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HACI SÜLEYMAN AY'IN KİTAPLIGINDA BULUNAN 
BİRDASTAN-I İBAAHİM EDHEM NÜSHASI 

A Copy Of Dastan-ı İbrahim Edhem Which Was Found in The BookshelfOf 
Hacı Süleyman Ay 

Bilge KARGA* 

ÖZET 

Burada tanıtacağımız "Dastfuı- ı İbrahim Edhem" başlıklı nüsha, 
Afyonkarahisar Bozhüyük beldesinde yaşamış olan Hacı Süleyman Ay (1926-
2009) adlı bir şahsın özel kitaplığında bulurımuştur. Müstensihi belli olmayan bu 
nüshanın bugüne dek yayımlanan İbrahim Edhem kıssalarından farklı olduğu 
tarafımızdan tespit edilmiştir. Dolayısıyla nüshayı gerek imla gerekse dil ve edebi 
özellikleri bakımından bu sempozyumda tanıtmayı planlıyoruz. Çalışmamızda 

İbrahim Edhem hakkında kısa bilgi verildikten sonra nüshanın özellikleri 
tanıtılacak, metin diğer çalışmalarla karşılaştırılıp elimizdeki nüshanın konu 
hakkında yapılan çalışmalardan farkları belirtilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Dastan, Kıssa, İbrahim Edhem, Mesnevi. 

ABSTRACT 

İn this study we'll introduce "Dastan-ı İbrahim Edhem". A copy of 
İbrahim Edhem manuscripts was found the bookshelf of Hacı Süleyman Ay who 
lived in Afyonkarahisar Bozhüyük town. The copy which doesn't known it's 
copier is diffrent from another copies was determined. Consequently, we'll 
introduce this work to people at symposium with it's language and literary 
characteristics. Firstly, we are going to give a knowledge abaut İbrahim Edhem, 
after this going to be acquainted the characteristics of work. At the same time, we 
are going to compare this work to another studies. İn this way, we'll study to 
determine the differences of our study from others. 

Key words: Dastan, tale, İbrahim Edhem, mesnevi. 

İbrahim Edhem, Horasan'ın Belh şehrinde doğmuştur. Doğum tarihiyle 
ilgili kesin bir bilgi yoktur. Ailesi, Arap kabilelerinden Beni İci veya Temim'e 
mensuptur. İbrahim Edhem'in Belh hükümdarı, Belh hükümdarının çocuğu 
veya torunu olduğuna dair rivayetlerle birlikte yalnızca varlıklı bir aileye 
mensup olabileceği de ileri sürülen düşünceler arasındadır. 1 Kuşeyri, 

• Arş . Gör., Çukurova Üniversitesi. 
1 Reşat Öngören, "İbrahim b. Edhem" İsldm Ansiklopedisi, C.21, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 
2000, s. 293. 
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"Risale"sinde onun bir prensin oğlu olduğunu söyler.2 İbrahim Edhem, tacı ve 
tahtı bırakıp zühd yoluna girmiştir. Sinan Paşa, Tezkiretü'l-Evliya'da onun 
Belh'ten sonra Nişabur'a gelip burada dokuz yıl bir mağarada ibadet ettiğini ve 
daha sonra da Mekke'de kırk yıl kaldığını belirtir: "Belh memleketinde bir 
mfrzade iken Nişabur'a gelüp tokuz yıl bir magarada yalnuz 'ibadet 
eyledi(. .)şöhret afetinden ve izzet belasından kaçup Mekke 'ye müteveccih oldı 
(. .. )kırk yıl Mekke'de turdı ... ". 3 İbrahim Edhem'in ölümü için ise kaynakların 
çoğu 161-162 (778- 779) yıllarını ileri sürerler. 

Hücviri, İbrahim Edhem için şöyle der: " ---padişah olanlarının da 
padişahı (şehinşah) idi. Hızır 'zn (a.s) müridi, idi (. . .) İmam-ı Azam Ebu Hanife 
(r.a) ile içli dışlı olmuş ve ilmi ondan öğrenmişti".4 Ebu Hanife'den ilim 
öğrenmesi, Hızır'la arkadaşlık yaptığına inanılması, fenadan bekaya yüzünü 
dönmesi, alın teriyle geçimini sağlaması, menkıbesinin halk arasında 

yaygınlaşmasını sağlamıştır.5 Dervişliği sultanlığa değişmesi divan şairlerine de 
ilham kaynağı olmuştur. Hatta İbrahim Edhem'in hayatı etrafında müstakil 
mesneviler de kaleme alınmıştır. Na'tl'nin Edhemname adlı eseri böyle bir 
eserdir.6 

Üzerinde çalıştığımız "Dastan-ı İbrahim Edhem" adlı nüsha ise, Afyon 
Karahisar'ın Bozhüyük beldesinde doğup burada vefat etmiş olan Hacı 

Süleyman Ay (1926-2009) adlı bir kişinin özel kitaplığından edinilmiştir. Hacı 
Süleyman Ay'ın kitaplığında elimizdeki nüshanın haricinde de yazma eserler 
olduğu öğrenilmiştir. 

Nüsha Tavsifi 

Baş: Allah adıyla sefere girelüm/Hem Muhammed'e salavat virelüm 
(la/1) 

Son: Fa'ilatün Fa'ilatün Fa'ilat/Vir muzahhar ravzasına e's-salat (9a/244) 

Nüsha, ciltsiz olup kenarları dikilmek suretiyle birbirine tutuşturulmuştur. 
120x200mm.-110x195 mm. (dış-iç) boyutlarında ve dokuz varaktan 

2 Hücviri, Keşfu 'l-Mahcub-Hakikat Bilgisi (hzl.: Süleyman Uludağ), 3. Baskı , Dergah Yayınlan, İstanbul 
2010. 
3 Sinan Paşa, Tezkiretü 'l-Evliy(ı (hzl.: Emine Gürsoy-Naskali) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınlan, Ankara 
1980. Aynca bak.: Feridüddin Atar, Tezkiretü'l-Evliyd, hzl.: Orhan Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 
Ankara 1988. 
4 Uludağ, a.g.e., s. 169-170. 
5 Ayrıntılı bilgi için bak.: !Halime Gül, lbrahim bin Edhem ve TasawufTarihindeki Yeri, Danışman: Dilaver 
Gürer, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tasavvuf Bilim 
Dalı, Konya: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008. 
6 İskender Pala, Ansiklopedik Dfv(ın Şiiri Sözlüğü, C. I-II, Akçağ Yayınlan, Ankara 1989, s. 149. 
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oluşmaktadır. Harekeli nesih yazıyla kaleme alınmıştır. Metnin 2b,3a,3b, 4a, 8b 
ve 9a varakları sarı, diğerleri ise pembe renklidir. 

Dastan-ı İbrahim Edhem nüshasının müstensihi ve istinsah tarihi belli 
değildir. Ancak nüshanın üzerine Arap harfleriyle "Afyonkarahisar İdadisi 
talebesinden numara: 146" şeklinde bir not düşülmüştür. Bu kayıt, Hacı 

Süleyman Ay'ın, nüshayı nereden edindiği ile ilgili bilgi vermesi bakımından 
önemlidir. Bu bilgiye göre nüshanın daha önce Afyonkarahisar İdadisi'ne7 

kayıtlı olduğu ve bir talebe vasıtasıyla Hacı Süleyman Ay'ın eline geçtiği 

düşünülebilir. ,, 

Biçim Özellikleri: 

Üzerinde çalıştığımız nüsha, toplam 244 beyit, 18 dörtlükten 
oluşmaktadır ve beyitler ":fü'ilatün :fü'ilatün :fü'ilün" vezniyle mesnevi tarzında 
kaleme alınmıştır. Bu durum bir beyitte de şöyle ifade edilmiştir: 

Fa' ilatün Fa' ilatün Fa' ilat 

Vir muzahhar ravzasına e's-salat (9a/244) 

Beyitlerde çeşitli aruz kusurları dikkat çeker. Nüshada metnin aruz vezni 
belirtilmesine rağmen birçok beyitin bu vezne uymadığı görülür. Hece vezniyle 
yazılan dörtlüklerde de istikrarsızlık göze çarpar. Genelde dörtlüklerin sekizli 
hece ölçüsü ile yazıldığı görülür. Ancak yedili ve dokuzlu hece ölçüsüyle 
yazılmış mısralarla da karşılaşmak mümkündür. Aşağıdaki dörtlüğün ilk ve 
dördüncü mısraı 8'li, iki ve üçüncü mısraı ise 9'lu hece ölçüsüyle yazılmıştır: 

Baba arzulayup gelen 

Bu halime muttali' olan 

Ata okına sine uran 

Benim oğlım canım oğlum (8b/1) 

Metinde "Haza Dastan-ı İbrahim Edhem" genel başlığı "Bu Şi're Başladı 
Ey Can" ve "Şi'r" alt başlıkları yer almaktadır. "Bu Şi're Başladı Ey Can" ve 
"Şi'r" adlandırmasının altında oğlun babaya ve babanın oğula duygularını 

7 Afyonkaralıisar İdadisi ile ilgili ilk kayıtlara "Afyon Rüsdiye Mektebi" adı altında 1912 yılında Servet-i 
Fünün dergisince yayımlanan yıllıkta rastlanmaktadu. Buradan, merkez rüştiyelerin 1894 yılında açıldığı 
öğrenilmektedir. Daha sonra da idadiler açılmıştır. Bıınlardan biri de bugün Afyon Lisesi adıyla eğitim 

öğretime devam eden Karahisar-ı Sahip İdadisi ' dir. İdadi , birinci dünya savaşının bunalunlı dönemlerine tanık 
olmuştur. 
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dörtlüklerle ifade ettiği görülür. Nüshanın varaklarında yer alan satır sayıları da 
farklılık göstermektedir. 8 

Dil özelliklerine bakıldığında iyelik eklerinde dudak uyumunun olduğu 
gözlenir. 

Hatta bunlar harekelerle belirtilmiştir: didemifi (2a) didigifi (2b). Eklerin 
harekelerle ifade edilmiş olması metnin yakın döneme ait olabileceğini gösteren 
bir ipucu olarak değerlendirilebilir. Bazı kelimelerde ise hala Eski Anadolu 
Türkçesi özelliklerinin sürdüğü görülür: gelüp (la) göfilimiz(3a) varuban (3a). 
Ancak, manzum metinler dilden dile dolaşma özelliğinden dolayı bu şekilleri 
koruyabilirler. Barbara Flemming, "Isar Gelecek Zaman Eki Kiplik 
Fonksiyonları Üzerine Notlar" adlı yazısında "-ısar" ekinin XVI. yüzyıl 
metinlerinde dahi olduğunu söyler.9 Elimizdeki nüshanın kağıt yapısı da metnin 
yakın döneme ait olabileceğini düşündürür. 

İçerik Özellikleri: 

Üzerinde çalıştığımız nüshanın konusu şöyle özetlenebil-ir: · İbrahim 
Edhem, Horasan padişahıdır ve düşünde damı üzerinde bir kişinin deve 
aradığını görür. Deveci, İbrahim Edhem'e altın tahtlar üzerinde oturarak Allah'a 
ulaşılamayacağını söyler. Bir gün de heybetli bir kervancı, İbrahim Edhem'in 
yanına gelip dünyanın aslında bir kervansaray olduğunu, herkesin bir gün 
geldiği gibi gideceğini öğütler ve birden kaybolur. İbrahim Edhem, ava çıkar ve 
bir geyikle karşılaşır. Geyik, İbrahim Edhem'e "Bir yeyecek bulmayup kaldın 
mı aç/Benim etime mi oldufi. muhtac"(3b/91) dedikten sonra İbrahim Edhem 
atından düşer ve atı yalnız başına saraya geri döner. Edhem, tacını ve tahtını 
bırakıp Allah'ın yoluna kendini adar. Horasan' da eşi ile oğlu yalnız kalır. Oğlu 
on sekiz yaşına geldiğinde babasını aramaya başlar. Bir müjdeci, babasını 

Mekke şehrinde gördüğünü ve sırtında odunlar taşıdığını ona söyler. Edhem'in 
oğlu yola çıkar ve Mekke pazarına girer. Babasını bulur ancak oğlu, İbrahim 
Edhem'i alıp anasının yanına götürmek isteyince İbrahim Edhem, dua eder ve 
"Ya benim canımı al, ya onun" der (8a/228).0ğlan yere düşer-; ölür. 

Yapılan Çalışmalara Katkısı Bakımından ''Dastan-ı İbrahim 
Edhem" Nüshası 

Araştırmalarımız sonucunda İbrahim Edhem menkıbelerini anlatan birden 
fazla nüshayla karşılaşılmıştır10 • Elimizdeki nüshanın, karşılaşılan eserlerden 

8 la: 16, lb: 16, 2a: 15, 2b: 17, 3a:17, 3b:16, 4a:16, 4b: 18, 5a: 16, 5b: 17, 6a: 17, 6b: 16, 7a:16, 7b:18, 8a: 16, 
8b:14, 9a: 5. 
9 Salan, a.ge., s. 148. 
ıo Dastan-ı İbrahim Edhem, Mevlana Müzesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonu 4004/2; Dastiin-ı İbrahim 
Edhem, 06 Mil Yz. A 6823/7; Dastiin-ı İbrahim Edhem, 06 Mil Yz A 4309/2; Hikaye-i İbrahim Edhem, 06 
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farklı bir nüsha olduğu görülmüştür. Asıl konumuz bu nüshayı tanıtmak 

olduğundan çalışmamızda diğer nüshalarla birebir farklılıkları vermek 
amaçlanmamıştır. Ancak ulaşabildiklerimizden farklı olup olmadığı ve 
elimizdeki nüshanın yayımlanan çalışmalara katkısı sorgulanmıştır. Nitekim 
"Dastan-ı İbrahim Edhem", olay örgüsü ve çeşitli özellikler bakımından diğer 
nüshalarla ve yayımlanan çalışmalarla benzerlik gösterir. 

Yakın zamanlarda yapılan çalışmalarla İbrahim Edhem menkıbelerinin 
farklı nüshaların bilim · alemine tanıtıldığı ve bu sayının gittikçe arttığı 

söylenebilir. Vasfı Mahir Kocatürk "Türk Edebiyatı Tarihi"nde kendi 
kütüphanesinde yer alan bir "Dastan-ı İbrahim Edhem" nüshasından 
bahsetmiştir. Nüshanın başlangıç beyiti bizim üzerinde çalıştığımız metinden 
farklıdır: "Yine geldi gönlüme bir söz dahi/Söyleyim dinler isen ey ahi"11 

Kocatürk'ün elindeki nüsha ile çalışmamızın konusu olan "Dastan-ı İbrahim 
Edhem" in birbirinden farklı beyit ve dörtlükleri olduğu görülür. Metnimizde 
yer alan şu dörtlük, Kocatürk'ün nüshasında bulunmamaktadır: '~Bülbüli güllere 
verdim/Emeğim yillere virdim/Esbabını illere virdim/Benim oğlum garib 
oğlum" (8b/10). Kocatürk'ün nüshasında bulunup bizde yer almayan dörtlükler 
de vardır: "Anan hasretini çeksin/Gele deyü yola baksın/Baban firkatini 
etsin/Yetim oğul, garip oğul". 12 Bu dörtlükten de anlaşıldığı üzere elimizdeki 
nüshada dörtlük sonlarında tekrar edilen "Benim oğlum garib oğlum" mısraı, 
burada "Yetim oğul, garip oğul" şeklindedir. Yine de Kocatürk'ün hususi 
kitaplığında bulunan nüsha, çalışmamıza benzemektedir. 

1995 yılında Himmet Biray ve Mehmet Sarı'nın "İbrahim Bin Edhem 
Kıssası" adlı bir çalışmaları vardır. Eser, hem mensur hem manzum kısımlar 
içermektedir. Doğu Türkçesi ve Türkmence'nin dil özelliklerinin hakim olduğu 
bu çalışma, İbrahim Edhem'in ataları ve çocukları ile ilgili bilgiler içermesi 
yönüyle de değerlidir13 İbrahim Edhem'in eşinin adının Bibi Zülfıye Ayem, 
oğlunun adının Muhammed olduğunu bu çalışmadan öğrenebiliriz. Elimizdeki 
nüshada ise Edhem'in atalarının ve ailesinin isimlerine yer verilmediği görülür. 
Bununla birlikte "İbrahim Bin Edhem Kıssası" adlı kitap, Bibi Zülfıye Ayem'in, 

Mil Yz A 3803/3; Dastan-ı İbrahim Edhem, 06 Mil Yz A 3797/2; Dastan-ı İbrahim Edhem, 06 Mil Yz A 
1881/1 ; Dastan-ı İbrahim Edhem, 06 Mil Yz A 1981; Meniikıb-ı İbrahim Edhem, 06 Mil Yz A 66112; Dastiin-ı 
İbrahim Edhem, 06 Mil Yz A 9084/2; Hikaye-i İbrahim Edhem, 06 Mil Yz A 9260/3; İbrahim Edhem Destanı, 
Ali Emiri Koleksiyonu 34 Ae Manzum 874; Hikaye-i İbrahim Edhem Konya Bölge Yazma Eserler 
Kütüphanesi 42 Kon 3676/7; Dastiin-ı İbrahim Edhem Der Padişah-ı Biled-i Horasan, Edime Selimiye Yazma 
Eserler Kütüphanesi 22 Sel 3449/2; Manz)ime-i İbrahim Edhem, Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi 
19Hk 846/5; Veliiyetname-i İbrahim Edhem, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi/ Türkiye Yazmalan 
Kataloğu, Kültür Bakanlığı Yayınlan, Ankara 2000. 
11 Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi , Edebiyat Yayınevi, Ankara 1970, s. 161. 
12 Vasfi Mahir Kocatürk, a.g.e., s. 163. 
13Himmet Biray; Mehmet San, İbrahim Bin Edhem Kıssası, Medrese Kitabevi, Afyon 1995, s.2. 
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oğlunun ve İbrahim Edhem'in mezarlarında ağlamasıyla sona erer14 Elimizdeki 
nüshanın sonunda ise İbrahim Edhem ölmemiş ve oğlunun ölümünden sonra 
(8b) Edhem'in eşi Horasan' dadır. 

İ. Çetin Derdiyok, Adana İl Halk Kütüphanesi Ramazanoğlu Kitaplığı 
yazmaları arasında bulduğu "Manzi'ıme-i Hikaye-i İbrahim Edhem" adlı nüshayı 
1997 yılında "Fuat Özdemir Armağanı"nda bilim alemine tanıtmıştır. Bu nüsha, 
İbrahim Edhem'in ava çıkışıyla sona erer ve 58 beyitten oluşan eksik bir 
nüshadır. Metnimiz ise 244 beyit, 18 dörtlükten oluşmuştur. 

1998 yılında, Sibel İzzi Gedikoğlu "Kıssa-i İbrahim b. Edhem" adıyla bir 
yüksek lisans tezi yapmıştır. Çalışmasında, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı 
Mahmud Efendi 6286/3 numarayla kayıtlı olan nüshayı esas almıştır. Metnimiz 
bu nüshayla da olay örgüsü bakımından benzer ancak beyi~lerdeki kelimelerin 
çoğu yerde farklı olduğu gözlenir. Nüshanın ilk beyti de çalışmamızdaki 

beyitten farklıdır: "Yine geldi· gönlüme bir söz dahı/Dinler isen söylerem ben ey 
ahı". Ayrıca Gedikoğlu'nun çalışması 312 beyitten oluşur ve dörtlüklerin bu 
çalışmada beyit şeklinde olduğu gözlenir. Okunamayan bazı mısralar da göze 
çarpar. 15 Bu mısralar metnimizde daha okunaklıdır. . D·astan-ı İbrahim 
Edhem'deki "Bu Şi're Başladı Ey Can" ve "Şi'r" başlıkları, Gedikoğlu'nun 

çalışmasında sırasıyla "İbrahim Edhem'in Oglı Pedere Münaciitıdır" ve " 
Cevab-ı Gulam Yetim Ah" şeklindedir. 

2011 yılında Nurcan Öznal Güder, "İbrahim Edhem Destanı" adlı kitabını 
yayımlamıştır. Bu çalışma 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı 'nda yüksek 
lisans tezi olarak sunulmuştur. Topkapı Sarayı ve Bursa Genel Kitaplığı'nda bir 
mecmua içinde bulunan nüsha esas alınıp tenkitli bir metin oluşturulmuştur. 
Güder, elimizdeki nüshaya oldukça yakın bir metin ortaya koymuştur. Güder'in 
çalışması 249 beyit 18 dörtlükten oluşmaktadır. Çalışmamızdan beyit sayısı 

bakımından farklı olmasının yanında, metnimizde olup bu kitapta yer almayan 
beyitlere rastlanır. Şu beyit, elimizdeki nüshada dörtlük şeklindedir: "Bir nazar 
kıl bu felek işine/Ne getürdi İbrahim oğlu başına". 16 Çalışmamızda: " Bir nazar 
kıl bu felek işine/Ne getürdi İbrahim oğlu başına/Hiç girer miydi düşine/Garib 
oğlum yetim oğlum" (8b/12). Güder'in çalışması ile elimizdeki nüshanın, 

metnin sona erişi bakımından da farklı olduğunu söylemek gerekir. Güder'in 

14 Himmet Biray; Mehmet San, a.g.e. , s. 167. 
15Sibel İzzi Gedikoğlu, Kıssa-i ibrahim b. Edhem, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana 1998, s. 114- 116. 
16 Nurcan Öznal Güder, ibrahim Edhem Destanı, Eğitim Kitabevi, Konya 2011, s. 51. 
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metni: "Okıyanı dinleyeni yazanı yazdıranı/Rahmetifile yarlıgagil ya Gan1"17 

şeklinde biter. Dastan-ı İbrahim Edhem nüshasında ise bu çalışmada 
bulunmayan iki beyit daha vardır: "Fa'ilatün Fa'ilatün Fa'ilat/Giderir bifi bifi 
günah bir salavat" (9a/243) "Fa'ilatün Fa' ilatün Fa'ilat/ Vir muzahhar ravzasına 
e's-salat" (9a/244). 

2011 yılında Mehmet Mahfuz Söylemez, "Dastan-ı İbrahim Edhem
Dastan-ı Fatıma-Dastan-ı Hatun" adlı kitabı Gümüşhacıköy Beden Köyü'nde 
yaşamış olan Durmuş Topal Baba'ya ait nüshayı esas alarak yayıma 

hazırlamıştır. 18 İncelemelerimiz sonucu çalışmamızdan farklı yanları olduğu 
görülmüştür. ,,. 

Sonuç olarak elimizdeki nüshanın şu ana kadar ulaşabildiğimiz diğer 
nüshalardan farklı olduğu söylenebilir. Yapılan incelemelerde de çalışmamıza 
konu olan nüshayla karşılaşılmamıştır. Üzerindeki kayıttan, müstensihi ve 
istinsah tarihi belli olmayan nüshanın, XX. yüzyılda yaşamış olan Afyon 
Bozhüyük'lü Hacı Süleyman Ay'dan önce Afyon Lisesi'ne kayıtlı olduğu 

anlaşılmaktadır. Diğer birçok nüshasında olduğu gibi hem aruz hem de hece 
ölçüsü özelliği gösterir. 

Elde farklı nüshaların bulunması, İbrahim Edhem menkıbelerine katkı 
sağlaması bakımından önemlidir. Bir nüshada okunamayan bir kelimenin 
diğerinde okunaklı olması, farklı beyitlerin varlığı, olay örgüsünde 
değişikliklerin olması gibi özellikler, bulunan farklı nüshaların tanıtılmasını 

gerektirir. Biz de elimizde bulunan nüshayı bilim alemine böyle bir gerekliliğin 
sonucu tanıtmayı amaçladık. Bundan sonraki yapılacak çalışmalara küçük de 
olsa bir katkı yapmak istedik. 

(la) 
Haza Dastan-ı İbrahim Edhem 
1 Allah adıyla sefere girelüm 
Hem Muhammed' e salavat virelüm 
Bir hikayet kılalum hoş haber 
Lik gayet mu'teberdir mu'teber 
Horasan' da var idi bir padişah 
Hükmi şarkdan garba geçmişdi ey şah 

17
Nurcan Öznal Güder, a.g.e., s. 51. 

18 Mehmet Mahfuz Söylemez, Ddstdn-ı İbrdhim Edhem-Ddstdn-ı Fdtıma-Ddstdn-ı Hdtun , Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınlan, Ankara 2011, s. 16. 
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Horasan'da ol dahi sultan idi 
Gayetile razıl ehl-i dana idi 

5 Adına <lirlerdi İbrahim Edhem 
Malı mülki hadden beri idi hem 

İşit imdi Hakk'ın 'ibretini 

Ahz-i sultanlıgın terkini 
Tahtı üzre bir gice yatur iken 
Harir atlas döşekde yatur iken 
Ol halil yatur iken bir düş görür 
Düş içinde sanki şimşek berk urur 
Tamının üstinde bir kişi gezer 
Takur takur yürüyüp deve arar 
10 İbrahim eyder kimsin ey kişi 

Gice ile sen idersin bu işi 
Kişi eyder ben senin devecinem 

Deve yitirdim arayup bulanı 
İbrahim Edhem bu sözi difiledi 
Gazaba gelüp bu sözi söyledi 
Ey şaşgun cahil misin deli 

Hiç tam üzre deve olur mı beli 
Padişah tahtına deve mi çıkar 

Gelüben bakanı hem arı sokar 
15 Sana şimdi virirem ben bir deve 
Anı alup gidesin ive ive 
( ... )padişahım( ... )19 

Harir atlaslar içinde yatasın ( 1 b) 
Bu altun taht üzre Tafirı mı olur 

Tafirı isteyen bunda mı bulur 

Tafirı bulunmaz böylelik ile 
Da'ima nefs arzı1sın virmek ile 
Deli şaşgun bellüdür bilmez misin 
Kendüne hiç nazar kılmaz mısın 
20 Ha benüm bunda deve aradığım 

19 Nüshanın kenan yırtılmış olduğundan okunamadı. 
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Ha senün Taiin'ya kulum didigin 

Şimdi seni deve deyü yiderem 
Tacı tahtı başuiia dar iderem 
İbrahim Edhem uyandı uykudan 
Mecnfuı oldı heman ol dem kaykudan 

Üç güne dek hiç ta'am yemedi 
Bu işi hiç kimseye tuyurmadı 
Didiler ey şahımız n'oldı size 
Bu melılllikden haber vir gel bize 
25 Padişah anda hiç söylemedi 
Bu hali hiç kimselere dimedi 

Kapucılar saff tutup turmış idi 
Taht üzre kendi oturmış idi 
Eşit imdi dahı hiil n'oldı meger 
Karşudan hem kopdı bir heybetlü er 
İve İve Edhem geldi ey yar 
Korkusı yok kimseden kılmaz hazer 
Kapucılar ne kişidir bilmedi 
Hiç birisi nutka kadir olmadı 
30 İçerü girdi şaha virdi selam 
Söyledi ana bir 'ibret-i kelam 

İbrahim Edhem eydür ey yar-ı cıll 
Ne sebebdir gelmege 'acıll 'acıll 

Toğrılup geldin sen seraya 
Kimse mani' olmadı sen gedaya (2a) 
Hiiliiii 'arz eyle bize bilelüm 
Hem işin ne ise anı görelim 
Didi kim padişahım diiile kelam 

Yoluna olsun feda atam anam 
35 Hem mübarek olsun işbu tahtıiiız 
Açık olsun ugrıiiız hem bahtıiiız 
Kervanımız vardır gelse gerek 
Bu seraya bu gice konsa gerek 
Ben ki gelmişem konakcı olmağa 
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Yatacak yirleri hazır kılmağa 
İşbu taht üzre karar ideven 
Taii-ıla turuban irte gideven 

İbrahim itler ey hayasız kişi 

Delü misin sen idersin bu işi 
40 Padişah tahtına kervan mı konar 

Hem izinsiz gelüben bunda iner 

Bu seray benim hiç kimse yatmaya 
Ta gelüben yatup irte gitmeye 
Ey kişi bizden azad it canıiiı 
yokla bir ahu seray kervanını 

Ol kim itler delü sensin ey ahi 

Bu serayı sen benim dersin dahı 
Senden evvel bu seray kimiii idi 

Padişah itler atamın idi 

45 Ol kişi itler dahı evvel kimiii idi 
Didi atamdan evvel didemiii idi 
Didi birkaç akraba sordı aiia 
İbrahim Edhem haber virdi aiia 

Dahı dideiiden evvel ey şah 
Filan oğlı filandır ey şah (2b) 

Bu kez kancaru gitdi bunlar 
Bu seray saiia hibe idenler 
Padişah itler bunlar hep gitdiler 
Ecel şerbetin içüp hep gitdiler 
50 İtdi kanı şol dimin söyledigiii 
Gel seniii degil bu seray didigiii 

Bu benimdir der isen sen ey ahi 

Bu seraydan hem göçersin sen dahı 
Bu ki kervan-seraydır bilesin 

Durmayup ahiret yaragın göresin 
Çünki ol evvel gelenler geçdiler 
Birbiri ardınca konup göçdiler 
Fanidir sen göiiliiii virme bufia 
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Hep gelenler gitdiler nevbet sana 

55 Baki şol !aniye satmayasın 
Dünya içün ahiret yıkmayasın 

Fanidir hiç kimse bulmaz ve!a 
Sen de göçersin bize kılma ce!a 

'Arif oldır ki geldi nereden 

Böyle deyüp ga'ib oldı aradan 

Ol kişi kervancı degil bir nas idi 

Şu nebi Hızır İlyas idi 
Ol sebeb oldı ki gelüp gitmege 

İbrahim Edhem'i irşad itmege 

60 Söyledi ana bir nece 'ibret-kelam 

Na-bedid oldı aradan ve's-selam 

Anı görüp İbrahim' in takati 

Yine derd üzre derd oldı katı 

Şol gice kim görmiş idi 'ibreti 

Deveciden almış idi hisseyi 
Şol ne deyüp gussasın çeker iken 

Ne hayaldir işbu hayaldir iken 

Hızrın irşadı elem verdi katı 

Artuk ev,velkinden bin dahı (3a) 

65 Padişahın hiç mecali kalmadı 

Kaldı hayretde nidesin bilmedi 

Hem nutkı tutıldı söylemez dili 

İrmez oldı hiç nesneye eli 
Sen bilürsin halimi ya Rabbena 

Deyüben ağlardı yana yana 

Gice gündüz uykusız oldu gine 

At egerlen binelüm der anlara 

Varuban tağa şikar avlayalum 

Sahralarda göiilimiz egleyelüm 

70 Cümle 'askerle binüben varalum 

Bu halimüz neye irer görelüm 

Padişahın emrini hep bildiler 
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Atını tonını hazır kıldılar 

Hep tevabi' düşdiler şah yanına 
Uydılar ol Horasan sultanına 
Düşdi 'asker yazıya serasime 

Tolanup gitdi yüce tağ üstine 
Difile n'oldı hali anda Edhem'ifi 
Y og idi 'aklı başında hem amfi 
75 Çerisinden ayrı düşdi padişah 

Nire gitdigini bilmez kimse ol şah 
Tutdı bir tağ üzre at gider iken 
Geldi Edhem kulağına bir nida"'Berü gel sen" 
Meşg(ll idi kendi kendi haline 
Ol nidayı koymadı kulağına 
Az birazdan işitdi bu üni 
Ol nidaya tutmadı asla özini 
Yine itdi ger nidayı bir hoş 

İbrahim Edhem afia urmadı g(lş 
80 Sofi avazda didiler ki anda bih 
Ey İbrahim uş bu avazı difiledi 

Yine derdi üzre dert oldı katı 
Kalmadı sabrı dükendi takatı (3b) 
Yine kanlu yaşlar toldı gözlere 

Didi üç oldı bu hikmet bizlere 
Padişah bu sözi böyle deyicek 
Çıka geldi nagehan bir geyicek 
Ol geyige meşg(ll oldı padişah 
At bırakdı anufi ardınca ol şah 

85 At sürüben kodı kıllı üstine 
Süfiü ile anı yıkmak kasdına 
At önünce ol geyik oldı hakir 
Kaça kaça 'aciz oldı fakir 
Cancıgazı acıyup gör n'eyledi 

Hak fasih dil virüp geyik söyledi 
Geyik eytdi e '!-haza halaktü 
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Dahı eytdi ve bf-haza emertü 

Ya'ni benim çün mi halk olındıii ey şah 

Sana emr olundı mı ey padişah 

90 Benim içün mi yaratdı Hak seni 

Sen ne dimege kovarsın beni 

Bir yeyecek bulmayup kaldın mı aç 

Benim etime mi oldun muhtac 
Göge tutup yüzini geyik heman 

Didi bu şahın elinden el-aman 

Tacı tahtı koyup bindi atına 

Tama' itdi benim bir lokma etime 

Uş20 mecalim kalmadı n'ideyim ah 

işbu zalim elinden kurtar ilah 

95 Eşidüp Edhem anı oldı kadid 

Ol aradan geyik oldı na-bedid 

Düşdi andan padişah görür 'ibreti 

Yine bi-hod olup gördi hikmeti 

Atı yolun tutup gitdi eve 

Vardı tahtıii öfüne ive ive (4a) 

Gördiler yok kendi at geldügini 

Bilmediler padişah n' oldıgını 

Kavm:i kabilesi hep ağlaşdılar 

Anın içün cigerler taglaşdılar 

100 Bize olan hiç kimseye olmadı 

Atı geldi ol şahımız gelmedi 

Yüzlerin yire urup hak.2 1 itdiler 

Yaka yırtup sineler çak itdiler 

Yine biz ol söz başına gelelüm 

Padişahın n'oldı halin bilelüm 

Ol geyik sözini eşitmiş idi 

At üzerinden yire düşmiş idi 

Anda bu kez bak felegin işine 

20 Bu kelime "uc" yazılmıştu. 
21 Nüshada "ça" olarak yazmaktadır. 
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Bir zamandan 'aklı geldi başına 
105 Kakdı yerinden atını bulmadı 
Kanda gitdigini hem bilmedi 

Bir kere gögsün görüp itdi ah 
Ciger biryana dönüp didi Allah 
Şol kadar ağladı ki çıkdı üni 

Gözi yaşı ısladdı esbabını 
Gitdigi yolda var imiş bir çı1ban 
Kendi kulı idi ol gulam 
Eğnine bir kepenek almış idi 
Bir keçe takye başında var idi 
110 Sahralarda müdam güderdi koyun 
Padişahın emrine almış boyun 
Padişah afia didi kim ey kul 

Bir sözim var anı eyle sen kabul 
O kumaş kürkimi vireyim safta 
Ol kepenegi bagışla sen bafia 
Kavuğı saruğı safta vireyim 
Ol keçe takyeyi vir ben geyeyim ( 4b) 

Safta verdim cümlesin esbabımıfi 
Cümle geyeceklerim olsun senin 
115 Tiz bu işe uyuşalım 

Senin ile tonımızı degişelim 
Çı1ban ider ben gibi karavuşıfi 
Bitürürsin da'ima becidd işin 
Padişahım ben safta ne deyeyim 
Senin esbabıfiı nece geyeyim 

Ben biçare kulufiam ey şah 
Sen bu 'alem üzre oldıfi padişah 
Padişah ider sözimi eyle yad 
Seni ben şimdiden gerü kıldım azad 
120 Bu tavarıfi cümlesin bağışladım 
Kamusın hep ben safta bağışladım 
Bu libas kaftanlarımı geyesin 



VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi 30 Eylül - 4 Ekim 2013 

Beni hiç kimseye tuyurınayasın 

Soyunup çıkardı şah tonları 

Cümle melekler seyr itdi anları 

Bakdılar ol padişahın işine 
Keçeden takyeyi geydi başına 

Padişah atlasını geydi çuhan 

Kepenegi şaha virdi ey can 

125 Ol iş içün ikisi uyuşdılar 

Birbiriyle libas degiş~iler 
Gök melekleri hep anı gördiler 

Bu işe cümle ta'accüb kıldılar 

Dediler İbrahim Edhem n'eyledi 

Faniyi bakiye tebdil eyledi 

Dünyanın çipil tonın çıkardı ol 

Ahiret hil' atini kıldı kabül 

Döndi İbrahim didi kim ey çuhan 

Kimseye <lime beni zinhar heman 

130 Çuban ile sözi hatm oldı tamam 

Toğrılup bir yola gitdi ve's-selam 

Yine gelelüm sözün ma-kabline 

İbrahimifi hanedanı ehline (5a) 

Gitdigi vakit bir oğlı var idi 

Anun ile göfilini egler idi 

Oğluna meşgül idi da'im heman 

İrdi birkaç yaşına ol nev-civan 

Yigit oldi. anasının bahtına 
Çıkdı oturdı atası tahtına 

135 Da'ima der idi ana difile sözimi 

Tafirı atasız ını halk itdi bizi 

Ellerin atası var görmez misin 

Kancaru gitdügini bilmez misin 

Tac [u] tahtı öksüz itmiş ne deyem 

Ben yetimi öksüz itmiş ni' deyem 

Anası itler yigitler merdimi 
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Tazeledifi yine benim derdimi 
Anı gördim bindi birgün atına 
'Askerin cem' itdi cümle katına 
140 Çekdi şol tağ üstine ive ive 
Ol vakitden berü gelmedi eve 
Sofira atı geldi kendi gelmedi 

Kanda gitdigini kimse bilmedi 
Ol vakitden berü yasın tutaram 
Sen ne bilürsefi ben dahı anı bilürem 
Difiledi 1&nasınıfi sözin heman 
Atası-çün ağlar idi pehlivan 
Eşit imdi yigit anda n'eyledi 
Nece yıl hükm-i hükümet eyledi 
145 On sekiz yaşına girdi pehlivan 

Misli yok idi cihanda ol zaman 
İlla yok İbrahim Edhem ne deyem 
On sekiz yıl ga'ib oldı gideyim 
On sekizden sofira difile söz ucı 
Çıkageldi oğluna bir muştucı (5b) 

Eytdi bir hayırlı sözüm var ey şah 
Bafia hil'at idersefi ey şah 
Bu sözüm devlete irişmişem 

Mekke şehrinde atafiı görmişem 
150 Arkasıyla tağdan odınlar çeker 
İletüben Mekke şehrinde satar 
Malı mülki terk idüp çeker cera 
Anda dervişlere olmış kethuda 
Ol yigit andan işitdi bu sözi 
Yine toldı . kanlı yaş ile gözi 

Ol kişi merdimmerdim söyledi 
Lutf idüben afia hil'at eyledi 
Döndi çerisine eytdi gelifiiz 

Atı tonı cümle hazır kılıfiız 
155 Mekke şehrine varalum girelüm 
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Dertli atamın yüzini görelüm 
Çare yok emr padişahın bildiler 
Tez turuban yol yaragın kıldılar 
Develere virdiler yol vaktıla 
Y apdı bir anda hem ulu gafile 

Cümle 'asker bilesince turdılar 
Anda tacir hey' etine girdiler 

Padişahın atın ç_~kdiler ey can 
Önünce bindi atına nev-'civan 
160 Yigidi gören gözünden sakınur 
Degme sultanda yog idi takımı 

Geydi eğnine harir atlas kumaş 
Anı gören 'aklı olurdı savaş 
Ruhları gül misli yo[h] hilal kaşı 
Çerisine aldı bezirgan başı 
Oğlunın ardına düşdi anası 

Didi ananın bir danesi 
Tazeledin yine bağrım başını 
Yine akıtdın gözümüfi yaşını (6a) 

165 Sen gidicek fakir ana nidesin 
Bu garibi kanda koyup gidesin 
Hasretim atan içün ağlar idim 
Senin ile göfilimi egler idim 
Sen de bu kez dertde kodun alüni 
Anası yavı kılısar bir danesi 
Bu kez iki derd içün ağlayayım 
Kimin ile göfilimi eyleyeyim 
Ananın zarını gördi pehlivan 

İndi atdan boynını koçdı heman 
170 Anacığım Mekke'ye ben varayım 
Atamın halini bir kez göreyim 
Varuban sana getüreyim merdifii 
Gidereyim göfilündeki derdifii 
Ana didi ey ağıl n'ideyim 
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Senden korkaram ah derdime derd katayım 

Yüregimde bir acı var bilürem 

Korkaram yüzüne hasret kaluram 

Pes ana oğıl bile sarmaşdılar 

Kucak kılup ikisi ağlaşdılar 

175 Çekdi kafile başı yüridi heman 

Mekke tarafına oldılar revan 

Yalfiız koyup gitdi anasını 

Anası gönderdi bir danesini 

Eytdi varup bubasın gören 

Elceğezini koynumda koyan 

Gitdi bezirgan başı hacc kasdına 

Hace degil meger 'aşk-ı Hak dostuna 

Gece gündüz durmayup gitdiler 

Ka'beye günlerde birgün yitdiler 

180 Yigit anda katlanup yol kahrına 

İrişüben girdi Mekke şehrine 

Dolaşup vardı Ka'be darına 

Varup indi Mekke'niii bazarına (6b) 

Mekke şehri gördiler bu 'askeri 

'Aceb kıldı heman-dem her biri 

Yigit gördi bir bölik dervişleri 

Diiile 'imdi anda olan işleri 

Sordı sizin içifiizde var mıdır 

Horasan' dan bir kimse var mıdır 

185 Adı amfi İbrahim Edhem idi 

Horasan' da ol kişi sultan idi 

Haber aldım sizde olmış kethuda 

Anuii içün muştucı geldi baiia 

Çünki dervişler işiddi bu işi 

Dediler kim bunda vardur bir kişi 

Şimdi aldı baltayı dakup beline 

Odına gitdi şol sahra semtine 

Da'ima ol tağa odına varur 
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Şol depeden aşuban şimdi gelür 

190 Yigit anlardan işitdi bu sözi 

Kan ile toldı kara gözi 

Ol haremden ağlayup taşra çıkar 

Gelecegi depeye toğrı bakar 

Çünki gözlerdi depeyi pehlivan 

Ol depeden bir kişi gelür heman 

Sırtına yüklenmiş odun bir neçe 

Gelür idi ak sakallu bir koca 

Koluna takmışdı odun ipini 

Beline sokmışdı balta sapını 

195 Ol mübarek beli bükülmiş dahı 

Kamı sırtına yapışmış ey ahi 

Eski ton eğninde hem yalın ayak 

Öyle olmış kadd [ü] kamet iki şak 

Y atsu ab-dest ile on sekiz yıl 

Uyku uyumadı sabah namazın kıldı ol(7a) 

Uyku derdinden ol gül cemal 

Olmiş idi gül yanakları hilal 

Kanınca su toyunca ta' anı yimedi 

Uyku içün yire hiç baş komadı 

200 Ol yigit gördi atası halini 

Bir zamandan varup öpdi elini 

Didi yıksın arkasından odını 
Varuban andan soranı ahvalini 

Ol odın sırtına gelmişdi hoş 

Mekke hazarı içine kıldı cuş 

Didi çağırup bu helal odını 

Helal akça ile alsunlar bum 

Bir kişi geldi bazar itdi bütün 

Akçanın dördün virüp aldı satun 

205 Edhem odun akçasın aldı bütün 

Akçanın dördün virüp 

Virdi dört akçalık itmek heman 
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İtmegi getürdi ol dervişlere 
Nısfını kıldı tasadduk anlara 
Dahı nısfın kendi aldı ey can 
Gitdi dervişlere andan heman 
Anlara kim ol yigit sormış idi 
Yigide anlar haber virmiş idi 

Geldi Edhem anların yanına 
210 Geçüben oturdı yerine 
Edhem'in anda idi ma'bed-hanesi 
Difile imdi n'eyledi bir danesi 
Eşit imdi yigit anda n'eyledi 
Girdi ardınca anı seyr eyledi 

Atasının halin gördi pehlivan 

Bu şi're başladı ey can (7b) 
ı Tacı tahtı Horasan' da 
Malı mülki koyup anda 

On sekiz yıl gelüp bunda 
Odun çeken babacığım 
2 Beni iki aylıcak koyup 
Şikara giderim deyüp 

Kolcağazına takup 
Odun çeken babacığım 
3 Anam hasretine yanan 
Senin içün kılup figan 

Gelüp bunda yalın 'uryan 
Odun çeken babacığım 
4 Gelüp Mekke'nin şehrine 
'Asasın almış eline 
Sokup baltayı beline 

Odun çeken babacığım 
5 Hakk'ın 'ibretini görüp 

Kalkup andan yola girüp 

Malı mülkini terk idüp 
Odun çeken babacığım 
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6 Beni öksüz yetim koyup 

Hak emrine muti' olup 

On sekiz yıl bunda olup 
Odun çeken babacığım 

Söyledi işbu firakı pehlivan 

Atası boynına sarıldı heman 

İleteyim seni anamın yanına 

Çıkarayım yine kendi tahtına 

215 Böyle didi atasına saldı hoş 

Atasının gözi ana oldı düş 

Gördi Edhem karşusında bir yigit 

Çıkageldi ol aradan key eşit 

Bir sürürlık geldi Edhem göfi.line 

Görmemiş hiç öyle yigit 'ömrine 

Kendinin olduğum bildi ey can 

Göge dikdi yüzini ol dem heman 

Didi kim ey 'alemi var eyleyen 

Ademi 'alemde izhar eyleyen 

220 Şol zamandan düş itdi[n] 'ibretlere 

Vakıf itdin hem beni hikmetlere 
Ma emlaki bırakdırdın bana 

Tacı tahtı koyup tayandım sana 

On sekiz yıl ahıfi.ı tutmış iken 

Kulluğa biraz boyun vermiş iken 

Padişahlığı terk itıniş iken 

Sohbet-i halkdan ırag olmış iken 

Göfi.limi ol hikmete tutmış iken 
Hakk'a hem nefsimi uydırmış iken (8a) 

225 Yine bugün bir kişi geldi bize 

Cihanı zulmet itler başımıza 

Komayup ol beni iletür eve 

Emecigim olısar bad-ı heva 

Dilegim senden budur ki ey huda 

Kılma musallat anı beni eyle cüda 
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Ya benim canımı al bu sa'at heman 
Ya amfi deyince düşdi pehlivan 
Sanki yay içinde ok çıkar gibi 
Varuban nişanı yıkar gibi 
230 Çünki ağzından çıkdı bu du'a 

Yigidi yıkup canın aldı huda 
Üşdi dervişler hem amfi başına 
Düşdi yigit bak felegifi işine 
Cümle yirden ürküben22 eytdiler 
Anı tatar kurdı tutdı didiler 

Gördiler kim canını almış huda 
Anı görenler köp kıldılar du'a 

Dediler kim zehi hikmet ya yigit 
Gurbet elde anasız olan yigit 
235 Ey 'aceb yok mı bunıfi anası 

Nice döye işbu derde anası 
Acıdılar afia neçe yüz kişi 

İbrahim Edhem de gördi bu işi 
Bakdı gördi anda olan dervişlere 

Dahı neler geliser bu başlara 
İbrahim Edhem eydür varayım 

Gerü turun bir içerü gireyim 
Halk aralayup geldi ey can 

Turup oğlını koçdı heman 
240 Başcağazın aldı perişan ata 
Bu şi'ri söyledi bak fırkata 

Şi'r (8b) 
1 Baba arzülayup gelen 

Bu halime muttali' olan 

Ata okına sine uran 
Benim oğlum canım oğlum 
2Beni arzülayup gelen 

Ata okına dılş olan 

22 "ürkün ben (?)" olarak yazılmış. 
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Bu dertli bağrı delen 

Benim oğlum garib oğlum 

3 Babafi derviş tonın geydi 

Malı mülki safia kodı 

Bugün hep ellere kaldı 

Benim oğlum yetim oğlum 

4 Radiya'llah bubafi cehdi 

Kara imiş amfi bahtı 

Öksüz etdifi tacı tahtı 

Benim oğlum garib oğlum 

5 Ata okı seni yakdı 

Kamu eller bize bakdı 

Firakın yüregim yakdı 

Benim oğlum garib oğlum 

6 Tacir sıratına girdin 

Gelüp bu diyara erdifi 

Yigitligi yele verdin 

Benim oğlum garib oğlum 

7 N' olaydı beni bulmasan 

Arayup bunda sormasan 

Dertli bağrımı delmesefi 

Benim oğlum garib oğlum 

8 Seni evde turur dirdim 

Tahtımda oturur dirdim 

Muradımı yele virdim 

Benim oğlum garib oğlum 
9 Anafi 'aklını yitirdi 

Hasretin dile getirdi 

Tahtında eller oturdı 

Benim oğlum garib oğlum 

10 Bülbüli güllere verdim 

Emeğim yillere virdim 

Esbabını illere virdim 

Benim oğlum garib oğlum 
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11 Beni dervişlere sordın 
Oduna gitdigim bildin 
Bağrım delik delik deldin 
Benim oğlum garib oğlum 
12 Bir nazar kıl bu felek işine 
Ne getürdi İbrahim oğlu başına 

Hiç girer miydi düşine 
Garib oğlum yetim oğlum 
241 Söyledikçe söz uzar olmaz tamam 
Bunda hatm olsun bu söz ve's-selam(9a) 

Okıyanı difileyeni yazanı yazdıranı 
Rahrnetifile yarlıgagil ya Gani 
Fa'ilatün Fa'ilatün Fa'ilat 

Giderir bin bin günah bir salavat 
Fa'ilatün Fa'ilatün Fa'ilat 
Vir muzahhar ravzasına e's-salat 
kadd ferag 'an tahrir hazihi'd-dastan 
min hicretü'n-nebiyyi 
salla'llahü 'aleyhi ve's-sellem 

Temmet 
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