırr-ı Hakdan kılmaya sana nihiin 47 

748 (p) hatdür beı'll.Zıı•ta siı•ah 760 İki kerre 0=/)dür el ayak 

K'anda }'3.Zdı desr-i kudretle ilah Yüz ve elli aludür cem it zi Hak 

749 .r >dendan ile ey serfiru 761 Yani bu }'ÜZ elli altıdan ey yar 

iki otuz ikiden gösterdi riiı Üç yigirmisekize tarh eyle var 

~ 



76?. Ahmedin nuckuna kısmet kıl anı 774 Oldı bir ma'nide hem yetmiş yedi 

Yetmiş iki.baki kaldı bil anı Ya-i Yasin çGn bile sayılmad ı 

763 ( \:;:,)dür )'etmiş ikide heman 775 Ya-i Yasin zira kim harf-i nida 

Mustafa'dan gösterir sana nişan Oldı anın çün ezan-ı Mustafa 

764 Gel caleb kıl bir dahi ey nikhu 48 

Seksen olur inbisat-ı {_)::/) 
776 Kıldı }'etmiş redi her gün beş vakit 

765 Kara hatdür bil mahal ocuz iki K'anı okurdu Bilal-ı niksohbet(?) 

Ak hat on alu anla e}' zeki 
777 Zikr-i geçmişdür bunun ya'ni enriir 

766 y) dendan ile }'ani ıı•an 
Ara }'etmiş yedi}'i vechinde var 

Seksen ecza gösterir ez ğaybdan 
778 K'okuı•asın suretinde muhkemat 

767 Gizlu bir kencine sen fehm i)1le var 
Yol bulasın hatlanna kat kat 

Kim ulsım olmuş sana hakdan eyyar 
779 (~)dür ba mahall-i hau-ı siyah 

768 Hikmet üzre halk olupdur hilkatin 
Çaridedür lıatt-ı ebı•ad ez ilah 

Sana seni göstere ca fıuaun 
780 Dür gibi dendan-ı dem(~) 

769 Okudunsa ger yüzünün karasın 
Hem secih-ı vech heftedür eı•le keşt 

Enbiyaveş sG-yi Hakka varasın 781 Hefc u hem du (~)u çarde 

Yani yetmiş }'edidür ey merd-i reh 
770 Dinle ez men indehu ilmü'l-kirab 

Bulmak istersen zi Hak ümmü'l-kitab 782 Çarde ğa}'r-i mükerrer-i muhkemat 

Çaride hatunla oldu berrinat 
771 Oku Kur'anda hurüf-ı muhkemat 

K'oldu ol yecmiş sekiz bir emr-i zac 783 Ya'ni bu }'etmiş yedi muhkem ki var 

Rehnümadür hacuna ez gerdekar 
772 Suresi yigim1i dokuzdur anın 

Eweli her sGredür sırn bunun 784 Müfredat u muhkemac u inbisac 

Sana rahdür yine eı• ehl-i mübah(?) 

773 Bisc u nohdur der iz5i müfredat 

Kim bulardür zat-ı yezdana sıfat 785 Hakdan oku gel vucudun mushafin 

Bilesin ra ümmet-i evsat safın 



786 Seni şerh eyle zemin u asuman 798 Sen sana gel sen sana gel sen sana 

Sana şiihid oldu Kur'an eı' civan Serseri düşme çü hayvan her yegana? 

787 Ka'be u Kudsü Mübarek hayme hem 799 Cünıle-i alem bedendür can sen 
Tavaf-ı hacc-ı ihram sayd ey muhterem Hep sadefdür lü 'lü-i umman sen 

788 Srr-ı 5a\'m u ma'na-i sırr-ı zekat 800 Cümle zerrelerdür renk-i elvan-ı cihan 
Cum'a u sırr-ı ezan vusca salfü A.suman-ı tendesin horşid-i cihan 

789 Cümle bu sırr-ı ilahı aşikar 801 Pes niçün fehm eylezsin sen seni 
Sana olmuşdur delil ez kerdekar Paye-i ebrara ir olma deni 

790 Sen özünden bi-haber der tıab sen 
Fası 

Felek-i nevha girmedin ğark-ı ab sen 

802 Ger sana sail sual ide enıiir 
791 Anlamazsan ger seni ez zfü-i pak 

On bir on beş on yedi iişikar 
Cehl-i ıavkanında olursun helak 

792 Hazr iken sen teşne olmak ey civan 
803 Hatc-ı vechinde nice bulmak gerek 

Ayb ola aç aynını Hakdan utan 
Çıin ananıil olar dön olmak gerek 

49 804 ( :.::::J ) Yezdandan ana budur cevab 

İstima' ir ıa olasın kamyab 

793 Çeşme-i fil>-ı haı•at iken niçün 

Zulmete düşüp yürürsen ser-nigün 805 Yedi hatt·ı iimm yedi hatt-ı peder 

Kim yazupdur dest-i kudret mu'teber 

794 Merde olmak İsa'ya olmaz reva 

Kadrini bil cevher ol düşmana pil 806 Hatt·ı ser ba unfaka ez istiva 

ikişerdür geç on alu ola t3 

795 Katreye muhtaç olasın bahr iken 

Yatağın gülzar iken ola diken 807 Bir dahi hatt·ı beyazın ilşikar 

Hefde oldu çün hazır kıl itibar 

796 Padişah iken geda hal olasın 

Şems iken çün zerre pa mal olasın 808 On yedi feth oldi.ı on bir kıl taleb 

İsterisen keşf ola esrar-ı Rab 

797 Dive kul olmak Süleyman ola 3r 

Ademi ol olma çün div ehl-i nar 

i?j 



50 821 Unıkıla hatt-ı serden zi istiva 

C0) buldu çar lıau ez kibriya 

809 İki ebnı çclr müjde ey civan 

Şfuib-i bini ile ondur ıyin 822 lqı) hm ııa'ni kim oruz iki 

Oldu idrak eyle anı ey zeki 

810 Han-ı anz unfaka hem hm-ı ser 

Ulaşakdur birdür ey ehl-i nazar 823 On bir on yedi ve on beşden murad 

Otuz ikidür henıan ey hôş nihfid 

811 On bir olur çün sefer cem eyle var 

( Öl) ola salavaun 3.şikir 824 (~) u ~) hatrgösrerir 

Üç nev' olmak salar-ı Hakdan budur 

812 Hatt-ı bini çünkü mahfidir ey yar 

Kılmadı Musa adede itibar 825 Ya'ni bu ('""') kısm-ı esrar-ı namaz 

Sana dal oldu yine eı' ehl-i raz 
813 Deh harr elvah-ı Musa yani bu 

Oldu idrak it anı eı' nikhıi 51 

814 Hatt-ı arız hatr-ı ser birdür didi 826 Pes hutıimn sağışınca kıl nanıazl 

Unıkıla sayirin on eyledi Ti sana yüz göstere zat-1 sıffir 

815 Pes bu takdir üzre eı• salıib·i kem:il 827 Ger sıffiundan haberdir olasın 

Birdürür hact-ı beıraz ez zü'f.celfil Enbiııiveş ehl-i didar olasın 

816 On hatula on bir olur kıl nazar 828 Anınçün kim sıffitındi.ir delil 

Hefte ile(,]:/ ) dür bi harar Zar-ı Hakka \'llrmağa olur sebil 

817 Çardedür kara ham bi istiva 829 Kande mümkündür sıf.io bilmedin 

Ba beyaz on beş olur ey hoş liga Zat-ı Hakka varnıağa ehl-i din 

818 On yediyle cP) ey!er zuhur 830 Lfr cerenı şunlar k'olur tulliib-ı zar 

Gösterir didar-ı dem hemçıi nıir İbtida iyler okur hatt-ı sıf.it 

819 Bu dahi Hakdan buna budur ce,ıab 831 Ahmede ikra' kirabek didi Rab 

(C •) dür kara ham ender hisab Kıl Hakkı ya'ni hutıitundan caleb 

820 Oldu manend-i Hızır misLi sefer 832 Bulasın çıinkinı vucGdundan cevab 

Kıl tefekkür ez hüda-ı11 var ger Kafidür nefsune ol yevmü'l-hisib 

~ 



833 Pes tarik i evvel budur kim halemi 845 Otuz ikisekiz sekiz iyler beyin 

Bulub anda fehm idesin demi Kim iki yüz elli alııdür ıyan 

834 Arif ol gel bir dahi iı• le ıaleb 846 Hak u 3b u bad u ateşden eı• yar 

İsterisen keşf ola esrar-ı Rab Sekiz otuz iki-i gel kıl şonıar 

835 Otuz iki kez otuz iki ey yar 847 Olur otuz iki kez otuz iki 
Oldı sercapa huu'lcun kı l şomar Fehm ider anlar kim oldılar zeki 

836 Nice otuz iki kez otuz iki 848 Otuz iki kez otuz iki eı• yar 
Oliserdür dirsen anla eı• zeki Bin yigirmi dört addür aşikar 

837 Dinle ez men indihi ilmü'l-kitab 849 On sekiz kez (y ) on altı hem 
Ref ola gönlün gözünden ıi ki lıab 

Oldı yigim1isekiz e)' muhterem 

838 İki sekiz oldı yüzde iik-ı hat 
850 Göstertir uzvun seriser eyciviin 

( ,- ; ) Yezdandan oku düşme ğalat 
Nev-i nev demle haremden nişan 

839 Dört sekiz kare hact-ı hat u mahal 

Hemçünin nakş itti nakkiiş-ı ezel 
851 Şeş cihata kısmet olursa eger 

Şerh-i ıacvil olur ittik muhtasar 

840 Dört sekizdür(j::/ ) dendin hem 

Biri dahi dört sekize)' muhterem 852 Tfrliba gel bir dahi iyle caleb 

Rüşen ola sırr-ı hılkat ta zi Rab 

8.41 Piş u pes hem lahm-ı dendan eycivan 

Oldı sekiz kez sekiz ez ğaı1ıbdan 853 Otuz iki kerre otuz iki hat 

Oldı sercapa vucüdun biğalat 

-7 
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854 Bir de otuz iki nutkı-ı zu'l-cel51 

842 istivayla serah eı· kan-ı dürr Kim zuhür CÔ )Hakka oldı d51 

Serbeser uzvunda hem on allı dürr 
855 Otuz üç kez ~) oldı kanıü 

843 İki sekiz oldı bu da ey civan Kıl ıaleb k'ancak ~egil maksüd bü 

Yerleriyle otuz ikidür hemin 

856 Oku gel zir-i serabı ey püser 

844 Dört sekizdür ta bimerfak iki el İki sekiz k'olmuşdur add bular 

Dört sekizdür ka'biı•le padır mahal 

~ 



857 İslMida vaki olan hmc-ı gül -869 Asıl·ı Kuran ( t........J.J ) dür ey civan 
Kik nice'Jıalk i)•lemişdür lem yezel Elif u bt ta be bl ez ğaı•bdan 

858 Hatt·ı ser cebhe meyan ebruvan 870 Müfredat ve hem müsemmadür bular 

Bini u !ebb dehen sinn u zeban Cümle mahlükata esmadür bular 

53 871 Eweü oldı nı üstema bunJann 

Son gelen harfidür esma bunlann 

859 Unfaka çfilı-ı zenh hem sine-i halk 

Kim ........ .iylemişdür zat·ı halk 872 Ya'ru bunlardür müsamma bunlanndür 

Cümle mevcudata hem canıyla cism 

860 Her dii mahrec nafile cem it ey yar 

Şanzdeh hatcıdür zi yezdan aşikar 873 Bacın-ı eşya bulardür ftşikar 

zahir her şeı1 bulardür anla var 

861 İki sekizdür bu da ez zü'l-celfil 

Oku idrak iyle istersen kemfil 874 <U? dür kahi olur~ ) 
Yine birdür cümlesi ey nıkM 

862 Dört sekiz oldı bular da ey civan 

Si u se cem iyle kıl ez ğaybdan 54 

863 K'ola otuz yedi kerre (.,J::;/ ) 875 zahir oldı sıfat·! bacında zat 

Beşini beş vakce vir eı1 nikhii Anla budur varlık ender kayinat 

864 Ocuz iki nuck izasında ıyan 876 Zikri geçmişdii r bunun balada hem 

Oruz iki baki kaldı blkeman Bu degil ancak ğaraz ey muhterem 

865 Dest-i kudret böyle halk itti seni 877 Gel beru sultan resOlün kavline 

Arif ol derk iyleyub görsen seni Göresin ta emri ne hem kavli ne 

866 Dinle ez men indihi ilmü'l-kicab 878 -Asl·ı Kuran ( t......JJ )dür eı• civan 

İscerisen ta sana feth ola bab Cümlesi bir harf-i mutlakdur inan 

867 ikra'i·l-Kuran aJa harfin didi 879 Nicesi bir harfdür dirsen eger 

Şehsuvar-ı melik-i din sermedi Sana cibı1an idelim ez karger 

868 Ya'ni bir harf oku Kur'anı temam 880 -Baun-ı eşyada birdür ( \..JI ) 

K'anda mevcud oldı sertapa kelam Kim sıfiiudür anın kuhs3r-ı deşe 



881 Birdürür hem baun-ı insanda 893 T~ u toprakdan şecerden serbeser 

Z3t·I mutlakdür hem oldem anda Her nekim eşyada vardür eı• püser 

882 ( ~) mahrecden olur aşikar 894 ÇCın taharriik iyleı•e ez emr-i zfü 
Yohsa manide heman birdür ey yar Suret ider andan zuhur ey hoş sıfat 

883 Gice gündüz durma)'ub nutk iylesen 895 Ol sada bir harf ve hem bir nokcadür 
Kudretin irdikçe ya'ni söyledin K'aslı cümle (J:/ )harfin budur 

884 Söyledikçe nakıs olmaz artar ol 896 Nutkun Ahmed böyle idrak iı•ledi 
Görünen esfelde oldur bir ..... ol Ol cihetden harf-i vahitdür didi 

.885 Her ne söı•lesen elif bi dür heman 897 BÖyle fehm it sen de istersen cevab 
Bundan özge nesne yokdur ey civan 

Söz budur vallahfra'lem bissevab 

886 Hiç görünmez bir sada peyda olur 
898 Bir dahi ey talib·i zfü-ı ezel 

Savt iken bir harfıdür yekca olur 
Oinlediysen idelim ez lem yezel 

887 Hemçüniindür cümle-i eşyada hem 
899 İkra·i'I Kuran ala harfin ki var 

Harf-i viihiddür .... dür biş u kim 
Vahidin harfine dek anla e)')1ar 

888 Mahrecinden çOn zuhur ide l)'an 
Bist u nohdür harf u nokat iı•le add 

( ~.J) u ~)olur hemiin 900 
Bilesin ca sırrullahüs·samed 

889 Çônki tahrir ola bir kırtils ey yar 

Oldum olur 0:::::.--) harf aşikar 901 Llimelifle blst u nohdür müfredat 

Bu da tatbik oldı ana hem zi zat 

890 Zat iken geldi sıffic oldı ıyan 

Yine kendu kenduı•i iyler beyan 902 Harf-i Kuran old ı hem beş eı1 civan 

İsmullalu gösterür sana ıırftn 

891 Pes bu takdir üzre Kuran oldı harf 

Birdürür anla eı1 bir dişnekraf? 903 Üç nukacla sekiz olur ilşikar 

Sana sekiz ravzadan ir gördi yar 

55 
904 Oldı ecza ile Kuran çftrdeh 

892 Pes resulullahın oldı km~i rast Gösterür Allahı rôşen hemçu meh 

Fehm ider her kimde kim kul ola rast 

(im 



905 Ya'ni on dön hatt·ı vech·i Ademi 916 Çarde olur müsemma iyle nasim 

I.afz-ı Kurandan oku eı• Ademi Misl·i Kurandür bu da ey muhterem 

906 NokcasıııJa bist u se dür kıl şomar 917 Nokca·i fi ile hem oldı çar 

Ba müsemma ( \~) dür anla var On üç ecza ile cem iyle eı1 ı1ar 

907 L1fz·ı Kuran beş hurGf oldı ıyan 918 Hefde oldı çun huruf·ı muhkenıac 

Henıralı oldı üç noktala ey civan Bacınında gizlüdür on bir zi zat 

·-
56 919 Bu da oldı ('-'""')ve çatdeh 

Göscerür manend-i Kuran sana raıı 

908 Harf u nukat sekiz olur kıl nazar 

Alasın ta kendu maninden haber 920 Hi sekizi ikiırüz ender cümel 

Harf-i fi seksendür ez zac-ı ezel 

909 Sekiz oldı (3/) nin mukassimi 
İki)'ÜZ seksen sekiz olur ıyan 

Ya'ni andan isce nuck-ı Ademi' 
921 

Dokuz otuz ikiden virir nişan 

Bisc u se ile bu sekiz ~ikar 
922 KM ile nun noh felekden içdi rah 

910 
Her biri otuz ikidür kıl nigah 

Gösıerür otuz biri ez gerdekar 

Aıem-i vahdeıde Kuran oldı bir 
923 I.afz-ı harf ve lafz-ı Kurandan ğaraz 

911 Yine Kurandür bil ey sahib·i ğaraz 
Cem it ocuz iki ola eı1 delir 

924 Harfi bu vechile fehm itti resOI 
912 Sisad u şase oldı hem ender cümel Anınıçun harfe Kuran didi ol 

HurGf-ı nukat lafz-ı Kuran hiyel 

57 
913 Alu kerre (~.:::~,) u ( _;::::;..- ) 

Ruşen iyler ya'ni hakdan sana bu 925 Dir Ali her kim bana bir harf eger 

Ögredirse abdiyim ey pürhüner 
914 Gel beyan-ı harf ey merd-i hüda 

Fehim kıl esrar-ı harf-i vahid 926 Ya'ni bir harf içre Kuranı ıemam 

Bana şerh icse zi Rab la ı•enam 

915 On üç olurdür aded ey pürhüner 

Harfin eczası noklacala kıl nazar 927 Cümleten Kuranı bir harf anlasa 

Harfde hem Kuranı isbat iylese 

~ 



928 Arif-i Rab aıif-i nefs olur ol 940 Gel şun1 ic demin bünyadına 

Olurum bunun gibi insana kul Bilesin t:1 şehri ne bünyadı ne 

929 Böyle dimekdür kelanı-ı şahidin 58 
Fehm idersen olasın ehl-i ~ıakin 

941 Ademin zuhrinde ey sahib-i kemal 

930 Bir dahi gel kıl caleb eı1 kamyab Dürr-i nokta nokcadür ez zul-celal 

Şah-ı merdanın kelamından cevab 
942 Çunkim ide rahm-ı Hawaıra nuzUI 

931 Didi ilme nokcadür ol kan-ı cud Yedi kat üzere kılur izhar ol 

Anla bu esran sahib-i vucud 
943 Nukat iken yedi kat oldı ey yar 

932 İlimden maksud olan ancak heman 
Nokca-i Kuranı nisbec ana var 

ey) dür fehm kıl ez ğaybdan 
944 Katreyken yedi deıya aldı bu 

933 Ash oldür cümle ilmin anla var 
Çun zuhur ide cemam eıı nikhu 

Ta bulasın faıl-ı Hakdan lcimkar 
945 (u ) u (y ) dür hacları 

934 Aıem-i vahdetde huyCıd bu cümle harf 
Dese u pada cümle-i mufassallan 

Birdür olmaz t:1 ezel ta'yir u sarf 946 Başdan ayağı kelamullahdür 

935 ( O ) u ~) bir harf heman 
Arş-ı Hakdür sureti A!lahdür 

Harf u nukat fehm it ey kan-ı kerem 947 zahir olur nutfeden bunca kemfil 

Arıtana bir dahi gel kıl caleb 
İlim kesbi nokcadan ey ehl-i hal 

936 
ra sana yüz göscere esrar-ı Rab 948 Buyurur hem nuzulü'l-Kucin imam 

Ya'ni indi yedi harf üzre kelam 
937 Koıra bir kırras çun gelen deblr? 

Nokta peyda olur ewel ey delir 949 Ol yedi harf oldı fi u fı u mim 

Dfil u lam u vav u nun dür ez kerim 
938 Nokat şek! iken çekülür harf olur 

Kesret ile cümle ilme sarf olur 950 Ya'ni kim yigirmi bir harf ey civan 

Kim viıir ol hüsn-i Hawadan nişan 

939 Mücmel iken hem mufassal olir 

Yine birdür manada iyle nazar 951 Bu yediye nazil oldı ez kemfil 

Gel oku fehm it anı ez zül-celaJ 

im 



952 lafz-ı nukal ç3r-ı harf u se nukac 964 Buna olubdur bir nice dürlü cevab 

Oldı hem derk iı1le anı biğalac Feıh ide men indihi ilmü'l-kiııib 

953 Ol yedi harf oldı nukat eı• ciı•fuı 965 Evvela ilmi nedür bilmek gerek 

Nukat hod zatında sirdür bikeman Ki u sin te'viline gelmek gerek 

954 Ger anası r gözlesen eıı kamran 966 Oldı yigirmisekiz harf asl-ı ilm 

Nukat sırn (\:j...ı ) iyler beyan Nokcasıyla ellidür ey kan-ı halim 

955 İnbisaun gel oku eı1 ıU fümin 967 Oldı yetmiş iki ecza-i hurüf 

Ya'ni nukac-ı hi u ti u kat u nıin Hem yüz olur ba müsemma bul vukıif 

956 Bi nukat oldı hem on harffrşikar 968 Ellidür ewel-i bl-nukat frşikar 

Dört müsemma ile ondört dür ey )'ar Yüz olur on altısı ey sahib-i usul 2 

957 Se noktala hefde dür ey SIIT·l zat 969 Ellisi pencih salata oldı yol 

Rüşen itti sana hefde muhkemac Yüzün on altısın ey sarub-i usul 

59 970 Kısmet it on alu hm-ı deme 

Ba'de ez fuı )'ÜZ dört rumuz hateme 

958 Oldı nukac der cümel ey kan1kar 

Hem yüz altmış dört aded ez ferdekar 971 -Yani seksen dört olur üç ('-...Al ) 

Ma'na-i rüşendür iyle sir u geşt 

959 Ellisi esrar-ı pencah göstertir 

Baki anda )'ÜZ ile on dört kalur 972 İlimden gel bir dahi dinle beyan 

Ta sana Hakdan ola hatır nişan 

960 Sıire-i Kurandan virdi nişan 

Ol cihecden nukat Kurandür ıyan 973 İki nev oldı huruf-ı lem yezel 

Noktalu ve ğayr-i menkOc ez ezel 

961 Anınçun noktaya dir ilm-i şah 

Arif ol kim noktadür sı rr-ı ilah 60 

962 Gel hadisin is cima it Ahmed in 974 Yani muhkem-i ç3rdedür eı1 civan 

K'iresin sırnna şah-i sermedin Müteşfrbih yanizdeh ez ğaybdan 

963 Utlubu'l-ilme velev bis-sin didi 975 Hefde olur fi u vav u dal ile 

Aranuz ilm olsa ger der çin didi Hal dür bu hasıl olmaz kfil ile 



976 Buna bö)'le şerh iuııekden murad 988 Utlubü'l·ilme velev bi's-Sln dahi 

Anladın mı neı•miş ey zlba nihad Harf u nokıa maksudundur ey ahi 

977 Didi aran ilmi Çin'de Muscafa 989 Blsc u noh harfe mutabık oldı hem 

Gel beru sem' iyle eı• kan-ı vefa Gör ne mucize gösıerür ne kerem 

978 Şeş adeddür harf u nukat lafz-i Çin 990 Yani Ah~ıed rahmeıen !il-atemin 

Ba müsemma heft olur e)' merd·i din Şafı-i ümmet hüden lil-mütcikin 

979 (~)in mukassemidür yedi hatt 61 

Bu yedi pes ( ;::;., ) dür bi ğalat 
991 Pişuva-yı enbiı•a vu evliya 

980 Sad u ı•i u nun dür sin·ı iişikir Serfiıiz·ı eıkiya vu es6ı1a 

Çiirdedür ba nukac gel kıl şomar 
992 Gevher·i bahr-ı ledün lü'lü·i cin 

981 Üç müsemma ile oldı hefde hem 
Mazhar-ı zat u sıfüt-ı ğayibdan 

Muhkemaan aynıdür ey muhterem 
993 Olduğunca yir gök nutk u kelam 

Her nefesde ruhuna bin bin selam 
982 Oldı sin yüz elli hem ender cümel 

Bu da oldı ( ~) harfe bedel 
994 Gel oku küntü nebiyyen Ademi 

983 Bir de budur der luğat-ı sin olub Çin 
Sırr-ı beı•ne'I mfü ve't-tin Ademi 

Kem ibiiretdür zülf- i meşk-i hin 995 Adem ender ab u hak iken dahi 

Ben pimüberdem? dir Ahmed ey ahi 
984 Zülf-i Çin hod iscivada 3.şikar 

Der vasaı halk iylemişdür kerdekar 996 Sonra gelmişdür habib·i gerdekar 

. .._...... Bunı fehm iı•ler sığar u hem kibar 
985 Isliva hacandan olur (...1----" ) 

İslivaı•a varmadın eı• nikhü 997 Adem ewel geldi ez emr·i hüda 

Hatem oldı cümle haun-i enbiırıi 
986 Alleme'l-esma küllü bulmaz zuhur 

Halde girmez kılmayan andan uyiir 998 Beyne ma' ve tin iken Adem ey yar 

Ol nice peygamber olur anla var 
987 Otuz iki oldı çunkim ilim ı.a 

Sünbül-i dilberden iste vesselam 999 Nusha-i nevde beı•an itnıişdürür 

C\:::j) Hak sırrı beyan iı•lemüşdürür 

~ 



1000 Pes mahallinde taleb kıl ey civan 

Ta ki btr sana kalnıııı1a nihıin 

1001 Didi levlake Ahmedin şanında zfü 

Hılkal-ı eflak ve cümle kaı~nac 

1002 Senin izharunçün oldı ez ezel 

Bö}1le dir kavlinde şıilı-ı lem ı1ezel 

1003 Musıafadan ewel oldı hilkati 

Oldı bilur bunu cümle ins u can3 

1004 Hılkac-ı eflak na nıa'lumdur 

Her beşer zihninde la mefhumdur 

1005 Muscafadan evvel oldı hilkati 

Pes niçun Hak iı1ler ana m~eti 

1006 Pes kadim olmak gerek ez asuman 

Alımed-i muhlaf-ı sulıan-ı cihan 
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1007 Minnel olmaz nıinnel-i yezdan eger 

Ewel olmazsa felekden ey püser 

1008 Hesle-i Ahmed semaval-ı zemin 

Oldur ol derk il zi Rabbü'l-filemin 

1009 Bunu da kıl nusha·i nevde caleb 

K'anl:l)'asın lfr kelam faıl-ı Rab 

1010 Bir dahi sem' il kelam-ı Ahmedi 

El-Kaniial kenzun la yefna didi 

1011 Yani kaf u nün elif hem ayn u lİ 

Çıirdeh ... kfildan harca beyi 

1012 Muhkemal esranna oldı delil 

Kenz-i Hak oldür bil ey merd-i sebil 

1013 Harf u nokac bisrn heşl dür aşikar 

Ba müsemma ~) olur eı' yar 

1014 Bi nukal harf kanaal oldı penç 

Vir salfü-ı hamseye ey kan-ı gene 

1015 Bisl u çclr oldı adede clşikclr 

Rüşen ilti saat leı1I u nehar 

1016 Harf u nukat hem kanaal oldı deh 

Çclrde ecza ile e}' merd-i r3h 

1017 el-K1naaıdan hisab iısen eger 

Yedi olur bi nukaı iı1le nazar 

1018 Yedi hall-ı Ademi iyler beyan 

K'asl her hamdür dahi kenc-i nihan 

1019 Bu yedi zımnındadür ey kıin-ı cü 

·- -Yani sırr-ı ( "--"' ) u (__;>_.... ) 

1020 el-Kanaal kenzun la yefna dahi 

Harf u nukal bisl u nohdur ey ahi 

1021 Aluırüz yigirmi birdür ba cümel 

Hem kanaau fehm kıl ez lem yezel 

1022 Oldı on kez (V.- ) u ~ ) 
Çün leravic alrıyüz eı• niklıü 



1023 Bist u yek hem virdi Hawadan nişfuı 

Pes kanaat nice olur kenz-i nan 

1024 Ey Misali muhcasar kıl sözü var 

Fehm ider her kim aklı aldı eıı )'iir 

1025 Bunca bu şerh ve be)'andan Ademi 

Maksud oldur k'ademiyle hatemi 

1026 Bulasın sen hem sana )'1ir olasın 

Kendi sırrından haberdar olasın 

1027 Kime maıharsın seni sen bilesin4 

Bunda hem ölmezden evvel ölesin 

1028 Ölmek oldür kim vucudun serbeser 

Harfe tebdil ola ey sahib-i nazar 

1029 ÇCın mübeddel ola sern1pa temam 

Hatc-ı uzvun yani kim ender kelam 

1030 Manada öldün dilersen e)' civan 

Çünki Kur'an-ı vucCıdundan nişan 

1031 Buldun öldün hem hakikatda şehid 

İki atemde said oldun said 

1032 Sende çün buldun ligasın hfilikin 

Dinlegil fermanını pes hilikın 

1033 Buyurur men kiine yercu dür kelam 

Ya'ni şol ki ister ligadan ala kam 

1034 İylesen sfilih amel pes iktisab 

Ola ba'de ez mevt ta kim kamyab 

1035 Çun ki kılmaya amel ey kfuı·ı cud 

Vakıf-ı sır olmak etmez ana sud 

1036 Bi amel olan ziyfuı iyler ziyan 

Akıbet hur u cemil olur inan 

1037 ıaı~k olmaz rahmete Yezdandan 

Çıkml)'ıya lii ebed nicindan 

1038 Topun ol çaldı bu gün meydanda 

Bildi ve kıldı amel her anda 
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1039 ( ~) u c;::::>) üzere ıyan 
Ktlasın çunkim amel ey nevcivfuı 

1040 Bağlar ol ıaaı hezeran şekl-i hob 

ÇGn reh-i mahbub keşşafu'l-kulGb 

1041 Çfin olasın ıen hisanndan revfuı 

Bulur anın sinini mutlak revan 

1042 ıa yezal velem yezel payıdadür 

Bu sıfallarla hemişe zindedür 

1043 Yir u gök dem gibi nuık iyleye 

Her ne kim maksGd olursa söyleye 

1044 Söylemişdi bunda remzi)1le nihan 

Anda ruşen SÖ)'lİ)'e)'e bi keman 

1045 Ya'ni her ne kim görus.e cişikar 

Nutka gelub söyler onunla e)' yar 

1046 Yedugi nimet anunla Ademi 

Söyleşub nuık i)1leye çGn Ademi 



1047 Cavidan-ı nanıederdür bu beı•an 

Var mahallinde taleb kıl ey civan 

1048 Kudret olduğunca tibyıin iyledik 

Ya'ni keşf-i sırr-ı Yezdan iyledik 

1049 Si u se fasl üzre bün)'ftd oldı bu 

Harf·i si u se den açdı sana riı 

1050 Siı1i se harfi şevkim idrak ider 

Ma'rifet suyuyla kalbin pak ider 

1051 Feyzname oldı name-i nusha hem 

Feyze irer her kim okur bi elem 

1052 Kıl sen sırnn fazl-ı bi zeval 

Tanhinde oku feyz-i la yezal 

1053 Hem Cemaze'l-Eweli ey kan·ı cüd 

Mahidür buldı evasma vucOd 

1054 İrd i itnıama BudOn cahunda bu 

Günü de se şenbe dür ey kam-ı cO 

1055 Hem bin elli alu beı•c oldu tenıanı5 

Ocuz üç kez (y ) dür ve's-selftm 

Sene 1149/1736 

Sayfa kenannda "Bu kitabın tarihi 969(1561)" ı•az
makcadır.6 

Dipnotlar 

1 Namaz kelimesinin yerine sonradan 
salat kelimesi yazılmıştır. 

2 Bu kısım silinip yerine, yani bi ecza kıl 
şomar, yazılmıştır. 

3 Bu kısma sonradan , peygamber-i ahir 
zaman, ek lenmiştir. 

4 Bu iki mısra sayfanın yan tarafına 

yazılmıştır. 

5 Yan tarafa yazılmış olan ve bizim 
sayıya dahil etmediğimiz bir beyit 
daha olup bu beyitle beraber 1056 
beyit olmaktadır. 

6 Bu nottan, eserin yazım tarihinin 
1561, istinsah (kopyalama) tarihinin 
de 1736 olduğu anlaşılmaktadır. 


