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METNİN ÇEVRİYAZISI
øV§B-N§ME-İ VEYS©
Bİ'SMİ'LL§ºİ'R-RAºM§Nİ'R-RAº™M
(262/1)

Nes™m-i çemen-®r®-yı Ωamd u –en®, ol p®diş®h-ı cih®n-®fer™n

Ωaœretleriniñ (2) ”ar®vet-ba¿ş-ı Ωad™∆a-i ta∆d™si olsun ki, c‚y-b®r-ı şemş™r-i sel®”™n-i
‘adl-®y™n (3) ile r‚-yı zem™ni l®le-z®r-ı emn ü em®n eyledi. Ve şeb-çer®∫-ı şükr ü
sip®s, ol t®c-ba¿ş-ı (4) ş®h®n-ı cih®n, ol1 sul”®n-ı ∫ayb-d®n cen®bınıñ p™r®ye-i i∆l™l-i
temc™di olsun ki, (5) cevher-i ”™∫-i cih®n-g™r-i mül‚k ile hem™şe, ısl®Ω-ı miz®c-ı
k®’in®t itdi. Ve le’®l™-i (6) ◊al®t u sel®m2, ol Ω®mil-i liv®’ü'l-Ωamd u şef®‘at
Ωaœretleriniñ3 ni–®r-ı ¿®k-p®y-ı (7) ‘arş-peym®sı4 ola ki5, leme‘®n-ı şemş™r-i
şer™‘atle6 ‘®lemden ˙ulmet-i ˙ulm®t7 gidip, güm-r®h®n (8) u a◊Ω®b-ı şe∆®vet anuñla
r®h-ı müsta∆™me mühted™ oldılar. Ve z™ver-i t®c-ı i∆b®l, a◊Ω®b (9) u ®l Ωaœer®tine ola
ki, her biri bir ”™∫-i elm®s-g‚n-ı merc®n-r™z-i ∫az® ile ¿‚n-ı (10) a‘d®-yı d™nden
s®Ωa-i zem™ni hem-reng-g®n-ı bedehş®n ∆ıldılar.

Beyt
(11) øayr-¿v®h-ı devlet-i ¿®k®n-ı Key¿usrev-i ser™r

D®‘™-i i∆b®l-i Veys™ ya‘n™ el-‘abd (12) u'l-fa∆™r 8
bu Ωav®di–-i ‘®lem-i kevn ü fes®dı mül®Ωa˙a ∆ıldı∆ça, ve e–n®-yı tefekkürde (13)
dery®-yı m®l-¿uly®ya ”aldı∆ça, böyle gevher-keş-i silk-i temenn® olup, fikr iderken
1 S : olan
2 S : del®l™-i

◊al®v®t

3 S : Ωaœretiniñ
4 S : hüm®sı
5 S : olsun ki
6 S : şer™‘ati ile
7 S : ˙ulm®t-i ˙al®let
8 Tahtı Keyhüsrev gibi olan hakanın devletinin hayrını, iyiliğini isteyen, Veysî’nin ikbâl duacısı, yani

fakir kul.
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(14) dirdim ki9: " Bu eyy®mda, p®diş®hımız şehenş®h-ı felek-b®r-g®hımız ¿al™fe-i
r‚-yı zem™n, (15) ◊®Ωib-∆ır®n-ı Sikender-∆ar™n, z™bende-i t®c u ta¿t, şehriy®r-ı
f™r‚ze-ba¿t, ®f-t®b-ı cih®n- (16) efr‚z, Merr™¿-i düşmen-s‚z, cih®n-g™r-i Cemş™dna˙™r, t®cd®r-ı Erdeş™r-şemş™r,

Beyt
(17) Şehenş®h-ı Cem-∆adr ‘®l™-teb®r

Peder-ber-peder øusrev -i t®c-d®r 10
¿®k®n-ı mesned-®r®-yı (263/1) devlet-sermedü's-sul”®n bin es-sul”®nü's-sul”®n
AΩmed øan bin es-sul”®n (2) MuΩammed øan "eyyeda'll®hü11 te‘®l® ‘azzehü ve

eyyede ve şeddede es®se sal”anatihi ve şeyyede12" Ωaœretleriniñ (3) rik®b-ı k®my®b-ı hüm®y‚nlarına13 yüz sürüp, bil®-vası”a sa‘®det-i mük®lemeye n®’il olaydım."
(4) Y®h‚d g®h™ tefa∆∆ud-ı aΩv®l-i fu∆ar® içün te∫ayür-i ”avr-ı p®diş®h™ itmekle geşt
ü gü„®r-ı (5) şehr ü b®z®r iderken, b®r™ r®st geleydim. Ve müte∫®fil®ne ¿ı”®b idüp,
aΩv®l-i ‘®lem (6) per™ş®n oldı, ve eş∆ıy® te‘add™si kem®lin buldı, diyeydim. Ve
zu‘m-ı f®sidim üzere tedb™r-i (7) ı◊l®Ω-ı memlekete müte‘alli∆ niçe kel™m®t-ı
mu∆addem®t14 ‘arœ ideydim, diyü bu efk®r-ı per™ş®n (8) ile bir gice k‚şe-niş™n-i
z®viye-i miΩnet ve ¿asta-Ωal-i ∫um‚m-ı ‘uzlet idim. N®g®h, (9) der™çe-i çeşm-i
cih®n-b™nime perde-i ∫aflet a◊ılıp, merdüm-i d™de, ∫un‚de-i mehd-r®Ωat (10) olup,
seyy®Ω-ı cih®n-gerd-i15 r‚Ω, tem®ş®-yı şehrist®n ¿ay®l iderken, n®geh®n, bir ”®’ife-i
(11) cel™lü'ş-ş®ne r®st geldim ki, her biriniñ n®◊ıye-i Ω®linden n‚r-ı sa‘®det l®mi‘
olup, (12) her biri bir16 s™m®-yı dil-®r® ile, ¿ır®m®n olarak bir b®∫çe-i firdevs-niş®ne

9 S : fikr iderdim ki
10 Şahlar şahı Cem gibi soyu yüce, kıymetli, tacı tahtı olan Hüsrev gibi babaların babası.
11 S : ebedall®hü
12 Allah onun izzetini kuvvetlendirsin ve sağlamlaştırsın, saltanatının temelini de kuvvetlendirsin ve

sağlamlaştırsın.
13 S: rik®bına yüz sürüp
14 S : niçe mu∆addem®t
15 B. : cih®n-g™r-i
16 S : pür
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yettiler ki17, (13) hez®r Ωaşmet ü va∆®r ile birer kürs™-i zer-nig®rda ∆ar®r eylediler.
Ben18 da¿i s®’ir ¿üdd®m (14) ile ¿idmet iderek; ya‘n™ s®ye-mi–®l ‘a∆ablarınca
giderek,19 ma∆®m-ı ¿idmetde ”urdum. (15) B®l®-niş™n-i meclis olan devlet-mendiñ
iş®retiyle sebze-i20 çemen-z®r üstüne oturdum. Meger ol (16) ®f-t®b-ı ◊adr-niş™n
olan İskender-i „ü'l-∆arneyn olup, yem™n ü yes®rında nüc‚m-ı (17) ˙®hire gibi
lem‘®n idenler sel®”™n-i m®œiyye-i §l-i ‘O–m®n " ∆addesa'll®hü esr®rahüm21 "
Ωaœer®tı (18) imiş. Bu e–n®da, ®–®r-ı mevkib-i sul”®n™22; ya‘n™ kevkebe-i devlet-i
AΩmed øan™23 "E'azzehu’ll®hu (19) te’®l® fi'd-d®reyni

24

" ˙uh‚r idüp, ‘®lem-i

˙®hiredeki gibi alay alay çavuş®n-ı (20) şevket-nüm®y ve zümre-i sip®h-ı encümiştib®h ve yeñiçeriy®n-ı zerr™n-kül®h ve a∫ay®n-ı ser-®-ser- (21) ∆aft®n ve vez™r®n-ı
…üreyy®, i∆tir®n-ı bi-Ωe◊abi'l-mer®tib yerlerinde ”urup, Ωa˙ret-i p®diş®h-ı (22)
encüm-sip®h gelip, semend-i ber∆-reft®r-ı ®sm®n-ı kird®rından indi.

Beyt
(23) Fur‚d-®med ez-esb ş®h-ı cih®n

Mes™Ω®, bez™r-®med ez-®sm®n
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D®’ire-i meclisden (24) ¿®ric İskender-i „ü'l-∆arneyn ”arafına mü∆®bil bir mura◊◊a
ta¿t-ı zer-beft-s®ye-b®na cül‚s (25) itdi. Ve Ωa˙ret-i „ü'l-∆arneyn ile mük®lemeye
başladı. Bu bende-i n®-ç™z da¿i, ºa˙ret-i (26) „ü'l-∆arneyn gibi ma”la‘-ı º®ver®n-ı
şar∆dan, ƒayrev®n-ı ma∫ribe varınca ‘®lemi musa¿¿ar-ı (27) şemş™r-i ferm®nı
eylemiş bir p®diş®h-ı Ωak™m-meşrebiñ kel™m®t-ı Ωikmet-®y™nin istim®‘a itmek
(264/1) ne sa‘®det-i ‘u˙m®dır. ºu◊‚◊®, p®diş®hımız r‚-yı zem™n ¿al™fesi ola da,

17 S : ve
18 ben B : bu fa∆™r
19 S : giderek, ol ma∆®ma vardum ve
20 S : bis®”-ı sebze-i
21Allah onun sırlarını takdis etsin.
22 B : sul”®n
23 B : øan
24Allah onu iki dünyada aziz etsin.
25 Cihanın padişahı attan indi. Hz. İsa gökten aşağı indi.
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anıñla (2) mük®leme eyleye, diye, nih®l-i gül gibi ser-®-ser g‚ş oldum. Ve r‚-yı
teveccühü n™l‚fer- (3) ◊ıfat cem®l-i ¿‚rş™d-mi–®llerine ”utdum, ve ol meclis-i feraΩba¿şıñ ◊af®sından (4) s®’ir aΩv®limi fer®m‚ş itdim. G®h ºa˙ret-i „ü'l-∆arneyn,
taΩr™k-i zeb®n-ı mu‘ciz-bey®n (5) idüp Ωa˙ret-i p®diş®h-ı ‘®lem, tevc™h-i s®mi‘a-ı
i„‘®n buyururlar, g®h p®diş®hımız leb-i (6) dürr-ni–®rın şekker-r™z idüp, ºa˙ret-i
İskender, ol neb®t-ı kel™m®tdan ş™r™n-me„®∆ (7) olurlardı. Giderek cev®hir-i kel®m
bu semte ™–®r olundı ki p®diş®hlar ‘®lemiñ (8) ∆albidir. ƒalb ki, müsta∆™mü'l-aΩv®l
olmayıp, Ωadd-i i‘tid®lden münΩarif ola be-her-Ω®l (9) beden i¿til®l-pe„™r olur.
İmdi, p®diş®hlara ‘adl u d®d, serm®ye-i sed®ddır. MerΩamet (10) ü in◊®f, sebeb-i
cem‘iyyet-i re‘®y®dır. Ve cevr ü i‘tis®f, b®‘i–-i per™ş®n-ı ber®y®dır, dinildikde (11)
p®diş®hımız "˙ıllu'll®h f™'l-‘®lem26" Ωaœretleri bir ®h çekdi ki, az ∆aldı, gül-berg-i
ru¿s®r-ı l®le- (12) renginden j®le-mi–®l ∆a”ar®t-ı sirişk-i d™deyi r™z®n iderler. Bir
mi∆d®r teva∆∆ufdan soñra
(13)

Beyt

Şeh-i k®mr®n ¿usrev-i Cem-cen®b
Z™-dery®-yı leb-ri¿t der-¿oş-®b27
(14) didi ki: İy ◊®Ωib-∆ır®n-ı ‘®lem! Ta∆r™r-i dil-pe„™riñ üzere, p®diş®hlara ‘adl u
d®d, p™r®ye-i sa‘®det (15) oldu∫ı ma‘l‚mdur. Ve ol p®diş®h ki, ser-çeşme-i in◊®fdan
b™-na◊™bdir, ‘ayn-ı ‘in®yet-i ºa∆‘dan (16) maΩr‚mdur. Amm® müşkil budur ki,
imd®d u ‘avn-ı ºaœret-i Rabbü'l-erb®b ile "celle cel®lihu28" ile (17) bir zam®nda
ta¿t-g®h-ı sal”anata cül‚s eyleyesin ki, k®h-¿®ne-i29 ‘®lem, ser-®-ser ¿ar®b u yeb®b
(18) ve ¿al∆ıñ ®teş-i fitne-i eş∆iy® ile cigerleri keb®b ola. Ceddüm "merΩ‚m ve

ma∫f‚rün-leh30" ¿ud®vendig®r-ı (19) a‘˙am, sul”®n Mur®d øan "”ayyeba'll®hu
26 Allah’ın âlemdeki gölgesi.
27 Cem hazretleri gibi muradına ermiş padişah, denizin kıyısına inciyi döktü.
28 O’nun şanı yüce olsun!
29 S : k®r-¿®ne-i
30 Allah’ın rahmetine kavuşmuş ve günahları bağışlanmış.
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te‘®l® –er®hu31" ∆al‘-i şecere-i rafœ-i ilΩ®d32 içün mem®lik-i (20) ƒızılbaş-ı b™-d™ne33
r®yet-i hüm®y‚n34-s®ye-i sul”®n™ birle ‘as®kir-i dery®-¿ur‚ş gönderiliden berü (21)
bu ®na dek ∆ır∆ yıla ∆ar™bdir ki35 şar∆ u36 ∫arba ser-d®rlar; ya‘n™ ∆ahr-ı a‘d®-yı d™n
içün (22) sip®h-s®l®r gönderilip, bir yıl sefer terk olunmama∫la nice37 mekr‚h®t38
i¿tiy®r olunup, me–el® (23) men®◊ıb-i ‘aliyye ve mer®tib-i seyfiyye nice n®-ehl ve
sefye eline düşüp39, r‚-yı zem™nde g‚şe-be-g‚şe (24) ∆ıy®metler ∆opdu.40 Her yıl
„eh®b

u ıy®b-ı ‘as®kir41 tek®lifinden re‘®y® ile ‘asker miy®nesine ‘a˙™m (25)

‘ad®vet-ı fitne-eng™z düşüp, giderek mu¿®◊ama-ı lis®n, muΩ®keme-i seyf ü sin®ne
mü’edd™ olma∫la (26) a◊l-ı ¿il∆atinde şecere-i şe∆®vet merk‚z olanlar seçilip,
çı∆ıp, fitne n®mına olan (27) eş∆iy®42 sürbe sürbe olup, sürbe n®mına olan
sürbelerin43 bir ∆açı yek-p®re biriniñ44 (265/1) ∆aldırdı∫ı r®yet-i ma‘k‚se altına
cem‘ olup, biri birine mu‘™n ü ˙ah™r olara∆ (2) yek-p®re ”abl-¿ur‚c velvelesin
®sm®na yetirip cel®l™niñ şi‘®rın i˙h®r eylediler. Ve (3) "®b® ‘an ceddin45"
¿®ned®nımız ¿ayr-¿v®hı olan ∆ullar, u∫ur-ı hüm®y‚nda baş u c®n oynatma∫la (4)
mun∆arıœ olup, sefer œar‚retiyle ∆ullu∆ silkine mülΩak olan ∆ullar da¿i Ωa∆∆-ı
ni‘met-i46 p®diş®h™yi (5) bilmeyip, cel®l™niñ ”avrın ∆ollanıp, mem®lik-i mevr‚–e-i
‘O–m®n™ bu ∆adar zam®ndan beri p®y-m®l-ı eş∆ıy® (6) olma∫la ¿®nüm®n-ı re‘®y®,
suz®n u per™ş®n olmuşdur. ƒul ki, benim ∆ulumdur; baña t®bi‘ ve ferm®n-ber (7)
31 Allah onun toprağını güzel kılsn!
32 B : rafœ u ilΩ®d
33 S : ƒızılbaşa
34 S : hüm®y‚n hüm®?
35 B : ∆ar™bdir
36 S : şar∆a ve
37 S : niçe
38 B : mekr‚h®tler
39 B : n®-ehl ®deme düşmekle
40 B : ∆opup
41 S : ‘asker
42 S : seçilip fie-i ba∫ıya eş∆iy®
43 S : şer™rleriñ
44 S :

bir ∆açı birbiriniñ

45 Babadan babaya.
46 B : da¿i ni‘met-i
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olmayıca∆, baña şemş™r-i47 ‘adl u d®d ile ◊ıy®net-i ra‘iyyet ve œab” u rab”-ı memleket
nice48 ∆®bil olur? (8) Ey ◊®Ωib-∆ır®n! Eger49 ºaœret-i sul”®n-ı ∫ayb-d®n "celle

cel®lihu50" ser™r-i sal”anat-ı ‘O–m®n™yeyi (9) baña, böyle ‘®lem ¿ar®b iken ®m®de
itmeyüp, ma‘m‚r u ®b®d®n iken müyesser ideydi; (10) œab”-ı memleket ve Ωall u
‘a∆d-ı um‚r-ı ra‘iyyet nice olur, görüleydi ve şem™m-i ◊af®-ba¿ş-ı (11) ‘adl u in◊®f
ile d®men-i ®¿irü'z-zam®n ∆ıy®mete dek mu‘a””ar51 olaydı, diye p®diş®h-ı ‘®lem,
(12) kel®mına ¿atm-ı ¿ıt®m urdu∆da, ºa˙ret-i „ü'l-∆arneyn da¿i semt-i taΩ∆™∆a
im®le-i lic®m-ı (13) kel®m idüp52, müte‘accib®ne buyurdılar ki: Ey p®diş®h-ı
‘®lem! Ser-rişte-i ta∆r™re çekdigiñiz (14) cev®hir-i kel®m®tdan53 münfehim olunur54
ki, bu k®r-¿®ne-i ‘®lem, p®diş®h®n-ı p™ş™n zam®nında (15) ma‘m‚r u ®b®d®n olup,
hem®n siziñ zam®n-ı devletiñizde ¿ar®b u yeb®b oldı55. Ya‘n™, (16) sel®”™n-i
m®œıyye eyy®mında bu z™r dest®n-ı ra‘iyyet, ®s‚de-i g‚şe-i fer®∫ olup, hem®n (17)
siziñ eyy®m-ı sa‘®detiñizde56 her biri bergeşte-Ω®l-i ◊aΩr®-yı bel® ola57. (ƒ®le: L®

vall®hi ve bi-rabbi' (18) l-Ka’beti58) Bu dol®b-ı ®sm®n, meyd®n-ı ∆udretde sergerd®n olalı, Ω®l-i ‘®lem bir ”avr üzere ∆ar®r (19) itmemişdir. Ey p®diş®h-ı civ®nba¿t! B™-vef® düny® eger, benim59 bildigim düny® ise, ne bir p®diş®h (20)
zam®nında hergiz60 ma‘m‚r u ®b®d®n olmuşdur, ve ne ¿al∆-ı ‘®lem anıñ şerrinden
am®n bulmuşdur. (21) Zam®nımızda ¿ar®bdur61 didigimiz düny®, ne va∆itde62
47 S : baña nice şemş™r-i
48 S : nice yok
49 B’de yok.
50 O’nun şanı yüce olsun!
51 S : mu‘a””ar itmek
52 S : eyleyüp
53 B : kel®mıñızdan
54 S : olur
55 B : ola
56 S : sa‘®det enc®mıñızda
57 S : olup
58 Dedi: Hayır, Kâbe’nin rabbi olan Allah’a yemin ederim.
59 S : ben
60 S’de yok.
61 B : ¿ar®b
62 S : zam®nda
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ma‘m‚r u ®b®d®n idi?
Meger ºa˙ret-i (22) ebu'l-beşer §dem "‘aleyhi'◊-◊el®tu ve's-sel®m" ile
ºa˙ret-i ºavv®, bu ‘®lem-i ¿®ke hüb‚” (23) itdikde63 her biri bir ı∆l™me düşüp, üç
yüz yıl ∆adar64 giry®n u n®l®n ve bergeşte-Ω®l-i bey®b®n (24) olup, meded-k®r™-i
‘in®yet-i rabbi'l-‘®lem™n ile d®men-i ‘Araf®t'da buluşup, bilişüp, (25) ba”Ω®-yı ∫ayrı z™-zer‘de k‚şe-niş™n-i ”®rem-i tava””un olunca mı ‘®lem ma‘m‚r (26) u ®b®d®n idi?

Vey®¿‚d65
Ç®r-cihet-i s®hire-i66 zem™n mu∫tenim-i ni‘am-ı il®h™ ve ”ar®vet- (27) y®fte-i
feyœ-i67 n®-müten®h™ iken ƒ®bil, bir®deri H®bil'i küşte-i ¿ançer-i ∫adr idip, ol
şe’®met-i (266/1) ∆atl ile miy®ne-i evl®d-ı §dem’e düşen ®teş-i68 tefr™∆a, cümlesin
iki fır∆a idip, (2) ol iki gür‚h-ı enb‚huñ biri k®fir, biri müselm®n olma∫la şemş™r-i
b®r69-ı fitne vü fes®d (3) iki yüz seksen yıl ∆adar70 aralarında der-k®r olup, nice yüz
biñ üft®de-i71 ¿®k ü72 (4) hel®k olan §dem ∆anından r‚-yı zem™n ∆a◊◊®b
dükk®nına73 döndükde mi düny® (5) ma‘m‚r u ®b®d®n idi?

Vey®¿‚d74

63 S : iderken
64 S’de yok
65 S : y®¿‚d
66 B : s®hire ve
67 B’de yok.
68 S’de yok
69 S : b®z
70 S’de yok.
71 S : füt®de-i
72 S’de yok.
73 r‚-yı zem™n ∆a◊◊®b dükk®nına S’de: peh™n-deşt-i ‘®lem, ”aşt-ı fu◊◊®da «âlemin çok geniş kırları,

kan alıcının leğenine»
74 S : y®¿‚d
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Ol şe’®met-i küfr ü fes®ddan Ω®l-i75 ‘®lem diger- (6) g‚n olup; ya‘n™ p™r®ye-i
r‚-yı zem™n olan eşc®r ve mez®ri‘den 76‘al®∆a-i ¿ayr (7) u berek®t mun∆atı‘ olup,
me–el®, sünbüle-i şa‘™r ve ¿‚şe-i gendüm, ş‚şe-i Ωurm®-yı Mı◊r™ ile77 (8) ber®ber
iken, bu şekle girdikde ol ma”la‘-ı d™v®n-ı nübüvvet ºaœret-i78 §dem "‘aleyhi'◊-

◊el®tu (9) ve's-sel®m79" Ωar®be-i ‘®lemden fery®d idip:

Şi’r
Ta∫ayyereti-bil®du ve men ‘aleyh®
Ve vechü'l- (10) arœı mu∫barun ∆ab™hun
Ta∫ayyere küllü z™-ta‘min velevnin
Ve ∆alle beş®şetü'l-vechi' (11) l-mel™hi
Fev® esef® ‘al® H®bili ibney
ƒat™lun ∆ad te¥emmeneh‚'d-¥ar™hu
diyü bu80 cev®hir-i (12) kel™m®tı silk-i81 na˙ma çekip, nice yıllar bu bas™”-i ∫abr®
çer®g®hından ki82, nüf‚s-ı (13) vaΩş™yeyi s‚ziş-i fery®d edip, ve z®r™ z®r™83 s‚z®n u
giry®n oldu∆da mı84 düny®85 (14) ma‘m‚r u ®b®d®n idi?

Y®¿‚d

75 B’de yok.
76 B : mez®ri‘de
77 S : Mı◊r™’ye
78 S’de yok.
79 S : ‘aleyhi's-sel®m
80 B’de yok.
81 B : na˙m yollu
82 ∫abr® çer®g®hından ki
83

S : ∫ayri ecz®-g®hındaki
edip, ve z®r™ z®r™ S : u z®r™den

84 S : itdikde mi
85 S : ‘®lem
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—adr-ı d™v®n-ı nübüvvet ºaœret-i Ş™” "‘aleyhi' ◊-◊el®tu (15) ve's-sel®m86"
Ωaœretleri87 cen®b-ı ni‘me'l-me’®bına müsellem oldu∆da, ƒ®bil-i ¿‚n-r™z evl®dından
nice (16) yüz biñ bu∫at-ı kefere, s®ye-i liv®-yı ¥al®lete müctemi‘ olup, ºaœret-i88
Ş™t "‘aleyhi'◊-◊el®tu89 (17) ve's-sel®m"90 ”aleb-i dem-i H®bil-i ma˙l‚m 91 itmekle iki
yüz yıl ®teş-d®n-ı Ωarb u ∆ı”®l miy®nelerinde (18) şer®re-feş®n olup, ®¿irü'l-emr,
meded-∆®r™-i cün‚d-ı mücennede-i mel®’ik92 ile ƒ®bil-i ¿‚n-¿v®rı (19) a¿„ idip,
‘aynü'ş-şems dimekle mu‘arref93 mevzi‘de ®geşte-i ¿®k ü hel®k idince r‚-yı (20)
zem™ni ¿‚n-ı la‘l-g‚n-ı ®dem™den hem-reng-i l®le-z®r itdiklerinde mi düny®94
ma‘m‚r u ®b®d®n idi?
(21)

Vey®¿‚d95

Mesned-i cel™lü'ş-ş®n-ı ris®let, ºaœret-i 96 N‚Ω "neciyyu'll®h" cen®bına tesl™m
olundu∆da (22) ¿al∆-ı ‘®lem şar∆an ve ∫arban büt-perest olup97, tek ™b-i
Neciyyu'll®h için irtik®b itdikleri (23) fes®d®t u küfriyy®t ile "ne’‚„ü bi'll®h98"
dokuz yüz elli yıl saΩ®-i ‘®lemden s®ye-b®n-ı emn u em®n (24) gidip, her k®rde
Ωükm ∫®libin olma∫la g‚şe-be-g‚şe ∆ıy®metler ∆opup, ®¿irü'l-emr, eziyyet-i (25)
süfeh®-yı ∆avmdan ”a∆®t-ı beşeriyye-i nüh-”®∆ olma∫la (rabbi l® te„er ‘ale'l-‘ar¥ı

mine'l-k®firine (26) deyyer®) kel®mın zeb®n-ı mu‘ciz-bey®na99 getirdikde, dery®-yı

86 S : ‘aleyhi's-sel®m
87 S’de yok.
88 S’de yok.
89 S : ‘aleyhi's
90 B : sel®mdan
91 ”aleb-i dem-i H®bil-i ma˙l‚m B : dem-i H®bil'i ma”l®b
92 B : mel®’ike
93 S : meşh‚r
94 S : ‘®lem
95 S : y®¿‚d
96 B : ºaœret-i

ris®let

97 S : idi
98 S’de yok.
99 kel®mın zeb®n-ı mu‘ciz-bey®na B : kel®m-ı mu‘cizi bey®na
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∆aΩr-ı z™'l-cel®l tel®”uma başlayıp100, (27) ∫aœab-ı cebb®r-ı z™'l-inti∆®m r®kib-i
sef™ne-i nec®t101 olanlardan m®‘ad®102 r‚-yı ‘®lemde z™-r‚Ω (267/1) ∆omayıp,
ba‘de'”-”‚f®n nice zam®n ‘iz®m-ı rem™m-i kefereden r‚-yı zem™n ta¿ta-i remm®le (2)
döndükde mi ‘®lem ma‘m‚r u ®b®d®n idi?

Vey®¿‚d103
Vüc‚d-ı bihb‚d104 H‚d "‘aleyhi' ◊-◊el®tu ve's-sel®m105" (3) teşr™f-i ¿il‘at-i
nübüvvet ile ser-efr®z oldu∆da, ∆avm-ı ‘§d ki, ”‚l-ı ∆®met ve ziy®de (4) ba”ş u
vefret-i ∆uvvet ile s®’ir maΩl‚∆atden mümt®z olma∫ın her biriniñ kemend-i106 ®ş‚bı
Ωaddin (5) aşıp107, kimi şed™d ve kimi şid®d birer semte ta∫allüb ile her f®cir-i pel™d
f®‘il-i m®yür™d (6) olup, kendini108 var iden ¿all®k-ı cih®n-®fer™ni109 fer®m‚ş
itmişler idi. ºaœret-i (7) H‚d "‘aleyhi'◊-◊el®tu ve's-sel®m110" ol büt-perestleri111
tar™∆-i müsta∆™me ∆omak112 için (8) elli yıl (leylen ve neh®ren) da‘vet-i Ωa∆∆ eyledi.
Anca∆ Lo∆m®n bin ‘§d ve Mür™d113 (9) bin —a‘d ismiyle114 mevs‚m iki kimesne115
im®n getirip, onlar da¿i z™r-i kil™m-i i¿f®dan116 (10) i˙h®ra ∆®dir olmadılar. ºaœret-i
H‚d "‘aleyhi'◊-◊el®tu ve's-sel®m117" ol ∆avm-ı œ®ll (11) u muœill-i im®nından
100

S : başlayıp ve

101 B’de yok.
102 S : ∫ayrı
103

S : y®¿‚d
Vüc‚d-ı bihb‚d B'de yok.
105 S : ‘aleyhi's-sel®m
106 B'de yok.
107 S : aşıp, kimi ‘®d u
108 S : kendin
109 S : cih®n-®fer™n
110 S'de yok.
111 S : ¿¨d-perestleri
112 tar™∆-i müsta∆™me ∆omak S : øud®-perestlik v®d™sine sev∆
113 B : Mürşid
114 S : ismi ile
115 S : kimse
116 S : ¿af®dan
117 S'de yok.
104
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me’y‚s olup, pert®b itdikleri t™r-i b®r®n-ı eziyyet ü cef®dan (12) s™ne-i b™-k™nesi
∫ırb®l-i bel®ya döndükde, hel®kleri için r‚-yı tazarru‘u (13) secc®de-i niy®za ◊alıp:

Na˙m 118
Ey fer®zende-i f™r‚ze119 rev®k
Şemse-i zer-keş-i (14) jeng®r™120 ”®∆

πonce-i teng dil-i ba∫-ı t‚-em
L®le-i suhte-i da∫-ı t‚-em
B®ng (15) ber-silsile-yi121 ‘®lem zen
S™n-i §n122 silsile-r® berhem zen
N®mzed kon be-zem™n zelzele-h®
(16) Z®n123 ez-®n ‘aliyh® s®fil-h®
diyü124 ‘ulüvv-i125 n®’ire-i s‚z u güd®zdan ∆ubbe-i126 nu∆re-g‚n-ı127 ®sm®n, (17)
tenn‚r-ı b®zg‚ne-i128 ®teş™n olma∫la yedi yıl ®sm®ndan Ωay®t129 ∆atar®t ve zem™nden
Ωub‚b-ı (18) mezr‚‘®t bi'l-külliyye130 mün∆atı‘ oldu. §¿irü'l-emr ol kefere-i ¿¨dre’y zu’mlarınca (19) ç®re-c‚-yı bel®-yı ®sm®n™ oldular. Bi'l-®¿ire131 Mekke-i
mükerreme'de b™g®ne-i ¿®ne-i132 øud® olan (20) ◊anemlerinden reşΩa-i feyœ-i
‘in®yet rec®sına ®demler gönderip munta˙ır-ı b®r®n-ı iΩs®n (21) oldu∆larında ”araf-ı
118

S'de yok.
S : f™r‚z
120 B : jeng®r™
121 S : ber-silsile
122 S : ™n
123 S : s®z
124 B'de yok.
125 B : vefret-i ‘ulüvv-i
126 B : n®’ire-i s‚z®ndan ∆ubbe-i
127 B : nu∆re-∆‚b-ı
128 B : b®zg‚n-ı
129 S : Ωabb®t
130 S'de yok.
131 B : ◊oñra
132 B : b™g®ne-¿®ne-i
119
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f®‘iœü'ş-şeref-i Ka‘be'den bir ebr-p®re-i133 siy®h nüm®y®n olup, menba‘-ı (22)
b®r®n-ı raΩmet olma∆ mül®hazasıyla cümlesi ş®d®n u ¿and®n ve ra∆◊-kün®n u134
dest- (23) efş®n müteveccih-i ebr oldular. Meger ol ◊a∆∆®-yı beriyye-i zem™n
◊andı∆ları ebr-i siy®h, menşe’-i (24) ”‚f®n-ı ◊ar◊ar-ı pür-®teş-p®re-i ∫a„ab imiş. Ol
∆avm-ı cabb®r ki, z‚r-ı b®z‚da (25) kemer-g®h-ı k‚he el ursalar; yerinden ayırırlar
iken ol135 bir ebr-i siy®h yiline136 ”®∆at (26) getiremeyip, bu ∆adar pel™d ü137 şed™d
tarfetü'l-‘aynda berk-i lerz®n gibi ka‘r-ı cehenneme perr®n138 (27) oldular.139
ºaœret-i H‚d "‘aleyhi'◊-◊el®tu ve's-sel®m140 " ile Lo∆m®n bin ‘§d ve Mür™d'den141
(268/1) ∫ayrı kimse142 ∆almayıp, ol sipihre çı∆mış şedd®d™ bin®lar, ‘§d™ şehirler
z®tü'l-‘im®d (2) gibi mura◊◊a‘ gülşen-sar®ylar ve143 mükellef, mu‘all® ∆a◊ırlar,
mu◊avver k®ş®neler, müzeyyen ◊anem-¿®neler (3) nice yüz yıl (∆®‘an ◊af◊af®n)
Ωar®b u yeb®b ∆aldıkda mı ‘®lem ma‘m‚r u ®b®d®n (4) idi?

133

B : p®re ebr-i
B'de yok.
135 B : idi. Bu rütbede iken ol
136 B : bir p®re ebre
137 S'de yok.
138 B : men®zil ile
139 B : gitdiler
140 S : ‘aleyhi's-sel®m
141 B : Mürşid'den
142 B : bir kimse
143 S'de yok.
134
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GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE AKTARISI
HÂB-NÂME-İ VEYSÎ
Bismillâhirrahmânirrahîm
(262/1) Hamd ve senâ çimenini süsleyen nesîm, âdil sultanların kılıcının ırmağı ile
dünyayı huzur bahçesine çeviren O, âlemi yaratan padişah hazretlerinin kutsama
bahçesine tazelik versin. Şükür ve minnettarlığın göz kamaştıran mücevheri, melikler
cihanını fetheden kılıcın cevheri ile daimî olarak kâinatın mizacını (5) düzenleyen O
cihan şahlarına taç dağıtan, herşeyi hakkıyla bilen sultan cenabının temcit tacını
süslesin. Dua ve övgü incileri, o şefaatçi ve hamd bayrağının taşıyıcısı, şeriat kılıcının
parıldamasıyla âlemden karanlıkların karanlığını gidererek, Allah’ın yardımından
uzak olan ve yolunu şaşıran insanları hidayete eriştiren Hz. Muhammed’in arşı ölçen
ayağının toprağına saçılsın. Saadet tacının süsü, her biri gaza mercanı (10) döken bir
elmas-gûn kılıcı ile din düşmanlarının kanından dünya meydanını kırmızıyla bir eden
o ashaba ve onun ailesine verilsin.
Hayr-hâh-ı devlet-i hâkân-ı Keyhüsrev-i serîr
Da’î-i ikbâl-i Veysî ya‘nî el-‘abdu’l-fakîr 1
bu olma ve bozulma âleminin hadiselerini düşündükçe, tefekkür esnasında melankolik
bir hale geldikçe, bu durumda iken temenni ipine inci dizip fikrederken derdim ki:
(15) “Bu zamanda padişahımız olan âlemin şahlarının şahı, dünya halifesi, İskender
gibi talihli, taç ve tahtı ziynetli, saadetli hükümdar, cihanı aydınlatan güneş, düşmanı
yakan Merih, Cemşid gibi cihanı fetheden, Erdeşir kılıçlı taç sahibi,
Şehenşâh-ı Cem-kadr ‘alî tebâr
Peder-ber-peder Hüsrev-i tâc-dâr 2
(263/1) Ahmed Han “eyyeda’llâhü te‘âlâ azzehü ve eyyede ve şeddede esâse
saltanatihi ve şeyyede 3 ” hazretlerinin padişahlığının mutluluk veren huzurlarına yüz

1 Tahtı Keyhüsrev gibi olan hakanın devletinin hayrını, iyiliğini isteyen Veysî’nin ikbal duacısı, yani

fakir kul.
2 Şahlar şahı Cem gibi soyu yüce, kıymetli, tacı tahtı olan Hüsrev gibi babaların babası.
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sürüp, sohbet mutluluğuna erişeydim. Yahut, arasıra fakirlerin durumunu araştırmak
için padişahlık (5) suretini değiştirip şehri dolaşırken, hiç olmazsa tesadüf etseydim.
İhmâlkâr bir surette hitap ederek âlemin hâli perişan oldu, eşkiyanın zulmü haddini
aştı, diyeydim. Kötü zannım üzerine memleketi düzeltme önlemleriyle ilgili birçok
öncül sözleri arz edeydim, diye bu dağınık düşünceler içinde bir gece sıkıntı
zaviyesinin köşesine oturmuş, yalnızlığın kederlerinden hasta duruma düşmüştüm.
Ansızın cihanı gören gözümün (10) penceresine gaflet perdesi asılıp, beşik rahatlığı
içinde uyudu. Ruh cihanını dolaşan seyyah şehri seyretmeyi hayâl ederken, aniden her
birinin çehresinden saadet ışığının parıldayıp, gönül alan yüzleri ile salınarak pek çok
haşmet ve vakar ile birer yaldızlı tahta oturulan bir cennete benzeyen bahçeye erişmiş
büyük bir topluluğa rast geldim. Ben de diğer hizmetçilerle birlikte hizmet ederek,
(15) yani gölge misali arkalarından giderek hizmet makamında bekledim. Meclisin en
yüksek yerine oturan devletlinin işaretiyle çimenliğin üstüne oturdum. Meğer o baş
köşede oturan güneş İskender-i Zülkarneyn, onun sağ ve solundan çıplak gözle
görülebilen yıldızlar gibi parıldayanlar da Osmanlı hanedanının “kaddesallâhü
esrârâhüm4” kadîm sultanları imiş. Bu sırada sultanın kafilesinin işaretleri, yani
Sultan Ahmed’in “e‘azzehullâhu te‘âlâ fi’d-dâreyni 5 ” devletinin tantanası ortaya
çıktı. Görünür âlemdekine benzeyen (20) alay alay çavuşlar, yıldızlara benzeyen asker
topluluğu, altından külahlı yeniçeriler, seraser kaftanlı ağalar, Süreyya yıldız takımı
gibi dizili vezirler derecelerine göre yakınlaştıkları yerlerinde bekledi. Sultan
hazretleri yıldızlar kadar çok olan ordusuyla geldi ve her zamanki gibi gökte şimşek
hızıyla koşan atından indi.
Furûd-âmed ez-esb şâh-ı cihân
Mesihâ, bezîr-âmed ez-âsmân 6
Meclis dairesinin dışında olan İskender-i Zülkarneyn tarafından karşılık düşen (25)
ziynetli, sırmalı kumaştan gölgelikli bir tahta oturdu ve Hazret-i Zülkarneyn ile
sohbete başladı. Bu aciz kul(un) da, Hazret-i Zülkarneyn gibi doğuda Haveran’dan
çıkıp, batıda Kayrevan’a varıncaya kadar, âlemi ferman kılıcı ile ele geçirmiş (264/1)
3 Allah onun izzetini kuvvetlendirsin ve sağlamlaştırsın, saltananının temelini de kuvvetlendirsin ve

sağlamlaştırsın.
4 Allah onun sırlarını takdis etsin.
5 Allah onu iki dünyada aziz etsin.
6 Cihan padişahı attan indi. Hz. İsa gökten aşağı indi.
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bilge bir padişahın hikmetli sözlerini işitmek(işitmesi) ne büyük mutluluktur. Ayrıca,
padişahımız olan yeryüzünün halifesi burada bulunsa da, onunla sohbet edebilsem,
diye gül fidanı gibi tümüyle dikkatimi verdim. Çevrili yüzünü nilüfer misali güneşe
benzeyen yüzlerine tuttum ve o ferahlık veren meclisin safasından diğer bütün
hallerimi unuttum. Bazan, Hazret-i Zülkarneyn, benzeri olmayan üslûplu dilini (5)
kımıldatır, âlemin padişahı itaatle kulak verirler, bazan padişahımız inci döken
dudağından şeker saçar, Hazret-i İskender de o kelimelerin nebatından damaklarını
tatlandırırlardı. Giderek söz cevherleri padişahların âlemin kalbi olduğu bu yöne
yayıldı. Eğer ki, kalbin halleri doğru olmayıp, itidal sınırından saparsa, her türlü
durumda beden hastalığa yakalanır. Şu halde âdalet padişahlara doğruluk
sermayesidir. (10) Merhamet ve insaf reayanın toplanmasına vesiledir. Eziyet ve
sapkınlık ise berayanın dağılma sebebidir, denildiğinde padişahımız “zıllullâh fi’lâlem7 ” hazretleri bir ah çekti ki, az kalsın lâle renkli yanağının güle benzeyen
yaprağından gözünün damlalarını dökecekti. Biraz bekledikten sonra
Şeh-i kâmrân husrev-i Cem-cenâb
Zî-deryâ-yı leb-rîht der-hôş-âb 8
dedi ki : “Ey âlemin talihlisi! Sakinleştiren uslûbun üzerine padişahlara âdaletin (15)
mutluluk süsü olduğu malûmdur. O, insaf kaynağından nasibi olmayan padişah,
Allah’ın yardım kaynağından da mahrumdur. Fakat asıl zorluk Allah’ın “celle
celâlihu9 ” yardımı ile âlemin köşkünün baştan başa yıkılmış, halkın ciğerlerinin
eşkiyanın fitne ateşi ile yanmış olduğu bir zamanda saltanat tahtına oturmandır.
Dedem rahmete kavuşmuş ve günahları bağışlanmış olan büyük padişah Sultan
Murad Han “tayyeballâhu te‘âlâ serâhû 10 ”(20) dinden dönenlerin ağacını kurutmak
için dinsiz Kızılbaş ülkesine sultanlık gölgesi olan kutlu bayrağı ile deniz gibi coşkun
askerler gönderdiğinden bu zamana kadar kırk yıla yakındır doğuya ve batıya
komutanlar, yani din düşmanlarına boyun eğdirmek için ordu komutanları gönderildi.
Bir yıl sefer terk edilmemek suretiyle pek çok rezillikler ayıklanıp, mesela, yüksek
makamlar ve askerî rütbeler pek çok ehliyetsiz ve müsrife verilmek suretiyle
7 Allah’ın âlemdeki gölgesi.
8 Cem hazretleri gibi muradına ermiş padişah, denizin kıyısına inciyi döktü.
9 O’nun şanı yüce olsun!
10 Allah onun toprağını güzel kılsın.
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yeryüzünde baştan başa kıyametler koptu. Her yıl (25) askerin gidip gelme
vergisinden reaya ile asker arasına fesat çıkaran büyük düşmanlık girdi. Giderek, dil
kavgası kılıç ve mızrağın hüküm vermesine sebep olmakla, yaratılış temelinde
eşkiyalık ağacı dikenler ayrıldı, çıktı. Fitneyi temsil eden eşkiya çeteleşti. Çeteleri
temsil eden çetelerin birkaçı hepsinin içinden birinin (265/1) kaldırdığı baş aşağı
olmuş bayrak altına toplandı. Birbirlerine yardım ederek, bütün halinde davuldan
çıkan velvelesini göğe ulaştırıp, celâlînin işaretini gösterdiler. Babadan oğula geçen
hanedanımızın hayranı, iyiliğini isteyen kullar padişahlığın yolunda hayatını tehlikeye
atmak suretiyle tükenmiş, sefer mecburiyeti ile kulluk (5) yoluna sonradan katılan
kullar da padişahlık lütfunu bilmemiştir. Celâlînin hareketleri kollanarak, Sultan
Osman’dan miras kalmış ülkeleri bu kadar zamandan beri eşkiya, ayağıyla çiğnenmiş
olmakla, reaya ocağı yanmış, yıkılmıştır. Mademki kul, benim kulumdur, bana tâbi
olup, itaat etmeyince âdaletin kılıcı ile raiyyetin korunması ve memleketin düzeni
nasıl mümkün olabilir? Ey talihli! Herşeyi hakkıyla bilen Allâhu te‘âlâ hazretleri
Osmanlı saltanatının tahtını bana böyle âlem (10) harap iken hazırlamayıp, bayındır
iken teslim etseydi, memleketin düzeni ve raiyyet işlerinin görülüp, neticelenmesi
nasıl olur, görülürdü. Âdaletin rahatlatan güzel kokusuyla zamanın son eteği kıyamete
kadar güzel kokardı, diyerek âlemin padişahı sözünü mühürlediği zaman Hazret-i
Zülkarneyn de söz gemini araştırma cihetine meylettirip, şaşkınlık içinde dediler ki:
“Ey âlemin padişahı! Anlatma ipine dizdiğiniz söz cevherlerinden bu âlem
müessesesinin eski padişahlar zamanında (15) bayındır olup, hemen sizin idareniz
zamanında yıkıldığı anlaşılır. Yani eski sultanlar zamanında bu esirler ve raiyyet
istirahat bucağında rahat olup, sizin idareniz zamanında her biri bela çölünde
düşkünleşmiştir. (kâle: lâ vallâhi ve bi-rabbi’l-ka‘beti )11 bu semanın çarkı, imkânlar
âleminde başı döndüğünden bu yana âlemin hali bir vaziyet üzerine karar etmemiştir.
Ey talihli padişah! Vefasız dünya (20) eğer benim bildiğim dünya ise, ne bir padişah
zamanında bütünüyle bayındır olmuştur, ne de âlemin halkı onun şerrinden emin
olmuştur. Zamanımızda harap dediğimiz dünya ne zaman bayındır durumdaydı?
Meğer insanoğlunun atası olan Hz. Âdem “‘aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm 12 ” ile Hz.
Havva bu topraktan yapılmış dünyaya indiği zaman, her biri bir iklime düşüp, üç yüz
yıl kadar ağlayıp, inleyip, çölde geçimi zorlaşıp, Allah’ın (25) ihsan yardımı ile

11 Dedi: “Hayır, Kâbe’nin rabbi olan Allah’a yemin ederim.”
12 Salât ve selam onun üzerine olsun.
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Arafat’ın eteğinde buluşup, konuşup, çorak derede yerleşme kubbesinin bir köşesine
oturduğu zaman mı âlem bayındır idi?
Veyahut
Yeryüzünün dört tarafını, Allah’ın nimetlerini zenginleştirdiği yerini ve uçsuz
bucaksız bolluk tazeliği bulmuşken, Kâbil, kardeşi Hâbil’i cürüm hançeriyle öldürüp,
(266/1) o uğursuz cinayet ile âdemoğullarının ortasına düşen ayrılık ateşi, hepsini
ikiye bölüp, o kalabalık topluluğun biri müslüman, diğeri kâfir olmakla, fitne ve fesat
saçan kılıcı iki yüz seksen yıl kadar aralarında savrulup, toprağa düşen ve helak (5)
olan nice yüz bin insanın kanından yeryüzü kasap dükkânna döndüğü zaman mı
dünya bayındır idi?
Veyahut
O uğursuz imansızlık ve isyandan âlem karışıp, yani dünyanın süsü olan
ağaçlardan ve tarlalardan bereket ve hayrın ilgisi kesilip mesela, arpa ve buğday
başağı, Mısır hurmasının yığınları ile beraber iken bu duruma düştüğü zaman o
peygamberlik divanının başlangıcı Hz. Âdem “‘aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm

13

”

âlemin harabesinden feryat edip:
(10)

Tagayyereti-bilâdu ve men ‘aleyhâ
Ve vechü'l-ardı mu‘barun kabîhun
Tagayyere küllü zî-ta‘min velevnin
Ve kalle beşâşetü' l-vechi'l-melîhi
Fevâ esefâ ‘alâ Hâbili ibney
Katîlun kad tedemmenehû'd-darîhu 14

diyerek söz cevherlerini nazım ipine dizip, nice yıllar vahşî ruhları feryat ile yakan bu
yeryüzüne yayılan çayırda ağlaya ağlaya yanıp yıkıldığı zaman mı dünya bayındır idi?

Veyahut
(15) Peygamberlik divanının başkanlığı Hz. Şit "‘aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm15"
hazretleri ni’mel-me’âb cenabına teslim edildiği zaman kan dökücü Kâbil
13 Salât ve selam onun üzerine olsun.
14 Ülkeler ve üzerinde olan her şey değişti.

Dünyanın yüzü pis ve toz içinde kaldı.
Her şeyin tadı ve rengi değişti.
O tatlı yüzündeki gülümseme azaldı.
Yazık oldu Hâbil’e.
Öldürüldü ve kabir onu kendisine çekti.
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oğullarından nice yüz bin âsi, yolda çıkma bayrağının gölgesine toplanıp Hz. Şit
"‘aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm,16" mazlum Hâbil’in devrini istemesiyle iki yüz yıl savaş
ve katliam fırını aralarına kıvılcım saçıp, sonunda meleklerden saf saf olmuş orduların
yardımı ile kan döken Hâbil’i alıp, Aynü’ş-şems adıyla bilinen yerde mahvedip,
toprağa (20) karıştırınca, yeryüzünü insan vücudundaki kırmızı kandan lâle
bahçesiyle bir renk ettiklerinde mi dünya bayındır idi?
Veyahut
Peygamberliğin şanı şerefi büyük olan tahtı, Hz. Nuh “neciyyullâh17”
hazretlerine teslim edildiği zaman, âlem halkı doğudan batıya kadar putperest olup,
Hz Nuh’u yalanlamak için kötülük olarak işledikleri fesatlıklar ve imansızlıklarla
"ne‘ûzü billâh 18 " dokuz yüz elli yıl âlem meydanından rahatlığın gölgeliği gidip,
(25) sonunda kavmin akılsızlıklarının eziyetinden cennetin dokuz katı insanlıktan
ümidini kesip (rabbi lâ tezer ‘ale’l-ardı mine’l-kâfirene deyyarâ 19 ) sözünü mucizevî
bir biçimde dile getirdiğinde Allah’ın helâk etme denizi köpürmeye başlayıp, O’nun
intikam kuvvetinin (267/1) hiddeti kurtuluş gemisine binenlerden başka, âlem
üzerinde canlı bırakmayıp, tufandan sonra nice zaman yeryüzü kâfirlerin çürümüş
kemiklerinden falcının tahtasına döndüğü zaman mı âlem bayındır idi?
Veyahut
Sağlam vücutlu Hz. Hud “‘aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm20 ” peygamberlik
kaftanını giymekle yükseldiği zaman, uzun boyu, kuvvetini çokluğu ve sertliği ile
diğer yaratılmışlardan üstün (5) olan Âd kavminin her birinin karıştırıcılık ipi haddini
aşıp, kimi şiddetli, kimi sert birer semtte zorbalıkla dilediğini yapan aşağılık
günahkârlar olup, kendini var eden kâinatın yaratıcısını unutmuşlardı. Hz. Hud
"‘aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm 21 " o putperestleri doğru yola koymak için elli yıl gece
gündüz demeden davet etti. Ancak Lokman bin Ad ve Mürid bin Sa’d isimli iki kimse
inanıp, onlar da (10) gizlilik kiliminin altından ortaya çıkarmaya güç yetiremediler.

15 Salât ve selam onun üzerine olsun.
16 Salât ve selam onun üzerine olsun.
17 Allah’ın sırdaşı. Hz. Nuh’un lâkabı.
18 Allah korusun.
19 Ey Rabbim! İnkâr eden kâfirlerden hiç birini yeryüzünde bırakma (Kur’an, LXXI, Nuh suresi, 26.

âyet)
20 Salât ve selam onun üzerine olsun.
21 Salât ve selam onun üzerine olsun.
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Hz. Hûd "‘aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm22" o, yolunu şaşırmış ve bayağılaşmış
kavminden ümitsizliğe düşüp, üstüne atılan eziyet ve cefanın yağmur gibi oklarından
kinsiz yüreği bela eleğine döndüğü zaman helâk olmaları için yalvarma çehresini
niyaz etme seccadesine salarak:
Ey ferâzende-i fîrûze revâk
Şemse-i zer-keş-i jengârî tâk
Gonce-i teng dil-i bağ-ı tû-em
Lâle-i suhte-i dağ-ı tû-em
(15)

Bâng ber-silsile-yi ‘âlem zen
Sîn-i Ân silsile-râ berhem zen
Nâmzed kon be-zemîn zelzele-hâ
Zân ez-ân ‘aliyhâ sâfil-hâ 23

Yanan alevin yüksekliğinden, göğün gümüş rengi kubbesi ateşten başaşağı
olmuş bir fırına dönmekle, yedi yıl gökten hayat damlaları ve zeminden ekin taneleri
tamamen kesildi. Sonunda, o dik kafalı kâfirler, zanlarınca gökten gelen belanın
çaresini aradılar. (20) Sonra Mekke-i mükerreme’de Allah'ın eviyle ilgisiz olan
putlarından ihsan taşkınlığının damlası ümidine adamlar gönderip, bağışlanma
yağmurunu beklediklerinde, Kâbe’nin şerefi büyük olan tarafından bir siyah bulut
parçası göründü. Rahmet yağmurunun kaynağıdır, düşüncesiyle hepsi sevinçle, dans
ederek ve el çırparak buluta yöneldiler. Meğer o yeryüzüne sadece su dağıttığını
sandıkları siyah bulut, öfke ateşiyle dolu şiddetli rüzgârdan oluşan tufanın kaynağı
imiş. (25) O zorba kavim, eğer kol kuvveti ile dağın beline vursa, yerinden ayırırken o
bir siyah bulut yeline güç getiremeyip, bu kadar rezil ve kötü insan kaşla göz arasında
titreyen yaprak misali cehennemin dibine uçtular. Hz. Hud "‘aleyhi’s-selâtü ve’s-

22 Salât ve selam onun üzerine olsun.
23 Ey firûze renkli revakın (gökyüzünün) yükselticisi,

Pas rengindeki tâkın sırma çeken süsleyicisi,
Senin bağının üzgün goncasıyım.
Senin dağına yanmış lâleyim.
Âlemin silsilesine feryat etti:
O silsilenin sin(harfi)ini alt üst etti!
Yeryüzünü zelzelelerle salla!
Ondan altı üstüne gelsin.

20

selâm 24 " ile Lokmân bin Âd ve Mürid’den (268/1) başka kimse kalmayıp, o
gökyüzüne çıkmış sağlam binalar, Âd kavmine ait şehirler, direkler üzerine kurulmuş
gibi kıymetli taşlarla süslü bahçeli saraylar, süslü ve yüksek kasırlar, tasvirli
kâşâneler, ziynetli mâbetler nice yüz yıl (kâ‘an safsafân 25 ) yıkık ve dökük kaldığı
zaman mı âlem bayındır idi?

24 Salât ve selam onun üzerine olsun.
25 Düz ve kuru yer (Kur’an, XX, Tahâ suresi,, 106. âyetten iktibas edilmiştir. Âyetin bütünü şu

şekildedir: feyezerehâ kâ‘an safsafân”, “böylece (Allah) yerleri dümdüz bir toprak haline getirecektir.”)
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