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Ümmî Sinan’ın Türk Tasavvuf Edebiyatındaki Yeri 

 
Ümmî Sinan 17. yüzyıl mutasavvıf-şairlerimizdedir. Kaynaklarda mahlası 

hem Ümmî Sinan hem Sinan Ümmî olarak geçmektedir. Elmalı'da doğup 
büyüyen Ümmî Sinan Yunus Emre, Eşrefoğlu Rûmî, Hacı Bayram-ı Velî 
gibi, bir tekke şeyhi olması hasebiyle mesajlarını şiirleriyle vermiş ve çevresini 
aydınlatmıştır. 

Ümmî Sinan'ın tanınmasını ve Türk edebiyatı içerisinde yer edinmesini 
sağlayan eseri Divan’ı olmuştur. Ayrıca yine aynı yüzyılın ünlü mutasavvıf-
şairlerinden Niyâzî-i Mısrî'nin de şeyhi olması şöhretinin yayılmasına tesir etmiş 
olmalıdır. Divan’ı üzerinde bugüne kadar bazı çalışmalar yapılsa da tenkitli 
metni ve divanının incelenmesi üzerinde ilmî bir neşir yapılmamıştır. Aslında 
tekke edebiyatı diye adlandırabileceğimiz bu alanda bu tür divan neşirleri çok 
azdır. 
 

Ümmî Sinan’ın Hayatı ve Eserleri 
 

Antalya Elmalı’da doğdu. Adı Yûsuf, babasının adı İbrâhim’dir. Bazı 
eserlerde Muhammed olarak verilse de

1
 bu doğru değildir. Şiirlerinde mahlas 

olarak hem “Ümmî Sinan”ı hem “Sinân-ı Ümmî”yi kullanmasından dolayı 
kaynaklarda her iki mahlasıyla da yer almış, bu farklı adlandırma günümüze 
kadar devam etmiştir. 

 
Vakıf muhasebe defterlerinde kendi adıyla anılan camiyi (Şeyh Ümmî 

Sinan Camii)
2
; Evliya Çelebi Ümmî Sinan Efendi Camii diye kaydetmekte ve 

kendisinden Ümmî Sinan Sultan diye söz etmektedir.
3
 Özellikle bu iki kayıttan 

Ümmî Sinan adlandırmasının daha doğru olacağı anlaşılmaktadır. 
 
Ailesi ve öğrenim durumu hakkında bilgi yoktur. Son yıllarda yapılan bazı 

çalışmalarda Elmalı’da tekke ile medreseyi birlikte yürüttüğü ileri 
sürülmekteyse de

4
 eski kaynaklarda Elmalı’da böyle bir medreseden söz 

edilmemektedir. 

                                                
1
 bk. Hüseyin Ayvansarâyî. Vefeyât. Süleymaniye Kütüphanesi. Esad Efendi. nr. 1375. vr. 46a.; 

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 85. 
2
 BA. Nezaret Sonrası Evkaf Defterleri [EV]. nr. 15024. 2, 49. 

3
 Evliya Çelebi (1935). Seyahatnâme. C. IX. Dersaadet: İkdam Matbaası. 280-281. 

4
 Abdullah Ekiz (2001). Dünden Bugüne Elmalı. Antalya: Elmalıyı Tanıtma ve Yaşatma Derneği. 

148. 
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Niyâzî-i Mısrî gibi bir sûfînin Uşak’ta kendisine intisap ederek onunla 

birlikte Elmalı’ya gittiği ve 1647-1656 yılları arasında yanında kalıp ondan 
seyrüsülûkünü tamamladığı bilinmektedir. Bu da onun bir sûfî olarak devrinde 
geniş bir çevreyi etkisi altına aldığını göstermektedir. Halvetiyye’nin 
Ahmediyye kolunun kurucusu Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin’in halifelerinden 
Abdülvehhâb (Vehhâb) Ümmî’nin halifesi Eroğlu Nûrî’ye (ö. 1012/ 1603) 
intisap ederek hilâfet alan Ümmî Sinan’ın şöhretinin saray çevrelerine kadar 
ulaştığı, devlet ricâlinin isteğiyle oğullarından birini halifesi Niyâzî-i Mısrî ile 
İstanbul’a gönderdiği rivayet edilmektedir

5
 Niyâzî-i Mısrî’nin Mevâidü’l-irfân 

adlı eserini istinsah eden halifesi Mustafa Efendi, Ümmî Sinan’ın Eroğlu 
Nûrî’nin vefatı üzerine fürûat esmâsını Denizlili Mazharî (Mazhar) Sultan’dan 
tamamladığını ve daha sonra hilâfet makamına geçtiğini söyler.

6
 Divanında 

Abdülvehhâb Ümmî’nin halifelerinden olduğu anlaşılan Mazharî Sultan’ı 
metheden iki şiirinin bulunması bu bilgiyi teyit etmektedir. 

 
17. yüzyılın önde gelen mutasavvıf şairlerinden olan Niyâzî-i Mısrî, Ümmî 

Sinan’dan övgüyle bahseder, onun mürşid-i kâmil olduğunu, âyet ve hadislerin 
esrarını bildiğini söyler. Halifelerinden Şeyh Muslihuddin Mustafa Uşşâkī, 
Gülaboğlu Mehmed Askerî, Uşaklı Ahmed Matlaî, Çavdaroğlu Müftî Derviş 
gibi mutasavvıf şairler de onu “kâmil bir mürşit, zamanın kutbu, velâyet tahtının 
sultanı, mârifet kânının ummanı” gibi sıfatlarla methetmişlerdir. 

 
Hüseyin Vassâf’ın isimlerini kaydettiği Kâşif ve Suphi Hasan efendilerin 

de Ümmî Sinan’ın halifeleri arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Başta Niyâzî-i 
Mısrî olmak üzere Uşşâkī, Askerî, Matlaî gibi sufilerin Ümmî Sinan’dan hilâfet 
almaları, Antalya ve Elmalı’dan başka Afyon, Denizli, Uşak, Kütahya gibi 
şehirlerde Ümmî Sinan’ın tanınıp sevilmesinde ve adının yayılmasında etkili 
olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bazı ilâhilerinin çeşitli mecmualarda bulunması 
ve bir kısmının bestelenmesi,

7
 onun şiirlerinin değişik meclislerde 

okunageldiğini göstermektedir. 
 
Halvetî-Sivâsî şeyhi Mehmed Nazmi Efendi’nin onun hakkında ağır sözler 

sarfettikten sonra Yiğitbaşı kolu şeyhleri Tâlib Ümmî, Eroğlu Nûrî ve Ümmî 
Sinan’ın cahil ve Şeyh Bedreddin itikadında olduklarını söylemesinin

8
 ne derece 

gerçeği yansıttığı tartışmalıdır. 
                                                
5
 Mustafa Lutfî (1309). Tuhfetü’l-asrî fî menâkıbi’l-Mısrî. Bursa: Matbaa-i Emrî. 17. 

6
 Niyâzî-i Mısrî (1971). Mawaidu’l-irfân: İrfan Sofraları. Çev. Süleyman Ateş. Ankara: Emel 

Matbaası. 95. 
7
 İlâhî Mecmuası, Mevlânâ Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi. nr. 1656. vr. 3a, 13b, 21b.; 

Mecmûa-i İlâhiyyât. Süleymaniye Kütüphanesi. Ali Nihat Tarlan. nr. 61. vr. 42b. 
8
 Mehmed Nazmi Efendi. Hediyyetü’l-ihvân. İÜ Kütüphanesi. TY. nr. 1604. vr. 81a-b. 
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25 Cemâziyelâhir 1067’de (10 Nisan 1657) vefat eden Ümmî Sinan’ın 

mezarı Elmalı’da kendi adını taşıyan caminin bitişiğindeki türbededir. 1926’da 
yıkılan cami ve türbe 1959’da yeniden yapılmıştır. Ümmî Sinan’ın Süleyman ve 
Selâmi Halil adlarında iki oğlu vardır. Babalarından eğitim alan ve her ikisi de 
şair olan oğulları şiirlerinde “Hakîrî” ve “Selâmî” mahlaslarını kullanmıştır. 
Ümmî Sinan ile Halvetiyye’nin Sinâniyye kolunun kurucusu İbrâhim Ümmî 
Sinan (ö. 976/1568) eski ve yeni kaynaklarda birbiriyle karıştırılmıştır. Bu 
durum şiirleri için de söz konusudur. Meselâ İstanbul Kitaplıkları Yazma 
Divanlar Kataloğu’nda (İÜ Ktp., TY, nr. 512; Beyazıt Devlet Ktp., nr. 3356) ona 
ait divan nüshaları İbrâhim Ümmî Sinan adına kaydedilmiştir. 

 
Eserleri. 1. Kutbü’l-meânî. Yedi bölümden oluşan devriye türündeki bu 

mensur eser “insanın âlem-i ervâhtan âlem-i süflîye ne tarikle nüzûl edip ne 
tarikle urûc edeceğini beyan etmek” için yazılmıştır (vr. 64b). Tek nüshası 
bulunan eser üzerine (İzmir Millî Ktp., nr. 2011/5, vr. 63b-74a) yüksek lisans 
çalışması yapılmıştır (Mehmet Erdem, Sinan Ümmî ve Kutbü’l-meâni İsimli 
Risalesi Üzerine Bir İnceleme, 1997, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi). 

 
2. Divan. Eserde tevhid, münâcât, na’t-istişfâ, methiye, mersiye, 

nasihatnâme, silsilenâme, devriye ve şathiye türünde 145’i aruzla toplam 200 
şiir vardır. Ümmî Sinan birçok mutasavvıf şair gibi şiirlerini irşad vasıtası olarak 
kullanmış, zaman zaman öğütler vermiştir. Ayrıca çağındaki aksaklıkları, 
bozuklukları eleştirmekten geri durmamış, bunun için müstakil bir şiir 
yazmıştır.

9
 Bu da onun toplumun dertleriyle ilgilendiğini göstermektedir. 

İstanbul’da basılan divanın (1299) dört yazma nüshası esas alınarak A. Azmi 
Bilgin tarafından tenkitli neşri yapılmıştır. 
 

Divan Nüshalarının Tanıtılması 

Ümmî Sinan Divanının tespit edilen yedi nüshasından biri henüz ele 
geçmemiştir. Divanın tenkit metni için esas aldığım dört yazma nüsha şunlardır: 

 

1. Elmalı Halk Ktp., nr. 43, s. 37-163 (E) 

 

Baş: 

                                                
9
 A. Azmi Bilgin (hzl.) (2000). Ümmî Sinan Divanı: İnceleme-Metin. İstanbul: Milli Eğitim 

Basımevi. 239. 
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Müfred 

Tevhîd-i esmâdan aldı dersini Ümmî Sinân 

Vâridâtun pertevinden şerh olundı bu Dîvân 

Son: 

Azm idüp sır iline 

Rahmâna irdi cân yine 

 

Meşin kaplı, 213x150 mm ebadında bir mecmua içindedir. Tamamı 320 
yaprak olan mecmuada başka şairlerin şiirleri de bulunmaktadır. Ümmî Sinan’ın 
divanı mecmuanın 37-163. Sayfaları arasında olup nesih hatladır. 

Divanın derkenarlarında bulunan notlardan Ümmî Sinan zamanında 
yaşamış, onun zikir meclisinde bulunmuş bir kimse tarafından yazılan bir nüsha 
eser alınarak bu nüshanın istinsah edildiğini söyleyebiliriz. Mecmua 1138 
(1725) yılanda istinsah edilmiştir. 

 

2. İstanbul Üniversitesi Ktp., TY, nr. 512 (Ü) 

Baş: 

Tevhîd-i esmâdan aldı dersini Ümmî Sinân 

Vâridâtun pertevinden şerh olındı bu Dîvân 

 

Son: 

Her kim bunda gelüp-durur hasret bağrın delüp-durur 

Ümmî Sinân bulup-durur anun-içün mürşidullâhı 

 

Etrafı meşin, üstü ebru kaplı ve miklepli bir cilt içinde, 128 yapraktır. 
210x150 (150x85) mm ebadındadır. Kâğıdı âharlıdır, istinsah tarihi belli 
değildir. 

 

3. Süleymaniye Ktp., Haşim Paşa, nr. 70 (HP) 
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Baş: 

Tevhîd-i esmâdan aldı dersini Ümmî Sinân 

Vâridâtun pertevinden şerh olundı bu Dîvân 

 

Son: 

Her kim bunda gelüp-durur hasret bağrın delüp-durur 

Ümmî Sinân bulup-durur anun-içün mürşidullâhı 

 

Koyu yeşil bez bir cilt içinde 52 yapraktır. 230x150 (170x120) mm 
ebadındadır. Kâğıdı krem renginde olup aharlıdır. Ali Haydar bin Ahmed 
Muhtar tarafından 3 Rebiülevvel 1304 (30 Kasım 1886) tarihinde istinsah 
edilmiştir. 

 

4. Beyazık Devlet Ktp., nr. 3356 (B) 

 

Baş: 

Taâlallâh yâ Hannân ki zatına zevâl olmaz 

Yüce Sultâan yâ Mennân nüzûli intikâl olmaz 

 

Son: 

Her kim bunda gelüp-durur hasret bağrın delüp-durur 

Ümmî Sinân bulup-durur anun-içün mürşidullâhı 

Sırtı meşin, üstü ebru kaplı bir içinde 130 yapraktır. 235x170 (185x110) 
mm ebadındadır. Kâğıdı kaba Avrupadır 1298 (1881) yılanda istinsah edilmiştir. 
Nüshanın sununda eserin tamamlandığını anlatan 9 beyitlik bir manzume ve 
ferağ kaydından başka Seyyid Nizamoğlu’na ait 15 beyitlik bir ilahi, Niyazi 
Mısrî’ye ait 14 beyitlik bir başka ilahi de bulunmaktadır. Bu nüsha bir hayli 
eksiktir. Yerleri karışmış varaklar da vardır. 
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Tenkitli metni hazırlarken büyük ölçüde Elmalı nüshasını esas aldım, bu 
nüsha mürettep olmadığı için divanın tertibinde İstanbul Üniversitesi'ndeki 
nüshayı göz önünde bulundurdum. 

Divanın çeviriyazısında büyük ölçüde metne sadık kaldım. Elmalı 
nüshasının harekeli kısımlarını göz önüne alarak eserin imlâsını şekillendirmeye 
çalıştım. 17. yüzyılda bir kısım eklerin uyuma girdiğini de dikkate alarak 
Divan’ın imlâsını buna göre kurdum. Bunun yanında yer yer Eski Anadolu 
Türkçesi özelliklerinin eserimizde de devam ettiği görülmektedir. Bunda klişe 
imlânın da rol oynadığı söylenebilir. 
 
Kaynakça 
 
Bilgin, A. Azmi (hzl.) (2000). Ümmî Sinan Divanı: İnceleme-Metin. İstanbul: Milli Eğitim 

Basımevi. 
Bilgin, A. Azmi (2000). “Ümmî Sinan’ın Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Eserleri”. İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebayatı Dergisi XXIX: 13-30. 
Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 85. 
Dikmen, Hamit (1996). “Elmalılı Şeyh Yusuf Ümmî Sinan Efendi”. Erdem (Aydın Sayılı özel 

sayısı-II) IX (26): 643-649. 
Ekiz, Abdullah (1962). Sinan Ümmî ve Ahfadı. Ankara: Orkun Basımevi. 
Ekiz, Abdullah (2001). Dünden Bugüne Elmalı. Antalya: Elmalıyı Tanıtma ve Yaşatma 

Derneği. 148. 
Erdoğan, Kenan (2005). “Yunus Yolunda İki Şair”. Osmanlı Araştırmaları: The Journal of 

Ottoman Studies XXVI: 265-269. 
Evliya Çelebi (1935). Seyahatnâme. C. IX. Dersaadet: İkdam Matbaası. 280-281. 
Harîrîzâde Kemaleddin. Tibyânü vesâili’l-hakâik fî beyâni selâsili’t-tarâik. Süleymaniye 

Kütüphanesi. Fatih. nr. 432. C. III. vr. 130a-134a. 
Hüseyin Ayvansarâyî. Vefeyât. Süleymaniye Kütüphanesi. Esad Efendi. nr. 1375. vr. 46a. 
İlâhî Mecmuası. Mevlânâ Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi. nr. 1656. vr. 3a, 13b, 

21b. 
İsmail Belîğ (1302). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân. Bursa: 

Hüdavendigâr Vilayet Matbaası. 188-192. 
Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (1998). Ümmî Sinan: Hayatı ve Şiirleri. Ankara: Akçağ 

Basım Yay. 
Mecmûa-i İlâhiyyât, Süleymaniye Kütüphanesi. Ali Nihat Tarlan. nr. 61. vr. 42b. 
Mehmed Nazmi Efendi. Hediyyetü’l-ihvân. İÜ Kütüphanesi. TY. nr. 1604. vr. 81a-b. 
Mustafa Lutfî (1309). Tuhfetü’l-asrî fî menâkıbi’l-Mısrî. Bursa: Matbaa-i Emrî. 10-21. 
Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin. Mecelletü’n-niṣâb. Süleymaniye Kütüphanesi. Hâlet 

Efendi. nr. 628. vr. 260a. 
Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin. Meşâyihnâme-i İslâm. Süleymaniye Kütüphanesi. Esad 

Efendi. nr. 176/1. vr. 5a-6a. 
Niyâzî-i Mısrî (1971). Mawaidu’l-irfân: İrfan Sofraları. trc. Süleyman Ateş. Ankara: Emel 

Matbaası. 95. 
Osmanzâde Hüseyin Vassâf (2006). Sefîne-i Evliyâ. Hzl. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz. C. III. 

İstanbul: Kitabevi. 98. 
Süleyman Fikri (1338r/1340). Antalya Livâsı Târihi. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 187-191. 



7 

Şeyhî Mehmed Efendi (1989). Vekāyiu’l-fuzalâ. Hzl. Abdülkadir Özcan. C. III. İstanbul: 
Çağrı Yayınları. 123. 

Tatcı, Mustafa (2008). XVI-XVIII. Asırlarda Elmalı Havzasında Yaşayan Halveti Erenleri 
Hakkında Bir Araştırma Elmalı’nın Canları. İstanbul: H Yay. 

 
  



8 

 

     Metin 

 
Müfred 

 Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilün 
  Tevḥîd-i esmâdan aldı dersini Ümmî Sinân 
  Vâridâtıñ pertevinden şerḥ olundı bu Dîvân* 
 

Tevhid 
1 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Ta‘âla’llâh yâ Ḥannân  ki ẕâtıña zevâl olmaz 
  Yüce Sulṭân yâ Mennân nüzûle intiḳâl olmaz 

 2 Zehî Sulṭân-ı a‘lâsın ‘inâyet issi Mevlâsın 
  Hem evlâlardan evlâsın ki künhüñe ḫayâl olmaz 

 3 Zehî evvelsin ey Hâdî viresin cümle murâdı 
  Senüñdür ḳayġu vü şâdî aña bir ġayri ḥâl olmaz 

 4 Ki sensin Vâḥid ü Ḳahhâr bizi eyle saña sen yâr 
  Ne öñüñ var ne ṣoñuñ var ne ṣaġ u ne şimâl olmaz 

 5 Ṣanî‘u’llâh-ı a‘lemsin raḥîmu’llâh-ı erḥamsin 
  Kerîmu’llâh-ı ekremsin kemâlıña miṯâl olmaz 

 6 Celâliñ kibriyâsından eger keşf eyleseñ envâr 
  Ḳamu ‘âlem ola fânî ki ceng ü cim ü dâl olmaz 

 7 Olursa vaḳt-ı ma‘a’llâh meger ire ḥabîbullah 
  Pes andan ġayrı ‘abdullâh melek cin perr ü bâl olmaz 

 8 Kelâmıñdur senüñ yâ Hû ki lâ ilâhe illâ Hû 
  Oḳur ẕâkirleriñ Hû Hû çü senden infiṣâl olmaz 

                                                
* Bu beyit E’de divana başlarken müfred adı altında, Ü ve HP’de 1. şiirin başında verilmiş, 

B’de ise yer almamıştır. 
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 9 Buyurduñ çün aṭî‘u’llâh yaratduñ her şeyi li’llâh 
  Diyeler tâ ki ẕikru’llâh yeg andan min fi‘âl olmaz 

 10 Eger insân eger ḥayvân her eşyâ emriñe fermân 
  Ki senden ġayrıdan ey Cân ḳamu ḫalḳa Zevâl olmaz 

 11 Delîlim âyet-i Ḳur’ân ki sübḥâne’lleẕî burhân 
  Ki lâ-ezmân ve lâ-imkân veyâḫûd mülk ü mâl olmaz 

 12 Münezzehsin taṣavvurdan ve fi’l-cümle bilinmekden 
  ‘Aḳıllar mât u sergerdân bilinmek iḥtimâl olmaz 

 13 Celîl ü ẕü’l-celâlsın hem Cemîl ü ẕü’l-cemâlsın hem 
  ‘Aẓîm ü Bî-miṯâlsın hem çü ẕâtıña miṯâl olmaz 

 14 Seni söyler ḳamu diller uçan ḳuşlar esen yeller 
  Cemâliñ bâġına güller müzeyyen aḳ u al olmaz 

 15 Kime kim irdi bir ẕerre dîdârıñ ẕevḳıniñ derdi 
  Dü ‘âlemde aña emṯâl nebât u ḳand u bal olmaz 

 16 Ḳanı şol derd-ile yanan kim oldur ‘aşkıla ḳanan 
  Viṣâliñ gibi ey Cânân ki bir daḫı viṣâl olmaz 

 17 Kime kim ‘aşḳıñ odından ḳıġılcım irdi bir ẕerre 
  Ne meyl-i bâḳî ne fânî ne ġuṣṣa ḥırḳa şâl olmaz 

 18 Ḫayâliñ derdiniñ ẕevḳın kime keşf eyleseñ bir kez 
  Ki devlet ṭâli‘i böyle mübârek ḳutlu fâl olmaz 

 19 Açıla vahdetî güller şaḳıya mürġ u bülbüller 
  Niçe şerḥ eyleye diller kim anda ḳîl u ḳâl olmaz 

 20 Şu kim ‘aşkıñ ile ḥayrân bulupdur kâmil-i imân 
  Yoluñda kim ki virdi cân aña ḥadd ü su’âl olmaz 

 21 Şu kim ẕikriñi derd-ile getürdi ‘aşḳ-ıla dile 
  Aña şeyṭân ne kâr ḳıla pes aña mekr ü âl olmaz 

 22 Bilürsin kim ḫaṭâmuz çoḳ ‘inâyet eylegil ey Ḥak 
  Çü sensin Fâ‘il-i muṭlaḳ ki hergiz ġayrı ḥâl olmaz 
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 23 Cân alup cân viren sensin getürüp gideren sensin 
  Bu devrânı süren sensin saña baḥṯ-i cidâl olmaz 

 24 Çü sensin Hâdî-i burhân kerem ḳıl luṭfıla iḥsân 
  Ki senden ġayrı yâ Deyyân ve lâ-mennü ẕü’l-mâl olmaz 

 25 Egerçi ḳaradur yüzüm velâkin ṭoġrıdur özüm 
  Saña yalvarmaġa bir dem ḳanı ṭâḳat mecâl olmaz 

 26 Eger fażl-ı ‘inâyâtıñ olursa derdime dermân 
  Ne ġam ġuṣṣa baña ġayrı işimde hiç melâl olmaz 

 27 Ḫudâvendâ Ḫudâvendâ hemân fażlıñ ola cânda 
  Kim zîrâ Ümmî Sinânda ḫavâṣṣ-ı ḫâṣṣı ḥâl olmaz 

 
ELİF 

2 
Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilün 

 1 Evveliñe olmadı hiç ibtidâ 
  Âḫiriñe daḫı yoḳdur intihâ 

 2 Ẓâhir ü bâṭın saña hep muntaẓır 
  Bâb-ı fażlıñdan ider küllî recâ 

 3 Ey Kerîma’llâh Ḳuddûsü’s-selâm 
  V’ey Raḥîm ü Ḫâliḳ-ı arż u semâ 

 4 Mâlikü’l-mülk-i ḥaḳâyıḳ ins ü cân 
  ‘Arş u kürs levḥ u ḳalem taḥte’l-‘ulâ 

 5 On sekiz biñ ‘âleme sensin İlâh 
  Râzıḳı hem Ḥâfıżısın ey Ḫudâ 

 6 Sensin ol Cebbâr-ı ‘âlem ẕü’l-celâl 
  Ḳahr iderseñ yek nefs olur fenâ 

 7 Cins ü miṯliñ yoḳ naẓîriñ bir daḫı 
  İllâ maḥbûbuñ Muḥammed Muṣṭafâ 

 8 Nûr-ı vechiñden anı var eyledüñ 
  Sevdüñ anı derdlere ḳılduñ devâ 
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 9 A‘ẓam-ı şânıñ bilinmeklik muḥâl 
  Şerḥ olunup dile gelmez Kibriyâ 

 10 Geldi her kim ‘âleme her kim gele 
  Nûr-ı vechiñden olurlar âşinâ’ 

 11 Nûr-ı ẕâtıñ ḳıble ḳılduñ cânlara 
  Bendesidür enbiyâ vü evliyâ 

 12 Baḥr-ı ẕâtıñdan ḫaber bilmeklige 
  Bulmadı yol ger veli ger enbiyâ 

 13 Baḥr-ı muṭlaḳ lâ-te‘ayyün künh-i ẕât 
  Vaṣf olunmaz niçedür ol Hû beḳâ 

 14 Dem-be-dem dir ṭapuña tübtü ileyk 
  Secde ḳılmış pâyiñe nûr-ı ‘amâ 

 15 Eyle olsa işbu remzi añlayan 
  Eylemez bundan öte çûn ü çirâ 

 16 Bu Sinân Ümmî temennâ ḳılduġı 
  Pâk ẕâtıñdan hemân ancaḳ rıżâ 

 
3 

 1 ‘Âşıḳlarıñ eglencesi ism-i ẕâtıñ yâ Rabbenâ 
  Cânlarınıñ diñlencesi ẕikr-i ẕâtıñ yâ Rabbenâ 

 2 Fażlıñ kime beyân olur gizli râzı ṭuyan olur 
  Aña ḳatı ‘ayân olur keşf-i ẕâtıñ yâ Rabbenâ 

 3 Ne gelmiş ne gelesidür ne olmuş ne olasıdur 
  Ne bulmuş ne bulasıdur miṯl-i ẕâtıñ yâ Rabbenâ 

 4 Ḫalḳıñ çoġı ḥaḳḳı bilmez ancalar râh arar bulmaz 
  Degmelere naṣîb olmaz vaṣl-ı ẕâtıñ yâ Rabbenâ 

 5 Gerçek erleriñ ḥâlıdur gideniñ uġrar yolıdur 
  Cümle ‘âleme ṭolıdur hüsn-i ẕâtıñ yâ Rabbenâ 
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 6 Ḥûr-i cinân ṣoḥbetine maġrûr olma devletine 
  İremezler leẕẕetine ḳurb-ı ẕâtıñ yâ Rabbenâ 

 7 Ceẕb eyleseñ kime seyrden eger giçden eger irden 
  Hergiz ayrılmaz naẓardan resm-i ẕâtıñ yâ Rabbenâ 

 8 Baḥr-ı muġrıḳdur dalınmaz bu baḥra ġavvâṣ bulınmaz 
  Lâ-te‘ayyündür bilinmez künh-i ẕâtıñ yâ Rabbenâ 

 9 Bilen sensin ‘ilme’l-yaḳîn gören sensin ‘ayne’l-yaḳîn 
  Bulan sensin ḥaḳḳa’l-yaḳîn baḥr-ı ẕâtıñ yâ Rabbenâ 

 10 Seni bildüm diyen bilmez seni buldum diyen bulmaz 
  Dile gelüp şerḥ olınmaz vaṣf-ı ẕâtıñ yâ Rabbenâ 

 11 Bilmeyenler bildüm ṣanur bulmayanlar buldum ṣanur 
  Görmeyenler gördüm ṣanur nûr-ı ẕâtıñ yâ Rabbenâ 

 12 Ger enbiyâ ger evliyâ ger aṣfıyâ ger etḳıyâ 
  Oldılar maẓhar-ı żıyâ vech-i ẕâtıñ yâ Rabbenâ 

 13 Her kimi nûruñ ceẕb ider ‘aşḳıñ yolın ṭurmaz güder 
  Dâ’im anı iḥrâḳ ider ‘aşḳ-ı ẕâtıñ yâ Rabbenâ 

 14 Sensin ‘âlemlerden ġanî ister bu cân senden seni 
  Ayırmasun cân u teni künh-i ẕâtıñ yâ Rabbenâ 

 15 Ümmî Sinân fażlıñ ile gitmek dilerler ol ile 
  Sen maḥrem eyledüñ hele sırr-ı ẕâtıñ yâ Rabbenâ 
 

4 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Münezzeh ẕâtı baḥrından nedür mevcin ḳılan peydâ 
  Ya ol deryâ-yı muṭlaḳdan nedür evvel olan peydâ 

 2 Ki ẕâtı lâ-teayyünden ḫaber ṣormaḳ degül ma‘nâ 
  Anuñ âṯâr-ı feyżinden ḫaber virsün bilen peydâ 

 3 Çün ol ‘ummân-ı a‘ẓamdan ḳılupdur nûrı ol câmi‘ 
  Ḫaberdâr ol kim ol nûrdan ne cevherdür olan peydâ 
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 4 Budur ol yüce nûr-ı ẕât ḳılan cümle ṣıfâtı mât 
  Ne ḫâliḳ oldı ne maḫlûḳ nedür bundan gelen peydâ 

 5 Nedür ol ẕât-ı a‘lâdan rıżâ ṭaleb ḳılan evvel 
  Aña ḥükm eyleyen sırran rıżâ emrin ḳılan peydâ 

 6 Ki ya‘nî isteye irżâ bilinmeklük-durur a‘lâ 
  Ki oldur aḥsen ü ekber iden ‘irfân ḳılan peydâ 

 7 ‘Amânıñ ‘ilmini evvel ne sırdur eyleyen iḥyâ 
  Ne keyfiyyet kemâlidür kim anda cem‘ olan peydâ 

 8 Ṣıfâtı baḥṯiniñ evvel ḳadîmî dinilen oldur 
  Ḥaḳâyıḳ andan olmuşdur ne kim geldi gelen peydâ 

 9 Gelüp ‘irfân diler insân ola ẓâhir nihân iḥsân 
  Ki ol nûruñ żıyâsından ḥaḳâyıḳlar ḳılan peydâ 

 10 Nedür ol nûr-ı ḳand-ile gelen ol nûr-ı câmi‘den 
  Ki illâ hû kelâmıyla ezel maḫlûḳ olan peydâ 

 11 Sinân Ümmî ḥaḳâyıḳda kim anuñ pertevindendür 
  Pes ol burhân-ı a‘lâdur anı herdem ḳılan peydâ 
 

         5 

 1 Ey cümle ḫalḳıñ maḳṣûdı 
  Al göñlümi senden yaña 
  Ey külli şey’iñ mevcûdı 
  Al göñlümi senden yaña 

 2 Budur yüregüm yâresi 
  Gitmedi yüzüm ḳarası 
  Ey bî-çâreler çâresi 
  Al göñlümi senden yaña 

 3 Nefs elinden âvâreyim 
  Ḥırṣ elinden bî-çâreyim 
  Gayrı kime yalvarayım 
  Al göñlümi senden yaña 
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 4 Ḳurtar nefsiñ belâsından 
  Cân bu luṭfı bula senden 
  N’ola iḥsân ola senden 
  Al göñlümi senden yaña 

 5 Elim saña irmeklige 
  Gözüm seni görmeklige 
  Ṭapuña yüz sürmeklige 
  Al göñlümi senden yaña 

 6 Nefsiñ meyine ḳanmasın 
  Firḳat odına yanmasın 
  Mâsivâya aldanmasın 
  Al göñlümi senden yaña 

 7 Dâ’im sen ol dilde sözüm 
  Seni fikreylesün özüm 
  Gayrıya baḳmasun gözüm 
  Al göñlümi senden yaña 

 8 Muṣṭafânıñ minnetine 
  Murtażânıñ himmetine 
  Şol birligiñ ḥurmetine 
  Al göñlümi senden yaña 

 9 Gözlerimi giryân eyle 
  Hem cigerim biryân eyle 
  Esrârıña ḥayrân eyle 
  Al göñlümi senden yaña 

 10 Evliyâlar ḥurmetine 
  Enbiyâlar ‘izzetine 
  Muḳarrebler ḳurbetine 
  Al göñlümi senden yaña 

 11 ‘Aşḳıña yoldaş olmaġa 
  Derdiñe dildaş olmaġa 
  Sırrıña ḥâldaş olmaġa 
  Al göñlümi senden yaña 
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 12 Ey keremler kânı ḫvâce 
  Sensin yücelerden yüce 
  Ayrılmasun bir ẕerrece 
  Al göñlümi senden yaña 

 13 Ümmî Sinân dir Yaradan 
  Götür perdeyi aradan 
  Ḳurtar beni bu yaradan 
  Al göñlümi senden yaña 

 
 

6 
Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilün 

 1 Ey baña dermân ṣoran derdi ḫaber vir sen baña 
  Dôst yolında cân viren merdi ḫaber vir sen baña 

 2 ‘Ayn ü şîn ü ḳâf içinde gördügüm seyrân-ı Hû 
  ‘Ayn-ı vuṣlat ḥarfi kim gördi ḫaber vir sen baña 

 3 Kâmil insânıñ yolında cânı ḳurbân itmeden 
  Ṣoḥbet-i Sulṭâna kim irdi ḫaber vir sen baña 

 4 Kimdür ol ḫânıñ yolında var varından vaz gelen 
  ‘Aşḳına fermân olan ferdi ḫaber vir sen baña 

 5 Ehl-i derdiñ ṭapusında zâr u giryân olmadın 
  Devlet-i Haḳ devri kim sürdi ḫaber vir sen baña 

 6 Ḳul gerek sulṭân öñünde ḳulluġa bel baġlaya 
  Ol mübârek bâba kim girdi ḫaber vir sen baña 

 7 Bu Sinân Ümmî olupdur bâb-ı ‘aşḳıñ bendesi 
  Ol ḳapudan anı kim ırdı ḫaber vir sen baña 
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7 

Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

 1 Pîrüm ‘azîzüm bâ-ṣafâ seyrâna gelmişem saña 
  Maẓhar-ı ẕât-ı Muṣṭafâ sulṭâna gelmişem saña 

 2 Ey küntü kenziñ maẓharı ṭâlib-i ḥaḳḳıñ rehberi 
  Ey mürşidleriñ serveri iḥsâna gelmişem saña 

 3 Ey kân-ı ‘ilm ü ‘irfânım maẓhar-ı sırr-ı Sübḥânım 
  İderiseñ ḳabûl cânım ḳurbâna gelmişem saña 

 4 el-Mü’minûne lâ-yemût ḥayy ü beḳâsın bî-vücûd 
  Sundum saña elimi ṭut Loḳmâna gelmişem saña 

 5 Ẓâhir tenim bâṭın cânım döndüm saña küllî yönüm 
  Ḳalmadı ẓann u gümânım imâna gelmişem saña 

 6 Yandı ciger oldı kebâb dilerem ola fetḥ-i bâb 
  Nûş itmege âb-ı ḥayât mestâne gelmişem saña 

 7 Yüzler sürüben aġlayu himmetiñe bel baġlayu 
  Ḳatre oluban çaġlayu ‘ummâna gelmişem saña 

 8 İrgirmege maḥbûbına ṭâlibleri maṭlûbına 
  Emrâż-ı ḳalbiñ bâbına dermâna gelmişem saña 

 9 Girdüm bu ‘aşḳ bâzârına ḳomaz bu günüm yarına 
  Yanmaġa derdiñ nârına pervâne gelmişem saña 

 10 Ol küntü kenzi bulmaġa sırrıña ‘ârif olmaġa 
  ‘İlm-i ledünnî bilmege ‘irfâna gelmişem saña 

 11 Ben bilmezem aḥvâlimi bulmaġa ṭoġrı yolımı 
  Bî-çâreyem ṭut elimi dîvâne gelmişem saña 

 12 Bulmaġa vaṣl-ı yârimi ḳodum nâmûs u ârımı 
  İrgirmege ḳaṭârımı kârbâna gelmişem saña 

 13 Ümmî Sinân eydür pîrim artdı benüm âh u zârım 
  Envârı gözler gözlerim sübḥâna gelmişem saña 
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8 

Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilün 

 1 Gel, bu ‘ilm-i ḳâle ḳalma bâḳî ḳalmaz ol saña 
  Kesb ü kârıñ olmayınca çâre ḳılmaz ol saña 

 2 Fânî dil tesbîḥi ḳoya ḥâlet-i nez‘inde bil 
  Hem gerekdür ol zamânda bir derûnî dil saña 

 3 Kendü zu‘m-i ‘ilmi ile menzile irmez kişi 
  Var ara bir kâmil er kim ṣalı vire yol saña 

 4 Fıḳh ferâ’iż ‘ilm-i ‘âmdur ‘âm-ile ḫâṣ olma kim 
  Ḥâṣılıñ ḫarca vefâ ḳılmaz akçe vü hem pul saña 

 5 Bir ‘amel ḳıl kim  bu gün görmeyesin yevmü’l-ḥisâb 
  Yoḫsa yarın yarı ḳılmaz ölüriseñ bil saña 

 6 Meskenet bâbında başıñ ṭop idüp atmaḳ gerek 
  Kim ki buġż u ġaybet ü herze ḳılursa gel saña 

 7 Kibr-ile ‘âr ider iseñ ‘âciz-i bî-çâresin 
  Ger ṭutalum cümle ‘âlem bende vü hep ḳul saña 

 8 Añlama el ṣunduġuñdan girmeyiser eliñe 
  Ṣanmaduġuñdan gelür ḳısmet tevekkül ḳıl saña 

 9 ‘Âḳılısañ evliyânıñ ḳaṭârından ḳalma kim 
  Hey neler ḳıla ḥarâmî kârbândan ḳalsaña 

 10 Ḳanı şol kim kâmil-i dânâ ṣanurdı kendüni 
  Ger ṣorarlarsa ne ḳılduñ geçdi bunca yıl saña 

 11 ‘Ucb idüp ‘âriflere baş egmege ‘âr  eyleme 
  ‘Âḳıl-ısañ işbu sözler az degüldür al saña 

 12 Hey ölü misin uyur mısın uyan aç gözüñi 
  Gâfil olma ġâfil olma gör ne söyler dil saña 

 13 Ey Sinân Ümmî bu pendi ger ḳılursañ kendüñe 
  ‘Âlem-i vaḥdet ilinden güliserdür gül saña 
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9 

 1 Ta‘âlâ şânühû Rabbi ey Ḫudâ 
  Tecellâ ẕâtühû ḥaḳḳı fi’l-bedâ 

 2 Ey ṣıfâtıñ ḳul hüva’llâhü aḥad 
  Anuñ-içün yoluña cânlar fedâ 

 3 Ẕât-ı pâkiñdür çün Allâhü’ṣ-ṣamed 
  Kim saña lâzım degül hergiz ġıdâ 

 4 Cins-i miṯliñ hem naẓîriñ yoḳ senüñ 
  Vâḥid ü ferd ü aḥad kân-ı ‘aṭâ 

 5 Fâ‘il-i muṭlaḳsın ey Allâh ki sen 
  Kimse yıġmaz ḥükmüñi hiç orṭada 

 6 Her neye olsa irişür ḳudretiñ 
  Emriñe maḥkûm-durur bây u gedâ 

 7 Yoḳ-durur bir şey ki ‘ilmiñ irmeye 
  Cümle ‘âlemde vü yaşda ḳurıda 

 8 Ẕerresinden cümle ‘âlem ṣun‘uñuñ 
  Oldı peydâ gönderüp ḳılduñ nidâ 

 9 Yâ İlâhî eyle tevfîḳıñ refîḳ 
  Olmayalum ḥażretiñden biz cüdâ 

 10 Ey Kerîm ü ey Raḥîm ü ey Ġafûr 
  Biz günâhlı ḳullara sen ḳıl hüdâ 

 11 Sen beḳâsın sen beḳâsın yâ Ġanî 
  Biz fenâyuz biz faḳîrüz biz gedâ 

 12 Sen ḳavîsin ey Ḥakîm-i lâ-yemût 
  Biz ża‘îfüz fażlıñ içün ârzûda 

 13 Bu Sinân Ümmîye luṭfuñ ḳıl naṣîb 
  Kim yañılmayup saña doġrı gide 
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10 
Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

 1 Yâ Rabbi luṭf eyle baña be-ḥaḳḳ-ı nûr-ı Muṣṭafâ 
  Cümle işim ‘ayân saña ey ‘Âlim-i sırr u ḫafâ 

 2 Sensin ‘Alîm Evvel İlâh sensin Ḥakîm ol Pâdişâh 
  Senden gelür ey ulu Şâh ṣad hezârân derde şifâ 

 3 Hergiz bu miḥnet-ḫânede ġamdan ḫalâṣ olmaz göñül 
  Sen Sulṭâna iren bulur yüz biñ nice ẕevḳ u ṣafâ 

 4 Ehl ü ‘ayâl küllî baña fehm eyledüm düşmânımış 
  Senden âḫar bir kimseden bulmamışam hergiz vefâ 

 5 Her kim ḫayâliñ derdine uġramadı gülmez gider 
  Vaṣlıñ şarâbından içen duymadılar cevr ü cefâ 

 6 Dergâhıña dutdum yüzi raḥmetiñe açdum gözi 
  Ümmet deyü aña bizi ol ma‘den-i ṣıdḳ u ṣafâ 

 7 Ümmî Sinânı ey Ḫudâ eyleme ḳapuñdan cüdâ 
  Ḳılsun cânı saña fedâ aldanmasın ḳurı lafa 
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 1 İlâhî vir bize ‘aşḳıñ pîşvâ 
  Be-ḥaḳḳ-ı ve’n-necmi iẕâ hevâ 

 2 Daḫı fażlıñ bize eyle ḳulaġuz 
  Be-ḥaḳḳ-ı ṣâḥıbüküm ve mâ ġavâ 

 3 Daḫı ẕikriñi nuṭḳ eyle dilime 
  Be-ḥaḳḳ-ı mâ yanṭıḳu ‘ani’l-hevâ 

 4 Uyar ḥubbüñ çerâġın cân evinde 
  Be-ḥaḳḳ-ı âyet-i şedîdü’l-ḳuvâ 

 5 Götür ġaflet niḳâbın bu gözümden 
  Ḥürmetiyçün ẕû-mirratin fe’stevâ 
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 6 Cemâliñden götür ẓulmet ḥicâbın 
  Yâ İlâhî be-ḥaḳḳ-ı ‘arşi’stevâ 

 7 Fenâ-ender-fenâ ile yoluñda 
  Be-ḥaḳḳ-ı yâ Ġanî Âdem ü Ḥavvâ 

 8 Bize vaṣlıñ şarâbından ḳıl iḥsân 
  Arada perde olmasun mâsivâ 

 9 Egerçi ḳılmışam ben çoḳ ḫaṭâlar 
  ‘Aṭâlar eyle sen ey luṭfı revâ 

 10 Yañuldum ṭoġrı varmadum yolumı 
  Şaşırdı beni ḥırṣ u nefs ü hevâ 

 11 Bize tevḥîd ü tevfiḳıñ refîḳ it 
  Ḫudâyâ ola kim bu cürmi ṣava 

 12 Ṣıġındum ṣundum al elimi 
  Beni ṭutmasun İblîs aġı ava 

 13 Şu günde cem‘ ola dôstlar ḳatuña 
  Didürme sen bizi anlara yuva 

 14 Ulular yirine varduḳda bize 
  ḥabîbiñ ḳapusında eyle yuva 

 15 Be-ḥaḳḳ-ı sûre-i el-ḥamdü li’llâh 
  Be-ḥaḳḳ-ı Şâh-ı merdân ṭutdı livâ 

 16 Sinân Ümmî ḳuluñ aġlar ḳapuñda 
  Diler her dürlü bir derdine devâ 

 17 Aḳar gözleriniñ yüzinde çayı 
  Ayrılmaz ḳapuda aġlar bî-nevâ 

 
12 

Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilün 

 1 Gel şefâ‘at ḳıl dîẕârıñı görem yâ Muṣṭafâ 
  Boynum egüben naẓarıñda ṭuram yâ Muṣṭafâ 
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 2 Sen [ki] Yûsuf Mıṣra sulṭân ben Zelîḫâyam bugün 
  Yâ ne vaḳtin nûr-ı vaṣlıña irem yâ Muṣṭafâ 

 3 Bülbülem ‘aşḳıñ elinden eylerem âh u fiġân 
  Vaḥdetiñ bâġında gülleriñ direm yâ Muṣṭafâ 

 4 Ḫûb cemâliñ şem‘ine pervâneyem ey luṭfı çoḳ 
  Görsem envârıñı zârım arturam yâ Muṣṭafâ 

 5 ‘Aşḳ derdiñ câna pür-tâb eyledi bir ẕerrece 
  Gelmişem meydân-ı ‘aşḳa Manṣûram yâ Muṣṭafâ 

 6 Keşf ḳılsañ sırr-ıla câna ledünnî ‘ilmini 
  Niçedür ‘âşıḳlarıña gösterem yâ Muṣṭafâ 

 7 Cân u dil dir ‘aşḳıñ-ile ‘âleme rüsvây olam 
  Nâmûs u ‘ârım şişesin ben ṣıram yâ Muṣṭafâ 

 8 Göñlümi yaġmaladı derdiñ beni ḳıldı fenâ 
  Her kimi görse gözüm seni soram yâ Muṣṭafâ 

 9 Ḫalḳ-ı ‘âlem ḥâliniñ her biriniñ var bir işi 
  Rûz u leylî her dem işim ben direm yâ Muṣṭafâ 

 10 Yüz ḳaralıġından âḫar armaġanum yoḳ saña 
  Cân u dil her dem saña ider kerem yâ Muṣṭafâ 

 11 Leylî yüzüñ ḥasretinden ḳalmadı ṣabr u ḳarâr 
  Mecnûn oluban yoluñda ben ṭuram yâ Muṣṭafâ 

 12 Cân fedâ olsun cihân şâh begi berri yoluña 
  Ḳal‘a-i gevher-nigînden umaram yâ Muṣṭafâ 

 13 Derdiñ urdı yüregime şerḥa şerḥa yaralar 
  Sen şefâ‘at merheminden vir ṣaram yâ Muṣṭafâ 

 14 Çâr-ı yâriñ ẕevḳını keşf ideliden cânıma 
  Sırlarına çoḳ ṯenâlar iderem yâ Muṣṭafâ 

 15 ‘İzzet-i luṭfuñdan irdi cân senüñ esrârıña 
  Kimse bilmez kim bu dil ne söylerem yâ Muṣṭafâ 
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 16 Himmet ile dü cihânıñ bâġına bend olmayam 
  Menzilüm saña irinceydek sürem yâ Muṣṭafâ 

 17 Dir Sinân Ümmî ḳaçan kim vâṣıl ola cân saña 
  Dü cihân ẕevḳı baña olsun ḥarâm yâ Muṣṭafâ 

 
13 

Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilün 

 1 Ey mürüvvet ma‘deni ṣâḥib-velâyet Murtażâ 
  V’ey Ḫudânıñ arslanı ‘ayn-ı hidâyet Murtażâ 

 2 ḥaḳ resûli Faḫr-i ‘âlem nûr-ı vâḥid dir saña 
  Hel etâ geldi senüñ şânıñda âyet Murtażâ 

 3 Ol ki ḳudret ḳandilinde vâḥidün min nûr iken 
  Cibri’île mürşid olduñ buldı râḥat Murtażâ 

 4 Fehm olındı evvel âḫır uyılan kimdür ne ġam 
  Senden oldı iṯnâ ‘aşer nev‘-i imâmet Murtażâ 

 5 Senden irdi ‘ârife ‘ayne’l-yaḳîn ḥaḳḳa’l-yaḳîn 
  Evliyâlar serveri ṣâḥib-emânet Murtażâ 

 6 Bâbı sensin cümle ‘ilmiñ şehri şâh-ı Muṣṭafâ 
  Kenz-i a‘ẓam ḳapusın buldı cemâ‘at Murtażâ 

 7 Kim yaman ṣanursa saña sen aña ḳılduñ ‘aṭâ 
  Sen keremler kânısın ehl-i seḫâvet Murtażâ 

 8 Münkir olan ḥażretiñe bulmayısardur ḫalâṣ 
  Saña âmennâ diyen buldı selâmet Murtażâ 

 9 Ḥayf ola Ḥaḳdan ḥaḳir ola mı hergiz necât 
  Kim ki sen sulṭâna ḳılmadı iṭâ‘at Murtażâ 

 10 Sırruke sırrî buyurdı şânıña Ḫayrülbeşer  
  Küntü kenziñ maẓharı ehl-i sa‘âdet Murtażâ 

 11 Görmedigüm Tañrıya ṭapman didüñ ḥaḳdur sözüñ 
  Senden artuḳ kim ḳıla Ḥaḳḳa iṭâ‘at Murtażâ 
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 12 Yâ ‘Alî Ebü’l-Ḥasansın hem Ḥüseyn-i Kerbelâ 
  Dürr ü cevher ma’deni ehl-i şehâdet Murtażâ 

 13 Himmetiñ peymânesidür ‘âlemi ḥayrân iden  
  Ey velîler serveri ṣâḥib-kerâmet Murtażâ 

 14 Mâh-ı vechiñ ḳıblesidür ‘âşıḳıñ ervâḥınıñ 
  Devlet anuñdur niyâz itdi nihâyet Murtażâ 

 15 Lebleriñ çeşmesidür âb-ı ḥayvân añladum 
  Hem zebânıñdur senüñ ḳând-ı melâḥat Murtażâ 

 16 Gözleriñ ḫışmından oldı kâfiriñ zehresi çâk 
  Ḫarb-ı tîġiñdan irişdi küfre ġâret Murtażâ 

 17 Sen ‘aṭânıñ baḥrına baḥrisin ey cânlara cân 
  Külli şey hep sende buldı cümle ḥâcet Murtażâ 

 18 ‘Ârifiñ ḳalbine ḥubbüñ gün gibi virdi żıyâ 
  Fâsıḳıñ göñline ẓulmet ü nifâḳat Murtażâ 

 19 Sen şeh-i merdân-ı ‘âlem ‘ârifiñ burhânısın 
  Sâḳî-i Kevṯer ü ebrâr-ı cemâ‘at Murtażâ 

 20 Kim ki sen şâhıñ ḫayâli ḥubbına dil virmedi 
  Dü cihânda gitmedi andan kerâhet Murtażâ 

 21 Ol cevâhir ma‘deni ḫulḳ-ı ‘aẓîmiñdür zîbâ 
  Pes Necef ırmaġına ḳılduñ işâret Murtażâ 

 22 Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ ẕü’l-fiḳâr 
  Kenz-i maḫfîdür saña kân-ı hidâyet Murtażâ 

 23 Ṣad hezârân şükr ü minnet Ḫâliḳ u Yezdânıma 
  Göñlüme ḳıldı binâ ḥubbuñ ‘imâret Murtażâ 

 24 Biñ yıl ‘ömrüm olsa şerḥiñden lisâna ġam degül 
  Bulmadum ‘aşḳıñ zülâlından ḳanâ‘at Murtażâ 

 25 Cânı biñ olsa fedâdur yoluña Ümmî Sinân 
  Mürvetiñ ḥaḳḳı anı ḳılma firâḳat Murtażâ 
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14 

 1 Zâhid benüm ‘aşḳa yâr olduġum mıdur ḫaṭâ 
  ‘Aşḳ-ıla yoḳluġı kâr ḳılduġum mıdur ḫaṭâ 

 2 Çün buyurdı ol Resûl mûtû ḳable en-temût 
  Ölmezden öñ ‘aşḳ-ıla öldügüm midür ḫaṭâ 

 3 Ben bu mülke gelmeden çâr ‘anaṣır olmadan 
  Aṣlımdaġı ‘ummâna ṭalduġum mıdur ḫaṭâ 

 4 Geçüp aḳdan ḳaradan istedigüm Yaradan 
  Mâsivâyı aradan sildügüm midür ḫaṭâ 

 5 Dilimdeki ẕikrimiñ ḳalbimdeki fikrimiñ 
  Ma‘nîsini özümde bulduġum mıdur ḫaṭâ 

 6 Gördüm vücûd ilinde Ḳur’ân oḳur dilinde 
  Ṭıfl-i ma‘nî dersini bildügüm midür ḫaṭâ 

 7 Şıluban derd-ile âh dilimdeki ol İlâh 
  Salṭanat taḫtında şâh olduġum mıdur ḫaṭâ 

 8 Bir kişiniñ yüzinden biñ kişiye luṭf olur 
  Ancak göñül pâsını sildügüm midür ḫaṭâ 

 9 Ümmî Sinân dir ḫvâce fikrim bu irte gice 
  ‘Aşḳ-ıla cân mi‘râca ṣalduġum mıdur ḫaṭâ 
 

 
BÂ’ 
15 

Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilün 

 1 Ey dilârâ derdi ile eyleyen baġrın kebâb 
  Ḳanı senüñ gözleriñde ḳaṭre ḳaṭre ḳanlı âb 

 2 Ḳanı sende rûz u leylî dem-be-dem âh u fiġân 
  Tende cânıñ daḫı fâriġ oturup olduñ metâb 

 3 Kim ki bu ‘aşḳ baḥrınıñ ġavvâṣıdur ey pür-hüner 
  Teşnedür kim ṣanki hergiz bulmadı bir ḳaṭre âb 
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 4 Derd odına yanmaġı gel pîşe ḳıl sen cânıña 
  Ola kim gide aradan ref‘ ola küllî ḥicâb 

 5 ‘Aşḳa hem-râh ol hemîşe diñleme kimse ünin 
  Ol Ġânî Ferd ü Çâlâbdan sem‘iñe ire ḫiṭâb 

 6 Her nefes kim alduġuñca ẕikr ü tesbîḥ eylegil 
  Kim bu ‘ömrüñi hebâya żâyi‘ isrâf etme ṭâb 

 7 Bu ḳanâ‘at cübbesinden key ṣaḳın çıḳarma baş 
  Ġâfil olma aldar avlar seni de çiyner ṭolâb 

 8 Bu fenâ bâġında bâġa urma zinhâr özüñi 
  Gör gülistân illerinde alma vü ayva ‘ünnâb 

 9 Ḳıl muṣaffâ ḳalbiñi tevḥîd ü esmâ nûr-ıla 
  İnsâna lâyık dimezler kim ḳalaysız olsa ḳap 

 10 Ger olasın ‘ömr içinde sen de İbrâhîm Ḫalîl 
  Şanda kim vîrân göñüller var ise var anı yap 

 11 İblîs-i nefse uyarsañ bil cehennemdür yeriñ 
  Ṭurma anlaruñ yolında varma kim ardınca ṣap 

 12 Zâhidiñ ‘ilm ü ‘amelden istegi bil ġayrıdur 
  Ṭûṭî gibi ḳanda irmez cîfe yir ancaḳ kilâb 

 13 Evliyânıñ ayaġı tozından ayırma yüziñi 
  Ġâfil olma kim o yüzden ola saña fetḥ-i bâb 

 14 Ṭur erenler ḫıdmetinde himmete ol muntaẓır 
  Gör ḳaçan pertâb iderse alma gibi anı ḳap 

 15 Her kim ‘irfân ṣâḥibidür cân baş olsun fedâ 
  Ger faḳîr ü ger ġanîdür şeyḫ u pîr u ger şebâb 

 16 Cübbe vü destârı ma‘mûr Ḥaḳḳa irmez lâ-cerem 
  Ẓâhir ü bâṭını vîrân olmayınca bil ‘iṭâb 

 17 Ey Sinân Ümmî ḳoma kim derd-i dildâr etegin 
  Ger dilerseñ kim bulasın berzaḫ ilin âfitâb 
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16 

 1 ‘Aceb bencileyin uṣañı fânî 
  Yoluñda bir daḫı hiç var mı yâ Rab 
  Ḳılursañ n’ola luṭfıñı erzânî 
  Eliñde bir daḫı hîç var mı yâ Rab 

 2 Ṭoġarsa cânıma nûruñ żıyâsı 
  Eser bu dilime bâd-ı ṣabâsı 
  Göñüller derdiniñ böyle devâsı 
  Yoluñda bir daḫı hîç var mı yâ Rab 

 3 İçerler ‘âşıḳlar âb-ı ḥayâtı 
  Ḥayy olur ḳalbinde cümle memâtı 
  Viṣâliñ dalınıñ ḳand-ı nebâtı 
  Balıñda bir daḫı hîç var mı yâ Rab 

 4 Cihânıñ kimseye yoḳdur vefâsı 
  Faḫırdur ‘âşıḳa yâriñ cefâsı 
  Cemâliñ zülfiniñ dâd u ṣafâsı 
  Teliñde bir daḫı hîç var mı yâ Rab 

 5 Kimi dünyâ ister kimisi ḥûrî 
  Zâhid dir cennetiñ bâġı gülzârı 
  ‘Aşḳa yâr olanıñ av u şikârı 
  Şâlıñda bir daḫı hîç var mı yâ Rab 

 6 Nûş iden meyiñden bezm-i ezeli 
  Getürdi ṣoñında cümle kemâli 
  Ene’l-ḥaḳ söyleden ẕâtıñ zülâlı 
  Doluñda bir daḫı hîç var mı yâ Rab 

 7 Budur dir ‘âşıḳlar ‘aşḳıñ nişânı 
  Küntü kenze maẓhar ider insânı 
  Dîẕâruñ bâġınıñ verd ü reyḥânı 
  Gülüñde bir daḫı hîç var mı yâ Rab 

 8 Ezelden inkârdur İblîsiñ işi 
  Anuñ-çün ṭamuda kaynaya başı 
  ‘Aşka lâ diyeniñ telbîs ḳumaşı 
  Ṭalıñda bir daḫı hîç var mı yâ Rab 
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 9 Her kime ẕerrece ‘aşḳıñ ulaşa 
  Sa‘âdet tâcıdur ḳonduġı başa 
  Ṭâli‘i Muṣṭafâ nûrına düşe 
  Fâlıñda bir daḫı hîç var mı yâ Rab 

 10 Kim ki fedâ ḳıla yoluñda cânı 
  Bulupdur sırr-ıla dürr-i ma‘ânî 
  Senüñ maḥabbetiñ genc-i nihânî 
  Mâlıñda bir daḫı var mı hîç yâ Rab 

 11 Zâr ider derd-ile yüregi yara 
  Meger fażlıñ ola derdine çâre 
  Sinân Ümmîleyin hiç yüzi ḳara 
  Ḳuluñ da bir daḫı var mı hîç yâ Rab 
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 1 Ey pâdişâhım ḳıl naẓar 
  Vech-i ẓâtıñ ḥaḳḳı yâ Rab 
  Cân vaṣlıñı senden umar 
  Ḥüsn-i ẕâtıñ ḥaḳḳı yâ Rab 

 2 Benim işim dâ’im ḫaṭâ 
  Seniñ işiñ dâ’im ‘aṭâ 
  Eyleme vaṣlıñdan cüdâ 
  Sırr-ı ẕâtıñ ḥaḳḳı yâ Rab 

 3 ‘Âşıḳlarıñ bulduḳları 
  Düşüp ġavvâṣ olduḳları 
  Özin yavı ḳılduḳları 
  Baḥr-ı ẕâtıñ ḥaḳḳı yâ Rab 

 4 İy bizi yoḳdan var iden 
  Ḳurtar bizi mekkâreden 
  ‘Âlemleri envâr iden 
  Nûr-ı ẕâtıñ ḥaḳḳı yâ Rab 

 5 Ey keremler kânı ḫvâce 
  Biz ednâyuz eyle yüce 
  Muḥammed çıḳup mi‘râca 
  Vaṣl-ı ẕâtıñ ḥaḳḳı yâ Rab 
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 6 Yâ İlâhî sen ḳıl çâre 
  Ulaşdur bizi sen yâre 
  Sır ilinde ‘âriflere 
  Ḳurb-ı ẕâtıñ ḥaḳḳı yâ Rab 

 7 Kâmillerden irşâd olan 
  Göñüllerde bünyâd olan 
  Cümle dillerde yâd olan 
  İsm-i ẕâtıñ ḥaḳḳı yâ Rab 

 8 Er-zâdeniñ pîr-zâdeniñ 
  Sırrındaki sır-zâdeniñ 
  Var içinde var-zâdeniñ 
  Varı ẕâtıñ ḥaḳḳı yâ Rab 

 9 ẓuhûrîniñ Maẓharîniñ 
  Cân içinde cânlarınıñ 
  İrdügi sen dildârınıñ 
  ‘Aşḳ-ı ẕâtıñ ḥaḳḳı yâ Rab 

 10 Eyle fenâ-ender-fenâ 
  Buldur beḳâ-ender-beḳâ 
  Ḥaḳîḳatıñ kân-ı ‘aṭâ 
  Baḥr-ı ẕâtıñ ḥaḳḳı yâ Rab 

 11 Enbiyânıñ evliyânıñ 
  Virmedükleri nişânıñ 
  Lâ-te‘ayyün olan senüñ 
  Künh-i ẕâtıñ ḥaḳḳı yâ Rab 

 12 Ümmî Sinân ḳuluñ cânı 
  Görmek diler ‘ayân seni 
  Maḥrûm eyleme gel anı 
  ‘Ayn-i ẕâtıñ ḥaḳḳı yâ Rab 
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TÂ’ 
18 

 1 Dilerse gözimi giryân iden dôst 
  Dilerse baġrımı biryân iden dôst 
  Dilerse ḫâk-ile yeksân iden dôst 
  Dilerse luṭf-ıla iḥsân iden dôst 

 2 Dilerse göñlimi ḫandân eyleyen 
  Dilerse cânımı cânân eyleyen 
  Dilerse sırrımı seyrân eyleyen 
  Dilerse ḳatremi ‘ummân iden dôst 

 3 Dilerse ṣu gibi aḳup çaġladan 
  Dilerse yil gibi esüp soyladan 
  Dilerse firḳate ṣalup aġladan 
  Dilerse vaṣlını iḥsân iden dôst 

 4 Dilerse şâh iken ḳılan gedâlar 
  Dilerse zecr idüp ḳılan cefâlar 
  Dilerse ḫôr iken viren ṣafâlar 
  Dilerse ḳul iken sulṭân iden dôst 

 5 Dilerse deryâlar gibi ḳaynadan 
  Dilerse gemiler gibi oynadan 
  Dilerse nâleler virüp söyleden 
  Dilerse nuṭḳumı pinhân iden dôst 

 6 Dilerse gezdiren ‘arşı semâyı 
  Dilerse bozduran nâm-ı fenâyı 
  Dilerse geydüren şâlı ḳabâyı 
  Dilerse cismimi ‘uryân iden dôst 

 7 Dilerse ‘aşḳını câna ḳuran faḳ 
  Dilerse söyleden sırran ene’l-ḥaḳ 
  Dilerse varımı alup iden yoḳ 
  Dilerse kim Ümmî Sinân iden dôst 
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SÂ’ 
19 

Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilün 
 1 Ey Ḫudâ luṭf eylegil ḳahrıñdan ey Ḥaḳ el-ġıyâṯ 
  Her zamân u her sâ‘at fâ‘il-i muṭlaḳ el-ġıyâṯ 

 2 Gün gibi âşikâresin ‘âriflere ‘ayne’l-yaḳîn 
  Ehl-i ṭuġyânıñ özinde ḳahr-ı mülḥaḳ el-ġıyâṯ 

 3 Bi-nişân u lâ-mekân sırrında pinhân olmayan 
  Bulmaya seyr-i ma‘a’llâh sırrın el-ḥaḳ el-ġıyâṯ 

 4 Ehl-i ‘aşḳa ḥâ’il olmaz ‘âlem-i kevn ü mekân 
  Ḫôş ‘aẕâbdur illâ ‘aşḳdan fâriġ olmaḳ el-ġıyâṯ 

 5 Bu Sinân Ümmî ża‘îfe irmesün ḫışmıñ seniñ 
  İtmesün ḥasret-i hicrân anı iġrâḳ el-ġıyâṯ 
 

 
DÂL 

20 
 1 Eyâ cânlara cân sulṭân 
  Umar cân senden istimdâd 
  Yoluñda varum olsun fân 
  Diler cân senden istimdâd 

 2 Fenâ bulsa ḳamu evlâd 
  Daḫı âbâ vü hem ecdâd 
  Hemân budur saña feryâd 
  Umar cân senden istimdâd 

 3 Ne ṣavm ü ne ṣalâtım var 
  Ne ḥacc ü ne zekâtım var 
  Ne ḳadr ü ne berâtım var 
  Diler cân senden istimdâd 

 4 Elim boşdur yüzüm ḳara 
  Anuñ-çün oldum âvâre 
  Bu derde eylegil çâre 
  Umar cân senden istimdâd 
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 5 Çalabıñ başı ḥaḳḳı-çün 
  Göziniñ yaşı ḥaḳḳı-çün 
  İçi vü daşı ḥaḳḳı-çün 
  Diler cân senden istimdâd 

 6 Egerçi men ḫaṭâ ḳıldum 
  Bilürem yolda yañıldum 
  Ṭapuña yalvaru geldüm 
  Umar cân senden istimdâd 

 7 Dilimde devr ider virdiñ 
  Ki müştâḳıyam ol ferdiñ 
  Bize dermân yiter derdiñ 
  Diler cân senden istimdâd 

 8 Gerekmez ‘âlem-i fânî 
  Gerekmez küfr ü îmânı 
  Gereksin cânı cânânı 
  Umar cân senden istimdâd 

 9 Sinân Ümmî umar ey cân 
  Olasın sırrına mihmân 
  N’ola ger idesin iḥsân 
  Diler cân senden istimdâd 

 
21 

Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilün 

 1 Pâdişâhım derde düşdüm baña bir dermân meded 
  Derde dermân issi mürvet ṣâḥibi sulṭân meded 

 2 Çâresizem ṭâḳatım ḳalmadı ḳaldum âh u zâr 
  Ḥażretiñden uma geldüm luṭf-ıla iḥsân meded 

 3 İḥtiyâc oldum bugün bir ḳatre vaṣluñ meyine 
  Anca teşne dillere feyż irgüren ‘ummân meded 

 4 Ḥasret ü firḳat ipiyle bendi muḥkem eyleyüp 
  Dürlü miḥnet ḳılmaḳ ister baña bu zindân meded 

 5 Saḳla bu göñül sarâyın pâdişâhım ḳıl naẓar 
  Ḳılmasun nefsim çerisi ḫâk-ile yeksân meded 
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 6 Bir ṣafânıñ altına gördüm ḳomışlar biñ cefâ 
  Meyl ider nefsim bükülmez senden ister cân meded 

 7 Dâ’imâ bizden ḫaṭâ senden ‘aṭâdur işlenen 
  ‘Aşḳı fażlıñdan müyesser ḳıl bize burhân meded 

 8 Bu fenâ evden göçüp Ḥażretiñe varmaḳlıġı 
  Ol Ḥabîbiñ ḥurmetiyçün ḳıl bize âsân meded 

 9 Cürmine Ümmî Sinânıñ ẕerrece inkârı yoḳ 
  Dâ’imâ eydür mürüvvet ṣâḥib-i ġufrân meded 

 
RÂ’ 
22 

Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

 1 Ey cismine cân isteyen gel mâh u günden al ḫaber 
  Ey kâmil îmân isteyen gel ṭoġrı dînden al ḫaber 

 2 Ey ‘ilm ü ‘irfân isteyen bir ẕerreden kân isteyen 
  Ey ḥükm-i Ḳur’ân isteyen kâf-ile nûndan al ḫaber 

 3 Bir mürşide vir özüñi ġafletten aça gözüñi 
  İzle ezelki iziñi sen yine senden al ḫaber 

 4 Al tevḥîdi dilden dile ola ki cânıñ yol bula 
  Sen şehriñi ṣorma ile ‘ayne’l-yaḳîndan al ḫaber 

 5 Ten fânîdür eyle fenâ hergiz ḳoma nefse binâ 
  Gir bâṭınıñ esrârına ‘ilm-i ledünden al ḫaber 

 6 Ol ma‘den-i ṣıdḳ u ṣafâ ya‘nî Muḥammed Muṣṭafâ 
  Geldi cihâna ḫôş ṣafâ buldı mı andan al ḫaber 

 7 Ġaflet seni yıġlamasun dürlü ṣûret baġlamasın 
  Cân mülkünü ṭaġlamasun cism ü bâṭından al ḫaber 

 8 Nefse câna olan ḳuvâ’ vaḥdet bulursa ḫôş revâ 
  Budur sülûk-i müntehâ ins-ile cînden al ḫaber 

 9 Ey ṭâlib-i vaḥdet olan Raḥmânına ârzû ḳılan 
  Gel Ḥażrete vuṣlat bulan Ümmî Sinândan al ḫaber 
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Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilün 

 1 Ey göñül bîgânesin sen senden olduñ bî-ḫaber 
  Uş yalıñuz ḳalasın kârbândan olduñ bî-ḫaber 

 2 Bu cihânıñ naḳşına çün sen seni ḳılduñ fedâ 
  ‘Âlem-i aṣliyyede Rahmândan olduñ bî-ḫaber 

 3 Dem-be-dem nefsiñ divine bende vü bî-çâresin 
  Gör saña mihmân olan sulṭândan olduñ bî-ḫaber 

 4 Sen meger ‘ömrüñi yellere virüp ḳılduñ hebâ 
  Ḥaḳ yolına ẕikr-ile dur andan olduñ bî-ḫaber 

 5 Nice serḫôş eyledi gör seni İblîs sücüsi 
  ‘Aşḳ şarâbın nûş iden ḥayrândan olduñ bî-ḫaber 

 6 Miḥnet-ile bu fenâda cânıña ḳılduñ cefâ 
  Dôst iline sırr-ıla seyrândan olduñ bî-ḫaber 

 7 Başıñı bend eyledüñ bir aḫıra ḥayvân gibi 
  Bülbülüñ gülzârdegi ẕevḳından olduñ bî-ḫaber 

 8 Sen bu nefsiñ ẓulmetinden ḳalduñ uş ḫôr u ẕelîl 
  Ey dirîġâ derdiñe dermândan olduñ bî-ḫaber 

 9 Hey utanmaz niçe bir ġafletdesin bir dem uyan 
  Ḥaḳ Ta‘âlâ emrine fermândan olduñ bî-ḫaber 

 10 İstemedüñ rûz u leylî derdiñiñ dermânını 
  Furṣatıñ elde iken Loḳmândan olduñ bî-ḫaber 

 11 Uyduñ irşâdına nefsiñ sen meger ḫannâs-ıla 
  ‘Âleme raḥmet ḳılan Raḥmândan olduñ bî-ḫaber 

 12 Bu Sinân Ümmî ża‘îfiñ âh idüp aġladuġı 
  Şol saña yol gösteren Burhândan olduñ bî-ḫaber 
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24 
Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilün 

 1 Ey vücûduñ ‘aşḳına fermân iden Perverdigâr 
  ‘Aşḳını ‘irfânına burhân iden Perverdigâr 

 2 Küntü kenziñ sırrı ıẓhâr olmadan pinhâniken 
  Nûr-ı vechin Aḥmedine cân iden Perverdigâr 

 3 Hem buyurduñ şânına levlâke levlâk ol cânıñ 
  Muṣṭafâyı cümleye cânân iden Perverdigâr 

 4 Şâhidim ḳıldum şahâdet ḥaḳ Muḥammeddür Resûl 
  Mu‘cizâtıñ âyeti Ḳur’ân iden Perverdigâr 

 5 Ḥikmetiñ levḥine baḳsam ‘aḳlım olur târumâr 
  Od u ṣu ṭopraġ u yel insân iden Perverdigâr 

 6 Cümle ‘âlem dest-gîridür Ḥabîbiñ bî-gümân 
  Enbiyâlar serveri sulṭân iden Perverdigâr 

 7 Ol didi ben şehr-i ‘ilmüm ḳapusıdur Murtażâ 
  Evliyâ ser-çeşmesin merdân iden Perverdigâr 

 8 Ancalar ‘aşḳıñ yolında cân u baş terk eyledi 
  Meskeni derd ü belâ meydân iden Perverdigâr 

 9 Ḥasretiñden âh idüp nâlân iderler her seḥer 
  ‘Âşıḳıñ gözlerini giryân iden Perverdigâr 

 10 Vuṣlatıñ peymânesinden içmeyen bî-gânedür 
  Sırrını ‘ârifleriñ seyrân iden Perverdigâr 

 11 Gerçi ḳılmışdur Sinân Ümmî ḫaṭâlar bî-şümâr 
  Ey ḫaṭâyı luṭfıla pinhân iden Perverdigâr 

 
25 

Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilün 

 1 Mâye evvel Muṣṭafâya Ḫâliḳıñ iḥsânıdur 
  Cibri’il itdi edâ çün-kim ezelden cânıdur 
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 2 O daḫı bil Ḥaydar-ı Kerrâra telḳîn eyledi 
  Evliyânıñ serfirâzı hem şîr-i Yezdânıdur 

 3 Ol daḫı bil Ḥasan-ı Baṣrîye telḳîn eyledi 
  Ẓâhiri bâṭını ma‘mûr pîrleriñ burhânıdur 

 4 Ol daḫı çün Ḥabîb-i ‘Acemîye telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün dem-be-dem ẕikr itdügi Sübhânıdur 

 5 Ol daḫı bil Ḫvâce-i Dâvûda telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün cânı başı Ḫâliḳıñ fermânıdur 

 6 Ol daḫı çün Ma‘rûf-ı Kerḫîye telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün bi-nişân u lâ-mekân seyrânıdur 

 7 Ol daḫı bil kim Şeyḫ Seḳaṭîye telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün ḳıldı irşâd irdügi ġufrânıdur 

 8 Ol daḫı Cüneyd-i Muḥammede telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün ẕikr-i ḫâṣu’l-ḫâṣıla ol ġanîdür 

 9 Ol daḫı Mümşâd-ı Dîneverîye telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün mâyeniñ cür‘asınıñ mestânıdur 

 10 Ol daḫı bil Ḫvâce-i Muḥammede telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün tâ ebed ol ‘âlem-i rabbânîdür 

 11 Ol daḫı bil anı Vaḥyüddîne telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün ‘ilm-i sırdan irdügi Deyyânıdur 

 12 Ol daḫı bil kim Ebü’n-Necîbe telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün işbu yolda cân u baş ḳurbânıdur 

 13 Ol daḫı bil anı Ḳuṭbüddine telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün dôst yolında yüriyen erkânıdur 

 14 Ol daḫı fehm ile Rüknüddine telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün ‘aşḳ-ıla dôst bâġınıñ ḫandânıdur 

 15 Ol daḫı çünkim Şehâbüddîne telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün bu ḳurılan ol şâhıñ meydânıdur 
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 16 Ol daḫı bil kim Cemâlüddîne telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün irdügi dôst ẕâtınıñ reyḥânıdur 

 17 Ol daḫı Zâhid-i İbrâhîme telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün ẓâhir ü bâṭın ṭariḳat ḫânıdur 

 18 Ol daḫı Ḫalvetî Muḥammede telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün ẕikr-ile ol yâra irmek şânıdur 

 19 Ol daḫı Ḫalvetî Pîr ‘Ömere telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün küntü kenziñ sırrıla mihmânıdur 

 20 Ol daḫı bil Mirim Halvetîye telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün maẓharı dôst bâġınıñ bûstânıdur 

 21 Ol daḫı fehm ile ‘İzzüddîne telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün bu ṭarîḳat sırrınıñ sulṭânıdur 

 22 Ol daḫı bil anı ṣadrüddîne telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün dürr-i a‘ẓam baḥrınıñ ol kânıdur 

 23 Ol daḫı bil Seyyid-i Yaḥyâya telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün faḫr-i ‘Acem ẕikr olan ‘irfânıdur 

 24 Ol daḫı bil kim Pîr-i Mevlâya telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün ‘ilm-i ẓâhir ‘ilm-i bâṭın kânıdur 

 25 Ol daḫı Tâcüddîn Kayṣarîye telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün ‘ilm-i sırrı ‘ilm-i Ḥaḳ pinhânıdur 

 26 Ol daḫı ‘Aliyyüddîn ‘Uşşâḳa telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün ‘aṣr-ı ‘âlem derdleriñ dermânıdur 

 27 Ol daḫı fehm-ile Şemsüddîne telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün bu ṭarîḳat ehliniñ merdânıdur 
 28 Ol daḫı Vehhâb-ı Elmaluya telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün ol Muḥammed nûrınıñ mihmânıdur 

 29 Ol daḫı bil anı Eroġlına telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün ẕât-ı Ḥaḳda irdügi Raḥmânıdur 
 30 Ol daḫı bil kim Sinân Ümmîye telḳîn eyledi 
  Anuñ-içün ḳurılan ṣâdıḳlarıñ meydânıdur* 
                                                
* 30-31 beyitler arasında Ü ve HP'de şu beyitler de bulunmaktadır: 
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 31 Cümlesiniñ rûḥına biñ biñ taḥıyyât u selâm 
  Ṭâlib-i Ḥaḳ olana himmetleri erzânîdur 

 
26 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Yâ İlâhî vaḥdetiñ bir ḥaddi yoḳ ‘ummân mıdur 
  Yâ ḳulum sen geldügüñ yol her ḳula âsân mıdur 

 2 Yâ İlâhî dâr-ı ‘izzet dinilen menzil nedür 
  Ḳıldıġım saña hidâyet herkese iḥsân mıdur 

 3 Pâdişâhım çâresizler derdine dermân nedür 
  Añlama ‘aşḳım benüm her dertsüze dermân mıdur 

 4 Pâdişâhım her ḳuluñda yoḳ mıdur ‘ilm ü kemâl 
  Ṣaḳla râzıñ, her şeye ben virdügüm ‘irfân mıdur 

 5 Luṭf idüp her ḳula ḳılsañ vaṣlıñı iḥsân n’ola 
  Açma bu sırrı saḳın her gördügüñ insân mıdur 

 6 Muṣṭafânıñ ḥurmetiyçün eyleme senden cüdâ 
  Ġam yime sen her kişi baña ulu burhân mıdur 

                                                                                                                                                   
 Ol daḫı bil oġlı Süleymâna telḳîn eyledi 
 Ṭâlibîne irişen bu tevḥîdiñ feyżânıdur 
 
 Ol daḫı bil oġlı Zıyâ’îye telḳîn eyledi 
 Keṯret içre seyr ilinde seyr iden rûḥ-ḫânıdur 
 
    Ol daḫı bil oġlı Süleymâna telḳîn eyledi 
 Ṭâlibîne irişen bu tevḥîdiñ feyżânıdur 
 
 Ol daḫı Seyyid ‘Ali Hâşimîye telḳîn eyledi 
 Keṯret içre câm-ı vaḥdet feyżiniñ ‘atşânıdur 
 
 Ol daḫı bil oġlı Zıyâ’îye telḳîn eyledi 
 Keṯret içre seyr ilinde seyr iden rûḥ-ḫânıdur 
 
 Ol daḫı Şeyh Muḥammed Ispartavîye telḳîn eyledi 
 Anuñ-içün ṭâlibîne ṣunduġı sükkârıdur 
 
 Ol daḫı Şeyḫ İbrâhîm Elmalıya telḳîn eyledi 
 Ehl-i ‘uzlet ehl-i vaḥdet Ḥaḳḳ-ıla bâzârıdur 
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 7 Vir Sinân Ümmîye sen bir toġrı yol dergâhıña 
  Fażlıñ olmasa yolumda ḳurduġı erkân mıdur 
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 1 Kevn ü mekândan geçeniñ 
  Menzili ‘arşu’llâh olur 
  Yoḳluḳ meyinden içeniñ 
  Varlıġı kenzu’llâh olur 

 2 Her kim ki ister yârını 
  Bıraḳsın elden varını 
  Gören dostuñ diẕârını 
  Bugün fenâ-fi’llâh olur 

 3 İren faḳrıñ tamâmına 
  Ḳanar vuṣlatıñ câmına 
  Fenâ-fi’llâh maḳâmına 
  Ulaşan maḥvu’llâh olur 

 4 Her kim ki terk-i cân olur 
  Bir cânına biñ cân olur 
  Nefsini fehm eyler bilür 
  Hem ‘ârif-i bi’llâh olur 

 5 Berzaḫ iliniñ âfeti 
  Pür-nûr olur şeḳâveti 
  ‘Âşıḳlarñ ziyâreti 
  Oldur ki beytu’llâh olur 

 6 Bulan bu ‘aşḳıñ dadını 
  Keşf eyler ‘ilm-i bâṭını 
  Muḳarreb eyler adını 
  Ḥâl-ile ehlu’llâh olur 

 7 Maḳṣûdımuz öñden ṣoña 
  Budur ki dirüm ben saña 
  Sırdur seni viren aña 
  Tevḥîd-i ẕâtu’llâh olur 
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 8 ‘İlm ü ‘irfân olur sözi 
  Sırr-ı Furḳân olur özi 
  Her ḳande kim baḳar gözi 
  ‘Ayn-i ḳudretu’llâh olur 

 9 Bilmez olur ṣolın ṣaġın 
  Seyrân ider dôstuñ bâġın 
  Anca ṭuyar cân ḳulaġın 
  Ḫıṭâb-ı sırru’llâh olur 

 10 Bî-nişândur soyladıġı 
  Lâ-mekândur yayladıġı 
  Dâ’im dilde söyledigi 
  Ol küntü kenzu’llâh olur 

 11 Ḳanda kim var Ḥaḳ meydânı 
  Almayalar degme cânı 
  Zirâ ki her cân mülküni 
  Ṣanma ki ‘aşḳu’llâh olur 

 12 Şol cân ki ‘aşḳıñ yiridür 
  Kâmil gerekdür arıdur 
  Kâmil ki şol ‘aşḳ eridür 
  Dâ’im işi Allâh olur 

 13 Ümmî Sinânıñ irdügi 
  Cânını ḳurbân virdügi 
  Dâ’imâ anuñ gördügi 
  Cemâl-ı ẕâtu’llâh olur 
 

28 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 1 Gel berü ey lâ-mekân şehrinde ḳılan seyr-i yâr 
  Nâ-murâd ol dü-cihânıñ naḳşına ḳılma naẓar 

 2 Meyl idüp mülk-i Süleymâna ıraġ olma şehâ 
  Tâ ki dildâr illerinde olmayasın ḫôr u zâr 

 3 Ġâfil olma ḳıl ḥaẕer bunda giriftâr olmadan 
  Dü-cihânıñ leẕẕetinde ‘aşḳ-ıla eyle firâr 
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 4 Ger dilerseñ kim bulasın anda sen dârü’s-selâm 
  Gel fenâdan öñ fenâ ol gel fenâ ḳıl iḫtiyâr 

 5 Ġam yime dârü’l-belânıñ miḥnetinden fâriġ ol 
  Eyleme hergiz ḳarâr kim bulına dârü’l-ḳarâr 

 6 Gir belâ meydânına gel yoḳluġı eyle ḳabûl 
  Tâ varup seyr-i ma‘a’llâh seyrine ire bâzâr 

 7 ‘Aşḳ-ı derdiñ şiddetinden fâriġ olma ey göñül 
  Tâ visâl-i nevrûzından açıla yevmü’l-bahâr 

 8 Baġlayupdur on sekiz biñ ‘âlemiñ bendindesin 
  Ẕât-ı ‘aşḳ-ıla seni sen avlayup eyle şikâr 

 9 Hey ecel peymânesinden ṣunmadın çarḫ u felek 
  Ġâfil olma ġâfil olma gözüñ aç cânıñ uyar 

 10 Câmı cânânıñ elinden nûş umarsañ ‘aşḳ-ıla 
  Başı meydâna ḳoyup cânı fedâ ḳıl yüri var 

 11 Her kime cânân gerekse cânına aġyâr olur 
  Bil cihândan geçmeg-ile kimse bulmaz vaṣl-ı yâr 

 12 Ḳanı şol dünyâ sarâyında getür kimdür bulan 
  ‘Aḳl u cândan geçmeden kim bulısardur baḫtiyâr 

 13 Bî-nişân u lâ-mekânıñ illerinde şâh olan 
  ‘Aşḳ-ıla derde giriftâr oldılar çün bî-şümâr 

 14 Kim ki ‘aşḳ-ıla fenâda zâr u giryân olmadı 
  Ḳalısar yevmü’l-cezâ şehrinde bî-şek âh u zâr 

 15 Ey Sinân Ümmî saña yâr olmaġa yarın o şâh 
  Gel bugün bu âyin ü erkânı eyle târ-u-mâr 

 
29 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ṭur yola gir kârıbândan ḳalma kim yaġı basar 
  Ḫânümânıñ elde iken eylegil aña ḥiṣâr 
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 2 Ḳorḳaram ben kimseye ḳılmaz vefâ çarḫ-ı felek 
  Ġaflet içinde bu ‘ömrüm yayını bir gün yaṣar 

 3 Bunda vü anda belâdan bulmadı hergiz ḫalâṣ 
  Her kim İblîsiñ yolına uġrayup ayaḳ baṣar 

 4 Her ki ġafletden uyanmaz kim naṣîḥat diñleye 
  Ol kişiniñ gözini yarın cehennem açısar 

 5 Ḫalḳ içinde adımız dervîş ü ṣûfî ehl-i dil 
  İllâ meger ehl içinde olmışuz kim bî-baṣâr 

 6 Ger ‘inâyet olmaya ferd-i Çalabdan âh u vâh 
  ‘Aḳl-ı rûḥânî çerisin leşker-i nefsim baṣar 

 7 Gör Sinân Ümmî cihân mâlın direnler ḥırṣıla 
  Rızḳını yer içer ancaḳ artuġın lâ-büd ḳuṣar 
 

 
30 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 ‘Âşıḳıñ bir çâresi var zâr u giryândur yanar 
  Yâr elinden yarası var yüregi ḳandur yanar 

 2 Ṭudaġı çat çat yarılup ṣararup beñizleri 
  Ṭaşı fânî cânı bâḳî dôsta mihmândur yanar 

 3 Mâsivâ sevdâsına baş egmeyen merdâneler 
  Dôstı derdiyle hemîşe kâmil insândur yanar 

 4 Ṭâlibiñ yoḳdur ḳarârı zâhidiñ ferdâsına 
  Vuṣlat-ı dîẕâra ḳarşu cânı ḳurbândur yanar 

 5 Gelmesün diñ zâhide ‘aşḳ ehliniñ yaġmasına 
  Döymez ‘aḳlı ehl-i derdiñ devr-i külḫândur yanar 

 6 N’ola anuñ yolına cümle ‘âlem olsa fedâ 
  Muṣṭafânıñ ‘aşḳına çün baş ile cândur yanar 

 7 Yanmaġa yoḳdur liyâḳat sende çün-kim urma lâf 
  Göricek pervâne şem‘i âyin erkândur yanar 
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 8 ‘Âr u nâmus döymez anuñ ẕâtınıñ envârına 
  Çün başa sevdâsı geldi adıla ṣandur yanar 

 9 ‘Aşḳ odınıñ vaṣfını bizden ṣoran alsın ḫaber 
  Ḳılsa germiyyet kemâli iki cihândur yanar 

 10 ‘Âşıḳıñ cânı anuñ pervânesidür bî-gümân 
  Yanduġınca yanmaḳ ister ṣad hezârândur yanar 

 11 Dil ne söylerdi Ḫudânıñ nuṭḳı olmasa ‘aceb 
  ‘Aşḳ odınıñ gör kemâlin adı ‘irfândur yanar  

 12 Bülbül irincek gülüñ envârına ṭurmaz dili 
  Dâ’imâ gülzâra ḳarşu zâr u efġândur yanar 

 13 Yâre ḳarşu yandı baġrı derd-ile ḳaynar ciger 
  Ṭaşına baḳan ne bilsün Ümmî Sinândur yanar 

 
31 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün (Fa‘lün) 

 1 Ḫasta-diller derdiniñ dermânı ‘aşḳu’llâhdur 
  Şol göñüller ṣıdḳınıñ îmânı ‘aşḳu’llâhdur 

 2 Lâ diyen illâ dimez evvel bâzârda añla kim 
  Hem muvaḥḥid mü’miniñ burhânı ‘aşḳu’llâhdur 

 3 Lâ-mekân deryâsına baḥrî olan ‘âşıḳlarıñ 
  Her kelâmı gevher-i ‘irfânı ‘aşku’llâhdur 

 4 Ġayret-ile ġayr-i Ḥaḳdan ṣaḳlayan dil mülkünü 
  Ḥikmet-ile her nefes mihmânı ‘aşḳu’llâhdur  

 5 Câm-ı vuṣlat şerbetin nûş eyleyenden al ḫaber 
  Ehl-i vaḥdet ḫamrınıñ dükkânı ‘aşḳu’llâhdur 

 6 Âh idüp aġladuġından añlamañ lâf ü güẕâf 
  Ehl-i derdiñ cânınıñ cânânı ‘aşḳu’llâhdur 

 7 Bu Sinân Ümmîyi siz bende-i aġyâr añlamañ 
  Ẓâhir ü bâṭın anuñ sulṭânı ‘aşḳu’llâhdur 

 
 



43 

32 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Nûş idelden câm-ı ‘aşḳı cânımuz mestânedür 
  İrdügi esrârı sırrıñ ‘âlemi raḥmânedür 

 2 Ol şarâbı kim bugün ‘aşḳıñ elinden içdi cân 
  Tâ ezel bezm-i elestiñ ḳurduġı meyḫânedür 

 3 İrişüp cân bülbüliniñ mest ü ḥayrân olduġı 
  ‘Âlem-i aṣliyyeden ol gördügi reyḥânedür 

 4 Ḥamdü li’llâh Ḥaḳ bugün ḥaḳḳa’l-yaḳîndan açdı râz 
  Gördügi cânıñ ezelden baḳduġı seyrânedür 

 5 Ol ḥaḳîḳat şehrine sulṭân olan cânâneye 
  Bu vücûdum ḳafesi ancaḳ misâfirḫânedür 

 6 İrmeyen bilmez benüm ‘aşḳ-ıla ġavvâṣ olduġum 
  Tevḥîd-i ẕât-ı İlâhî dinilen ‘ummânedür 

 7 Zühd ü taḳvâ menzilinden geçdi cân eyler vedâ‘ 
  Varduġı dâr [ol] ene’l-ḥaḳ söyleyen meydânedür 

 8 Bu fenâ mülkünde ‘aşḳa cân virüp baş oynadan 
  ‘Âşıḳıñ aḥvâli sırrın kim bilür merdânedür 

 9 İsm-i a‘ẓam ‘aşḳına ẕikrinde vuṣlat bulduġum 
  Ḥayy ü Bâḳî ẕât-ı a‘lâ pâk olan sübḥânedür 

 10 ‘Aşḳ alup benden beni ẕâtında ḳurbân itdügi 
  İki ‘âlem emrine fermân olan sulṭânedür 

 11 İḫtiyârımla degüldür bu diliñ şerḥ itdügi 
  Nuṭḳ-ı Raḥmândur cesed aña bugün berḫânedür 

 12 Bu ḫarâb olmış göñül cân u cihân terk eyleyüp 
  Ol ḥaḳîḳat şem‘ine par par yanan pervânedür 

 13 Vaḥdetiñ envârına ġarḳ olduġından ‘aşḳ-ıla 
  Daḫı ‘aḳla gelmedi Ümmî Sinân divânedür 
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33 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 ‘Âşıḳıñ ḥâlin ṣorarsañ tevḥîdiñ ḫammârıdur 
  Nûş ider ‘aşḳıñ şarâbın dü cihândan farıdur 

 2 Girmez anuñ sem‘ine hiç kimseniñ efsânesi 
  Cân ḳulaġından gelen ol Ḫâliḳıñ güftârıdur 

 3 Var-ıla yâr olmaḳ ister kim ki yoḳ olmaḳ gerek 
  Sırr-ı kenzu’llâha iren dü cihân deyyârıdur 

 4 Añla sırdan kim şerî‘at ḳapusında evliyâ 
  Şöyle bil kân-ı ḥaḳîḳat baḥrınıñ güftârıdur 

 5 Zâhidâ gel ‘ârife baş egmege ‘âr eyleme 
  Bî-nişân u lâ-mekân bâzârınıñ tüccârıdur 

 6 Lâ diyen illâ dimez tevḥîd-i ẕâtıñ nûrına 
  Meẕheb-i cân ṣanduġı ṭâlibleriñ efkârıdur 

 7 Sen bu sırdan zühdüñ-ile añlamazsın zâhidâ 
  Cân virüp cânânı bulmaḳ ‘âşıḳıñ ol kârıdur 

 8 Biz fenâ-ender-fenâ olduġumuz ṭañ gelmesün 
  Cânımız ol küntü kenziñ maẓharınıñ yârıdur 

 9 Kim cihânıñ varlıġın dilden terâş eyler bugün 
  Anı ḥayrân eyleyen bu vuṣlatıñ envârıdur 

 10 Ol ki Baġdâdî ene’l-ḥaḳ söyleyen Manṣûrı gör 
  Dôsta ḳurbân eylemek cân ‘âşıḳıñ ḫôş kârıdur 

 11 Ey cehennem ḳorkusından nâsı ġam-nâk eyleyen 
  Bizi yoḳdan var iden ‘âlemleriñ Settârıdur 

 12 Neylesün ‘ârif cihânıñ naḳşını hem ẕevḳını 
  Lâ-mekânıñ gevherin alup ṣatar tüccârıdur 

 13 Soñradan irmiş degüldür devlete Ümmî Sinân 
  Tâ ezel ḳâlû belâ bâzârınıñ ‘aṭṭârıdur 
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34 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Bülbül iseñ gel berü nûr-ı gülistân bundadur 
  ‘Âşıḳ iseñ hem daḫı verd-ile reyḥân bundadur 

 2 Ṭâlibiñ efsâne ṣanmân baġrını çâk itdügi 
  Pâdişâhıñ her naẓar baḳduġı seyrân bundadur 

 3 Ṣûret-i cismânîye ḳılma naẓar gir içerü 
  Ḥaḳ Ta‘âlâ ögdügi aḥsen-i insân bundadur 

 4 Zâhidâ dersiñ senüñ ḥarf ü ḥurûfuñ baḥṯıdur 
  Dört kitâbıñ ma‘nisi âyât-ı Ḳur’ân bundadur 

 5 ‘İlm-i ḥikmetden ledünnîden gelen güftâra baḳ 
  Tâlib-iseñ gel berü tevḥîd ü ‘irfân bundadur 

 6 Nice baḥrıñ mevcidür gel gör saña şerḥ itdügüm 
  La‘l ü yâḳût u cevâhir dürr ü mercân bundadur 

 7 Gel Sinân Ümmîye baḳ gör kim nice ḳaynar ṭaşar 
  Ḳaṭredür illâ ki ol deryâ-yı ‘ummân bundadur 

 
35 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Zâhidâ sen ‘ilm-i ḥaḳḳı tevḥîdi ‘irfânda gör 
  Dürr-i a‘ẓam ister-iseñ ḥaddi yoḳ ‘ummânda gör 

 2 Aḥsen-i taḳvîm dinildi şânıña insân-iseñ 
  Geç bu ṣûret naḳşını gel ma‘ni’i insânda gör 

 3 Sûre-i Seb‘u’l-meṯânîdür bizüm tefsirimüz 
  Aç gözüñ Ümmü’l-kitâbıñ vechini baḳ sende gör 

 4 Ẓâhir ü bâṭın hezârân derdiñe ‘ayn-i devâ 
  ‘İlm-i ġayb-ıla kemâl-i ḥikmeti Loḳmânda gör 

 5 Maẓhar-ı ‘ilm-i Ḫudâ bil ḳalbiñi ey baḫtlu 
  Ḥaḳ buyurdı kim bu remzi âyet-i Ḳur’ânda gör 
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 6 Ten fenâdur ḳıl fenâ evvel fenâ ölmezden öñ 
  Cân beḳâdur ir beḳâya sen seni Raḥmânda gör 

 7 Ey Sinân Ümmî ṣaḳın aldanma aġyârdan arın 
  Gün bugündür ir bugün ol yâr-ıla mihmânda gör 

 
36 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Pâdişâhım cânımız sen câna duş olmaḳ diler 
  Ġayr varlıḳdan geçüp senüñle ḫôş olmaḳ diler 

 2 Tevḥid-i ẕâtıñdan ayrılmaz gerekmez ‘âlemi 
  Vaḥdetiñ deryâsınıñ maḥvında nûş olmaḳ diler 

 3 ‘Ârif-i bi’llâh olan ṭa‘n eylemez güftârıma 
  Ẕât-ı deryâ-yı ḥaḳîḳat birle cûş olmaḳ diler 

 4 İsm-i a‘ẓam ḥurmetiyçün añladum ben ‘âşıḳı 
  Vuṣlatıñ bâġında ḥayrân ser-ḫôş olmaḳ diler 

 5 Göñlüme ṣordum ḫaber virdi baña Allâh içün 
  ‘Aşḳ-ı Ḥaḳdan ġayrısından şöyle boş olmaḳ diler 

 6 Sırrımıñ remzinden aldum ‘azm idüp açar ḳanad 
  Maḥv u ġarḳıñ sırrına irmekde ḳuş olmaḳ diler 

 7 Vaḥdetiñ nûrı-y-la naḳḳâş olmaġa şâhım senüñ 
  Bu Sinân Ümmî âḫardan bî-nuḳûş olmaḳ diler 

 
37 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey Ḫudâ cânḤażretiñden luṭf-ıla iḥsân diler 
  Düşmüş ‘iṣyân deñizine ‘afv-ıla ġufrân diler 

 2 Ẕerre deñlü raḥmetiñle cümle ‘âlem ġarḳ olur 
  Ey niçe miskin ḳuluñ var derdine dermân diler 

 3 Gün gibi günden ‘ayân rûşen ḳılursın ‘âlemi 
  Pertev-i nûr-ı cemâliñ bir kezin ḫandân diler 
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 4 Ḳıl ‘inâyet fażlıñ-ıla ḳalmasun bî-çâreler 
  Yalvarup ḥüsnüñ bâġında ḥüsnüñe seyrân diler 

 5 Fâsıḳine ṭa‘n içün degül bizüm niyâzımız 
  Çünki anlar Ḥażretiñden zecr-ile zindân diler 

 6 Ṭalmaġa ‘ummân-ı ‘aşḳa baş urup merdâneler 
  İster anlar kim getüre dürle virüp mercân diler 

 7 Şol münâfıḳlar Ḥaḳı ẕikr eyleyenlerden ḳaçar 
  İstemezler Ḥaḳdan illâ zift-ile ḳaṭrân diler  

 8 Kimseler ḥaḳ dergâhından ḳahr-ıla dûr olmasun 
  Anuñ-içün her nefes ḳalbinden ol ḫıẕlân diler 

 9 Dôst yolında cânı ḳurbân eyleyen merdâneler 
  Ṭop idüp baş atmaḳ içün göz urup meydân diler 

 10 ‘Âra ḳalmaz kâra ḳalmaz ‘âşıḳ-ı mestâneler 
  Cümlesinden el çeküben zâr u ser-gerdân diler 

 11 Ey Sinân Ümmî yüri ehl-i belâ ḥizbinden ol 
  Zire anlar yâr elinden derdine dermân diler 

 
38 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Yâ İlâhî her nefesde cân saña mihmân diler 
  Baḥr-ı ẕâtıñ pertevinden luṭf-ıla iḥsân diler 

 2 ‘Âşıḳıñ yoḳdur murâdı dü cihânda ẕerrece 
  Küntü kenziñ varlıġından sırr-ı cân seyrân diler 

 3 On sekiz biñ ‘âlemi ref‘ eyleyüp öñden ṣoña 
  Bî-nişân ü lâ-mekân illerine ṭayrân diler 

 4 Ẕât-ı deryâ-yı ḥaḳîḳatdur murâdı ‘ârifiñ 
  Anuñ-içün baġrı biryân gözleri giryân diler 

 5 Yoḳluġı varlıḳ deñizine atup Ümmî Sinân 
  Yoḳluġı yoḳ var-ıla bir ḳaṭrede ‘ummân diler 
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39 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Gel temâşâ ḳıl ne söyler ‘âşıḳ-ı divâneler 
  Cür‘a-i Seb‘u’l-meṯânîden içen mestâneler 

 2 Mâsivâ renginden aṣlâ ḳomamış nâm ü nişân 
  Vaḥdetiñ deryâsına ġavvâṣ olan şâhâneler 

 3 On sekiz biñ ‘âlemi terk eylemiş öñden ṣoña 
  Cümle ‘ilmiñ ma‘nisi baḥrındaki dürdâneler 

 4 Küllî varlıḳ maḥv olıncaḳ ġayrı ḳalmaz arada 
  Küntü kenze maẓhar olur ṣâdıḳ-ı merdâneler 

 5 İşiden innî ene’llâhdan ḫıṭâbı dem-be-dem 
  Sem‘ine girmez anuñ hiç ġayrıdan efsâneler 

 6 Gizli râzı gün gibi fâş eyler ol bî-iḫtiyâr 
  Gün gibi günden ‘ayân olup gelen ḫum-ḫâneler 

 7 Maḥrem-i ẕât-ı İlâhîsin bugün ḥaḳḳa’l-yaḳîn 
  Ey Sinân Ümmî ne bilsün sırrıñı bî-gâneler 

 
40 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 ‘Ârifiñ ḳalbinde her dem ‘alleme’l-esmâsı var 
  ‘Âşıḳıñ ḳalbinde her dem ma‘şûḳuñ sevdâsı var 

 2 Sırrına ḥâlen tecellî eylemiş ol pâdişâh 
  Ehl-i vaḥdet ehl-i vuṣlat ẕevḳınıñ ra‘nâsı var 

 3 Kâmil insân on sekiz biñ ‘âlemi câmi‘-durur 
  ‘Âlemiñ ḳalbinde her dem âyet-i kübrâsı var 

 4 Gerçek erler Ḥaḳ yolında varlıġın eyler fenâ 
  Sâlikiñ ḳalbinde Ḥaḳdan ġayrınıñ ifnâsı var  

 5 ‘Âr ider ‘âriflere baş egüben ḥaḳ görmege  
  Daḫl ider daḫḫâlı gör nâ-ḥaḳ yire da‘vâsı var 
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 6 Dersini İblîsden alup küfrini îmân ṣanur 
  Münkiriñ ḳalbinde naḳş olmış ḳurı ġavġâsı var 

 7 Küfr ü îmân neydügin fehm eylemez yoḳdur necât 
  Fâsıḳıñ ḳalbinde her dem İblîsiñ iġvâsı var 

 8 Vâḥid ü Ferd ü Aḥaddur dâ’imâ ẕikr itdügi 
  Ẕâkiriñ ḳalbinde her dem tevḥîdiñ deryâsı var 

 9 Ḥamdü li’llâh çoḳ şükür iḥsânına yoḳdur ‘aded 
  Şâkiriñ ḳalbinde her dem şükr ider Mevlâsı var 

 10 Ḥikmeti vü ḳudreti çoḳ Ḫâliḳ-ı Yezdânımıñ 
  Münkiriñ ḳalbinde lâsı mü’miniñ illâsı var 

 11 Âşinâsından ḫaberdâr olmayup ġuṣṣa çeker 
  Zâhidiñ ḳalbinde her dem cennetiñ ferdâsı var 

 12 Gün gibi âşkâredür ‘âşıḳlara tevḥîd-i ẕât 
  Ḳulle-i Ḳâf üzre ṭurmış âdemiñ ‘Anḳâsı var 

 13 Mü’miniñ mir’âtı mü’mindür beli ḥaḳḳa’l-yaḳîn 
  Ol Muḥammed Muṣṭafânıñ nûrınıñ ebhâsı var 

 14 Dir Sinân Ümmî bizüm maḳṣûdumuz Hûdur hemân 
  Anuñ-içün ġayrısından ḳalbiñ istiġnâsı var 

 
 

41 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ḳalb içinde bulduġum [hep] evliyânıñ sırrıdur 
  Ḥamdü li’llâh çoḳ şükür hem Muṣṭafânıñ nûrıdur 

 2 Dersiñi ḫatm eyledüñ diyü işâret eyleyen 
  Oldur ol maḥbûb-ı ‘âlem cümleniñ ol varıdur 

 3 Ẓulmet-i nefsiñ ‘aẕâbından beni şâẕ eyleyen 
  Cân u dilden evliyâya göñlümüñ iḳrârıdur 

 4 Kim bu sırra irmese insân gelür ḥayvân gider 
  Cûş iden âb-ı revân bu ẕikrimiñ envârıdur 
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 5 Evliyânıñ himmeti ḳıldı fenâ-ender-fenâ 
  Tevḥîd-i ẕât-ı İlâhî göñlümüñ mi‘mârıdur 

 6 Ḥamdü li’llâh çoḳ şükür ṭoġdı sa‘âdet şems ü mâh 
  Bir ḳula ḳılsa hidâyet dâ’imâ naṣrânîdür 

 7 Küfr ü ẓulmet perdesinden ḳurtılaldan cânımız 
  Dir Sinân Ümmî şükür her dem diliñ tekrârıdur 

 
42 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Pâdişâhım sen bizi var eyledüñ ḥikmet budur 
  Ḳudretiñle kendüñe yâr eyledüñ raḥmet budur 

 2 Dilime nuṭḳ eyledüñ söyler ki Allâh ismiñi 
  Şey’ idindüñ Rabbim olduñ şânıña minnet budur 

 3 Bî-nihâyet luṭfuñ oldur keşf-i Ḳur’ân eyledüñ 
  Muṣṭafâ devrinde geldüm ‘âleme ḥurmet budur 

 4 ‘İlm ü ‘irfânıñ güliyle cân dimâġın ṭoyladuñ 
  Enbiyâlar evliyâlar irdügi leẕẕet budur 

 5 Kâ’inâta gelmişem bir gelmeyeydüm bir daḫı 
  Ḥamdü li’llâh ẕâtıñı ẕikr eylerem fırṣat budur 

 6 ‘Arş u kürsî kâ’inâta ṣıġmadum didüñ ‘ayân 
  Mü’miniñ ḳalbinde pinhân olduġuñ ‘izzet budur 

 7 On sekiz biñ ‘âlemiñ sen Ḫâliḳısın bî-gümân 
  Ṣûretim insân yaratduñ cümleden nuṣret budur 

 8 Bî-niyâz oldum caḥîmiñden na‘îmiñden bugün 
  Her neye emr eyleseñ cân üstine niyyet budur 

 9 Kim tecellî kim tesellî çoḳ temennâ ḳıldılar 
  Çün bize derdiñ müyesser eyledüñ ṣoḥbet budur 

 10 Gerçi ‘âşıḳ ḥayretiñ şem‘indeki pervânedür 
  ‘Ayn ü şîn ü ḳâf içinde ‘ârife ḳurbet budur 
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 11 Mürşid-i kâmil yüzinden vechiñe ḳıldum naẓar 
  Kisvet-i ‘izzet dinilen başıma devlet budur 

 12 Ey Ta‘âlâ ḳanḳı fażlıñ vaṣfını şerḥ eyleyem 
  ‘Aşḳ derdiñ cur‘asın nûş eyledüm mürvet budur 

 13 Vuṣlatıñ peymânesinden nûş idelden cânumuz 
  Şâhidem ḳıldum şehâdet ṭâlibe vaḥdet budur 

 14 Görmüşem Ḳur’ân içinde muştuladuñ sen beni 
  Ẕikr iderseñ mürvetiñden adımı raġbet budur 

 15 Geldüginden aṣṣı ḳıldı ‘âleme Ümmî Sinân 
  Gerçi mücrim ismi ile añılan ümmet budur 

 
43 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey kemâlım var diyen ḳanı kemâlıñ ḳandedür 
  Yûsuf-ı Ken‘ân iseñ göster cemâlıñ ḳandedür 

 2 Yir ü gök ü  ‘arş u kürsî cümle ‘âlem Ḫâliḳıñ 
  Ey seḫâvet ehliyem diyen nevâliñ ḳandedür 

 3 Nice biñ taḫt islerin bir taḫtaya bindürdiler 
  Tâc u taḫtum var diyen gör mülk ü mâlıñ ḳandedür 

 4 Ḫvâceniñ ṣalı öñünce yilişirler ḫvâceler 
  Nâzıla ten besleyen baḳ noldı ḥâliñ ḳandedür 

 5 ‘İlm içinde çoḳ kemâlim var diyü baḥṯ eyleyen 
  Yarın ol meydâna getür ḳîl ü ḳâliñ ḳandedür 

 6 Ey cihânda pehlevânum diyü da‘vâ eyleyen 
  Dîv-i nefsiñ basmaġa pes getür âliñ ḳandedür 

 7 Bir ṭoġansın bunda seni bir şikâre ṣaldılar 
  Uçmaġa dôstdan yañaya perr ü bâliñ ḳandedür 

 8 Niçe biñ ḳand ü şeker ṣâḥibleri ṣaçın yolar 
  Ṣanki aġzı aġu dolmuş pes zülâliñ ḳandedür 
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 9 Ey Sinân Ümmî ne ‘aceb ‘âleme daḳ eyledüñ 
  Çek başıñı ḥırḳaya ey dervîş şâliñ ḳandedür 

 
44 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Dilde Ḥaḳdan ġayrı güftâr eylemez dervîşler 
  Cânda ‘aşḳdan ġayrı bir kâr eylemez dervîşler  

 2 Lâ-mekândan geldiler evvel yine andan âḫar 
  Ḳonmaġa bir mülke iḳrâr eylemez dervîşler 

 3 Dünye vü ‘uḳbâ hevâsın dem-be-dem medḥ eyleseñ 
  Ḥubbunı ḳalbinde hiç var eylemez dervîşler 

 4 Cân virüp cânânı bulmaḳdur murâd ancaḳ hemân 
  Bunda bundan özge bâzâr eylemez dervîşler 

 5 Ẕikr olunsa dôst ḳanda gözden aḳar acı yaş 
  Sevmege Allâhını ‘âr eylemez dervîşler 

 6 Mürşid-i kâmil yüzinden seyr idüp dildârını 
  Ḥaḳ bilür kim meyl-i aġyâr eylemez dervîşler 

 7 Yâr elinden yaralansa yanduġından şâd olur 
  Gam çeküp ol derde tîmâr eylemez dervîşler 

 8 Kanda varsa ‘aşḳa uyar ḳalbi ‘arşu’llâh olur 
  Ḥırṣa virüp göñlini dâr eylemez dervîşler 

 9 Döşegi ṣabrıñ tevekkül yaṣdıġına söykenüp 
  Ḥaḳdan ayruḳ kimseden çâr’eylemez dervişler 

 10 Gelse ḳaçmaz ḳaçsa ḳoġmaz cengi yoḳ dünyâ-y-ıla 
  Naḥnü ḳasemnâdan iḳrâr eylemez dervişler 

 11 Mâsivâ rengin ḳoma dilden ṣaḳın Ümmî Sinân 
  Ẕât-ı Ḥaḳdan ġayrı efkâr eylemez dervîşler 
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45 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 ‘Âşıḳ ol yârı ḫacâlet çekmeden ḳaçup sever 
  Tâ ebed derd-i firâḳat çekmeden ḳaçup sever 
  İntiẓârı yek işâret çekmeden ḳaçup sever 
  Ola mı hergiz beşâret çekmeden ḳaçup sever 
  Ḥâṣıl-ı kelâm ḫasâret çekmeden ḳaçup sever 

 2 Ey ḳılan da‘vâ-yı merdân ḳılmayasın hîç maḳâm 
  Ol fenâ-ender-fenâ ḳalmaya hergiz nik ü nâm 
  Maḥv olursañ ‘aşḳa küllî varlıġıñ ḥaḳdur tamâm 
  Yâr-ıla kim yâr olur görmez dinür ḥaşr ü ḳıyâm 
  Neylesün ‘âşıḳ ḳıyâmet çökmeden ḳaçup sever 

 3 ‘Âşıḳ-ı merdâne Ḥaḳdan ġayrıya dil virmeye 
  Dü cihânıñ sevgüsi ḳalbine anuñ girmeye 
  ‘Aşḳa fermân olmayan böyle selâmet görmeye 
  Ḳanḳı dilde derd-i yâr olsa melâmet irmeye 
  Gelmesün diyü ḳasâvet çekmeden ḳaçup sever 

 4 ‘Âşıḳ oldur mürşid-i kâmilden ayırmaz gözini 
  Ṣad hezârân biñ belâ gelse çevirmez yüzini 
  Neylesün Mecnûn olup Leylîye virmiş özini 
  Vuṣlat-ı yârıñ elinden hîçe ṣatmış nâzını 
  Görmeyem diyü melâmet çekmeden ḳaçup sever 

 5 ‘Ârife dirler cihânda sevdügin bulmuş niçün 
  Vaḥdetiñ deryâsına baḥrî olup ṭalmış niçün 
  ‘Âşıḳ-ı bî-çâre derdine devâ ḳılmış niçün 
  Didiler Ümmî Sinân maḥbûba yâr olmış niçün 
  Olmaya âḫır nedâmet çekmeden ḳaçup sever 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey ṭarîḳat düşmeni bil kim nedür bu şerr ü şûr 
  Dem-be-dem Allâh diyen ‘âşıḳlara senden ġurûr 
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 2 Kendüñe maġrûr olup ḫannâsa virdüñ özüñi 
  Her nefes ḳalbiñde iġvâ eyleyen ol fi’ṣ-ṣudûr 

 3 Kibr-ile ṭâ‘at ḳılursın nefsiñe maġrûr olup 
  ‘Âşıḳa ẓann-ıla baḳduñ cümlesi oldı ḳuṣûr 

 4 Nefsiñi emmâreden ḳurṭarmaġa var çâre ḳıl 
  Ḳılmaya tebdîl aḥsen vechiñi yevmü’n-nüşûr 

 5 Vay saña kim ehl-i inkâr zümresinden olasın 
  Şol ḳıyâmetde yerinden ṭurıcaḳ ehl-i ḳubûr 

 6 ‘Ârifiñ ‘ilm-i rumûzın bilmeyen ey bed-fi‘âl 
  Seb‘a’i seyrân idüp gel gör nedür andan ẓuhûr 

 7 Varlıġı terk itmeyince vara irilmez ‘ayân 
  Sözime ṯâbit-durur İncîl ü Furḳân ü Zebûr 

 8 Evliyânıñ nuṭḳına çün lâ diyenlerdür şaḳî 

      Rehberi Fir‘avn olur ḥaḳḳ-ı Kelîmü’llâh-ı Ṭûr 

 9 Dört kitâbıñ ṯâbiti ẕât-ı Hûdur ḥakka’l-yaḳîn 
  Ey bu tevḥîdden ḫabersiz gey ṣaḳın olma ki dûr 

 10 Kendü sırrın bilmeyen virmez ḥaḳîḳatdan ḫaber 
  Çünki bu yolda delilimdür benüm şîr-i Ġafûr 

 11 Nâzil oldı çün anuñ ḥaḳḳında Ḥaḳdan hel etâ 
  Noḳṭavî dirler aña iren olur ehl-i sürûr 

 12 Her kim irdi Seyyid-i Muḫtâra oldur bil veli 
  Ḳalbine inzâl ider anuñ kelâmu’llâh u nûr 

 13 Bu Sinân Ümmî ne söyler remzini añlan ‘ayân 
  Ey ḫaristân ehli var bu ġafleti terk eyle tur 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 ‘Ârif-iseñ vir ḫaber kim ma‘nî-i muṭlaḳ nedür 
  Nâtıḳ-ısañ işbu yolda söyle kim el-ḥaḳ nedür 
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 2 Ṣorduġum ‘ayb olmasun ‘âr itmez aṣlın ṣoylayan 
  ‘Âşıḳıñ ‘azm itdigi menzil-i istiġrâḳ nedür 

 3 Men ‘aref sırrın bilen virsin bize bir ḫûb kelâm 
  Lâ-yıla illâdan olan muḫtelif aḫlâḳ nedür 

 4 Kenz-i maḫfî sırrınıñ esrârını söyler dilim 
  Ehl-i ‘aşḳa lâ diyüp İblîs oḳın atmaḳ nedür 

 5 Feẕküru’llâhe ḳıyâmen ḫôş ṣırâṭa’l-müsteḳîm 
  Berzaḫ ili perdesin bu ẕikr-ile açmaḳ nedür 

 6 Bil ki fetvânıñ nedür taḳvâsı añlañ ‘ayân 
  Ġayr-ı Ḥaḳḳa devr idüp Hûdan dönüp ḳaçmaḳ nedür 

 7 Dört kitâbıñ ma‘nisi yek noḳtadan oldı ‘ayân 
  Ṭâlibe ḥadd ü ḥicâb olan ḳara vü aḳ nedür  

 8 Nefsini fehm eyleyendür ‘ârif-i bi’llâh olan 
  ‘Ârifiñ ḳalbini envâr eyleyen işrâḳ nedür 

 9 ‘Arş ü kürsî cem‘ idüp vâḥid ḳılan kimdür bugün 
  Küntü kenziñ ma‘nisinden oḳınan evrâḳ nedür 

 10 Pîr yüzinden bildüñise âb-ı ḥayvân neydügin 
  Feyż-i Aḥmedden gelen âb-ı revân ırmaḳ nedür 

 11 Münkir-i rü’yâ degülseñ yek naẓar ḳıl sen saña 
  Cân göziniñ gözlüginden görünen gel baḳ nedür 

 12 Ẕâtına maẓhar olan insândan olmış bî-ḫaber 
  Zâhidiñ meyl eyledügi ḥûrî vü uçmaḳ nedür 

 13 Lâ kelâmından geçen añlar bu ẕikriñ ma‘nisin 
  Dir Sinân Ümmî anuñ envârına müştâḳ nedür 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Mest ü ḥayrân ister iseñ baḳ gözinden bellüdür 
  Ṭoġrı kerbân ister iseñ ṣor izinden bellüdür 
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 2 Nûr-ı îmân berḳı urup yüzinden envâr ṣaçar 
  Kâmil insân ister iseñ beñizinden bellidür 

 3 Ṣanasın kim her kelâmı la‘l ü mercândur dizer 
  ‘Ârife yâr olmaġa diñle sözinden bellüdür 

 4 Şol kişiniñ ‘aḳlı vardur aġzınıñ dadın bilür 
  Elini şol aşa ṣunmaz kim ṭuzından bellüdür 

 5 Ehl-i zerḳıñ ḥîlesinden ġâfil olma gey ṣaḳın 
  Yeyüp içdügi ḥarâmdur boġazından bellidür 

 6 Ma‘rifet ḳamışı dadın bilmeyenden ḳıl ḥaẕer 
  Dem-be-dem yeşil ḳabın yir, cevizinden bellüdür 

 7 Ehl-i küfrüñ ḳaç yanından ṣoḥbet itme fâriġ ol 
  Ḥaḳḳa bâṭıldur deyüben ġarażından bellüdür 

 8 Her sözi bir zehr-i mârdur uġrasa baġrıñ biçer 
  Câhili söyletme hemân gör yüzinden bellüdür 

 9 Cehl ü ẓulmet ḳaplamışdur müdde‘îniñ ḳalbini 
  Ḥaḳ kelâmı ṭoġrı gelmez geñizinden bellüdür 

 10 Aṣlı esfel ṭopraġınıñ balçıġıdur münkiriñ 
  Açma râzıñ yoḳla gör evvel özinden bellüdür 

 11 ‘Âlim ü ‘âmil naṣîḥat ehli olan kişiler 
  Ḫalḳı Ḥaḳḳa da‘vet eyler âvâzından bellüdür 

 12 Mest ü ḥayrân ‘âşıḳıñ yolında ḳurbân eyle cân 
  Ṭut ḳulaġıñ Ḥaḳḳ eşiginde nâzından bellüdür 

 13 Ehl-i ḳâliñ ḳalbi çigdür anuñ-içün ḳan döker 
  Bir vilâyet nevbahâr olsa yazından bellüdür  

 14 Degme kimse menṣûb olup erlik aşın yiyemez 
  Ṭâli‘in ṭut kişiniñ gör yıldızından bellüdür 

 15 Bu Sinân Ümmîyi tevḥîd ḫâke yeksân eylemiş 
  Esdigince bâd-ı ‘aşḳıñ yol tozundan bellüdür 
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49 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

 1 Mevlâm ‘aşḳıñ bize a‘ẓam îmâmdur 
  Uyaldan ṭâ‘atum küllî tamâmdur 

 2 Bu ‘aşḳa virmişem ben iḫtiyârım 
  Ne kim ḳılsa baña faḫr u ġınâmdur 

 3 Baña ‘aşḳ olmayıncaḳ dü cihânda 
  Eger ẕevḳ u eger ‘işret belâmdur 

 4 Baña kim ‘aşḳa tevbe ḳıl dir ise 
  Benüm bu ‘aşḳ atam-ıla anamdur 

 5 Eger biñ pâre ḳılsalar tenimi 
  Ben ‘aşḳa lâ dimezem baḫt-ı nâmdur 

 6 Bu ‘aşḳıñ vaṣfını bizden ṣoranlar 
  Biliñ kim tâ ezelden âşinâmdur 

 7 Eger benden kim isterse naṣîḥat 
  Ḳomasun ‘aşḳı bu ‘âlî-maḳâmdur 

 8 Maḥabbet nârına bu dil yanaldan 
  Benüm âh-ıla zârum ṣubḥ u şâmdur 

 9 Baña vir derdi dermân al diyenler 
  Benüm derdim devâ-yı ve’s-selâmdur 

 10 Anuñ ẕikri beni külḫân idelden 
  Yunur ‘âşıḳlara cânım ḥammâmdur 

 11 Ḫudânıñ fikridür cânım çerâġı 
  Daḫı derdi baña dermân-ı tâmdur 

 12 Baña bu ‘aşḳa kim oldı ḳulaġuz 
  Anı Allâh sevindürsün du‘âmdur 

 13 Sinân Ümmî bu ‘aşḳa yâr olaldan 
  Yoġ oldı varlıġı bir ḳurı nâmdur 
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50 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

 1 Eyâ cân issi cân saña mufaḫḫar 
  Mufaḫḫardur mufaḫḫardur mufaḫḫar 

 2 Senüñ fikriñle olmuşdur musaḫḫar 
  Musaḫḫardur musaḫḫardur musaḫḫar 

 3 Şehâ derdiñden ayrılmaḳ be-ġâyet 
  Mükedderdür mükedderdür mükedder 

 4 Didüm vaṣlıñdan ayırma didigüm 
  Müdebberdür müdebberdür müdebber 

 5 Seni her kim sever geçmek varından 
  Muḳarrerdür muḳarrerdür muḳarrer 

 6 Saña cân dil vireli dü cihândan 
  Muṭahhardur muṭahhardur muṭahhar 

 7 Viṣâliñ şerbetin cân nûş idelden 
  Müsekkerdür müsekkerdür müsekker 

 8 Cemâliñ pertevinden iki ‘âlem 
  Münevverdür münevverdür münevver 

 9 Eger vechiñdeki beñden ṣorarsañ 
  Müdevverdür müdevverdür müdevver 

 10 İki boynuñdaġı zülf-i siyâhıñ 
  Berâberdür berâberdür berâber 

 11 Viṣâliñ vaṣfı şerḥinde zebânım 
  Muḳaṣṣardur muḳaṣṣardur muḳaṣṣar 

 12 Bi-ḥamdi’llâh vefâñuz ben ġaribe 
  Müyesserdür müyesserdür müyesser 

 13 Dil ü cân bûy-ı vaṣlıñ ni‘metinden 
  Mu‘aṭṭardur mu‘aṭṭardur mu‘aṭṭar 
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 14 Saña mir’ât-ı ekber câna cânân 
  Peyamberdür Peyamberdür Peyamber 

 15 Teberrük cânın al Ümmî Sinânıñ 
  Ḳalenderdür ḳalenderdür ḳalender 

 
 

51 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

 1 İlâhî minnetim dîẕârıñadur 
  Bilürsin şefḳatim hep yârıñadur 

 2 Ḳapıñda boyın egerler İlâhî 
  ‘Âşıḳlarıñ ‘azmi naẓârıñadur 

 3 Eger var ise ṣuçların baġışla 
  Ṣıġındıḳları çün ḥiṣârıñadur 

 4 Düşüp yanduḳları derdiñden ey dôst 
  Firâḳ u ḥasretiñle zârıñadur 

 5 Bularıñ ġayrıdan yoḳdur murâdı 
  Hemân ẕâtıñdaġı esrârıñadur 

 6 Dili ismiñdedür gözler ḫayâliñ 
  Göñül verdükleri gülzârıñadur 

 7 Baña uyduḳları her dem yoluñda 
  Senüñ cân virmege bâzârıñadur 

 8 Firâḳıñ nârına ṣalma İlâhi 
  Yaraşıkları çün envârıñadur 

 9 Dirig itme Ḥabîbiñ ḥurmetiyçün 
  Sefer vaṣlıñ bâġında dârıñadur 

 10 Bularuñ ṭurduġı sevgi, cemâlim 
  Vireyin didügüñ iḳrârıñadur 

 11 Sinân Ümmî gibi mücrim degüldür 
  Ümîẕ ṭutduḳları hep varıñadur 



60 

 12 Benüm yüregimiñ derdi oñulmaz 
  Hemân gözüm senüñ tımarıñadur 

 
 

52 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

 1 Bulamadum cihânda ṭoġrı bir yâr 
  Kime râzum açarsam oldı aġyâr 

 2 Gelür bir kimse yâram ben saña dir 
  Görürem ol daḫı izimden avlar 

 3 Kimi dir kim yolıña ṣâdıḳam ben 
  Ki turmaz ḳavline ol daḫı aldar 

 4 Anı ḳor bir daḫı ister buluram 
  İder çün ol daḫı bir ġayrı bâzâr 

 5 ‘İyâl ü ehl-i beyt ü ḳul ḳaravaş 
  Baḳaram hîç degül benümle pür-yâr 

 6 Ana vü ḳardaş ü ḳavm ü ḳabîlem 
  Baña düşmân oluban itdi inkâr 

 7 Sitârem böyle oldu ṭâli‘im çün 
  Biraz ḥayrân oluban ḳıldum âh zâr 

 8 Tefekkür baḥrına ṭaldum temâmet 
  Bu sırrı açmadum özüm ṭolu nâr 

 9 Ṭâḳatum ṭâḳ olup belim büküldi 
  Ṣarardı beñzim añlamadı aġyâr 

 10 Fiġân idüp didüm yâ Rab ṣuçum ne 
  Didi beni ḳoyup ḳandasın ey yâr 

 11 Severseñ beni sev baña yaḳin ol 
  Benem saña dü ‘âlemde vefâdâr 

 12 Çevürdüm Ḥaḳḳa maḫlûḳdan yüzimi 
  Tesellî ḳıldı Ḥaḳdan buldum envâr 
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 13 Ḫaṭâmıñ yirine ḳıldı ‘aṭâlar 
  Ṣuçumı gizledi benüm o Settâr 

 14 Bi-ḥamdi’llâh gözüm açdı o Fettâḥ 
  Uyardı uyḳudan oldum ṣafâdâr 

 15 Sinân Ümmî ża‘îfi sen İlâhî 
  Ḳapıñdan ayırma olmasun işi zâr 
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 1 Dervîş olanıñ göñli virândur 
  Derd-i yâr-ıla cigeri ḳandur 

 2 Gizlidür ḥâli ṭoġrıdur yolı 
  Baġçesi güli tâze ṭurandur 

 3 Ḫalḳ-ıla daşı Ḥaḳḳ-ıla işi 
  Top idüp başı yola girendür 

 4 Gezer cihânı sever Sübḥânı 
  Mürşid eline yüzler sürendür 

 5 Ne gelse başa yimez endîşe 
  Tevekkül Ḥaḳḳa ḳılup ṭurandur 

 6 Bulsa bir işin aḳıdur yaşın 
  Top idüp başın Ḥaḳḳa irendür 

 7 Kimse bilimez arar bulımaz 
  Daşın gözleyen maḥrûm ḳalandur 

 8 Daşına baḳan göñlini yaḳan 
  Şol ġayr-i Ḥaḳḳa göñül virendür 

 9 Yürür sırr-ıla özi nûr-ıla 
  ‘Aşḳ-ı yâr-ıla beñzi ṣolandur 

 10 Bülbüldür güle ḳarışmaz ile 
  Dôstuñ envârı gülin direndür 

 11 Ümmî Sinâna düşme gümâna 
  Bir gizli kâna eli irendür 
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Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

 1 Ey ehl-i cefâ sende ṣafâ bil ki ṣad hezâr 
  Hergiz yime ġam olduñ ise derde giriftâr 

 2 el-Faḳru faḫrî diyicegiz Seyyid-i Kevneyn 
  Devlet anuñdur kim dü cihânda ola deyyâr 

 3 Ḳo benligi bende oluban bendi ḫalâṣ it 
  Ṣayd eyleye bendesini ol bende-i Settâr 

 4 Derd-i Ḫudânıñ baḥrına ṭal itme tevaḳḳuf 
  ‘Aşḳ-ıla yâr ol ki saña yâr olmaya aġyâr 

 5 Tende iken ol ‘arż olunan nûr-ı emânet 
  Mâni‘ ḳoma cehd eyleyüben keşf ola esrâr 

 6 Kevn ü mekânıñ naḳşını pâk eyle göñülden 
  Naḳḳâşa iriş ġayrıya aldanmaġıl zinhâr 

 7 Ẓıll-ı ‘arşı bil añlarısañ ehl-i ġamıñdur 
  Anuñ-içün çekdi cefâ ol Seyyid-i Muḫtâr 

 8 Ḳahr-ıla luṭfuñ ‘illetidür añla rumûzı 
  Küfrüñ içinde bulunur bil îmân u envâr 

 9 Derdi anuñ ‘âşıḳlara bil ‘ayn-ı devâdur 
  Ḳıldı binâ cevr ü cefâdâşı-y-la dildâr 

 10 İsdek olsa kişide ister anı dem-be-dem 
  Merdâne olan dôst yolına eylemedi ‘âr 

 11 Sen de anı cân u göñülden istedüñ ise 
  Ümmî Sinân ṣaḳın belâdan eyleme ifrâr 
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Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

 1 Gerçek mürîd gerçek eriñ bir ḳatresin baḥre ṣayar 
  Nâḳıṣ olan nefse uyar sükkerini zehre ṣayar 
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 2 Kendü bilisinde ḳalan ‘ilm-i ledün bilmeyiser 
  Mürşidine egri baḳan luṭfını hem ḳahra ṣayar 

 3 Ḥaḳḳa yaḳın olan kişi çoḳ bilür ellerden işi 
  Münkir olan evliyânıñ kerâmetin siḥre ṣayar 

 4 Gerçek ‘âşıḳ olan kişi meydâna ḳor cân u başı 
  Budur yâr seveniñ işi her ne gelse faḫra ṣayar 

 5 Âḫir zamân dervîşine aldanma sen Ümmî Sinân 
  Küfrüñ imân bilür ṣanma îmânıñı küfre ṣayar 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 ‘Âşıḳ nâmından uṣandum gerek âvâre ḳılsunlar 
  Bugün vaṣlıña el ṣundum gerek pür yâre ḳılsunlar 

 2 Niçe bir ḥasret-i hicrân daḳar dâr zülfüñe gerdân 
  Beni lâyıḳ gerek nûra gerekdür nâre ḳılsunlar 

 3 Ḳarârım gitdi selb oldı niçe bir eyleyem ġayret 
  Yirim sensüz gerek ḫâre gerek gülzâre ḳılsunlar 

 4 Niçe bir hasretiñ nârı beni iḥrâḳ ider her dem 
  Bugün vaṣlıñdan ayrılman gerek biñ pâre ḳılsunlar 

 5 Ḫayâliñ cânıma ḳıble gelüp ‘aşḳıñ îmâm oldı 
  Niyâzın il gerek yâre gerek aġyâre ḳılsunlar 

 6 Bugün meydân-ı ‘aşḳıñda şehîd olmaḳ murâdımdur 
  Buyur cellâd gerek maḫfî gerek âşkâre ḳılsunlar 

 7 Gel olursa eger senden geçer varlıḳ hevâsından 
  Sinân Ümmî ḳarâr ḳılmaz gerek biñ pâre ḳılsunlar 
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 1 Ṭurmaz dilim söyler oldum sırdan yine şikârım var 
  ‘Aceblemeñ söyledügüm ṣanasın iḫtiyârım var 

 2 Beni ḥayrân iden her dem ol Vâḥidiñ esrârıdur 
  Ötsün yine cân bülbüli bahâr irdi gülzârım var 

 3 Sır içinde sır dinilen fehm eyledüm neydügini 
  Melek bilmez ne bilsün cin ‘ilm içinde esrârım var 

 4 Saña bu elfâż-ı ma‘nâ nerden gelür dirseñ baña 
  Görilmez ḫaṭṭı gözile cân içinde yazarım var 

 5 Daḫı içerüden ḫaber vireyüm kim añlarısa 
  ‘Aḳıl göñül cânım ṭuymaz bir gizlüce bâzârım var 

 6 Ḳatre baḥre irincegez ‘âşıḳ ma‘şûḳ olur dirler 
  Gümânum yoḳ gerçek imiş benüm buña iḳrârım var 

 7 Her kim görüp gözden süzer ḫayâline irmez gider 
  Özden seven ‘âşıḳlara göstereyim dîẕârım var 

 8 Anuñ-içün bilmedigim görmedigim yiller eser 
  Fikr eyledüm ṣafâsından benüm benden firârım var 

 9 Ümmî Sinân ṭaşma yüri ‘aḳlıñı dir şaşma yüri 
  Geçme ḥayâ ḳapusından ṣanma ṣaḳın żarârım var 
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 1 Bu derde uġrayan kişi 
  Dîvâne olur ḫûludur 
  Böyledür bu ‘aşḳıñ işi 
  Her kim uyarsa delüdür 

 2 Feẕkürûnî didi Ḫudâ 
  Ḳur’ân-ıla itdi edâ 
  ‘Âşıḳlar mest olur Hûda 
  Hem sükker-ile balıdur 
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 3 Zâhid ṭoġrı söyle sözi 
  Daḫl odına yaḳma bizi 
  Ḥaḳḳı sevenleriñ yüzi 
  Gerçek erleriñ yolıdur 

 4 ‘Âşıḳlarıñ âh itdügi 
  Düni gündüze ḳatduġı 
  Bülbülüñ efġân itdügi 
  Baġçe degüldür gülidür 

 5 Derd-ile devrân eylemek 
  Cigeri biryân eylemek 
  Dîdârı seyrân eylemek 
  Bunlaruñ genc ü mâlıdur 

 6 Münkir yüri var ḥâliñe 
  Diken döşeme yoluña 
  Sunarsañ girmez eliñe 
  ‘Aşḳıñ maḳâmı uludur 

 7 Ümmî Sinân söyledügi 
  ‘Aşḳ deñizin boyladuġı 
  Nedür gör şerḥ eyledügi 
  Ṣâdıḳlarıñ aḥvâlıdur 
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 1 Kimse bilmez aḥvâlımı ‘aşḳ-ıla yâr olan bilür 
  Yedi iḳlîm dört köşeye ḥikmet-ile ṭolan bilür 

 2 İnceden ince bir sırdur añlayan bir ile birdür 
  Üç ḥurûfuñ dört kitâbıñ ma‘nisini bilen bilür 

 3 ‘Ayn ‘ayân eyler Ḥaḳḳı şîn şarâbın ṣunar sâḳi 
  Ḳâf ḳanâ‘at ḳapusında ṭurup secde ḳılan bilür 

 4 İki elif iki nûnuñ bir sîniñ ma‘nisi olan 
  Sırr iline sulṭân olur ölmezden öñ ölen bilür 

 5 Eyü âdem olan kişi Ḥaḳ yolında ‘adem gerek 
  Elif-ile mîmiñ dâlıñ terkîbini silen bilür 
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 6 Yidi yirden ṭoḳuz gökden ötesin seyr ider sâlik 
  Bunı böyle görenlere söylemedüm yalan bilür 

 7 Bu cânıñ irdügi ẕevḳı ne bilsün görmeyen kimse 
  Ümmî Sinânıñ aḥvâlın baḥr-ı ‘aşḳa ṭalan bilür 
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 1 Âh kim bu göñül hümâsı 
  Havâlara pervâz ider 
  Gâhî ḳonar bir ṣaḥrâya 
  Gâhî ḳonmaġa nâz ider 

 2 Gâhî gider seyyâh olur 
  Cümle cihâna şâh olur 
  Ne kendinden âgâh olur 
  Ne baña keşf-i râz ider 

 3 Gâhî düşer ḫâristâna 
  Meyl ider bâġ u bûstâna 
  Gâhî gelür gülistâna 
  Gül ‘aşḳından feryâẕ ider 

 4 Gâhî bir ġuṣṣaya ṭalar 
  Göñül gümân-ıla ṭolar 
  Gâhî cümle ġamı siler 
  Güldürüp beni şâẕ ider 

 5 Gâhî bir ister sevdügin 
  Bilmez olur n’işledügin 
  Gâhî gelüp ne didügin 
  Ṭurup fikr-i dırâz ider 

 6 Gâhî dünyâya el ḳaṭar 
  Ṭopṭolu ḥırs-ıla baṭar 
  Gâh fenâya yüz ṭuṭar 
  Cümle varın ‘ıvâż ider 
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 7 Gâhî eser yiller gibi 
  Gâhî ṭaşar seller gibi 
  Gâh açılur güller gibi 
  Vücûdum bahâr yaz ider 

 8 Gâhî aḳar gözüm yaşı 
  Yanar yüregim âteşi 
  Bencileyin böyle işi 
  Var ise belki az ider 

 9 Ümmî Sinânıñ yâ Ġani 
  Bildim ki çoḳdur ‘iṣyânı 
  Baġışlasın diyü seni 
  Dergâhıña niyâz ider 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 İlâhî dâr-ı vaṣlıñda bu cân olmaḳ diler ber-dâr 
  Çekildüñ dâra yâ ‘abdim ṣanursın olmaduñ sen var 

 2 İlâhî derd-mend olsam devâlar ḳılsañ eliñle 
  Ṭabibiñ oldum ey bendem ṣanursın ḳılmadım timâr 

 3 Ṭuṭuşup nâr-ı ‘aşḳıñla bu dil yanmaḳ diler yâ Rab 
  Ṣafâdan ṭuymaduñ sen kim özüñi eyledüm pür-nâr 

 4 İlâhî ḳılsun ‘âşıḳlar cemâliñ bâġını seyrân 
  İrişmez vaṣluma her kim baḳarsa naḳşıma zinhâr 

 5 Maḳâm-ı Hażret-i Ḳudsüñ müyesser eyleseñ yâ Rab 
  Yime ġam hergiz ey ‘abdim bezendi şânıña ḫôş-kâr 

 6 İlâhî gözlerim giryân olup görmek diler vechiñ 
  Hezârân yüzde göründüm meger sen ṭuymaduñ esrâr 

 7 Ḥabîbiñ Aḥmede yâ Rab mülâḳât eyleseñ bir dem 
  Muṣâḥib eyledim saña ki ṣanma olasın aġyâr 

 8 İlâhî cümle ‘âşıḳlar saña virmek diler cânlar 
  Gelen meydân-ı ‘aşḳımda benümle eyledi bâzâr 
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 9 Ḫudâvendâ Ḫudâvendâ bu dil senden naẓar ister 
  Hidâyet birle fażlımla anı ḳıldum baña ben yâr 

 10 İlâhî nefsimüz ṭâhir olup ṭurmaḳ diler senden 
  Ṣırât-ı müsteḳîm birle maḳâmın eyledüm ebrâr 

 11 Sinân Ümmî saña senden yaḳin olmaḳ diler yâ Rab 
  Benem ḥükm eyleyen şimdi vücûdında olup Settâr 
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 1 Kendi nefsiniñ ‘illetin bilmeyen insân degüldür 
  Hem rûḥınıñ ḥakiḳatın bulmayan insân degüldür 

 2 İnsân gelür ḥayvân gider İblîs anı ṭurmaz yider 
  ‘Aşḳ-ıla cümle ‘âleme ṭolmayan insân degüldür 

 3 Gerekse oḳusın yazsın gerek seyyâḥ olup gezsin 
  Bu tevḥîdiñ deryâsına ṭalmayan insân degüldür 

 4 Şeri‘atı bildim diyen ṭarîḳatı buldum diyen 
  Ḥaḳîḳatıñ güllerini yolmayan insân degüldür 

 5 Çün buyurdı Ḫayrü’l-beşer mûtû ḳable en-temûtû 
  Ölmedin öñ bunda iken ölmeyen insân degüldür 

 6 Daşı fenâ-ender-fenâ içi beḳâ-ender-beḳâ 
  Sırrı liḳâ-ender-liḳâ olmayan insân degüldür 

 7 İrenler tevḥîd-i ẕâta câmi‘ olur her ṣıfâta 
  Bu sırrıñ taḫtına sulṭân olmayan insân degüldür 

 8 Ṭıfl-ı ma‘nî ẕikr-i ḳalbî pir yüzinden taḥṣîl idüp 
  Sır ilinde ḳalb-i selîm bulmayan insân degüldür 

 9 Ümmî Sinân bu tevḥîdiñ ḥaḳîḳatın söyler yine 
  İmân-ı taḥḳîḳ es-selâm bulmayan insân degüldür 
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 1 Bir Allâhı ẕikr ideniñ gümânı hep ‘ayân olur 
  Ni‘metine şükr ideniñ müşkilleri beyân olur 
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 2 Bir Tañrınıñ ilhâmıdur söyledigim añlayana 
  Ẓâhir ẕikri bâṭın fikri cân evinde îmân olur 

 3 Gördücegüm söyleyeyin ‘aceblemeñ ḥâlim bilen 
  Ẓâhir bâṭın fenâ bulan sır iline sulṭân olur 

 4 Ṭop eyleyüp cân u başı her kim ki meydâna gele 
  Ẓulm eylemez Allâh aña hidâyeti burhân olur 

 5 Egri temeliñ üstine ṭoġrı tamâm olmaz binâ 
  Kim ki yoldan döner girü da‘vâsı hep yalan olur 

 6 Kim ki ḫalḳa döner yüzin dûr ider ol Ḥaḳdan özin 
  Baġlar anuñ ṣûret gözin görmez yolı ṭuman olur 

 7 Cân u cihânıñ terkini niyyet ipiyle baġlayan 
  Baġlayumaz bir şey anı düşvâr işi âsân olur  

 8 Baḥr-ı ẕâtıñ perteviniñ mevci gelür ṭurmaz aña 
  Maḥv eyleyüp varlıġını bir ḳaṭresi ‘ummân olur 

 9 Yoḳdur Sinân Ümmî gibi gerçi bu yolda bir gedâ 
  Niyyeti ḫâliṣ olmaġın yardımcısı ol Ḫân olur 
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 1 Ben ol dôsta virdüm göñül ‘aşḳ benüm ile yâr olur 
  Kim ki dôsta virmez göñül bu ‘aşḳ andan bîzâr olur 

 2 Benüm işim ol dôst-ıla gelür bu ‘aşḳ olur belâ 
  Bülbül gibi geldüm dile işüm âh-ıla zâr olur 

 3 Gözüm dôstı görmek diler vuṣlatına irmek diler 
  Gelür bu ‘aşḳ döker yaşın gözüm ṣanki bıñar olur 

 4 ‘Acebdür bu ‘aşḳıñ ḥâli ḳomaz dôsta vara yolı 
  Kim ki dôsta ṣunar eli ḳapar ‘aşḳa şikâr olur 

 5 Bir kulına dôst meyl ide gider bu ‘aşḳ anı güde 
  Ḳomaz bir laḥẓa unuda dilde sözi tekrâr olur 
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 6 Kim ki dôstuñ sözin söyler kim ki dôstuñ gülin yıylar 
  Dâ’im ‘aşḳ deñizin boylar yanar vücûdı nâr olur 

 7 Ümmî Sinânıñ dôst varın alup ‘aşḳa virmiş kârın 
  Anuñ-çün dilde esrârın yazar sözi güftâr olur 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Gelüñ görüñ bu ‘âşıḳlar bu tevḥîdiñ ḥiṣârına 
  Ḳonar gâhî ḳona geldi ezelden ḳonucılardur 
  Gelüñ görün bu ṣâdıḳlar bugün ‘aşḳıñ şarâbına 
  Ḳanar gâhî ḳana geldi ezelden ḳanıcılardur 

 2 Gelüñ ey merd-i ‘âḳıllar naẓar ḳıluñ bu sevdâya 
  Nice dil virdiler bunlar görüñ Hażret-i Mevlâya 
  Cenâb-ı ‘İzzete ḳarşu uçup dergâh-ı a‘lâya 
  Döner gâhî döne geldi ezelden dönücilerdür 

 3 Ṣalâdur ehl-i dermâna giden gelsün ṭuraġına 
  Ḳanı pervâneler yansun bu tevḥîdiñ çerâġına 
  Ḳarâr itmez bu cân hergiz bine ‘aşḳıñ burâġına 
  Biner gâhî bine geldi ezelden binicilerdür 

 4 Ḳanı bir ‘aḳl-ı evvel kim bu esrârı ḫaber virsün 
  Ḳanı bir ṭâlib-i esrâr bu ‘ilmi oḳıyup görsün 
  Budur ‘âşıḳlarıñ kârı ledünnî ‘ilminiñ dersin 
  Ṭanar gâhi ṭana geldi ezelden ṭanıcılardur 

 5 Ḫalâṣ olup geçer ġamdan düşerse bir kişi ‘aşḳa 
  İçer ol câm-ı vuṣlatdan yâr olursa başı ‘aşḳa 
  Sinân Ümmî ṣınanmışdur ezelden âteş-i ‘aşḳa 
  Yanar gâhî yana geldi ezelden yanıcılardur 

 
66 

 1 Evliyânıñ bâbına esrârın ṭuyan gelür 
  ‘Ahd eyleyüp ezelden ḳavlına uyan gelür 

 2 Ġayr-ı Ḥaḳḳa Ḥaḳ diyen ‘aşḳa göñül virmedi 
  ‘Aşḳ odına varlıġın yoḳluġa ṣayan gelür 
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 3 Ḥaḳ buyurdı ẕikr idüñ ben daḫı ẕikr ideyin 
  Erenler ṣoḥbetine Ḳur’âna uyan gelür 

 4 Kim ki sever Allâhı ġayrıyı ḳor va’llâhi 
  Bu yola cân u cihân terkine duyan gelür 

 5 Ḥaḳ buyurdı ẕikrime ṭan eyleyen ziyânlu 
  Muvaḥḥidiñ âvâzı münkire çıyân gelür 

 6 Erenler bâzârına yoḳluġuñ şikârına 
  Ḥaḳ yolında nefsiniñ putların ṣıyan gelür 

 7 Her kim ‘aşḳa yâr olur câna ṣafâ-kâr olur 
  Mâsivâdan dûr olur cevrine döyen gelür 

 8 Dört kitâbı oḳımaḳ ‘ayn u şîn u ḳâfıla 
  Gerçi güçdür zâhide ‘ârife ‘ayân gelür 

 9 Key ṣaḳın Ümmî Sinân nuṭḳ eyleme nâdâna 
  Câhile yâr olursañ aṣṣıña ziyân gelür 
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 1 Ben cânımı ol câna mihmân itsem gerekdür 
  Cân Yûsufın Ken‘âna sulṭân itsem gerekdür 

 2 Yüz ṭuṭṭum yollarına ‘azm itdüm güllerine 
  Bî-nişân illerine seyrân itsem gerekdür 

 3 Ben zâhidiñ ġavġâsın terk eyledim ferdâsın 
  Bu vücûdum ḳaṭresin ‘ummân itsem gerekdür 

 4 Gördüm yârı düşümde yoḳdur yañlış işimde 
  ‘Aşḳın anuñ başımda ṣayvân itsem gerekdür 

 5 Loḳmân oldum bir dine dükkân oldum verdine 
  ‘Âşıḳlarıñ derdine dermân itsem gerekdür 

 6 Gel berü pervânesin ‘aşḳ odına yanasın 
  Anca göñül ḫânesin külḫân itsem gerekdür 
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 7 Ümmî Sinânıñ cânı olsun dôstuñ mihmânı 
  Ġayru’llâhdan ben beni ‘uryân itsem gerekdür 
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 1 Be yârenler naẓar ḳıldum ‘âleme 
  Cânından ayrılan tenler iñiler 
  Ne gelürse söyler oldum dilime 
  Teninden ayrılan cânlar iñiler 

 2 Kimdür bu dünyâda güldüm diyenler 
  Maḳṣûdum murâdum buldum diyenler 
  Ḳanı şol yârdan ayrıldum diyenler 
  Aḳıdup gözinden ḳanlar iñiler 

 3 Fânîsin hey fânî cihân fânîsin 
  Derd-ile miḥnetiñ tamâm kânısın 
  Kimi eşin aldırmış kimi yavrısın 
  Âh idüp derdile şunlar iñiler 

 4 Bu ayrılıḳ bir ‘acâyib ḥâlımış 
  Bunda gelen uġrar ulu yolımış 
  Bülbülüñ efġânı hemân gülimiş 
  Oḳuyup dürlü destânlar iñiler 

 5 Ümmî Sinân eydür çıḳma yoluñdan 
  Allâhıñ ẕikrini ḳoma diliñden 
  Ṣabr it yüri var ne gelür eliñden 
  Sevdüginden ayrılanlar iñiler 
 

ZÂ’ 
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 1 Tevḥîd-i ẕâtıñ baḥrına ‘aşḳıla ṭalmayan bilmez 
  Ledünnî baḥrınıñ dürrin ṣarrâfı olmayan bilmez 

 2 ‘Âşıḳları ḥayrân iden tevḥîd-i ẕât envârıdur 
  Cân gözinden mâsivânıñ ṭozını silmeyen bilmez 

 3 Muḥammed nûrını görmek men ‘araf sırrıdur bildüm 
  Bir kâmil eriñ himmeti burhânı olmayan bilmez 
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 4 Erenleriñ sözi ḥaḳdur inanmayan münâfıḳdur 
  Ẓann u gümânı terk idüp ṣıdḳıla gelmeyen bilmez 

 5 Ma‘ânî baḥrınıñ vaṣfın Sinân Ümmî ider ıẓhâr 
  Nişân-ı lâ-mekândan bir nişânı olmayan bilmez 
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 1 Gel Ḥażrete müştâḳ-ısañ diñle bizüm aḫbârımız 
  Tehî görme şimdi bizüm Ḥaḳḳ-ıladur bâzârımız 

 2 Ben dôst-ıla dôst olalı cân ṣafâdan mest olalı 
  Gitdi şimdi elimizde degüldür iḫtiyârımız 

 3 ‘İlm-i esrârdan sözümüz ol dôsta baḳar gözümüz 
  Ḥaḳ varlıġı şimdi bizüm bahâr eyledi şârımız 

 4 Dilimde ẕikr eyledügüm göñlümde fikr eyledügüm 
  Ġayrı degül şimdi hemân Ḥaḳdur bizüm iḳrârımız 

 5 Ḥaḳ varlıġı geldi bize cân bâġını ḳıldı tâze 
  Bülbül olan gelsün beri bahâr oldı gülzârımız 

 6 Dôst meyini kime ṣuna ḳor cân u başı meydâna 
  Anuñ-içün esrük-durur şimdi bizüm güftârımız 

 7 Ol dôst baña oldı yaḳın varlıġıma ṣaldı aḳın 
  Söylemekde men ‘âcizem dile gelmez esrârımız 

 8 Ḥaḳḳa yaḳîn olan kişi terk ider yadı bilişi 
  Gitdi bizüm yâdımızdan bilişimiz aġyârımız 

 9 Ümmî Sinânı aradan çıḳardı bugün Yaradan 
  Oldur hemân sır ilinde oḳurımız yazarımız 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 İlâhî ḳanı ‘âlemde göre ẕâtıñ bir açuḳ göz 
  İlâhî ḳanı âdemde naẓarıñda ṭura aḳ yüz 
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 2 Zihî sulṭân-ı merdâne getürdi ḫalḳı meydâna 
  Saña tesbîḥ ider eşyâ eger dillü eger dilsüz 

 3 İlâhî aġladum güldüm kimem ben kendimi bildüm 
  Ki dergâh-ı ‘aẓîmiñde ki bir ẕerrece ben bir ṭoz 

 4 İşim yañlış gözüm baġlu dilim boş yüregim ṭaġlu 
  Bu ef‘âl-i ḳabâyiḥle aġardı saç ḳarardı yüz 

 5 İlâhî raḥmetiñ hergiz ki eksilmeye bir ẕerre 
  Ḳılursañ fażlıñı iḥsân iki ‘âlemlere düpdüz 

 6 Ḳanı başda şu devlet kim urıla kisveti ‘aşḳıñ 
  Ḳanı cânda şu ‘izzet kim ola derdiñ gice gündüz 

 7 Ḳanı ben miskine senden irişe derdime dermân 
  Ḳanı ben ża‘îfe bir dem ireydi bir naẓar añsuz 

 8 Şerîkiñ yoḳ naẓîriñ yoḳ velâkin ḫalḳa fażlıñ çoḳ 
  Ḥisâbı ḥaddi hergiz yoḳ ṣayılmaz nitekim yıldız 

 9 Hemîşe sen idüp iḥsân veli biz ideriz ‘iṣyân 
  Ḫaṭâmız maḥv idüp bizden olaydıñ sen de bir ḫôşnûẕ 

 10 Kerem eyle Ḫudâvendâ ḫaṭâ baḥrından al bizi 
  Nitekim acı deryâdan alurlar nimete pâk tuz 

 11 Direm kim yarıcım Allâh şefâ’atcim Resûlullâh 
  Ki burhânım Veliyyullâh budur bendeki bir ḥaḳ söz 

 12 Ḳapıña gelmişem acam ġanî dergâha muḥtâcam 
  Nitekim şâh ḳapusında boyuncuḳlar eger öksüz 

 13 Senüñ ḳapuñda ḳul çoḳdur ḥisâbı ḥaddan artuḳdur 
  Velâkin bir daḫı yoḳdur Sinân Ümmî gibi yüzsüz 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Kim ki Ḥaḳdan geldi Haḳḳa gitmege ‘âr eylemez 
  Her ne ḳılsa ḥaḳdur işi ġayrı bâzâr eylemez 
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 2 Kim ki Allâh ismini ḳalbinde tekrâr eyledi 
  ‘Ârifiñ oldur kemâli ġayrı tekrâr eylemez 

 3 Hem şerî‘at hem ṭarîḳat hem ḥaḳîḳat ehlidür 
  Ehl-i vaḥdet olmayanlar aña iḳrâr eylemez 

 4 Her kime menṣûb-ı ‘aşḳdan ṣunmadı Ḳassâm tâm 
  Lâ dir ol meydân-ı ‘aşḳa hergiz iḳrâr eylemez 

 5 Lâ-cerem dirler şerî‘at ehliniñ ṣarrâfıyuz 
  Lâkin ol vaṣl-ı liḳâya ḳaṭ‘-ı zünnâr eylemez 

 6 Didiler bunlara ebrâr ehlidür çün bî-gümân 
  Ehl-i Ḥaḳḳa lâ dimezse menzilin nâr eylemez 

 7 Her kime ef‘âl-i ‘âlem cür‘asından ṣundı Ḥaḳ 
  Dört kitâbı naḳl idersüñ hîç ögüt kâr eylemez 

 8 Şöyle bil nâsût-ı ‘âlem naḳşıdur bunlar hemân  
  Ṭâ‘atı ‘âdet ḳılurlar fi‘li ibrâr eylemez 

 9 Ehl içinde bunlara ḥayvân-ı nâṭıḳ ẕikr olur 
  ‘İlm-i uḫrâdan bular hiç kâr-ı esrâr eylemez 

 10 Muḫtaṣar elfâẓ-ı ma‘nâdan bu ‘âlem ḫalḳınıñ 
  Ḥâlini fâş eylesem ben illâ Settâr eylemez 

 11 Bu Sinân Ümmî’i siz câhil ü nâdân añlamañ 
  Ḫalḳ-ı ‘âlem ḥâline ‘âlimdür iẓhâr eylemez 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Biz ṭarîḳ-ı Ḫalvetî ‘âşıḳlarıñ ḫandânıyuz 
  Cân-ıla baş virmege dôst yolınıñ merdânıyuz 

 2 Biz çerâġı Şâh-ı merdân şem‘asından yandırıp 
  Anca dillerde ḥaḳâyıḳ şehri[niñ] şem‘dânıyuz 

 3 ‘Âlimü’l-ġaybıñ vücûdı nûrınıñ şehrindenüz 
  Bu ḳafes cisminde geldük ḥabs olan zindânîyüz 
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 4 ‘Âlem-i ġaybı şehâdetdür bizüm seyrânımuz 
  ‘Ârif-i billâh-i ‘âlem vâsıl-ı ferdânîyüz 

 5 Ṣûret-i faḳr ü fenâda ḫâke yeksânuz veli 
  Sîret-i mülk-i beḳânıñ nûr-ı gevherdânıyuz 

 6 Vuṣlat âbın içmeyenden gizlidür erkânımuz 
  ‘Âlem-i vaḥdet bâġınıñ meyiniñ mestânıyuz 

 7 ‘Arş u kürsî nüh felekdür dem-be-dem seyrânımuz 
  Ṣûret-i naḳş-ıla dôstlar añlamañ gerdânîyüz 

 8 Aṣlımuz aḥsen-i taḳvîm ‘âlem-i aṣliyyedür 
  İrmege ‘aşḳ-ıla ḥâẓır durmuşuz meydânîyüz 

 9 Erba‘în-i ḫalvetiñ ‘aşḳında ‘uzlet bekleyüp 
  ‘İlm ü ‘irfân iḳlîmin seyrân iden sırdânîyüz 

 10 Tevḥid-i ẕât-ı İlâhîdür bizüm varlıġımız 
  Ol ḥaḳiḳat baḥrına pertâb iden dürdânîyüz 

 11 Ḥaḳ bilür Allâhu a‘lem lâf u tezvîr eylemez 
  Dir Sinân Ümmî cihânda ṣâḥibü’l-vicdânîyüz 

 
74 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Yanmaġa ‘aşḳ odına külḫânı gözler cânımuz 
  Bûy-ı vuṣlat bulmaġa gülḫânı gözler cânımuz 

 2 Bî-nişândan gelmişiz biz lâ-mekân ehlindenüz 
  Gitmege ‘azm eyleyüp yol-ḫânı gözler cânımuz 

 3 Didiler çün-kim fenâdur ṭâlibiñ sermâyesi 
  Anuñ-içün her nefes selḫânı gözler cânımuz 

 4 ‘Aşḳa uyup dü cihândan el çeküp girdi yola 
  Ḥükmi fâş kendü nihân ol Ḫânı gözler cânımuz 

 5 Diñleyüp ġayrı ṣadâdan bulmamışdur ẕevḳını 
  Tâ ezel Ḥaḳdan gelen elḥânı gözler cânımuz 
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 6 Ḥaḳ buyurdı şânına çünkim ‘alâ ḫuluḳın ‘aẓîm 
  Pâyına yüz sürmege şol Ḫânı gözler cânımuz 

 7 Dir Sinân Ümmî ḥaḳâyıḳdur bize mülk-i beḳâ 
  Ḳulluġa geldük velî ḳul Ḫânı gözler cânımuz 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Dôst cemâli şem‘iniñ pervânesidür cânımuz 
  Anuñ-içün ol Muḥammed nûrıdur îmânımuz 

 2 Çün Muḥammed nûrına maẓhar yaratdı Lâyezâl 
  Tevḥîd-i ẕât-ı İlâhîdür bizüm burhânımuz 

 3 ‘Âleme geldük bugün illâ ki infâḳ olmaduḳ 
  Cân gözinden görinen oldur bizüm seyrânımuz 

 4 ‘Ayn ü şîn ü ḳâf ile geldük cihâna bî-gümân 
  Anuñ-içün ġayret-i Ḥaḳdur bizüm erkânımuz 

 5 Ehl-i ḳâl insâna degül yoḳdur aña sözimüz 
  Ehl-i ḥâl ‘âşıḳlara söyler bizüm ‘irfânımuz 

 6 Ehl-i ḥâliñ sırrını fehm eylemez nâdân olan 
  Dört kitâba lâ diyendür İblîs ü Şeytânımuz 

 7 Evliyâ bâbındadur ‘ilme’l-yaḳîn ḥaḳka’l-yaḳîn 
  Muṣṭafâ sırrından alur dersini mihmânımuz 

 8 Âyet-i Raḥmâna uyduḳ ḥamdü li’llâh çoḳ şükür 
  Ten ü dilden cân u dilden ẕikr olan Sübḥânımuz 

 9 Dir Sinân Ümmî bize mürşid olan Hûdur hemân 
  Evvel âḫır baḥriyüz Hûdur bizüm ‘ummânımuz 
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 1 Gel ey göñül bunda mekân ṭuṭulmaz 
  Fenâ mülki dirler oynar ütülmez 
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 2 Aldanup balına barmaḳ banarsañ 
  Sin içinde râḥat olup yatılmaz 

 3 Ḥaḳdan uṭan ḫâliṣ ‘amel ḳılagör 
  Ol bâzârda zerḳ u riyâ ṣaṭılmaz 

 4 ‘İbâdet günidir ṣoḥbet demidür 
  Nefsiñ hevâsına irüp yetilmez 

 5 Cümle ‘âlem saña fermân olursa 
  Senüñ eksikleriñ oñup bitilmez 

 6 Yelmeyince bugün Raḥmân yolına 
  Yarın varup raḥmetine baṭılmaz 

 7 Nefs-ile yâr olup Ḥaḳdan uṣanma 
  Ölüm gelicegez ḳovsañ aṭılmaz 

 8 Ḥaẕer ḳıl zaḥmına uġrama ṣaḳın 
  Yavuzdur İblîsiñ oḳı kütülmez 

 9 Ḥaḳ yolında saña yoldaş olmaġa 
  Degme bir kimseniñ başı çatılmaz 

 10 Yardımı Ḥakdan um erligi senden 
  Tevḥîd-ile varan ṭaşra aṭılmaz 

 11 Ḳoñ gitsün eglemeñ Ümmî Sinânı 
  Geç ḳalursa erenlere ḳaṭılmaz 

 
ŞÎN 
77 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 İlâhî evvel ü âḫır sücûd eyler saña her baş 
  Ki sensin Bâṭın u Ẓâhir bilen sensin olan sen fâş 

 2 Senüñdür ‘izzet ü nuṣret senüñdür ṣan‘at u ḳudret 
  Bu on sekiz biñ ‘âlemdeki sensin ṣâḥibü’n-naḳḳâş 

 3 Beni ‘aşḳıñ eli ṭutdı senüñ meydân-ı derdiñde  
  Yüzimi eyledi cârî özümi eyledi ferrâş 
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 4 Ne söyler sözde dilim var ne yazar ḫaṭda elim var 
  Ki sensin ḥükm iden ben bir ḳurı ṣûret hemân göz ḳaş 

 5 Şu deñlü ‘âcizem nidem ne dilim var ki şerḥ idem 
  Ḳarınca ḳadrim üstine ḳodılar ṣanki bir ṭaġ ṭaş 

 6 İlâhî derd-i ‘aşḳıñdur başumda ḥükm iden sevdâ 
  Yaḳar ḥasret nârın gâhi aḳıdur gözlerimden yaş 

 7 Zehi sulṭân-ı ‘âlî-şâh senüñdür bu yüce dergâh 
  Fedâdur yolıña her gâh hezârân biñ göñül cân baş 

 8 Eger dünyâ eger ‘uḳbâ ki sen emr itmeseñ ey şâh 
  ‘Ademden ‘âleme kimse getürmez dâne-i ḫaşḫâş 

 9 Sinân Ümmî bugün fażlıñ ḳapusında durup aġlar 
  Senüñdür ḳancaru gitsün eger ḫâliṣ eger ḳulmaş 

 
78 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Gel berü ey ma‘nî baḥrından ḳılan mevc-ile cûş 
  Nicedür ḥâli cihânıñ bir tefekkür eyle ḫôş 

 2 Gel berü ey ‘âleme ṭâḳ idüben gögsin geren 
  Bir naẓar ḳıl kâ’inâta ‘ibret ehliyle buluş 

 3 Kimlere ḳalmışdur evvel yâ ḳalısardur kime 
  Kimleriñ taḥt-ı sarâylarında ötmez bayḳuş 

 4 Kimleri ḫandân idüp aġlatmamışdur ‘âḳıbet 
  Yâ kimi ḥayrân idüben ḳılmadı sırrını ḫôş 

 5 Var mıdur bir şey aña kim olmaya maḥv u fenâ 
  İllâ Tañrı olısar anuñdur bâḳî ṭuruş 

 6 Var mıdur bir şey aña kim olmaya hîç ibtidâ 
  İbtidâ olan bulısar intihâ ṣavtını gûş 

 7 Ṭuymaduñ mı Âdemi evvel nice zâr eyledi 
  Senden öñdin göçdi ammâ cevr-ile ḳondı ḳonuş 
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 8 Ṭuymaduñ mı enbiyânıñ her birinden bir ḫaber 
  Şerḥ idüp şerrâḥlar aḥvâlın nice ḫaṭlar ḳomuş 

 9 Kim-durur bu ejdehânıñ aġzına başı gide 
  Ḳurtulup bula necâtı zehrini ḳılmaya nûş 

 10 Kim-durur bu siḥr-bâzıñ uġrına uġrar yolı 
  Ṣaġ selâmet gide bundan mekrine olmaya ṭuş 

 11 Ḳanḳı kimsedür bu ṭarrâz ile oynar aldanup 
  İtmeye maġbûn u maḥrûm ḳılmaya avcını boş 

 12 Ḳanḳı erdür merd oluban ḳalbi şehrin ṣaḳlaya 
  İtmeye bunuñ kemâlinden ḫayâlinden nuḳûş 

 13 Ey Sinân Ümmî bunuñ fitnelerinden kim ḫalâṣ 
  Buldısa var ṭapusında ol seni sen aña ḳoş 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 1 Eyâ cânlar içinde cân fedâdur yoluña cân baş 
  Be-ḥaḳḳ-ı âyet-i Ḳur’ân fedâdur yoluña cân baş 
  Göñüller derdine dermân fedâdur yoluña cân baş 
  Efendim Maẓharî Sulṭân fedâdur yoluña cân baş 

 2 Eyâ kâmil arasında ledünnî ‘ilmine kânım 
  Yüzüm sürmege pâyıña güz eyyâmın küyer cânım 
  Ḳarârım yoḳ benüm sensiz ki sensin dînim îmânım 
  Efendim Maẓharî Sulṭân fedâdur yoluña cân baş 

 3 Yañıldum gerçi işimde ki bir yañlış bâzâr itdüm 
  Ḫaṭâmız ṭutma luṭf eyle dönüp andan güzâr itdüm 
  Ḳurâb adıyla bülbülüñ adın añmaġa ‘âr itdüm 
  Efendim Maẓharî Sulṭân fedâdur yoluña cân baş 

 4 Bilürsin derd-i ‘aşḳıñla ki muḥkem baġladum özüm 
  Güderem ḳanda giderseñ iziñden ırmazam gözüm 
  Eger cehrî eger maḫfî ki va’llâhi budur sözüm 
  Efendim Maẓharî Sulṭân fedâdur yoluña cân baş 

 5 Gümânum gitdi bi’llâhi ki buldum sırrıñı bende 
  Fırâḳıñ âteşi her dem ḳarâr itmez yanar cânda 
  Eger yaḫşı eger yatlı olupdur bâbıña bende 
  Efendim Maẓharî Sulṭân fedâdur yoluña cân baş 
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 6 Senüñ himmet-i ‘âliñle gelür bu dilime sözler 
  Ḳaṭaram aġzıña lâyıḳ her âdem aşına ṭuzlar 
  Kör olsun iki ‘âlemde iki yüze baḳan gözler 
  Efendim Maẓharî Sulṭân fedâdur yoluña cân baş 

 7 Bi-ḥamdi’llâh pirim buldum gerekmez ġayrı pir baña 
  Bi-ḥamdi’llâh yârım buldum gerekmez ġayrı yâr baña 
  Bi-ḥamdi’llâh nûrum buldum gerekmez gayrı nûr baña 
  Efendim Maẓharî Sulṭân fedâdur yoluña cân baş 

 8 Bu mıdur ẓannıñ ey şâhım uyam ‘âlemde aġyâra 
  Ṭoḳunmasun diyü lâkin müdârâ eylerem ḫâra 
  İrelden dest-i dermânıñ oñuldı bende hep yâra 
  Efendim Maẓharî Sulṭân fedâdur yoluña cân baş 

 9 Sinân Ümmî senüñ yoluñda bir ḳâṣır keşifiñdür 
  Hemişe mürvetiñ umar ki bir ‘âciz żâ‘îfiñdür 
  Teraḥḥum ḳıl kerem eyle ki bî-çâre naḥîfiñdür 
  Efendim Maẓharî Sulṭân fedâdur yoluña cân baş 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey göñül çaṭmadı saña kimse baş 
  Bâri ṭurma yaluñuz bellerden aş 

 2 Cehd ḳıl kim irişesin menzile 
  Niçe bir aḳa gözüñden acı yaş 

 3 Ḫalḳ-ı ‘âlem ḥâline aldanmaġıl 
  Saña maṭlûb olmayısar bir ḳumaş 

 4 Key ṣaḳın bend olma ḥîle bendine 
  Dime ehl-i beyt oġul ḳız ḳaravaş 

 5 Merd olup merdâne gir meydâna sen 
  Ya bu yolda bite iş ya kopa baş 

 6 Ol beḳâdan bu fenâya şol Ġanî 
  Niye ṣaldı ḳıl tefekkür gizli fâş 

 7 Mâl ü mülk ü ehl-i beytiñ ne ki var 
  Baġlamaḳ ister seni idüp ṣavaş 
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 8 Key ṣaḳın aṣlıñdan ırma öziñi 
  Her ne ḳılursañ ḳılup ‘aşḳa ulaş 

 9 Ol beḳâ mülkünde bâḳî ḳalmaġa 
  Dü cihân naḳşını dilden ḳıl ṭırâş 

 10 Ol dükenmez kenze mihmân olmaġa 
  Ger olasın ‘aşḳ öñinde ke’l-ferâş 

 11 Ḳurtaram dirseñ başı Ümmî Sinân 
  Cümle şeyden arınup ‘aşḳa bulaş 
 

ṢÂD 
81 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ḥamdü li’llâh çoḳ şükürler ẕikrimiz tevḥîd-i ḫâṣ 
  Ḥamdü li’llâh çoḳ şükürler fikrimiz tevḥîd-i ḫâṣ 

 2 Dersimüz Seb‘u’l-meṯânî keşfimiz ilhâm-ı Ḥaḳ 
  Dâ’imâ söyler dilimiz nuṭḳumuz tevḥîd-i ḫâṣ 

 3 ‘Alleme’l-esmâdan oldı küntü kenziñ sırrı fâş 
  On sekiz biñ ‘âlem içre vaṣlımız tevḥîd-i ḫâṣ 

 4 Câhil ü nâdân alurlar her nefes lâdan kelâm 
  Evliyâ nuṭḳıyla her dem virdimiz tevḥîd-i ḫâṣ 

 5 Ṭıfl-ı ma‘nî ẕikr-i ḳalbîden yaḳar miṣbâḥını 
  Mu‘cizât-ı enbiyâdan derdimiz tevḥîd-i ḫâṣ 

 6 Ol Ḥabîbiñ ḥurmetine Ḥaḳ bize ḳıldı devâ 
  Cümle ‘âlem varlıġından ṣun‘umuz tevḥîd-ı ḫâṣ 

 7 Dir Sinân Ümmî bize ‘ayne’l-yaḳîn ḥaḳḳa’l-yaḳîn 
  Sır ilinde sırrıla seyrânımız tevḥîd-i ḫâṣ  
 

DÂD 
82 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 1 Gel ey ṣâḥib-me‘ânî gör neler söyler beşer elfâẓ 
  Ne ma‘nîden döker dürler ne gevher fâş ider elfâẓ 
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 2 Cihâna sen neden geldüñ beyân eyle seni sen gel 
  Ne bildüñ kim ya ne bulduñ nenüñ şem‘in yaḳar elfâẓ 

 3 Var ise ‘aḳl-ı evvelden naṣîbiñ ḳısmetiñ feyżiñ 
  Rumûzundan idüp pür-tâb getürsün bir ḫaber elfâẓ 

 4 Seni sen maḥv idüp senden gidermeyince ey dil tâ 
  Beḳâ bi’llâh maḳâmından bulımaz bir ṯemer elfâẓ 

 5 Sinân Ümmî fenâ faḫrı irelden sırr-ı insâna 
  Beḳâ bi’llâh maḳâmınıñ binâsından yapar elfâẓ 

 
 

‘AYN 
83 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
 1 Ben ḫarâb-ı mest-i meydânam nihân meyḫâneden 
  Nûş idelden câmını ‘aşḳıñ şehâ cânâneden 
  Ḳurtulursam ġam degül tezvîr-i dâm-ı dâneden 
  Çoḳ mıdur cân virmek ‘aşḳa ‘âşıḳ-ı merdâneden 
  Geçmezem dildârıñ ‘aşḳından câna olsun vedâ‘ 

 2 Virmeyen cânâne cânın ‘âşıḳ-ı efsânedür 
  ‘Aşḳa her kim ṭa‘n iderse ‘aḳlı yoḳ divânedür 
  Ṭâlibiñ cânı yârıñ şem‘indeki pervânedür 
  Bu ‘aṭâ Ḥaḳdan meger kim kâmil insânadur 
  Geçmezem dildârıñ ‘aşḳından câna olsun vedâ‘ 

 3 Kimse bilmez ḥâlimi ben aġlamaḳdur güldügüm 
  Hiç bilür misin ne iḳlîmdür benüm bu geldügüm 
  Câna minnetdür benüm bu ‘aşḳ elinden öldügüm 
  Ḥacc-ı ekberdür ṣorasañ dôsta ḳurbân olduġum 
  Geçmezem dildârıñ ‘aşḳından câna olsun vedâ‘  

 4 Ey ‘aceb ben bu cihânda ṭurduġumdan aṣṣı ne 
  ‘Aşḳ-ıla şehîd olursam öldügümden ġuṣṣa ne 
  Yâr-ıla ben yâr olam aġyâra benden ḥıṣṣa ne 
  ‘Aşḳı derdiñ ḥükm olıncaḳ bunda ‘aḳla uṣṣa ne 
  Geçmezem dildârıñ ‘aşḳından câna olsun vedâ‘  
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 5 Ey baña nâ-ḥaḳ diyenler ḥaḳ-durur işüm benüm 
  Biñde bir ta‘bîr olınmaz çoḳ-durur düşüm benüm 
  Taş olursa ‘aşḳ-ıla yumuşaḳdur aşum benüm 
  Girmişem meydân-ı ‘aşḳa ṭop-durur başum benüm 
  Geçmezem dildârıñ ‘aşḳından câna olsun vedâ‘ 

 6 Baña bu derdi eẕel sermâye virdi ẕü’l-celâl 
  Anuñ-içün levḥ-i dilden ref‘ ider naḳşı melâl 
  ‘Aşḳ-ıladur cânıma bu cân olan ḳurb-ı Cemâl 
  Öldürürse ‘aşḳ beni ḳânım ḥalâl-ender-ḥalâl 
  Geçmezem dildârıñ ‘aşḳından câna olsun vedâ‘ 

 7 Almışam derd-i belânıñ râḥatın ḥîn-ı zamân 
  Ḥâ’il olmaz ‘aşḳa irdi ‘âşıḳa kevn ü mekân 
  Bülbülüñ cânım didügi güli görince hemân 
  Umaram ben bülbüli göre gülin yaḳın zamân 
  Geçmezem dildârıñ ‘aşḳından câna olsun vedâ‘ 

 8 Ṣordum adın sevdügümüñ didi Aḥmed Muṣṭafâ 
  Anuñ-içün her kelâmı dil-i mecrûḥa şifâ 
  Ben didüm firḳate ṣalma vaḥdetiñ ‘ayn-i ṣafâ 
  Didi cân virmekdür ‘aşḳımdan saña bizden vefâ 
  Geçmezem dildârıñ ‘aşḳından câna olsun vedâ‘ 

 9 Zülfini gerdânıma ben ṭaḳmışam ḳurtulmazam 
  Ḳaşları miḥrâbı ḳıblem ġayra ṭâ‘at ḳılmazam 
  Gözleriniñ sürmesini gördügümden gülmezem 
  Vechine ḳıldum naẓar yıḳıldum ‘aḳla gelmezem 
  Geçmezem dildârıñ ‘aşḳından câna olsun vedâ‘ 

 10 Ṣorṣalar bu ‘aşḳı direm ‘ayn-ı dermân gizlidür 
  Küfr içinde buldılar tevḥîd-i îmân gizlidür 
  Görmüşüm bir ḳaṭrede ol nûr-ı ‘ummân gizlidür 
  ‘Aşḳ içinde beni ḳılan zâr u giryân gizlidür 
  Geçmezem dildârıñ ‘aşḳından câna olsun vedâ‘ 

 11 Gerçi adımdur Sinân Ümmî ‘aceb divâneyem 
  Girmişem meydân-ı ‘aşḳa baş açıḳ merdâneyem 
  ‘Aşḳ elinden câmı nûş itdüm bugün mestâneyem 
  Ḫayr u şerden ḳaçduġumdan sâkin-i meyḫâneyem 
  Geçmezem dildârıñ ‘aşḳından câna olsun vedâ‘ 
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ḲÂF 

84 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Gel ḳul iseñ ḳulluḳ eyle ḥasbeten li’llâha baḳ 
  On sekiz biñ ‘âlemi var eyleyen Allâha baḳ 

 2 Ger Ḫalîl olmaḳ dilerseñ bekle ḫıdmet ḳapusın 
  Ḳara ṭonlı Ka‘be’i yapan Ḫalîlullâha baḳ 

 3 Yoġ-iken bu yir ü gök ü ‘arş u kürsî nefs ü cân 
  Evvel âḫır bir olan ol küntü kenzu’llâha baḳ 

 4 Gözgüsinden gördiler anuñ münezzeh ẕâtını 
  Gör Muḥammed Muṣṭafâyı ‘ayn-ı ẕâtu’llâha baḳ 

 5 Gizli râzı gün gibi fâş eyledüm añlayana 
  Mürşid-i kâmil yüzinden sırr-ı ehlu’llâha baḳ 

 6 Ṭıfl-ı ma‘nî ẕikr-i ḳalbîden gelür ‘ayne’l-yaḳîn 
  Aḥsen-i taḳvîm yüzinden gel bu vechu’llâha baḳ 

 7 Dört kitâbıñ ma‘nisin keşf eyleyen tevḥîd imiş 
  Oḳı gel Ümmü’l-kitâbı sen Kelâmu’llâha baḳ 

 8 ‘Âlem-i kübrâyı bilmez cân iline girmeyen 
  Gir göñül iḳlîmini seyr eyle ‘arşu’llaha baḳ 

 9 Mü’miniñ ḳalbin Ḫudâ kendüye mir’ât eyledi 
  Gel muṣaffâ eyle ḳalbi sen bu Beytu’llâha baḳ 

 10 Rûḥ-ıla nefsiñ vücûdın bir ider tevḥîd-i ẕât 
  Şâbbü’l-emred yüzinden gel cemâlu’llâha baḳ 

 11 Enbiyâdan mu‘ciz oldı bil kerâmet evliyâ 
  Ey Sinân Ümmî gözüñ aç sen bu ẕikru’llâha baḳ 

 
 
 
 
 



86 

85 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Miṯâlinde fenâ dünyâ oturmuş köhne pîr ancaḳ 
  Ṭonanmış cismine evlâd kimi nâr kimi nûr ancaḳ 

 2 Sürülüp cümle maḫlûḳât kimi ḳonar kimi göçer 
  Gelür ḳandan gider ḳanda bilinmez anca sır ancaḳ 

 3 Hezârân kârbân geldi bu yolda virdiler cânı 
  Nihâyet menzile varup irişen biñde bir ancaḳ 

 4 Görüñ ol ṣâni‘-i ḳudret ne ḥikmetler ḳılur iẓhâr 
  Kimi Nemrûd ṭaġı denmiş kimi Mûsâya ṭûr ancaḳ 

 5 Alan birdür viren birdür gören bir gösteren birdür 
  Anuñ hep emrine fermân cihân ḥükminde pür ancaḳ 

 6 Her eşyânıñ derûnında ‘acâyib ḥükmi var bir bir 
  Görinmez birbirine ol denilmez gizli yir ancaḳ 

 7 Ḫaber virmediler bundan ṭalan deryâ-yı ‘irfâna 
  Kiminüñ yüzi aġ olmış kiminüñ yüzi kir ancaḳ 

 8 Kimi insân kimi ḥayvân degül bir birine yeksân 
  Kiminüñ yazılup iḥsân kiminüñ şerr ü şûr ancaḳ 

 9 Kimi cinler kimi dîvler gezüp avlı avın avlar 
  Kimi ḥaḳḳı bilüp söyler kimi ferdâya ḳor ancaḳ 

 10 Kimi yaḫşı kimi yatlı ‘acâyib maḫlûḳât peydâ 
  Kiminüñ adı mâr olmış kiminüñ adı mûr ancaḳ 

 11 Naṣîbin dürişüp almaḳ dilese bir biri nefsiñ 
  Virilmiş kendüye ḳısmet görünmez anı yir ancaḳ 

 12 Gelen ḳonar ḳanan göçer kimesne evvelin bilmez 
  Gelen eydür ki bu aḥkâm henüz kurulmış ir ancaḳ 

 13 Yaġar gökden biter yirden kimi geçden kimi irden 
  Kimi bâġçe kimi bûstân kiminüñ adı gür ancaḳ 
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 14 Kimi bundan gider gelmez kimi aġlar yürür gülmez 
  Kimesne bir birin bilmez hemân derd bende dir ancaḳ 

 15 Sinân Ümmî bugün ḥikmet çerâġın yaḳdı ḳalbinde 
  Baḳup fe‘‘âline çarḫıñ elinden şirki yur ancaḳ 
 

KÂF 
86 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey Ḫudâyâ ben ża‘îfe n’ola iḥsân eyleseñ 
  Şol cemâliñ vaḥdetin bu cânıma cân eyleseñ 

 2 Ḳaldı şunlar kim yoluñda çâresiz bi-perr ü bâl 
  Seyyidiñ ḳurbı ḥaḳı fażlıñı burhân eyleseñ 

 3 Yalıñızam yarıcım yoḳ senden âḫar yâ Ġanî 
  Luṭfuñ-ıla yek naẓar derdiñi dermân eyleseñ 

 4 Yâ Ġanî naḳṣ olmayaydı raḥmetiñden ẕerrece 
  Derd-i ‘aşḳıñdan bize bir ẕerre mihmân eyleseñ 

 5 İstemezdüm ‘izz ü câhı ḥayretiñ ḳılsa revân 
  Rûz u leylî gözlerimi yaşıla ḳan eyleseñ 

 6 Ẓulmet-i nefsiñ ḥicâbından beni eyle ḫalâṣ 
  Berzaḫ ilinde hemişe gül ü reyḥân eyleseñ 

 7 Pertev-i nûruñ tecellî ḳılsa ey Ḥaḳ bir kezin 
  Cân hümâsın Zelḫa-veş bu tende zindân eyleseñ 

 8 Seyr idüp sırran beḳâ mülkin bu dil mürġi hezâr 
  Cânı başı terk idüp bu yola fermân eyleseñ 

 9 Ol şarâbıñ ḳırbasından eksilür mi ey sâḳî 
  İçirüp ben miskine de mest ü ḥayrân eyleseñ 

 10 Manṣûra ṣunduñ ezel bezminde vuṣlat şerbetin 
  Biñ cânım olsa dirîġ olmaya ḳurbân eyleseñ 

 11 Niçe bir dem ḳaṭre olup çaġlayam ey Pâdişâh 
  Ola kim dürler biteydi baḥr-ı ‘ummân eyleseñ 
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 12 Çerçi oluban niçe bir ṣırça boncuḳlar ṣatam 
  Ḥikmet-ile kem metâ‘ım la‘l ü mercân eyleseñ 

 13 Bu Sinân Ümmî ża‘îfe ḳurbetiñ olsa ḳarib 
  Cân Yûsufın Mıṣr iline n’ola sulṭân eyleseñ 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Neylerem cân u cihânı baña Raḥmânım gerek 
  Tâ ezel ḳâlû belâda ‘ahd ü peymânım gerek 

 2 Bülbülem âh u fiġânımdan murâdım her nefes 
  Ol gülistânım bâġında nûr-ı Yezdânım gerek 

 3 Baḥr-ı muṭlaḳ ḳuşı idüm bunda pervâz eyledüm 
  Bu ḳanâdım açduġumdan baḥr-ı ‘ummânım gerek 

 4 Kimdür ol mâhıñ yolında var varından geçmeyen 
  Cân fedâ olsun yolında baña cânânım gerek 

 5 ‘Aḳl u cân kevn ü mekânıñ terkini kâr eyledi 
  Varlıġından el çeküp dir sırr-ı Sübḥânım gerek 

 6 Bî-nişân u lâ-mekân iḳlîmine ḳıldum naẓar 
  Ġayrıdan yoḳdur murâdım yine seyrânım gerek 

 7 ‘Aşḳa uydum Muṣṭafâ devrinde geldüm ‘âleme 
  Giderem âh-ı fırâḳım Şâh-ı kerbânım gerek 

 8 Ol ḥaḳâyıḳ iḳlîminde dürr-i bi-hemtâ idüm 
  Mevc-ile geldüm cihâna baña ol kânım gerek 

 9 Ol ṣafâ şehrinde her dem ‘ilm-i Ḥaḳ mihmânıyam 
  Ḳâl u ḳîl benden gerekmez ‘ilm ü ‘irfânım gerek 

 10 Pâdişâh-ı Lâ-yezâlıñ şem‘ine pervâneyem 
  ‘Aşḳa fermân olduġumdan yine ol ḫânım gerek 

 11 Dir maḥabbet deñizinden nûş iderdüm ‘aḳl u cân 
  Bu Sinân Ümmî gerekmez baña erkânım gerek 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Sırr ilinde sevdügüm yâ Rab ḫayâliñdür senüñ 
  ‘İlm-i sırdan irdügüm yâ Rab viṣâliñdür senüñ 

 2 Nesl-i Âzer yapduġı putḫâneden eyler güzer 
  Secdegâhı canımıñ yâ Rab cemâliñdür senüñ 

 3 Ẕikr-i ẕâtıñ feyżidür cân mülküne âb-ı revân 
  Ḳalbimi ṭâhir ḳılan yâ Rab zülâliñdür senüñ 

 4 Cümle maḫlûḳât içinde gizli yer yoḳ gözlüye 
  Ḳanda baḳsam gördügüm yâ Rab kemâliñdür senüñ 

 5 Dir Sinân Ümmî saña her kim ki vaḥdet buldısa 
  ‘Aşḳ elinden ṣunduġuñ yâ Rab nevâliñdür senüñ 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Gel ey kâmil kemâlâtıñ gülâbın virdüm añlarsañ 
  Çevir dilden yedi çerḫıñ dolâbın virdüm añlarsañ 

 2 Merâtib vaṣfın isterseñ yedi üç ḳırk ṭokuz birdür 
  Saña elfâẓ-ı ma‘nâdan ḥisâbın virdüm añlarsañ 

 3 Ḫudânıñ ism-i ẕâtından yazıldı ‘ayn ü şîn ü ḳâf 
  Ledünnî ‘ilminiñ dersi kitâbın virdüm añlarsañ 

 4 Ṣalât ü ṣavm-ıla ḥaccıñ enâcir ḫurmâ nâr a‘nâb 
  Saña evṣâf-i ebrârıñ ṯevâbın virdüm añlarsañ 

 5 Göñülde varsa ġayru’llâh ‘adâvet eyler ol Allâh 
  İşit Sulṭân-ı a‘lânıñ cevâbın virdüm añlarsañ 

 6 Özime sırr-ı Sübḥânıñ gelen ilhâmıdur şeksiz 
  Saña ol nûr-ı Yezdânıñ ḫıṭâbın virdüm añlarsañ 

 7 Eger dünyâ eger ‘uḳbâ olupdur başıma zindân 
  Duya gör ‘ârif-i bi’llâh ‘aẕâbın virdüm añlarsañ 
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 8 Yüzüm güler özüm aġlar görürsin bu fenâ mülke 
  Murâdım olduġın ṣoymaḳ ḥicâbın virdüm añlarsañ 

 9 Yanar cânında derd odı Sinân Ümmî degüldür ṣaġ 
  Başında ḥükm iden sevdâ niḳâbın virdüm añlarsañ 
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 1 Bu tevḥîde iḳrâr-ıla 
  Tevḥîdi yetmez kişiniñ 
  Nehy olunan inkâr-ıla 
  Tevḥîdi yetmez kişiniñ 

 2 Var ‘amel eyle cân-ıla 
  Küfür biter imân-ıla 
  Tilâvet-i Ḳur’ân-ıla 
  Tevḥîdi yetmez kişiniñ 

 3 Diliñ Ḥaḳḳı ẕikr eylese 
  Ni‘metine şükr eylese 
  Özüñ Ḥaḳḳı fikr eylese 
  Tevḥîdi yetmez kişiniñ 

 4 Ṭoġrı yola gelüñ didi 
  Ṣâliḥ ‘amel ḳıluñ didi 
  Ölmezden öñ ölüñ didi 
  Tevḥîdi yetmez kişiniñ 

 5 Ṭoġrı yola gelmeyince 
  Ölmezden öñ ölmeyince 
  Ḥaḳḳı bilüp bulmayınca 
  Tevḥîdi yetmez kişiniñ 

 6 ‘Amel didügümüz tendür 
  Ṭoġrılıḳ aña bir cândur 
  İrmeye kim ki insândur 
  Tevḥîdi yetmez kişiniñ 

 7 Gerçi ‘ameldür sözimüz 
  İllâ ma‘nîdür özimüz 
  Geçmeyince niyâzımuz 
  Tevḥîdi yetmez kişiniñ 
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 8 Ger bulduñ ise ser-firâz 
  Bunı göñül levḥine yaz 
  Maḥv olınca niyâz u nâz 
  Tevḥîdi yetmez kişiniñ 

 9 Ḳalbiñ nefsiñ teniñ cânıñ 
  Döndür Ḥaḳḳa külli yönüñ 
  Ḫilâfı olursa bunuñ 
  Tevḥîdi yetmez kişiniñ 

 10 Ne ḳadar ‘âmil olursañ 
  Ma‘nîde ḥâmil olursañ 
  İnsân-ı kâmil olursañ 
  Tevḥîdi yetmez kişiniñ 

 11 Ümmî Sinân bu sözi kes 
  Ğayrıya eyleme heves 
  Ḫatm olmayınca nefes 
  Tevḥîdi yetmez kişiniñ 
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 1 Dervîşligiñ vaṣfını dimege ‘irfân gerek 
  Ma‘rifet yemişini yemege insân gerek 

 2 Küfr ü ẓulmet ḳapusı ḳâl ü ḳîlden açılmaz 
  Aġır çevgân ṣalmaġa ‘âlemde merdân gerek 

 3 Ḳudret ṭopın atmayan nefsiñ burcın yıḳamaz 
  Hû diyüp cân virmege ‘aşḳ-ıla mihmân gerek 

 4 Kevn ü mekân çirkini irkindi ṣu arıtmaz 
  Ṭaluban oynamaġa dervîşe ‘ummân gerek 

 5 Ṭaşın düzen dem-be-dem Ḥaḳdan naẓar bulur mı 
  Ḳalbiñ bâbın açmaġa ẕikr-ile devrân gerek 

 6 Dört kitâbı oḳuyan ‘ilme muḥtâc olur mı 
  Sırran seyrân itmege delîl ü burhân gerek 

 7 Aç gözüñ Ümmî Sinân dostı bunda göre gör 
  Dôst dîẕârın görmege ehline fermân gerek 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 ‘Âşıḳam vechiñ görüp ḥayrân olam her dem senüñ 
  Ṣâdıḳam ẕâtıñ görüp ḳurbân olam her dem senüñ 

 2 Ẓulmet-i keṯretde her dem âh ider pervâneyem 
  Ol cemâliñ şem’ine biryân olam her dem senüñ 

 3 Göñlümüñ ṭûrında Mûsâ gibi ednâdur bu cân 
  Hem tecellî nûrına giryân olam her dem senüñ 

 4 Bülbülem âh u fiġânımdan murâdım her nefes 
  Bâġ-ı gülzârıñda ḫôş ḫandân olam her dem senüñ 

 5 Ṣu gibi çaġladuġumdan her zamân leyl ü nehâr 
  Baḥr-ı ẕâtıña irüp ‘ummân olam her dem senüñ 

 6 Ṣun maḥabbet bâdesinden sâḳıyâ bir câm bugün 
  Nûş idüben ‘aşḳıña mihmân olam her dem senüñ 

 7 Cânı vuṣlat şerbetinden ayıḳ itme ḳıl kerem 
  Vaḥdetiñ envârına ḥayrân olam her dem senüñ 

 8 ‘Urvetü’l-vüṯḳâ daḳup gerdânuma geldüm ezel 
  Yolıña cân virmege merdân olam her dem senüñ 

 9 Genc-i kimyâ bâbını fetḥ eyle dilde ey Kerîm 
  Derdlü ‘âşıḳlarıña dermân olan her dem senüñ 

 10 Eyle maḥv eyle hüviyyet baḥrına sür ḳalbimi 
  ‘İlmiñe ‘irfânıña burhân olam her dem senüñ 

 11 Ġuṣṣa vü ġamdan ḫalâṣ eyle dir uş Ümmî Sinân 
  Fażlıñ-ıla tâ ebed sulṭân olam her dem senüñ 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey Ḫudâ kimdür ḥużûruñda bulan senüñ kemâl 
  Pes bulan sensin senüñdür çünki ḥükm-ile kemâl 

 2 Kim ola kim ẕât-ı muṭlaḳdan seni muṭlaḳ bile 
  Pes bilen sensin senüñdür çünki keşf-ile kemâl 

 3 Kim ola kim ḥażretiñ dergâhına ḳulluḳ ḳıla 
  Pes ḳılan sensin senüñdür çünki fi‘l-ile kemâl 

 4 Kim ola tevḥîd ḥaḳḳan ẕâtıñı ẕikr eyleye 
  Eyleyen sensin senüñdür çünki luṭf-ıla kemâl 

 5 Kim ola elfâẓ-ı ma‘nâdan kelâmıñ söyleye 
  Söyleyen sensin senüñdür çün lisân-ıla kemâl 

 6 Kim ola kim enbiyâdan göstere bir mu‘cizât 
  Gösteren sensin senüñdür mu‘cizât-ıla kemâl 

 7 Kim ola kim evliyâdan ḫalḳa ol burhân ola 
  Pes olan sensin senüñdür çün delîl-ile kemâl 

 8 Kim ola kim evliyânıñ ḳapusında bekleye 
  Bekleden sensin senüñdür çünki ‘aşḳ-ıla kemâl 

 9 Kim ola cürm ü ḫaṭâdan nefsini ṭâhir ḳıla 
  Pes ḳılan sensin senüñdür çünki ‘afv-ıla kemâl 

 10 Kim ola kim ġayr-ı Ḥaḳdan ṣaḳlaya dil mülkini 
  Ṣaḳlayan sensin senüñdür çünki ḥıfẓ-ıla kemâl 

 11 Kim ola mâsivâdan ḳurtara cân sırrını 
  Ḳurtaran sensin senüñdür çünki sırr-ıla kemâl 

 12 Kim ola kim seyr-i ma‘a’llâh seyrine sırr irgüre 
  İrgüren sensin senüñdür çünki seyr-ile kemâl 

 13 Kim ola Ümmî Sinâna luṭf-ıla ḳahr eyleye 
  Eyleyen sensin senüñdür ḳahr u luṭf-ıla kemâl 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey kemâl issi cihânda çoḳ-durur ehl-i kemâl 
  Görmedüm ben kimse ‘aybın görmemek gibi kemâl 

 2 Her ne kim ẓâhir olur fi‘l-i ma‘a’llâhı gör 
  Ġayrı görme her şey’i sen ya celâl ü ya cemâl 

 3 Âferin şol şaḫṣa kim aça hidâyetden ḳapu 
  Maẓhar-ı cân-ı ṣafâdan ola dâ’im bir kemâl 

 4 Her meşaḳḳat kim görürsin ‘ind-i Ḥaḳdandur nüzûl 
  Ḳahr u luṭfuñ ‘illetidür ṭutma sen dilde melâl 

 5 Ṣun‘-ıla yüz gösteren ol Fâ’il-i muṭlaḳ-durur 
  Ehl-i Ḥaḳḳ olan dimezler işbu sözde iḥtimâl 

 6 Gör vücûduñ ḥâlini sen ḳılma âfâḳa naẓar 
  Ḳanḳıdur ġâlib ü maġlûb u yemîn ü hem şimâl 

 7 ‘Ârif-iseñ yek naẓar ḳıl ‘âleme Ümmî Sinân 
  Kimsenüñ aḥvâline sen ḳılma hergiz ḳîl ü ḳâl 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey diriġâ sen seni hep ‘âleme yayduñ göñül 
  Böyle her dem bî-ḳarâr olmaḳda ne ṭuyduñ göñül 

 2 Gerçi ben senüñle yâr oldum umaram ẕevḳ-ı yâr 
  Lik sen aġyâra uyarsın baña ḳıyduñ göñül 

 3 Ben ne iḳlîm şâhınıñ neslindenem bilmez misin 
  Sen bu ‘ömrüm cevherin bir kem pula ṣayduñ göñül 

 4 Yâr-ıla biliş olursın terkine ḳatlanmaduñ 
  Ol ḥaḳîḳat yârı terk idüp nice döydüñ göñül 

 5 Gözlerem nefsiñ hevâsında ḳanâ‘at bulmaduñ 
  Cân ġıdâsı ni‘met-i ‘aşḳa neden ṭoyduñ göñül 



95 

 6 Ẕikr u tesbîḥ u ‘ibâdet şuġl-ı fi’llâh itmege 
  Hergiz eşġâl-i fenâda bitmedi ḳayduñ göñül 

 7 Nefs-ile aġyâr olup gel cân-ıla yâr ol bugün 
  Ola kim def‘ ola ẓulmet bulına ayduñ göñül 

 8 Ben dürişüp derd-i yârıñ nârına yansam direm 
  Sen dürişüp cehl-i ẓulmet şâlını geydüñ göñül 

 9 Ḫalḳ içinde ehl-i ‘ırżam deyü ġaybet gözledüñ 
  Ḥaḳ ḳatında niçün ‘ırżım ḫıl‘atın ṣoyduñ göñül 

 10 Şuġl-ı dünyâ gelse çâpük merd olursın bi-emân 
  Şuġl-ı ‘uḳbâya niçün te’ḫîr idüp küydüñ göñül 

 11 Çünki sevdüñ mürşidiñ irşâdına olduñ revân 
  Gel tefekkür ḳıl ne telḳin eyledi şeyḫiñ göñül 

 12 Pâdişâhıñ mülkine geldüñ şikâr avlamaġa 
  ‘İlm ü ‘irfândan ne kesb itdüñ ḳanı ṣayduñ göñül 

 13 Ḥaḳ Ta‘âlâ mü’miniñ ḳalbi naẓargâhım didi 
  Pâdişâhıñ beytine sen div neye ḳoyduñ göñül 

 14 Derd-i yârdan ġayrısından fâriġ olup dem-be-dem 
  ‘Aşḳ-ıla el bir ideydüñ sen de n’olayduñ göñül 

 15 ‘Aḳl saña uydurunca ‘aḳla sen uysañ n’ola 
  Oturup ‘izzet bâġında ḫayme ḳurayduñ göñül 

 16 Ben fülân ibn-i fülânam dimege ḥikmet nedür 
  Gelmeden sen sırr-ı insânsın ezel neydüñ göñül 

 17 Hey ne bulduñ aldanırsın ‘îd-ı ṣuġrâ ẕevḳına 
  Duymaduñ ẕevḳın meger sen ekber-i ‘îdüñ göñül 

 18 Niçe bir dem ẕevḳıñi nûş eylesün Ümmî Sinân 
  N’ola bir dem sükker-i Ḥaḳ câmı ṣunayduñ göñül 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Gel ey ‘aḳl-ı ṣafâ ehli nedür ma‘nâ ṣorarsañ gel 
  İçüp ‘aşḳıñ şarâbından bu tevḥîdi sürerseñ gel 

 2 Ṭakın bu seyfiñ aḳvâsın cihâdü’l-ekberi añla 
  Ḥicâb-ı mâsiva’llâha fenâ virüp ḳırarsañ gel 

 3 Şu söz kim söylene dilde müsemmâsı gerek elde 
  Kitâbıñ ma‘nîsin añla göñül dersin ṣorarsañ gel 

 4 Dilimde söylenen aḫbâr ḥâlimde keşf olan esrâr 
  Saña ma’lûm idem anı dü ‘âlemden ırarsañ gel 

 5 Göñül emrâżına ḳâldan bulunmaz ‘aḳl-ıla dermân 
  Bu sırra olmuşam Loḳmân eger merhem ṣararsañ gel 

 6 Ṭaş u ṭopraḳ ṭavâfından vefâ bulmadı ‘âşıḳlar 
  ‘Âşıḳıñ ḳalbidür Ka’be ḥac u ‘umre iderseñ gel 

 7 Delilim mürşid-i kâmil ṭanuġum tevḥîd-i esmâ 
  Gümâna düşmesün nefsiñ bu menzile irerseñ gel 

 8 Bugün vaḥdet nişânından âḫar yerden cevâb itme 
  Ledünni baḥrınıñ kânı ki bir ḳaṭre ararsañ gel 

 9 Sinân Ümmî olup sâḳi eline câm-ı ‘aşḳ aldı 
  Ḳoyup nâmûsı ey zâhid mey ü ṣoḥbet sürerseñ gel 
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 1 Bugün bu ‘aşḳıñ içinde vicdânımız eksik degül 
  Ḫudânıñ ḳurb-ı ẕâtında seyrânımız eksik degül 

 2 Bu ‘aşḳıñ ḫaymesin ey şâh ḳuraldan oldı ḫôş dergâh 
  Yedi iḳlîme ḥükm eyler sultânımız eksik degül 

 3 Gelicek ceẕb-i Rabbânî ḥalâldur ‘âşıḳıñ ḳanı 
  Virür dôst yolına cânı ḳurbânımız eksik degül 
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 4 Maḥabbet şerbetin her kim içerse kendüden geçer 
  Şarâb-ı ‘aşḳı nûş ider mestânımız eksik degül 

 5 Kemâlım vaṣfın isterseñ Muḥammed Muṣṭafâdandur 
  Veliler içre devr ider erkânımız eksik degül 

 6 Ḳodılar mâsiva’llâhı ḳılurlar ârżû ol Şâhı 
  Çekilür dün ü gün ṭurmaz kârbânımız eksik degül 

 7 Bu tevḥîdiñ müsemmâsın ṭaleb ḳılan bugün gelsün 
  ‘Âşıḳlar ṭalıban oynar ‘ummânımız eksik degül 

 8 Gelür ol baḥr-ı muṭlaḳdan ledünnî ‘ilminiñ feyżi 
  Dolar ḳalbe aḳar dilden ‘irfânımız eksik degül 

 9 Sinân Ümmî bu meydâna girelden ḫôş ṣafâ buldı 
  Bizüm bu derdiñ içinde dermânımız eksik degül 
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 1 Aç gözüñi bir dem uyan 
  Sen ey göñül gel ey göñül 
  Maḥabbet rengine boyan 
  Sen ey göñül gel ey göñül 

 2 Aldanma nefsiñ âline 
  Yapış bu mürşid eline 
  İresin ol dôst iline 
  Sen ey göñül gel ey göñül 

 3 Tevḥîde dönder sözüñi 
  Dergâha dönder yüzüñi 
  Pâk eyleyü gör özüñi 
  Sen ey göñül gel ey göñül 

 4 Bilürsin bu cihân fâni 
  Senden evvel gelen ḳanı 
  ‘Aşḳa ulaşdur bu cânı 
  Sen ey göñül gel ey göñül 
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 5 Ümmî Sinân eydür saña 
  Sözüm budur öñden ṣoña 
  Çevir yönüñ Ḥaḳdan yaña 
  Sen ey göñül gel ey göñül 
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 1 Ey göñül ṭoġrı git Ḥaḳḳıñ yolına 
  Erenleriñ çıġırından çıḳma gel 
  Dilerseñ maḳṣûduñ ‘ayân bulına 
  Cihânıñ naḳşına becid baḳma gel 

 2 Ne gördüñse evliyânıñ yüzinden 
  İşle ayrılma anlaruñ izinden 
  Ḥaẕer eyle ṣaḳın İblîs sözinden 
  Dergâhda nâmıñı verüp yaḳma gel 

 3 Niçe bir ben deyü da‘vî ḳılasın 
  Her ne işledüñse bir gün bulasın 
  Sözi ṭoġrı söyle mü’min olasın 
  Yılan gibi irdügüñi ṣoḳma gel 

 4 ‘Âlimler ‘ilm-ile erkân iderler 
  ‘Âşıḳlar ‘âlemi seyrân iderler 
  ‘Ârifler ‘iṣyânı pinhân iderler 
  Görüp işitdügüñ ilüp çaḳma gel 

 5 Yarın cennet ḳapuları açıla 
  Ḥaḳḳıñ raḥmetleri ḫalḳa ṣaçıla 
  Ola kim eksükleriñden geçile 
  Kimsenüñ ṣuçuna laḳap ṭaḳma gel 

 6 Ṣular gibi çaġla aṣlıñı özle 
  Fâş itme câhile sırrıñı gizle 
  Alçaġa meyl idüp ‘ummânı gözle 
  Daġıluban her yañaya aḳma gel 

 7 Bu dünyânıñ yoḳluġına darılma 
  Siñek gibi ‘ankebûta sarılma 
  Bülbül olup gülistândan ayrılma 
  Aru gibi her çiçegi ḳoḳma gel 
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 8 Göre bu dünyâyı irküp dereni 
  Anca bir sâ‘atdur anuñ virânı 
  Loḳmañı pâk eyle ele gireni 
  Ḥayvân gibi boġazıña dıḳma gel 

 9 Ümmî Sinân eydür fânîdür cihân 
  Anca bir kâmiller olupdur nihân 
  Bir adım türâbda saña da mekân 
  Bulunur şimdi havâdan baḳma gel 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Darb-ı ẕikriñ ṣoḥbetinde cânı ḥayrân eylegil 
  Ḳalmasun çek bir özüñde baġrı biryân eylegil 

 2 Lâ diyen illâ dimez evvel bazârda añladum 
  Ger naṣîbiñ var ise illâda seyrân eylegil 

 3 Perdeler ḳat ḳat ḥicâb oldı saña aç gözüñi 
   Aṣlıña irmek dilerseñ cânı ‘uryân eylegil 

 4 İsm-i ẕâtıñ feyż-i nehrinden ṣuvardılar şehrini 
  Ḳalmasun ḳatre vücûduñ baḥr-ı ‘ummân eylegil 

 5 Cehl ü nâdân ġayretinden ḳalma ḳaldur başıñı 
  Geç bu ṣûretden seni sen kâmil insân eylegil 

 6 ‘Aşḳa yâr ol gel berü sen dôstı düşmân añlama 
  Seyr-i fi’llâh illerine merd cevlân eylegil 

 7 Ẕât-ı Ḥaḳḳa doġrı varan kârbân ehlinden ol 
  Olmasun yañlış işiñde yoluñ âsân eylegil 

 8 Ṭayyib ü ṭâhir olunca tâ ki ḳalbiñden maraż 
  Bekle sen Loḳmân eşigin derde dermân eylegil 

 9 Ey Sinân Ümmî ‘ömür ḫarc itme nâsût ehline 
  ‘Ârifâna yek naẓar ḳıl sırr-ı pinhân eylegil 
 

MÎM 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey diriġâ külli râḥatlar baña oldı ḥarâm 
  Derd-i ‘aşḳıñ leşkeri cân iḳlîmin ḳıldı merâm 

 2 Niçe bir yanup ṭutuşursın eyâ cân u ciger 
  Bir meded yoḳ mı senüñ bir derdiñe ola senüñ arâm 

 3 Baḥr-ı ‘aşḳıñ mevci başdan aşdı nidem âh âh 
  ‘Âcizem âvâreyem ben ḳancaru gidem varam 

 4 Ey bu derde uġrayup ḥâlim bilenden bir kişi 
  Virmedüñ yâ Rab baña kim derdime dermân ṣoram 

 5 Derd-i ‘aşḳıñ cür‘asından bir ḳadaḥ nûş eyledüm 
  Anuñ içün âh idüp ḥasret odına yanaram 

 6 Gözümüñ yaşı aḳar yandı ciger biryân olup 
  Ey Ḫudâ derdiñ ḳapusından devâsın umaram 

 7 Yâ İlâhî sen bilürsin ḥâlimi ey Pâdişâh 
  Senden olmazsa ‘inâyet ġayrı kime yalvaram 

 8 Bu fırâḳ-ı ḥasret içinde ‘aceb ben bî-nevâ 
  Niçe bir ḫıdmet ḳıluban yâ niçe iş başaram 

 9 Yaġma ḳıldı ‘aḳlı cânı göñli ‘aşḳıñ ‘askeri 
  Ḳancaru ‘azm eyleyem yâ ḳancaru gidem varam 

 10 Ḳalmışam ḥayrân u sergerdân olup ḥayretdeyem 
  Bilmezem bu mürġ-ı sevdâyı ne yaña uçuram 

 11 Hecriñ odı bükdi elif ḳaddimi dâl eyledi 
  Bilmezem bu çarḥıñ elinden nice baş ḳurtaram 

 12 Çün dürişdüm râh içinde ḳılmaduñ ey Ḥaḳ revâ 
  İstedüm bir ḥâle ḥâldaş yola yoldaş aparam 

 13 Senden âḫar kimseden yoḳdur vefâ bildüm bugün 
  Aġlayu geldüm ki fażlıñ ḳapusında oturam 
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 14 Umaram kim ol Ḥabîbiñ ḥurmeti-y-çün nâ-gehân 
  Bir naẓar ḳılup diyesin kim baña gel bi-çâram 

 15 Ey Ḫudâ senden Sinân Ümmî temennâ ḳıldıġı 
  Mürvetiñden ol Resûlüñ bâbına el ḳavşuram 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün 

 1 Men Ḫudânıñ tevhîdi bâġında devlet ehliyem 
  Ḥamdü li’llâh çoḳ şükür ẕâtında vaḥdet ehliyem 

 2 Bâreka’llâh ḫôş tecellî eyledi ol Pâdişâh 
  Muṣṭafânıñ vechiniñ şevḳından ‘işret ehliyem 

 3 Ḫôş ṣafâdur ṣan‘atım Allâhu a‘lem kim bugün 
  Ḥaḳ Ta‘âlâ ‘aşḳınıñ bâġında ḫalvet ehliyem 

 4 Ḳısmet evvel [ol] naṣîbin almayandan gizlüdür 
  Âteş-i ‘aşḳ-ıla pişmiş yaḫşı ni‘met ehliyem 

 5 Mürşid-i kâmil çerâġından münevverdür cihân 
  Pir ‘azîzim himmetinden nûr-ı ‘izzet ehliyem 

 6 Tevḥîdiñ deryâsına baḥrî olan gelsün berü 
  Ol Raḥîmiñ raḥmeti nehrinde mürvet ehliyem 

 7 Ṣundı Loḳmân ḳalb-i emrâżıñ devâsın yâ Ġanî 
  Derdlü cânlara ṣalâdur ‘ilm-i ḥikmet ehliyem 

 8 ‘Îd-i vaṣla irmeg-içün çillegâhım erbe‘în 
  ‘Îd-i ekber ḥacc-ı ekber oldı nuṣret ehliyem 

 9 ‘Âşıḳ oldur ma‘şûḳuñ şevḳında ser-gerdân ola 
  ‘Aşḳ-ıla buldum vefâlar özge ṣoḥbet ehliyem 

 10 Gün gibi dîẕârı şevḳından müşerref oldı cân 
  Ḳalmadı ẓulmet siyâhı Ḥaḳka vuṣlat ehliyem 

 11 Şöhret ü nâm ṣâḥibidür añlamañ Ümmî Sinân 
  Dem-be-dem dôst eşiginde nâsdan ‘uzlet ehliyem 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Göñlüme yaġan hemîşe ‘ilm ü ‘irfândur benüm 
  Söyledigi bu dilimiñ sırr-ı Ḳur’ândur benüm 

 2 Genc ü mâlım baġlamışam ben fenâ urġanına 
  Ger metâ‘ımdan ṣorarsañ dürr ü mercândur benüm 

 3 Cân Yûsufın ṣatmaġa geldüm ki meydân şehrine 
  Anuñ-içün gevherimiñ ḳıymeti cândur benüm 

 4 Virmezem kim ḳadrini bilmez ele bu la‘limi 
  Râzımı keşf eyledigim ḳâbil-i şândur benüm 

 5 Ehl-i ḳâliñ ‘aḳlı irmez kim ne bilsün sürdügüm 
  Muṣṭafâdan Murtażâdan âyin erkândur benüm 

 6 Ḳalb-i emrâżıñ devâsı bâbınıñ miftâḥıyam 
  Pîr ü üstâdım ṣorarsañ bil ki Loḳmândur benüm 

 7 Sâḳıyem meydâna girdim ‘aşḳ elinden ṣunduġum 
  Ehl-i derd ‘âşıḳlarıñ derdine dermândur benüm 

 8 ‘Ayn-ı vuṣlat şerbetidür kim benüm nûş itdigim 
  Anca ‘âşıḳ ṣoḥbetinde mest ü ḥayrândur benüm 

 9 Mevc ṭurmaz ṣad hezârân dürleri ṭaşra atar 
  Gör vücûdum ḳaṭresini baḥr-ı ‘ummândur benüm 

 10 Fâsıḳ u nâdân ne bilsün kim benüm esrârımı 
  Yoluma bel baġlayanlar bil ki merdândur benüm 

 11 Kim ki meydânımda bir cân virdise biñ cân alur 
  Bir beḳâdur kim fenâsız şâd u ḫandândur benüm 

 12 Kârbânım başıdur benüm ‘Aliyyü’l-Murtażâ 
  Menzilimiñ intihâsı Muṣṭafâ cândur benüm 

 13 Re’s-i mâlımdan ṣorarsañ kim belâ-yı derd-i ‘aşḳ 
  Cânımıñ diñlencesi derd-ile devrândur benüm 
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 14 Dü cihânıñ naḳşına dil virmeyendür serveli 
  Şerḥ idüben söyledigim kâmil insândur benüm 

 15 Gerçi kim ‘iṣyân-ı ġayba ḳalmışamdur her nefes 
  İllâ cânım ḫayretinden dôsta ḳurbândur benüm 

 16 Âh-ı firḳatdan olupdur dil fenâ-ender-fenâ 
  Ḫalḳ içinde nâm u ‘ırżım ḫâke yeksândur benüm 

 17 Bu Sinân Ümmî ża‘îfiñ yarası yanmaḳ diler 
  Anuñ-içün kim bu cânım ‘aşḳa mihmândur benüm 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey dirîġâ yine benüm oldı işim neyleyem 
  ‘Aşḳ-ıla ḫôş oldı bu âvâre başım neyleyem 

 2 Nûş idelden câmını ‘aşḳıñ elinden bir ḳadeḥ 
  Âh u efġân oldı etmeg-ile aşım neyleyem 

 3 Ġâfil iken nâgehânî geldi bu sevdâ baña 
  Ey mu‘abbir niçe ta‘bîr ola düşüm neyleyem 

 4 Yaġma ḳıldı bu vücûdum mülkünü derd-i Ḫudâ 
  Ḳılmadı aṣṣı bu nefsânî ṣavaşım neyleyem 

 5 Yedi deryâ cûş idüben mevcini ḳıldı beyân 
  Maḥva irdi kim bu topraġ-ıla daşım neyleyem 

 6 Cân beḳâ iḳlîminiñ evṣâfına düşdi gider 
  Ten vücûdında fenâ buldı merâsim neyleyem 

 7 Âh ki bu derdiñ elinden yaralandı yüregim 
  ‘Âleme rüsvây oluban ṭoldı fâşım neyleyem 

 8 Ey ḥakîmâ kim bu derdime ḳaçan dermân ola 
  Yâ nice bir aḳısardur ḳanlu yaşım neyleyem 

 9 Küfr ü îmân nisbetinden el yudurdı ‘aşḳ baña 
  Anca kim artar hemân baġrımda başım neyleyem 
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 10 Bu Sinân Ümmî hemişe derd-i yâre mübtelâ 
  Ey dirîġâ yoḳ-durur bu yolda işim neyleyem 
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Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

 1 Ey derd-i yâr olan kişi gör ben kimüñ mihmânıyam 
  İy âḫ u zâr olan işi derd ehliniñ dermânıyam 

 2 Gerçi ṣıfât-ı cism-ile beñzer bu ten cismi ile 
  İllâ ki mevc-i ism-ile ol Vâḥidiñ ‘ummânıyam 

 3 Kenz-i kelâmu’llâh olan ‘aşḳ-ı nihânıñ sırrıdur 
  Söyler dilim anuñ gibi ‘irfân u ‘ilmiñ kânıyam 

 4 Ḥarf ü ḥurûfuñ ḥaddine irmedi ‘aḳlım ey zâhid 
  Bir noḳṭadur añladıġım der-ḥâṭır-ı Furḳânıyam 

 5 Bezm-i elestiñ meyiniñ maḫmûrıyam ben her nefes 
  Evvelde cân mestânedür ṣanmañ ki ‘aşḳ-ı fânıyam 

 6 Cân u cihânıñ terkini ol luṭf-ıla ḳıldı revâ 
  ‘İsmâ‘îlem Mennânımıñ bayrâmınıñ ḳurbânıyam 

 7 Ef‘âlına evṣâfına uġrar geçer kerbânımuz 
  Bi-ḥamdi’llâh öñden ṣoña tevḥîd-i ẕât insânıyam 

 8 Yedi ana ṭoḳuz ata on altı nesliñ aṣlıyam 
  On sekiz biñ şehrim tamâm cümlesiniñ ben cânıyam 

 9 Ḫavf u recânıñ ḥavżına nehr-i nihân oldı revân 
  Ḳalmadı şekkim ẕerrece ol Vâḥidiñ ḫandânıyam 

 10 Mıṣır diyârı mülküme şâh olduġumda sicn olur 
  Yoḳdur ḳarârım hergizin ben Yûsuf-ı Ken‘ânıyam 

 11 Şimdiki ḥâlimden ḫaber ṣoranlara budur sözüm 
  Ṭâlibleriñdür ḫânesi ‘ummân-ı ‘aşḳıñ kânıyam 
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 12 Nefsim degül söyledügüm rûḥum ḥâlıdur didügüm 
  Bunda gelüp uġraduġum ol şâhımıñ fermânıyam 

 13 Görüñ ‘aşḳ-ıla hem-râham terk-i beḳâ terk-i câham 
  Men lâhût-ı mürġ-i Şâham ṣanmañ Ümmî Sinânıyam 

 
 

106 

 1 Bugün ‘aşḳıñ bâzârında dürr ü mercân ṣatar dilim 
  Yârıñ cemâli bâġında verd ü reyḥân ṣatar dilim 

 2 Dört kitâbıñ aṣlı ezel tevḥîd-i ẕâtıñ sırrıdur 
  Dellâllıġı degdi bize sırr-ı Ḳur’ân ṣatar dilim 

 3 ‘Âlem-i nâsût ehline yoḳdur benüm bey‘im şirâm 
  Ehl-i vaḥdet ‘âşıḳlara gizli ‘irfân ṣatar dilim 

 4 Âḫir zamân Loḳmânıyam gelsün beri derdin bilen 
  Ḥikmet ‘ilmine ireli derde dermân ṣatar dilim 

 5 Ẓann u gümândan ḳurtulan gelsün şehâdet dârına 
  Alsun ene’l-ḥaḳdan ḫaber kâmil îmân ṣatar dilim 

 6 Ḫıẕmet eşiginden giren genc-i me‘ânî evine 
  Gelsün bugün ‘aṭṭârıyam nûr-ı Yezdân ṣatar dilim 

 7 Ümmî Sinân eydür gelen kimdür baña mihmân olan 
  Cân Yûsufın kimdür alan Mıṣra sulṭân ṣatar dilim 

 
107 

 1 ‘Âşıḳlarıñ Allâh seni 
  Görmek isterler Sulṭânım 
  Ṣâdıḳlarıñ saña cânı 
  Virmek isterler Sulṭânım 

 2 Meydâna ḳomışlar başı 
  Aḳar gözleriniñ yaşı 
  Dâ’im naẓarıña ḳarşu 
  Ṭurmaḳ isterler Sulṭânım 
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 3 Tesbîḥiñ almış dillerin 
  Saña virmiş göñüllerin 
  Senüñ visâliñ güllerin 
  Dirmek isterler Sulṭânım 

 4 Bir dem seni gören gözler 
  Her dem ḫayâliñi gözler 
  İrüp dergâhıña yüzler 
  Sürmek isterler Sulṭânım 

 5 Ey bizi yoḳdan var iden 
  Ḫûb cemâline yâr iden 
  Ḥasret bâġını aradan 
  Ḳırmaḳ isterler Sulṭânım  

 6 Götürseñ varlıḳ zaḥmetin 
  Getürseñ birlik vaḥdetin 
  Sırdan muḳarreb ṣoḥbetin 
  Ḳurmaḳ isterler Sulṭânım 

 7 ‘Aşḳ odına yana yana 
  Ulaşup nûr-ı Sübḥâna 
  Bi-nişâna lâ-mekâna 
  İrmek isterler Sulṭânım 

 8 Ḳalmaz ‘âşıḳ niyâzından 
  Ḳaynayu gelür özinden 
  Senden ġayrıyı gözinden 
  Irmaḳ isterler Sulṭânım 

 9 Ümmî Sinânıñ ḥâlini 
  Aḥmede irgür elini 
  Sırr-ıla ẕâtıñ yolını 
  Ṣormaḳ isterler Sultânım 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Yire göge ‘arşa kürse ṣıġmayan Sulṭân menem 
  Cümle ‘âlemden münezzeh ẕâtı ol Sübḥâñ menem 

 2 Ṣan‘atımıñ ẕerresinden cümle ‘âlem oldı var 
  Ḥikmet-ile külli şey’i var iden ol Ḫân menem 

 3 Her kime sevsem sevilsem derde ḳıldım mübtelâ 
  Enbiyâlar evliyâlar sırrına mihmân menem 

 4 Künh-i ẕâtım varlıġından kimseler virmez nişân 
  Baḥr-ı muṭlaḳ lâ-te‘ayyün ḥaddi yoḳ ‘ummân menem 

 5 Pâdişâh-ı lâ-yezâlem kimse bilmez sırrımı 
  Çarḫ urup ‘âlemlere devr itdüren devrân menem 

 6 Muştuladum ben size ẕâtım ṣıfâtım vaṣfını 
  Ḳul hüvallâhü eḥaddur oḳunan Ḳur’ân menem 

 7 Ẕâtım Allâhü eḥaddur vaṣfım Allâhü’ṣ-ṣamed 
  Cins ü miṯlim yoḳdur öñ ṣoñ yalıñuz Deyyân menem 

 8 Gizli degül gün gibi âşkâreyem ‘âriflere 
  Münkiriñ göñlin perîşân eyleyen pinhân menem 

 9 ‘Âṣîler ‘iṣyân idüp ben dem-be-dem iḥsân idüp 
  Raḥm idüp ḳullarımı ‘afv eyleyen Ġufrân menem 

 10 Ey Sinân Ümmî benüm cevr ü cefâmdan ġam yime 
  Aç gözüñ ḳaldur ḥicâbı derdlere dermân menem 
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 1 Bir derdim var ‘âlemde biñ dermânı neylerem 
  Bir cânânım var cânda yüz biñ cânı neylerem 

 2 Ben bu ‘aşḳa irelden dôsta ḳurbândur cânım 
  Bî-nişândur mekânım ben mekânı neylerem 
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 3 Ben bu ‘aşḳa düşmesem yanuban ṭutuşmasam 
  Derd odında pişmesem ad u sanı neylerem 

 4 Ġayrısından el çeküp istedügüm derdidür 
  Derdin virmezse baña dü-cihânı neylerem 

 5 Ben bu ‘aşḳa irince ḫayli zamân aġladum 
  Araduġum bulmuşam çün kalanı neylerem 

 6 Ben bu ‘aşḳa yâr oldum hem bir ile bir oldum 
  Hem Mûsâ hem ṭûr oldum len terânî neylerem 

 7 Gel oldı ben ġâfile ‘ayn ü şîn ü ḳâf-ile 
  Dersi yârdan almışam ‘ilm-i fânî neylerem 

 8 Ben bu derde uġradum yoḳluġı kâr eyledüm 
  Ḥacc u zekât u ṣıfât armaġanı neylerem 

 9 Ümmî Sinânıñ cânı dâ’im ‘aşḳıñ fermânı 
  Dir anuñ-içün îmânı ben ‘iṣyânı neylerem 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 ‘Âşıḳam kevn ü mekânıñ naḳşına dil virmezem 
  Ṣâdıḳam rûy-ı ẕemîniñ bendine bil virmezem 

 2 Küntü kenziñ sırrına çün maḥrem oldı cânımuz 
  Ẕât-ı Ḥaḳdan ġayrıya meyl-i muḳâbil virmezem 

 3 Dü cihânıñ miḥnetinden ġam yimezem yek nefes 
  Dem-be-dem ẕikrim Hûdur ġayrıya göñül virmezem 

 4 Varlıġım aldı benüm yoḳluḳ ki bir var eyledi 
  Yoḳluġı yoḳ vara irdüm vara ma‘zûl virmezem 

 5 Vâridâtıñ pertevidür dilimiñ şerḥ itdügi 
  Söylerem sözüm ‘ayân araya müşkil virmezem 

 6 ‘Aşḳ-ıla dîẕâr içün olmaḳ fenâ faḫrım-durur 
  Zühd-ile ġılmân içün ma‘mûre göñül virmezem 
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 7 İblîs-i la‘în ider iġvâ diler bula ẓafer 
  Tevḥidim siper olupdur düşmâna yol virmezem 

 8 Ol ḥaḳîḳat bülbüline diñ beri gelsün beri 
  Dôṣt bâġına bâġbânem ġayrıya ben gül virmezem 

 9 Dir Sinân Ümmî oḳudum ẕikr-i ḳalbîden sebaḳ 
  ‘İlm-i esrârdur sözüm ḳâl ehline ḥâl virmezem 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 ‘Âşıḳa mürşid olan âyât-ı Ḳur’ân añladum 
  ‘Ârifiñ ḳalbinde her dem ‘ilm ü ‘irfân añladum 

 2 Levḥ-i dilden dü cihânıñ naḳşını pâk eyleyen 
  Sırrına ḳılan tecellî nûr-ı Yezdân añladum 

 3 Tevḥîd-i ẕâtıñ nişânı vaṣfına budur ḫaber 
  ‘İlm-i sırdan yoḳ eṯer ol baḥr-ı ‘ummân añladum 

 4 On sekiz biñ ‘âlemi ġarḳ eyleyen derd-i Ḫudâ 
  Müşkilâtıñ cümlesin ben ‘aşḳa âsân añladum 

 5 Söyleyüp söyletdüren ol Pâdşâh-ı bî-zevâl 
  Ehl-i ‘irfânıñ cevâbın nuṭḳ-ı Raḥmân añladum 

 6 Dört kitâbıñ ma‘nisin keşf eyleyen Hûdur hemân 
  Lâ dimez kimse bu sırra illâ nâdân añladum 

 7 Bî-nişân u lâ-mekân deryâsınıñ ġavvâṣına 
  Ḫôş ṣafâ geldi getürmek dürr ü mercân añladum 

 8 Tâ ezel ḳâlû belâ bâzârınıñ tüccârıyam 
  Kim bu sırdan bey‘ iderse kâmil insân añladum 

 9 Mürşidiñ irşâdına her kim ki âmennâ diye 
  Nûş ider ol Ḥıżr elinden âb-ı ḥayvân añladum 

 10 Kim ledünnî ‘ilminiñ deryâsına ṭalmaḳ diler 
  Meskenetden baş getürmez ḫâke yeksân añladum 
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 11 Lâ-cerem bezm-i elestiñ meyine ḫammâr olan 
  Tâ ebed ayuḳ degüldür mest ü ḥayrân añladum 

 12 Baḫt u devlet ṣâḥibidür yek naẓardan bir gören 
  Ehl-i ‘aşḳa lâ diyen her kim ki şeyṭân añladum 

 13 Zâhidiñ zühd ü riyâsetden riyâ kesb itdügin 
  Rü’yet-i dîẕâr ṣanmañ ḥûr u ġılmân añladum 

 14 Ṭâlibe maṭlûb elinden mey-i vuṣlat nûş olur 
  Bülbülüñ efġânı her dem gül ü reyḥân añladum 

 15 Ol Muḥammed Muṣṭafâdan ol ‘Aliyyü’l-Murtażâ 
  Evliyânıñ ser-firâzı şîr-i Yezdân añladum 

 16 Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ ẕülfiḳâr 
  Bu kelâmıñ maẓharı çün Şâh-ı merdân añladum 

 17 Ṣanmañuz ġayrıya nükte eyleye Ümmî Sinân 
  Ẕikr olanıñ cümlesin ben bende mihmân añladum 
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 1 Gel gör aḫı dôst bâġınıñ ḫandânıyam ḫandânıyam 
  Gitmek dilerseñ ol iliñ burhânıyam burhânıyam 

 2 Dilimdedür ẕikr ü adı ḳalbimdedür fikr ü dâdı 
  Varlıġım ol maḥv eyledi ‘ummânıyam ‘ummânıyam 

 3 Ṣâ’im ḳâ’im ne maḳṣûdum ay gün degüldür ma‘bûdum 
  Ne şemsîyem ne ḳamerî sübḥânıyam sübḥânıyam 

 4 ‘Aşḳına baġlıdur başım ‘aşḳdur dâ’imâ yoldaşım 
  ‘Aşḳ-ıla ben dü cihânıñ sulṭânıyam sulṭânıyam 

 5 Er yüzinden irdüm aña pîr yüzinden gördüm anı 
  Dâ’im şükür ben ol dôstuñ mihmânıyam mihmânıyam 

 6 Ben irişince ol Ḫâna küllî varum oldı fenâ 
  İsmâ‘îlem ḳıydum câna ḳurbânıyam ḳurbânıyam 
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 7 Nûr-ı maḥabbetden ezel ṣundı bize ol Lâ-yezâl 
  Gelsün bugün dertlüleriñ dermânıyam dermânıyam 

 8 Lâ diyenler güftârıma irmez benüm esrârıma 
  Ol Vâḥid ü Ferd ü Aḥad raḥmânıyam raḥmânıyam 

 9 Ümmî Sinân eydür inan gel sözüme ṭutma gümân 
  Şimdi zamân içinde ben devrânıyam devrânıyam 
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 1 Vaṣf-ı nihânımdan ṣoran alsın ḫaber nerde idüm 
  Var olmadan kevn ü mekân ol Şâhıla birde idüm 

 2 ‘Aḳl-ıla ‘azm iden buña iremeye ḳala ṭaña 
  Nûr-ı ḥaḳâyıḳ ḳılmadın ‘ilmu’llâhda sırda idüm 

 3 Baḥr-ı ẕâtıñ mevci beni sürdi kenâra ‘aşḳ-ıla 
  Ẕât-ı ḥaḳâyıḳ nûrına geldüm ‘aceb yerde idüm 

 4 Evvel anuñ ẕâtı nûrı ‘aşḳ-ı ezelî nâr-ıla 
  Yedi ismiñ nûrın mâye ḳıldıġı esrârda idüm 

 5 Ef‘âlimiñ esrârıdur söyledigim añlayana 
  Yedi biñ yıl ḫalvet süren ḳandildeki nûrda idüm 

 6 Nâr-ı maḥabbet ḳaynadı envâr-ı mevc oldı revân 
  Ol ḳandiliñ ṭış yüzine ¥arbı inen derde idüm 

 7 Geldüm cihâna çün Âdem cennete gönderdi Ḫudâm 
  Emrin ṣıdum redd eyledüm Serendibde zârda idüm 

 8 Gâhi Nûḥ oldum gâhi Lûṭ gâh Yûnus oldum gâh Dâvûd 
  İbrâhîm-ile bir zamân âteşde gülzârda idüm 

 9 Bulsa kişi dôstdan belâ ma‘şûḳ gelüp vefâ ḳıla 
  Ḳurtlar tenüm çiyneriken Eyyûb-ıla zârda idüm 

 10 Ya‘ḳûb-ıla ḳıldum fiġân Yûsuf-ıla oldum revân 
  Şehr-i Mıṣırda bey‘ olan dellâl-ı bâzârda idüm 
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 11 Her bir nebî geldi bile mihmân idüm ben sırrıla 
  ‘Îsâ ile aġdum göge Mûsâ ile ṭûrda idüm 

 12 Geldi cihâna Muṣṭafâ mi‘râc idüp buldı ṣafâ 
  Bende bile gördüm vefâ ḥażretde naẓarda idüm 

 13 Ben yârıma cân virmege na‘ra urup Ḥallâc-ıla 
  Çaldum ene’l-Haḳ nevbetin Manṣûr ile dârda idüm 

 14 Vuṣlat şarâbından içüp ḥayrân olan gelsün berü 
  Ṭoldurdum ‘aşḳıñ câmını geldüm ol baḥrda idüm 

 15 Ben degülem bunı diyen ilhâm-ı Ḥaḳdur söyleden 
  Bir sır gelüp nuṭḳ eyledi ben arada perde idüm 

 16 Ümmî Sinân eydür bu cân ḳılmaz nişânda bir mekân 
  Zîrâ ki ol şâhıma ben varmaġa iḳrârda idüm 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Bî-mekânım bunda ben ṣanman ki bünyâẕ eyledüm 
  Baḥr-ı muṭlaḳdur mekânım bunda pervâz eyledüm 

 2 Ol ḥaḳîḳat baḥrınıñ pür-tâb iden mevci benem 
  ‘Aşḳ-ıla geldüm cihâna cisme ṭalaz eyledüm 

 3 Ava ṣaldı ol ḥaḳîḳat şâhınıñ şehbâzıyam 
  Avladum bunda şikârım ördek ü ḳaz eyledüm 

 4 Cân Yûsufın câha ḳoydum bir zamân zâr eyledüm 
  Ḥamdü li’llâh ẓulmetinden nefsimiñ şâẕ eyledüm 

 5 Bî-niyâzım ‘âlem-i keṯret hevâsından bugün 
  Vaḥdetiñ envâr-ı ẕevḳın Şâha niyâz eyledüm 

 6 Ḥâlime yâr olmayan vâḳıf degül esrârıma 
  ‘Aşḳ-ıla kim yâr olursa ta‘lim-i râz eyledüm 

 7 Cânı çevgân, başımı ṭop eyledim dergâhına 
  ‘Aşḳı meydânında Şâhıñ añlamañ nâz eyledüm 



113 

 8 Bir zamân gülzâr içinde ḫâr elinden aġladum 
  Verd ü reyḥânım bulınca âh u feryâẕ eyledüm 

 9 Bir zamân nefsiñ hevâsı ḳapladı cân iḳlîmin 
  Ṭoġdı ‘aşḳıñ âfitâbı ḳışımı yaz eyledüm 

 10 Pâdişâh-ı Lâ-yezâliñ şem‘iniñ pervânesi 
  Olmaġ-içün göñlümi ġayrıya aḳmaz eyledüm 

 11 Dir Sinân Ümmî bize lâzım degül ġayrı mekân 
  Mürġ-i lâhûtem anuñ-çün meskeni az eyledüm 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ben gülem pür-ḫâr içinde bülbülüm ‘aşḳdur benüm 
  Bülbülem aġyâr içinde hem gülüm ‘aşḳdur benüm 

 2 Cümle varım virmişem ‘aşḳıñ yolında her nefes 
  Dü cihânıñ varlıġından taḥṣîlim ‘aşḳdur benüm 

 3 Sırr-ıla ‘aşḳıñ içinde dôstı pinhân bulmuşam 
  Vâṣıl-ı Ḥaḳ olmaġa gizli yolum ‘aşḳdur benüm 

 4 ‘Aşḳa irmeyen cihânda ḫaṣmına bulmaz ẓafer 
  Nefsi maġlûb eylemege hem âlim ‘aşḳdur benüm 

 5 Tevḥîd-i ef‘âliñ aṣlından bilen añlar bunı 
  Arıyam hem ḳudret-i Ḥaḳdan balım ‘aşḳdur benüm 

 6 Dôst cemâlından tecellî vaṣfını söyler bu dil 
  Nev-bahâram tâze bitmiş sünbülüm ‘aşḳdur benüm 

 7 Siz gelüñ Ümmî Sinânı añlamañ lâf ü güẕâf 
  Şâh-ı merdân sırrı vardur düldülüm ‘aşḳdur benüm 
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116 
 

 1 Bir dem ayrılmaḳ istemez 
  Cemâliñden gözüm benüm 
  Hergiz ayrılmaḳ istemez 
  Eşigiñden yüzüm benüm 

 2 Mürşide uyan sevine 
  İrişe vuṣlat avına 
  İrgürdi göñül evine 
  Ḥâl-ıla ‘azîzüm benüm 

 3 Girdüm vücûdum iline 
  İrdüm hüviyyet güline 
  Vaṣl-ı dôstdur cân iline 
  Her dem bahâr yazum benüm 

 4 İrelden bahâr yazına 
  Âlet-i lehv ü sâzına 
  Mecnûnlayın dôst yüzine 
  Ḥayrân olur özüm benüm 

 5 Bu hidâyet Ḥaḳdan gelür 
  Münkir olanlar ne bilür 
  Buña iren ḫandân olur 
  ‘Aşḳ nûrıdur sazum benüm 

 6 Kim ki Ḥaḳḳun ẕikrin oḳur 
  Olmayısar hergiz ḥaḳîr 
  Ḥamdü li’llâh dâ’im şükür 
  Tâ ebeddür şâẕum benüm 

 7 Ey ‘âlemleriñ sulṭânı 
  Vaṣlıñdan ayırma cânı 
  Ümmî Sinân dir yâ Şani 
  Her dem budur sözüm benüm 
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 1 Söylemesem direm illâ söylemeden geçemedüm 
  Derd-i ḫvôn-ıla ‘âşıḳları ṭoylamadan geçemedüm 
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 2 Söylemeniñ söylememek ḫazînesiniñ ḫâṣıdur 
  Ol ḫâṣ olan ḫazîneyi fâş itmeden geçemedüm 

 3 Gördücegüm bildücegüm söylemesem direm illâ 
  Erenleriñ aḥvâlını ḥaylamadan geçemedüm 

 4 Bülbül irincek bahâra ṣabr idemez ṭurmaz dili 
  Men isem ol vaḥdet gülin yıylamadan geçemedüm 

 5 Ḥikmet-ile ‘ârifleriñ maḳâmına irdi yolum 
  Erenleriñ menzilini ṣoylamadan geçemedüm 

 6 Ehl-i ḥâliñ ḫaberidür ehl-i ḳâle ni‘met olan 
  Men ḥâl-ıla ḫvôn ehlini ṭoylamadan geçemedüm 

 7 Ümmî Sinân eydür özüm saḫîlıġıdur bu sözüm 
  ‘Âşıḳları ‘irfân-ıla ṭoylamadan geçemedüm 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Ene’l-ḥaḳ açdı ebvâbın bugün ol kenze dükkânam 
  Ne söyler diñle pürtâbın egerçi nuṭḳ-ı insânam 

 2 Hümâyûn ḳurdı bu cisme irişdi feyżi her isme 
  Ḫıṭâb olundı bu resme leyse ke-miṯlihî sulṭânam 

 3 Kemâlât-ı ṣıfâtumdur ki cümle ḫalḳ olan maḫlûḳ 
  Benüm sırrım münezzehdür ne ins ü dîv ve ne cânam 

 4 Kelâmım varlıġındandur nebîlere olan inzâl 
  Hüva’llâhü’lleẕî diyü oḳunan dilde Ḳur’ânam 

 5 Yaratmazdan ḳamu ḫalḳı eḳâlîm-i ḥaḳâyıḳda 
  Ḥabîbim Muṣṭafâ nûrın getürdüm öñce burhânam 

 6 Kemâl-i ḳudretümden çün yaratdum yerler ü gökler 
  Meleklerim baña tesbîḥ iderler Ferd ü Yezdânam 

 7 Benüm sırrım kemâlıdur ki dilde söylenen her dem 
  Kimin ẓâhir kimin bâṭın ḳıluram feyż-i Raḥmânam 
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 8 Her eşyânıñ kemâlâtı benüm emrimdedür yeksân 
  Eger ḳahrım eger luṭfum bi-külli derde dermânam 

 9 Baña fermân olan her dem ḳılur tevḥîdime iḳrâr 
  Ḳılursa ḳancaru ‘azmi özünde aña mihmânam 

 10 Eger muṭlaḳ vücûdumdan getürsem ‘âleme ḳaṭre 
  Bi-külli maḥv ola fânî ki ol deryâ-yı ‘ummânam 

 11 ‘Ademden ‘âleme ṭartup kimin açup kimin örtüp 
  Bu ef‘âlüm sarâyında ki ṣâḥib-âyin erkânam 

 12 Kime keşf itsem envârım olur fikrimde sergerdân 
  Şûride bülbüle ḳarşu açılan vird-i reyḥânam 

 13 Ḫaṭâ ehli olan kimse ḫaṭâsına ḥayâ itse 
  ‘Aṭâlar ḳıluram aña keremler kânı ġufrânam 

 14 Kime fażlım ḳılam iḥsân olur fikrim ile ḥayrân 
  Ṭola ḥikmet ile ḳalbi diline geldüm ‘irfânam 

 15 Eger ṣuġrâ eger kübrâ muḥiṭam cümle mevcûda 
  Hezârân dürlü biñ yüzde görinen gözde seyrânam 

 16 Şerîkim yoḳ naẓîrim yoḳ Eḥad Ferdim vezîrim yoḳ 
  Bi-külli işbu mevcûdât te‘avvüz ḳılduġı ḫânam 

 17 Sinân Ümmî baña fermân olupdur eyledüm ḥayrân 
  Dilinde söylenen ‘irfân hemân ol nûr-ı Yezdânam 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Ḫaber ṣoran baña dôstdan anı bî-‘aḳl u cân buldum 
  Terk eyledüm ‘aḳl u cânı sır içinde ‘ayân buldum 

 2 Cûş itdi deryâ-yı vaḥdet ḳamu varlıḳ fenâ buldı 
  Eṯer ḳalmadı hîç benden cihet yoḳ lâ-mekân buldum 

 3 Yitirdüm benligi anda gören görünen ol oldı 
  Şu deñlü ṭoymışam sırdan direm kim bî-nişân buldum 
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 4 Bugün vicdânımıñ ẕevḳın eger dirsem beyân olmaz 
  Düşüp vaḥdet deñizine özüm birlikde kân buldum 

 5 Bugün bu dildeki esrâr hemân dôst varlıġındandur 
  Ḳarâr itmez ḫıṭâb eyler görüñ dôstdan lisân buldum 

 6 Tecellîden tesellîden geçen bilür bu esrârı 
  İrişüp ẕât-ı baḥrında ‘aceb ẕevḳ-ı nihân buldum 

 7 Eger naḥvıñ eger ṣarfıñ olup şerḥi dile gelmez 
  Hüve hüve maḳâmında ne sâ‘at ne zamân buldum 

 8 Nihân oldı çün ol vaḥdet ki gördüm ‘âlemi keṯret 
  Men ol dôstuñ fırâḳından gözüm yaşın revân buldum 

 9 İrincek ẕât-ı muṭlaḳda hemân dôst olmış idüm ben 
  Çü geldüm ‘âlem-i mülke yine Ümmî Sinân buldum 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ben baña yâr olduġumca yârı aġyâr bulmuşam 
  Baña aġyâr olduġumca anı ben yâr bulmuşam 

 2 Görmedüm pervâne şem‘a vara biryân olmaya 
  Şem‘a yaḳın varduġumca özümi nâr bulmuşam 

 3 Bülbül irincek bahâra derdi arṭar dem-be-dem 
  Bülbülüñ artduḳça derdi bâġı gülzâr bulmuşam 

 4 Ten murâdın terk idendür cân murâdın avlayan 
  ‘Aḳl u cândan geçdügümce sırdan esrâr bulmuşam 

 5 ‘Aşḳa fermân olmayanlar varlıġından geçmedi 
  Kim ki ‘aşḳa yâr olursa dâra ber-dâr bulmuşam 

 6 Ẓâhir ü bâṭın kemâlât Pâdişâhıñdur beyân 
  Bâṭına geçdüm ẓâhirden ṣun‘-ı Settâr bulmuşam 

 7 Lâ dimez ehl-i hidâyet tevḥîdiñ ‘irfânına 
  Yâra vuṣlat bulduġumca âh-ıla zâr bulmuşam 
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 8 ‘Aşḳa fermân olduġum ‘ayb olmasun añlayana 
  Dir Sinân Ümmî bu yolda ben ‘aẓîm-kâr bulmuşam 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Remzimi fehm eyleriseñ diñlegil mi‘mârlıġım 
  Cân göziyle gözleriseñ gör benüm bâzârlıġım 

 2 Dü cihânıñ varını selb eyledüm öñden ṣoña 
  Ḥaḳ bilür olmaz ḥicâb Ḥaḳḳa benüm ebrârlıġım 

 3 Câm-ı vaḥdet nûş idelden cânımuz mestânedür 
  Anuñ-içün her nefes oldur benüm ḫummârlıġım 

 4 Gizli degül gün gibi âşkâreyem günden ‘ayân 
  Añlamaz nâdân olan şimdi benüm settârlıġım 

 5 Râzımı bilmek dilerseñ var varıñdan geçe gör 
  Var varından geçmeyen görmez benüm gülzârlıġım 

 6 Gitdi ẓulmet gitdi keṯret gitdi firḳat aradan 
  Baḥr-ı ẕâtdan nûr-ı ẕâtdur gör benüm envârlıġım 

 7 ‘Aşḳa fermân olduġumdan ḥamdü li’llâh çoḳ şükür 
  Baḥr-ı ẕâta maḥrem oldum ḳalmadı aġyârlıġım 

 8 Men meni maḥv eyledüm hîç ḳalmadı benden eṯer 
  Baḥr-ı muṭlaḳ lâ-te‘ayyün künh-i ẕâtdur varlıġım 

 9 Dir Sinân Ümmî vücûdum aña bir kâr-ḫânedür 
  Ser göziyle görmeyen fehm eylemez dildârlıġım 

 
 

NÛN 
122 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Gel ey ṣâḥib-me‘ânî gör naẓar feyż-i İlâhîden 
  Ḳulaḳ ṭut cân-ıla diñle ḫaber feyż-i İlâhîden 
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 2 Muṣaffâdur bugün ḳalbim dü ‘âlem mâ-cerâsından 
  Göñül bir şey’e żamm olsa keser feyż-i İlâhîden 

 3 Eger sen ‘ilmin isterseñ ḥaḳîḳat tevḥîd-i ẕâtıñ 
  Gözüñ aç ḳıl naẓar gör ne ṭoġar feyż-i İlâhîden 

 4 Temâmet anı ẕikr itmek hemân ẕâtına maḫṣûṣdur 
  Egerçi külli ẕâkirdür eṯer feyż-i İlâhîden 

 5 Muvaḥḥiddür anuñ ẕâtı ebed hergiz ḳarâr itmez 
  O ẕikriñ mevcidür envâr süzer feyż-i İlâhîden 

 6 Ḳaçan kim baḥr-ı muṭlaḳdur bu ẕikriñ pertevi ṭolsa 
  Gelür ol ẕât-ı nûrına baṣar feyż-i İlâhîden 

 7 Pes andan ẕât-ı nûrîde ḳılur tevḥîdine iḳrâr 
  Ḥaḳâyıḳ iḳlîmin ḳaplar gelür feyż-i İlâhîden 

 8 Ḥaḳâyıḳ ‘âlemi oldur ḳılur mevci hezârân biñ 
  Füyûż eyler ki her cinse bulur feyż-i İlâhîden 

 9 Ḥaḳâyıḳ intihâsında idindi kendüye maḥbûb 
  Ḥabîbinden ḳılur her şey yazar feyż-i İlâhîden 

 10 Ḥaḳâyıḳda ḳamu insân bu tevḥîdiñ kemâlidür 
  Kimi mürsel kimi ekmel düzer feyż-i İlâhîden 

 11 Didi ıṭlâḳıyetinde Hû lâ-ilâhe illâ Hû 
  Pes andan Aḥmediñ ẕâtı olur feyż-i İlâhîden 

 12 Eḥadiyyetde çün didi Hû lâ-ilâhe illâ Hû 
  Ḥaḳîḳat-i mürselîn anda olur feyż-i İlâhîden 

 13 Didi çün vâḥıdiyyetde Hû lâ-ilâhe illâ Hû 
  Nebîler ġayrı mürseller olur feyż-i İlâhîden 

 14 Bu üç nev‘-i ḥaḳîḳatlar olupdur ẕâtına maẓhar 
  Velâkin Muṣṭafâ ekber alur feyż-i İlâhîden 

 15 Eḥadiyyetde çün didügi lâ-ilâhe illâ Hû 
  Ḥaḳâyıḳ evliyâ anda olur feyż-i İlâhîden 

 16 Didi pes vâḥıdiyyetde ki lâ-ilâhe illâ Hû 
  Ḥaḳâyıḳ-ı muḳarrebler olur feyż-i İlâhîden 
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 17 Didi çün ḫâlıḳıyyetde ki lâ-ilâhe illâ Hû 
  Pes ebrâr-ı ḥaḳâyıḳlar olur feyż-i İlâhîden 

 18 Bu üç nev‘-i ḥaḳîḳatlar olupdur vechine maẓhar 
  Velâkin cümle ḥâlince alur feyż-i İlâhîden 

 19 Kesilmez pertevi hergiz o baḥrıñ bir nefes añla 
  Her eşyâ her bir ism-ile umar feyż-i İlâhîden 

 20 Her eşyâ mevcidür anuñ atar deryâ-yı muṭlaḳdan 
  Ḳamu yer gök ṭolar eşyâ bezer feyż-i İlâhîden 

 21 Yaratdı evvelâ ‘arşı ki düzdi altına kürsî 
  Ḳamu gökler olup ṭolâb döner feyż-i İlâhîden 

 22 Bilüñ kim baḥr-ı muṭlaḳdan bu tevḥîdiñ kemâlâtı 
  Żıyâ alur nücûm u şems ḳamer feyż-i İlâhîden 

 23 Ne kim var cümle maḫlûḳât ḳamu andan alur ḳuvvet 
  Melek cin div eger şeyṭân beşer feyż-i İlâhîden 

 24 Eger berren eger baḥran çün anuñ pertevindendür 
  Deñiz ḳa‘rındaġı maḫlûḳ ḳanar feyż-i İlâhîden 

 25 Seḥâb olur göge aġar maṭar olur yere yaġar 
  Ḥayât bulur virür her şey ṯemer feyż-i İlâhîden 

 26 Kimin ṣâfî celâl eyler kimin ṣâfî cemâl eyler 
  Ḳamusından bulur insân ṭoġar feyż-i İlâhîden 

 27 Sekiz cennet münevverdür müzeyyendür cemâlinden 
  Yedi ṭamu celâlidür ḳızar feyż-i İlâhîden 

 28 Eger ẓâhirde var ṭaġlar eger bâṭında var bâġlar 
  Ẓâhir bâṭın aḳup çaġlar ṣular feyż-i İlâhîden 

 29 Uçan ḳuşlar esen yeller anuñ ismin oḳur diller 
  Biten ezhâr u sünbüller ḳoḳar feyż-i İlâhîden 

 30 Anuñ ismin soran kimse müsemmâdan bulur envâr 
  Muvaḥḥid ẕâkiriñ ḳalbi ṭolar feyż-i İlâhîden 
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 31 Anuñdur ‘izzet ü nuṣret hem oldur sâni‘-i ḳudret 
  Bu taḳdîri ḳalem levḥa yazar feyż-i İlâhîden 

 32 Gider ḳış yaz olur eyyâm yaġar yaġmur biter en‘âm 
  Gice gündüz döner aḫşam seḥer feyż-i İlâhîden 

 33 Ḥaḳâyıḳ iliniñ ismin didiler ba‘żılar lâhût 
  ‘Ammâ andan ötesidür gelür feyż-i İlâhîden 

 34 Daḫı andan ötesine melek mürsel nebî ṣıġmaz 
  Buña göre ḳıyâs eyle yanar feyż-i İlâhîden 

 35 Anuñ sırrı münezzehdür aña efkâr u ‘aḳl irmez 
  Liyâḳatınca ‘ârifler yazar feyż-i İlâhîden 

 36 Niçe biñ merd-i kâmiller tamâm cehd itse biñ yıllar 
  Muḥâlen-der-muḥâlendür yeter feyż-i İlâhîden 

 37 Sinân Ümmî bugün ġavvâṣ olup deryâ-yı vaḥdetden 
  Ḥaḳâyıḳ baḥrınıñ dürrin dizer feyż-i İlâhîden 
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 1 İlâhî cümleyi var iden sensin 
  Yoḳ iken her şeyi var iden sensin 

 2 Ḥabîbiñ nûrını ẕâtıñ nûrından 
  Var idüp kendüñe yâr iden sensin 

 3 İrişmez işiñe kimsenüñ ‘aḳlı 
  Felekde çarḫı devvâr iden sensin 

 4 Bir dikende gül ü reyḥân eyleyüp 
  Çevre kenârın pür-ḫâr iden sensin 

 5 Emriñe fermândur senüñ kün fe-kân 
  Nârı Ḫalîle gülzâr iden sensin 

 6 Eger ẓâhirde ve eger bâṭında 
  Ṣun‘uñda seni settâr iden sensin 
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 7 On sekiz biñ ‘âlem oldı niḳâbıñ 
  Her birinde bir bâzâr iden sensin 

 8 Dertlü ḳullarıña dermân yitirüp 
  Çâresiz ḳullara çâr iden sensin 

 9 Ne lâyıḳdur saña kimse yol vara 
  Diẕâra iltüp naẓar iden sensin 

 10 Ḳullarıñ ‘aybını maġfiret ḳılup 
  İsm-i ġufrânı iḳrâr iden sensin 

 11 Nûruñ żıyâsıyla ẓulmet ḳarasın 
  Yuyup ‘âlemi envâr iden sensin 

 12 Kimin ‘âlim kimin bay kimin yoḫsul 
  ‘Ârifiñ sırrın esrâr iden sensin 

 13 Sinân Ümmî ḳuluñ aġlar ḳapuñda 
  Naẓar ḳıl çün anı zâr iden sensin 
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 1 ‘Aceb ḥayrân oldum ‘aşḳa uyaldan 
  Yanup biryân oldum ‘aşḳa uyaldan 

 2 Ne aṣṣı farḳ iderem ne ziyânı 
  Külli virân oldum ‘aşḳa uyaldan 

 3 Ṣabr ideyin direm ṭurmaz bu dilim 
  Söyler ozan oldum ‘aşḳa uyaldan 

 4 Dökülür bu dilden dürr ü cevâhir 
  Gizli ‘ummân oldum ‘aşḳa uyaldan 

 5 Kim eydür uṣludur kim eydür delü 
  Ḫalḳa seyrân oldum ‘aşḳa uyaldan 

 6 Uçdı râḥat ḳuşı miḥnet uyandı 
  Derde dükkân oldum ‘aşḳa uyaldan 
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 7 ‘İlm-i ḥikmet-ile ṭoldı vücûdum 
  ‘Ayn-ı ‘irfân oldum ‘aşḳa uyaldan 

 8 Ṣalâdur nefesim içen ‘âşıḳa 
  Âb-ı ḥayvân oldum ‘aşḳa uyaldan 

 9 Ümmî Sinân eydür ḳalmadı bir ġam 
  Özge sulṭân oldum ‘aşḳa uyaldan 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 ‘Aşḳ odına yanduġumca râḥatım budur hemân 
  Arṭura derdimi Ḥaḳdan ḥâcetim budur hemân 

 2 Bâd-ı ṣabâ esdigince cânımız bulur ṣafâ 
  Ḫasta vücûduma her dem ṭâḳatım budur hemân 

 3 Yedi ṭamu sekiz uçmaḳdan müberrâyım bugün 
  Çün naṣîbim ‘aşḳa irdi ḳısmetim budur hemân 

 4 İns ü cinni yaradup Ḥaḳ kendüye ṭâ‘at içün 
  Şöyle bil ḥaḳḳa’l-yaḳîndan ṭâ‘atım budur hemân 

 5 Zâhidâ luṭf ile var sen ḳılmaġıl egri naẓar 
  Tâ ezelden yana geldüm ‘âdetim budur hemân 

 6 Küntü kenziñ ma‘nîsinden dersimi ḫatm eyledüm 
  Dört kitâbıñ varlıġı-çün âyetim budur hemân 

 7 Der Sinân Ümmî bâzergânam bâzâra gelmişem 
  Müşterî olanlara alım ṣatım budur hemân 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Kes elin ey dil cihânıñ kılmasun ‘uḳbâ ziyân 
  Ḳaṭ‘ it ‘uḳbânıñ elin kim bâṭınıñ ola beyân 
  Bâṭınıñdan geçmeyince sır saña olmaz ‘ayân 
  Şâhidim Ḳur’ân-ı a‘ẓam küllü men ‘aleyhâ fân 
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 2 Bil senüñ ḳalbiñde Ḥaḳdan ġayrı ṣuret ḳalmaya 
  Dil fenâ vü ger beḳâ naḳşına mâ’il olmaya 
  Berzaḫ ili bâṭınından geç ki ḥâ’il olmaya 
  Bî-nişân u lâ-mekân taḫtında bâḳî ḳala cân 
 
      3    Ḳaṣr u ḳubbe ḫaymeniñ bilsem ki mi‘mârı nedür 
  Cennet-i a‘lâ vü ġılmânıñ ya timârı nedür 
  Cümlesi peydâ’-i lâdan yâ bunuñ varı nedür 
  Kim ki bu sırdan ḫaber bilmez diye vâ-ḥasretân 

 4 Zâhidâ sen ‘ilm-i Ḥaḳḳı tevḥîdi ‘irfânda gör 
  Dürr-i a‘ẓam ister-iseñ ḥaddi yoḳ ‘ummânda gör 
  Geç bu ṣûret naḳşını gel ma‘ni’-i Ḳur’ânda gör 
  Gör nedür aṣl-ı selâmet gör nedür ‘ayn-ı îmân 

 5 Bil şerî‘atla ṭarîḳat ma‘nevî aḫlâḳıdur 
  Ma‘rifetle yâ ḥaḳîḳat ‘âşıḳıñ ezvâḳıdur 
  ‘Ârife ḳısmet olan Hûdan anuñ ıṭlâḳıdur 
  Menzili a‘lâ vü a‘ẓam hem bulardur bî-gümân 

 6 Gel bu kâf u nûnuñ aḥkâmın kemâl-i ‘aşḳa vir 
  Hem bu dîv ü cinniñ aḥkâmın cemâl-i ‘aşḳa vir 
  Dü cihânı külli yemîni şimâli ‘aşḳa vir 
  Ḳancarı kim ‘azm ḳılsañ ẓâhir olsun bî-gümân 

 7 Bil senüñ şânıñda Ḥaḳdan nâzil oldı hel cezâ 
  Sen işidüp bu kelâmı kendüñe ṭut ḳıl cezâ 
  On sekiz biñ ‘âlemiñ içi muṣaffâ bil Ḫudâ 
  Kim ki mir’âtında bulmadı anı yoḳ anda cân 

 8 Cân u başı terk it ey dil sen de ‘âşıḳlardan ol 
  Muṣṭafâ şer‘i  yolında ṣapma ṣâdıḳlardan ol 
  Vaṣf-ı tis‘añdan fenâ bul sen daḫı yoḳlardan ol 
  ‘İlm-i sırdan lî ma‘a’llah bulasın vaḳt-ı zamân 

 9 Oḳuram birdür anı bil ḳul hüva’llâhu eḥad 
  Hem muṣaffâ on sekiz biñ ‘âlem Allâhu’ṣ-ṣamed 
  Kim bu sırra maẓhar olursa libâsı bir nemed 
  Ẓâhir ü bâṭın ḳamudan fâriġ-i kevn ü zamân 

 10 Lem yelid kimdür anı bildüñ mi ol Ḥayy ü Beḳâ 
  Ve lem yûled kimse andan ṭoġmayısar muṭlaḳâ 
  Ve lem yekün lehû küfüven kimse irmez ol Ḥaḳa 
  Aḥaddur andan umar hep külli şey’ ‘izz ü emân 
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 11 Ḫvâce-i kevneyn olursañ gel fenâ ḳıl iḫtiyâr 
  Ḳâl ü ḳîliñ ḳıl ḫayâliñ ‘aşḳ odıyla nûrı nâr 
  ‘İlm-i tevḥîdiñ ledünnî ma‘nisinden eyle kâr 
  Kenz-i vaḥdet varlıġından gör nedür alup ṣatan 

 12 Cân göziniñ gözliginden ẕât-ı nefsi ara bul 
  Men ‘aref sırrındadur nâsa devâ’ı yara bil 
  Añladuñsa bu rumûzı aç gözüñ ey ehl-i dil 
  Ten dilinden ḳılma güftâr eyleyüp âh u fiġân 

 13 Ey Ḫudâyâ vaḥdetiñ bir ḥaddi yoḳ ‘ummân-durur 
  Çün bu sırra maẓhar olan kâmil-i insân-durur 
  Fażl-ı Ḥaḳdan dirler aña ṣâḥib-i ‘irfân-durur 
  Ey dirîġâ işbu sırdan ṭoymadı Ümmî Sinân 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Dervîşe bî-cân gerekdür câna cânân isteyen 
  Ehline fermân gerekdür ‘ilm ü ‘irfân isteyen 

 2 Vâridât u varlıġa irmek dilerseñ gel berü 
  Ẕikr-i Hûnuñ baḥrına ṭal gevheristân isteyen 

 3 Pâdişâh inzâl ider mi menzili olsa ḫarâb 
  Dü cihândan el yusun ẕâtında seyrân isteyen 

 4 Niçe aḳar gör ṣular leyl ü nehâr olup revân 
  Yek-nefes ârâm ider mi baḥr-ı ‘ummân isteyen 

 5 Mürġ-ı bülbülüñ fiġânın görmemiñ ey bî-baṣar 
  Niçe zârî ḳılmaya nûr-ı gülistân isteyen 

 6 Göñlini ol yâre virenler cefâdan ġam yimez 
  Zehri nûş itmek gerekdür luṭf u iḥsân isteyen 

 7 Bâṭınımdur ẓâhir oldı söylerem iẓhâr idüp 
  Şöyle bil ḳurbân gerekdür dôsta mihmân isteyen 

 8 Küntü kenziñ maẓharı sırrından alsun dersini 
  Oḳuyup ḥaḳḳa’l-yaḳîn âyât-ı Ḳur’ân isteyen 
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 9 ‘Ârifiñ nuṭḳı hüve’l-ḥaḳdur belî ḥaḳḳa’l-yaḳîn 
  Cânı ḳurbân eylesün çün böyle erkân isteyen 

 10 Seb‘ayı seyr itmeyen sırdan ḫaber bilmez nedür 
  Hıżr-ıla yek-dem gerekdür âb-ı ḥayvân isteyen 

 11 ‘İlm ü ḥikmet bâbınıñ kâr-ḫânesidür ḳalbimiz 
  Dir Sinân Ümmî ḳanı derdine dermân isteyen 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Ṣalâdur ehl-i dermâna bugün derd isteyen gelsün 
  Cemâli bâġına yâriñ girüp verd isteyen gelsün 

 2 Dîẕârı zevḳı derdinden başım ṭop oldı cân çevgân 
  Girüp meydânına ‘aşḳıñ bugün merd isteyen gelsün 

 3 Şular kim ‘ârif-i bi’llâh ḳomazlar dilde ġayru’llâh 
  Fenâ-ender-fenâdan ṣoñ beḳâ yurd isteyen gelsün 

 4 İrelden fażl-ı Yezdânî dilâver eyledüm cânı 
  Yañıldup ‘aşḳ-ıla nefsi işin nerd isteyen gelsün 

 5 Ḳanı ‘âlemde bir dânâ ola kim şöyle merdâne 
  Virüp ‘aḳlı virüp cânı hemân ferd isteyen gelsün 

 6 Düzeldi ‘aşḳ u bünyâdı atarlar ṭopı ḳudretden 
  Geçüp benlik sarâyından yıḳup ḫurd isteyen gelsün 

 7 Bugün ḥikmetde Loḳmânam ḳılam dil-dâr içün dil pâk 
  Naẓar-gâh olmaġa ḳalbi aña vird isteyen gelsün 

 8 Ben ol Burhân-ı a‘lâdan oḳıdum ḥikmetin sırrıñ 
  İlâhî ṣan‘ata irmiş ki şâkird isteyen gelsün 

 9 İki ‘âlem hevâsından selâmetdür Sinân Ümmî 
  Bugün ‘aşḳıñ seḥer bâdı eser berd isteyen gelsün 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Baña ‘aşḳı ṣoran gelsün ḫaber alsun ḳumâşımdan 
  Nicedür vaṣfını bilsün yaḳarsa bu ataşımdan 

 2 Ḥaḳâyıḳda beni Allâh yaratdı ‘aşḳ-ıla evvel 
  Anuñ-çün bile gönderdi ayrılmayam baṭâşımdan 

 3 Aḳaram gâhî çaġlaram âh ider gâhî aġlaram 
  Virür bu ‘aşḳ baña dürlü ṣafâlar acı yaşımdan 

 4 Eger ḳâl olsa ḥâl eyler eger zehr olsa bal eyler 
  Ṣalâdur ni‘met-i ‘aşḳa umarsa kim bu aşımdan 

 5 Eger ‘aşḳ olmasa ey yâr meni almış idi aġyâr 
  Kimüñledür benüm cengim bilür ‘ârif savaşımdan 

 6 Bu ‘aşḳıñ ḳıymeti olmaz iki ‘âlemde bulunmaz 
  Baña leẕẕet olan oldur te‘ayyündür göz ḳaşımdan 

 7 Ḳaçan nefsiñ hevâsından vücûdum perde ḳaplarsa 
  Bi-külli maḥv ider bu ‘aşḳ ḳomaz bir ḳurı yaşımdan 

 8 Görünmez ṣûretâ illâ meni terk eylemez aṣlâ 
  Ḳaçan baña ecel irse götürseler firâşımdan 

 9 Ölem ṭopraḳ ola tenim ulaşa aṣlına cânım 
  Umaram ‘aşḳ eṯer vire ile ṭopraḳ u ṭaşımdan 

 10 ıyâmet ḳopıcaḳ ṭuram binem ‘aşḳ atına sürem 
  Çaġıram dôst diyem varam ıram sevdâyı başımdan 

 11 Sinân Ümmî bu ‘aşḳ-ıla nice sulṭân olur añla 
  Dir âmennâ ve ṣaddeḳnâ bilen bu sırrı fâşımdan 
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 1 Göñül ‘aşḳdan ġınâ buldı 
  Geçüp dünyâ vü ‘uḳbâdan 
  Fenâdan ṣoñ fenâ buldı 
  Geçüp sevdâ-yı ‘uḳbâdan 
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 2 Ne meyl-i ḳîl ü ḳâl eyler 
  Ne meyl-i kesb-i ḥâl eyler 
  Ne ‘azm-i yâr viṣâl eyler 
  Arındı cümle sevdâdan 

 3 Geçüp evrâd u eẕkârı 
  Geçüp ebyât u eş‘ârı 
  Geçüp envâr u esrârı 
  Ḫalâṣ oldı mu‘ammâdan 

 4 Eliyle kendini ṭutdı 
  Bu ‘aşḳıñ baḥrına atdı 
  Tamâm ġarḳ oluban gitdi 
  Eṯer ḳalmadı iṯnâdan 

 5 Ne söyler dilde ‘aşḳ söyler 
  Ne yaylar cânda ‘aşḳ yaylar 
  Ne boylar sırda ‘aşḳ boylar 
  Bu esmâ-i müsemmâdan 

 6 ‘Acebdür bu ‘aşḳıñ ḥâli 
  Gâh ġama uġradur yolı 
  Gâhi bülbül eyler dili 
  Oḳur dersin tecellâdan 

 7 Gehî ḳılur yavlaḳ faḳir 
  Bî-çâre vü ḫôr u ḥaḳir 
  Gehî olur dôst-ıla bir 
  Görinür ḫôş tesellâdan 

 8 Geh eyler ḥavvâ vü Âdem 
  Girüp cennetde nûran dem 
  Ki olmaya ġuṣṣa vü ġam 
  Olup ṣâfî muṣaffâdan 

 9 Yidürür gâhî bir dâne 
  Olup dergâhda bî-gâne 
  Atarlar berr-i yabana 
  Döker göz yaşı ḥuznâdan 
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 10 Nübüvvetde ider gâh Nûḥ 
  Düzüp gemi olur meşrûḥ 
  Ki dîni ḳılanı mensûḫ 
  Ki ġarḳ eyleye deryâdan 

 11 Sinân Ümmî yüri sen var 
  Bu râzı eyleme iẓhâr 
  Bu tevḥîde düşen ey yâr 
  Oḳur bu dersi iḫfâdan 
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 1 ‘Âşıḳ olan kişi dâ’im dôstuñ yolın düze ṭursun 
  ‘Âşıḳlara ṭa‘n eyleyen îmân evin boza ṭursun 

 2 Ṣabr idüñ münkir ṭâşına bilmez ne gelür başına 
  Ebû Cehil ḳuyusını cehd eyleyüp ḳaza ṭursun 

 3 Bu gün kendi ḥâlin bilen oldur varup menzil alan 
  İle baḳup yolda ḳalan yol erine göze ṭursun 

 4 Bir Tañrıya ḳulluḳ iden ṭoġrı gider dôst iline 
  Şudur budur diyen ṭâġi yoldan çıḳup aza ṭursun 

 5 Buldı bulan ma‘nî yüzin kesb eyleyüp ‘irfâñ özin 
  Gel diñ câhil ‘ilmiñ yüzin oḳusun hem yaza ṭursun 

 6 Mürşide göñül virmeyen meydâna ṭoġrı girmeyen 
  Ḥâlin anda göre yarın bugün bunda bize ṭursun 

 7 Ḥaḳḳı gerçek sevenleriñ ‘aşḳ odına girenleriñ 
  Nişânı budur anlaruñ ḳalbi yanup ṣıza ṭursun 

 8 Yidi ṭamu ne şeydür ki yaḳa bile yanmışları 
  ‘Aşḳ âteşine yanmayan yanacaġın seze ṭursun 

 9 Derd üstine derd isteyen bilüñ oldur merd isteyen 
  Bülbül olup verd isteyen güzden geçüp yaza ṭursun 

 10 Gerçeklere iren kişi dôstı ‘ayân gören kişi 
  Açma bu sırrı nâdâna ferdâ çeküp geze ṭursun 
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 11 Kim ki şâha lâyıḳ ola çirki gide ṣâfî ḳala 
  Ḳâl olmaġa ṭarîḳatıñ potasında ṣıza ṭursun 

 12 Gerçek ‘âşıḳ dôst bâġında kevṯer şarâbın nûş ider 
  Nefsiniñ ġamında gezen mercimegin süze ṭursun 

 13 Ḥaḳ ḳalbine ilhâm ider anuñ içün söyler dili 
  Ümmî Sinân sır ilinde gördücegin yaza ṭursun 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Gel ey cânân ilinden cân gözüñ aç uyḫudan uyan 
  ‘Aceb ġaflet şarâbından niçe bir olasın ḥayrân 

 2 Yedürmişdür saña nefsiñ bunuñ mekrî ṭa‘âmından 
  ‘Aceb bu dâr-ı dünyâda niçe bir olasın sekrân 

 3 Gel ey ġâfil ḳanı ‘aḳlıñ tefekkür ḳıl ḳanı fikriñ 
  Ola kim aṣl-ı a’lâdan irişe derdiñe dermân 

 4 Diye Allâh ki bir silkin erenler yolına bir gün 
  İçerseñ vaḥdetiñ câmın olasın tâ ebed sulṭân 

 5 Eger benden ḫaber ṣorsañ ḥaḳâyıḳ şehrine vardum 
  Var anda bir ulu sulṭân senüñle dôst-ımış her ân 

 6 Saña çoḳ dürlü armaġan benümle eyledi irsâl 
  Getürdüm saña ol dôstdan teberrük la’l-ile mercân 

 7 Daḫı saña selâm itdi benümle ḫôş kelâm itdi 
  Didi tiz gelsün uş bunda anuñdur bu ulu meydân 

 8 Oṭurmasın ki ṭurmasın anı avlamasın aġyâr 
  Gözetmesin ki bir dâne ṭutar faḳ nite kim ṭayrân 

 9 Uyup bir ulu kerbâna yolumda pehlevân olsun 
  Ṭutarlarsa ḥarâmiler iderler ḳahr-ıla yeksân 

 10 Şerî‘atda ṭarîḳatda ḳulaġuzlar idüp irsâl 
  Anı bunda getürmeye temâmet eyledüm burhân 
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 11 Eger adım dile alsa yolı ṭoġrı baña gelse 
  Ġanîyem raḥmetim çoḳdur iderven luṭf-ıla iḥsân 

 12 Didi ol dâr-ı miḥnetde ḳarâr eylemesin aṣlâ 
  Ki zîrâ köpri üstinde kimesne eylemez evṭân 

 13 Ayırmasın özin benden çevirmesin yüzin benden 
  Ki bende ṣaḳlayam anı ki hergiz bulmaya düşmân 

 14 Daḫı her ne ki virdimse aña anda emânetdür 
  Benümdür ṣanmasın lâkin iderven ḥükmine fermân 

 15 Yañılmasın bazârında ki merd olsun şikârında 
  Hüner ḳılsun naẓârımda benüm yolumda virsün cân 

 16 Dü ‘âlemden güẕâr ḳılsun ne kim görse ḥaẕer ḳılsun 
  Gelüp vaḥdet sarâyında ḳurulsun tâ ebed eyvân 

 17 Daḫı böyle hezârân biñ teraḥḥumlar edâ ḳıldı 
  Velâkin bu dilim ḳâṣır ‘aḳıl irmez ḳılam tibyân 

 18 Gel ey ṭâlib eger sen de ṭaleb kılduñsa ol Şâhı 
  O Sulṭânıñ fırâḳından ḳılasın her seḥer efġân 

 19 İresin kâmil insâna ḳoyasın başı meydâna 
  Gerek kim ḳıyasın câna ola kim bulına ol Ḫân 

 20 Gel ey miskîn-i bî-çâre niçün uyarsın aġyâre 
  Seni vaṣl eylemez yâre ṭaḳarsa boynuña urġân 

 21 İlâhî cümle ‘âcizdür senüñ yoluñda bu ḳullar 
  Gel olmaya eger senden kimesne bula mı Raḥmân 

 22 Sinân Ümmî ḳuluñ senden diler her dem bula iḥsân 
  Anuñ-çün ḳalbine ilhâm idersin fâş olur ‘irfân 

 
133 

Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

 1 Vaṣlıñ revâ ḳıl ey Ḫudâ ol küntü kenzu’llâh içün 
  Cân yoluña olsun fedâ şol ‘ayn-ı ẕâtu’llâh içün 
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 2 Evvel ḳamudan adını öñden ḳoduñ bünyâdını 
  ‘İzzetine ‘izzet idüp sevdüñ Ḥabîbullâh içün 

 3 Senden ‘aṭâ bizden ḫaṭâ böyle ḳuruldı ibtidâ 
  ‘Afv it bizüm ḫaṭâmızı Âdem ṣafiyyullâh içün 

 4 ‘İṣyân deñizinden bizi ḳurtar anuñ ḥurmetine 
  Evvel aña ḳılduñ necât Nûḥ-ı Neciyyullâh içün 

 5 Deryâyı varlıḳdan ḫalâṣ eyle anuñ ‘aşḳına kim 
  Baṭn-ı balıḳda ẕikr iden Yûnus Resûlullâh içün 

 6 Ḥıżr içdügi âb-ı ḥayât ‘âşıḳlara ḥâcet degül 
  Vaṣlıñ meyinden ṣun bize Ḥıżr-ı Nebiyyullâh içün 

 7 Firḳat nârı-y-la cânların göyündürme ey Pâdişâh 
  Göster ẕâtıñ gülzârını dostuñ Ḫalîlullâh içün 

 8 Ḥüsn-i cemâliñden cüdâ olanlardan ḳılma bizi 
  Ṣalma ebed ḥüzn itmege Ya‘ḳûb ḥüznullâh içün 

 9 Ḥüsn-i cihânıñ kimseye ḳalmaz beḳâ bellü beyân 
  Ḥüsn-i beḳâdan ḳıl naṣîb Yûsuf ḥüsnullâh içün 

 10 Tecellî ẕâtıñ pertevi varlıḳ ṭaġın ḳılsun fenâ 
  Aç len terânî perdesin Mûsâ Kelîmullâh içün 

 11 Gerçi mücerred pâk idi ḳaldı semâ’-ı ṯânîde 
  Cümle ḥicâbı sen geçür ‘¡sâ-yı Rûḥullâh içün 

 12 Ḥurmetine ḥurm et bizi ḳurbetine ḳurb et bize 
  Künh-i ẕâta maḥrem olan Aḥmed Resûlullâh içün 

 13 İşler Sinân Ümmî ḫaṭâ niçün ḫaṭâya yüz ṭuta 
  Gelsün diyü Ḥaḳdan ‘aṭâ ol feyż-ı fażlu’llâh içün 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey Ḫudâ vaṣlıñdan ayru baña seyrân olmasun 
  Vaḥdetiñ meyinden ayru âb-ı ḥayvân olmasun 
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 2 ‘Aşḳ-ı derdiñ kevṯerinden vir baña âb-ı ḥayât 
  Vaḥdetiñ şevḳından ayru baña ḥayrân olmasun 

 3 Zâhidiñ zühdi beni ‘îdiñe ḳurbân eylemez 
  Gözime mürşid görinen ‘ayn-ı şeyṭân olmasun 

 4 ‘Âbidiñ fikri ‘ibâdet ‘âlimiñ ‘ilm ü ‘amel 
  Evvel âḫır baña senden ġayrı mihmân olmasun 

 5 Sal vücûdum iḳlîmine evvel ‘aşḳıñ mih-terin 
  Göñlümüñ taḫtında senden ġayrı sulṭân olmasun 

 6 Cân dirîġ olmaz belâ dârında ber-dâr eyleseñ 
  Tek ene’l-ḥaḳ menzilinden ġayrı meydân olmasun 

 7 Her kişi bir baḥre ġavvâṣ oldı bir mercân ṣatar 
  Ḥayretiñ baḥrından âḫar baña ‘ummân olmasun 

 8 Ey cefâsın yârınıñ gözine sürme çekmeyen 
  Key ṣaḳın derdim didügüñ ‘ayn-ı dermân olmasun 

 9 Çün ḫayâliñ ḫayme oldı ẓâhir ü bâṭın baña 
  Derd-i ‘aşḳıñ ḥırḳasından ġayrı sâybân olmasun 

 10 Dilde ẕikriñ ḥâlde fikriñ cânıma virdi żıyâ 
  Ḥüsnüñ envârından âḫar mâh-ı tâbân olmasun 

 11 Cân ṭuyaldan bûy-ı vaṣlıñ ḳalmadı artuḳ recâ 
  Göñlüme gelen gülüñden ġayrı reyḥân olmasun 

 12 Ol Ḥabîbiñ Muṣṭafâ devrinde pervâz eyledüm 
  Derdimiñ dermânı bundan ġayrı devrân olmasun 

 13 Çün Sinân Ümmî murâdın buldı dirler bârî vir 
  Gül yüzüñden ır niḳâbı kimse yalan olmasun 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Yâ İlâhî vir dimâġa dile ẕikriñ leẕẕetin 
  Söyledükce ‘âciz it ġayrı kelâmıñ keṯretin 



134 

 2 Yâ İlâhî ḳalbe inzâl eyle fikriñ leẕẕetin 
  Gayrı şeyden çekmesin göñül tefekkür zaḥmetin 

 3 Yâ İlâhî ḳıl revâ rûḥ-ıla nefsiñ vaḥdetin 
  ‘Adle irgür bâṭın ilinde ḳovalar şiddetin 

 4 Yâ İlâhî Aḥmed ü Maḥmûd Muḥammed Muṣṭafâ 
  Ḥurmeti-y-çün ḳıl müyesser sırr-ı ẕâtıñ vuṣlatın 

 5 Yâ İlâhî bu Sinân Ümmî temennâ ḳılduġı 
  Ḥażretiñden istemez illâ ki yoḳluḳ devletin 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Devlet imiş kişiye bu dünyede zaḥmet dinen 
  Keṯret imiş kişiye bu dünyede miḥnet dinen 

 2 Sen bu miḥnetden ḳaçarsañ varlıġı terk eyle gel 
  ‘Uzlet imiş kişiye bu dünyede vaḥdet dinen 

 3 Vaḥdet-i bâḳî gerekse ‘ömri żâyi‘ itme gel 
  Furṣat imiş kişiye bu dünyede raḥmet dinen 

 4 Ey göñül geç bu cihânıñ ‘izzetinden fâriġ ol 
  Âfet imiş kişiye bu dünyede şöhret dinen 

 5 Ḥaḳ resûli Faḫr-ı ‘âlem faḳr-ıla faḫr eyledi 
  Ṭâ‘at imiş kişiye bu dünyede ni‘met dinen 

 6 Dâr-ı dünyâ bir misâfir-ḫânedür bellü beyân 
  Sıḳlet imiş kişiye bu dünyede zinet dinen 

 7 Ey Sinân Ümmî ḳamu varlıḳ olur  âḫır fenâ 
  Vuṣlat imiş kişiye bu dünyede ṣoḥbet dinen 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Yâ İlâhî ‘aşḳ elinden olmadum bir kez emîn 
  Aġladup her gâh gâhi aḳıdur gözüm nemin 

 2 Key ża‘îfem ḳapuña geldüm ġarîbem key ḥaḳîr 
  Çâresin senden umaram işbu zaḫmıñ merhemin 

 3 Bende benlik ḳalmadı hep cümlesi ḳıldı firâr 
  Bu göñül mülkin ḫalâṣ itdi yudı ‘âr nâmusın 

 4 Ḥasret ü nâr-ı ḥarâretiñ beni ḳıldı ża‘îf 
  Fażlıña bel baġladum ḳaldum yâ Rabbe’l-‘âlemîn 

 5 Sen hidâyet ḳıl bu yolda cân u baş olsun fedâ 
  Ḥurmetine ḳurbetine ṣâdıḳu’l-va‘dü’l-emîn 

 6 Ey Ḫudâyâ senden artuḳ Ḫâliḳım yoḳ bî-gümân 
  İşbu resm-ile ki her bir derdime sensin żamîn 

 7 Niçeler eydür ki dünyâ niçeler eydür beḳâ 
  Bu Sinân Ümmî hemîşe dâyim Allâh dir hemîn 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey bize ṭa‘n eyleyen gör merd-i meydânam bugün 
  Ḥamdü li’llâh çoḳ şükür hem kâmil insânam bugün 

 2 Yedi deryâda yunaldan ḳalmadı ‘iṣyânımız 
  Tevḥîd-i ẕâta irelden ‘afv u ġufrânam bugün 

 3 Meskenet bâbında gerçi ḫâke yeksânam velî 
  Cân göziyle baḳ göresin sırr-ı sulṭânam bugün 

 4 Biz fenâ-ender-fenâ olduġumuz ṭañ gelmesün 
  Mürşid-i kâmil yüzinden vaṣl-ı sübhânam bugün 

 5 Bilmeyen bilmez Ḥaḳı Peyġamberi bize ne ṭañ 
  Ehl-i ‘irfân ‘aşḳına ben ehl-i ‘irfânam bugün 
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 6 Zu‘m-ı bâṭıl zümresinden añlamañ ‘âşıḳları 
  Muṣṭafâdan Murtażâdan ṣâḥib-erkânam bugün 

 7 Ten göziyle görmeg-ile kimse bilmez ḥâlimiz 
  Meger ol Ḥaḳ bildire kim cânlara cânam bugün 

 8 Göñlümüzde ġayrı şeyden ḳalmadı hergiz beḳâ 
  Ḥaḳ Ta‘âlâ sevgüsinden ‘aşḳa mihmânam bugün 

 9 Nûr-ı Yezdâna irelden ġarḳa vardı ‘aḳl u cân 
  Dir Sinân Ümmî ‘acâyib baḥr-ı ‘ummânam bugün 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Rehberim mürşid-i kâmildür ne ġam aġyârdan 
  Ḥaḳ didüm nâ-ḥaḳ diyüben dönmezem iḳrârdan 

 2 Var varın ḳılsun teberrük diyüben remz eylemiş 
  Hiç dirîġ olsun mı cân baş virmege dildârdan 

 3 ‘Aḳl u cândan ġayrı evvel nesi var ‘âşıḳlarıñ 
  Anı daḫı dôsta virmek yeg degül mi vardan 

 4 Kimdür ol meydân-ı ‘aşḳa cân virüp baş oynayan 
  Nice ḳılur daviyi ol geçmeyen zünnârdan 

 5 Ṭuymayan innî ene’llâhdan ene’l-ḥaḳdan ḫaber 
  Yer mi ol mirâṯ bugün ḥablü’l-metîn-i dârdan 

 6 Söylemek lâzım degüldür gerçi ‘irfân ehline 
  İllâ bu sır ḳısmet olmuşdur ezel bâzârdan 

 7 Gel ferâġat ḥırḳasın gey eyleme kimseye daḳ 
  Ey Sinân Ümmî geçe gör da‘vî-i esrârdan 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ẕikrimiz esrâr-ı Ḥaḳdur cânımız ḥayrân-ı Hû 
  Fikrimiz bâzâr-ı Ḥaḳdur baġrımız biryân-ı Hû 

 2 Ḳalbimi iḥyâ iden ol Pâdişâh-ı Lâ-yezâl 
  Göñlümüz mi‘mâr-ı Ḥaḳdur ḳaṭremiz ‘ummân-ı Hû 

 3 Dersi Ḥaḳdan görmeyen bilmez bizüm güftarımız 
  Dersimiz envâr-ı Ḥaḳdur sırrımız seyrân-ı Hû 

 4 Tevḥîd-i ẕât-ı İlâhîniñ kemâlin söylerüz 
  Sözimiz aḫbâr-ı Ḥaḳdur özümüz mihmân-ı Hû 

 5 Dünye vü ‘uḳbâ hevâsın terk iden gelsün beri 
  ‘Azmimiz dildâr-ı Ḥaḳdur derdimiz dermân-ı Hû 

 6 Dört kitâbıñ ma‘nisin keşf eyledük ḥaḳḳa’l-yaḳîn 
  Ṣun‘umuz ol kâr-ı Ḥaḳdur keşfimiz ol ḫân-ı Hû 

 7 Evliyânıñ enbiyânıñ menzilinden al ḫaber 
  Cânımız ber-dâr-ı Ḥaḳdur olmışuz mestân-ı Hû 

 8 Faḳr içinde faḫra irdük ġayrı gitdi aradan 
  Seyrimiz dîẕâr-ı Ḥaḳdur vaṣlımız vicdân-ı Hû 

 9 İḫtiyâr elden gidicek neylesün Ümmî Sinân 
  Varımız ol var-ı Ḥaḳdur nuṭḳumuz ‘irfân-ı Hû 
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 1 Dilinde ẕâkiriñ her dem 
  Senüñ ẕikriñ degül mi Hû 
  Dilinde şâkiriñ her dem 
  Senüñ şükrüñ degül mi Hû 
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 2 Geçen nefsiñ ḫarâbından 
  Şaçan dünyâ serâbından 
  İçen vaṣlıñ şarâbından 
  Senüñ bekriñ degül mi Hû 

 3 Gezerken kim ki ṭuşında 
  Cemâliñ görse düşinde 
  Şalur mı ‘aḳlı başında 
  Senüñ sekriñ degül mi Hû 

 4 Olan sevdâñ-ıla pür-ġam 
  Döker gâhi gözinden nem 
  Ḫayâliñden gelen her dem 
  Senüñ fikriñ degül mi Hû 
 

 5 Sinân Ümmî yaḳar cânı 
  Diler kim bulasın Ḫânı 
  Yoluñda baġlayan anı 
  Senüñ mekriñ degül mi Hû 
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 1 ‘Âşıḳlar ol dôst iline 
  Göçerler Hû diyü diyü 
  Ẓâhir bâṭın dôst yoluna 
  Uçarlar Hû diyü diyü 
 

 2 Sürerler ismiñ ḫâṣını 
  Silerler ḳalbiñ pâsını 
  ‘İlm-i ledün ma‘nâsını 
  Açarlar Hû diyü diyü 
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 3 Ṭolar ḳalbe ‘ilm ü ‘irfân 
  Ṣabr idemez olur bu cân 
  Gelür dile dürr ü mercân 
  Ṣaçarlar Hû diyü diyü 

 4 Kim ki ‘âşıḳ olur şâha 
  İrişür ol yüzi mâha 
  İki cihânda Allâha 
  Ḳaçarlar Hû diyü diyü 

 5 Yanar yürekde âteşi 
  Oñulmaz baġrınıñ başı 
  Gözlerinden ḳanlu yaşı 
  Ṣaçarlar Hû diyü diyü 

 6 Nefsi Ḥaḳḳ-ıla dôst olur 
  Cânı ṣafâdan mest olur 
  Libâsı ḫırḳa pôst olur 
  Biçerler Hû diyü diyü 

 7 Gel ey ġâfil uyan sen de 
  Maḥabbet var-ısa cânda 
  Şarâb-ı selsebîl anda 
  İçerler Hû diyü diyü 

 8 İçerler nûrdan şarâbı 
  Terk ider ġaflet-i ḫvâbı 
  Ḥâl-ile cümle ḥicâbı 
  Geçerler Hû diyü diyü 

 9 Ümmî Sinân söyler bunı 
  ‘Aşḳ odına yanar cânı 
  Tevḥîd-i ẕât-ı insânı 
  Seçerler Hû diyü diyü 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Budur Ḥaḳdan ne istersem diyem yâ Hû ṭuram 
  Ḫudânıñ luṭfına irsem diyem yâ Hû irem yâ Hû 
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 2 Âḫar yire nefes virmek naṣîb eylemeseñ yâ Rab 
  Eger ḳaç yıl ‘ömür sürsem diyem yâ Hû sürem yâ Hû 

 3 Eger baḥr u eger berde eger ẓâhir eger sırda 
  Giceler yatup uyursam diyem yâ Hû görem yâ Hû 

 4 Eger ṣıḥḥat olam zinde eger zaḥmet ola tende 
  Neye irsem ki ben bunda diyem yâ Hû irem yâ Hû 

 5 Ḳaçan dünyâ sarâyından beḳâya ‘azm idem yâ Rab 
  Ecel irüp sefer ḳılsam diyem yâ Hû varam yâ Hû 

 6 Yunup ṭâhir ola cismim namâzım ḳıla ‘âşıḳlar 
  Varuban ḳabrime girsem diyem yâ Hû girem yâ Hû 

 7 Ḳaçan kim nefḫ ola rûḥum irişe kesb cismine 
  Gözümi açuban görsem diyem yâ Hû görem yâ Hû 

 8 Gelüp Münker Nekir anda baña bir bir su’âl itse 
  Ben anlara ḫaber virsem diyem yâ Hû virem yâ Hû 

 9 Ḳıyâmet ḳopıcaḳ yirden derile cümle maḫlûḳât 
  Türâbım silküben ṭursam diyem yâ Hû ṭuram yâ Hû 

 10 Sürilüp ‘âlemiñ ḫalḳı derile maḥşere cümle 
  Ben anda her kimi görsem diyem yâ Hû ṣoram yâ Hû 

 11 Varup bir menzile benden ṣorarlarsa ne kesb itdüñ 
  Ṭurup anda ḫaber virsem diyem yâ Hû virem yâ Hû 

 12 Eger ḫayrıñ eger şerriñ getürdilerse mîzâna 
  Ḳoyup gözine ṭarṭarsam diyem yâ Hû ḳoram yâ Hû 

 13 Sırâṭa uġra dirlerse varam bir gez diyem Allâh 
  ‘İnâyet birle geçersem diyem yâ Hû varam yâ Hû 

 14 Yürüyem ‘arşıñ altına naẓar eyle diseñ yâ Rab 
  Ḫayâliñ anda gözlersem diyem yâ Hû görem yâ Hû 

 15 Maḥabbetiñ yanar cânda ḳarar itmez ebed sensiz 
  Varuban cennete girsem diyem yâ Hû girem yâ Hû 
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 16 Dîẕârıñ zevḳınıñ sırrı bulınmaz iki ‘âlemde 
  Ki cennet ḫalḳını görsem diyem yâ Hû ṣoram yâ Hû 

 17 Sinân Ümmî umar senden ki ẕâtıñ ḥaḳḳı-çün yâ Rab 
  Senüñ dîvânıña irsem diyem yâ Hû ṭuram yâ Hû 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Ḫaber virsin bize ‘âlem cân u dil eydür illâ Hû 
  Nedendür gör bu su’âlim cân u dil eydür illâ Hû 

 2 Ezel ḳısmet bazârında virüldi câna Mevlâdan 
  Ne gökcek geldi bu fâlım cân u dil eydür illâ Hû 

 3 Ḳarârı ḳalmadı cânıñ ledünnî ‘ilminiñ ẕevḳın 
  Ṭuyaldan böyledür ḥâlim cân u dil eydür illâ Hû 

 4 Nişânım bî-nişân oldı mekânım bî-mekân oldı 
  Ne ḳaldı ceng ü cidâlım cân u dil eydür illâ Hû 

 5 ‘Aceblemeñ beni bi’llâh elimde iḫtiyârım yoḳ 
  Beşerden gitdi kemâlım cân u dil eydür illâ Hû 

 6 Cemâli bâġınıñ verdi beni ḥayrân ider her dem 
  Unutdum ġayrı eşġâlim cân u dil eydür illâ Hû 

 7 Oḳunan ẕikriñ envârı gelür her dem olur ilhâm 
  Hemân oldur ṣatam alam cân u dil eydür illâ Hû 

 8 Maḳâm-ı zühd ü taḳvânıñ cevâbın diñlemez sem‘im 
  Ne sırdur işbu ef‘âlim cân u dil eydür illâ Hû 

 9 Didi nefsim ki bu yanmaḳ hüner degül gözüñ aç baḳ 
  Baña iġvâ ider żâlim cân u dil eydür illâ Hû 

 10 Gelür vuṣlat yili her dem yürekde açılur yara 
  Baña aġyâr olur şâlım cân u dil eydür illâ Hû 

 11 Ḥarâbât ehliyem varım fenâ-ender-fenâ oldı 
  Ne bilem var mı emṯâlim cân u dil eydür illâ Hû 
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 12 Bize mürşid-i kâmilden virildi ni‘metiñ ḫâṣı 
  Ne ‘aşḳdur sükker ü balım cân u dil eydür illâ Hû 

 13 Sinân Ümmî ḳanı ḳanda görenler bir ḫaber virsin 
  Ne meyl-i mülk ne âmâlım cân u dil eydür illâ Hû 
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 1 Baḥr-ı muṭlaḳ ḳuşıyam ḳonuşumdan ilerü 
  Ol hümânıñ işiyem inişimden ilerü 

 2 Baḥr-ı ẕâtıñ pertevi atdı meni ‘aşḳ-ıla 
  Sefer idüp aṣlıma dönüşümden ilerü 

 3 Ẕâtı ḫvônı-y-la anda ṭoyladı meni ol şâh 
  Ni‘met-i ‘aşḳa bunda ṣunuşumdan ilerü 

 4 Dört kitâbıñ aṣlına ‘ârif idüm anda men 
  Bunda gelüp mürşide dânışımdan ilerü 

 5 Anuñ-içün ḳanmazam vuṣlatınıñ meyine 
  Nûş iderem teşneyem ḳanışımdan ilerü 

 6 Dîẕârınıñ şem‘ine pervâneyem dem-be-dem 
  Yanaram sır açılur yanışımdan ilerü 

 7 Ümmî Sinân dir işüm ezelîdür dôst-ıla 
  Bugün bu işiñ ṣoñı ṣanışumdan ilerü 

 
HÂ’ 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Eyâ ‘izziñ kemâlâtıñ beḳâ buldı Ḥabîbullâh 
  Bi-ḥamdi’llâh seni ḳıldı ḳamu derde ṭabîb Allâh 

 2 Didi Ḥaḳ şânıña lev lâk senüñ-çün ḫalḳ olup eflâk 
  Semâvât ‘arş u kürsî ḫâk ü berr ü baḥr ü şems ü mâh 

 3 Ne varsa iki cihânda saña eyledi Ḥak bende 
  Ki cümle eşref ‘âlemde ki sensin maḳbûl-i dergâh 
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 4 Saña gönderdi Bârî ẕât didiler aña İḫlâṣ ad 
  Anuñ birligini iṯbât idüp didiñ ḳul hüva’llâh 

 5 ‘Âşıḳlaruñ ḳılurlar yâd idinüp ismiñi evrâd 
  Oḳurlar ismiñi Aḥmed Muḥammed İbni ‘Abdillâh 

 6 Eyâ cevherleriñ kânı ża‘îfler derdi dermânı 
  Niçe medḥ eyleyem seni ki meddâḥıñ ola Allâh 

 7 Didi medḥ eyleyüp ol Ḥaḳ saña çün ve’ż-żuḥâ muṭlaḳ 
  Buña ḳâdir dilim ancaḳ ki ḥaḳsın yâ Resûlallâh 

 8 Ki sensin dîni derc iden ṣalâtı farż u borç iden 
  Semâvâta ‘urûc iden ṭutup Rabbıña ‘azm-i râh 

 9 Çün ol Ḥaḳḳa yaḳın olduñ selâm virüp selâm alduñ 
  Ki ṭoḳsân biñ kelâm ḳılduñ cevâbından olup âgâh 

 10 İrişdüñ ḳâbe ḳavseyne diledüñ ümmetiñ yine 
  Pes andan olduñ ev ednâ ki ḫôş bulduñ beḳâ bi’llâh 

 11 Saña Allâh Ḥabîbim dir ki bu aḥkâmıñı var sür 
  Beni ḳullarıma bildür benem ḳamuya secde-gâh 

 12 Oluban yol ḳulavuzı ḳoyup ṭoġrı yola bizi 
  Didüñ maġbûn ider sizi ḳıluñ bu dünyeden ikrâh 

 13 Didüñ bir aġulu baldur buña barmaḳ banan żâldur 
  Ḥaḳıñ ẕikri ulu yoldur diliñüzden ḳomañ her gâh 

 14 Ebû Bekir ‘Ömer ‘Oṯmân şerî‘at mülkine sulṭân 
  Velâkin ol ‘Alî arslan olup her sırrıña hem-râh 

 15 Velâyet ṣâḥibi Ḥaydar kerâmet baḥrıdur yek-ser 
  Ḥaḳîḳat sırrına esrâr anı ḳılduñ ḫôş ‘âlî-râh 

 16 Ḫatice maḥremiñ oldı Fâṭıma ḳadriñi bildi 
  Nisâlara şefî‘ oldı ey yüzi gül ü alnı mâh 

 17 Alup diziñde birini öpüp gözinde birini 
  Dimişdüñ ḳurretü’l-‘aynî Ḥasan ile Ḥüseyin şâh 
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 18 Ġâzîler bile yanında gelüp Kerbelâ çölinde 
  Şehâdet buluban anda beḳâya dutdılar çün râh 

 19 Fırâḳı baġrımı ṭaġlar göñül ârzû ḳılup çaġlar 
  Anuñ ḫulḳın beyân eyler kimine şerḥ idüp şerrâḥ 

 20 Götür bu ġafleti gözden şefâ‘at umaram sizden 
  Ḳamu aḥbâbıña bizden selâm olsun senüñ ey Şâh 

 21 ‘Acâyib ehl-i zünnâram elinden nefsimiñ zâram 
  Ki dergâha niçe varam meger seni ḳılam penâh 

 22 Buyurduñ bir lisânıñda ḥadîṯ-i ḳudsî içinde 
  Ḳılursa tevbe kim bunda ḳılur anı mu‘âf Allâh 

 23 Ki ben baña ẓulüm ḳıldum ne işledüm ise bildüm 
  Ṭapuña yalvaru geldüm gözüm aġlar yüzüm siyâh 

 24 Şu gözler kim seni gözler şu diller kim seni diller 
  Yoluña terk-i cân eyler ne mâl u mülk ü ‘izz ü câh 

 25 Göñül viren o sultâna ne ḳılsun baş-ıla câna 
  Ḳabûl olursa ḳurbâna Sinân Ümmî olur va’llâh 

 26 Ḫudâyâ dilerem senden kerem ḳıl luṭf u iḥsândan 
  Alıcaḳ cânımı tenden aña ḳurbân di yâ Allâh! 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Şerî‘at ṣâḥibi sulṭân ṭarîḳat ṣâḥibi merdân 
  Meded ḳıl yâ veliyya’llâh şefâ‘at yâ Resûlallâh 
  Ma‘rifet ṣâḥibi merdân ḥaḳîḳat ṣâḥibi sulṭân 
  Meded ḳıl yâ veliyya’llâh şefâ‘at yâ Resûlallâh 

 2 Bu nefsim ẓulmeti çoḳdan beni dûr eyledi Ḥaḳdan 
  Ḫalâṣ eyle bu duzaḳdan elim ṭut düşdüm ayaḳdan 
  ‘İnâyet şerbetin Ḥaḳdan yetişdür baḥr-ı muṭlaḳdan 
  Meded ḳıl yâ veliyya’llâh şefâ‘at yâ Resûlallâh 
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 3 Ḳurıdı gözlerimde yaş eridi cigerimde baş 
  Düridi bende çoḳ ḳulmaş yürüdi cismime ataş 
  Süridi yirlere yüz baş keremler eyle ey sırdaş 
  Meded ḳıl yâ veliyya’llâh şefâ‘at yâ Resûlallâh 

 4 Aḳup her yaña çaġlaram suçumı bildüm aġlaram 
  Cânım âh-ıla daġlaram ki ‘irfân-ıla yaġlaram 
  İşimi şimdi ṣaġlaram ümîdim Ḥaḳḳa baġlaram 
  Meded ḳıl yâ veliyya’llâh şefâ‘at yâ Resûlallâh 

 5 Elim boşdur yüzüm ḳara nice varam ben ol yâra 
  Zebûn olmuşam aġyâra anuñ-çün oldum âvâra 
  Meger sizden ola çâra oñıla bende bu yara 
  Meded ḳıl yâ veliyya’llâh şefâ‘at yâ Resûlallâh 

 

 6 Be-ḥaḳḳ-ı ḳalb-i ‘arşu’llâh be-ḥaḳḳ-ı ḳalb-i beytu’llâh 
  Be-ḥaḳḳ-ı ḳalb-i kenzu’llâh be-ḥaḳḳ-ı rûḥ-ı vaṣlu’llâh 
  Be-ḥaḳḳ-ı sırr-ı ehlu’llâh be-ḥaḳḳ-ı nûr-ı vechu’llâh 
  Meded ḳıl yâ veliyya’llâh şefâ‘at yâ Resûlallâh 

 7 Naẓar ḳıldı size Allâh naẓar ḳıluñ bize bi’llâh 
  Dinilsün dilde ẕikru’llâh bulunsun cânda vaṣlu’llâh 
  Olam bunda fenâ fi’llâh bulam anda beḳâ bi’llâh 
  Meded ḳıl yâ veliyya’llâh şefâ‘at yâ Resûlallâh 
 

 8 Bu derde eyleñüz dermân ki tâ müşkil ola âsân 
  Sizüñdür luṭf-ıla iḥsân sizüñdür devr iden devrân 
  Ża‘îf oldı ḳatı bu cân be-ḥaḳḳ-ı âyet-i Ḳur’ân 
  Meded ḳıl yâ veliyya’llâh şefâ‘at yâ Resûlallâh 

 9 Sinân Ümmî helâk oldı ki yoldan çıḳdı żâl oldı 
  Özi hem bî-mecâl oldı daḫı bî-perr ü bâl oldı 
  Ki ‘ömri pâyimâl oldı büküldi ḳaddı dâl oldı 
  Meded ḳıl yâ veliyya’llâh şefâ‘at yâ Resûlallâh 
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 1 Meded Allah saña ṣundum elimi 
  Bizi güzel Muḥammedden ayırma 
  Ġayrı kime ‘arż ideyüm ḥâlimi 
  Bizi güzel Muḥammedden ayırma 

 2 Gerçi kim günâhım baḥrına ṭaldum 
  İllâ ki ‘âcizem bî-çâre ḳaldum 
  Sâ’ilem ḳapuña yalvaru geldüm 
  Bizi güzel Muḥammedden ayırma 

 3 Ey keremler kânı ġanî Celîlim 
  İbrâhîme didüñ dôstum Ḫalîlim 
  Ẓâhirde bâṭında oldur delîlim 
  Bizi güzel Muḥammedden ayırma 

 4 Göster cemâlini bize görelüm 
  Ayaġı tozına yüzler sürelüm 
  Ḳabûl it cânımız ḳurbân virelüm 
  Bizi güzel Muḥammedden ayırma 

 5 Gerçi kim ḳatıñda ḳaradur yüzüm 
  İllâ ki fażlıña baġladum özüm 
  Cümle yârenlere budur niyâzum 
  Bizi güzel Muḥammedden ayırma 

 6 Ol dem ol İsrâfîl ṣûrı urıncaḳ 
  Silkinüp ṭopraġum öri ṭurıncaḳ 
  Bölük bölük divânıña varıncaḳ 
  Bizi güzel Muḥammedden ayırma 

 7 Pîrimiñ himmeti yoldan ırmasun 
  Melekleriñ gelüp ḫaber ṣormasun 
  Ṣırâtı mîzânı gözüm görmesün 
  Bizi güzel Muḥammedden ayırma 

 8 ‘Âṣîler ‘aẕâb-ıla ġamlarında 
  Mü’minler ṣafâ-y-ıla demlerinde 
  Ḥaẓîre-i Ḳudsüñ maḳâmlarında 
  Bizi güzel Muḥammedden ayırma 
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 9 N’ola bizi ġanî ḳılsañ faḳîrken 
  Ṭûṭîler ḳumrılar ötüp şaḳırken 
  er-Raḥmân[ü] sûresini oḳurken 
  Bizi güzel Muḥammedden ayırma 

 10 Furḳânı oḳuyup açduġı vaḳtın 
  Şarâben ṭahûrı içdügi vaḳtın 
  ‘İzzet ḥicâbını geçdügi vaḳtın 
  Bizi güzel Muḥammedden ayırma 

 11 Ebû Bekir ‘Ömer ‘Oṯmân ‘Alîniñ 
  Burhânıdur anlar İslâm yolınıñ 
  Ḥurmetine Mevlâm cümle velîniñ 
  Bizi güzel Muḥammedden ayırma 

 12 Enbiyâ evliyâ çıḳa köşkine 
  Mest olalar ‘anberine müşkine 
  İmâm Ḥüseyiniñ ḳanı ‘aşḳına 
  Bizi güzel Muḥammedden ayırma 

 13 Ümmî Sinân bunı söyler gümânsız 
  N’iderler cesedi içinde cânsız 
  Gûrî vü cennet ki gerekmez ansız 
  Bizi güzel Muḥammedden ayırma 
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 1 Gelüñ Allâh diyelüm 
  Görelüm n’eyler Allâh 
  Mürvetine küyelüm 
  Görelüm n’eyler Allâh 

 2 Adın alalum dile 
  Bülbül olalum güle 
  Allâh diyelüm hele 
  Görelüm n’eyler Allâh 
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 3 Gündüz ṣâ’im olalum 
  Gice ḳâ’im olalum 
  Zikre dâ’im olalum 
  Görelüm n’eyler Allâh 

 4 Ḥaḳ diyelüm hepisin 
  Yıḳmayalum yapusın 
  Bekleyelüm ḳapusın 
  Görelüm n’eyler Allâh 

 5 Bir gün bundan göçile 
  Ol Ḥażrete ṣuç-ile 
  Umaruz kim geçile 
  Görelüm n’eyler Allâh 

 6 Ḳo bugüni yarını 
  Dünyânıñ bâzârını 
  Umagör dîẕârını 
  Görelüm n’eyler Allâh 

 7 Ümmî Sinân yol budur 
  Söyleyene dil budur 
  Evvel âḫır bil Hûdur 
  Görelüm n’eyler Allâh 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Senüñ ẕâtıñ ḳılur ârzû göñül çaġlar aḳar ey Şâh 
  Fırâḳıñdan gözüm yaşı gehî ḳanlar döker ey Şâh 

 2 Konar derdiñ gelür câna yanar mı ya‘nî pervâne 
  ‘Aceb bu ḥasretiñ beni niçe bir dem yaḳar ey Şâh 

 3 Gelür ‘aşḳıñ ṭutar meydân baña ‘âlem olur zindân 
  Ḳonar başımda bir sevdâ beni alur ṣatar ey Şâh 

 4 Ki ḥayret baḥrı cûş eyler beni ol demde nûş eyler 
  Düşer cânım ol ‘ummâna kenârından çıḳar ey Şâh 

 5 Ṭolar ḳalb sırr-ı envârdan gelür ilhâm alur sırdan 
  Göñül mülkinde cân dili mu‘ammâlar çatar ey Şâh 
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 6 Yaḳınam didüñ uş benden yaḳınsın bilmişem benden 
  Ya bu ḥasret ya bu firḳat gelür nerden biter ey Şâh 

 7 Sinân Ümmîye bir dermân eger irmezse ẕâtıñdan 
  Nic’itsün n’eylesün n’itsün ‘aẕâbıñdur çeker ey Şâh 
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 1 Kerem eyle mürvet eyle 
  Beni benden al pâdişâh 
  Gel bu câna ḳurbet eyle 
  Cümle vârım sil pâdişâh 

 2 ‘Aşḳ odına yana yana 
  Hep varımı eyle fenâ 
  Ulu minnet budur câna 
  Dilde mihmân ol pâdişâh 

 3 Ḥasretiñden olup deli 
  Ṭurmaz öter cân bülbüli 
  Açılmadı ḥüsnüñ güli 
  Bir dem naẓar ḳıl pâdişâh 

 4 Göstermeseñ yolı ḳaçan 
  Kimdür saña perde geçen 
  Fażlıñ imiş bildüm açan 
  Senden yaña yol pâdişâh 

 5 Kim ki yoluñda ser ḳoya 
  Kendüyi ol yoġa ṣaya 
  Cân dimâġı leẕẕet ṭuya 
  Vaṣlıñ vire bal pâdişâh 

 6 Her kim saña ṭoġrı gider 
  Ḫayâliñi cânda güder 
  Dâ’im adıñ tekrâr ider 
  Söyler seni dil pâdişâh 

 7 Kimi güler ḫandân olur 
  Kime cihân zindân olur 
  Her kişiye senden olur 
  Dürlü dürlü ḥâl pâdişâh 
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 8 Ḥażretiñden ayrı düşen 
  Ḥasret-ile baġrı bişen 
  Nice alur ‘aḳlı şaşan 
  Bu yolda menzil pâdişâh 

 9 Ümmî Sinân yanar nâra 
  Diler kim ire sen yâra 
  Eger sen ḳılmazsañ çâre 
  Neylesün bir ḳul pâdişâh 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 İlâhî ‘âlem içinde saña yol ṭoġrı kim vara 
  Eger sen ḳılmasañ dermân şifâ bulur mı şol yara 

 2 İlâhî biz ḫaṭâ ḳılduḳ bilürüz yolda yañılduḳ 
  Dönüben ḳapuña geldük bizi sen virme aġyâra 

 3 İlâhî server-i ‘âlem Ḥabîbiñ Muṣṭafâ ḥaḳḳı 
  Yalıñuz ḳoma yoluñda irişdür bizi ol yâra 

 4 İlâhî cümle maḫlûḳât senüñ emriñdedür yeksân 
  Eger sen ḳılmasañ iḥsân ḳalurlar külli bî-çâre 

 5 İlâhî cism-i insânı daḫı nefs ü dil ü cânı 
  Müsaḫḫar eyle derdiñle yanalum ‘aşḳ-ıla nâra 

 6 İlâhî sen kime fażlıñ iderseñ vaṣlıña burhân 
  İşinde ḳalmaya noḳṣân ki senden ire kim yara 

 7 Sinân Ümmî senüñ her dem ḳapuñda zâr u sergerdân 
  Ya senden ġayrı bir kimse ḳılar mı derdine çâre 
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 1 Ey ‘âlemleriñ şâhı bir naẓar ḳılsañ n'ola 
  Biz ‘âṣîniñ günâhı defterin silseñ n'ola 

 2 Çoḳ dürüşdüm dil evi mâ-sivâdan arınmaz 
  ‘Acebâ ey Pâdişâh luṭf-ıla ṭolsañ n'ola 
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 3 Gerçi küstâḫlıḳdur dirsüz da‘vet eylemek 
  Ey keremleriñ kânı fażl-ıla gelseñ n'ola 

 4 ‘Âciz ḳaldum neyleyem ḥâlim kime söyleyem 
  Yâ Rabbi sen merḥamet leşkeriñ ṣalsañ n'ola 

 5 Cânım dellâlda gezer ṣatmaġa geldüm bugün 
  Ey Mıṣrıñ şâhı Ken‘ân, Yûsufuñ alsan n'ola 

 6 Ḫâr içinde gül diyü âh iderdüm dem-be-dem 
  Ben ġarîbce bübüle ḳarşu bir gülseñ n'ola 

 7 Ṣundum saña elimi ben yañıldum yolumı 
  Ey Çalabım dön baña ṭablını çalsañ n'ola 

 8 Ḳuldan ḫaṭâlar gerek senden ‘aṭâ yâ ‘Alim 
  Bu erkân-ı neferi bendeñe bulsañ n'ola 

 9 Gerçi ‘iṣyânım yüzi raḥmetiñe oldı kap 
  İntiḳâmın Aḥmediñ nûr ile delseñ n'ola 

 10 Evvel bize bu cânı ‘Azrâ’îl ḫôd virmedi 
  Ey cânı viren gine sen kendüñ alsañ n'ola 

 11 Bir göñül bir cânım var sen baña vir diyen çoḳ 
  Ey cân issi sen alsañ ‘aceb sevilseñ n'ola 

 12 Senüñ ẕâtıñ görmegi rencime şifâ dirler 
  ‘Aceb görsem tanısam niḳâbın alsañ n'ola 

 13 Ḫûb cemâlıñ görmege aġlar ey Şâhım senüñ 
  Ümmî Sinânıñ gözi yaşını silseñ n'ola 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Zehî ‘izzetlü cân oldur ola vaṣlında mestâne 
  Zehî devletlü göz oldur tecellî nûrına ḳana 

 2 Zehî ṭûtî vü ṭarrâlar anuñ sükkeri bâġında 
  Bulurlar leẕẕet-i bâḳi şaḳırlar ḳarşu dôstâne 

 3 Şu bülbüller kim öterler cemâli nûrına ḳarşu 
  Şu ḳumrılar ki dôst dirler virürler cânı cânâna 
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 4 Şu fâżıllar kim oṭura olup envâra müstaġraḳ 
  Şu ‘âşıḳlar kim oḳurlar göz açup ẕât-ı ‘irfâna 

 5 Ḳurıla meclis-i mestân ki dôst kendi ola sâḳî 
  Ṣunulup mey-i vaḥdetler içer ‘âşıḳ-ı merdâne 

 6 Ne bilem ki o gün ol şâh neler iḥsân idiserdür 
  Ki ol bir tâc-ı ‘izzetdür deger mi degme insâna 

 7 Kerem ḳıl sen naṣîb eyle Sinân Ümmîye ey Mevlâ 
  Ki ol dîvân-ı ‘âlîde ṭura böylece dîvâna 
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 1 Mevlâm ‘aşḳıñ meydânına 
  Yanmaġa geldük yanmaġa 
  İçüp ‘aşḳıñ şarâbını 
  Ḳanmaġa geldük ḳanmaġa 

 2 ‘Aşḳdur ṣaġ iden ṣayrıyı 
  ‘Aşḳdur bir iden ayruyı 
  İsm-i ẕâtıñla ġayrıyı 
  Yeñmege geldük yeñmege 

 3 Bañladum ‘aşḳıñ bañını 
  Gör münkirleriñ ṭañını 
  Evvelden işiñ ṣoñını 
  Ṣanmaġa geldük ṣanmaġa 

 4 Bindirdüñ ‘aşḳıñ atına 
  Ḳandurduñ ‘aşḳ şerbetine 
  Varup liḳâñıñ ẕâtına 
  Ḳonmaġa geldük ḳonmaġa 

 5 Oḳudum ‘aşḳıñ kitâbın 
  Fetḥ itdüm ene’l-ḥak bâbın 
  Senden irci‘î ḫıṭâbın 
  Öñmege geldük öñmege 
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 6 Kim irdi ‘aşḳıñ ḫuldına 
  Baḳmaz aḳçeye altuna 
  ‘Aşḳıñ cenâḥı altına 
  Siñmege geldük siñmege 

 7 Ümmî Sinân ‘aşḳa yârdur 
  Anuñ-çün ġayrıdan dûrdur 
  Dü cihân bize aġyârdur 
  Dönmege geldük dönmege 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey cihâna dil viren ‘azmiñ ḳanı Raḥmânıña 
  Pâdişâhıñdan ḫabersiz gel beri dön Ḫânıña 

 2 Çünki ol yar-ıla evvel ‘ahd ü peymân eyledüñ 
  Ey ḳılan ‘ahdi fenâ ḳavliñ ḳanı peymânıña 

 3 Seni insân eyledüm diyü öger ol Pâdişâh 
  Andan artuġa göñül virmek düşer mi şânıña 

 4 Ger sen anuñ ‘aşḳı derdin bâşıña tâc itmedüñ 
  Ehl-i erkândan ḫabersiz ḥayf ola erkânıña 

 5 Aç gözüñ ḳaldur ḥicâbı ġayrıdan, gel ġayrete 
  Yâd olasın biliş iken sen ebed mihmânıña 

 6 Dü cihânı terk idenler ‘aşḳa mihmân oldılar 
  Gel şikâr eyle sen anuñ derdine dermânıña 

 7 Gel fenâdan öñ fenâ ol kim ziyân itmeyesin 
  Rü’yet-i Ḥaḳ görine şâyed senüñ seyrânıña 

 8 Mâ-sivâdan rûḥını pâk eyleyen ṣâdıḳlarıñ 
  Himmeti baḥrına ṭal kim iresin ‘ummânıña 

 9 Ey Sinân Ümmî ḳamer devrinde devrân eyledik 
  İrmeye ẓulmet ḥicâbından ḳalan devrânıña 
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157 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Devlet anuñdur ki âmennâ diye irşâdıma 
  Ḫışm ider ḥûr u melâ’ik münkir u murtâdıma 

 2 Luṭfını ḳahrında pinhân eyledi ol pâdişâh 
  Derdini dermân virüpdür âhıma feryâdıma 

 3 Küfr ü ẓulmet ḳapladuḳça bu vücûdum mülkini 
  Tevḥîd-i ẕâtıñ nûrı irgürdi ‘adl u dâdıma 

 4 ‘Aşḳa fermân olmasun gör ey şikârın yañılan 
  Görmedi ‘aşḳıñ belâsın ḥayf ola şol âdeme 

 5 Kim bilür virse ḫaber kim yandıran kimdür beni 
  Bilmezem ben kendi elimden mi yandum odıma 

 6 Mürşide dil virmeyince bulmadı ḳalb-i selîm 
  ‘Aşḳ-ıla yur ḳalbini ẕâkir ḳılan evrâdıma 

 7 Dôst cemâli şem‘iniñ pervânesiyem her nefes 
  Lâ dimezseñ gel berü zâhid benüm mu‘tâdıma 

 8 ‘Aşḳı gör sırran vücûdum bir ‘imâret eyledi 
  Bî-nişân u lâ-mekân şevḳı gelür bünyâdıma 

 9 Sırr-ı Aḥmed ḥaccınıñ beytin ziyâret ḳıldı cân 
  Gördügüm eydür mübârek ḥaccıñuz me‘âdıma 

 10 Kâ’inâtı ‘ârifâne seyr idenlerden recâm 
  Añlayan bu remzi raḥmet oḳusun üstâdıma 

 11 İsm-i a‘ẓam bî-nişân u lâ-mekân şehrindedür 
  Şehr-i Elmalı Sinân Ümmî oḳurlar adıma 
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 1 Bülbülüñ mekânı güller içinde 
  Ḳarġalar ötmez bülbüller içinde 

 2 Berü gel nefsiñi bilmek dilerseñ 
  Nedür göstereyin ḥâller içinde 
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 3 Vücûduñ mülkine cevlân iderseñ 
  Yolın ögredeyin yollar içinde 

 4 Erenler her kime ḳılsa bir naẓar 
  Söylenür ‘irfânı diller içinde 

 5 Gelüp bu tevḥîdime dil virenler 
  Miṯl-i dânâ olur ḳullar içinde 

 6 Ṭarîḳat pûṭesinde ḳâl olmayan 
  Yek pûla degmez ehiller içinde 

 7 ‘Âşıḳ olan kişi ‘aşḳıñ dadını 
  Bulımaz sükker ü ballar içinde 

 8 Ḥaḳîḳat bâġınıñ bülbüllerin gör 
  Seyr ider envârı güller içinde 

 9 Velâyet taḫtına sulṭân olanlar 
  Yürürler ḫırḳa vü şâllar içinde 

 10 Bu sırra irdügüm ḥâlim ṣorarsañ 
  Baş ḳodum bir zamân yollar içinde 

 11 Ümmî Sinân eydür Eroġlı dirler 
  İsmine şeyḫimiñ iller içinde 
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 1 İlâhî dilerem senden 
  Bize luṭf u iḥsân eyle 
  İçür ‘aşḳıñ şarâbını 
  Bizi mest ü ḥayrân eyle 

 2 Al gitsün ġafleti benden 
  Ref‘-i ḥicâb eyle cândan 
  İki cihân sevgüsinden 
  Ṣoyup bizi ‘uryân eyle 
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 3 Yoldaş itme nâşî ile 
  Saña münkir kişi ile 
  Yaḳup ‘aşḳ âteşi ile 
  Baġrımızı biryân eyle 

 4 Yoluma yoldaşlar eyle 
  Ḥâlime ḥâldaşlar eyle 
  İlâhî dervîşler eyle 
  Diẕârıñı seyrân eyle 

 5 Ben ṣaḳınmazam bu cânı 
  Tek bulsunlar bunlar seni 
  Var imdi Ümmî Sinânı 
  Yollarına ḳurbân eyle 
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 1 Ey dil naẓar eyle gel bu cihâna 
  Niçe bir zâr idersin yana yana 

 2 Melâmet kisvetin geydüñ başıña 
  Dem-be-dem ‘aşḳ-ıla olduñ revâne 

 3 Yaḳduñ vücûdumı külḫân eyledüñ 
  Fenâ virmek dilersin cism ü câna 

 4 ‘Âciz ḳaldum âvâreyem İlâhî 
  Ne ḳılam ki bu dil ‘aşḳdan uṣana 

 5 Göñül bir kim fenâ kim beḳâ ister 
  ‘Âşıḳlar yanmaġa geldi cihâna 

 6 Nemdür benüm cism ü ten neme gerek 
  Himmet eyleñ irişem bi-nişâne 

 7 Mâlım bâşım cânım ḳurbân yolına 
  Kim ki beni irgüre lâ-mekâna 

 8 Kim bilür kim nedür sevdigüm benüm 
  Başına gelmiş gerekdür inana 
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 9 Derde uġramayan neyler ṭabibi 
  Ḳulmaşdur diyüben söyler yabana 

 10 Ḫalḳ-ı ‘âlem ḥâlin bizden ṣorarsañ 
  Düşdiler ‘âşıḳa ẓann u gümâna 

 11 Ger nebîdür ger velîdür ger gedâ 
  Her birine bulurlar bir bahâne 

 12 Maḳbûl-ı Ḥaḳḳ olan merdûd-ı ḫalḳdur 
  İstemezler anı şimdi zamâne 

 13 Mürşidinden ġayrı yire bir naẓar 
  Ḳılmaz ‘âşıḳ olan olur dîvâne 

 14 ‘Aşḳ-ıla mürşide virdi varını 
  Ẓâhir bâṭın kim ki irdi cânâne 

 15 Cümle murâdını sen vir İlâhî 
  Kim ki du‘â ḳıla Ümmî Sinâna 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey cevâhir isteyen gel kâna irdi cân yine 
  Cân içinde gör niçe cânâna irdi cân yine 

 2 Ol ene’l-ḥaḳ dârını seyr eyleyüp Manṣûrlayın 
  Ḳalmadı ṣabrı gidüp ḳurbâna irdi cân yine 

 3 Yûsufuñ ḥüsn-i ḫayâlinde iken Ya‘ḳûblayın 
  Mıṣr iline şâh olan sulṭâna irdi cân yine 

 4 Mevci ṭurmaz ṣad hezârân dürleri ṭaşra aṭar 
  Ḳalmadı benden eṯer ‘ummâna irdi cân yine 

 5 Ḥamdü li’llâh çoḳ şükür maḳṣûduma irdüm bugün 
  Bî-nişân u lâ-mekân pinhâna irdi cân yine 

 6 Ey kelâmu’llâhı münkir lâ diyüp olma şaḳî 
  Küntü kenziñ sırrına mihmâna irdi cân yine 
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 7 Kendi rûḥumdan size nefḫ eyledüm diyen ‘ayân 
  Ḳalmadı şekkim [ki] Hû ol ḫâna irdi cân yine 

 8 ‘Aşḳ içinde ḳalmadı ṣabra vücûduñ ṭâḳatı 
  Tevḥîdiñ esrârına ḥayrâna irdi cân yine 

 9 Bu Sinân Ümmî ża‘îfi terk idüp oldı revân 
  ‘Azm idüp sır iline Raḥmâna irdi cân yine 
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 1 Sır hümâsı pervâz idüp sırru’llâha irdi yine 
  Maḥabbeti niyâz idüp ‘aşḳu’llâha irdi yine 

 2 Ḥaḳîḳatıñ nihâyeti neydügini bilmek içün 
  Ḳodı cânı ‘aḳlı göñli ‘ilmu’llâha irdi yine 

 3 Ma‘rifetiñ lübbidür bu kâmil insân ġıdâsıdur 
  Añlar-ısañ mu‘ammâyı ṣarfu’llâha irdi yine 

 4 Her kemâliñ leẕẕetiniñ ḥaḳîḳatın anda bulup 
  Terk idüp ġayrı varlıġı keşfu’llâha irdi yine 

 5 Nûr-ı siyâhıñ neydügin añlayanadur sözümüz 
  ‘İzzim celâlim didügi ẓıllu’llâha irdi yine 

 6 Dilimdeki ism-i ẕâtıñ müsemmâsıdur gördügüm 
  Be va’llâhi inânursañ hüva’llâha irdi yine 

 7 Ben bu sırrı söylemekden söylemesem ḫôş yeg-idi 
  İḫtiyârım elde degül maḥvu’llâha irdi yine 

 8 Ser göziyle görenlere çoḳ degüldür sözüm benüm 
  Aydan günden ‘ayân oldı sırru’llâha irdi yine 

 9 Ẕât-ı ḥaḳâyıḳ didügüm ḥaḳîḳatıñ esfelidür 
  Sırdan öte sır denilen kenzu’llâha irdi yine 

 10 Nûr-ı ‘amâ menziline ḳonup göçen ‘ayân bilür 
  Görmeyene gümân gelür nûru’llâha irdi yine 
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 11 Ümmî Sinân eydür bu sır vuṣlatınıñ pertevidür 
  Söyledügüm ‘aceblemeñ vaṣlu’llâha irdi yine 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Zâhidâ var atma ṭaşı ol ki Beytullâh ola 
  Yıḳma anuñ ḳapusın ol evde kim Allâh ola 

 2 Gerçi ẓâhir göz-ile gördüñ fenâ-ender-fenâ 
  Ġâfil olma bâṭını gör küntü kenzu’llâh ola 

 3 Ehl-i ‘aşḳıñ diñleriseñ vaṣfını bir ẕerre gel 
  Söylemezdüm işbu râzı illâ iẕnu’llâh ola 

 4 Şöyle bil irmeyiserdür ayaġı ṭozına el 
  Ehl-i derdiñ ‘aşḳ elinden çünki fażlu’llâh ola 

 5 Münkir olma sırr-ı veche aç gözüñ baḳ sen de gör 
  ‘Âşıḳı ḥayrân iden tevḥîd-i ẕâtu’llâh ola 

 6 Ehl-i ‘irfânıñ cevâbın ṣanmañuz efsânedür 
  Cân gözinden görilen ḫatm-i kelâmu’llâh ola 

 7 Vâridât-ı ẕikr-i ḳalbîdür aña ilhâm olan 
  Cân dilinden söyleyen bize ḫıṭâbu’llâh ola 

 8 Ḫâṣ-ıla ḫâṣ olmaġa ḫâliṣ ere irmek gerek 
  Girüben seyrân idesin ḳalbi ‘arşu’llâh ola 

 9 Zâhidiñ güftârını fehm eyledüm küllî recâ 
  ‘Âşıḳıñ her ḳavli fi’li ḥasbeten li’llâh ola 

 10 Cân ilinden câmını ṣundı bize cân-ı ṣafâ 
  Cür‘a’î nûş idevüz cân Ḥabibullâh ola 

 11 Kim ne bilsün ẓâhirinde çün görinen ḫırḳa şâl 
  Ehl-i derdiñ belki sırrı ceng-i fażlu’llâh ola 

 12 ‘İlm-i ḥikmet ehline söyle ledünnî terkîbin 
  Cân ilinden görilen fehm eyle sırru’llâh ola 
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 13 Ey Sinân Ümmî ne bilsün sırr-ı remzi ehl-i ẕevḳ 
  Dersi illâdan oḳurlar ‘ârif-i bi’llâh ola 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 ‘Âlimiñ ‘ilmi gerekdür ‘ilm ü ‘irfân üstine 
  ‘Ârifiñ sırrı gerekdür ‘arş-ı Raḥmân üstine 

 2 ‘Âşıḳa ḥaḳḳa’l-yaḳîndan görinür tevḥîd-i ẕât 
  Sâlike seyrân gerekdür ḥûr u ġılmân üstine 

 3 Dü cihân deyyârınıñ aḥvâlıdur şerḥ itdügüm 
  Ṭâlibe Raḥmân gerekdür câna cânân üstine 

 4 Kâmil insânıñ kemâlın söylerin añlayana 
  Himmet ü burhân gerekdür kâmil insân üstine 

 5 Faḫrıdur ‘âşıḳlarıñ ma‘şûḳ elinden yarası 
  Derdine dermân gerekdür ḥükm-i Loḳmân üstine 

 6 Ḥaḳḳa bâṭıl ḫânesinden geçmeyen âdem nedür 
  ‘Âşıḳa evṭân gerekdür ‘ayn-ı imân üstine 

 7 Ey Sinân Ümmî senüñ sırrıñ şâha maḥrem-durur 
  İrmege merdân gerekdür açma nâdân üstine 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Gel beri sırr-ı kerâmet isteyen ḥâl üstine 
  Bize Ḥaḳdan gör ne ‘izzet açılur fâl üstine 

 2 Gelmişüz ḳâlû belâdan ẕâtını ẕikr itmege 
  Meylimiz yoḳdur bizüm hiç ġayrı a‘mâl üstine 
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 3 Biz şerî‘atla ḥaḳîḳat baḥrınıñ ġavvâṣıyuz 
  Gitmedük ḥaḳdur yolumuz ġayrı aḳvâl üstine 

 4 Añladuḳ manṣûb-ı dünyâ bâġ-ı âteşdür şedîd 
  Ḥamdü li’llâh ḳonmaduḳ ol bend-i aġlâl üstine 

 5 ‘Aşḳa virdük biz cihânıñ şöhretin hem ‘izzetin 
  Şöhretimiz yoḳ bizüm bu dünyede mâl üstine 

 6 Kim ki bâṭın ‘âleminde geydi ‘aşḳıñ ḫil‘atın 
  İstemez ġayrı libâs ‘âlemde bir şâl üstine 

 7 Ẓâhirimiz pür-fenâdur bâṭınımız pür-beḳâ 
  Biz degülüz Ḥaḳ yolında ġayrı aḥvâl üstine 

 8 Kisvemiz ḥurûf-ı âdemdür kerâmet maẓharı 
  Nakş ider üstâdlarımız mîm elif dâl üstine 

 9 Ey Ḫudâ luṭf eyle sen Ümmî Sinânıñ yolını 
  Baġla ‘aşḳıñ zenciriyle gitmesün ẓâl üstine 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Zâhidâ gel ‘aşḳa yâr ol maḳṣûduñ mesrûr ise 
  ‘Aşḳ elinden tevbekâr ol menziliñ maḳṣûr ise 

 2 ‘Aşḳa hem-râh olmayanlar bulmayısardur ḫalâṣ 
  Len terânî perdesinden Mûsî’i gör ṭûr ise 

 3 Zâhidâ ‘aḳlıñ senüñ bu sırrı âgâh eylemez 
  Kâfire ṭa‘n eyleme ger ‘aşḳ-ıla ma‘mûr ise 

 4 Zîrâ ‘aşḳa küfr ü îmân ḥâ’il olmaz şöyle bil 
  Cümle ‘âlem ger ḥicâb-ı nûrı ger tennûr ise 

 5 Gûş iderseñ vaṣfını diñle deñizden ḳaṭrece 
  Müstemi‘ ol bir nefes gel söyleyem ma‘ẕûr ise 

 6 Gerçi ‘aşḳı vaṣf iderse niçe biñ yıllar tamâm 
  Şerḥ olunmaz, cümle ‘âlem kâtibi mesṭûr ise 
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 7 ‘Aşḳ degül mi nûr-ı câmi‘ var iden bil ibtidâ 
  Gerçi Ḥaḳḳıñ künh-i ẕâtı lâ-te‘ayyün nûr ise 

 8 ‘Aşḳ degül mi nûr-ı câmi‘den ḳılan ‘arşı binâ 
  Gerçi Ḫâliḳ ḳudretinden ṣâni‘ mestûr ise 

 9 ‘Aşḳ degül mi nûr-ı ‘arşı eyleyen kürsî semâ’ 
  Gerçi kim şems ü ḳamer cümle nücûm pür-nûr ise 

 10 ‘Aşḳ degül mi berr ü baḥri ẓâhir iden ne ki var 
  Ba‘żı maḳbûl ba‘żı gerçi yâbis ü maḥcûr ise 

 11 ‘Aşḳ degül mi on sekiz biñ ‘âlemiñ sermâyesi 
  Gerçi yerler gökler ehli ḥikmete manẓûr ise 

 12 ‘Aşḳ degül mi kim sekiz cennâtı zeyn iden tamâm 
  Gerçi Ḥaḳḳıñ ḳullarına raḥmeti mekṯûr ise 

 13 ‘Aşḳ degül mi yedi ṭamu nârın iden pür-‘aẕâb 
  Yaḳısar Ḥaḳḳa Nebîye ‘aşḳa kim menkûr ise 

 14 ‘Aşḳ degül mi kenz-i maḫfî’i ‘ayân iden ezel 
  Ger Muḥammed maẓhar-ı ẕâtı muṣavver nûr ise 

 15 ‘Aşḳ degül mi ḥurmetine ẓâhir iden Aḥmediñ 
  Enbiyâ’ ü mürselîniñ cümlesi pür-nûr ise 

 16 ‘Aşḳ degül mi enbiyâ’ ü mürselîniñ ḥurmeti 
  Ger nebîdür ger velîdür her ne kim meşhûr ise 

 17 ‘Aşḳ degül mi aṣl-ı ebrâr u muḳarreb ġayrı nâs 
  Külli şey’ hep ṭâḳatınca Ḫâliḳa meşkûr ise 

 18 ‘Aşḳ degül mi Âdemi bir niçe yüz yıl aġladan 
  Muṣṭafânıñ ḥurmetine ger suçı maġfûr ise 

 19 ‘Aşḳ degül mi Şîte bunca dürlü ṣan‘at ögreden 
  Gerçi Cebrâ’îl vesîle iẕn-i Ḥaḳ destûr ise 

 20 ‘Aşḳ degül mi Eyyûbı derde giriftâr eyleyen 
  Gerçi ẕikri dem-be-dem hem messeniye’ż-żurr ise 
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 21 ‘Aşḳ degül mi Ya‘ḳûbuñ gözlerini ḳan eyleyen 
  Gerçi Yûsuf ḥasretinden cigeri tennûr ise 

 22 ‘Aşḳ degül mi Yûsufı Ken‘âna sulṭân eyleyen 
  Gerçi taḳdîr-i Ḫudâ-yı Ḳâdir u Ġayûr ise 

 23 ‘Aşḳ degül mi kim ḳılan anuñ ‘aṣâsın ejdehâ 
  Gerçi kim Mûsâ bin ‘İmrân-ı Kelîm-i ṭûr ise 

 24 ‘Aşḳ degül mi meyyiti ‘Îsâ deminden ḥay ḳılan 
  Gerçi kim maẓḥar-ı ḳudret ma‘den-i meşhûr ise 

 25 ‘Aşḳ degül mi evvel âḫır Muṣṭafânıñ devleti 
  Gerçi anuñ ḥurmetine külli şey mefḫûr ise 

 26 ‘Aşḳ degül mi ḥaḳ ḳılan şer‘i ṣırâṭ-ı müsteḳîm 
  Gerçi [kim] vech-i Muḥammedden beri maẓhûr ise 

 27 ‘Aşḳ degül mi Muṣṭafâyı yâre vuṣlat bulduran 
  Gerçi peyk-ile Ḫudâsı vaḥdete oḳur ise 

 28 ‘Aşḳ degül mi Muṣṭafâyı ḳâbe ḳavseyn eyleyen 
  Gerçi ev ednâ şarâbından sırı maḫmûr ise 

 29 ‘Aşḳ degül mi Murtażâyı şîr-i Yezdân eyleyen 
  Gerçi kim evvel Resûle vâḥidün min nûr ise 

 30 ‘Aşḳ degül mi yir yüzine nâzil iden dört kitâb 
  Biri Tevrât İncîl ü Furḳân ü ger Zebûr ise 

 31 ‘Aşḳ degül mi her Nebîden gösteren bir mu‘cizât 
  Gerçi Ḫâliḳ ḫılḳatında ḳâbiliyyet ḳor ise 

 32 ‘Aşḳ degül mi ṭâlibi bir mürşide ḳul eyleyen 
  Bâb-ı Ḥaḳdan gerçi ḫâk-i pâyine yüz sürise 

 33 ‘Aşḳ degül mi Leylîye Mecnûnı mecnûn eyleyen 
  Gerçi kim anuñ ḫayâlinden yol üzre ṭur ise 

 34 ‘Aşḳ degül mi cân-verler görüben ‘Abdürezzâḳ 
  Gerçi yâriñ yarasınden zâr-ı bî-ḥużûr ise 
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 35 ‘Aşḳ degül mi Ferhâdıñ zâr-ıla ṭaġlar deldügi 
  Ger Şirîniñ ḥasretinden âh idüp darb urısa 

 36 ‘Aşḳ degül mi kim Züleyḫânıñ özin nâr eyleyen 
  Gerçi Ya‘ḳûb oġlı Yûsuf arada mezbûr ise 

 37 ‘Aşḳ degül mi ‘âşıḳı şevḳ-ıla ber-dâr eyleyen 
  Gerçi Baġdâdî ene’l-ḥaḳ söyleyen Manṣûr ise 

 38 ‘Aşḳ degül mi ancalaruñ ẓâhirin vîrân iden 
  Gerçi kim bâṭın binâsı ‘aşḳ-ıla ma‘mûr ise 

 39 ‘Aşḳ degül mi ‘âşıḳı hem sırr-ıla sulṭân iden 
  Gerçi ḫalḳ-ı ‘âlem içre ‘âciz ü maḳhûr ise 

 40 ‘Aşḳ degül mi bu Sinân Ümmîyi bülbül eyleyen 
  Gerçi ẕikr-i ḫâṣ-ıla ol Ḫâliḳa meẕkûr ise 

 41 ‘Aşḳa her kim ṭa‘n iderse evvel âḫır ḥurmeti 
  Yoḳdur anuñ gerçi ‘ilmi nâm-ıla maġrûr ise 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey felek n’itdüm saña ḫôş baġladuñ bâġ üstine 
  Urduñ işbu yüregime daġları daġ üstine 

 2 Ḫôş ḳaçardum mekr ü siḥriñden senüñ ḳurtulmayup 
  Neyleyeyüm ḫôş getürdüñ sen meni aġ üstine 

 3 Ne ‘aceb nerd oynaduñ oynuñı ey çarḫ-ı felek 
  Her neden men ḳaçdum ise uġraduñ çaġ üstine 

 4 Gel yüzüme gülme hergiz aġladursın ‘âḳıbet 
  İçürürsin zehriñi bir gün bal u yaġ üstine 

 5 Âferîn olsun senüñ bu siḥriñün üstâdına 
  İndürürsin kim ki yüksek uçsa duzaġ üstine 

 6 Niçe bir aġyâra uyarsın göñül sen âh u vâh 
  Ḳaçdıġumca uġradursın sen beni daġ üstine 
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 7 Günde bir iş gösterür her bir işi ‘aksinedür 
  Ey göñül düşme ṣaḳın sen bâġçe vü bâġ üstine 

 8 ‘Aşḳ-ıla kim dü cihânıñ varlıġın terk eyledi 
  Şöyle bil Loḳmân ‘ilâcın istemez ṣaġ üstine 

 9 Yalıñuz işbu fenâdan bulmadı kimse ḫalâs 
  Ey Sinân Ümmî düşegör bir yüzi aġ üstine 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey göñül ‘ahde vefâ ḳıl gel beri gel gir yola 
  Ḥaḳ Ta‘âlâ ẕikrini üns eyle bu cism ü dile 

 2 Gel berü gel ‘âḳıl-iseñ añla kim bu ma‘ni’i 
  ‘Âşıḳa bil ġam degüldür dôst içün derd ü belâ 

 3 Evliyâ vü enbiyâ çekdi cefâlar dünyâda 
  N’eyledi gör ol şehîd-i şâh Ḥüseyn-i Kerbelâ 

 4 Ḥaḳ içün anlar bu yolda cân u baş terk eyledi 
  Sen nice fedâ ḳılasın dîniñi cem‘-i mâla 

 5 Bu fenâdur kimseye ḳılmaz vefâ yâ ehl-i râh 
  Gidisersin gör yaraġıñ andadur aṣl-ı ṣılâ 

 6 Yâ İlâhî sen meded eyle ki bu Ümmî Sinân 
  Aldanup düşmeye tâ kim bunda mekr-ile âla 

 7 Pîr ‘azîzümdür Eroġlı ḥurmetine ḳıl naẓar 
  Tâ varup dergâhıña ol ẕâtıñı âsân bula 
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Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

 1 Derdiñden âḫir dünyede ṣafâ degüldür yâ Ġanî 
  Yoluña cân olsun fedâ cefâ degüldür yâ Ġanî 
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 2 Maḳṣûdumuz öñden ṣoña budur ki derdiñ vir baña 
  Derdiñ kime virseñ saña cüdâ degüldür yâ Ġanî 

 3 İster ża‘îf pervâneler şem‘iñe ḳarşu yanalar 
  Yanmakdan özge derdiñe devâ degüldür yâ Ġanî 

 4 Dirseñ baña yüzüñ ḳara niyâza geldüm aġara 
  Ḥaḳ sâ’ilin boş göndere revâ degüldür yâ Ġanî 

 5 Biñ kerre yüz biñ kişiniñ cem‘ itseler eksikligin 
  Bir ḳaṭre fażlıñ maḥv ider ḫaṭâ degüldür yâ Ġanî 

 6 Cânda çerâġı ‘âşıḳıñ ‘aşḳ-ı ḳadîmiñden yanar 
  Vaṣlıñ bâġına baġ olan hevâ degüldür yâ Ġanî 

 7 Her kişi bir sancaġ-ıla varmaḳ diler dergâhıña 
  ‘Aşḳıñdan ayrusı bize livâ degüldür yâ Ġanî 

 8 Düşüp ḫayâliñ cengine senden seni isteyene 
  Firdevs-i a‘lâ bâġları ‘aṭâ degüldür yâ Ġanî 

 9 Vaṣlıñ şarâbından senüñ bir ḳaṭre mey içen kişi 
  Biñ cân virürse yoluña bahâ degüldür yâ Ġanî 

 10 Derd ü belâñ meydânına başını ṭop idenlere 
  Biñ ḥûrî biñ taḫt u sarây beḳâ degüldür yâ Ġanî 

 11 Sırrıña sergerdân olan cân u cihândan el çeker 
  İki cihân ẕevḳı aña şifâ degüldür yâ Ġanî 

 12 Evvel dîvânıñdan uçan ister nişân-ı bî-nişân 
  Yedi ṭamu sekiz cinân yuva degüldür yâ Ġanî 

 13 Kevn ü mekânıñ devletin saymaz pula Ümmî Sinân 
  Genc-i nihân olmayıcaḳ ġınâ degüldür yâ Ġanî 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey göñül levḥın bilen gel gör anuñ envârını 
  Niçe ḫaṭlar naḳş ider oḳı yâriñ dîvânını 
  Gör ne zülfe ṭaḳılupdur ‘âşıḳıñ gerdânını 
  Yâ nice bende giriftâr eyleyüpdür cânını 
  İsterem Ḥaḳ Ḥażretinden luṭf-ıla iḥsânını 
  Umaram derdin virenden derdiniñ dermânını 

 2 Virmesem bu yolda ben var varımı n’etsem gerek 
  ‘Aşḳı bâzârında yâriñ cânımı ṣatsam gerek 
  Derdi meydânında başım ṭop idüp atsam gerek 
  ‘Âḳıbet bu yolda ben beni helâk itsem gerek 
  İsterem Ḥaḳ Ḥażretinden luṭf-ıla iḥsânını 
  Umaram derdin virenden derdiniñ dermânını 

 3 Ṣabr ideydüm söylemekde hîç ḳarârım ḳalmadı 
  ‘Âşıḳ oldum vaṣlına çün iḫtiyârım ḳalmadı 
  Şapusında aġlayup ṭurmaḳda ‘ârım ḳalmadı 
  Ẕâtınıñ ḳurbında âḫır intiẓârım ḳalmadı 
  İsterem Ḥaḳ Ḥażretinden luṭf-ıla iḥsânını 
  Umaram derdin virenden derdiniñ dermânını 

 4 Ehl-i sünnet ve’l-cemâ‘at iḳtidâsından ḳavî 
  Geldi bu göñül sarâyın ḳıldı peydâ bir sevi 
  Oldı bu dilde revâne ‘ilm-i ḥikmet ma‘nevî 
  Ṭoldı ‘aşḳıñ ‘askeri-y-le nefs ile cânıñ evi 
  İsterem Ḥaḳ Ḥażretinden luṭf-ıla iḥsânını 
  Umaram derdin virenden derdiniñ dermânını 

 5 Ḥasretiñ aḫşamınıñdur pâdişâhım bu fiġân 
  Ḥażretiñden ayru düşdüm hecr elinden el-emân 
  Vaḥdetiñ gülzârınıñ bülbüliyem âḫir zamân 
  Dir Sinân Ümmî gözinden acı yaş olup revân 
  İsterem Ḥaḳ Ḥażretinden luṭf-ıla iḥsânını 
  Umaram derdin virenden derdiniñ dermânını 
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 1 ‘Aceb bu derdime dermân bulam mı 
  Yâ bu ḥasret-ile şöyle ḳalam mı 

 2 Gözüm yaşı aḳar çaġlar yeñilmez 
  ‘Aceb bir çâre bulunup silem mi 

 3 Gülşâhın yitirmiş Varḳaya döndüm 
  Görüben bir nefes ḥayrân olam mı 

 4 Ḫayâl-i ḥasret-i derd-i Şîrinden 
  Varup Ferhâdlayın ṭaġlar delem mi 

 5 Cihân şâhı gibi geçmişem cihândan 
  ‘Aceb gevher ḳal‘asını bulam mı 

 6 Yûsufın yavı ḳılmış Ya‘ḳûblayın 
  Aġlayu aġlayu görmez olam mı 

 7 Yâḫûd bülbül gibi gülzâra ḳarşu 
  Yana yana bu derd-ile ölem mi 

 8 ‘Aceb Mecnûnlayın yolda otursam 
  O şâh-ı Leylîmi bir dem bulam mı 

 9 Ümmî Sinân eydür bir derde düşdüm 
  Ḳurtulup bir daḫı necât bulam mı 
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 1 ‘Aceb bu fânî dünyâda 
  Dôstdan vefâ bulmayam mı 
  Dünüm günüm âh-ıla zâr 
  ‘Ömrüm geçe gülmeyem mi 

 2 N’eylerem ben ad u ṣanı 
  Ḳoñ yanayın düni güni 
  Behey derdlü yürek seni 
  Dilim dilim dilmeyem mi 
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 3 N’iderem ben mâlı mülki 
  Añlamañ aldanam belki 
  Meni her dem yaḳar şol ki 
  ‘Aceb anı bulmayam mı 

 4 Aḳar gözlerimiñ yaşı 
  Oñulmaz baġrımıñ başı 
  Menüm derdime bir kişi 
  Düşüp ḥâlim bilmeyem mi 

 5 Geçüp bâzâr-ı keṯretden 
  İçüp ol yâr-ı vaḥdetden 
  ‘Aceb bu derd-i ḥayretden 
  Hergiz ‘aḳla gelmeyem mi 

 6 Kim ki bula ‘aşḳıñ 
  Yolın kimse bilmez olur ḥâlin 
  A Sulṭânım vaṣlıñ gülin 
  Cân bülbüli bulmayam mı 

 7 Ümmî Sinânıñ gör işin 
  Dôst yolına ḳomış başın 
  Eydür pirüm gözüm yaşın 
  ‘Aceb gelüp silmeyem mi 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Görse her kim ol cemâli secdeye ḳor başını 
  Ḳıldı ḳıble cân ile gören gözini ḳaşını 

 2 Leblerinden âb-ı ḥayvân içmeyen ḥayvânı gör 
  Nider ‘aḳlım var diyü ol götürüben başını 

 3 Ṣad hezârân âferin olsun saña biñ cân-ıla 
  Medḥa gelmez söyledügüm mâhımıñ naḳḳâşını 
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 4 Zâhidiñ efsânesinden ḳurṭaran baş âferîn 
  ‘Aşḳ-ıla pür-nûr idiser içini ve ṭaşını 

 5 Zühd ü taḳvânıñ kemâlin ‘arż ider zâhid baña 
  Ẕâtına ḥayrân olan n’eyler anuñ naḳḳâşını 

 6 Derdi meydânında her dem ke’l-ferâş olan bu cân 
  Umaram ṣâḥib-‘aṭâ terk itmeye ferrâşını 

 7 Ol visâli cür‘asından nûş idelden cânımız 
  Ḥasret ü ḥayret fırâḳı-y-la döküpdür yaşını 

 8 ‘Aşḳ elinden şöyle bil her kim na‘îme uġradı 
  Ḳıldı sükker ü ‘aselden zehr-i ḳâtil aşını 

 9 Kim ki ol yâriñ dehânından ḳıġılcım yandurur 
  Kevn ü ‘âlem men‘ ider mi ol yâriñ ataşını 

 10 Kim ki ‘aşḳıñ baḥrına bandırmadı parmaġını 
  Ḳo anı kim şol ṭahâretsüz iliñ ḳulmaşını 

 11 Ey dirîġâ ol viṣâle irmeyeniñ ḥâline 
  Bu Sinân Ümmî anuñ-çün gâhi döker yaşını 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Devletiñden fâriġ olma bekle Ḥaḳḳıñ bâbını 
  ‘Uzletiñden fâriġ olma bekle Ḥaḳḳıñ bâbını 

 2 Ẓâhiriñ ġurbetde ise bâṭınıñ ḳurbetdedür 
  Ḳurbetiñden fâriġ olma bekle Ḥaḳḳıñ bâbını 

 3 Aç gözüñ fi‘l-i Ḫudâdur saña ta‘lîm itdügüm 
  Ṣan‘atıñdan fâriġ olma bekle Ḥaḳḳıñ bâbını 
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 4 Feẕkürûnî eẕkürküm gör ne dir Rabbiñ saña 
  Ṣoḥbetiñden fâriġ olma bekle Ḥaḳḳıñ bâbını 

 5 Kimseden ḫavf eyleyüp hiç kimseden umma vefâ 
  Ġayretiñden fâriġ olma bekle Ḥaḳḳıñ bâbını 

 6 Ẓâhir ü bâṭın münevver ḳıl seni tevḥîd-ile 
  Zinetiñden fâriġ olma bekle Ḥaḳḳıñ bâbını 

 7 Ba‘żı münkirler ṭarîḳat keşfine olur sebeb 
  ‘İşretiñden fâriġ olma bekle Ḥaḳḳıñ bâbını 

 8 Ṭâli‘iñ Mürsel Nebî vü evliyâ baḫtındadur 
  Ni‘metiñden fâriġ olma bekle Ḥaḳḳıñ bâbını 

 9 Açma râzıñ degme bir kimseye maḥrem olmasun 
  Sîretiñden fâriġ olma bekle Ḥaḳḳıñ bâbını 

 10 Uluya ta‘ẓîm idüp küçüye eyle merḥamet 
  Ḥurmetiñden fâriġ olma bekle Ḥaḳḳıñ bâbını 

 11 Dir Sinân Ümmî gözüñ aç âḫır olmuşdur zamân 
  Vuṣlatıñdan fâriġ olma bekle Ḥaḳḳıñ bâbını 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey göñül baḳ kâ’inâta gör cihânıñ ḥâlini 
  Âḫır olmışdur zamânıñ va‘desi gözle bunı 

 2 Zira çoḳ dürlü ‘alâmetler belürdi yir yirin 
  Meşriḳ u maġrib arası geydi cehliñ ẓulmuni 

 3 Faḳîriñ ḥâlin ṣorarsañ pür-şikâyet Tañrıdan 
  Ḫırṣ-ı nefsiñ iġvâsı-y-la şeyṭân almış ṣabrını 
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 4 Ḥubb-i dünyâ balçıġı-y-la yapdı ḫayrıñ ḳapusın 
  Ḳaplamışdur ḫırṣ u ġaflet aġniyânıñ göñlini 

 5 ‘Âlemiñ ‘ilmin ṣorarsañ şöyledür baḥṯi müdâm 
  Ebced ögrense bir oġlan ṣatmaḳ ister ‘ilmini 

 6 Ḫırṣ-ı dünyânıñ elinden baḳ mürîdiñ cengine 
  Açmaḳ isterler meşâyiḫ perdesinden sırrını 

 7 Pîrleriñ göñlinde yoḳdur hergiz ölüm ḳorḳusı 
  Ṣanki şol ḫûb zamândur gözler-iseñ ḳavlini 

 8 Ne ḫatunlarda ḥayâ var ne ḳız oġlanda edeb 
  Ne yigitlerde kemâlât var göreler fi‘lini 

 9 Mescidiñ ḳapularına yapdı evler ‘ankebût 
  Çün cemâ‘at yoḳ imâmıñ te’ṯir itmezdür üni 

 10 Pâdişâhlar dürdi ‘adliñ defterin yaḳdı oda 
  Saçdılar begler ḥâkimler ḫalḳa ẓulmüñ odını 

 11 Ẓulm ü ġafletden cihân uş ṭutuşup par par yanar 
  Ġuṣṣasından kimse bimez kimsenüñ aḥvâlini 

 12 ‘Ârif olan bildi İblîs çerisiniñ cengini 
  Her kişiniñ üstine ḳıldı ḥavâle cehlini 

 13 Fâ‘il-i muṭlaḳdur ol Ḥaḳ kün fe-kân emrindedür 
  Her ne isterse ḳılur ol kimse yıġmaz hükmüni 

 14 Luṭf anuñdur ḳahr anuñdur derd anuñ dermân anuñ 
  Luṭf içün ḳıldı ḥavâle ḳullarına ḳahrını 

 15 Ey Sinân Ümmî naẓar ḳıl olma tevḥîdden cüdâ 
  Pâdişâhlar pâdişâhı yeg bilür ef‘âlini 

 
176 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Hû diyüp dôst ẕâtınıñ ismin ṣoran gelsün beri 
  Ẕât-ı Ḥaḳḳa irmege ḫaṣmın ḳıran gelsün beri 
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 2 Ḳurduġum erkân-ı Ḥaḳdur ‘ârife günden ‘ayân 
  Bekleyüp dôst eşiginde yüz süren gelsün beri 

 3 Varlıġından geçmeyen görmez selâmet devletin 
  Baş ḳoyup meydân-ı ‘aşḳa cân viren gelsün beri 

 4 Ḥamdü li’llâh ol ḥaḳiḳat bâġınıñ bâġbânıyam 
  Vaḥdetiñ envârı gülinden diren gelsün beri 

 5 Göñlüme her dem yaġan bu tevḥîdiñ ‘irfânıdur 
  Ma‘rifet ḳand-ı nebâtından ṣoran gelsün beri 

 6 Degme evde pâdişâhıñ şem‘i yanmaz şöyle bil 
  Cân u dilde ‘aşḳ-ı yârı arturan gelsün beri 

 7 Menzilüm ‘ayn-ı liḳâdur yolumuz ‘arşdan geçer 
  Cân u baş ṣıġmaz o yolda ser viren gelsün beri 

 8 Sırrını seyr-i ma‘a’llâh sırrına irgürmege 
  Mâsivânıñ perdesinden ḳurṭaran gelsün beri 

 9 Bu Sinân Ümmî bugün ‘aşḳ baḥrınıñ saḳḳâsıdur 
  Feyż-i Ḥaḳdan ḳalb şehrin ṣuvaran gelsün beri 
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Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

 1 Sen cânı ḳoyup ‘âşıḳ-ı envâr olursañ gel beri 
  ‘Âr-ıla görmezsin Ḥaḳı bî-‘âr olursañ gel beri 

 2 Her kim ki ister yârını bıraḳsın elden varını 
  Dikdüm erenler dârını ber-dâr olursañ gel beri 

 3 Zerḳ u riyâ zühd ü hevâ ḳılmaz seni yâre revâ 
  Yekdür dü çeşmi yaş olup dildâr olursañ gel beri 

 4 Ḥaḳ kendini sevenleriñ ġayrıyı sevmez sevdigin 
  Cânı cihânı terk idüp deyyâr olursañ gel beri 

 5 Her kim belî dirse bize belkim anuñ dellâlıyam 
  ‘Aşḳ ehline hem-râz olup bâzâr olursañ gel beri 
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 6 ‘İlm-i ḥikmetiñ ẕerresi vâriṯligi geldi bize 
  Derd ehliniñ Loḳmânıyam tîmâr olursañ gel beri 

 7 Meydân-ı ‘aşḳıñ meyiniñ kâr-ḫânesidür ḳurduġum 
  ‘Aşḳıñ şarâbından içüp ḫammâr olursañ gel beri 

 8 Dôst bâġınıñ mi‘mârıyam vîrâne dildür yapdıġum 
  Geçüp ḫâristân mülkini gülzâr olursañ gel beri 

 9 Cân mülkini yaḳmayanıñ mertebesidür mâ sivâ 
  Yaḳıp bu ‘şḳ odı ile pür-nâr olursañ gel beri 

 10 Cânın seven irmeyiser ol cânânıñ vuṣlatına 
  Sen daḫı ṭatlu cânıña aġyâr olursañ gel beri 

 11 Naḳş-ı ḫayâliñ bâġına bend olma ki merdân iseñ 
  Terk-i cihân u cübbe vü destâr olursañ gel beri 

 12 Ṣanma ki dôst bayrâmına ḳurbân iderler her cânı 
  Dôsta yarar cânıñ olup serdâr olursañ gel beri 

 13 Ümmî Sinân virdi cânı ḳabûl itmediler anı 
  Dirler ki yan düni güni sen yâr olursañ gel beri 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

 1 Yine deryâ-yı ‘ummân cûşa geldi 
  Açup germiyyetin ḫurûşa geldi 

 2 Ṣalındı her ṭaraf mevci kenâra 
  Atup gevherlerin cünbûşa geldi 

 3 Eṯer ḳıldı bugün ‘aşḳ-ı İlâhî 
  Aşup deryâ-yı vaḥdet başa geldi 

 4 Açıldı ḫazne-i dürr-i ḥaḳâyıḳ 
  Benüm ‘aḳlum bilüm hep şaşa geldi 

 5 Ki ġayret eyleyüp vardum ilerü 
  Benüm varmam aña temâşâ geldi 
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 6 Ki bir câm ṣundı baña sırr-ı vaḥdet 
  Ne söyler bu dilim ser-ḫôşa geldi 

 7 Ki yoḳdur söylemekde hîç mecâlım 
  Yanup hep varlıġım ataşa geldi 

 8 Ki gördüm ṭâḳatım yoḳdur mecâlım 
  Oturdum gözlerim çün yaşa geldi 

 9 Sinân Ümmî görüp ḥayret maḳâmın 
  Özi göynüdi içi ṭaşa geldi 
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 1 Görüñ ‘aşḳı nice ḥayrân eyledi 
  Görüñ ‘aşḳı nice ‘uryân eyledi 

 2 Maḥabbet âteşi yanar yürekde 
  Görüñ ‘aşḳı nice biryân eyledi 

 3 Atar münkir olan ṭaşı cânıma 
  Görüñ ‘aşḳı nice nişân eyledi 

 4 Zâhide virmedi ẕâkiriñ ẕevḳın 
  Görüñ ‘aşḳı nice devrân eyledi 

 5 Bulınca göñülde genc-i nihânı 
  Görüñ ‘aşḳı nice vîrân eyledi 

 6 Bir ẕerrede on sekiz biñ ‘âlemi 
  Görüñ ‘aşḳı nice seyrân eyledi 

 7 Cân gezer ḳaṭrede yedi deryâyı 
  Görüñ ‘aşḳı nice ‘ummân eyledi 

 8 Ḥaḳḳıñ tevḥîdiniñ ẕâtın ṣıfâtın 
  Görüñ ‘aşḳı nice ‘ayân eyledi 

 9 ‘Ârifiñ nuṭḳını ḥaḳḳa’l-yaḳîndan 
  Görüñ ‘aşḳı nice ‘irfân eyledi 
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 10 Zâhidiñ ḳorḳusı ṭamu yirini 
  Görüñ ‘aşḳı nice bûstân eyledi 

 11 Cemâli bâġından âb-ı revânı 
  Görüñ ‘aşḳı nice reyḥân eyledi 

 12 İçelden cür‘asın bezm-i elestiñ 
  Görüñ ‘aşḳı nice mestân eyledi 

 13 Olupdur vücûdum meye kâr-ḫâne 
  Görüñ ‘aşḳı nice dükkân eyledi 

 14 Yedi iḳlîm dört köşeniñ ḫânıyam 
  Görüñ ‘aşḳı nice sulṭân eyledi 

 15 Bu nefsiñ yedügi inkâr aşını 
  Görüñ ‘aşḳı nice îmân eyledi 

 16 Bu ‘aḳlı bu nefsi cânı emrine 
  Görüñ ‘aşḳı nice fermân eyledi 

 17 Unutdı iġvâsın ḫannâs u şeyṭân 
  Görüñ ‘aşḳı nice insân eyledi 

 18 Bu derdiñ çâresi bulunmaz dirler 
  Görüñ ‘aşḳı nice dermân eyledi 

 19 Ledünnî ‘ilmini bildürmek içün 
  Görüñ ‘aşḳı nice erkân eyledi 

 20 Bilmez Ümmî Sinân aġı ḳarayı 
  Görüñ ‘aşḳı nice fettân eyledi 

 
180 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Uyaldan ‘aşḳına anuñ gerekmez ġayrı burhânı 
  İrelden derdine anuñ gerekmez ġayrı dermânı 

 2 Bugün meydân-ı ‘aşḳ içre meni seyrân ider ol dôst 
  Çün olmışam aña seyrân gerekmez ġayrı seyrânı 
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 3 Murâdın añladum anuñ meni derdi-y-le yandurmaḳ 
  Anuñ-çün geçmişem benden gerekmez baña biñ cânı 

 4 Ḳıyıncaḳ câna İsmâ‘îl aña gönderdi ḳoç Allâh 
  Men itdüm cânımı ḳurbân gerekmez ġayrı ḳurbânı 

 5 Tecellîden tesellîden geçen bilür bu esrârı 
  Ḫayâl-i ‘aşḳa mihmânam gerekmez ġayrı mihmânı 

 6 Ezel ḳısmet güni ol Şâh ene’l-ḥaḳ câmını ṣundı 
  Tâ ebed olmışam ḥayrân gerekmez ġayrı ḥayrânı 

 7 Adı ‘aşḳdur yanar cânda bulunmaz degme insânda 
  Olupdur cân aña fermân gerekmez ġayrı fermânı 

 8 Kime bir ẕerresi irse mekânın lâ-mekân eyler 
  Fiġân u zâr ider her dem gerekmez ġayrı evṭânı 

 9 Murâd insân-ı kâmilden bu ‘aşḳa ḫaznedâr olmaḳ 
  Göñül taḥtı aña dükkân gerekmez ġayrı dükkânı 

 10 Zehî mürşid-i merdâne bu yolda irdi ol ḫâna 
  Bu sırra kim ki lâ dirse gerekmez ġayrı merdânı 

 11 Sinân Ümmî ene’l-ḥaḳḳı görüñ ‘aşḳdan ‘ayân eyler 
  ‘Ayâna irişen gelsün gerekmez ġayrı a‘yânı 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Varlıġım ben ‘aşḳa virdüm dôstlar hîç ḳalmadı 
  Her ne ḳılsam ḥükm anuñdur düşmana ṣuç ḳalmadı 

 2 Aḥmediñ mi‘râcına gör çünki ‘aşḳ oldı buraḳ 
  Sırr-ı Ḥaḳḳa vâṣıl oldı menzile geç ḳalmadı 

 3 Sûfiyem hem ṣâfiyem ‘aşḳ eyledi ṭâhir beni 
  Mü’minem ẓâhir ü bâṭın ṭaş olup iç ḳalmadı 

 4 Sürdi ḥüḳmin ‘aḳla câna nefse tene ‘aşḳ-ı derd 
  ‘Adl u dâd oldı vücûdum kimseye güç ḳalmadı 
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 5 İrmedi ‘aḳlum cihânda zâhidiñ ḳavġâsına 
  Bâb-ı ‘aşḳı bekleyenler görmişem aç ḳalmadı 

 6 Ṭoġrıdur özüm ḥaḳâyıḳ ehliniñ güftârına 
  Ḥaḳ didüm nâ-ḥaḳ dimen göñlümde bir pîç ḳalmadı  

 7 Ehl-i ‘aşḳıñ tevḥîde inkârı yoḳdur her nefes 
  Lâ diyüp ol münkiriñ ḳalbi gibi tuç ḳalmadı 

 8 Yâr olaldan ‘aşḳa ben yâr oldı baña çâr yâr 
  Od u ṣu ṭopraġ u yeldür dört olup üç ḳalmadı 

 9 Añladum Ümmî Sinânıñ ‘aşḳ-ıla yâr olduġın 
  Anuñ-içün bir göñülde ârzû bir ḳaç ḳalmadı 
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 1 Gel ey göñül bu varlıḳdan geç imdi 
  Bu sözden ġuṣṣayı özden seç imdi 

 2 Gel ey devlet beḳâ bulsam diyenler 
  Cihândan cîfeler gibi ḳaç imdi 

 3 Maḥabbet şem‘ini uyar bu dilde 
  Gider ġafleti cân gözin aç imdi 

 4 Ṭaḳup gerdânıña bu ‘aşḳ ipini 
  Melâmet ṭonın e∏niñe biç imdi 

 5 Dögüben gögsüñi yırtup yaḳañı 
  Gözüñden ḳan-ıla yaşlar ṣaç imdi 

 6 Gel ey ṭâlib erenler ṣoḥbetinde 
  Hû diyüp ‘aşḳ-ıla serden geç imdi 

 7 Eger bu derd-ile bil kim ölürseñ 
  Ulu devlet başa ḳondı göç imdi 

 8 Nice bülbül gibi feryâd idersin 
  Hüviyyet mülkine ḳarşu uç imdi 
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 9 Var ol vaḥdet bâġına dôst iline 
  Şarâb-ı selsebîl anda iç imdi 

 10 Ḳıyamazsañ eger ‘aşḳa ulaşma 
  ‘Âşıḳlarıñ cânı ḳurbân ḳoç imdi 

 11 Sinân Ümmî cânı başı terk eyle 
  ‘Aşḳ-ıla ol yâre ṭoġrı ḳaç imdi 
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 1 Allâh bizi dûr eyleme 
  Ki ‘izziñ celâliñ Ḥaḳḳı 
  Yerimizi nâr eyleme 
  Ol nûr-ı cemâliñ Ḥaḳḳı 

 2 Eksüklüyem öñden ṣoña 
  Yüz sürüyü geldüm saña 
  Luṭf eyle raḥmet ḳıl baña 
  Kendi zü’l-me’âliñ Ḥaḳḳı 

 3 Ayırma ṭoġrı yoluñdan 
  Giderme ẕikriñ dilimden 
  Virdigiñ ḳudret eliñden 
  Maḫlûḳa nevâliñ Ḥaḳḳı 

 4 ‘Âşıḳları ḥayrân iden 
  Baġrın yaḳup biryân iden 
  Cân gözi-y-le seyrân 
  İden ‘aşḳıñda ḫayâliñ Ḥaḳḳı 

 5 ‘Aşḳıñla bizi yâr eyle 
  Ḳalbimizi pür-nûr eyle 
  Zâtıñda bizi var eyle 
  Birsin bî-zevâliñ Ḥaḳḳı 

 6 ‘Âḳıllar âgâh itmeyen 
  ‘Âlimler irüp yitmeyen 
  ‘Ârifleriñ el ḳatmayan 
  Ḥikmet-i kemâlıñ Ḥaḳḳı 
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 7 Ne eksile raḥmetiñde 
  Yüzem deryâ-yı ẕâtıñda 
  Ḥabîbiñ ḳurb-ı ẕâtıñda 
  Vuṣlat-ı viṣâliñ Ḥaḳḳı 

 8 Sen Çalabıñ göndürdigi 
  Dillerde söylendürdigi 
  Cebrâ’iliñ indürdigi 
  Göklerden inzâliñ Ḥaḳḳı 

 9 Derdiñe düşen cânlarıñ 
  Yoluña baş virenler 
  ‘Âleme şâh olanlarıñ 
  Geydükleri şâlıñ Ḥaḳḳı 

 10 Azmışlara bencileyin 
  Gösterivir yol ḳolayın 
  Ki bir daḫı sencileyin 
  Yoḳ olan emṯâliñ ḥaḳḳı 

 11 Ümmî Sinân dir yâ Vedûd 
  Sundum ṣaña elimi ṭut 
  İrişen olur bî-vücûd 
  Sırrıñda aḥvâliñ Ḥaḳḳı 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Bize Firdevs-i a‘lâdan dîẕârıñ ẕevḳı ḫôş geldi 
  Gören ‘âşıḳlara âh-ıla zâruñ ẕevḳı ḫôş geldi 

 2 Alursañ yoluña cânım fedâ olsun senüñ yâ Rab 
  Ḫıyâliñ câna bey‘ eyler bâzârıñ ẕevḳı ḫôş geldi 

 3 Görüben verd ü reyḥânı öter cân bülbüli her dem 
  Gerekmez bâġ u bûstânı gülzârıñ ẕevḳı ḫôş geldi 

 4 Bugün Manṣûr-ı Baġdâdıñ kemâlin ‘azm ider cânım 
  Yoluñda cân u ser virüp tozarıñ ẕevḳı ḫôş geldi 

 5 Hezârân kâmil ü dânâ senüñ vaṣfıñ oḳur yazar 
  Bize ‘aşḳıñ kitâbını yazarıñ ẕevḳı ḫôş geldi 
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 6 Kimi ‘âbid kimi zâhid ṣızup yoluñda ḳâl olmış 
  Bize külḫân-ı ẕikriñde żarâruñ ẕevḳı ḫôş geldi 

 7 Naẓar ḳıl bu Sinân Ümmî yoluñda ḳomasın varlıḳ 
  Ki zirâ iki ‘âlemden güzârıñ ẕevḳı ḫôş geldi 
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 1 Var varından geçmeden ol ḫân ele girsin mi 
  Derd ü belâ çekmeden âsân ele girsin mi 

 2 Ḳulluġa bel baġlayup ṣular gibi çaġlayup 
  Gice gündüz aḳmadan ‘ummân ele girsin mi 

 3 Ciger biryân olmadan gözüñ giryân olmadan 
  Vaṣlı bâġında anuñ seyrân ele girsin mi 

 4 Bülbülleyin dem-be-dem âh u feryâd itmeden 
  Dôst cemâli dâlında reyḥân ele girsin mi 

 5 Ya‘ḳûblayın bir zamân ḳılmadan âh u fiġân 
  Mıṣr iline şâh olan sulṭân ele girsin mi 

 6 Eyyûb gibi dem-be-dem ṣabr itmeden kişiniñ 
  Dôst ilinden derdine dermân ele girsin mi 

 7 Ümmî Sinân var yüri dergâhına yüz süri 
  ‘Aşḳ-ıla ḳul olmadan Sübḥân ele girsin mi 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 1 Şarâb-ı ‘aşḳ-ıla sen gel bizi mest eyle ey sâḳî 
  Göñül pervânesi şem‘a göyünsün görsün işrâḳı 

 2 İlâhî ḳudretiñle ḳıl münevver ḳalb-i insânı 
  Beşer fehmi ḳalup ‘âciz  unutsun mekr-i âfâḳı 
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 3 Maḥabbet nûrı-y-la pür ḳıl müzeyyen cism gülzârın 
  Görüp cân bülbüli ötsün oḳısun ḥüsn-i esbâḳı 

 4 Revâ ḳıl rûḥ-ı sulṭânı musallaṭ yedi iḳlîme 
  ‘Acem Rûm u Yemen şâhı bize eylemesün daḳı 

 5 Yedi ismiñ ṭoḳuz burca ḳılursa ḥükmini cârî 
  Semâvât üzre a‘lâdan ḳurulsun nûr-ı eṭbâḳı 

 6 Yedi deryâ yedi dayre yedi ḳat gök ṭoḳuz eflâk 
  İçinde tevḥîd-i ẕâtıñ bulunsun cümle revnâḳı 

 7 Sinân Ümmî bugün ḳalbe umar senden naẓar yâ Hû 
  Selâmet eyle yâ Rabbi çü sensin Ḳâdir ü Bâḳî 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Ey göñül geç bu fenâdan şöyle bî-‘âr ol yüri 
  Bülbül iseñ ol gül içün dün ü gün zâr ol yüri 

 2 Var ḥâliñe meskenet baġla öziñe ḳıl sükût 
  Kimsenüñ ‘aybın yüzine urma settâr ol yüri 

 3 Bil saña lâyıḳ olan ol Ḫâliḳa ḥamd ü ṯenâ 
  Cümleyi andan bilüben ṣıdḳ u iḳrâr ol yüri 

 4 Feẕkürûnî ol dün ü gün dürişügör derd-ile 
  Ḥâl içinde hem-dem-i Seyyid-i Muḫtâr ol yüri 

 5 Ol cemâliñ vaḥdetine irmek isterse cânıñ 
  Terkini ur dü cihânıñ ‘aşḳ-ıla yâr ol yüri 

 6 ‘Asker-i nefsi tâlân eyle gider bîgâneyi 
  Bu vücûduñ ḫânesine miṯl-i Ḥaydâr ol yüri 

 7 Eyle şâẕî ḳıl cemâ‘at zümre-i rûḥânîyi 
  İrişüp vaṣl-ı sürûra ehl-i dildâr ol yüri 

 8 Gör ene’l-ḥaḳ menzilini Manṣûr-ı Baġdâd gibi 
  Merd iseñ bu ḥâl içinde sırr-ı ber-dâr ol yüri 
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 9 Ey Sinân Ümmî nisâna irdi çün kim bu ṣadef 
  Ḳadrini bil baḥr içinde dürr-i şehvâr ol yüri 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Gel berü diñle ḥaḳâyıḳ iliniñ vaṣṣâfını 
  Nice seyrân eylemiş gör ‘âlemiñ eṭrâfını 

 2 Ḳanı bir sarrâf-ı gevher diñleye aḫbârımı 
  Terk ide dilden vefâsız ehl-i ḳâliñ lâfını 

 3 Her ne yaña baḳsam anda hep görinen cümle dôst 
  Kimse bilmez işbu ‘âlemde anuñ ‘arrâfını 

 4 Gel berü vaṣl-ı ḥaḳîḳat bulmaḳ isterseñ ey yâr 
  Ġayret eyle ır gözüñden sen bu nûnun kâfını 

 5 Ol ḥaḳîḳat iḳlîminiñ pâdişâhın görse kim 
  Terk ider mülk-i Süleymân olsa kûh-ı Ḳâfını 

 6 Nice biñ Yûsuf Züleyḫâ ḳapusında muntaẓır 
  Görmek içün bir dem anuñ vechiniñ züllâfını 

 7 Nice biñ Mûsâ tecellîsinden itmişler sücûd 
  Keşf idüp bildürmek içün vaṣlınıñ şerrâfını 

 8 Nice biñ Ḥıżr-ıla İlyâs âb-ı ḥayvân içmege 
  Leblerinden hep yolında ṣarf ider maṣrâfını 

 9 Nice yüz biñ evliyâ vü enbiyâlar bendesi 
  Nice diyem ben bu ‘âlem şâhınıñ evṣâfını 

 10 Evliyâ vü enbiyânıñ ‘ilmi yoḳdur anda hîç 
  Maḥv ider ol nice yüz biñ kâşifiñ keşşâfını 

 11 Ḫûb cemâlından münevver vechini her kim göre 
  Terk ider mülk-i Süleymân olsa kûh-ı Ḳâfını 

 12 Ol viṣâli Ka‘besin bir dem ziyâret itmege 
  Vire bir kimse niçe biñ ḥaccınıñ ṭavvâfını 
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 13 Ey Sinân Ümmî bu sırrı sen niçün fâş eyledüñ 
  Kim ne bilsün ol ḥaḳîḳat dürriniñ ṣarrâfını 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Gel berü ṣarrâf-ısañ gör gevheriñ ra‘nâsını 
  Ehl-i ‘irfân olmayan bilmez bunuñ ma‘nâsını 

 2 Kimse bunda bir kemâle irişüp ḳılmaz hüner 
  Ṭuta gelmeyince evvelden anuñ sevdâsını 

 3 Seyr-i cânân eyleyendür ‘ârif-i bi’llâh olan 
  Nefsi terk idüp bulandur rûḥuñ âşinâsını 

 4 Kimsenüñ göñli sarâyında bulunmaz pâdişâh 
  Yapmayınca fażl-ı Ḥaḳḳ evvel anuñ binâsını 

 5 Her kimüñ başında evvel tâc-ı devlet ḳondısa 
  ‘Aşḳ içinde bunda anuñ gel gör istiġnâsını 

 6 Niçe biñ âdem içinde kâmil insân ḳanda var 
  Añladuñsa işbu sırdan geç bunuñ ġavġâsını 

 7 Kimseler aldanmasun ḳâlû belâ şehrinde kim 
  Sen umar mısın o yolda azanıñ oñmasını 

 8 Şöyle bil kim Ḥaḳ Ta‘âlânıñ işi yañlış degül 
  Her ne ḳılsa ibtidâ ‘âlimdür intihâsını 

 9 Vâḥid ü Ḳahhâr oldur derd anuñ dermân anuñ 
  Kim ṭuyarsa işbu remzi terk ider da’vâsını 

 10 Daḫı bundan içerüden söylerisem bir ḫaber 
  Maḥv ider ḥayret cihânıñ nûrınıñ żıyâsını 

 11 Nâs-ı nâdân arasında gevheriñ ḫôr olmasun 
  Ey Sinân Ümmî ṣaḳın açma göñül ḫaznasını 
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 1 Yaġmaladı göñlümi benüm biñ biñ bendeli 
  Düşdüm ‘aceb sevdâya görüñ yine ben deli 

 2 Ḳodum nâmûsı ‘ârı ḳılam âh-ıla zârı 
  Daġıdam berg ü bârı çün dinüldüm ben deli 

 3 Ol ḥaḳîḳat baḥrınıñ dürrin dökem bâzâra 
  ‘Ârif olan söylesün nedür anuñ ṣandalı 

 4 Ṣındı göñül şîşesi dökdi gülâbın yire 
  Reyḥân idüp almaġa vây bir eli fendeli 

 5 Münkirlere ḳarşu gel yârı ‘uryân eyleme 
  ‘Aḳlıñ evinde otur gel yeter uṣlan deli 

 6 Ḳâl ü ḳîliñ bâġına baġlıdur başdan başa 
  Niçe pervâz eylesün şol ayaġı kündeli 

 7 Her nefes ‘âşıḳlarıñ nuṭḳundan yâ Hû gelür 
  Aġır baṣdı ‘âr olur duyduñ sen ben deli 

 8 Ḥayrân olan ezelden ayıḳ olmaz tâ ebed 
  Yaḫşılarıñ Yaḫşısı ḫalḳa ne yaman deli 

 9 Ümmî Sinân sen bugün açarsın gizli dügün 
  Söylenecek söz midür meger olduñ sen deli 
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 1 Leylek binâ yapmaġa cem‘ eylemiş çamırı 
  Ḳurna düzer ḳabaḳdan ḥammâmcılıḳ żamîri 

 2 Ḳarṭal ḳâdîlıḳ almış ṣaḳṣaġan muḥżır olmış 
  Ḳurbaġı yeşil giymiş eydür benem emîri 

 3 Ḳuzġun ḳarpuz eylemiş bir ardıcıñ başına 
  Çıḳmış bir ṣu baġası uġurlayup kemiri 

 4 Dirdük ḳavaḳ yapraġın ḳaftân idüp geymege 
  Ṣırtıñda ḳara kiçe kürk geyersin ṣâmırı 
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 5 Un yoġurduñ ṣamradan etmek idüp ṣatmaġa 
  Key ṣaḳın ekşidürsin ġâfil olma ḫamîri 

 6 Ḳuyumcısın ḳalpazan usta görsin iş bozan 
  Altun gümüş ṣatarsın baḳır-ıla demiri 

 7 Ümmî Sinân bu sözüñ ma‘nîsini añlayan 
  İbrâhimiñ putunı bulsa yıḳar yemiri 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Mü’mine raḥm itmeyen şeyṭân müselmân olmadı 
  Nefsini fehm itmeyen insân müselmân olmadı 

 2 Sünneti ẓâhirde ḳalan kişiniñ yoḳ sünneti 
  Rûḥ-ı insânî dinen oġlan müselmân olmadı 

 3 Ey muḳallid nefsiñi kibre ‘imâret eyledüñ 
  Gel bu ‘aşḳıñ nârına sen yan müselmân olmadı 

 4 Ḥaḳ Muḥammed yolına girdüm diyen kimse bugün 
  Görmediyse söylese yalan müselmân olmadı 

 5 Ḳılmadı Ḥaḳḳa tevekkül câhiliñ gör nefsini 
  Ḥaml ider kim içmege ol ḳan, müselmân olmadı 

 6 Ehl-i inkârıñ gözine gör ki ẓulmet perdesi 
  Şaplamışdur küfr-ile ṭuġyân müselmân olmadı 

 7 Nefsine fermân olup cân iḳlîmin eyler ḫarâb 
  Lâ diyüp illâ dimez ol ḫân müselmân olmadı 

 8 Ey Sinân Ümmî dalâlet zümresinde ḳalma sen 
  Tevḥîdi inkâr iden inân müselmân olmadı 
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 1 Yâ Rabbenâ ferd ü aḥad nice yuna yüz ḳarası 
  Luṭf idüben eyle meded senüñ eliñde çâresi 
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 2 Nefsim baña olmadı yâr çün eydürem âh ile zâr 
  Hîç ögüdüm ḳılmadı kâr Allâh işin oñarası 

 3 Baġladı ḥırṣa özümi ḳapladı ġaflet gözümi 
  Udlı düşürdi yüzümi oldum anuñ âvâresi 

 4 İblîs gelüp tedbir ide ḫannâs ile el bir ide 
  Ya‘nî ki Ḥaḳdan dûr ide ister beni aparası 

 5 Nefs yoluma ṭuzaḳ ḳurar ol beni yolumdan ırar 
  Yâ Rab elinden sen ḳurtar oldum anuñ mekkâresi 

 6 ‘Aḳl-ı ma‘âş dir işlesem nefs-i ma‘âş dir ki yesem 
  Ḥırṣ eydür ki şöyle ḳosam özge cidâldur arası 

 7 ‘Aḳl-ı ma‘âd eydür benüm ṭâ‘at-ıla geçse günüm 
  Nefs-i ma‘âd eydür aña ben râżıyam ne çâresi 

 8 ‘Aḳl u rûḥânî dir cihân nemdür benüm kevn ü mekân 
  Gel baña dôstdan vir nişân oldum anuñ sükâresi 

 9 ‘Aḳl u sırdan gelür ḫaber ḳılsam derûnîden sefer 
  Maḥv u ġarḳa bulsam ẓafer ḳalmasa aġı ḳarası 

 10 Bunca sürdi ḥüküm beni ne düni bildüm ne güni 
  Ḳanḳısına fermân olam yoḳdur mecâlüm varası 

 11 Ben bu işe ḥayrân iken bunca nâra giryân iken 
  Âvâre sergerdân iken irişdi ‘aşḳ cân pâresi 

 12 Gördi vücûdum pür-cidâl el virmedi ṣabra mecâl 
  Ḳurdı hümâyûn köşk ü taḫt çalındı kös naḳḳâresi 

 13 Sürdi ḥüküm her kûşeye ya‘nî çürük endîşeye 
  Bir kisveden baş çıḳartdı bir oldı yüz biñ pâresi 

 14 Ḳalmadı ġayrı iḳtiżâ cümlesi itdi el-vedâ‘ 
  Ḳamu varın yaḳdı oda oñdı yürekde yâresi 

 15 Sulṭân eyleye bu cânı ya‘nî ki rûḥ-ı insânı 
  Ḥükm eyleyüp devr-i zamân açıldı ḫoş settâresi 
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 16 Ümmî Sinânı gör yine ḳalmadı baş-ıla câna 
  ‘Aşḳ-ıla ṭaldı ‘ummâna gözleñ neler çıḳarası 
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Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

 1 Diñle gör aḥvâli nedür ‘âşıḳıñ merdânını 
  Ṭop idüp meydâna geldi başını hem cânını 

 2 Dü cihânıñ cevrini kendülere yâr itdiler 
  Meskeni oldı bularuñ gör belâ meydânını 

 3 Derdiñe dermân gerekse derde müştâḳ ol yüri 
  Derde mihmân olmayanlar bulmadı dermânını 

 4 Şâh-ı Mıṣrıñ zülfine müştâḳ ola Ya‘ḳûblayın 
  Terk idiser mülkini câh-ı cinân Ken‘ânını 

 5 Baḫt-ı devlet ṣâḥibi her kim ki İsmâ‘îl-durur 
  Cehd idüben yâre ḳurbân eyledi gör cânını 

 6 Kim şehîd olmaḳ diler ḥaḳḳa’l-yaḳîn ‘âr eylemez 
  Arayup bulur cihânda Kerbelâ meydânını 

 7 Mürşidiñ meydânı-durur ṣad hezârân Kerbelâ 
  Anca ‘âşıḳ yâre ḳarşu aḳıdurlar ḳanını 

 8 Ġam yimez hergiz belâ bendi ile bend eyleyen 
  Ol Muḥammed Muṣṭafâ ḳaṭârına kârbânını 

 9 Ey Sinân Ümmî ṣaḳın kim ehl-i zerḳa ḳılma fâş 
  Sen nihân it ḳılma iẓhâr ‘âşıḳıñ erkânını 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

 1 Muḥammed maẓhar-ı ẕâtıñ degül mi  
  Daḫı kevneyne raḥmetiñ degül mi 
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 2 Bi-ḥamdi’llâh adımız oldı insân 
  Senüñ cân bize mürvetiñ degül mi 

 3 Oḳudum sûre-i Seb‘u’l-meṯânî 
  Delilim çünki âyâtıñ degül mi 

 4 Kelâm-ı Ḥaḳ-durur añladum İḫlâṣ 
  Beyânı ẕât u ṣıfâtıñ degül mi 

 5 ‘Âşıḳıñ ḳalbini envâr iden çün 
  Dilindeki ism-i ẕâtıñ degül mi 

 6 Gören sen gösteren sensin İlâhî 
  Mü’miniñ ḳalbi mir’âtıñ degül mi 

 7 Kime kim irmedi ‘aşḳıñ zülâlı 
  Hemân ‘ayn-ı mażarrâtıñ degül mi 

 8 Şu kim ta‘n eyleyen ehl-i sürûra 
  Cehennem ol şeḳâvâtıñ degül mi 

 9 Oḳuyan ismiñi her dem dilinde 
  Çün ol tevḥîd ü vaḥdetiñ degül mi 

 10 Ledünnî ‘ilminiñ dilde ẓuhûrı 
  Gelen ilhâm vâridâtıñ degül mi 

 11 Baña üstâdımıñ ḳılduġı irşâd 
  Ḫâṣ-ı ‘ilmi mühimmâtıñ degül mi 

 12 Bize mürşid olan ‘ayne’l-yaḳîne 
  Senüñ fażl u ‘inâyâtıñ degül mi 

 13 Fenâ-ender-fenâ olan ne ḫôşdur 
  Gümân ehline iṯbâtıñ degül mi 

 14 Len tenâlü’l-birra ḥattâ tünfiḳû 
  Oḳundı çünki âyetiñ degül mi 

 15 Cemâliñ derdini kimden alursañ 
  ‘Aẕâbı nâr-ı ḥasretiñ degül mi 
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 16 Sinân Ümmî çün oldı ‘aşḳa mihmân 
  Bilindi câna vuṣlatın degül mi 
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 1 Sen sende seyrân iderseñ 
  Aḫẕ idegör yedu’llâhı 
  Cân dôsta mihmân iderseñ 
  Oḳı gör tevḥîdu’llâhı 

 2 Olursañ ẕâtına ṭâlib 
  Gelesin cümleye ġâlib 
  Nebilere hem-dem olup 
  Nûş idegör ẕâtu’llâhı 

 3 Ey zâhid-i ehl-i varaḳ 
  Var zühdüñi elden bıraḳ 
  Ṣular gibi çaġlayup aḳ 
  Bul sen de vâḥidu’llâhı 

 4 Virdüm ḫaber saña şâfî 
  Urma yüri ḳurı lâfı 
  Görürseñ ẕâtını ṣâfî 
  Olasın şâhidu’llâhı 

 5 Çoḳdur me‘ânî insânda 
  Aç gözüñ ḳalma yabanda 
  Dilerseñ bulasın sen de 
  Nişân-ı maḳṣadu’llâhı 

 6 Ḳılupdur faḳr-ıla faḫrı 
  İki ‘âlemleriñ faḫrı 
  Nûş ider dôst içün zehri 
  Göregör aḥmedu’llâhı 

 7 Her kim bunda gelüp-durur 
  Ḥasret baġrın delüp-durur 
  Ümmî Sinân bulup-durur 
  Anuñ-içün mürşidu’llâhı 
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Mazhar-i Sulṭâñ vefat itdükde 

Ümmî Sinân Hazretleri buyurmuştur:* 
 

  Arżûlayup geldüm yine kapuña 
  Efendim Maẓharî Sultân kandasın 
  Yüz sürmek isterüz senüñ ṭapuña 
  Efendim Maẓharî Sulṭân ḳandasın 

  Gerçi vâṣıl olduñ sırr-ıla Ḥaḳḳa 
  Size menzil oldı bu dâr-ı beḳâ 
  Niçe ḳatlansun yürek bu firâḳa 
  Efendim Maẓharî Sulṭân ḳandasın 

  Ḥakḳıñ fażlı ile ḫalḳı ṭoylayan 
  Hem ma‘rifet güllerini yıylayan 
  Evvel-i recebde sefer eyleyen 
  Efendim Maẓharî Sulṭân ḳandasın 

  Dervîş olan teslîm gerek pîrine 
  ‘Âşıḳlar yanmasun firḳat nârına 
  Oġlını ḫalîfe ḳoyan yirine 
  Efendim Maẓharî Sulṭân ḳandasın 

  Kâmil olmaz eriñ biñde birisi 
  ‘İlm-i ledünnîden virmege dersi 
  Ḳuṭbü’l-irşâd evliyânıñ vâriṯi 
  Efendim Maẓharî Sulṭân ḳandasın 

  ‘Âşıḳlarıñ sizden gitmez elemi 
  Evvel Allâh böyle çalmış ḳalemi 
  Ḫayâliñ cânıma mihmân ola mı 
  Efendim Maẓharî Sulṭân ḳandasın 

  Ümmî Sinân eydür iḥsân eylegil 
  Derde düşdüm baña dermân eylegil 
  Bu cânım yoluñda ḳurbân eylegil 
  Efendim Maẓharî Sulṭân ḳandasın 

 
 

  

                                                
* E 55 ve 76 (derkenarda). 
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Kıt‘a 
Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün 

  Bir kişiden şey’ recâ itseñ velâkin olmaya 
  Olımaz şey’ isteyen kes küsmeden ḳorkulmaya 
  Maṣlaḥat iş bitüren göñül yapanlar ‘arş yapar 
  İş bu remziñ ma‘nisini degme nâdân bilmeye ne 
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Müfred 
Mefâîlün Mefâîlün Feûlün 

  Kerem ehli kerem ḳılmaḳ keremdür 
  Keremsizden kerem ummaḳ kir emdür 
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Müfred 
Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün 

  Her bir iş bitmez cihânda yetmeyince sâ‘ati 
  Tâ ezelden böyledür çün küntü kenziñ ḥikmeti 
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