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Günümüz Türkçesine aktaran: Hüner Şencan 
 

1. İlmiyle âmil olup zî-fazîletle buruk   
2. Bât pazarında olur cebe ve destâre revâç 
3. Tut,  Yed-Ullah’ı budur hubbül meytini dînin  
4. Kalbi meyyit yaşama, cismini cân etmeğe bak  
5. Bir bil Allah’ı, budur âss-ı rasîni dînin 
6. Bul Cemâl-i Ezelîyi, canını Cânan-a bırak 
7. Kimsenin âkibet haline hüccet yoktur  
8. Kâim ol,  s’ay ile  sen, havf ve reca beyninde 
9. Hırsı dâva ile,  sever canları, dehrin çokdur 
10. Düşme gel mezle-kâye çevn ve çerâ beyninde 
11. Bahş eden, Zât -ü sıfat-ı şerif,  sûf değil 
12. Sûfînin bezm-i ilâhide safası maksud 
13. Sahtekara, şetâhat ehline yaklaşma, çekil 
14. Ara bir, “arif  billah”, ol ondan mesûd 
15. Vâsl-ı sırrı bekâ oldu bulan kalb-i selîm  
16. Böyle bir pîr, Hüdâ-i râh’ı selâmet eridir 
17. Eyleyen varlığını fakr ve fenâya teslim  
18. Merdi meydan Rızâ’dır, o Melâmet eridir 
19. Sureti gözleme, Hak sırrını siyret’te gözet 
20. Nâfiz ol “iç yüze”, mâhiyeti mânada ara 
21. Nazar et, nûr-u nazar ehli basîreti de gözet 
22. Dâima kısmetini “nahn-ü kasemnâ” da ara 

 
Günümüz Tükçesi ile... 
 

1. İlmiyle amil olan fazilet sahibi insanlar buruktur  
2. Bit bazarında cübbe ve sarığa rağbet çoktur  
3. Allah’ın kudretine râm ol, dinde ölümü sevmenin manası budur. 
4. Kalbi ölü bir insan gibi yaşama, bedenine hayat vermeğe bak 
5. Allah’ı bir bil, dinin güçlü esası budur.  
6. Ezeli güzelliği bul, canını Canâna emanet et 
7. Kimse akibetinin ne olacağını bilemez  
8. Sen korku ile ümit arasında dur 
9. Zamanın dava hırsı ile canlarını sevenler çoktur 
10. Alaca karanlıkta hataya düşme, gel.. 
11. Bahşeden Zât ve Sıfat-ı Şerîfdir, sûfi değil  
12. Sufinin ilahi hayatta arzu ettiği safa bellidir 
13. Sahtekarlara, Hak düşmanlarına yaklaşma çekil  
14. Allah’ın arif bir kulunu ara, onunla mutlu ol 
15. Selîm bir kalbe sahip olan sonsuzluk sırrına erişti  
16. Böyle bir ermiş,  Hüda’nın yolunun selamet eridir 
17. Varlığını yokluğa teslim eyleyen  
18. Mert, Ali Rıza gibidir,  nefsini hor gören Melâmet eridir. 
19. Görünüşe bakma, Hakk’ın sırrını davranışlarda ve ahlakta ara  
20. İç dünyaya nüfuz et, bir şeyin ne olduğunu manada ara 
21. Hem bakmayı bil, hem bakış nuruna sahip basiretli insanları gözet 
22. Kısmetini, Allah’ın “biz onların kısmetini belirledik” ayeti çerçevesinde ara. 
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