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ÖN SÖZ 

 

Türk edebiyatındaki tercüme ve şerh faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda 

edebî niteliğinin yanı sıra dinî niteliği de olan Arapça ve Farsça eserlerin şerh edildiği 

görülmektedir. Bu tür şerhlerden birisi de dinî-tasavvufî ve ahlakî mesneviler arasında yer 

alan Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Mesnevî-i Ma’nevî’sidir. XVI ve XVII. yüzyılda 

tercüme ve şerhlerinde artış görülen bu eserin, tamamına yapılan şerhler olduğu gibi eserin 

belli bir bölümüne, dibacesine veya ilk on sekiz beytine yapılan şerhler de mevcuttur. 

Bunlar içerisinde nicelik ve nitelik bakımından oldukça mühim bir yere sahip olan intihap 

şerhleri de bir hayli ilgi görmüştür. Yûsuf-ı Sîne-çâk’in Cezîre-i Mesnevî’si, 5 şarih 

tarafından şerh edilmiş ve bu şerhlerden hâlihazırda sadece Abdülmecid Sivasî’nin Şerh-i 

Cezîre-i Mesnevî’si neşredilmemiştir.  

 

Bu çalışmada Abdülmecid Sivasî’nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevî’si konu edinilmiştir. 

Böylece çalışmamızın henüz gün yüzüne çıkarılmamış pek çok eseri bulunan bu şahsiyetin 

hem kendisi hem de eserleriyle ilgili yapılacak olan yeni çalışmalara referans olması 

temenni edilmektedir.  

 

Bu çalışmada Cezîre-i Mesnevi’nin İlmi Dede, Abdülmecid Sivasi, Abdullah 

Bosnavi, Cevrî İbrahim Çelebi ve Şeyh Galib tarafından yapılan Türkçe şerhlerini bir araya 

getirerek karşılaştırmalı bir şekilde günümüz Türkçesiyle yazılan bir Şerh-i Cezîre-i 

Mesnevi metninin oluşturulması ve bu şerhler arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya 

konulması amaç edinilmiştir. Böylece önemli Mevlevî şârihlerinden biri olan Abdülmecid 

Sivasî’nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevi’si, Arap harfli metninden günümüz alfabesine 

transkribe edilmek suretiyle Türk Edebiyatı’na kazandırılmış olacaktır. 

 

Çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Abdülmecid 

Sivasî’nin eserleri ve hayatı hakkında bilgiler verilmiş, Şerh-i Cezîre-i Mesnevî’sinin 

nüshaları tanıtılmış ve eserin muhteva, dil ve üslup özelliklerine dair tespitler aktarılmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde Abdülmecid Sivasî’nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevî’sinin 



 

V 

 

tarafımızca transkribe edilen metni verilmiştir. Üçüncü bölümde ise bahsi geçen beş şarihin 

Cezîre-i Mesnevî şerhleri çeşitli yönlerden karşılaştırılmıştır.   

 

Tanıdığım andan bu güne kadar her anlamda desteğini gördüğüm değerli hocam, 

rehberim Doç. Dr. Mücahit KAÇAR’a minnettarlığımı arz ederim. Ayrıca çalışmanın 

Arapça kısımlarının Türkçeye tercümesinde yardımlarını gördüğüm Yrd. Doç. Dr. 

Süleyman GÜR’e; KTÜ’ye geldiğim günden beri gerek şahsî gerekse çalışma hayatımda 

yardım ve desteklerini benden esirgemeyen kıymetli hocam Prof. Dr. Asiye Mevhibe 

COŞAR’a; eğitim hayatımda boyunca üzerimde emeği olan başta Prof. Dr. Abdülkadir 

GÜRER olmak üzere bütün hocalarıma; eserleri temin etmek için başvurduğum 

kütüphanelerin nadide çalışanlarına; bölüm hocalarımdan Yrd. Doç. Dr. Çiğdem USTA’ya; 

bölüm arkadaşlarım Arş. Gör. Pelin SEÇKİN ve Arş. Gör. Esra POLAT’a sonsuz 

teşekkürler ediyorum. Bu süreçte bana olan destek ve inancını her koşulda dile getiren 

başta eşim olmak üzere bütün aileme şükranlarımı sunuyorum.  
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ÖZET  

 

 XVI. yüzyılın ortalarından XVII. yüzyılın başlarına kadar neredeyse bir asır 

yaşamış ve bu yaşamına yirmiden fazla eser sığdırmış Abdülmecid Sivasî (M. 1563-1639) 

şeyhlik ve şârihlik vasfıyla dönemin önemli şahsiyetleri arasında yer almaktadır.  

 

  “Abdülmecid Sivasî’nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevi’si (Metin-İnceleme) ve Yûsuf-ı 

Sîneçâk’in Cezîre-i Mesnevi’sinin Türkçe Şerhleri (Karşılaştırma-Sadeleştirilmiş Ortak 

Metin)” isimli bu tezimizde önce Abdülmecid Sivasî’nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevî’sinin 

metni ortaya konmuş, ardından da diğer Türkçe Cezîre-i Mesnevî şerhleriyle 

karşılaştırılmıştır. Böylece, Türkçe Şerh-i Cezîre-i Mesnevîlerin sadeleştirilmiş ortak 

metnini oluşturmak amaçlanmıştır.  

 

 Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde Abdülmecid Sivasî’nin 

hayatı, edebî kişiliği, eserleri, Cezîre-i Mesnevî’nin muhtevası, dil ve üslup özellikleri, şerh 

metodu hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde Abdülmecid Sivasî’nin Şerh-i Cezîre-

i Mesnevî’si transkribe edilerek tam bir metin ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde de 

Sivasî’nin Cezîre-i Mesnevî’si sadeleştirilerek diğer Türkçe Şerh-i Cezîre-i Mesnevilerle 

karşılaştırılmıştır.    

 

 Anahtar Sözcükler: şerh, Şerh-i Cezîre-i Mesnevî, Abdulmecid Sivasî, Şeyhî, 

metin tenkidi   
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ABSTRACT 

 

Abdülmecid Sivasî (M. 1563-1639) who lived almost a century from the middle of 

XVI. century until the beginning of the XVII. century and fit more than twenty works in 

this life, has been among the important personalities of the era with the sheikh and 

commentator qualification. 

 

Abdülmecid Sivasî’s Şerh-i Cezîre-i Mathnawi is compared with other  Turkish 

Cezire-i Mesnevi’s commentaries in the present study whose name is “Abdülmecid 

Sivasî’s Şerh-i Cezîre-i Mathnawi (Text-Analysis) and Turkish Commentaries of Yusuf-i 

Sîneçâk’s Cezire’i Mathnawi (Comparison-Simplified Joint Text)”. Thus, creating a 

simplified joint text of Turkish Şerh-i Cezîre-i Mathnawis is intended. 

 

Abdülmecid Sivasî’s life, literary personality, works, Cezîre-i Mathnawi’s content, 

language and style features, information about the commentary methods are given in the 

first part of three chapters. In the second part, a full text has been revealed by transcribing 

Abdülmecid Sivasî’s Şerh-i Cezîre-i Mathnawi. The simplified joint text has been prepared 

and compared with other Turkish Şerh-i Cezîre-i Mathnawis in the third part. 

 

Key Words: commentary, Şerh-i Cezîre-i Mathnawi, Abdulmecid Sivasî, Şeyhî, 

text criticism  
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GĠRĠġ 

 

Şerh, sözlükte “bir şeyi kesmek, dilmek, kesip yarmak, açmak, net görülebilecek 

hâle koymak, açıklamak, izah etmek”
1
 gibi anlamlarla ifade edilmektedir. Zamanla 

kavramın (diğer anlamları ortadan kalkmamakla birlikte) “açıklamak ve izah etmek” 

anlamları “bir durumu açıklığa kavuşturmak, müşkil bir meseleyi açıklamak, kapalı ve 

gizli şeyleri ortaya çıkarmak”
2
 gibi farklı anlamları içine alarak genişlemiştir. Kur‟an-ı 

Kerim‟de “göğsü açmak yani ferahlatmak”
3
 anlamında sadr kelimesiyle birlikte kullanılan

4
 

şerhin, şairler tarafından “lügat ve terim anlamını çağrıştıracak şekilde tevriyeli olarak” 

kullanıldığı tespit edilmiştir.
5
  

 

Şerhin kavram alanı içinde yer alıp zaman zaman onun yerine kullanılan ve onunla 

karıştırılan bazı kavramlar vardır. Bunlardan tefsir; sarf, nahiv ve belâgat gibi dil 

bilimlerinden; esbâb-ı nüzûl, nâsih-mensuh, muhkem-müteşâbih gibi Kur‟an ilimlerinden; 

hadis ve tarih gibi rivayet ilimlerinden; mantık ve fıkıh usulü gibi yöntem bilimlerinden 

yararlanılarak Kur‟an‟ın manalarının açıklanmasını ve ondan hüküm çıkarılmasını öğreten 

ilim
6
; hâşiye, muhtasar bir şerhin üzerine yapılan ve hem şerhte hem de metinde bulunan 

bazı kelime ve terkiplerle metindeki özel isim, ayet, hadis ve şiir gibi hususlarla ilgili kısa 

açıklamalar
7
 biçiminde tanımlanmaktadır. Talik (Talikât), İslâm telif geleneğinde bir 

metnin daha iyi anlaşılabilmesi için sayfa kenarlarına yazılan notlar, bir müellifin bazı 

görüş ve düşüncelerinin notlar hâlinde toplandığı eserlerin ortak adı
8
 iken telhis, hacimli 

                                                           
1
 Serdar Mutçalı, Arapça- Türkçe Sözlük, İstanbul: Dağarcık Yayınları, 2012, s. 477.   

2
 M. A. Yekta Saraç, “Şerhler”, Türk Edebiyatı Tarihi (editörler: Talat Sait Halman ve diğerleri), C. II, 

İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007, s. 121.  
3
 İnşirâh, 94/1.   

4
 Ebubekir Sıddık Şahin, Kasîde-i Bürde‟nin Türkçe ġerh ve Tercümeleri, Ankara: Gazi Üniversitesi, 

SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1997, s. 1. 
5
 Sadık Yazar, Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve ġerh Geleneği, İstanbul:  İstanbul 

Üniversitesi, SBE, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2011, s. 10.   
6
 Abdülhamit Birışık, Süleyman Uludağ, “Tefsir”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 40. Cilt, 

İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011, s. 281.   
7
 Tevfik Rüştü Topuzoğlu, “Hâşiye”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 16. Cilt, İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997, s. 419-420.   
8
 Sedat Şensoy, “Ta‟likât”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 39. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, 2010, s. 508.   

1
Rectangle
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bir eserin özetlenmiş ve bir konunun ana hatlarıyla kısaca yazılmış şekli
9
; tevil, naslarda 

geçen bir lafzı bir delile dayanarak aslî manasından alıp taşıdığı muhtemel manalardan 

birine nakletmek
10

 ve tercüme de “bir lisandan diğer bir lisana çevirme, nakil”
11

 olarak 

ifade edilmektedir.  

 

Bu kavramlar, asırlar boyunca birbirinin yerine kullanılıp farklı anlamlar taşısalar 

da metni açıklığa kavuşturma gibi ortak bir amaca hizmet etmişlerdir. Bu kavramlardan 

biri olan şerhin ve şerh geleneğinin İslam medeniyetinin bir ürünü olduğu dile getirilmekte 

ve şerhin bir yöntem haline gelmesinde dil mucizesi Kur‟an-ı Kerim‟i ele alan tefsirlerin 

rolünün büyüklüğü bilinmektedir.
12

 Kur‟an-ı Kerim dışında hadis-i şerifler, fıkıh, kelam 

gibi hem dinî metinler hem de mantık, aruz, felsefe, belagat, tıp gibi ilimlerle ilgili mensur 

ve manzum metinler şerh edilmiştir.
13

 Bunların yanında Türk edebiyatına bakıldığında 

edebi niteliği olmakla birlikte dinî niteliği de olan Arapça ve Farsça eserlerin şerh edildiği 

de bilinmektedir. Bu tür şerhlerden biri de dinî-tasavvufî ve ahlakî mesneviler arasında yer 

alan Mevlânâ Celaleddin Rumî‟nin Mesnevî-i Manevi‟sidir.  

 

Klasik Dönem eserlerinden kabul edilen Mevlânâ Celaleddin Rumî‟nin Mesnevi-i 

Manevi‟si hacimli bir eser olmasına rağmen ünü sınırların ötesine geçmiş ve birçok dile 

çevrilmiştir. Gördüğü ilgi ve bunun neticesindeki tercüme ve şerh faaliyetlerine bakarak 

Osmanlılarda böyle başka bir edebî eserin olmadığı söylenmektedir.
14

 XVI ve XVII. 

yüzyılda tercüme ve şerhlerinde artış görülen
15

 bu eserin tamamına yapılan 7 tane şerh 

vardır. Bunların ilki mensur ve muhtasar bir şerh olan ve H. 1005 yılının rebiyülahirinde 

tamamlanan (Kasım 1596) Mustafa Şem‟î Dede‟nin Şerh-i Mesnevî-i Şerif‟idir.
16

 İkincisi 

genişliği bakımından ilk olan Mevlevî şeyhi İsmail Ankaravî Rusûhî‟nin Mecmû‟atü‟l-

Letâif ve Matmûratü‟l-Ma‟ârif‟idir.
17

 Bu şerhlerden sonra sırasıyla Şifâî Mehmed Dede 

                                                           
9
 İsmail Durmuş, “Muhtasar”, TDV Ġslam Ansiklopedisi 31. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, 2006, s. 57.   
10

 Yusuf Şevki Yavuz, “Te‟vil”, TDV Ġslam Ansiklopedisi 41. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, 2012, s. 27.   
11

 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul: Çağrı Yay., 2005, s. 395.  
12

 Saraç, agm., s. 122. 
13

 Saraç, agm., s.122.  
14

 Osman Horata, “Türk Kültür Hayatında Mevlana ve Mevlevilik”, Türk Edebiyatı Tarihi (editörler: Talat 

Sait Halman ve diğerleri), C. I, İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007, s. 566. 
15

 İsmail Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve ġerhleri, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2008, s. 138.  
16

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve ġerhleri, s. 139-142.  
17

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Semih Ceyhan, Ġsmail Ankaravî ve Mesnevî ġerhi, Bursa: Uludağ Üniversitesi, 

SBE, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2005.  
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Şerh-i Mesnevî-i Şerîf‟i
18

, Nakşibendi şeyhi olan Şeyh Murâd-ı Buharî Hulâsatu‟ş-

Şurûh‟u
19

, Ahmed Avni Konuk Şerh-i Mesnevî‟yi
20

, hem dede hem de mesnevihan olan 

Tâhirü‟l-Mevlevî Şerh-i Mesnevî‟yi
21

 ve Abdülbaki Gölpınarlı da Mesnevî ve Şerhi‟ni
22

 

kaleme almışlardır. Böylelikle bir Nakşibendî şeyhi hariç; Mesnevî‟nin tamamını şerh eden 

diğer şarihlerin Mevlevîlik çatısı altında olduğu söylenebilir.  

 

Güleç, Mesnevî‟nin tamamına yapılan şerhlerin dışında Mesnevî‟den yapılan diğer 

şerhleri, kısmen yapılan şerhler, intihab şerhleri, dibace şerhleri, Mesnevî‟nin birkaç 

beytine yapılan şerhler, ilk on sekiz beyit şerhleri, seçme beyitlere beş beyit ilavesiyle 

yapılan şerhler olmak üzere başlıklara ayırmıştır.
23

 Mesnevî şerhleri arasında intihab 

şerhlerine bakıldığında bu tür şerhlerin nicelik ve nitelik bakımından önemli bir yeri 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür eserler ilgili beyitlerin bir araya getirilerek 

oluşturulmasıyla meydana gelen seçkilerin şerhleridirler. Bu seçkilerin başında XVI. 

yüzyıl şairlerinden Yûsuf-ı Sîne-çâk‟in Cezîre-i Mesnevî‟si gelmektedir.
24

  

 

Şair Hayretî‟nin kardeşi olan Yûsuf-ı Sîne-çâk,
25

  

   Erbâb-ı muhabbet bizi Yûsuf bilür ammâ 

Ashâb-ı hased gözine ey dûst Sinân‟uz
26

 

beytinden anlaşılacağı üzere diğer adı Sinân olup Vardar Yenicesi‟nde doğmuş, ilim tahsil 

ederken aşk duygusu onu İbrahim Gülşenî hazretlerinin sohbetine çekmiş ve uzun yıllar 

Mısır‟da onun hizmetinde bulunmuştur. Konya‟ya gidip Mevlanâ hazretlerinin tarikatine 

girmiş, hizmetini tamamladıktan sonra pek çok seyahatte bulunmuş; sonunda da Edirne 

Muradiye‟sine şeyh olmuştur. Sultan Süleyman‟ın vezirinin kandırmasıyla bazı vakıfları 

kaldırması ve bunun sonucundaki düşmanlıklar nedeniyle İstanbul Sütlüce‟ye yerleşmiştir. 

                                                           
18

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve ġerhleri,s. 146.  
19

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve ġerhleri, s. 147.  
20

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i ġerif ġerhi C. 1-13, Haz. Selçuk Eraydın, Mustafa 

Tahralı, İstanbul: Kitabevi, 2012.  
21

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Tahirü‟l-Mevlevî, ġerh-i Mesnevî C. 1-10, İstanbul: Şamil Yayınları, 2014.   
22

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Abdülbaki Gölpınarlı, Mesnevî ve ġerhi I-II, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 

1989.  
23

 Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve ġerhleri, s. 136-245.  
24

 Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve ġerhleri, s. 165.  
25

 Bu kısımda Yûsuf-ı Sîne-çâk ve Cezîre-i Mesnevî‟si ile ilgili bilgiler şu eserlerden derlenmiştir: İlhan 

Genç, Esrar Dede Tezkire-i ġu‟arâ-yı Mevleviyye, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., 2000, 

s. 524-530; İbrahim Kutluk, Kınalı-zâde Hasan Çelebi Tezkiretü‟Ģ-ġuarâ, II. Cilt, Ankara: Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, 2014, s. 1085-1086; Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ‟dan Sonrası Mevlevîlik, İstanbul: 

İnkılâp Kitabevi, 2006, s. 124-127.  
26

 Kutluk, age., s. 1086.  
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H. 941 (M. 1546/1547) tarihinde vefat edene kadar orada yaşamıştır.
27

 Müretteb bir divanı 

olmayan Sîne-çâk‟in Cezîre-i Mesnevî dışında tespit edilen on üç manzumesi, Müntehabât-

ı Rebâb-nâme‟si, Nazîre-i Muhammediye‟si  vardır.
28

 Yûsuf-ı Sîne-çâk‟in şiirlerinde 

sevdiği ve yer aldığı tarikatların öğretilerinin bulunduğu ve tespit edilen şiirlerine bakılarak 

Melâmî ve Hurûfî olduğu ifade edilmektedir.
29

 

 

Yûsuf-ı Sîne-çâk‟in Mevlânâ‟nın Mesnevî‟sinin altı cildinden aralarında ilgi 

bulunan 366 beyti seçerek meydana getirdiği Cezîre-i Mesnevî‟si “Mesnevi adası” 

anlamına gelmektedir. Bu adı “Eğer mana denizine susamışsan cezîre-i Mesnevî‟den 

denize bir su yolu aç.” anlamındaki I. Cildin 925. beytinden almıştır.
30

 Güleç, Sîne-çâk‟in 

“Uzun zamandan beri Mesnevî‟yi tetkik ediyordum. Bir gün Mesnevî‟nin gerçek 

anlayıcılarından biri Mesnevî‟nin sonsuz bir okyanus olduğunu, herkesin hakkıyla 

bilemediğini, ondan tarikata yeni girenlerin anlamaları ve daha rahat okumaları için 

seçmeler yapmasını isteyince “soru soranları geri çevirme”
31

 ayeti gereğince bu dileği 

yerine getirdim ve altı ciltten 366 beyti seçtim. Her birini bir diğeriyle ilişkilendirdim ve 

Cezîre-i Mesnevî adını verdim.” şeklinde eseri neden kaleme aldığını Cezîre-i Mesnevî‟nin 

dîbacesinde anlattığını belirtmiştir.
32

 Cezîre-i Mesnevî‟deki başlıklar göz önüne 

alındığında Mevleviliğe yeni giren bir dervişin bilmesi, öğrenmesi ve dikkat etmesi 

gereken konulara yer verildiği anlaşılmaktadır. Eser beyitlerin mana bakımından ilgili 

olmasıyla yeni; beyit seçkisi olmasıyla da derleme bir eser özelliği göstermektedir. Güleç, 

Cezîre‟de 35 konu başlığının
33

 yer aldığını, en çok beytin aşk ve yokluk bölümünde; en az 

                                                           
27

 Ali Enver, Mevlevî ġairler –Semahâne-i Edeb-, İstanbul: İnsan Yayınları, 2010, s. 336-337.  
28

 Gölpınarlı, Mevlânâ‟dan Sonrası Mevlevîlik, s. 125.  
29

 Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve ġerhleri, s. 189.  
30

 Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve ġerhleri, s. 189. 
31

 Duhâ, 93/10.  
32

 Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve ġerhleri, s. 189.  
33

 1. Der-beyân-ı tâlibân ki ez ilm-i ilâhî be-âlem-ı sun‟ üftâte end ber mûceb-i Hubbu‟l-vatan mine‟l-îmân ve 

vatan-hâ-yı aslî-i hod mî-talebend (18 beyit), 2. Der-beyân-ı bî-derk-i müstemiân (8 beyit), 3. Der beyân-ı 

ketmân-ı sır (8 beyit), 4. Der beyân-ı zât-ı pâk-i Hazret-i Hüdâvendigâr kuddise sırruhu (9 beyit), 5. Der 

nasîhat-i münkirân (7 beyit), 6. Der beyân-ı mukallid în ki hod-râ be-kâmilân kıyâs mî-koned (11 beyit), 7. 

Der beyân-ı zât-ı pâk-i ârifân (5 beyit), 8. Der beyân-ı taksîm-i merâtib-i evliyâ-yı kirâm 9. Der beyân-ı 

ittihâd-ı evliyâ-yı ızâm (7 beyit), 10. Der beyân-ı menâzil-i hilkat-i Âdemîst (8 beyit), 11. Der terğîb-i taleb-i 

marifet (10 beyit), 12. Der beyân-ı himmet-i tâlibân (5 beyit), 13. Der beyân-ı nehy kerden ez sûret u der 

terğîb be-ma‟nâ (12 beyit), 14. Der beyân-ı tevbe (8 beyit), 15. Der beyân-ı fevâyid-i girye vü zâri (8 beyit), 

16. Der beyân-ı kesb-i mücâhede (8 beyit), 17. Der beyân-ı ân ki men karaa‟l-bâbe velecce lecce (17 beyit), 

18. Der beyân-ı ân ki tâlib-râ her âyîne ez-pîr nâ güzirest (9 beyit), 19. Der beyân-ı müsâhabet-i merdân-ı 

Hüdâ (12 beyit), 20. Der beyân-ı nehy kerden ez musâhabet-i müddeiyân ve müzevirân (11 beyit), 21. Der 

beyân-ı ta‟rîf-i zât-ı pâk-i pîr (10 beyit), 22. Der beyân-ı istikâmet-i tâlibân ve âdâb-ı hıdmet-i pîrân (17 

beyit), 23. Der beyân-ı imtehân-ı şeyh (7 beyit), 24. Der beyân-ı terk-i ta‟nest (7 beyit), 25. Der beyân-ı ta‟n 

zeden-i münkirân şeyh-râ (9 beyit), 26. Der beyân-ı hâl-i hod-perestân ( 13 beyit), 27. Der beyân-ı în ki her 
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beytin ise ariflerin temiz zatları, isteklilerin yardımı, şöhretin zararı ve yokluğun faydaları 

bölümlerinde olduğunu ifade etmektedir. Cezîre‟de Mesnevî‟nin birinci cildinden 98, II. 

cildinden 67, III. cildinden 66, IV. cildinden 45, V. cildinden 47 ve VI. cildinden 24 beytin 

yerleri ve beyit numaraları tespit edilmiş, 19 beytin ise yeri tespit edilememiştir.
34

 Cezîre-i 

Mesnevî, Mevlevîler arasında her devirde itibar görmüş, yüzyıllar boyunca 

Mevlevîhanelerde okunmuş ve 6 şarih tarafından Türkçe şerh edilmiştir. Bunlar şerh 

tarihlerine göre şöyle sıralanabilir: İlmî Dede‟nin Lemaât-ı Bahri‟l-Ma‟nevî Şerh-i Cezîre-i 

Mesnevî‟si, Abdülmecid Sivasî‟nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟si, Abdullah Bosnavî‟nin 

Şerh-i Manzûm-ı Cezîre-i Mesnevî‟si, Cevrî İbrahim Çelebi‟nin Hall-i Tahkîkat ve 

Aynü‟l-Füyûz‟u, Şeyh Gâlib‟in Semahâtu Lemaâtı Bahrü‟l-Manevî bi-Şerhi Cezîreti‟l-

Mesnevî‟si ve Ferdi Efendi‟nin Cezîre Şerhi.  

 

Cezîre-i Mesnevi’nin Türkçe Şerhleri  

 

İlmî Mehmed Dede ve Lemaât-ı Bahri’l-Ma’nevî Şerh-i Cezîre-i Mesnevî
35

 

  

Cezîre‟nin ilk şarihi Mevlevî âlimlerinden Mehmed İlmî Dede, Bağdatlı olup asıl 

adı Molla Hüseyin Ferahşâd‟dır. Doğum tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi kaynaklarda yer 

almamaktadır. İlmî Dede, verdiği ilmî derslerle ün salmış, daha sonra kadı vekilliği 

görevinde bulunmuş ve hacca gidip döndükten sonra Şam Mevlevihanesi şeyhi Kartal Dâlî 

Dede‟ye intisab etmiştir. Şeyhinin vefatından sonra onun yerine geçmiş ve H. 1020 (M. 

1601) yılında vefat etmiştir.  

 

Lemaât-ı Bahri‟l-Ma‟nevî Şerh-i Cezîre-i Mesnevî, Yusûf-ı Sîne-çâk‟in Cezîre-i 

Mesnevî‟sinin H. 979/ M. 1571 yılında yazılmış mensur ve ilk Türkçe şerhidir. 

Dervişlerden birinin Farsça bilmeyenlerin de bu eseri anlaması gerektiğini belirterek İlmî 

Dede‟den şerh ve tercüme etmesini istemesi üzerine meydana getirilmiştir. İlmî Dede, bu 

şerhte dilbilgisi açıklaması yapmamış, doğrudan beyitlerin nesre çevirisine ve anlam 

                                                                                                                                                                                
hûbî-râ ki aybî âher-i an ziştest (7 beyit), 28. Der beyân-ı terk-i fenâ kesb-i bekâ (7 beyit), 29. Der beyân-ı 

terk-i dünyâ (10 beyit), 30. Der beyân-ı zemm-i mâl u câhest (14 beyit), 31. Der beyân-ı âfet-i şöhret (5 

beyit), 32. Der beyân-ı fevâyid-i nîstî (5 beyit), 33. Der beyân-ı tevekkül ü kanâ‟at (11 beyit), 34. Der beyân-ı 

riyâzet ü gurisnegî (28 beyit), 35. Der beyân-ı aşk ve müntehâ-yı vey (33 beyit)    
34

 Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve ġerhleri, s. 190-191.  
35

 İlmi Dede ve Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟siyle ilgili bilgiler Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve 

ġerhleri ve Hilal Tuğba Mengüç, Ġlmî Mehmed Dede‟nin Cezire-i Mesnevi ġerhi, İstanbul: Fatih 

Üniversitesi, SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2005 adlı eserlerden derlenmiştir.     
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dünyasına geçmiştir. Beyitleri bazen kısa birkaç cümleyle ifade etmiş, bazen de bir iki 

sayfa süren uzun açıklamalar yapmıştır. Diğer Cezîre şerhleriyle kıyaslandığında İlmî 

Dede‟nin şerhinin özet biçiminde olduğu söylenebilir. Cezîre‟den seçilen 366 beyit değil 

360 beyit şerh edilmiştir.
36

 Güleç, kataloglarda İstanbul‟da Mevlevî şeyhlerinden Ahmed 

Meknî Efendi‟nin Cezîre-i Mesnevî‟yi şerh ettiğine dair bilgiler bulunduğunu ifade ettikten 

sonra içerideki şerhin İlmî Dede‟nin Cezîre şerhiyle aynı olduğunu belirtmiştir. Atatürk 

Kitaplığı Osman Ergin 380‟deki nüshayı ise göremediğini söyler.
37

 Karateke de Ahmed 

Meknî Efendi adına kayıtlı bir Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟den bahsetmekte ve Harvard 

Houston Library‟deki bir nüshaya işaret etmektedir.
38

   İlmî‟nin Lemaât-ı Bahri‟l-Ma‟nevî 

Şerh-i Cezîre-i Mesnevî adlı eserinin yanında İman ve İslam Risalesi, Risâle-i Fi‟l-Fıkh, 

El-Nazm-ı Fi-„İlme‟l-Akâid, Tefsîrü‟l-Sûreti‟l-Fâtiha, Tercüme-i Ferâiz-i Sîrâciye, Ferâiz 

Manzumesi ve Dîvân-ı İlmî adlı eserleri de vardır.  

 

Abdülmecid Sivasî ve Şerh-i Cezîre-i Mesnevî  

 

Cezîre‟ye yapılan Türkçe ikinci şerh Abdülmecid Sivasî‟nin H. 1011 (M. 1602) 

yılında yazdığı Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟sidir.
39

  

 

Abdullah Bosnavî ve Şerh-i Manzûm-ı Cezîre-i Mesnevî
40

  

 

Melâmî şeyhi olan Abdullah Bosnavî, Bosna‟da doğmuş ve öğrenim hayatını 

İstanbul‟da tamamladıktan sonra Bursa‟da Bursalı Şeyh Hasan Kabaduz‟a intisap etmiştir. 

“Şârih-i Füsûs” olarak ün salmış olan Bosnavî, “Abdî” ve “Gaibî” isimleriyle de 

tanınmıştır. Abdülmecid Sivasî‟yle yakın bir ilişkisi olduğu ve bir kasidesini de şerh ettiği 

ifade edilmektedir. Bosnavî, H. 1054 (M. 1644) yılında Konya‟da vefat etmiştir.  

 

                                                           
36

 Mengüç, age., s. 59.  
37

 Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve ġerhleri, s. 193-194.  
38

 Hakan Karateke, “Ottoman Turkish Manuscripts and Documents at Harvard‟s Houghton Library”, 

Harvard Middle Eastern and Islamic Review 7, 2006, s. 192.   
39

 Abdülmecid Sivasî‟nin eserleri -özellikle de Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟si- hakkında tezin birinci bölümünde 

ayrıntılı bilgi verilecektir.    
40

 Abdullah Bosnavî ve Şerh-i Manzûm-ı Cezîre-i Mesnevî‟siyle ilgili bilgiler Mehmet Malik Bankır, ġerh-i 

Cezîre-i Mesnevî (Metin-Ġnceleme), İstanbul Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2004; Güleç, 

age.‟den derlenmiştir.  
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Bosnavî‟nin H. 1038 (M. 1628/1629) yılında yazdığı Cezîre şerhi, manzum Türkçe 

ilk şerhtir. Bosnavî, Sultan Murad döneminde yanına gelen bir dostun teşvikiyle eseri 

yazmaya başladığını söylemektedir. Şerhin başında Yusûf-ı Sîne-çâk‟ten övgüyle bahseden 

Bosnavî, İlmî Dede‟nin bu eseri nesir olarak şerh ve tercüme etmesine de değinmektedir.  

Bu bilgilerin yer aldığı bölüm Cezîre‟nin şerhine başlamadan önce 28 beyitlik bir giriş 

niteliğindedir. İlk 18 beytin şerhiyle başlayan eserde 33 konu başlığı yer almaktadır. 

Mesnevî‟yle aynı vezinde yazılan eserde önce beyte yer verilmiş sonrasında da beytin 

tercümesi ve açıklaması yapılmıştır.  Bosnavî‟nin 60 civarında eseri
41

 olup bunların en 

meşhuru İbn Arabî‟nin Füsûsu‟l-Hikem‟ine yaptığı şerhtir.  

 

Cevrî İbrahim Çelebi, Hall-i Tahkîkat ve Aynü’l-Füyûz
42

   

 

Cevrî İbrahim Çelebi H. 1005 (M. 1596-1597) yılında doğmuş iyi tahsilli bir 

şairdir. İyi bir hattat olan Cevrî, yirmi iki adet Mesnevî dâhil olmak üzere pek çok eser 

istinsah etmiştir. Ankaralı İsmail Efendi‟nin sohbetlerine ve Mevlevî tekkelerinde semâlara 

devam ettiği ifade edilmektedir. Mevlevîliğin Melâmîliğe yakınlığı ve Sarı Abdullah 

Efendi‟nin Mesnevî şerhi derslerinin etkisi onu Melâmî yapmıştır.
43

  H. 1065 (M. 1654-

1655) yılında İstanbul‟da vefat etmiştir.  

 

Cevrî, ilk Mesnevî dersi olarak kabul ettiği Hall-i Tahkîkât‟ı, tamlamanın ebced 

hesabıyla karşılığı olan H. 1057 (M. 1647) yılında yazmıştır. Terkib-i bend biçiminde 

kaleme aldığı bu eser, Mesnevî‟in ilk 18 beytiyle birlikte kendisinin seçtiği 40 beytin 

şerhidir. Toplam 415 beyitten oluşan eserin ilk 61 beyti Tevhid, Nâ‟t, Medhiye, İntihâb-ı 

Mesnevî, Senâ-yı âsaf-ı sahib-reşâd ve Kabûl-i i‟tizâr bölümlerine ayrılmıştır. Mevlânâ‟nın 

kendisini kabiliyetli bulduğunu söyleyen Cevrî, hem Hall-i Tahkîkât‟i hem de sonrasında 

ikinci ders niteliğindeki Aynü‟l-Füyûz‟u (Yusûf-ı Sîne-çâk‟in Cezîre-i Mesnevî şerhini) 

Sofu Mehmed Paşa‟ya ithaf etmiştir. Cevrî, Aynü‟l-Füyûz‟u Hall-i Tahkîkat ile aynı yılda 

kaleme almıştır. Eserlerin ikisini de biçim bakımından aynı yöntemi gözeterek –seçilen 

                                                           
41

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bankır, age., s. 17-22.  
42

 Cevrî ve eserleriyle ilgili bilgiler Hüseyin Ayan, Cevrî Hayâtı, Edebî KiĢiliği, Eserleri ve Divanının 

Tenkidli Metni, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1981; Ahmed Selâhaddin Hidayetoğlu, Aynü‟l-

Füyûz (Tenkidli Metin ve Ġnceleme), Konya: Selçuk Üniversitesi, SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, 1986; Zehra Gümüş, “Mesnevi‟ye Cevrî‟nin Manzum Şerhi: Hall-i Tahkîkât”, Turkish Studies S. 4/6 

Sonbahar, 2009 adlı eserlerden derlenmiştir.    
43

 Abdülbaki Gölpınarlı, Melâmîlik ve Melâmîler, İstanbul: Devlet Matbaası, 1931, s. 205.  
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beyitlere 5 Türkçe beyit ilave etmek suretiyle- oluşturmuştur. Cevrî, kendi Türkçe 

beyitlerini Mevlânâ‟nın beytiyle tamamladığını şöyle ifade etmektedir:  

 

Her birin k‟inşâ vü imlâ eyledüm 

     Beyt-i Mollâ ile imzâ eyledüm
44

  

 

 Aynü‟l-Füyûz, Hall-i Tahkîkât‟la birlikte basılmıştır.
45

 Bu nedenle bu iki eser 

birlikte anılmaktadır. Cevrî, manzum Cezîre şerhine kendi beğendiği beyitleri de ilave 

etmiş (Bu beyitler Hall-i Tahkîkat‟tadır), Hall-i Tahkîkât‟ta şerh ettiği ilk 18 beytin şerhini 

Aynü‟l-Füyûz‟a almamıştır. Mesnevî‟yle aynı vezinde kaleme alınan bu eser, Güleç‟in 

ifadesiyle “Cezîre‟ye yapılmış bir ta‟şîr gibidir.”.
46

 Cevrî, Aynü‟l-Füyûz‟un girişinde 

Yusûf-ı Sîne-çâk ve Cezîre‟ye övgülerde bulunmuş ve bu eseri Mevlânâ‟yı bilenler için 

yazdığını ifade etmiştir. 1850 beyitten oluşan bu eser Cezîre‟nin 352 beytinin şerhini ihtiva 

etmekte olup Hall-i Tahkîkât‟taki ilk 18 beytin şerhiyle birlikte 370 beytin şerhini ihtiva 

etmektedir. Hidayetoğlu, bu durumu Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi‟ndeki yazma nüshadaki 

(70b sayfasında) nottan faydalanarak açıklamaktadır. Cevrî, Aynü‟l-Füyûz‟daki 352 

beyitten 4 beytin 3‟ünü Mesnevî‟den, 1‟i ise Mesnevî dışından seçerek şerh etmiştir.
47

  

Eser/lerindeki beyitler, kimi zaman tercüme kimi zaman da şerh özelliği göstermektedir. 

Yöntem bakımından kelime kelime tercüme ya da şerh etmeyi tercih etmemiş; anlama 

dayalı tercüme ya da şerh yapmıştır. Bu eserlerinin yanında Divan, Selim-nâme, Hilye-i 

Çehâr Yâr-ı Güzîn, Melhame, Nazm-ı Niyâz, Mu‟ammâ Risâlesi, Müfredât-ı Tıb 

Manzûmesi ve Beyân-ı A‟dâd-ı Sıfathâ-yı Nefs-i İnsânî adlı eserleri sıralanabilir. Ayan, 

Na‟imâ Tarihi‟nde Mu‟ammâ Risâlesi ve Müfredât-ı Tıb Manzûmesi‟ne Cevrî‟nin eserleri 

arasında yer verilmesine rağmen nüshalarına ulaşamadığını ifade etmektedir.
48

    

 

 

 

 

                                                           
44

 Hidayetoğlu, age., s. X.  
45

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Cevrî İbrahim Çelebi, Hall-i Tahkîkât, Aynü‟l-Füyûz, İstanbul: Takvimhane-i 

Amire, 1269  
46

 Güleç, age., s. 199.  
47

 Hidayetoğlu, age., s. XXI.  
48

 Ayan, age., s. 28 



9 
 

Şeyh Gâlib ve Semahâtu Lemaâtı Bahrü’l-Manevî bi-Şerhi Cezîreti’l-Mesnevî
49

  

 

Asıl adı Mehmed olan Şeyh Gâlib, H. 1171 (M. 1757) yılında İstanbul‟da 

doğmuştur. Babası Mustafa Reşid Efendi, Mevlevî ve Melâmîliğe bağlı olup bazı 

vezirlerin divan kâtipliğini yapmıştır. Şiirden hoşlanan bir babaya sahip olan Gâlib, ilk 

terbiyesini ve şiir bilgisini babasından almıştır. Düzenli bir medrese eğitimi almayan 

Gâlib‟in yetişmesinde devrin ileri gelenlerinin ve Galata Mevlevihânesi‟nin büyük etkisi 

olmuştur. Devrin önde gelen şairlerinden Neşet Efendi‟den şiir konusunda eğitim almış ve 

öncelikle Es‟ad mahlasını kullanmıştır. Daha sonra diğer Es‟ad‟lardan ayrılmak için Gâlib 

mahlasını almıştır. Divan-ı Hümâyun kalemindeki işinden ayrılıp Konya‟ya giden ve orada 

Mevlânâ dergâhında çileye giren Gâlib, Çelebi Seyyid Ebubekir Efendi‟nin sohbetlerine 

katışmış, ayrılığa dayanamayan babasının isteği üzerine çilesine İstanbul Yenikapı 

Dergâhında devam etmiştir. 1791‟de Galata Mevlevihanesi‟ne şeyh olan Şeyh Gâlib, 

annesi ile mürîdi Esrar Dede‟nin ölümlerin çok üzülmüş, bu olayların üzerinden kısa bir 

zaman geçtikten sonra 3 Ocak 1799‟da (42 yaşındayken) vefat etmiştir.  

 

Divan Edebiyatı‟nın son büyük şairlerinden olan Galib, Sebk-i Hindî ekolünün 

Türk Edebiyatı‟ndaki en büyük temsilcisidir. Şeyh Gâlib‟in Cezîre-i Mesnevî şerhinin tam 

adı Semahâtu Lemaâtı Bahrü‟l-Manevî bi-Şerhi Cezîreti‟l-Mesnevî‟dir. Şeyh Gâlib, hocası 

Seyyid Ali Dede‟nin irşadıyla Sütlüce‟de bir eve taşınmış ve eserini burada kaleme 

almıştır. Şeyh Gâlib, eserini Mevlevîliğin başlangıcında olan ve Farsça bilmeyen sâlikler 

için kaleme aldığını ifade etmektedir. Mesnevî ve Cezîre‟de aynı beyitler olmasına karşın 

bu beyitlerin iki farklı yorumu (bundan kasıt hem Mevlevîleğe yeni başlayanların hâllerine 

ve hem de sona varanların vasıflarına uygun yorumlar) olabileceğini söyleyen Galib, bu 

yorumların ikisini de kullanmayı amaçladığını ifade etmektedir.
50

 Şeyh Gâlib, şerhinde 

Cezîre‟de bulunan 35 başlıktan 31‟ine yer vermiştir. Bu konu başlıklarının altına konuya 

giriş mahiyetinde açıklamalar yapmıştır. Şeyh Gâlib, beyitlerin şerhine başlarken kelime 

kelime açıklama yapmıştır. Sonra bu kelimelerin beyit içerisindeki anlamını vermiş, ayet 

ve hadislerden yararlanmıştır. Şerhin devamında özellikle kendi divanından olmak üzere 

                                                           
49

 Şeyh Gâlib ve eseri hakkındaki bilgiler Abdulkadir Gürer, “Şeyh Gâlib Hakkında Yeni Bilgiler”, Ankara 

Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 13, S. 1, 2000, s. 203-225; Turgut Karabey vd., ġeyh Gâlib, ġerh-i 

Cezîre-i Mesnevî, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1996; Güleç, age., s. 

201-204; Naci Okçu, ġeyh Gâlib Dîvânı Hayatı- Edebi KiĢiliği- Eserleri ġiirlerinin Umûmî Tahlîli, 

Ankara: TDV Yayınları, 2011.   
50

 Ayan vd., age., s. 12-13.  
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başka Farsça ve Türkçe beyitlerden ve tasavvufî kıssalardan örnekler vermiştir. Eserde 

Arapça ve Farsça uzun tamlamalara yer vermiş ve secili bir anlatım yoluna gitmiştir. Bu 

kısımlarda onun sanatkârane üslubu ön plana çıkmaktadır. Eserinde 367 beyit şerh eden 

Galib‟in sondan bir önceki beyti hem Cezîre‟de hem de Mesnevî‟de yer almamaktadır. 

Fakat Mesnevî‟yle anılan bu beytin Mesnevî ne zaman okunsa okunduğu Şeyh Gâlib‟in 

Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟sinde ifade edilmektedir.
51

 Şeyh Gâlib‟in Cezîre şerhi dışındaki 

eserleri şöyle sıralanabilir: Divan, Hüsn ü Aşk, es-Sohbetü‟s-Sâfiyye ve Tezkîre-i Şu‟ârâ-

yı Mevleviyye.  

 

Ferid Efendi ve Cezîre Şerhi  

 

Güleç, Cezîre-i Mesnevî‟ye yapılan son şerhin Ferid Efendi adında bir Mevlevî‟ye 

ait olduğunu, 1284/1868 yılında Abdurrahman adında bir müstensih tarafından talik hatla 

yazılan bu eserin DTCF Kütüphanesi İsmail Saib II 3010 numaraya kayıtlı bulunduğunu 

tespit etmiştir. Baş tarafının eksik olduğunu ve eserin „Der Beyân-ı bî-idrâkî müstemiân‟ 

başlığıyla başladığını ifade etmiştir.
52

 Tarafımızca yapılan ilk taramalarda yerinde ve diğer 

sayı kombinasyonlarında bulunamamıştır. İkinci ve daha kapsamlı bir tarama için 

başvurmak istendiğinde ise binadaki restorasyon nedeniyle kütüphaneden 

faydalanılamamış ve eserin yer aldığı DTCF Kütüphanesi Kasım 2014‟ten bu yana kapalı 

olduğu için bu şerh teze dâhil edilmemiştir.  

 

Güleç kataloglarda bulunan ve yukarıda bahsi geçen bir başka şerhe daha 

değinmiştir. Bu şerh İstanbul‟da Mevlevî şeyhlerinden Ahmed Meknî Efendi‟nin
53

 Cezîre-i 

Mesnevî‟ye yaptığı şerhtir. Güleç, Meknî‟nin şerhinin AÜ DTCF Kütüphanesinde bulunan 

(Üniversite A 167) nüshasını inceleyip İlmî Dede‟nin Cezîre şerhiyle aynı olduğunu 

söyledikten sonra Atatürk Kitaplığı Osman Ergin 380‟deki nüshayı kütüphanenin iki sene 

kapalı kalması nedeniyle göremediği
54

 bilgisini dipnotta vermiştir. Karateke de Ahmed 

Meknî Efendi adına kayıtlı bir Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟den bahsetmekte ve Harvard 

Houston Librarydeki bir nüshaya işaret etmektedir.
55

 Kütüphane‟deki bu nüsha
56

 ve 

                                                           
51

 Ayan vd., age., s. 225. 
52

 Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve ġerhleri, s. 204.  
53

 Dönemi içine alan biyografi kitaplarında böyle bir isme rastlanmamıştır.  
54

 Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve ġerhleri, s. 193-194.  
55

 Karateke, age., s. 192.   
56

 MS Turk 53. Houghton Library, Harvard University. 
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Atatürk Kitaplığı Osman Ergin 380‟deki nüsha tarafımızdan incelenmiş olup Güleç‟in 

dediği gibi İlmî Dede‟nin şerhiyle aynıdır. Bu nedenle bu şerh de teze dâhil edilmemiştir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM  

 

1. ABDÜLMECĠD SĠVASÎ  

 

1.1. Hayatı
57

  

 

Döneminde yazılan birkaç kaynak ve bazı tezkirelerde
58

 bile kısıtlı bilgi bulunan 

Abdülmecid Sivasî‟nin tam adı Ebu‟l-Hayr Mecdü‟d-Dîn ǾAbdü‟l-mecîd b. Muharrem b 

Ebü‟l-Berekât Muhammed b. Ârif Hasan ez-Zilî es-Sivasî‟dir. İsminin Abdülmecid 

konulması büyük ölçüde pirleri Abdülmecid Şirvani‟nin aynı yıl ölümü nedeniyledir. Şeyh 

Muharrem Efendi‟nin oğlu olup lakabı ve mahlası Şeyhî‟dir. H. 971 (M. 1563)
59

  tarihinde 

Zile‟de doğmuş olmasına rağmen Sivâs‟ta şöhretinin artması nedeniyle Sivasî olarak nam 

kazanmıştır. Babası Horasan‟dan gelip Zile‟ye yerleşmiş olan âlim, fazıl bir kişidir.  

 

Abdülmecid Sivasî‟nin Feyzullah, Abdülkerim, Abdürrezzak ve Safa adında 3 

erkek 1 kız kardeşi olduğu belirtilmiştir. Bu kardeşlerin en büyüğü olan Sivasî‟nin kaç 

evlilik yaptığına dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte 3‟ü kız (Râziye, Safiyye ve 

Âlime), 1‟i erkek (Abdülbâki Efendi) 4 çocuğu vardır. Üç amcasından en küçüğü olan 

Şemseddin Sivasî‟nin Abdülmecid Sivasî üzerindeki etkisi yadsınamaz. 

                                                           
57

 Bu bölüm, Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri 1. Cilt; Gencay Zavotçu, Rıza Tezkiresi 

(Ġnceleme-Metin), İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı, 2009; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî 1. Cilt, (Haz. 

Nuri Akbayram), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996; Fatma Özdemir, Tuhfe-i Nâilî Metin ve 

Muhtevâ II. Cilt s. 468-734, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları 

Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sivas: 2011; Osmânzâde Hüseyin Vassâf, Sefîne-i 

Evliyâ 3. Cilt , (Haz. Mehmet Akkuş ve Ali Yılmaz), İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2006 künyeli 

kaynaklardan derlenmiştir.  
58

 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri 1. Cilt, s. 120 ; Gencay Zavotçu, Rıza Tezkiresi (Ġnceleme-

Metin), İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı, 2009, ss. 267-268; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî 1. Cilt, (Haz. 

Nuri Akbayram), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996, ss. 127-128; Fatma Özdemir, Tuhfe-i Nâilî 

Metin ve Muhtevâ II. Cilt s. 468-734, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve 

Sanatları Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sivas: 2011.  
59

 Müteveccih-i nâsut (ٓرٞظٚ ٗاٌٞخ ) ebced hesabıyla Abdülmecid Sivâsî‟nin doğum tarihini vermektedir. Bkz. 

Osmânzâde Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ 3. Cilt , (Haz. Mehmet Akkuş ve Ali Yılmaz), İstanbul: 

Kitabevi Yayınları, 2006, ss. 479-483. 

1
Rectangle
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Yaşadığı çevre ve etrafındaki âlim kişiler nedeniyle düzenli bir eğitim hayatı olmuş 

ve pek çok bilgiye erken yaşta ulaşmıştır. Kur‟an-ı Kerim‟i 7 yaşında ezberlediği söylenen 

Abdülmecid Sivasî, babasından Arapça ilimleri tahsil ettikten sonra şeyhi ve amcası olan 

Şemseddin Sivasî‟den de zahirî ilimleri (fıkıh, tefsir ve hadis) öğrenmiştir.  

 

Öğrenme kabiliyeti ve bu ilimlerdeki bilgisi kendisini kısa sürede dikkat çekecek 

bir noktaya getirmiştir. Bunun yanında batınî ilimleri de amcasından tahsil etmiştir. Onu 

görenler amcasının velayet mertebesine ulaştığını belirtmektedir.  

 

Amcası, Abdülmecid Sivasî‟nin yeteneği ve yükselme arzusu karşısında “bizi bi‟t-

tamam yağmaladın ve nasb-ı Ǿayn‟ım oldun” diye icazet-name yazmıştır. Böylelikle 

Abdülmecid Sivasî‟nin irşad faaliyetleri 30 yaşlarında iken başlamıştır. Tarikata bu kadar 

geç intisâb etmesinin ilmî doygunluğa ulaşma çabası ve tarikat faaliyetlerine ilmî 

çerçeveden bakmasıyla ilgisi olabilir. Şeyhi Şemseddin Sivâsi bu durumla ilgili olarak 

“Sen zâhir-bînsin. Ve Ǿilm-i zâhirde ferîd olduğundan, Ǿilim sana gayet vücûd virmişdir. 

İrşâd ve tesellî sana geç vâkiǾ olur. Ammâ gayet hûb olursan, cümle ihvânını sebk idüb, 

cümleden Ǿâlî olursun.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Abdülmecid Sivasî‟nin 

düşünceleri ve zahirî bir gözle tarikata yaklaşması şeyhliğinin ilk zamanlarında kendini 

göstermektedir. 

  

Seyr-i sülûkunu tamamladıktan sonra şeyhlik faaliyetlerine ilk olarak Merzifon‟da 

başlamış; sonrasında Zile‟de (Sivas‟a bağlı Tokat sancağının bir kasabası) devam etmiştir. 

Sivas‟a şeyh olması, amcası Şemseddin Sivasî, Pir Mehmed Efendi (Şemsî Dergâhı birinci 

postnişîni) ve Recep Sivasî (amcasının damadı ve Şemsî Dergâhı ikinci postnişîni)‟nin 

ölümü üzerine gerçekleşmiştir. Buradaki biâtları ve bunun neticesinde artan şöhreti 

İstanbul‟a kadar ulaşınca padişah III. Mehmet tarafından İstanbul‟a davet edilmiş ve 

Ayasofya civarında ikâmet etmiştir. Önce Ayasofya Camii sonra sırasıyla Mehmet Ağa 

Tekkesi, Hüsam Bey Mescidi ve Şehzade Camii‟nde vaizlik yapmıştır. 3 yıl hem vaizlik 

hem de şeyhlik yaptığı Mehmet Ağa Tekkesi‟nden ayrıldıktan sonra Şeyh Yavsî Tekkesi 

(Sivasî Tekkesi)‟ne şeyh olmuştur. Bunların yanında Sultan Selim ve Sultan Ahmed 

Camilerinde de vaizlik yapmıştır. Sivasî, Sultan Ahmed Camii‟ndeki görevini ölene kadar 

sürdürmüştür.  
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Abdülmecid Sivasî H. 1049 Cemâziyelâhir‟de  (M. 1639 yılı ekim ayı) İstanbul‟da 

vefat etmiştir. Vefatından sonra Nişancı Camii civarındaki evinin bahçesine gömülmüştür. 

IV. Mehmed‟in annesi Mahpeyker Valide Sultan, Sivasî‟nin ölümünden 2 yıl sonra bir 

rüya görmüş ve bunun üzerine kabrin üzerine bir türbe yaptırmıştır.  

 

Türbede uzun yıllar -özellikle iki bayramın da son günlerinde- devran ve zikirler 

yapılmıştır. Sonraları harabeye dönen türbe 1970‟lerde Vakıflar İdaresi tarafından aslına 

uygun olarak inşa edilmiştir.  

 

1.2. Edebî KiĢiliği  

 

Abdülmecid Sivasî, dönemin kıymetli âlimlerinden ve yazarlarındandır. Buna 

rağmen yukarıda da bahsedildiği gibi tezkirelerde hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. 

Sivasî, ömrünün ilk otuz yılını zahirî ilimleri öğrenmekle geçirmiştir. Hayatının sonraki 

döneminde tasavvufa meyleden Sivasî hiçbir zaman zahirî ilimlerle bağını koparmamıştır.  

 

İlmî hayatın bazı nedenlerle duraklamaya başladığı bir yüzyılda Arapça, Farsça ve 

Türkçe olarak kaleme aldığı hadis, tefsir, kelam, Arapça sarf ve nahiv ve tasavvuf ile ilgili 

yirmiden fazla eserinin olması onun ilmî yeterliliğini göstermesi açısından önemlidir.  

 

Eserlerini halkın yararı için yazdığını dile getiren Sivasî, te‟lif ve tasnif eserler 

yanında tercüme eserler de kaleme almıştır. Bu kadar eser kaleme almış birisinin zengin bir 

kütüphanesi ve okuma zevkinin olduğunu belirtmek gerekir. Muhammed Nazmî, çoğu 

kendi zihnî ürünü olmakla birlikte bir kısmını verdiği vaazlardan bir kısmını ise farklı 

ilimlerden oluşturduğu elliden fazla mecmuasının varlığına değinmiştir.
60

  

 

Eserlerini halkın faydalanması için yazan ve tarikat şeyhi olarak aktarmak 

istediklerinin anlaşılması amacını güden Sivasî, bu nedenlerden dolayı anlatmak 

istediklerini samimi ve sade bir dille aktarmıştır. Divan‟ında sadece gazel nazım şeklini ve 

aruz veznini kullanan Sivasî, bazı zihaf ve imâle hataları yaparak bu konuda başarıya 

ulaşamamıştır.  

                                                           
60

 Mehmed Nazmi Efendi, Osmanlılarda Tasavvufî Hayat -Halvetîlik Örneği- Hediyyetü‟l-Ġhvân, (Haz. 

Osman Türer),  İstanbul: İnsan Yayınları, 2005, s. 391.  
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Halvetîliğin Şemsiyye şubesinin son kolu olan Sivâsiyye‟ye mensub olduğu bilinen 

Abdülmecid Sivasî, tasavvufa yöneldikten sonra da başarılara imza atmıştır. Camilerde 

verdiği vaazlarla pek çok kişiyi etkisi altına almış ve hakkında iddialı söylemlere neden 

olmuştur. Bunlardan biri de o dönemde Bayrampaşa Şeyhi diye bilinen bir zatın 

Abdülmecid Sivasî‟ye hizmet etmese imansız gideceğini belirtmesidir. Tasavvufta ulaştığı 

mertebeyi pekiştiren “kutb-ı devran”, “gencine-i keşf ü kerâmet”, “sâhibi velâyet”, “ârif-i 

billâh” ve “kutb-ı kâmilîn” gibi pek çok unvana layık görülmüştür.  

 

1.3.  Eserleri
61

  

 

1.3.1. Tefsîr-i Sûre-i Fâtiha  

 

Fâtiha sûresinin tasavvufî tefsiridir. Eserde sûre öncelikle ayet ayet tercüme edilmiş 

sonrasında ise bu ayetler kısaca tefsîr edilmiştir. Eserde ayrıca Allah‟ın gazabından 

kurtulmanın yolunun Allah‟a sülûkla mümkün olduğu vurgulanmıştır ve bu yolun 

sâlikleri de sûfîler, melâmîler ve Zâhidler‟dir. Eser 9 fasıldan oluşmakla birlikte bunlar 

sırasıyla Sûfîler, Melâmîyye, Zühhâd, Mutasavvıfa-i mubtıla, Velâyet, İmanın ve 

amelin şubeleri, İman-ı müncî, Kemâl-i iman, Tabakât-ı ricâl olarak düzenlenmiştir.
62

   

 

1.3.2. Bidâ‟atü‟l-Vâizîn  

 

Osmanlı Türkçesi‟yle yazılan ve Erba‟ûne Hadîsen, Hadîs-i Erba‟in gibi de 

adlandırılan bu eserde müellif öncelikle hadislerin kaynaklarını gösterip tercümelerini 

vermiştir. Bazı şahısların görüşlerini de belirterek ahlakî ve tasavvufî yönden hadîsleri 

konularına göre şerh etmiştir.  

 

Eserin iki nüshası tespit edilebilmiştir. Bunlardan biri Süleymaniye Kütüphanesinde 

diğeri ise TDK Kütüphanesindedir. 

                                                           
61

 Bu bölümde, Sivasî ile ilgili bu güne kadar yapılmış çalışmalardaki bilgiler tarafımızca incelenip kontrol 

edilerek güncellenmiştir. 
62

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa KILIÇ, Ebu‟l-hayr Abdulmecid B. Muharrem Es-Sivâsî (971-

1049/1563-1639)‟nin “Fatiha Tefsiri”nin Tahkiki, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat 

Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul: 2005.   
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1.3.2.1. Süleymaniye Kütüphanesi Kılıç Ali Paşa, nr. 1032/2. 16 st. 14b-

100a. (Tâlik hat ile beyaz kâğıda yazılmıştır. Kadızâde bendelerinden bir zat 

tarafından istinsah edilmiştir.)  

1.3.2.2. TDK Kütüphanesi Türkçe Yazmaları A 242/1. 23 st. (H. 1177 

yılında Mustafa b. Zilî tarafından taç filigranlı kâğıda nesih hatla yazılmıştır.)    

 

1.3.3. Letâifü‟l-Ezhâr ve Lezâizü‟l-Esmâr  

 

Kütüphanelerde Nasîhatü‟l-Mülûk, Şumûs-ı Âyât ve Akmâr ve Ehadîs-i Nücûm 

gibi farklı adlarla kayıtlı bu eser iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öncelikle 

küfürlü lafızlara değinen Sivasî, sonrasında ehl-i sünnet dışı fırkaların davranışlarıyla 

birlikte ehl-i tevhidi inkâr edenlere de bu bölümde yer vermiş ve tarikatta sema‟ ve 

raksın hak olduğunu anlatmıştır. İkinci bölümde ise iman ve irfân konuları ele alınarak 

taklîdî ve tahkîkî iman hakkında bilgi verilmiş ve farz-ı ayn ve farz-ı kifâye hususuna 

da temas edilmiştir. 

 

Eserin kütüphanelerde dört nüshası tespit edilmiştir. Bunlardan ikisi Süleymaniye 

Kütüphanesinde diğer ikisi de İÜ Kütüphanesinde bulunmaktadır.  

 

1.3.3.1. Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişah Sultan, nr. 255, 19 st. 174 vr. 

245x150, 170x75 mm. (Beyaz kâğıt üzerine nesih hatla yazılmıştır. Muhammed b. 

Ahmed el-Bursevî tarafından istinsah edilmiştir. İstinsah tarihi belli değildir.) 

1.3.3.2. Süleymaniye Kütüphanesi Laleli, nr. 1613, 17 st. 143 vr. 257x263, 

177x103 mm. (Beyaz kâğıt üzerine tâlik hatla yazılmıştır. İstinsah tarihi ve 

müstensihi belli değildir.) 

1.3.3.3. İÜ Kütüphanesi TY. nr. 1828, 19 st. 1b-186b. (Beyaz kâğıt üzerine 

siyah mürekkeple yazılmıştır. 13 Rabiü‟l-evvel 1021‟de Derviş Muhammed Sivasî 

tarafından istinsah edilmiştir. )  

1.3.3.4. İÜ Kütüphanesi TY. nr. 1886, 17 st. 1b-185b. (Beyaz kâğıt üzerine 

siyah mürekkeple yazılmıştır. 13 Rabiü‟l-ahir 1021‟de Derviş Muhammed Sivasî 

tarafından istinsah edilmiştir.)    
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1.3.4. Miskâlü‟l-Kulûb  

 

Eserin başında verilen bir hadîsten yola çıkarak sufilerin yaşayışlarıyla örnek teşkil 

etmeleri gerektiği ve bu yolu takip edenlerin zâhirî ve bâtınî ilimlerde mesafe 

kaydedecekleri ifade edilmiştir. Eserde tasavvuf ilminin gerekleri ve sâlikin vasıflarından 

(şeyh-mürit münasebetleri, sâlikin seyr ü süluk mükellefiyetleri ve sülûk esnasında uyacağı 

edepler vb.) ayrıntılı bir biçimde söz edilmektedir.  

 

Eserin tespit edilen tek nüshası İÜ Kütüphanesi TY. nr. 2311‟de kayıtlıdır. Nesih 

hatla nohudî beyaz kâğıda 17 satır hâlinde yazılmıştır. Eser 39a-95b varakları arasındadır.  

 

1.3.5. Mi‟yâr-ı Tarîk  

 

Türkçe kaleme alınmış bu eser de Miskâlü‟l-Kulûb gibi tasavvufî konulardan 

bahsetmektedir. Nefsi terbiyenin şeriatle, kalbi temizlemenin tarikatle ve ruhu tahliyenin 

ise hakikatle olacağı belirtilmiştir. Şeyh olmanın hangi vasıflara sahip olmakla mümkün 

olduğuna da eserin sonunda yer verilmiştir.  

 

 Eserin tespit edilen nüshalarının ikisi de Süleymaniye Kütüphanesindedir.  

 

1.3.5.1. Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişah Sultan nr. 300/3, 15 st. 171b-

211a. 200x140, 140x80. (Beyaz kâğıt üzerine nesih hatla yazılmış bu nüshanın 

müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir.)  

1.3.5.2. Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa nr. 1367/2, 13 st. 70b-

112a. 200x140, 67x140 mm. (H. 1031 Rabiü‟l-âhir‟inin sonlarında Ahmed b. Bahşî 

tarafından beyaz kâğıt üzerine siyah mürekkeple yazılmıştır.) 

 

1.3.6. Dürer-i Akâid ve Gurer-i Külli Sâik ve Kâid   

 

Mi‟yar-ı Tarîk gibi bu eser de Türkçe kaleme alınmıştır. Kaynaklarda Dürerü‟l-

Akâid olarak da geçen bu eserde, akâid, kelam, tasavvuf ve mezheplerle ilgili bilgiler 

verilmektedir. Abdülmecid Sivasî‟nin nüshası en çok olan eseridir. Eserin sonunda on yedi 

farklı kaynaktan derleyerek bu eseri meydana getirdiğinden söz etmektedir.   
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Eserin yirmi nüshası tespit edilmiştir. Bunlardan dokuzu Süleymaniye 

Kütüphanesinde, ikisi İstanbul Millet Kütüphanesinde, beşi İÜ Nadir Eserler 

Kütüphanesinde, diğer 4 nüshası da Milli Kütüphanesi, İbrahim Hakkı Konyalı 

Kütüphanesi, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphanesinde 

bulunmaktadır.  

 

1.3.6.1. Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişah Sultan nr. 300/1, 15 st. 1b-120b. 

200x140, 140x80 mm. (Beyaz kâğıda nesih hatla yazılmıştır.)  

1.3.6.2. Süleymaniye Kütüphanesi İbrahim Efendi nr. 250, 17 st. 81 vr. 

265x146, ??x??. (Müstensihi belli olmayan bu nüsha H. 1039‟da talik hatla 

yazılmıştır.)  

1.3.6.3. Süleymaniye Kütüphanesi İbrahim Efendi nr. 241, 15 st. 1b-96a. 

209x135, 138x75. (Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan bu nüsha nesih hatla 

yazılmıştır. )  

1.3.6.4. Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi nr. 3627/2, 15 st. 24b-87a. 

200x139, 152x81 mm. (Muhammed b. Mustafa tarafından H. 1088‟de talik hatla 

yazılmıştır.)  

1.3.6.5. Süleymaniye Kütüphanesi Reisülküttab nr. 527, 21 st. 1b-81a. 

(Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan bu nüsha talik hatla yazılmıştır.)  

1.3.6.6. Süleymaniye Kütüphanesi Çelebi Abdullah Efendi nr. 195/2, 17 st. 

30b-109a. 212x153, 163x108 mm. (Mustafa Çavuş b. Muhammed tarafından nesih 

hatla yazılmıştır.)  

1.3.6.7. Süleymaniye Kütüphanesi Kılıç Ali Paşa nr. 530/m, 15 st. 1b-134a. 

205x149, ??x?? mm (H. 1170 tarihinde Ahmed Sa‟id tarafından nesih hatla 

yazılmıştır.)  

1.3.6.8. Süleymaniye Kütüphanesi Laleli nr. 2408/1, 25 st. 1b-39a. 346x208, 

245x135 mm. (Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan bu eser nesih hatla 

yazılmıştır.)  

1.3.6.9. Süleymaniye Kütüphanesi Tercüman nr. 324, 21 st. 1b-55a. 

210x150, 150x80 mm. (Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan eser aharlı 

samanî kâğıda yazılmıştır.)    
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1.3.6.10. İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu nr. 34 Ae 

Şeriyye 281, 19 st. I+1b-87b. 188x158, 158x80 mm. (H. 1024 Rabiü‟l-evvelinde 

Ahmed b. Abdülbâkî tarafından Arap yazı (?) türüyle yazılmıştır.)  

1.3.6.11. İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu nr. 34 Ae 

Şeriyye 282/3, 21 st. 1b-80a. 218x160, 158x75 mm. ( Mistensihi ve istinsah tarihi 

belli olmayan nüsha Arap-talik hatla yazılmıştır.)  

1.3.6.12. İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmaları (TY) nr. 2339, 17 

st. 95x157. 1b-157a. ( Şam defterdarlarından Muhammed Sehrâb tarafından 16 

Safer 1050‟de beyaz kâğıda nesih hatla yazılmıştır.)  

1.3.6.13. İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmaları (TY) nr. 5888, 15 

st. 1b-105a. (Beyaz kâğıda talik hatla yazılmıştır.)  

1.3.6.14. İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmaları (TY) nr.  2256, 21 

st. I+2b-89b. 100x208  mm. (Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Beyaz 

kâğıda talik hatla yazılmıştır.) 

1.3.6.15. İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmaları (TY) nr.  5905, 21 

st. 1b-58a. (Beyaz kâğıda nesih hatla yazılmıştır.)  

1.3.6.16. İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmaları (TY) nr. 1566/2, 20 

st. 71a-134b. (Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan bu nüsha beyaz kâğıda 

siyah mürekkeple yazılmıştır.)  

1.3.6.17. Ankara Milli Kütüphanesi Yazmalar Koleksiyonu, nr. 06 Mil Yz A 

8404, 17 st. 200x135, 155x90 mm. 1b-72a. (Müstensihi belli olmayan bu nüsha H. 

1102‟nin ramazan ayında suyolu filigranlı kâğıda harekeli nesih hatla yazılmıştır.)  

1.3.6.18. İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi Teberrûkât Anbarı‟na kayıtlı 

H.1090 tarihli bir nüsha bulunmaktadır. Kütüphanenin restorasyonda olması 

nedeniyle incelenememiştir.    

1.3.6.19. Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Nr. 37 Hk 3320, 17 st. 1b-88b. 

(Müstensihi belli olmayan nüsha ay yıldızlı taç kâğıda nesih hatla H. 1045 

muharreminde yazılmıştır.)  

1.3.6.20. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphanesi Arap Şeyh Yazmaları, nr. 

297.4 SİV.P, 45 vr. 21 st.  (Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan nüsha beyaz 

kâğıda ta‟lik hatla yazılmıştır.) 
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1.3.7. Makâsıd-ı Envâr-ı Gaybiyye ve Mesâ‟id-i Ervâh-ı Tayyibe vü Ayniyye  

 

Abdülmecid Sivasî bu eserinde Yâr Ali b. Siyavûş b. Avren Divriğî‟nin Kitâbu‟l-

Makâsıd‟ın-Nâciye fî‟l-Mebdeî ve‟l-Me‟aşi adlı Farsça eserini tercüme ve şerh etmiştir. 

Muhtevası varlık âleminin sırları, esmâ-i  ilâhîyye ve sıfât-ı ilâhîyye, nefis ve mertebeleri 

gibi tasavvufî hususlardır.  

 

Tespit edilen iki nüshası olan bu eserin biri İÜ Kütüphanesinde diğeri ise Bâyezîd 

Devlet Kütüphanesinde bulunmaktadır.  

 

1.3.7.1.  İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmaları (TY) nr. 2233, 21 

st. 1b-95a. (Müstensihi belli olmayan bu nüsha H. 1181‟in ramazan ayında nohudî 

beyaz kâğıda siyah mürekkeple yazılmıştır.)  

1.3.7.2. Bâyezîd Devlet Kütüphanesi Veliyüddîn Efendi, nr. 1855, 21 st. 1b-

95a. (Müstensihi belli olmayan nüsha H. 1173 tarihinde nohudî beyaz kâğıda siyah 

mürekkeple yazılmıştır.)  

 

1.3.8. Kazâ ve Kader Risâlesi  

 

Kütüphane kataloglarında İrâde-i Cüziyye Risâlesi ve Kader Hakkında Risâle 

şeklinde adlandırılan bu eserin adı Sivasî‟nin eserlerinin anıldığı kaynaklara bakılarak ve 

içerik karşılaştırması yapılarak Kazâ ve Kader Risâlesi olarak belirlenmiştir.  

 

Eserde Sivasî, ilim sahibi kimselerin sorgusuz sualsiz kadere iman etmeleri ve 

tehlikeli sözlerden kaçınmaları gerektiğini belirterek kaderi tevhidle ilişkilendirmektedir. 

Eser Kaderiyye, Cebriyye, Mu‟tezile ve Ehl-i Sünnet‟in kader konusundaki görüşlerinden 

bahsedilerek son bulur.
 63

   

 

    Eserin tek nüshası tespit edilmiş olup nüsha bilgileri şu şekildedir:  

 

                                                           
63

 Zeki Hayran adına İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ tarafından yayına hazırlanmıştır. Bkz. 

İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ, Sivasî Efendi Kaddese‟llâhü Sırrah‟ül Azîz Kaza ve Kader 

Risâlesi, İstanbul: Gözde Matbaacılık, 2010.  
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1.3.8.1. İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmaları (TY) nr. 1903, 21 st. 1b-

10b (Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan bu nüsha beyaz kâğıda nesih hatla 

yazılmıştır.)  

 

1.3.9. Fir‟avn Ġmânına Dâir Risâle  

 

Bu eser Abdülmecid Sivasî‟nin emri üzere kendi görüşleri doğrultusunda müritleri 

tarafından hazırlanmıştır. Bu nedenle onun eserleri arasında gösterilmesine rağmen kesin 

bir şey söylemek yanlış olabilir.  

Tespit edilebilen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişah Sultan 

koleksiyonunda 294/5‟te bulunmaktadır. 23 st. hâlinde 200x130, 140x70 mm. Ebadında 

nohudî beyaz kâğıda nesih hatla yazılan bu eser 91b-95b varakları arasında yer almaktadır.  

 

1.3.10. Mektupları  

 

Sivasî, pek çok halifesi olan bir şeyh olduğu için tarikat ve usul adabı, irşad 

konusundaki yükümlülükleri gibi hususlarda mektuplaşmıştır. Bu eser müstakil bir nüsha 

olup bunun dışında iki mektuptan daha bahsedilmektedir.  

 

Bu mektupta “La ilahe illallah” ve “Hasbunallâh” kelimeleri incelenmekte ve 

gerçek tevhidin Allah‟a yönelmekle gerçekleşeceğine, saliğin Allah‟ın sıfatlarında fenâ 

bulmadıkça evliya olamayacağına değinilmektedir.  

 

1.3.10.1. Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişah Sultan, nr. 300/5, 17 st. 212b-221b. 

(Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan bu nüsha nohudî beyaz kâğıda nesih 

hatla yazılmıştır.)  

1.3.10.2. Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa, nr. 1364/4, 15 st. 126b-137b. 

(Beyaz kâğıda nesih hatla yazılmıştır.)  
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1.3.11.  ġerh-i Mesnevî  

 

Eser Şemseddin Sivasî‟ye aitmiş gibi gösterilse de müellif hattı olan nüshada 

Abdülmecid Sivasî‟ye ait olduğu belirtilmiştir. Rüyasında Mevlânâ kendisinden 

Mesnevî‟yi şerh etmesini istemiştir. I. Ahmet‟in emri üzerine bu eseri yazmıştır.  

 

Eserde öncelikle kelime ve terkibleri tercüme ettikten sonra şerhe geçmiş ve şerh 

yaparken de ayet ve hadislerden iktibas yapmıştır. Yaptığı bu açıklamaların arasına kendi 

şiirlerini de koymuştur.  

 

Eserin bilinen nüshaları şunlardır: 

 

1.3.11.1. Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi nr. 06 Hk 683, 

değişik st. 1b-166b vr. (Eserin başında Abdülmecid Sivasî tarafından kaleme 

alındığına dair not bulunmakta ve H. 1229 tarihi not edilmiştir. 210x145, bb. mm 

ebadında nohudî beyaz kâğıda siyah mürekkeple yazılmıştır.) 

1.3.11.2. Süleymaniye Kütüphanesi Antalya/Tekelioğlu, nr. 391, 15 st. 1a-307b. 

(Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan nüsha kül renkte yerli kâğıda nesih 

hatla yazılmıştır.)  

1.3.11.3. Bâyezid Devlet Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi nr. 1651, 21 st. 1b-

262a. 295x200, 195x95 mm. (Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan bu nüsha 

beyaz kâğıda nesih hatla yazılmıştır.)  

 

1.3.12.  ġerh-i Kaside-i Mimiyye  

 

Bu eser Mevlânâ‟nın on bir beyitlik eserinin şerhidir. Sivasî, öncelikle beyitlerin 

Türkçe tercümesini yapmıştır. Sonrasında ise beyitlerde geçen lafızları inceleyerek 

beyitteki manalarına değinmiş ve beytin tamamını birlikte şerh etmeyi tercih etmiştir. 

Sivasî, bu şerhi yazarken Mevlânâ‟dan aldığı feyzden başka kitap, defter veya lügate 

başvurmadığını söyleyerek kalbine doğanları yazdığını belirtmiştir. 

 

Tespit edilebilen dört nüshası da Süleymaniye Kütüphanesindedir.  
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1.3.12.1. Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişah Sultan, nr. 300/4, 15 st. 203a-

211a. 200x140, 140x80 mm. (Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan bu nüsha 

beyaz kâğıda nesih hatla yazılmıştır.)  

1.3.12.2. Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, nr. 1755/16, 17 st. 179b-

186a. (Mevlevî Kudretullah Efendi‟nin nüshasından istinsah edilen bu nüshanın 

müstensihi belli değildir. H. 1220‟de beyaz kâğıda nesih hatla yazılmıştır.)  

1.3.12.3. Süleymaniye Kütüphanesi Dâru‟l-Mesnevî, nr. 253/2, değişik st. 

197a-198b. 241x159, bbxbb. (Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan bu nüsha 

nohudî beyaz kâğıda talik hatla yazılmıştır.)  

1.3.12.4. Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa, nr. 1367/3, 13 st. 114b-

126a. 700x140, 250x135 mm. (Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan bu nüsha 

nohudî beyaz kâğıda nesih hatla yazılmıştır.   

 

1.3.13.  MüĢkilât-ı Mesnevî  

 

   Eser Mevlânâ‟nın Mesnevî‟sinde geçen Arapça ve Farsça müşkil ve muğlak 

kelimelerle ilgilidir. Bu kelimelerden muğlak olanlar öncelikle son harfine göre bablara 

ayrılmış ve bu bablar da kelimenin ilk harfine göre alfabetik sıraya koyularak şerh 

edilmiştir.  

 

Tespit edilen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Nafiz Paşa nr. 1491‟e 

kayıtlıdır. 17 st. hâlinde 203x122, 145x70 mm. ebadında olan nüsha II+1b-69b arasında 

bulunmaktadır. H. 1216‟da beyaz kâğıt üzerine talik hatla yazılmıştır.  

 

1.3.14.  Meyâdînü‟l-Fursân 

 

Abdülmecid Sivasî bu eserinde Farsça sarf kurallarıyla ilgili bilgiler verdikten sonra 

Farsça kelimelerin lügatini hazırlamış ve Türkçe açıklamalarını yapmıştır. Eser Lügat-ı 

Mesnevî ve Lugatu‟l-Fârisiyye gibi isimlerle de kayıtlarda yer almaktadır. Mehmet Harun 
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Tan eser üzerine “Abdülmecid Sivasi‟nin Mesnevi Sözlüğü” adıyla yüksek lisans tezi 

yapmıştır.
64

  

 

1.3.15.  „Uddetü‟l-Müsta‟iddîn  

 

Arapça sarf ilmini anlattığı bu eseri Uddetü‟l-Müstaiddîn fi‟s-Sarf, Uddetü‟l-

Müsta‟iddîn fi‟t-Tasrif, Umdetü‟l-Müsta‟iddîn fi‟s-Sarf gibi isimlerle de kaynaklarda yer 

almaktadır.  

 

Eserde önce fiillerin mazi ve muzari masdarları verilmiştir. Sonrasında kıyasi ve 

semaî masdarlar anlatılmıştır. Bu konuları ünlü sarf kitaplarından örnekler vererek 

desteklemektedir. Bunun yanında lazım ve müteaddî fiillerden bahsedilip örneklerle konu 

açıklığa kavuşturulmuştur.  

 

 Tespit edilen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Kasidecizade koleksiyonunda 

731/2‟de bulunmaktadır. 15 st. hâlinde 190x118, 133x62 mm. bbadında olan bu eser parlak 

beyaz kâğıda talik hatla yazılmıştır. 23b-47a varakları arasında bulunan eser, Süleyman 

isimli birisi tarafından H. 1024‟te istinsah edilmiştir.  

 

1.3.16. Dîvân  

 

Şiirlerini Şeyhî mahlasıyla yazan Abdülmecid Sivasî, Dîvân‟ın çoğunda Türkçe 

gazellere yer vermiştir. Bunun yanında az sayıda Arapça Farsça beyit ve gazel de bu 

Dîvân‟da yer almaktadır. Dîvân‟da 79 gazel ve 3 de naat bulunmaktadır. Şiirlerinin 

konuları tasavvuf ve dinle ilgilidir. Eserde zâhirî ilimleri öğrenmenin yanında bâtınî 

ilimlerin önemine de değinilmiştir.
65

   

 

 

 

                                                           
64

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Harun Tan, Abdülmecid Sivasi‟nin Mesnevi Sözlüğü (Ġnceleme-Metin- 

Ġndeks), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Fars Dili 

ve Edebiyatı Bilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Konya: 2005.      
65

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Recep Toparlı, Abdulmecîd Sivâsî Divanı, 1. Baskı Sivas: Dilek Matbaası, 1984; 

Alper Ay, Abdülmecid Sivâsî Divanı (Ġnceleme-Metin), Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, 2014.    
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1.3.17. Kasîde fî Medhi‟n-Nebî Aleyhisselâm  

 

Kaside Hz. Muhammed‟i övgü amacıyla yazılmıştır. Tespit edilen iki nüshasının 

biri Süleymaniye Kütüphanesinde diğeri ise İÜ Kütüphanesindedir.  

 

1.3.17.1. Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa, nr. 2755/4, 23 st. 33a-35b. 

178x104, 124x55 mm. (Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan nüsha nesih 

hatla yazılmıştır.)  

1.3.17.2. İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmaları (TY) nr. 196, 114b-

115a. (Cezîre-i Mesnevî‟nin sonunda yer almaktadır.)  

 

1.3.18.  ġerh-i Hilye-i Resûl  

 

Fezâilü salavâti‟n-Nebî, Telhîsu Hasâisi‟n-Nebî gibi adlarla kaynaklarda yer alan 

bu eserin Şerh-i Hilye-i Resûl olması muhtemeldir. Eserin konusu, Hind b. Hale‟nin 

peygamberimizi anlattığı Hilye hadisinin başka hadislerden cümle ve kelimeler katılarak 

şerh edilişiyle ilgilidir.  

 

Tespit edilen iki nüshasından biri Süleymaniye diğeri ise İÜ Kütüphanesinde 

bulunmaktadır.  

 

1.3.18.1. Süleymaniye Kütüphanesi Serez, nr. 3935/1, değişik st. 4b-13b. 

202x115, bbxbb mm. (Mehmed adında biri tarafından parlak olmayan beyaz kâğıda 

nesih hatla yazılmıştır. İstinsah tarihi belli değildir.)  

1.3.18.2. İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmaları (TY) nr. 621, 17 st. 

58b-67a. (Nohudî beyaz kâğıda siyah mürekkeple yazılmıştır. Müstensihi ve 

istinsah tarihi belli değildir.)  

 

1.3.19. Nasîhatnâme (Pendnâme)  

 

Gündoğdu‟nun tespitine göre “Sivasî‟nin eserlerinden bahseden kaynakların 

hiçbirisinde adı geçmeyen eser” olan Nasîhat-nâme, İmam Azam‟ın İmam Ebû Yusuf‟a 

verdiği nasihatlerin tercümesinden oluşmaktadır.  
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Eserin tespit edilen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Murat Buhârî 

koleksiyonu 326/4‟te kayıtlıdır. 17 st. hâlinde 213x153, 135x75 mm. Ebadında nohudî 

beyaz kâğıt üzerine nesih hatla yazılmış olan eser 54b-57b varakları arasında 

bulunmaktadır. H. 1195‟te yazılmış eserin müstensihi belli değildir.  

 

1.3.20.  Kasîde-i Abdülmecid Sivasî  

 

Sivasî‟nin Yahya (as)‟ın türbesi civarında zahir ulemasından birinin Sufileri inkâr 

etmesi üzerine yazdığı ve Abdullah Bosnavî‟ye gönderdiği Arapça kasidedir. Bunun 

üzerine Bosnevî de bu kasideyi inceleyip şerh etmiştir.  

  

Tespit edilen iki nüshasından biri Süleymaniye ve Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesinde bulunmaktadır.  

 

1.3.20.1. Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya, nr. 2077/5, 19 st. 52b-89a. 

(Müstensihi belli olmayan bu nüsha H. 1039‟da nohudî beyaz kâğıda talik hatla 

yazılmıştır.)  

1.3.20.2. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Emanet Hazinesi nr. 1307, 48 

vr. (Nesih hatla yazılmıştır.)  

 

Abdülmecid Sivasî‟nin kaynaklarda yer alıp da kütüphanelerde tespit edilemeyen 

eserleri de vardır. Bunlardan biri Tercüme-i Kelâm adlı eserdir. Bizzat kendinin Miskâlü‟l-

Kulûb‟da bahsettiği bu eser, müstakil bir eser olabileceği gibi Dürer-i Akaid adlı eseriyle 

aynı eser de olabilir. Hakkında fazla bilgi vermediği bu eseri Ehl-i Sünnet yolundan 

sapanların 73 fırkaya ayrıldığı ve bunların neler olduğuyla ilgilidir.  

 

Kütüphanelerde tespit edilemeyen diğer eseri ise Kahru‟s-Sûs‟dur. Kaynaklarda adı 

geçen bu eserden Hediyyetü‟l-İhvan‟da alıntılar yapılmıştır. Buradan çıkarılan sonuç eserin 

Arapça kalem alınmış tasavvufî bir eser olduğudur.  

 

Bunların dışındaki 14 risalesinin adları şöyle sıralanabilir: Risâletü‟l-İslâm ve‟l-

Îmân, Risâletü‟l-Kebâir ve Şerhuhâ, Şurûtu‟s-Salât, Keffâratu‟l-Hams, Risâle-i Mufassala 
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fî Hakki‟l-Îmân ve‟l-İslâm, Risâle-i Mufassala fî‟s-Salât, Şerh-i Hadîs-i Âfâk, Metin fî‟n-

Nahv, Risâle-i Mufassalâ fi‟l-Ecnihâ, Risâle-i Hızır Aleyhi‟s-selâm, Beyânu Şerhu‟l-

Kebâir, Kerâhiyye, Metin fî‟s-Sarf, Mufassal Şurûtu‟s-Salât, Hadîs-i Erba‟în, Kitâb-ı 

Keffarât-ı Hams, Risâle-i Niyet ve Risâle-i Savm.  

 

1.3.21.  ġerh-i Cezîre-i Mesnevî  

 

Abdülmecid Sivasî‟nin bu eseri, XVI. yüzyıl şairlerinden Yûsuf-ı Sîneçâk‟in 

Mevlânâ‟nın Mesnevi‟sinin altı cildinden 366 beyit seçerek oluşturduğu Cezîre-i 

Mesnevî’sine yapılan ikinci şerhtir.  Abdülmecid Sivasî, eserini H. 1011 Rabiü‟l-evvelinde 

( M. 1602 Ağustos/Eylül) kaleme almıştır. Eserin müellif hattı tespit edilemememiştir. 

Tespit edilen en eski nüsha S1 nüshasıdır. 

 

1.3.21.1. ġerh-i Cezîre-i Mesnevî‟nin Nüshaları  

 

Abdülmecid Sivasî‟nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟sinin üçü Süleymaniye 

Kütüphanesi, biri İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi olmak üzere toplam beş nüshası tespit 

edilmiştir. Müellif nüshası tespit edilememesine rağmen müellif nüshasından üç ay sonra 

kaleme alınan ve Süleymaniye Kütüphanesi Mahmud Efendi nr. 2453‟e kayıtlı olan nüsha 

esas nüsha kabul edilmiştir. Okuma zorluğu çekilen yerlerde İÜ Kütüphanesi‟ndeki 

nüshaya başvurulmuştur. Bu nüshada ise müstensihin anlama zorluğu çektiği yahut 

gereksiz gördüğü yerleri atarak cümleyi kısaltıp özetlediği tespit edilmiştir.  Süleymaniye 

Kütüphanesi‟ndeki diğer iki nüsha sadece 171 beyti içermekte olup bu görünümüyle eksik 

nüsha özelliği göstermektedirler. İzmir (Tire) Necip Paşa Kütüphanesi‟ndeki nüsha ise 

şerhe eklemeler yapmak suretiyle metni farklılaştırmıştır. Bu nedenlerle metin neşre 

hazırlanırken Süleymaniye Kütüphanesi Mahmud Efendi nr. 2453‟te ve İÜ Nadir Eserler 

Kütüphanesi Türkçe Yazmaları (TY) nr. 196‟da bulunan nüshalar kullanılmıştır.  Metin 

oluşturulurken nüshaların yer aldıkları kütüphanelerin baş harfleri alınarak kısaltmalı 

yapılmış ve aynı kütüphanedeyse yanlarına numara eklenmiştir (S1, S2…). Sadece İÜ 

Kütüphanesi‟ndeki nüsha için “üniversite kütüphanesi” anlamında Ü harfi ve Necip Paşa 

Kütüphanesi için N harfi verilmiştir. Eserin nüshaları bu bölümde alfabetik sıraya göre 

tanıtılacaktır.   
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1.3.21.1.1. ĠÜ Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmaları (TY) nr. 196 

(Ü Nüshası)  

 

Ü nüshası İstanbul Üniversitesi Türkçe Yazmaları 196‟ya kayıtlıdır. Eserin 

müstensihi temmet kaydında Ömer ibn-i El-Hâc İlyâs es-Sivasî olarak geçmektedir. Eseri 

şeyhinin isteği üzerine H. 1047 zilkadesinin son günlerinde (M. 1638 Mart/Nisan) kaleme 

aldığını ifade etmektedir. 3b-115b arasında bulunan 200x150, 145x85 mm. ebatındaki bu 

eser ortalama 21 satırdan oluşmaktadır. Mesnevî‟den seçilen beyitler kırmızı diğer kısımlar 

siyah mürekkeple olmak üzere nohudî beyaz bir kâğıda nesih hatla yazılmıştır. Kütüphane 

kayıtlarında “Şerh-i Mesnevî-i Şerîf li-Şemsüddin Sivâsî adıyla kayıtlı olmasına rağmen 

şarihimize ait bir eserdir.  

BaĢ: Bismillāĥirrāĥmānirraĥįm تاُف٤ه ْ ّٔ   ٓث٘ي اُؼٕٞ ٣آؼ٤ٖ نّب ذ

 تّ٘ٞ او ٠ٗ چٞ ؼٌا٣د ٤ٌٓ٘ك                                  

٠او ظكا٣ٜا ٌِا٣د ٓ             ً٘ك                                        

Māżį ٤ِ٘ك gelür mużāriǾ ٘ك ِِ  gelüp emr  ْٖ ِّ  geldügi şāźdur ِ٘ٞق gerek idi. Ammā تِ

Son:  ٌٙ٘ح ٌثغ ٝانتؼ٤ٖ ٝاُق ٖٓ ٛعهج ٖٓ ُٚ اُؼّى ٝاُّهف ًرثرٚ تآه ٤ِف٘ا أُاّن لًهٙ ٍٚٞ هللا ػٔه

ُّلٚ ًٝاذثٚ آ٤ٖٓ                                                           ّْ انؼْ ٖٓ ٗظه ٝقػا ُٔٞٔ  ّٓ٘ؼ٘ا تطٍٞ ؼ٤اذٚ اُِٜ

 

1.3.21.1.2. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi nr. 2453 (S1)  

 

 S1 nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 2453‟e kayıtlıdır. 

Nohudî beyaz kâğıda 19 satır olarak nesih hatla yazılmış 198x127, 145x85 mm. ebadındaki 

bu nüsha 141 varaktır. Mesnevî‟den seçilen beyitler 91b‟ye kadar mavi mürekkeple, 

91b‟den sonra ise kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Temmet kaydındaki bilgilere göre 

nüshanın müstensihi Hasan bin Şemseddin Kızılcavî olup Amasya Abdullah Paşa 

Medresesi‟nde eserin yazılmasından ( Rabiülevvel H. 1011/ Ağustos/Eylül 1602) yaklaşık 

3 ay sonra ( Cemaziyelahir H. 1011/ Kasım/Aralık 1602) kaleme almıştır. 124a-141b 

arasında Mesnevî‟den seçtiği beyitleri ve Mesnevî‟de geçen ayet ve hadislerin bir kısmını 

açıklamaktadır. Bu bilgilere bakıldığında Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟nin 124a‟da sona erdiği 

anlaşılmaktadır.   

 BaĢ: Bismillāhirraĥmanirraĥįm ĥamd-ı nā-maǾdūd ol ĥażret-i mübdiǾ-i bedāyiǾe 

lāyıķ ve ŝenā-i nā-maĥdūd ol źāt-ı muħteriǾ-i śanāyiǾe muvāfıķdur ki her źerre-i mevcūd u 

her dāħil-i dāyire-i vücūd anūn vücūb-ı vücūduna delįl-i ķāŧıǾdur  
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 Son:  ذان٣ؿ اؼك ػّه ٝاُق ٝهلل اُؽٔك ٝؼٔك ٝإُِٞج ػ٠ِ دمحم ٝا٤ُٚ ٝهك ٝهغ اُلهاؽ ٖٓ ًراترٚ ٛما ٖٓ

اٌُراب ٖٓ ٣ك ؼٍٖ تٖ ًِٔ اُك٣ٖ اُوىُعٟٞ ك٠ تِك آا٤ٌٚ ك٠ ٓكنٌح ػثك هللا پاِا ك٠ ٝهد اُؼّا ك٠ اٝاـه ظٔاوٟ 

اٍُِْ ذْا٥ـه ٖٓ ذان٣ؿ اؼك ػّه ٝاُق ٖٓ ٛعهج اُ٘ث٣ٞٚ ػ٤ِٚ إُِٞج ٝ  

 

1.3.21.1.3. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi nr. 2527/2 (S2)  

 

 S2 nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 2527/2‟ye kayıtlıdır. 

Beyaz kâğıda nesih hatla ve ortalama 21 satır olarak yazılmış olan 206x150, 155x95 mm. 

ebatındaki bu nüsha 8b-92b sayfaları arasında yer almaktadır. İlk 8 sayfada “Hāźā maǾzü’l-

esrār” başlıklı bir eser bulunmaktadır. Mesnevî’den seçilen 170 beyti içermesiyle eksik bir 

nüsha görünümündedir. Mesnevî’den seçilen beyitler kırmızı mürekkeple, açıklamalar 

siyah mürekkeple yazılmıştır. Müstensihi belli olmayan bu nüsha 8b-92b arasında yer 

almaktadır.  

 

 Baş: Ĥamd-ı nā-maǾdūd ol ĥażret-i mübdiǾ-i bedāyiǾe lāyıķ ve ŝenā-i lā-maĥdūd ol 

źāt-ı muħteriǾ-i śanāyiǾe muvāfıķdur ki her źerre-i mevcūd u her dāħil-i dāǿire vücūb-ı 

vücūduna delįl-i ķāŧıǾdur ve sipās-ı bį-ķıyās ol rabbü’l-cinni ve’n-nāsa sezādur ki Ǿālį 

künende-i… 

 

 Son: buyurduķları üzere ħaberdārān ekŝer zebānlarına şumār urmuşlardur Pes 

ĥażret-i ǾAli kerremallāhu vechehunuň اؼمن اُك٠ّٗ ٤ًال ٣ؼك٣ي ٚثؼٚ اُك٠ّٗ ٝـِوٚ اُم٤ّْٓ ذٔد  

 

1.3.21.1.4. Süleymaniye Kütüphanesi Kasideci-zâde nr. 327 (S3)  

 

 Süleymaniye Kütüphanesi Kasideci-zâde 327‟e kayıtlı bu nüsha S1 nüshası gibi 

nohudî beyaz kâğıda nesih hatla yazılmıştır. 1b-126a varakları arasında ortalama 17 satır 

olarak kaleme alınan 158x115, 120x80 mm. ebatındaki bu nüshada da Mesnevî‟den 

seçilmiş 170 beyit yer almaktadır. Eksik bir nüsha olması kuvvetle muhtemeldir. 

Müstensihi belli değildir. Mesnevî‟den alınan beyitler ve başlıklar kırmızı mürekkeple, 



30 
 

şerh kısmı siyah mürekkeple yazılmıştır. Eserin başında Rum ili Kazaskeri Kasideci-zâde 

Süleyman Sırrı Efendi‟nin
66

 bağışladığı not edilmiştir.  

 

 BaĢ: Şerĥ-i Meŝnevį ve bihi nestaǾįn Bismillāhirraĥmanirraĥįm ĥamd-ı nā-maǾdūd 

ol ĥażret-i mübdiǾ-i bedāyiǾe lāyıķ ve ŝenā-i nā-maĥdūd ol źāt-ı muħteriǾ-i śanāyiǾe 

muvāfıķdur ki her źerre-i mevcūd u her dāħil-i pergār-ı vücūd anūn vücūb-ı vücūduna 

delįl-i ķāŧıǾdur…  

 

 Son: …buyurduķları üzere ٚٗػهف هللا ًَ ٍُا ٖٓٝ buyurduķları üzere ħaberdārān ekŝer 

zebānlar ķalbine mismār urmuşlar pes ǾAli kerremallāhu vechehunuň  اؼمن اُك٠ّٗ ٤ًال ٣ؼك٣ي

اُم٤ّْٓٚثؼٚ اُك٠ّٗ ٝـِوٚ     

 

1.3.21.1.5. Ġzmir (Tire) Necip PaĢa Kütüphanesi nr. 312. (N)  

 

İzmir (Tire) Necip Paşa Kütüphanesi nr. 312‟de Şerh-i Müşkilat-ı Mesnevi adıyla 

kayıtlı nüsha beyaz kâğıda nesih hatla yazılmıştır. 181b-337a varakları arasında 19 satır 

olarak kaleme alınan 189x135, 126x70 mm. ebatındaki bu nüshanın müstensihi ve istinsah 

tarihi belli değildir. Mesnevî‟den alınan ve siyah kalemle yazılan beyitlerin üst kısmına 

kırmızı kalemle çizgi çekilmiştir. Diğer başlıklar kırmızı mürekkeple, şerh kısmı ise siyah 

mürekkeple yazılmıştır.  

 

BaĢ: Ĥażret-i Mevlānā mirǿāt-i cemāl olmaġla YaǾķūb-ı vaķt olup Yūsufuňı 

muǾāyenete şühūd-ı murād idip  اٗٔا اٌِٞ تص٠ ٝؼى٠ٗ ا٠ُ هللا didügine iktifa semtinde şikāyet 

gösterüp buyurur      

 

Son: Ħātimetü’l-kitāb dįbācede įmā itdügümüz üzere ol kitābda ve āħir kitābda 

medĥe sulŧān-ı enbiyā enseb olup ve bu zaĥmetimüň ķabūlüne bāǿiŝ-i ķavį olmaķ ricāsına 

bir ķaśįde-i çār-śıfat nažm u żamm oldı 
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 Süleyman Sırrı Efendi kurduğu kütüphaneyle meşhur olmuş şeyhülislam Âşir Efendi‟nin oğludur. Ayrıntılı 

bilgi için bkz. İsmail E. Erünsal , “Âşir Efendi Kütüphanesi”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 

4. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991, s. 8.   
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1.3.21.2. ġerh-i Cezîre-i Mesnevî‟nin Muhtevası  

 

Abdülmecid Sivasî‟nin bu eseri, XVI. yüzyıl şairlerinden Yûsuf-ı Sîneçâk‟in 

Mevlânâ‟nın Mesnevi‟sinin altı cildinden 366 beyit seçerek oluşturduğu Cezîre-i 

Mesnevî’sine yapılan ikinci şerhtir.  Abdülmecid Sivasî, eserini H. 1011 Rabiü‟l-evvelinde 

( M. 1602 Ağustos/Eylül) kaleme almıştır. Eserin müellif hattı tespit edilemememiştir. 

Tespit edilen en eski nüsha S1 nüshasıdır. Bu nüshanın giriş kısmına bakıldığında 

müstensihin müellif hattındaki bilgileri olduğu gibi aktardığı görülmektedir.  

 

Sivasî, eserine besmele, hamdale ve salveleyle başlamış; ardından amcası ve şeyhi 

Şemseddin Sivasî‟yi sonrasında ise Mevlânâ Celaleddin Rûmî‟yi övmüştür. Bu kısımdan 

sonra eserin te‟lif yılını, te‟lif sebebini ve şerh yöntemini şöyle açıklamaktadır:  

 

mesfūr Ǿİlmį muķaddesi ĥażretleri ķaddesallāhu sırruhu baǾżı maĥalli tafśįl ve baǾżısın įcāz 

idüp ve herkesi kendü nefs-i nefįselerine ķıyās ile iżmār itmişlerdi ammā bu lāl-i pür-kelāl 

yine himmetleri lisānı ile tavżįĥ idüp bu cevāhir-i girān-māye[5a]lerüň nāmları nedür ve 

ecvedleri ķanķısıdur ve Ǿummān-ı muĥįŧ-i Kurǿāndan her nevǾį ķanķı cānibüň dürr-i yetįm-i 

bį-mānendindür ve mecmaǾu’l-baĥreyn eĥādiŝįnüň ķanķı adasınuň ney-i pür-ķandįdür 

Ǿayān eyledüm ve şerĥe şürūǾdan evvel tebyįn-i luġat ve śoňra taĥķįķ ü taŧbįķ yollarından 

ħār-ı engārı ve ħāşāk-ı şübehātı giderüp mecrālara nişān eyledüm yaǾnį her beytüň maǾnāsı 

ile taĥķįķ ve vicdān-ı sālike ne semtden ķābildür bildügim ķadar Ǿayān eyledüm ve izdivāc-

ı sırr-ı Muĥammedį ile bu mevlūd-ı maǾnevį ki ŧoġdı ve bu sırr-ı şems-i ĥaķįķat ki ŧulūǾ itdi 

eĥade Ǿaşere ve elf rabiǾu’l-evvelinüň evāsıŧında idi
67

  

 

Giriş kısmındaki bilgilerden Sivasî‟nin İlmî Dede‟nin şerhini gördüğü, bazı yerleri 

kısaltıp bazı yerleri mecazlı ifade etmesinden çıkacak mananın tam anlaşılamayacağını 

düşündüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle Sivasî bu kısa ve icazlı yerlerin açıklanması 

gerektiğini belirtmekte ve Kur‟an‟ın hangi ayetlerine ve hadislere işaret edildiğinin tespit 

edilmesi düşüncesiyle eseri daha kapsamlı şerh etmeye çalıştığını ifade etmektedir.  

 

Eser Mesnevî‟nin ilk 18 beytinin şerhiyle başlar. Diğer beyitlerin şerhleriyle 

karşılaştırıldığında bu kısmın daha ayrıntılı bir biçimde ele alındığını ifade edebiliriz. 

Eserde beyitler mavi mürekkeple, açıklamalar ise siyah mürekkeple yazılmıştır. Şerh 
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 Abdülmecid Sivasî, Şerh-i Cezire-i Mesnevî, S1 nüshası, s. 4b-5a.  
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etmeye geçmeden önce seçilen beyitte geçen kelimenin mazi, muzari ve emir sığaları 

gösterilmiştir. Sonrasında kelimelerin anlamları (özellikle beyit içindeki anlamları) 

verilmiş ve beytin bütün anlamı izah edilmiştir. Sivasî beyitleri şerh ederken ayet ve 

hadisler yanında mutasavvıfların ilgili konudaki görüşlerini de aktarmıştır.   

 

Sivasî, Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟sinde Cezîre‟den seçilmiş 359 beyti şerh etmiştir. 

Örneğin Şeyh Gâlib‟de olan  

 

     قن هٙا لٝه٠ ٠ٔٛ ت٤٘٘ك ـاْ 

           
68
 ًلهِإ آ٣ك ِٚة ًهقٕ ـالْ

 

تٞق ٌثىٙ نٝإ آب ًعا ٛه         

ِٞق نؼٔد نٝإ اِي ًعا ٛه
69

 

 

 ًٍة نا ٛٔچٕٞ وناػد قإ ػٔٞ 

ذا ٌٗانٟ قـَ ٗثٞق إٓ ذٞ                       
70

   

 

  پً ن٠ٛ نا ًٚ ٗك٣كٌرىرٞ ٤ٛچ   

            
71
 ٤ٖٛ ٓهٝ ذٜ٘ا و نٛثه ٌه ٓپ٤چ

      

    ظِٔٚ قاٗا٣إ ٤ٖٔٛ ًلرٚ ٤ٖٔٛ      

ٍٛد قاٗا نؼٔح ُِؼا٤ُٖٔ                      
72
     

 

ر٤ُ ٗٔاٗك پ٤ه اٌٝد چٌٞٗٚ ٍٛ        

         
73
      گه ٤ٌٚ ٓٞ تاِك اٝ ٣اـٞق قٝ ٌٓٞد

 

 گه ٗثاِك ظٞع ٔك نٗط قگه         

                  
74
    او پ٠ ٤ٛٙٚ ته آنق او ذٞ ٌه

                                                           
68

 Karabey vd., age., s. 73-74 (68. beyit ve şerhi).  
69

 Karabey vd., age., s. 110-111 (127. beyit ve şerhi).  
70

 Karabey vd., age., s. 111 (129. beyit ve şerhi).  
71

 Karabey vd., age., s. 124 (156. beyit ve şerhi).  
72

 Karabey vd., age., s. 131 (172. beyit ve şerhi). 
73

 Karabey vd., age., s. 139 (188. beyit ve şerhi)  
74

 Karabey vd., age., s. 197 (320. beyit ve şerhi)  
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beyitleri Sivasî‟nin şerhinde yer almamaktadır. Bunun yanında Sivasî, Mesnevî‟de yer 

almamakla birlikte Mesnevî okunduğunda okunması adet hâline gelmiş 

 

     ا٣٘چ٤ٖ٘ كهٓٞق ٓٞالٗاٟ ٓا                    

    ًاِق اٌهانٛاٟ ًثه٣ا                      

beytini de şerhine dâhil etmemiştir.  

 

 Sivasî, Yûsuf-ı Sîne-çâk‟in Cezîre-i Mesnevî‟de yer alan 35 başlıktan (4‟ü hariç)
75

 

31‟ine eserinde yer vermiş, 1 başlık da kendisi eklemiştir. Bu başlıklar sırasıyla; Der-bî-

derkî-i müstemi‟ân, Der-kemâl-i zât-ı pâk-i pîr, Der-nasîhat-i münkirân, Der-mukallidân ki 

havîş-râ be-kâmilân-ı kıyâs künend, Der-zât-ı pâk-i pîrân, Der-taksîm-i merâtib-i evliyâ 

kuddiset esrârehüm ve übkiyet âsârehüm, Fî-ittihâdü‟l-evliyâ‟ü‟l-fihâm, Der-menâzil-i 

hilka-i âdemî, Der-terğîb-i ma‟rifet hod, Der-himmet-i tâlibân, Fî-ıstılâhatü‟l-meşâyih, 

Der-nehy-i dîden sûret ü terğîb-i be-ma‟nâ, Der-tevbe-i‟usât, Der-fevâyid-i girye, Der-

mücâhede, Der-beyân-ı min kar‟ı‟l-bâb velc velc, Der-beyân-ı ân ki talib-râ her-âyine 

mürşid lâzımest, Der-sohbet-i merdân, Der-nehy-i musâhabet-i müdde‟iyân u müzevirân, 

Der-zât-ı pâk-i pîr, Der-istikâmet-i tâlibân, Der-imtihânest şeyh-râ, Der-terk-i ta‟n, Der-

terk-i ta‟ne zeden-i münkirân şeyh-râ, Der-hâl-i hod-perestân, Der-beyân-ı ân ki her hûbî-

râ âher ziştî est, Der-terk ü fenâ ve kesb-i bekâ, Der-terk-i dünyâ, Der-zemm-i mâl u câh, 

Der-şöhret ü âfet, Der-tevekkül ü kanâ‟at ve Der-aşk u lâ-ubâlî-şüden‟dir. Bu başlıkların 

içinde en fazla beyit (33 beyit) Cezîre ve şerhin son bölümü olan Der-aşk u lâ- ubâlî-

şüden‟de bulunmaktadır.  

 

 Sivasî, ilk 18 beyit şerhinde şeker kamışının kamışlıktan koparılıp ney hâline 

gelmesiyle ve asıl vatanına özlem duymasıyla mürşid-i kâmilin ruhunun bezm-i elestte 

Allah‟tan ayrılmasının temsil edildiğini söylemektedir. Kısaca bu bölümde Sivasî, mürşid-i 

kâmilin dünyaya geliş serüvenini açıklayarak beyitleri şerh etmektedir.  
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 Sadece “1. Der-beyân-ı tâlibân ki ez ilm-i ilâhî be-âlem-ı sun‟ üftâte end ber mûceb-i Hubbu‟l-vatan 

mine‟l-îmân ve vatan-hâ-yı aslî-i hod mî-talebend 3. Der beyân-ı ketmân-ı sır 32. Der beyân-ı fevâyid-i nîstî 

ve 34. Der beyân-ı riyâzet ü gurisnegî” başlıklarını yazmamış ama bu bölümlerdeki beyitleri şerh etmiştir.  
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Birinci başlık “Dinleyenin Anlayışsızlıkları Hakkında”dır. Bu başlıkta yer alan 

beyitlerde ise dervişin/salikin/müridin (dinleyen) anlayabilmesi için nelerin gerektiği 

(susmak, iyi dinlemek, şeyhin salikin mertebesine göre anlatması, idrakin bulunması (Kalp, 

ruh, nefis ve aklın bir olması) , sırrı/hakikati gizlemek vb.) açıklanmaktadır.  

 

İkinci  başlık, “Hz. Mevlânâ‟nın Zatının Mükemmelliği Hakkında”dır. Bu başlıkta 

neyin Hz. Mevlânâ‟nın kendisi olduğu, aşk, keşif ve ilhamın ondan doğduğu, şekline değil 

özüne bakılması gerektiği, şiirlerinin özünü yansıttığı ve bu özün Allah‟tan geldiği ifade 

edilmektedir. Böylelikle Hz. Mevlânâ‟nın zatına, batınî hislerine ve bu batınî hislerin 

hakikati anlayanlar ve anlamayanlar tarafından farklı değerlendirildiği (sözünün mana ya 

da iddia olarak algılanması) belirtilmektedir.  

 

Üçüncü başlık, “Münkirlere Edilen Nasihatler Hakkında”dır. Sivasî, bu kısımda 

varlıkların hepsininin Allah‟ın sıfatı üzerine yaratıldığını, görülen şeylerden hakikî manayı 

anlamak gerektiğini, dervişleri ve dervişliği kavramanın zorluğunu, dervişliğin şartlarının 

olduğunu dile getirmektedir.  

 

Dördüncü başlık, “Kendilerini Kâmillerle Karşılaştırıp Onları Taklit Edenler 

Hakkında”dır. Şerhin bu bölümünde evliyalar parlak bir aynaya benzetilmekte ve kişinin 

kendisi neyse aksinde onu göreceği ifade edilmektedir. Hakikati bilen ya da arayanla onu 

taklid eden (mümin ve kâfir) arasında farklar bulunduğunu, evliyaları dış görünüşlerine 

bakarak kendileriyle kıyaslayanların aldandığını ve onları inkâr edenlerinse nursuz ve kör 

olduğunu söylemektedir.  

 

Beşinci başlık, “Pirlerin Temiz Zatları Hakkında”dır. Bu bölümdeki beyitlerin 

şerhinde evliyaların nefsini kırıp yaratılmışların anladığından farklı bir varlık kazanmaları, 

yokluk içinde Allah‟la varlık olmaları, hakikatler hakikatini görmeleri ve yokluk âlemi gibi 

konular ele alınmaktadır.  

 

Altıncı başlık, “Evliyaların Mertebelere Ayrılması Hakkında”dır. Sivasî bu 

bölümdeki beyitlerin şerhinde evliya ve dua ehlinin farklılığına, evliyaların içinde ağzı 

duayla bağlı bir kavmin varlığına, zahirle ilgilenenlerin hatta dervişlerin bu kavmi 
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bilmediklerine, bu kavmin Allah‟ın batınî sıfatına sahip olup onun hareminde gizli 

olduklarına değinmektedir.  

 

Yedinci başlık, “Ulu Evliyaların Birliği Hakkında”dır. Sivasî burada, insanın 

özünün ve aslının bir olup Allah‟tan geldiğini yani Allah‟ın yoktan var etmesiyle meydana 

geldiğini, ruh-i kudsî, ruh-i hayvani, ruh-i insani kavramlarının neler olduğunu, mümin ve 

kâfir arasındaki en önemli farkın müminin birlik/teklik gözüyle kâfirinse çokluk gözüyle 

bakmasından kaynaklandığını açıklamaktadır.  

 

Sekizinci başlık, “İnsanın Yaratılış Menzilleri Hakkında”dır. Bu başlıkta kısaca 

Allah‟ın yaratması ve insanın yaratılış serüveni anlatılmaktadır. Bununla birlikte müminin 

ruhu ve bedeninin bir oluşu ve bakılan yere göre değişmesi hakkında açıklamalar yapılıp 

“İnsan nedir?” ve “Hangi durumlarda/duygularda hayvanla aynıdır?” sorularını 

cevaplamaktadır.       

 

Dokuzuncu başlık, “Kendini Bilmeye (Ma‟rifet) Teşvik Etmek Hakkında”dır. Bu 

başlığa dâhil edilen beyitlerin şerhinde kendi zat ve hakikatini anlama, nefsini 

bilmek/bilmemek meselesi, sureti bırakıp sirete bakmak gerektiği, kulun perdeleri 

kaldırması, bunun nasıl mümkün olduğu gibi konulara yer verilmektedir. Bunun dışında 

riyazet, havass-ı hamse-i batına ve zahire gibi terimlere de değinilmektedir.  

 

Onuncu başlık, “Taliplerin Kalben Allah‟a Yönelme Gayreti (Himmet) 

Hakkında”dır. Bu kısım tek beyitten oluşmaktadır. Bu beytin şerhinde himmetin manası, 

talibin himmetine göre Allah‟a yakınlığının belirlendiği, himmeti olan ve olmayan 

arasındaki fark ve kalbî öğrenme hakkında bilgiler bulunmaktadır.  

 

On birinci başlık, “Şeyhlerin Istılahları Hakkında”dır. Bu başlıktaki beyitlerin 

şerhinde himmetin ve terbiyenin önemi, himmetin mana ve hakikati anlamaya yardım ettiği 

ve kişileri suretine bakarak değil himmetlerinin yüceliğine bakarak değerlendirmek 

gerektiği gibi konular açıklanmaktadır.  

 

On ikinci başlık, “Surete Bakmaktan Men‟ ve Mana İçin Teşvik Etmek 

Hakkında”dır. Sivasî, bu bölümdeki beyitlerin şerhinde sureti bırakıp mana âlemine 
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girmeye çalışmak, Allah‟la bir olmak, nefsani duygulardan ve vesveselerden arınıp Allah‟a 

yaklaşmak gerektiğine değinmektedir.        

    

On üçüncü başlık, “Asilerin Tövbesi Hakkında”dır. Bu bölümdeki beyitlerin 

şerhinde hem hakikate tam erememişler hem de evliyalar için tövbenin çok önemli 

olduğuna, Allah‟ın tövbe edenlerin suç ve günahlarını iyiye çevirip tövbeleri kabul ettiğine 

değinmektedir.  

 

On dördüncü başlık, “Gözyaşının Faydaları Hakkındadır”dır. Sivasî, bu başlıkta yer 

alan beyitlerde gözyaşının güçlü bir sermaye olduğunu söylemektedir. Tevazu ve 

inlemeyle yalvarmayı ama aşırıya kaçmamayı öğütlemekte ve ahirette gülmek isteyenlerin 

bu dünyada ağlaması gerektiğini belirtmektedir.  

 

On beşinci başlık, “Nefsin Arzularıyla Mücadele Etmek (Mücahede) Hakkında”dır. 

Bu bölümdeki beyitlerin şerhinde “Dünya ahiretin tarlasıdır.” Hükmünden yola çıkarak 

talibe, dünyada iyilik ve cömertlik yapması, nefsini terbiye etmesi, kanaat içinde yaşaması, 

hırsını azaltması, zikir ve ibadet ettikten sonra tevekkül etmesi, ömrünü ibadete harcaması 

ve evliya ve enbiya yoluna girmek için gayret etmesi gibi konularda nasihat edilmektedir.  

 

On altıncı başlık “Arayan Bulur Hakkında”dır. Bu bölüm şerhin en uzun 

bölümlerinden biridir. Bu nedenle pek çok konuya değinilmiştir. Bunlardan biri duanın 

kabulüne dair 100 şart olduğudur. Tefsîr-i Kebîr‟de bunlardan “Kendi kusuru için 

pişmanlık duymak ve Allah‟ın nimet vermesini dilemekten utanıp düşünmek” ve “İlahlık 

değeri ve terbiye gücüne bakıp aczin ortaya çıkması ve yoksulluk etmek”in yer verildiği 

ifade edilmektedir. “Mümin ne yapmalı?” sorsusunun cevapları aranmakta ve bu çerçevede 

çalışma/gayret, tefekkür, manevi temizlik, kalbi hayırlı şeylerle meşgul etmek, sabretmek, 

ibadet etmek, nankörlük etmemek ve doğru (heves ehli olmayan) yoldaş bulmak ve 

bulduğu yoldaşı mürşitlerden seçmek gibi konularda bilgiler verilmektedir. 

 

On yedinci başlık, “Tarikata Mürşitsiz Girilemeyeceği Hakkında” dır. Bu 

bölümdeki beyitlerin şerhinde Sivasî, pir seçip ona kalp temizliğiyle bağlanmak, bu 

seçimde dünya hevesi olmayan biri olmasına dikkat etmek, velilerle dost olup onların 

yolundan gitmek ve sonunda (onlar gibi) Allah‟a yakın olmak gibi konulara değinmektedir.  
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On sekizinci başlık “Allah Dostlarının Sohbeti Hakkında”dır. Sivasî, bu bölümdeki 

yer alan beyitlerin şerhinde evliyanın huzurundan ayrılmamak, onlarla dost olmak, 

evliyaullaha hizmet, onları inkâr etmemek gerektiğinden bahsetmektedir. Bunların yanında 

kulun iki hizmet için dünyaya geldiğini ifade ettikten sonra bunları zahirî temizlenme 

(ibadet etmekle gerçekleşen) ve batınî temizlenme ( niyetin güzelliği ve ihlasla söz, hal ve 

eylemlerde gerçekleşen) olarak tanımlamaktadır.  

 

On dokuzuncu başlık “Yalancı ve İddiacılarla Sohbetten Kaçınmak Hakkında”dır. 

Sivasî, bu bölümde daha önceki bölümlerde de bahsettiği bir konuyu yeniden ve daha 

ayrıntılı bir biçimde ele almaktadır. Bu bölümde “Seçilen pîr nasıl olmalıdır?” sorusuna 

cevap aranırken yalancı, iddacı ve sahtekâr pîrlerle (buna şeyhlik taslayan pîr de demekte) 

ilahî makamları, ahiretteki saygıdeğer zatları, beşerî ve ilahî mertebeleri öğrenmiş ve ilim 

sahibi olmuş pîrleri karıştırmamak gerektiğine de değinilmektedir.  

 

Yirminci başlık “Temiz Pîr Hakkında”dır. Sivasî, bu bölümdeki şiirlerin şerhine 

pîr/likle ilgili yanlış anlamaları önlemek için pir/liğin yaşlılık ve bunun sonucundaki saçın 

ya da kılın ağarması olmadığına değinmekle başlamaktadır. Siyah kılın beşeriyeti temsil 

ettiğini, siyah kılın beyaza dönmesinin ise bu beşerî vasıflardan arınmayı ifade ettiğini 

belirtmektedir. Kısaca pirlik dış görünüşten anlaşılmaz. Sivasî‟ye göre pîr, aklı temiz 

olandır; pîrlik de akıl nuru ve ilimle varlığını geçici kılıp o nurun sahibiyle beraber olmak 

ve ebedîlik bulmaktır.  

 

Yirmi birinci başlık “Taliplerin Doğruluğu Hakkında”dır. Sivasî, bu bölümde 

hakikati bilen, Allah‟ı ve onun isteklerini iyi anlayan bir mürşide bağlanmak, ona teslim 

olmak, onun beklentilerini yerine getirmek (zahir ve batını gereksiz şeylerden koruyan 

olgun bir talip olmak) ve bu beklentileri yerine getirirken Allah‟ı görür gibi ibadet ve 

kulluk edip edebi terk etmemek gerektiğine değinmektedir.  

 

Yirmi ikinci başlık “Şeyhi İmtihan Hakkında”dır. Bu bölümdeki beyitlerin şerhinde 

talibin şeyhini imtihan etmemesi gerektiği, imtihan edenlerin imanının olumsuz 

etkilendiğini ve böyle bir vesvese geldiğinde Allah‟a yönelmesinin doğru olduğunu ifade 

etmektedir.  
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Yirmi üçüncü başlık “Ayıplamaktan Vazgeçme Hakkında”dır. Sivasî, bu bölümde 

eziyet eden kişiler hakkında iyi düşünmek gerektiğine, kendini ayıpsız sanıp 

büyüklenmenin ve kendi ayıbını bırakıp başkasının ayıbını görmenin yanlış olduğuna ve 

Allah‟ın bu tür kişilerden hoşnut olmadığına yer vermektedir.  

 

Yirmi dördüncü başlık, “Münkirlerin Şeyhi Yermeleri Hakkında” dır. Sivasî bu 

bölümdeki beyitlerin şerhinde bazı davranışlarından dolayı âlim ve salihler için ikiyüzlü 

dendiğine, bunların iftiradan başka bir şey olmadığına, kendi pis olan kişinin 

karşısındakileri öyle sandığı için yanılgıya düştüğüne değinmektedir. Bunun yanında 

onların her fiilinin Allah‟tan olduğunu, ona tam bir teslimiyetle bağlanıp kendi isteklerini 

onun isteğinde fâni kıldıklarını söyledikten sonra bu nedenle şeyhlerle (kâmiller) ilgili 

yanlış zanna kapılmadan onların imanını bilmek gerektiğini belirtmektedir.  

 

Yirmi beşinci başlık, “Kendine Tapanların/Kendini Beğenenlerin Durumu 

Hakkında” dır. Sivasî bu başlıktaki beyitlerin şerhinde talipleri dünyaya tapmamak, 

başkasının kusurunu aramamak, şeyhin davranışlarını yanlış değerlendirmemek gibi 

konularda uyarmaktadır. Bu uyarılarında yanında taliplere Allah‟ı istemeleri, hayvani 

ruhtan arınıp nefislerini yok etmeleri ve ölmeden önce ölmeleri hususlarında tavsiyelerde 

bulunmaktadır.  

 

Yirmi altıncı başlık, “Her Güzelliğin Sonunun Zorluk Olması Hakkında”dır. Sivasî, 

bu bölümdeki beyitleri “dünyanın geçiciliği” konusu etrafında açıklamaktadır. Düzenbaz 

dünyanın talipleri aldatmaması ve bu dünyadaki yiyecek ve giyeceklerin sonunun yokluk 

ve pişmanlık olması için uyarılarda bulunmaktadır. Tek gerçeğin Allah olduğunu 

unutmamak gerektiğini vurgulamaktadır.   

 

Yirmi yedinci başlık. “Fâni Dünyayı Terk Etmek (Terk-i Fena) ve Bakiliği Elde 

Etmek (Kesb-i Beka) Hakkında”dır. Sivasî bu başlıktaki şiirlerin şerhinde dünyanın 

geçiciliğine, bu nedenle orada bulunan güzelliklere aldanmamak gerektiğine ve gönlü 

masivadan ve gölgelerden kurtarıp asla (Allah‟a) yönelmenin doğru olduğuna 

değinmektedir.  
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Yirmi sekizinci başlık, “Dünyayı Terk Hakkında”dır. Bu başlıktaki beyitlerin 

şerhinde Sivasî, hırsa gerek olmadığını, kişinin kısmeti kadarına sahip olabileceğini, züht 

ve takvayla dünya ve ahiretin kişinin önüne geleceğini, sülukla Allah‟a ulaşanların dünyayı 

pislik olarak gördüğünü ifade etmektedir. Bunun dışında fakirlik övülmektedir ve 

bekabillaha ulaşmak anlatılmaktadır.  

 

Yirmi dokuzuncu başlık, “Mal ve Makamın Yerilmesi Hakkında”dır. Sivasî, bu 

başlıktaki beyitlerin şerhini kısaca dünya malının yerilmesi konusu üzerine kurmuştur. 

Kişinin tevekkül ve kanaatinin önemine, dünya nimetlerinin mülk değil ödünç olduğuna, 

bu ödünç şeylerle övünmek ve kibirlenmenin yanlış olduğuna (padişahlar üzerinden bir 

eleştiri yapmakta), cömertliğin kişinin makamını yücelteceğine değinmektedir.  

 

Otuzuncu başlık, “Şöhret ve Bela Hakkında”dır. Sivasî, bu kısımda ibadetter 

ikiyüzlülükten kaçınma, eziyet çekme ve ona sabretme, kendini bilme ve övünmeme 

hususlarında verdiği bilgilerle saliki bilgilendirmektedir. Bunun yanında Cehrî (açıktan 

yapılan) ve gizli zikir hakkında bilgiler vermekte ve Halvetiyye ve Nakşibendiyye‟yi zikre 

dair görüşlerini karşılaştırmaktadır.  

 

Otuz birinci başlık, “Tevekkül ve Kanaat Hakkında”dır. Sivasî, bu kısımdaki 

beyitlerin şerhinde yine sabrın önemine değinmekte, kanaat ve tevekkül etmek gerektiğini 

vurgulamaktadır. Salikin nasıl bir tabiatı olması ya da hangi davanış ve huyları edinmesi 

(kalp zenginliği, aç gözlü olmama, kanaat, riyazet, perhiz, ilim ve hikmet sahibi olma vb.) 

hususlarında bilgiler vermektedir.   

 

Otuz ikinci başlık, “Aşk ve Kayıtsızlık Hakkındadır”dır. Sivasî, şerhinin son 

bölümünde “Hakikî aşk nedir? Aşığın vasıfları nelerdir?, Aşkın sınırları var mıdır?” vb. 

soruları ayrıntılı bir biçimde açıklamaktadır. Kalbinde dünya nimetlerine karşı istek duyan 

birinin Kur‟an‟ı anlayamayacağını belirtmekte ve salikin aşkı anlayabilmesi için liyakat ve 

kabiliyeti olması gerektiğini özellikle vurgulamaktadır.    
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1.3.21.3. Eserin Dil ve Üslup Özellikleri  

 

1.3.21.3.1. Dil Özellikleri  

  

 Sivasî, şerhe başlamadan önce yaklaşık 5 varaklık bir  giriş kaleme almıştır. Bu 

kısımdaki uzun terkiplerle kurulmuş ağdalı dil, yerini eserin sonraki kısımlarında kısa 

terkipler, daha basit ve anlaşılır bir dile bırakmaktadır. Bu nedenle eserin giriş kısmıyla 

şerh kısmında iki farklı yapıda dil kullanımının olduğu söylenebilir. Allah‟a hamd, Hz. 

Muhammed ve Şemseddin Sivasî‟ye hayır dua edilen ilk  kısımda cümleler neredeyse 10-

15 satırı geçecek uzunluktadır.  

 

ve śalavāt-ı nāmiyāt-ı bį-ġāyet ü bį-intihā ol server-i serįr-i Ǿālem-i hüdā ol ŧūŧi-i ħōş-śadā-i 

76
 ol bülbül-i pür-nevā-yı feraĥ-fezā-yı ٝٓا ٣٘طن ػٖ اُٜٟٞ

77
 ol sitāre-i  كا ٝؼ٠ ا٠ُ ػثكٙ ٓا اٝؼ٠

saǾd-baħt-ı 
78
أًُّ ٝاُٙؽ٠ٝ ol āfitāb-ı pür-żiyā-yı śaĥrā-yı ٝ اُ٘عْ الا ٟٛٞ

79
 ve müşāhid-i 

meşāhid-i 
80
اق ٓا نأٟ -ġayāhib-i Ǿālem-i ġayy u cehlüň żiyāsı dil-i ħastegān u bį ٓا ًمب اُلٞٔ

çāregānuň şifāsı śaffahā-yı śudūr-ı asfiyānuň śafāsı ve serįr-hāy-i sįne-hāy-ı ŧāǿife-i 

süniyye-i seniyyenüň senāsı cevāhir-i Ǿirfān u Ǿulūmuň maǾdeni nuķūd-ı vaĥyüň maĥzeni 

mihr-i āsmān-ı nübüvvet ü risālet āfitāb-ı semā-yı Ǿizzet ü celālet żābıŧ-ı Ǿālem-i melekūt u 

ceberūt muķtedā-yı heme-Ǿalem şeh-bāz-ı meydān-ı lāhūt [2b] ve murtażā-yı nevǾ-i benį 

Ādem delįl-i rāh-ı kemşūdegān ķulavuz-ı ķāfile-i māndegān śāĥibü’l-ĥakķu’l-Ǿažįm ve 

menbaǾu’l-muǾcizātü’l-Ǿacįbetü’r-raǿūfü’r-raĥįm li’l-ħalāyıķ ve maǾdenü’l-esrārü’l-ġarįbe 

imām-ı enbiyā-i ižām ve şifā-yı marażā-yı cehālet hümām-ı evliyā-i kirām ve muĥyį-i 

emvāt-ı đalālet ħātimü’l-enbiyāi ve’l-mürselįn seyyidü’l-evvelįn ve’l-āħirįn muśliĥu’l-

fesādāt bāǾiŝ-i vuśūl-i murādāt Muĥammed Muśŧafā aleyhi mine’ś-śalāvāt ez-kāhā ve 

mine’t-teslįmāt innemā-hā cenāb-ı şefķat-meǿablarına olsun ki anuň şeref-i vucūdı ile 

ķulūb-ı Ǿulemā būstān-ı pür-bahār-ı şeriǾat oldı. Ve dil-hāy-ı Ǿurefā anuň luŧf-ı vücūdı ile 

cinān-ı pür-ežhār-ı ŧarįķat oldı. Ve anuň feyż ü mededi ve himem-i bį-Ǿadedi ile Ǿalem 

āyine-i nümāyende-i rūy-ı ĥaķįķat oldı. …
81

   

  

 Bunun yanında giriş niteliğindeki bu bölümde neredeyse fiiller dışındaki bütün 

kelimelerin Arapça Farsça kökenli olduğu dikkat çekmektedir.  

 

                                                           
76

 Necm, 53/3. Ayetin manası: “O nefis arzusuyla konuşmaz.” 
77

 Necm, 53/10. Ayetin manası: “Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi.” 
78

 Necm, 53/ 1. Ayetin manası: “ Battığı zaman yıldıza andolsun ki…” 
79

 Şems, 91/1. Ayetin manası: “Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığa…” 
80

 Necm, 53/11. Ayetin manası: “Gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı.” 
81

 S1, s. 2a-2b.  
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eŝer-i ĥāźā ol seyyār-ı saĥrā-yı dįn ve seyyāĥ-ı bādiye-i tefrįd ve ol ŧayyār-ı semāǿ-ı yaķįn 

ve sebbāĥ-ı baĥr-ı tevĥįd güher-i tāc-ı Ǿilm ü maǾrifet zįver-ı rūy-ı şāhid-i ĥaķįķat [4a] 

maşrıķu’ş-şemsü’l-ezelį ve ehl-i Ǿaşķuň maĥbūbı ve güzeli şeh-bāz-ı Ǿālį-maķām-ı dest-i 

Aĥmedį ŧāvūs-ı ħoş-ħırām-ı śaĥrā-yı Muĥammedį ki gevher-i kelimātı zįnet-i rū-yı cāndur 

ve aķdāĥ-ı elfāžı žurūf-ı mey-i Ǿirfāndur āgāh-ı esrār-ı Ǿālem-i dil ve mübeddil-i evśāf-ı āb 

u gildür ki muǾāśırlarından meşāyiħ-i Ǿižām ve kümmel-i kirām anuň āteş-i şevķinüň 

pervāneleri ve muĥabbeti derdinüň āvāreleri idi ve ġamı bāzārınuň ħarįdārları ve sülūki 

rāhınuň sebük-bārları idi.
82

  

  

Şerh kısmında ise cümleler dilbilgisi açıklamalarını yapmak üzere hem kısa hem de 

mümkün olduğunca az terkiplidir. Eserdeki kelime kadrosunda Arapça Farsça kökenli 

yabancı sözcükler Türkçe sözcüklerden fazladır. Bu sözcüklerin çoğu Türkiye Türkçesinde 

yaygın biçimde kullanılmadığından zaman zaman metnin anlaşılmasını güçleştirmektedir.  

 

-ķıyāsįdür zįrā tāǿ-i maśdariyenüň māķābili şın olsa rāǿ قانق ŧutdı mużāriǾi قاِد ŧutmaķ قاِرٖ

ı mühmileye dönmek ķāǾidedür  دًاِرٖ ًان قانباشتن انبار ,  gibi. MaǾnā āteşdür bu nāyüň āvāzı 

bād degüldür. Her ki bu āteşi ŧutmaz yoķ olsun. YaǾnį müǿmin olanda iki ĥālden biri 

gerekdür yā āteş-i Ǿaşķ ile Ǿayn-ı günāh olan vücūd-ı ħayālįsini vesāvis-i hevāǿiyi ve 

ħavāŧır-ı sivāǿiyi yaķup maĥv etmek gerek. Yoķsa kendü Ǿaybın görüp ķuśūr u küsūrına ve 

ħˇāb u ħūrdla ĥayvānįyete iǾtirāf idüp insān olmadım diyü inkisār ve yoķluķ śavtı ile 

Ǿāriyetį varlıġından el yumaķ gerek…
83

  

 

 Sivasî’nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevî’sindeki kiplere, zaman eklerine, zamirlere, 

edatlara vb. dilsel yapılara bakıldığında eserin XVI. yüzyıl dil özelliklerini yansıttığı 

görülmektedir. Bunun yanı sıra eserde, özellikle Eski Anadolu Türkçesinin etkisiyle 

Osmanlı Türkçesinde de kendine yer bulan ve günümüzde Türkçenin konuşulduğu bazı 

bölgelerde yaşamaya devam eden “dek durmak, söyünmek, yumak, aldamak…”  gibi 

fiillere; “bıldır, assı, devek…” gibi isimlere ve “köbut, igen, yig…” gibi sıfatlara 

rastlanmaktadır. Örneğin “Ömür sermayesinden fayda istersen rahat/uslu dur.” 

anlamındaki “Eger sermāye-i Ǿömrden aśśı isterseň dek ŧur”84
 cümlesindeki assı  ismi ası 

biçimiyle Ankara, Harput (Elazığ) ve Akhisar (Manisa)’da
85

; dek turmak fiili ise dek 

durmak, denk durmak biçimleriyle Afyon-Dinar, Bolu-Düzce, Aydın-Bozdoğan, Eskişehir 

Mihalıçcık
86

 gibi pek çok yerde varlığını sürdürmektedir.   

 
                                                           
82

 S1, s. 3b-4a. 
83

 S1, s. 19a.  
84

 S1, s. 76a.  
85

 Türk Dil Kurumu (TDK), Türkiye‟de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü I. Cilt, Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 2009, s. 342.  
86

 TDK, age., II. Cilt, s. 1406.  
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 Ayrıca eserde âlâkalık, mağlublamak, neşterlemek, edeblemek gibi yabancı kökenli 

kelimelerin üzerine Türkçe ekler getirilerek türetilmiş farklı yapıda sözcükler de dikkat 

çekmektedir. Bu sözcüklerin Türkçede varlığını sürdürdüğü ya da başka bir ifadeyle 

yaygın olarak kullanıldığı söylenemez. Bu sözcükler, dilbiliminde başka bir dilden söz 

almak, bütünüyle özümsemek anlamındaki ödünçleme
87

 başlığı altında değerlendirilmekte 

olup Arapça kelimelerle yapılan ödünçlemeler nicelik bakımından ilk sırada yer 

almaktadır.
88

 Kelimelerin eserde yer aldıkları cümleler şu şekildedir:   

 

 …ammā bi-ĥasebi’ž-žuhūr mā-dām ki nicār-ı meźkūr ten ile rūĥ-i insānį arasına 

Ǿalāķalıķ śāliĥ ola beden daħi śaġdur…
89

  

 …niçe ķavį baĥādırları żaǾįfler ĥįle ile ķorķıdup maġlūblamışdur…90
  

 …marażım olmasa neşterlemezlerdi diyü dermānın iste…
91

  

 …imdi anlar ķatında cism ve žāhir aĥvālinde ve ķalb evinde edeblemek gerek…
92

  

 

 Sivasî’nin Arapça, Farsça ve Türkçeye hâkimiyeti ve bu dillerdeki etkinliği kaleme 

aldığı eserlerden anlaşılmaktadır. Fakat Şerh-i Cezîre-i Mesnevî’de çok fazla olmamakla 

birlikte bazı eklerin eksikliğinden kaynaklanan hatalar göze çarpmaktadır. Bunlar, 

Sivasî’nin kendi tasarrufu ya da yanlışları olabileceği gibi müstensihe ait hatalar da 

olabilir. Aşağıda örneklenen cümlelerin ilkinde “insan” sözcüğünde tamlayan eki; 

ikincisinde “aşık” sözcüğündeki tamlayan eki; üçüncüsünde “ölmez” sözcüğündeki ikinci 

tekil şahıs eki unutulmuştur.  

 

…suǿāl insān mevtle maǾdūmlugı fıķh ve baǾżı kütüb-i kelāmda mesŧūrdur…
93

  

…velį bu yolda ķanı ile oynayan Ǿāşıķ śoňı maǾşūķa ulaşır…
94

 

…Ǿāķıbetüňe fenā ŧārį olmaz ve çürimezsin ve Ǿaşķla ölmez…
95

  

 

                                                           
87

 Dilbiliminde başka bir dilden söz almak, bütünüyle özümsemek. TDK, Türkçe Sözlük, 2005, s. 1531. 
88

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzhan Durmuş, “Alıntı Kelimeler Bakımından Türkçe Sözlük”, AÜ. Türkiyat 

AraĢtırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 26, Erzurum: 2004, s. 1-6.  
89

 S1, s. 15b.  
90

 S1, s. 14a.  
91

 S1, s. 75a.  
92

 S1, s. 71b. 
93

 S1, s. 16a.  
94

 S1, s.20b-21a. 
95

 S1, s. 21a.  
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Şerh-i Cezîre-i Mesnevî’nin dil özelliklerine dair söylenebilecek bir diğer husus da 

bazı zamir, kip ya da zamanların birkaç şekline metinde yer verilmesidir. Metinde 

gereklilik kipinin –sa gerek ve –meli biçimlerinin (Eski Anadolu Türkçesinde–sa gerek, 

Osmanlı Türkçesinde -meli -tek bir yerde geçiyor-); dönüşlülük zamirleri kendü, öz ve 

ikisinin birleşmesinden oluşan kendüzinin geçiyor olması bu hususa örnek gösterilebilir:    

 

…anuň kemigi beter uvansa gerek…
96

 

…nār-ı caĥįmle ķāl olmalısın…
97

  

…ancaķ bir ķac gün merkeb çākine meşġūl olup aldandıġı gibi maġrūrluġı kendüye 

ķalur śoňı hįç olur…
98

 

…cennet ü cemāle lāyıķ olmaķ maślaĥatı içün ħalķ olan özüňi żāyiǾ ü ħarāb 

etdüň…
99

 

 … Nice kendüzüňi ħˇāce-i cihān dirsin…
100

  

 

 Sonuç olarak, esere bakıldığında Sivasî‟nin Arapça ve Farsçanın dilbilgisi 

kurallarını iyi bildiği,  kelime dağarcığının zengin olduğu, kullandığı kelimeleri okuyucuya 

göre değil duruma göre seçtiği anlaşılmaktadır. Eserde bazı dilbilgisel hatalar olmasına 

rağmen bu durum eserin anlaşılmasını zorlaştırmamaktadır. Kısaca Sivasî, eserini dillerin 

imkânlarından faydalanmış ve okuyucunun konuyu bildiğini düşünerek kaleme almıştır.  

 

1.3.21.3.2. Üslup Özellikleri 

   

 Üslup, Türkçe Sözlük‟te en basit hâliyle “Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, 

tarz”
101

; daha kapsamlı bir şekliyle ise “Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, 

renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem, stil”
102

 olarak tanımlanmaktadır.
103

 Üslup, 

daha çok edebiyat alanında geçmekle beraber diğer güzel sanat dallarında, hatta tavır ve 

                                                           
96

 S1, s. 95b 
97

 S1, s. 60b.  
98

 S1, s. 32b.  
99

 S1, s. 31a.  
100

 S1, s. 93b.  
101

 TDK, age., s. 2062.  
102

 TDK, age., s. 2062.  
103

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Adem Çalışkan, “Üslûp ve Üslûpbilim Üzerine-1: İlk Belirlemeler”, Uluslararası 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 7, S. 34, 2014.   
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kıyafet gibi günlük yaşayışta da kullanılmaktadır.
104

 Edebiyatta üslup, “Sanatçının görüş, 

duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, 

biçem, tarz, stil”
105

 şeklinde ifade edilmektedir. Bu alanın başlangıcı bilinmemekle birlikte 

alandaki ilk eser Aristoteles‟in Retorika‟sı kabul edilmiş ve buradaki üslup anlayışı XX. 

yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam etmiştir.
106

  

 

 Arap edebiyatında üsluba dair bilgiler, belâgat ve edebî tenkit eserlerinde dağınık 

vaziyette ele alınmış, modern zamanlarda üslup incelemelerinde daha çok Kur‟an ve 

hadislerdeki üslup özelliklerine ilişkin birçok eser ortaya konulmuştur. Bu konuya değinen 

ilk eserlerden biri de Abdülkâhir el-Cürcânî‟nin Delâ‟ilü‟l-i‟câz‟ıdır. Onun üslupla 

kastettiği şey “yerine göre kelime tercihi” olarak tanımlanabilir.
107

 Fars Edebiyatında 

normal anlatım dışında özellikler taşıdığı için üslup, Arapça sebk (eritip kalıba dökmek) 

kelimesiyle ifade edilmiştir. Farsça şiir ve nesirde asırlar boyunca birçok üslup öne çıkmış 

olup bunlar yazara, eserin yazıldığı zamana, eserin muhtevasına, eserin muhatabı olan 

kitleye, eserin yazıldığı coğrafî bölgeye vb. özellikler bakımından incelenebilirler.
108

  

 

 Türk edebiyatında ise Divan edebiyatının incelenmesinde önemli bir yeri olan 

tezkirelerde yazarların üslupları tarz-ı şiir, tarz-ı gazel, üslub-ı inşa gibi tabirlerle ifade 

edilmektedir.
109

 Fransız yazar Buffon‟un Fransız Akademisine kabul edildiği günkü 

nutkundan alınan “Le style est l‟homme-même” cümlesini Recâizâde “Üslûb-ı beyân 

ayniyle insandır.” şeklinde tercüme etmekte ve kişinin varlığı ile mizacı, ahlakıyla tavırları 

ve şahsiyeti arasında var olan alakayı ayrıca açıklamamaktadır.
110

 Yetiş, Belâgattan 

Retoriğe adlı kitabında belagât, rhétorique ve edebiyat nazariyesi sahasında Türkçe 

neşredilmiş kitapların açıklamalı bibliyografyasını yapmış ve Türk Edebiyatındaki edebî 

eserleri ilk defa Recâizâde‟nin Talim-i Edebiyat‟ta tenkit ettiğini belirtmiştir.
111

 Ayrıca 
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 Kazım Yetiş, Belâgattan Retoriğe, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2006, s. 499.  
107
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Vakfı Yayınları, 2012, s. 383.   
108

 Adnan Karaismailoğlu, Üslûp (Fars Edebiyatı)”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 42. Cilt, 

İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2012, s. 385.   
109

 Harun Tolasa, Sehî, Latifi, ÂĢık Çelebi Tezkirelerine Göre 16. Yüzyılda Edebiyat AraĢtırma ve 

EleĢtirisi, Ankara: Akçağ Yayınları, 2002, s. 258.   
110

 Kazım Yetiş, Talîm-i Edebiyat‟ın Retorik ve Edebiyat Nazariyâtı Sahasında Getirdiği Yenilikler, 

Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., 1996, s. 200.  
111

 Yetiş, Belâgattan Retoriğe, s. 78.  
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Talim-i Edebiyat‟ın Türk Edebiyatı‟na getirdiği bir yenilik de “style” karşılığı olarak 

üslubu delilleriyle birlikte ele alan ilk eserdir. Fikir ve üslup arasında bir bağ olduğunu 

söyleyen Recâizâde eserin ikinci faslı “esâlib”de üslubu; “üslub-ı sade”, “üslûb-ı 

müzeyyen” ve “üslûb-ı âlî” olmak üzere 3 kısımda incelemiştir.
112

  Recaizâde, iyi bir 

eserin fesâhat, vuzuh, tabiiyyet, münakkahiyyet, âheng-i selâset ve muvâfakat olmak üzere 

altı vasfı olduğunu ifade etmektedir.
113

  

 

Yukarıdaki özellikler göz önünde tutularak bu kısımda Sivasî‟nin üslubuna dair 

tespitlerde bulunulacak ve örneklerle açıklanacaktır. Eser fesahat kusurları açısından 

incelendiğinde (kelimede söyleyiş güçlüğü, kelime yapısında kuralsızlık, kelimede 

anlaşılma güçlüğü) çok ciddi kusurlara rastlanamamıştır.  

 

Sivasî’nin beyit örnekleri verdiği kısımlar hariç kelime yapısında kuralsızlığa da 

rastlanmamaktadır. Tespit edilebilen nadir örneklerden biri “mahv” kelimesinin vezne 

uydurmak için mahiv okunduğu aşağıdaki beyittir.   

 

Yā Rabbi KaǾbe ĥaķķı maĥiv it sevābitin 

Her sūda tā ki vechüň ola ķıble-gāhımız
114

  

 

Dilin kuralına aykırı olmamakla birlikte yazarın kendi üretimi olduğunu 

düşündüren, dönem sözlüklerinde yer almayan ve alışılmamış “Ǿalāķalıķ, maġlūblamışdur, 

neşterlemezlerdi ve edeblemek” gibi ödünçleme niteliğindeki sözcükler kelimede 

anlaşılma güçlüğü (garabet) olarak nitelendirilebilir.     

 

…ammā bi-ĥasebi’ž-žuhūr mā-dām ki nicār-ı meźkūr ten ile rūĥ-i insānį arasına 

Ǿalāķalıķ śāliĥ ola beden daħi śaġdur…
115

  

…niçe ķavį baĥādırları żaǾįfler ĥįle ile ķorķıdup maġlūblamışdur…116
  

…marażım olmasa neşterlemezlerdi diyü dermānın iste…
117

  

…imdi anlar ķatında cism ve žāhir aĥvālinde ve ķalb evinde edeblemek gerek…
118
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 Sivasî‟nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟de söz diziminde söyleyiş güçlüğü örneği 

bulmak oldukça zordur. Belki metnin nesir olması hasebiyle kelime seçiminde özgür oluşu 

ve vezne uydurmak zorunda olmayışının bunda etkisi olabilir.   

Eserin müellif hattı tespit edilemediği için esas alınan en eski tarihli nüshadaki 

“…suǿāl insān mevtle maǾdūmlugı fıķh ve baǾżı kütüb-i kelāmda mesŧūrdur…”
119

, “…velį 

bu yolda ķanı ile oynayan Ǿāşıķ śoňı maǾşūķa ulaşır…”
120

 ve “…Ǿāķıbetüňe fenā ŧārį olmaz 

ve çürimezsin ve Ǿaşķla ölmez…”
121

 cümlelerinde italik olarak gösterilen “insan” 

sözcüğünde tamlayan eki; ikincisinde “aşık” sözcüğündeki tamlayan eki; üçüncüsünde 

“ölmez” sözcüğündeki ikinci tekil şahıs ekinin yazılmamış olması söz diziminde 

kuralsızlığa örnek olabilir. Ayrıca “Türkçede çoğul ifade eden bir sözcükten sonra gelen 

kelime çoğul eki almaz.” kuralına aykırı olan “bunca belālara maġlūb u bį-meded iken 

baňa İskenderüm diyü ne aġızla tereffuǾ u tekebbür idersin ki sen benüm ķulumuň ķulısın 

dedi”
122

 cümlesindeki “bunca belālara” sözcük grubu da söz diziminde kuralsızlığa sebep 

olmaktadır.  

 

Sivasî, eserinde kimi daha uzun kimi daha kısa olmak üzere açıklamalar 

yapmaktadır. Eserin muhatabı tarikata yeni başlayan talebeler olduğu için “yani”yle 

başlayan cümleler kurarak konuyu ayrıntılı bir biçimde ele almakta ve derinlemesine 

açıklamaktadır. Bu bilgilerden yola çıkarak Sivasî’nin bu eserinde açıklayıcı-öğretici bir 

üslubu olduğu söylenebilir.  

 

MaǾnā taħta benddür ol ki adını taht ķomışsın. Anı śadr śanup ķapuda ķalmışsın. YaǾnį ol 

taht diyü faħr etdügüň bir taħtadan çatılmış śūretdür ki ĥaķįķatde ne Ǿurūcundan fāǿide ve 

ne nüzūlundan żarar var pes anuňla ġurūr ŧaşraluķuňdandur ve ĥaķįķatde śadr-ı śafā bir pāk 

göňüldür ki dāreynde aňa cülūs iden Süleymān peyġamber gibi mutaśarrıf olup  zįr-i 
nigįninde mevcūdāt musaħħar u ferman-ber ola ol śuleĥā ķalbdür  كٖٔ قـِٚ ًإ آ٘ا bāŧınan 

budur.
123

  

 

 Sivasî, açıklayıcı ve öğretici üslubunda anlaşılmayı kolaylaştırmak ve konunun 

akılda kalmasını sağlamak için farklı benzetmeler yapmaktadır. Örneğin “Ona makam-ı 

şühuddan
 
haber vermek suya yazı yazmak gibidir, anlaşılmaz.” anlamındaki  “ǾÂlem-i 
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esrārı görse de düşde görür aňa maķām-ı şühūddan ħaber söylemek śuya yazu yazmaķ 

gibidür aňlanmaz”
124

 cümlesinde sırlar âlemini ancak düşünde gören birine makam-ı 

şühuddan haber vermenin suya yazı yazmak gibi anlaşılmaz olduğunu ifade etmektedir. 

Sivasî‟nin kâmilin cisminin gönül şenliğiyle ruhun sınırına girmesini ve birbirlerine 

karışmadan aynı görünmelerini “demirin sıcaklıkla kızarıp köz olması, şeffaf şişeye su ya 

da kırmızı şişeye şarap koyulduğunda şişe ve içine koyulan sıvının aynı görünmesi” 

anlamındaki “kemāl-i leŧāfetinden kāmilüň cismi śūreten başķa ve rūĥı başķa iken cismi 

śafāyla rūĥ ĥaddine girer demür ĥarāretle ķızarup göz olduġı gibi ve śāfį şįşeye śāfį śu 

ķoyılup yāħūd ķırmızı şįşeye bāde ķoyılup iki ŧarafda bį-ġış olmaġın bir göründügi gibi” 

cümleleri de örnek verilebilir. 

 

 Bir dilin söz varlığı sözcükler, deyimler, kalıp sözler/kalıplaşmış sözler, atasözleri, 

terimler ve çeviri sözcüklerden oluşmaktadır.
125

 Sivasî, incelenen eserde toplumun 

anlatımdaki gücünü ve başarısını, benzetmeye ve nükteye eğilimini ortaya koyan “kılı 

ağarmak”, “mühür vurmak”, “ağzını/dudağını dikmek” “kulak olmak” gibi deyimlere yer 

vermiştir. Bunun yanında bir toplumun deneyimlerini, dünya görüşünü ve anlatım gücünü 

yansıtan “Śoň nedem aśśı etmez”
126

 ve “Ǿaşķ ki altun gibi pas ŧutmaz”
127

 gibi bugün 

varlığını sürdüren atasözlerinin yanında kendi üretimi olup olmadığı tespit edilemeyen 

“Egri yayuň oķı hedef-i maķśūda irmez.”
128

, “İşlemeksüz dimekden dimeksüz işlemek 

yigdür.”
129

, “ǾAnķā loķmasını hażma serçe taĥammül etmez.”
130

, “Güneş ŧolanmaķla fenā 

bulmaz.”
131

 gibi atasözü niteliğinde sözlerden de faydalanmıştır.  

 

 Bunun yanında Sivasî, bazı yerlerde konuyu açıklarken kendine soru soruluyormuş 

gibi davranarak cevap vermekte bazı yerlerde de hikâyelerden örnekler vermektedir. 

“…suǿāl MaǾrifetullāhuň nişānı nedür cevāb nevāziǾ-i beşeriyyeden ķalbüň emįn ü sākin 

olmasıdur…” örneğinde olduğu gibi “Marifetullahın belirtisi nedir?” sorusuna “ İnsanla 
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ilgili şeylerden kalbin korkusuz ve kararlı olmasıdır.” cevabını vermektedir. “Hikâye” 

başlığı altında sunduğu bir örneği Hz. İsa‟nın ağzından şu şekilde nakletmektedir:   

 

Ĥikāyet ĥażret-i ǾĮsā (a.s) śaĥrāda giderken bir aĥmaķ görüp ķaçdı ķavminden bir kimesne 

e[y]itdi neden ķaçarsın ǾĮsā eyitdi bir aĥmaķa rastgeldüm andan ķaçaram ol kes eyitdi 

mevtāları iĥyā ve aǾmāları baśįr idersin bir aĥmaķı Ǿāķil idemez misin ǾĮsā eydür 

söyleşdüm gördüm ki ķatǾan insāniyyete ķābil degül benden aňa fāǿide yoķ anuň bed-

nefsinden bana żarar bārį olmasun diyü ķaçaram ki maraża şifā buldum ammā aĥmaķa 

firārdan ġayrı çāre bulımadum. 

  

 Aktaş‟ın “Edebiyatta Üslup ve Problemleri” kitabında bahsettiği gibi eserin 

muhtevası, yazarın mizacı, kültürü, ruh hâli ve niyeti de üsluba tesir eden 

faktörlerdendir.
132

 İncelenen eserde de özellikle eserin muhtevası ve Sivasî‟nin niyetiyle 

eseri kalem alırken yansıttığı psikoloji arasında bir bağ olduğu söylenebilir. Tarikat 

adabıyla yetişmiş bir şeyhin (Sivasî), şerh ettiği eserin Mevlânâ‟nın Mesnevî‟si olması ve 

bu eserin pek çok çevrede saygı görmesi nedeniyle saygılı, itaatkâr ve mütevazi bir üslup  

kullandığı ifade edilebilir. 

 

Kısaca Sivasî, az sayıda fesahat kusuruna rastlanılan Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟sinde 

tarikata yeni giren talebelere tarikat gereklerini öğretmek için açıklayıcı ve öğretici; şerh 

ettiği esere ve yazarına duyduğu saygı nedeniyle saygılı ve mütevazi bir üslup kullanmış, 

aktardığı bilgilerin akılda kalmasını sağlamak ve okuyucuyu etkilemek için farklı 

benzetmelerden, deyimlerden, atasözlerinden ve hikâyelerden faydalanmıştır.   

 

1.3.21.4. Sivasî‟nin ġerh Metodu  

 

 ġerhler, metodlarına (geleneksel, hall-i müşkilat veya tercümeye yakın şerh ve 

modern şerh),  şerh edilen eserin manzum ya da mensur oluşuna (manzum sözlük şerhleri, 

divan şerhleri, belagat şerhleri, aruz şerhleri vb.), şerh edilen eserin diline (Arapça, Farsça 

ve Türkçe eser şerhleri), şerh edilen eserin muhtevasına (edebi şerhler, dinî eser şerhleri, 

tasavvufî şerhler ve diğer bilimlerle ilgili şerhler) olmak üzere 4 ana başlıkta 

toplanmaktadır.
133

 Güleç, şerh metodunu teorik bir zemine oturtma çabalarına katkı 

sağlayarak bir adım öteye taşımak için Mesnevi şerhlerini biçim ve muhtevalarına göre 
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tasnif etmektedir.
134

 Bu tasnife göre, Sivasî‟nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevi‟si okurları 

bilgilendirme amacı güden düzensiz bir şerh olup (seçme beyitlerden oluşan bir eseri şerh 

etmesi nedeniyle) mensur ve geleneksel bir şerhtir.  

 

Sivasî‟nin Cezîre-i Mesnevî şerhi, XVI. yüzyılda artan şerh ve tercüme faaliyetleri 

arasında metni pek çok yönüyle değerlendirmesi bakımından önemli bir yere sahiptir. 

Sivasî‟nin aldığı kapsamlı ve düzenli eğitim sonrasında sahip olduğu bilgi birikimini 

şerhine yansıttığını söyleyebiliriz. Sivasî‟nin Cezîre-i Mesnevî‟yi şerh ederken izlediği 

metoda dair edinilen tespitler şunlardır:   

 

1. Sivasî, Cezîre-i Mesnevî‟den alıntıladığı beyitleri vermek suretiyle şerh metninin 

aslını şerhe dâhil etmektedir. Beyti yazdıktan sonra kelimelerin dilbilgisi 

bakımından tahlilini (emir, mazi, muzari ve nefy olmaları) yapmaktadır. Örneğin 

aşağıdaki beytin şerhinde beyitte geçen nigûyed (söylemeyecek) fiilinin gelecek 

zamanın olumsuzu olduğunu ve muzaride fiilde bulunan re harfinin ze‟ye 

dönüştüğünü birkaç fiil örneğiyle göstermektedir.   

 

ناتي ٌِطإ ٌهّ  ٣ٌٞٗك ذا  

ًٌٓ ناپُ ه٘ك ٗه٣ىق ذا  

٣ٌٞٗك, ًلرٖ ‟den nefy-i mużāriǾdür نـر٤ٖ, ٗه٣ىق ‟den nefy-i mużāriǾdür mużāriǾde ħā zā’ya 

tebdįl ķāǾidedür ٖت٤ىق ت٤فرٖ, ٌٞوق ٌٞـرٖ, تاوق تاـر  gibi
135

  
 

2. Anlam karmaşasını önlemek için kelime ve terkiblerin Arap ve Fars lügatlerindeki 

anlamlarını vermekte ve hangisinin beytin şerhine uygun olduğunu belirtmektedir. 

Bunun yanında mecazî anlamı olan kelime ve terkibleri “…den murād” biçiminde 

yapılarla açıklamaktadır. Aşağıdaki ilk beyitte “ٝنا” kelimesinin Arapça ve 

Farsçadaki anlamını verip Farsçadaki anlamın buraya uygun olmadığını ifade 

etmektedir.  İkinci beyitte ise “zikr-i kalp”le “Allah‟ın dışındaki her şeyi, kendi 

özünü ve fikirlerini ortadan kaldırıp mutlak varlığı yani Allah‟ı ispat etmek, yok 

olmakla var olmak ve kalbini aşk ile doldurup başkasına yer bırakmamak” 

anlamının kastedildiğini “…den murād” ifadesiyle izah etmektedir.  

                                                           
134
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ذٍد كْٜ ٝناٟ قن٠ّ٣ٝ ًان   

ٍٓد ٍٓد ٌٓ٘ه قن٣ّٝإ ٌٟٞ         

 burada ǾArabįdür eżdād luġatlerdendür. Burada murād öte dimekdür. Ammā ٝنا

ǾAcemde ورا lafžı ora dimekdür ve andan muħaffefdür yaǾnį aňa ve anı dimekdür bu 

maĥalle yaķışmaz
136

  

 

 إ ًكا ٣ًٞك ـكا او تٜه ٗإ

 ٓرو٠ ٣ًٞك ـكا او ػ٤ٖ ظإ                                                          

 

źikr-i ķalbden murād māsivā fikrin ve kendü özin ve ħavāŧırın lā ile nefy ü refǾ idüp illāllāh 

mevcūd-ı muŧlaķı iŝbāt idüp ġayrı ħayālinden yoķ olmaķla var olmaķdur ve ķalbini Ǿaşķ ile 

ŧoldurup ġayra yer ķomamaķdur
137

  

 

3. Sivasî, beyitteki kelimelerin tek tek veya bir bütün hâlinde sözlük anlamlarını ve 

fiillerin dilbilgisi bakımından tahlilini verdikten sonra “maǾnā” başlığı altında şerh 

ettiği beytin Türkçe çevirisini yapmaktadır. Türkçeye çevirdiği bu kısmı da “ya‟ni” 

bağlacıyla açıklamaktadır.  

 

خفته  است و كوته كن خطابٍٓرٔغ    
   اٟ ـط٤ة ا٣ٖ ٗوُ ًْ وٕ ذٞ تهاب

 gelür. Kūte kūtāh meh māh şeh şāh reh rāh gibi ĥaźf-ı ـٞا٤ٗك ism-i mefǾūldür ism-i fāǾil ـلرٚ

elif ve iŝbāt cāǿizdür. وقٕ ,زن lafžından emrdür. Ur dimekdür. ػ٠ِ ,ته maǾnāsınadur. MaǾnā 

diňleyici uyumuşdur ħiŧābı ķıśa ķıl ey vāǾiž bu naķşı az ur śu üzerine. YaǾnį maķām-ı 

ıŧmįnān ve temkįne ķadem baśmayup telvįn ü bį-ķarārlıķda ķalup śu gibi her esefle meyl 

idüp bir arķda ŧurmayan sālike ve śıbġatullāh ile yaǾnį śıfat-ı muĥabbet ve Ǿilmullāh ile 

boyanmayup her çanaķdan ve her gördügi žarfdan bir reng ü pās u jeng alup her āteş ile 

ķaynayan ve her yil ile ırġanan ve her türāb ile bulanan ŧālib ki gözi baķarken uyur ħˇāba 

düşmüşdür
138

  

 

4. Şerh esnasında kelime veya kelime gruplarının hem beyitte hem de beyit 

dışında geçen anlamları için Nimetullah ve Hisarî gibi lügatçilerin 

lügatlerine; açıklamalar için Tefsîr-i Kebîr, Hâşiye gibi dinî ve Reşahat gibi 

ilmî eserlere başvurmaktadır. Aşağıda verilen ilk örneğin ilk cümlelerinde 

zenbûrun bal ve eşek arısının ikisini de içine alan anlamının olduğu 

söylendikten sonra bu bilginin Nimetullah ve Hisarî‟de geçtiği ifade 

edilmektedir. İkinci örnekte  beden ve yüreğin fanî olup ruh-i kudsinin ise 

yaratıldığı hâlde fanî olmadığını belirttikten sonra ehl-i sünnette ruha fanî 

demenin küfür olduğuna değinmekte ve bu bilgilerin Fahrettin Razî, Gazalî 

ve Kurtubî‟nin tefsirlerinde geçtiği bildirilmektedir.  
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 ٛه قًٕٝٞ وٗثٞن ـٞنق  ٗهاو ٓؽَ

ق٣ٌه ػ٤ٌٍَُٚ ِك و٣ٖ ٤ُٗ ٝ وإ   

 fetĥ-i zāyla ism-i Ǿāmdur bal u merkeb arısına şāmildür NiǾmetullāh u Ĥiśārį’de وٗثٞن

mesŧūrdur. Ammā ǾArabį luġat kitāblarında żamm-ı zāyladur. MaǾnā her bir dürlü arı yaǾnį 

merkeb arısıyla bal arısı bir çiçekden yediler ve bir śudan içdiler birinden nįşter ve birinden 
bal oldı yaǾnį ٝا٠ٌٌِ ٌثَ نتي لُال ŧıbaķınca nefsi ĥaķ yola yollayan naĥl gibi her şeyden bir 

ħaber-i Ǿirfān alup ķalb ħānesinde ķoyduġı tevĥįd çiçekleri ĥalāvet-i įmān u münācāta ve 

leźźet-i ŧāǾāta tebdįl olup fenā ġamınuň acıları ķalķar belki niçeleri de şįrįn dehen ider…
139

 

 

…Bu beden ve nicār-ı meźkūr maħlūķeyn-i fānįyeyndür. Ne ezelį ve ne ebedįdürler. Ammā 

ol cism-i laŧįf ki rūĥ-i ķudsįdür ezelį degüldür Zįrā maħlūķdur. Ammā ebedįdür fānį olmaz. 

Fenā bulur dimek küfürdür ehl-i sünnet meźhebinde. Tefsįr-i Kebįr ü Ķurŧubį vü Ġazālį 

yazmışlardur…
140

  

 

5. Sivasî, beyitlerin şerhinde ayet ve hadislere başvurarak şerhini kesin 

olduğuna inanılan delillerle desteklemektedir. Bu durum onun naklî 

ilimlerle ilgili bilgisini gösterdiği gibi şerhini delillerle inandırıcı kılma 

isteğini de göz önüne sermektedir.  

 

Suǿāl insān mevtle maǾdūmlugı fıķh ve baǾżı kütüb-i kelāmda mesŧūrdur. Cevāb şühūd u 

baśįret śāĥibleri didiler ki mevtle beden daħi yoķ olmaz ancaķ eczāsı müteferriķa olur 

nitekim fuĥūl-ı ehl-i kelāmdan naķli ǾArabįce gelse gerek fekeyfe suǾedā ervāĥı ĥaķķında 
buyurur ki  ٖك٢ ٌث٤َ هللا آٞاذاتَ اؼ٤اء لتلواٝالذؽٍثٖ اُم٣

141
 ķatelūdan śoňra iĥyā lafžı tamām ehl-i 

kāfįdür ve eşķıyā ervāĥı ĥaķķında delįlimiz bu ki resūl (asm) emvāt-ı kefere üzerine ŧurup 

adlu adıyla bir bir çaġırup derdi yā fülān baňa Rabbim vaǾde etdügi nuśreti buldum siz de 

vaǾįd olan Ǿuķūbeti ve Ǿaźābı buldunuž mı didügünde aśĥāb eyitdiler mevtā nice işidür ve 

nice söyler ĥażret (asm) eyitdi anlar sözden daħi işidicilerdür lākin cevāba ķādir 

degüllerdür. Pes mevtādan ķudret giderse Ǿilm ķalduġına bu şāhiddür. Ǿİlm ħōd ĥayātsuz 

muĥāldür mevtā ĥaķķında olan aħbārı tefaĥĥuś idene delāǿil çoķdur. Ve şerǾde mevtānuň 
śıfatı tebdįl olmaz ancaķ menāzili tebdįl olur ki 142المبر روضت من رياض الجنت اوخفرة الح  dir. 

Pes ĥaşr u baǾŝuň maǾnāsı Ǿademden śonra vücūd degüldür Belki rūĥa bir ķalıb virilmekdür 

ki rūĥ nevbet-i ŝāniyede anda taśarruf ide ki imdi ebkārü’l-inkārda suǿāl ĥaşr-i ecsād cesedi 

įcāddan śoňra iǾdām mıdur yāħūd bedenüň eczāsı ŧaġılduķdan śoňra ictimāǾ mıdur cevāb 

ĥaķ budur ikisi de mümkindür ĥāleynden birin muħaśśaś delįl yoķdur
143

 

 

 

6. Anlatılan konuyu özetlemek ya da anlaşılır kılmak için Arapça, Farsça ve 

Türkçe mısra, beyit ya da şiirlerden (hem kendi hem başka şairlerin şiirleri) 

örnekler vermektedir. Kendi şiirlerini “li-muharrihî” başlığı altında; başka 

şairlerin şiirlerini mahlaslarıyla ya da “beyt, kıt‟a…” başlıkları altında 
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vermektedir. Örneğin aşağıda insanın değerinin dışına bakarak değil içini 

görerek anlaşılacağını ifade ettiği bölümde Kasımî‟den Farsça bir beyitle 

durumu özetlemektedir. Başka bir beytin şerhinde ise “li-muharrihî” 

başlığıyla kendi şiirinden örnek vermektedir.  

 

Muĥaśśılı insān dedükleri genc-i ĥaķdur ve bāŧınį bir nesnedür śūretle bilünür degüldür 

eger sen ķadd ü şekle nāžır iseň ĥaķįķat-i insāniye ŧuyamazsın imdi śūreti ķoyup sįret 

Ǿālemine giregör tā andan ne leźźet ü śafā var göresin Ķāsımį  

ُمّخ ذٖ ٓاٗكۀ ًٝهٗٚ ذهاا٤ٌه              

 چٚ ػ٤ّٜا  ًٚ قن ِٓي ظإ ٤ٜٓا ٤ًٗ  

Ammā bu Ǿāleme girmege taśfiye-i ķalb şarŧdur anuňiçün buyurur
144

  

 Li-muĥarririhi  

   LaǾl-i leb-i gülgūnı reng virdi ķamu kevne  

   Ķızıl delüdür ĥattā ol meygededen mey-nāb
145

  

 

7. Beytin mahiyetine göre zaman zaman bir sayfayı geçecek kadar uzun 

açıklamalarda bulunan Sivasî, zaman zaman da tercüme niteliğinde bir ya da 

iki cümlelik açıklamalar da yapmaktadır. Aşağıda altı çizili gösterilen iki 

beytin (124. ve 125. beyitler) şerhleri buna örnek olarak verilebilir.  

 

 ًلد ٤ُٝثٌٞا ًص٤ها ًَٞ قان

  ذا ته٣ىق ٤ِه كَٙ ًهقًان               

 كَٙ ًهقًان dedi ķulaķ ŧut tā döke südi ٤ُٝثٌٞا ًص٤ها den mużāriǾdür. MaǾnā‟ن٣فرٖ ,ن٣ىق

. ك٤ِٙؽٌٞا ه٤ِال
146

 yaǾnį az gülsünler ki bu fenāda gülecek nesne yoķdur ve ħandānluķ yeri 

degüldür. Beyt   

 چٚ تفّك ٓهقنا ا٣ٖ ٌلِٚ ا٣ّاّ

 ًٚ ٣ي ٣ي تاو ٍٗراٗك ٌهٗعاّ

Bilürsin ki ŧaşı başa urup ĥużūr ideyin diyü ne ķadar çalışsan belā vü ġamuň ve žaĥmet ü 

bāruň artar. Çūblükden Ǿıŧr u bahār isteyen sefįh gibi cennete maħśūś olan śafā-i bį-ġamı 

dünyāda istedügüň içün çoķ aġla ki yerüň üsti dār-ı ġafletdür ve altı maĥall-i ĥasretdür. 

Tenbįh kümmel dediler ki ķul ġam u zaĥm çeküp cebbārlık śıfatın görmekden murād zārį 

ve tevbe etsün diyüdür ve ol görmenüň śıĥĥatine Ǿalāmet münācāta meyl idüp 
ħarābātįlikden ve ħarā[bā]tįlerden kesilmekdür كأُٜٜا كعٞنٛا ve nefsinde rıżā bulursa şükr 

gerek şekvā vü saħŧ bulursa tevbe vü tażarruǾ gerek ve ŧālibüň maŧmaĥ nažarı sabıķa-i 

Ǿināyet-i ezelįye gerek ve ol Ǿināyet-i bį-Ǿilletden ricāsın bir laĥža kesmeyüp istiġnādan 

śaķınup ac dilenci gibi ķapuda mülāžım gerek ve ĥaķķuň azını çoķ bilmek gerek ki Ķāsımį 

buyurur   
٠قانّ ذٜ ٠قٌد ٝقُ  

٠ٝوٗانؿْ ـٞاْٛ قٛ  

ٟچى ٠اُِّٜ ٠ٔ قن٣ّْٝ ِٝ  

 ٣كٙ قن٣ّٝها

yaǾnį elüm ve göňlüm boşdur bu iflās ġamından beni ķurtar Şeyǿullāh ide geldüm bir nesne 

vir ne olursa olsun hemān senden olsun ve daħi istiġnā-yı ĥaķdan ķorķup red ħavfından 

ditremek gerek ve bunı düşünmek gerek ki Allāh teǾālā ķulun sevse aňa ġaybını açar ve 
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aġladur sevmedügine bildürmez. Pes cehl Ǿaybından büyük Ǿayb olmaz imdi hįc aġlayacaķ 

bulamazsa aġlayacaķ bulmadıġı kendü Ǿaybına körlügünden idügin dü[ş]ünüp bu cehl ü 

Ǿamā ile ölmek ħavfından aġlamaķ gerek ki
147

  
 آـه ٛهڭه٣ٚ او٣هاـ٘كٙ ا٣ٍد

 ٓهق آـهت٤ٖ ٓثانى ت٘كٙ ا٣ٍد

 .den vaśf-ı terkįbįdür’ت٤٘٘كٙٔ آـه ,آـهت٤ٖ lafzından ism-i maśdardur. YaǾnį güliş ـ٘ك٣كٕ ,ـ٘كٙ

MaǾnā her aġlamaķ āħiri gülmekdür śoňun gören mübārek ķuldur. Pes āħiretde ħurrem ü 

ħandān olayın dirseň bunda bükādan ayrılma
148

 

 

8. Sivasî bazı beyitlerin şerhinde yaptığı açıklamalardan sonra akla gelebilecek 

soruları “suǿāl” ve cevaplarını “cevāb” başlığı altında dile getirmekte, kendi 

sorduğu soruya kendisi cevap vermektedir.  

 

suǿāl eger Ǿāriflik ĥāli ķalbįdür śūretle bilinmez anlarla nice olayın dersen cevāb her 

kimüňle ki muśāĥib ü hem-meclis olduķda ķalbüňden hevā-yı dünyā vü şehevāt-ı fāside 

çıķa yerine fikr-i āħiret ü muĥabbet gele ķįllerüň yumuşaya göňül Ǿalāyıķdan paklana 

böylelerle ol ve ayrılma ki bunlar mis-i ķalbüňe iksįr-i aǾžam u kimyā-yı ekberdür
149

 

 

Sonuç olarak, Sivasî’nin verdiği Arapça, Farsça ve Türkçe beyit örneklerine 

bakıldığında onun şiir bilgisinin, zevkinin ve dil yeteneğinin; ayetlere, hadislere ve tefsir 

kitaplarına yaptığı iktibaslara bakıldığında eğitiminin ve bilgi birikiminin zenginliği göze 

çarpmakta; klasik şerh geleneğindeki çabası ve başarısı ön plana çıkmaktadır. 

 

1.3. ġerh ġablonu
150

  

 

ْ٘كَۀ ذٖ ناو پاٟ ظإ تٌٖ ًُ  

 ذا ً٘ك ظٞالٕ ت٤ٌهق إ چٖٔ

 

 

NiǾmetullāh eydür ًٙ٘ك kāf-ı ǾArabįnüň fetĥi ile ħendeķ ve śu bendi 

dimekdür. Ammā kāf-ı ǾArabįnüň żammı ile omca ve kelebce ki ŧutsaķlaruň 

ellerine urdular ve ŧoġanuň ayaġı baġıdur burada żamm-ı kāfladur fetĥle de 

mecāzen mümkin ise de. ٖٔإٓ چ aślında ٖٔقنإ چ’dür edāt-ı žarf maĥźūfdur.  
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MaǾnā ten bāġını cān ayaġından ķurtar. Tā ol çemenüň çevresine 

ŧolaşasın. YaǾnį taǾalüķāt-ı cismiyye ve selāsil-i beşeriyye ve murādāt-ı nefsiyye 

ki murġ-ı cānuň duzaġıdur ve hümā-yı rūĥ-ı ķudsįsinüň ayaġı baġıdur cān u 

dilüňi andan ķurtar. Tā arż-ı ĥaķįķatüň çimenzārında ve Ǿālem-i aħiretüň serāy u 

gülzārında ervāĥ-ı muķarrebįn ile ŧayerān idesin.  

 

Tavżįĥ ü Beyān burada ĥażret-i Mollā maǾrifet bābında ķalbüň śayķalin 

emr idüp baǾde ķulaķ u göz ü burun u aġız ve sāyir aǾżāyı [42b] icmālen her 

birin bir beytde derc etmekde imā vardur ki ķalbi bilmek dilin ve śayķallamaķ 

dilin Ǿasākir ü tevābiǾi bilmeyince ve tābiǾ etmeyince olmaz. İmdi cümle 

Ǿasākirden ķulaġı istimāǾ-ı kelime ĥükmüne ħarcayup gerekmezi diňlememek. 

Ve gözi ġayrete baķdırup ĥarāmdan śaķlamaķ gerekdür ve ġayrı daħi ke-źālik. 

Lākin bu ālāt-ı žāhire maĥallinde ķullanmaġa ķalbe baǾżı ālāt-ı bāŧına gerek ki 

ĥavāss-ı ħamse-i bāŧınadur. Ki ķuvvet-i ħayāl ve ķuvvet-i tefekkür ve ķuvvet-i 

ĥıfž ve ķuvvet-i vehm ve ķuvvet-i teźekkürdür. Bunlaruň maķāmı dimāġdadur. 

Tafśįli kelām kitāblarınuň muŧavvelātındadur. Ve her birinüň muǾayyen ħıdmeti 

vardur. Bu ālātuň birine ħalel gelse kār-ı insān muǾaŧŧal olur. Ve bu Ǿasākirler 

ķalbüň taśarrufuňdadur ķulaķa iźn virse işidür ve ġayrı ĥavāss-ı ħamse-i žāhire 

böyledür meŝelā ķalbüň iźni ile göz görür el ŧutar ayaķ yürür ve cümle aǾżā dile 

muŧįǾdür hįc muħālefet idemezler melāǿike ĥaķķa muħālefet idemedügi gibi tā 

bir [i]ki gün teni śaķlayup āħiret ticāretin ide ve vaŧan-ı aślį seferine zād ide. Pes 

bu ten dil memleketidür ve dest ü lisān u pā vü ġayrı aǾżā ehl-i śanāyiǾ gibidür 

ve aħlāķ-ı nefsāniyyeden meŝelā şehevāt-ı Ǿameldār gibidür žuhūr-ı insān u 

beķā-yı nesliçün maħlūkdur. Ġażab şaĥne-i şehrdür. Nefs ü şeyŧāna muħālefet ve 

Ǿinād u cihād çün maħlūķdur. Ammā şehvet ĥarįś ü keźźābdur vezįr-i Ǿaķla 

uymayup şehrde bildügin etmek ister. Ġażab ise müfsid ü şerįr ü ħūn-rįž ü tįzdür 

ķahr u taħrįb ister. Eger pādişāh-ı ķalb Ǿaķlı vezįr idinüp aňa ŧanışup bu ikiye 

ķalb Ǿaķlı taslįŧ iderse şehr emįnlik ve düzenlik olup ħıdmetlerin görüp mesǾūd 

olurlar neǾūźubillāh Ǿaķl bu iki žālime uyup anlara fesādda müttefiķ olursa 

memleket-i ķalb ħarāba varup pādişeh daħi Ǿadl ü żabŧ-ı memleket etmekiçün 

đāllin ü maġđūbįnden olur. Eger pādişeh eger vezįr iltizām-ı mā-lā-yelzem ve 

iǾtiyād-ı mālāyaǾnį ile luǾb u śayd ve seyr-i śaĥrāya [43a] ve çalġulara 
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muķayyed olup aĥvāl-i lāzime-i pādişāhiyye unutsa Ǿāķıbet yer yerin Ǿadüvler 

musallaŧ olup yine vilāyet ħarāba varur ikiden ħālį olmaz yā uyanur tedbįr-i 

memlekete başlar yoķsa vilāyetden de geçüp memleket küfr ü fücūrla ŧolar yād u 

baġį musallaŧ olur. İmdi pādişāh-ı rūĥ taǾalluķāt-ı bedeniyyei ķoyup yaǾnį seyr-i 

kenār u taķayyüd-i dįvārdan fāriġ olup bu şehrüň içinde ķalb dirler bir taħt-ı 

sulŧānį vardur ve anda įmān u Ǿirfān dirler maħžūn olmuş bir cevher-i raĥmānį 

ve tevĥįd dirler bir sikke-i yezdānį ve bir mihr-i sübĥānį vardur beni aňa pāsbān 

ķodılar dįvār-ı teni aňa ĥiśār yapdılar diyü iķdām gerek ve illā ħāyindür.  

 

     Li-muĥarririhi  

                  ٓهاقن ناٙ َٝٔ ٣انچٚ ذ٤ٌٖٔ ٝچٚ ا٤ٔٚ٘إ 

        ؼهي اكـإ ٤ٌٓه قٗك ـكا تٜره تٔ٘ىُٜا                    

 

 

Şerh-i Cezîre-i Mesnevî’nin şerh şablonuna bakıldığında Sivasî’nin ilk bölümde 

metnin aslına yer verdiği, ikinci bölümde beyitteki bazı kelimelerin lügatlerde yer alan 

anlamlarını söyleyip dilbilgisi kurallarıyla birlikte açıkladığı, üçüncü bölümde “ma’nâ” 

diyerek beytin tercümesini yaptığı görülmektedir. Dördüncü bölümde ise beyti hadis ve 

ayetlerden iktibaslarla; dinî ya da farklı konulardaki kitaplardan örneklerle şerh etmektedir. 

Beşinci bölümde kendi şiirlerinden ya da başka şairlerin şiirlerinden örnekler vermektedir. 

Bu şerh şablonu bazı beyitlerde farklılık göstermektedir. Örneğin önceki bölümde örneği 

verilen soru-cevap şeklinde akla gelebilecek soruların değerlendirildiğine ya da şerhin 

sonunda örnek beyit verilmediğine de rastlanmaktadır.   
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM  

 

2. METĠN  

 

2.1. Metni Kurarken Ġzlenen Yöntem  

 

1. Metin yazılırken Times Turkish Transcription yazı fontu kullanılmıştır. 

2. Özellikle Farsça, Arapça kelime ve eklerin  bitişik ya da kısa çizgi ile 

yazılmasıyla ilgili bütünlük sağlamak için İsmail Ünver‟in “Çeviriyazıda Yazım Birliği 

Üzerine Öneriler”151 makalesindeki esaslara uyulmaya çalışılmıştır.  

3. Metin neşredilirken müellif hattına en yakın nüsha (Esas alınan nüsha, 

müellif hattından istinsah edilmiş -ferağ kaydında not edilmiş-, en eski tarihli ve tam nüsha 

olması, dil ve imla özelliklerinin yazıldığı dönemi yansıtması nedenleriyle) esas olarak 

kabul edilmiş, yeri geldiğinde diğer nüshalardaki daha uygun olan varyantları da tercih 

edilmiştir.  

4. Metnin manzum kısımlarında vezin gereği veya metnin tamamında anlam 

bakımından yapılması zaruri türlü eklemeler ve metin tamirleri köşeli parantez [ ] içinde, 

okunamayan kelime ve kelime öbekleri metin içinde (…) işaretiyle gösterilmiş ve aparatta 

da belirtilmiştir. Okunduğu hâlde anlamlandırılamayan kelimelerin yanına ise (?) işareti 

konulmuştur.  

5. Arapça, Farsça ibareler, beyitler, iktibaslar, kelam-ı kibarlar, ayetler, hadis 

ve hadis-i kudsîler tırnak içine alınmaksızın Arap harfli olarak yazılmışlardır. Anlama etki 

eden Arapça kısımların kaynakları ve anlamları; kaynağına ulaşılamayanların ise sadece 

anlamları aparatta verilmiştir. 

6. “içün, “çün” gibi edatlar metin içinde bitişik yazılmışsa aynen görüldüğü 

biçimiyle transkribe edilmiştir.  

                                                           
151

 İsmail Ünver, “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Turkish Studies S. 3/6 Sonbahar, 2008, s. 

1-45.  

1
Rectangle
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7. Metinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamışsa kaynaştırma ünsüzü 

eklenmeden metin olduğu gibi aktarılmıştır.  

8. Manzum kısımlardaki vezin bozukluğu dipnotta gösterilmiş, ünlü ulamaları 

alt çizgiyle birleştirilerek vezne dikkat çekilmiştir.  

9. “Zâil”, “nâil” gibi hemzeli kelimelerin yazımında metne uyulmuş, metinde 

ye ile yazılmışsa ye‟li (zâyil, nâyil); hemzeli yazılmışsa hemze‟li (zâ‟il, mâ‟il) biçimleri 

tercih edilmiştir.  

10. Metinde okunamayan ya da anlamı karşılamayan kelimeler için başka 

nüshalara başvurulmuş, anlama uygun şeklin tespit edilmesi hâlinde bu bilgiler aparatta 

gösterilmiştir. Önce ana metne alınan ve doğru olarak kabul edilen şekil verilmiş, iki nokta 

işaretinden (:) sonra diğer nüshalardaki varyantlar gösterilmiş, boşluktan sonra da asıl 

metne alınmayan şeklin bulunduğu nüshaların rumuzlarına yer verilmiştir.  
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2.2. Transkripsiyon Alfabesi  

 

SĠMGE GÖSTERĠM SĠMGE GÖSTERĠM 

 a, ā ُ ş آ,ا

 a, e ْ ś ا,أ

 ǿ ٖ đ, ż ء

 b ٛ ŧ ب

 ž ظ p پ

 Ǿ ع t خ

 ġ ؽ ŝ ز

 f ف c ض

 ķ م ç چ

 k ى ĥ غ

 ħ ٍ l ؾ

 d ّ m ك

 ź ٕ n ل

 r ٞ v, o, ö, u, ü, ū ه

 z ٙ h, a, e ى

 j ٟ y, ı, i, į, ā ژ

ً s ـٞا
152

 ħˇā 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152

 Vâv-ı ma‟dule (okunmayan vav) “ ˇ ” işaretiyle gösterilmiştir.  
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2.3. Transkripsiyonlu Metin  

 

[1b] Bismillāhirraĥmanirraĥįm 

Ĥamd-ı nā-maǾdūd ol ĥażret-i mübdiǾ-i bedāyiǾe lāyıķ ve ŝenā-i nā-maĥdūd ol źāt-ı 

muħteriǾ-i śanāyiǾe muvāfıķdur ki her źerre-i mevcūd u her dāħil-i dāyire-i vücūd anuň 

vücūb-ı vücūduna delįl-i ķāŧıǾdur. Ve sipās-ı bį-ķıyās ol rabbü’l-cinni ve’n-nāsa sezādur ki 

terkįb-i mümkināt ü nižām-ı mevcūdāt anuň vaĥdet-i źātına burhān-ı sāŧıǾdur. Bir źātdur ki 

źevāta beňzemez ki keyf ü kem ü eyn ü infiǾālden müberrā ve cevheriyye vü Ǿarażiyye ve 

ittiśāl ü infiśālden muǾarrādur Ǿaķl-ı dūr-bįn ufķ-ı źirve-i kemālini göremez ve śıfātı ġayr-ı 

śıfata mānend olmaz. Vehm-i tįz-sürādıķ-ı celāline iremez. Hümā-hāy-ı bį-hemtā-yı 

ħavāŧır-ı pür-himem bir dem hevā-yı rubūbiyyetinde per açup uçamaz. Ve ŧāvūs-ı pür-

ġayret ü nāmus olan ādemį ķāmūs-ı ceberūtunda seyāĥat idemez. Ĥumāmāt-ı kerrūbiyyūn 

ķażā-yı lāhūtında seyāĥat idemez. İlāhį sırr u vaĥdetüň ve sāǾat-i ħalvetüň ĥaķķiçün ve 

subuĥāt-ı celālüň ile münevver olan ķulūb-ı Ǿāşıķāniçün ve nefeĥāt-ı viśālüňle muǾaŧŧar 

olan enfās-ı śādıķāniçün ve imtiĥānāt-ı đārbuňa boyun śunan erbāb-ı derd içün maĥvile 

secdeye düşen rūy-ı zerdiçün nažm  

 ػّىذ٠ ًٖ ٠ُ ٓكانا ٓوٕكا ك٠ ًَ ٤ٌه

Dįde vir yüzüň [2a] görem tā ؿ٤ه َّ َّ ق٣ه ً ً 

 

Muŧlaķā mevcūd sensin çünki her mevcūdda 

Vāĥidim sen baňa manžūr ol ķamu maǾdūdda 

 

ǾĀlemi baňa beni Ǿālemlere mirǿāt ķıl  

Leźźet-i şehd-i şühūduňla şehįd it yā celįl 

 

ǾAynumı aç vechüňiçün ķılmayam ġayra nažar 

ķurretü’l-Ǿayn it liķāňı vir ĥaķįķatden ħaber 

 

Vālih-i ĥayrān ķıl Ǿaşķ u hevāňile beni 

Ben kendüm ķılam tecellį tā senüň ile seni 

 

Ey devā-yı Ǿilletim keşf-i ġumūm u kürbetim 

Źevķ ü rūĥ u rāĥatim rabb-i mucįb-i daǾvetim 
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Dünye vü uħrām sensin Ǿizzetim hem devletim 

Ey enįs-i vaħşetim sensin naǾįm ü cennetim  

 

Ķalb ü dilden sür gider źikrüňden özge leźźeti 

Bulmayam eglence hįç Ǿaşķuňla bulam rāĥatı 

 

Ķıl beni zār u nizār pür-ĥanįn ü pür-enįn 

Vech-i sācid Ǿayn-ı sāhir demǾ-i sāǿil külli ĥįn 

 

Kimse Ǿaybum örtemez kimse śınuķum śaramaz 

Çekmeseň sen kendülükle saňa Şeyħį varamaz 

ve śalavāt-ı nāmiyāt-ı bį-ġāyet ü bį-intihā ol server-i serįr-i Ǿālem-i hüdā ol ŧūŧi-i ħōş-śadā-i 

153
 ol bülbül-i pür-nevā-yı feraĥ-fezā-yı ٝٓا ٣٘طن ػٖ اُٜٟٞ

154
 ol sitāre-i  كا ٝؼ٠ ا٠ُ ػثكٙ ٓا اٝؼ٠

saǾd-baħt-ı 
155

ٝأًُّ ٝاُٙؽ٠ ol āfitāb-ı pür-żiyā-yı śaĥrā-yı ٝ اُ٘عْ الا ٟٛٞ
156

 ve müşāhid-i 

meşāhid-i 
157

اق ٓا نأٟ -ġayāhib-i Ǿālem-i ġayy u cehlüň żiyāsı dil-i ħastegān u bį ٓا ًمب اُلٞٔ

çāregānuň şifāsı śaffahā-yı śudūr-ı asfiyānuň śafāsı ve serįr-hāy-i sįne-hāy-ı ŧāǿife-i 

süniyye-i seniyyenüň senāsı cevāhir-i Ǿirfān u Ǿulūmuň maǾdeni nuķūd-ı vaĥyüň maĥzeni 

mihr-i āsmān-ı nübüvvet ü risālet āfitāb-ı semā-yı Ǿizzet ü celālet żābıŧ-ı Ǿālem-i melekūt u 

ceberūt muķtedā-yı heme-Ǿalem şeh-bāz-ı meydān-ı lāhūt [2b] ve murtażā-yı nevǾ-i benį 

Ādem delįl-i rāh-ı kemşūdegān ķulavuz-ı ķāfile-i māndegān śāĥibü’l-ĥakķu’l-Ǿažįm ve 

menbaǾu’l-muǾcizātü’l-Ǿacįbetü’r-raǿūfü’r-raĥįm li’l-ħalāyıķ ve maǾdenü’l-esrārü’l-ġarįbe 

imām-ı enbiyā-i ižām ve şifā-yı marażā-yı cehālet hümām-ı evliyā-i kirām ve muĥyį-i 

emvāt-ı đalālet ħātimü’l-enbiyāi ve’l-mürselįn seyyidü’l-evvelįn ve’l-āħirįn muśliĥu’l-

fesādāt bāǾiŝ-i vuśūl-i murādāt Muĥammed Muśŧafā aleyhi mine’ś-śalāvāt ez-kāhā ve 

mine’t-teslįmāt innemā-hā cenāb-ı şefķat-meǿablarına olsun ki anuň şeref-i vucūdı ile 

ķulūb-ı Ǿulemā būstān-ı pür-bahār-ı şeriǾat oldı. Ve dil-hāy-ı Ǿurefā anuň luŧf-ı vücūdı ile 

cinān-ı pür-ežhār-ı ŧarįķat oldı. Ve anuň feyż ü mededi ve himem-i bį-Ǿadedi ile Ǿalem 

āyine-i nümāyende-i rūy-ı ĥaķįķat oldı. Ve śad hezār āŝār-ı ravĥ ü reyĥān ve nesįmāt-ı 

marāż-i ĥażret-i Ĥannān ži’l-enǾām aśĥāb-ı kirām u aĥbāb-ı fiħām üzerine olsun ki her biri 

ĥāfıžān-ı kemālāt-ı pür-nikāt-ı Muĥammediyye ve nāśırān-ı dįn-i metįn-i pür-berekāt-ı 

                                                           
153

 Necm, 53/3. Ayetin manası: “O nefis arzusuyla konuşmaz.” 
154

 Necm, 53/10. Ayetin manası: “Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi.” 
155

 Necm, 53/ 1. Ayetin manası: “ Battığı zaman yıldıza andolsun ki…” 
156

 Şems, 91/1. Ayetin manası: “Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığa…” 
157

 Necm, 53/11. Ayetin manası: “Gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı.” 
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Aĥmediyye ve bāġbānān-ı gülzār-ı nübüvvet ve rāz-dārān-ı esrār-ı fütüvvetdirler. Lā-

siyyemā ol çār-yār-ı śādıķ-ı pür-kerāmet çār-kūşe-i ħāne-i nübüvvet çār-dervāze-i medįne-i 

fütüvvet üzerine olsun ki nažm  

Her çehār āfitāb-ı cūd u himem  

Baĥr-i śıdķ u ĥayā vü Ǿadl ü kerem  

 

dirler. BaǾde ol eǿimme-i erbaǾa üzerine rıđvān dāǿim olsun ki her biri müctehidün fi’d-dįn 

olup şerįǾat-i Muĥammediyyei ižhāriçün çār-çerāġ-ı münevvir-i millet meśābiĥ-i ħānedān-ı 

hidāyet şümūs-ı semāǿü’l-Ǿirfān büdūr-ı leyāli’z-zamān menābiǾ-i meǾārif-i rabbāniye ve 

meǾādin-i leŧāǿif-i subĥāniye Ǿavālimü’l-maǾķūl ve’l-menķūl eǿimmetü’l-Ǿulūmü’l-fürūǾ 

[3a] ve’l-uśūldürler. Lā-siyyemā ĥażret-i seyyidü’l-müctehidįn vāriŝ-i zübde-i Ǿulūm-ı 

seyyidü’l-mürselįn śāĥibü’ź-źihnü’l-viķād ve’r-reǿyü’ś-śāyib-i źü’ŧ-ŧabǾu’n-naķķād ve’l-

fikrü’ŝ-ŝāķıb-ı sirācü’l-ümme mubŧil-i ehlü’l-bidǾa ĥüccetü’l-ĥaķķi Ǿalā’l-ħalķ el-mürşidü 

li-ehli’đ-đalāl ve’z-zalaķ Ebū Ĥanįfe NuǾmān bin Ŝābit el-Kūfį üzerine rıđvān-ı ebedį luŧf-ı 

ser-medį olsun ki [hādi-i rāh-ı hidāyet ve pişvā-yı reh-nümā-yı ŧarįķ-i şerįǾat olup]
158

 

anuňla güm-rāhlıkdan emįn ve saǾādet-i dāreyne ķamįn olduķ. Müctehidįn ve erbāb-ı 

tercįĥe ve muĥaddeŝįn
159

 ve aśĥāb-ı taśĥįĥe ve müfessirįn-i Ķurǿān-ı metįn ve muvażżıĥįn-

i sırr-ı Ǿilm-i yaķįn olanlara rıđvān dāǿim olsun ki śad zaĥmetle ümmete reh-nümā oldılar. 

Ve sāǿir şerrāĥ u muĥaşşiyyįn-i cemįǾ Ǿulūmuň maķāmāt-ı rāfiǾa ve raĥmet-i vāsiǾa ile 

iġtināmları ziyāde ola. Ġıbbe hāźā şol erbāb-ı ķulūb ki bevāǾiŝ-i feyż-i süyūb-ı ġuyūb 

pādişāhān-ı pür-şevket-i mülk-i ġayb ķāhirān-ı Ǿasākir-i mužlime-i şükūk ü cümle rayb 

ŧabįbān-ı dil-ħastegān nāžımān-ı enfās-ı nüfūs-ı müteferriķa vü dem-i bestegān elest 

şarābınuň mestleri nįstlik Ǿāleminüň hestleri Ǿaşķ mey-ħānesinüň pįrleri Ǿasākir-i 

ķudsiyyenüň mįrleri sāǾid-i saǾādetüň şeh-bāzları sürǾat-i seyrde burc-ı suǾduň mümtāzları 

ġumūm-ı Ǿaşķuň mesrūrları ehl-i ħarābāt u fenānuň maǾmūrları melekût iķlįminüň sāyirleri 

ceberūt hevāsınuň ŧāǿirleri dil menşūrınuň nāzım u münşileri ve gönül kitābınuň şāriĥ ü 

muĥaşşįleridür. Allāh teǾālā anlardan daħi rāżı olup eĥibbā eger nām-ı
160

 emvātda 

olanlarınuň sırların maķdes ve Ǿālem-i ünsünde muġtenim ve münāśib [3b] vilāyetlerin 

dāǿim ü bāķį vü ķāǿim idüp Ǿazl u reddinden ve ĥicāb u Ǿitāb u seddinden maśūn idüp 

ķurbların ebedį vü  bāķį ve ŧalebeye dest-i mazhar-ı yedullāhların sāķį ide. Ve daħi ol 

                                                           
158

 Derkenarda yazılıdır ve metnin içerisine eklenip anlam tamamlanmıştır.  
159

 Bu kısımdan sonra “ve revān” kelimesi bulunmaktadır. Metnin anlamını bozduğu ve diğer nüshalarda da 

bulunmadığı için metne alınmamıştır.  
160

 Burada “eĥibbā eger nām-ı” kelimesi bulunmaktadır. Metnin anlamını bozduğu ve diğer nüshalarda da 

bulunmadığı için metne alınmamıştır. 
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ĥażret-i mübāriz-i meydān-i mücāhede ve ĥāżır-ı eyvān-ı müşāhede rāmį sehmü’l-himme 

ve dāfiǾü’l-ġumme ĥāmį-i ĥemāǿü’ŧ-ŧalebe sāķį-i semāǿü’l-ġayret aftāb-ı asmān-ı taĥķįķ ve 

mihr-i semāǿ-i tedķįķ śāĥib-i śıdķu’l-firāse vāriŝ-i Ǿilmü’l-verāŝe ve’l-firāse el-fāżıl fį 

sāĥatü’d-dirāse kaǾbetü’l-Ǿamel ve’l-Ǿilm ķıbletü’l-veraǾ ve’l-ĥilm śāĥib-i yaķįn-i bį-

gümān ħalvet-nişįn-i bį-nişān şemǾ-i meĥāfil-i Ǿāşıķān śubĥ-ı şebistān-ı śādıķān ĥażret-i 

şeyħunā ve Ǿammünā şemsü’d-dāreyn es-Sivāsį el-muŧahhar Ǿan külli źemįme ve (…) 

ķalb-i ķāsi ve dāfiǾ(…) ve žulmetü’l-vesvāsį min külli nās ĥażretlerinden Allāh teǾālā rāżı 

olup maķām-ı bį-maķāmda ķāŧın ve cemǾü’l-cemǾde mümekkin eyleye ki ĥayret baĥrına 

ġarķ olanlaruň elin alıcı ve đalālet vādįsinde düşenleri ķaldırıcı azmışlara yol gösteren az 

isteyenlere bol gösteren serāy-ı maǾrifetullāhuň ķapucısı vįrān göňül-ħānelerinüň 

yapucısıdur. ظىاٙ هللا ذؼا٠ُ ػّ٘ا ـ٤ه اُعىاء ٝ شثّر٘ا تعاٛٚ ك٠ أُؽّعح اُث٤ٙاء şiǾr  

 كِٞالٙ ٣ا ػثك أُع٤ك ُطؽد                                                   

ك٠ تٞاقٟ ٗلام اٝ تٞاقٟ اٌُثا٣ه                                                                          

                                              

ّْ )...( ُٖٔ قػا ُٚ اُؼاهثح اُؽ٠ٍ٘ ٝ  ٘ا ٝالاُِٜ ّٓ ههأ نإُِؽاء ُٖٝٔ ئـٞاٗ٘ا ٍُٝاالت٤٘ا ٓؽّهّ إُٔ٘ق ك٠ اُك٣ٖ ٝاالُ

 eŝer-i ĥāźā ol seyyār-ı saĥrā-yı dįn ve seyyāĥ-ı bādiye-i tefrįd ُلاذؽح ُٜما اُؼاظى ُْٜٝ ظ٘إ أُؤٟٝ

ve ol ŧayyār-ı semāǿ-ı yaķįn ve sebbāĥ-ı baĥr-ı tevĥįd güher-i tāc-ı Ǿilm ü maǾrifet zįver-ı 

rūy-ı şāhid-i ĥaķįķat [4a] maşrıķu’ş-şemsü’l-ezelį ve ehl-i Ǿaşķuň maĥbūbı ve güzeli şeh-

bāz-ı Ǿālį-maķām-ı dest-i Aĥmedį ŧāvūs-ı ħoş-ħırām-ı śaĥrā-yı Muĥammedį ki gevher-i 

kelimātı zįnet-i rū-yı cāndur ve aķdāĥ-ı elfāžı žurūf-ı mey-i Ǿirfāndur āgāh-ı esrār-ı Ǿālem-i 

dil ve mübeddil-i evśāf-ı āb u gildür ki muǾāśırlarından meşāyiħ-i Ǿižām ve kümmel-i 

kirām anuň āteş-i şevķinüň pervāneleri ve muĥabbeti derdinüň āvāreleri idi ve ġamı 

bāzārınuň ħarįdārları ve sülūki rāhınuň sebük-bārları idi.  

Nažmı anuň çü ıķd-ı dürr ü leǿāl  

Siĥr-i maŧlūlı ve mübāĥ ü ĥelāl  

 

Revzen-i dįde żiyā-sūzıdur  

Ravża-i sineye śafā sürendür  

 

Ħaste-i cānımuň necātı olan  

Mürde-i ķalbimüň ĥayātı olan  

 

Ĥażret-i ħıżr Big Celāleddįn er-Rūmį  
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Ķuddise sırruhu’s-sāmi  

cenāb-ı ķurbet-meǿāblarınuň Allāh teǾālā sırların muķaddes eylesün ki cevāhir-i aśdāf-ı 

Muĥammediyyenüň ħazįnedār u emįni olup Ǿarāyis-i ķulūb-ı Ǿuşşāķı zįb ü zįvere ġarķ etdi 

ve śūret güzellerine kesād virüp bāŧını žāhirden ĥaķįķati žılden fark etdi. Ve ol şuǾle-i 

şems-i Ǿirfān müteħallıķ-ı aħlāķu’r-raĥmān śāĥibü’l-mekįn ve’l-ıŧmįnān mažhar-ı sırr-ı  ِٚٔػ

اُث٤إ
161

 sįne-çāk-i Rūmį ki Vardar Yeňicesi dimekle maǾrūf ķaśabadandur anlaruň Ǿālem-i 

ünsde iġtināmın dāǿim ide ki sırr-ı Mevlānā ile śadr-ı maŧlaǾ-ı bedrleri münşeriĥ olup ol 

ħıżr-ı celālüň saŧr-ı miskįnleri žulumātında yaǾnį rāh-ı āb-ı ĥayātında buldukları dürer ü 

cevāhirüň envāǾını ve ġurer ü zevāhirüň aśnāfınuň müteferriķātın cemǾ etdi ve ol muĥįŧ-i 

cāmiǾü’l-biĥārdan enhār aķıtdı tā maĥbūbān-ı ilāhįden bu ķılāde teķallüd idenler cümān-ı 

taķlįdi bıraġup ĥüsn-i bį-bahā-i taĥķįķ śāĥibi [4b] olalar. Ve ol enhārdan niçe ŧarįķat 

yunmalıları ŧahāret įktibās idüp mā vü men daǾvāsından yaǾnį Ǿucb u kir ħabāŝetinden 

arınalar tā ki  ات٤ٖان ّٞ هللا ٣ؽّة اُر
162

 ħükmünce Ǿayn-ı cürm olan vücūdlarından rücūǾ idüp ve 

٣ؽة أُرطٜه٣ٖ
163

 müzdin bulalar ve gürūh-ı ervāĥ-ı muķaddeseye żamm olalar. Ve baķiyye-i 

selef-i meşāyiħ naķibe-i ħalef-i ehlü’l-maķāmü’ş-şāmiĥ selefü’l-aħlāf ve ħalefü’l-eslāf 

Dervįş Ǿİlmį Maķdesį’den de Allāh teǾālā rāżı ola ki ekŝerūn ħuśūśan ķavm-i Zile  ؼ٤ٔد اِٜٛا

حػٖ اُلرٖ ٝاُؽ٤ِ  bu cevāhir-i ķudsiyye muǾāmele ve murābahasından bį-ħaberler idi. Eyle 

beyān eyledi ki bį-minnet-i  pā her ŧālib-i ticāret sevād-ı aǾžam ve (…) cāmiǾ olan insān-ı 

kāmilüň ķalbi şehrine śad zaĥmet ü hezār ħıdmetle girüp cevāhir-i girān-māye alup aśśı 

içün iflāsların sermāye vü fenāların māye idüp kerįm ile bāzār olduġçün yoġı virüp var 

alup bįǾat-ı rābiĥa ve küffet-i rāciĥa saǾādetin bulalar.  

Aňıla Ǿaşķı bāzārında müflis  

Aňladı müflisün sermāyesidür  

peyveste źühdle ħuşk ü pejmürde ķalan dil bāġların śulanup maǾmūr ola. BaǾde bu dellāl-i 

bį-nevā vü pür-melāl ve ķalįl ü Ǿalįl-i pür-ibtiźāl ki ǾAbdülmecįd el-mulaķķab be-şeyħi ibn 

Ebi’l-leyŝ Muĥarrem ez-Zilį el-muĥtācįn ilā raĥmetü’l-celįlü’l-Ǿalįy el-mevķūf saǾādet-

hümā ila’l-luŧfu’l-ĥaķķı ve’l-celįdür anuň daħi ĥażret-i mübtedilü’l-aǾyān fesādın śalāĥa 

kesādın revāc u necāĥa döndüre ki mesfūr Ǿİlmį muķaddesi ĥażretleri ķaddesallāhu sırrahu 

baǾżı maĥalli tafśįl ve baǾżısın įcāz idüp ve herkesi kendü nefs-i nefįselerine ķıyās ile 

iżmār itmişlerdi ammā bu lāl-i pür-kelāl yine himmetleri lisānı ile tavżįĥ idüp bu cevāhir-i 

girān-māye[5a]lerüň nāmları nedür ve ecvedleri ķanķısıdur ve Ǿummān-ı muĥįŧ-i 
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 Rahmân, 55/4. Ayetin manası: “Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.” 
162

 Bakara, 2/222. Ayetin manası: “…Muhakkak ki Allah tövbe edenleri sever…” 
163

 Bakara, 2/222. Ayetin manası: “…temizlenenleri sever.” 
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Kurǿāndan her nevǾį ķanķı cānibüň dürr-i yetįm-i bį-mānendindür ve mecmaǾu’l-baĥreyn 

eĥādiŝįnüň ķanķı adasınuň ney-i pür-ķandįdür Ǿayān eyledüm ve şerĥe şürūǾdan evvel 

tebyįn-i luġat ve śoňra taĥķįķ ü taŧbįķ yollarından ħār-ı engārı ve ħāşāk-ı şübehātı giderüp 

mecrālara nişān eyledüm. YaǾnį her beytüň maǾnāsı ile taĥķįķ ve vicdān-ı sālike ne 

semtden ķābildür bildügim ķadar Ǿayān eyledüm ve izdivāc-ı sırr-ı Muĥammedį ile bu 

mevlūd-ı maǾnevį ki ŧoġdı ve bu sırr-ı şems-i ĥaķįķat ki ŧulūǾ itdi eĥade Ǿaşere ve elf 

rabiǾu’l-evvelinüň evāsıŧında idi kemā-kān mevlūdü’l-cismānį Ǿaleyhi’s-selām. Ve daħi bu 

iki baĥrįler meźkūr olan ebvāb u fuśūl-ı enhārınuň aślı ve Ǿummānı ve fihris-i mecmaǾınuň 

muĥįt-i bi-kerānı ki ġavvāś-ı baĥr-ı meǾānį maǾden-i sırr-ı sebǾu’l-meŝānį ħulāśa-i 

kevneyn nūru’ŝ-ŝeķaleyn mefħar-ı enbiyā Muĥammed Muśŧafādur bu cümle-i mücįrāt-ı 

aħlāķ-ı ĥasene-i enbiyā anuň ħulķ-ı Ǿažįmi deryāsından ķaŧre ve şiyem-i pür-kerem-i evliyā 

anuň şems-i ŧabǾından źerre iken muħtaśar-ı mezbūruň evvelinde ol sulŧānuň ki şānında 

denildi ٓواُر٠ تٔؽٔكٟ 
164
كٟ ٓا إ ٓكؼد دمحما تٔواُر٠ ٌُٖٝ ٓكؼد   ّٔ  ٗث٠ّ  ك٠ االٗاّ ك٤ِٙح ٝ ظِٔرٜا ٓعٔٞػح ُٔؽ

ٌَُ evśāf-ı ĥüsnāsından ve kemālāt-ı Ǿulyāsından bir ķac beyitle beyān evlā vü elzem ve 

aĥrā vü āhtem iken ĥāl-i ān ki rūĥāniyet cihetinden ol sulŧān cümleden muķaddem 

olduġıçün evvel-i kitābda midĥatinden bir miķdār getürmek gerekken aňmadılar. Yā bārį 

āħir-i muħtaśarda ħatemü’l-enbiyā, mihrü’l-aśfiyā olduġı ĥasebi ile źikr aśveb u elyāķ ve 

enseb ü eĥaķķ iken źikr olunmadı. [5b] Lā-cerem ol maĥbūb-ı ħudānuň evśāf-ı 

kerįmesinden ve aħlāķ-ı Ǿažįmesinden niǾam-ı gūn-ā-gūn anuň Ǿuşşāk u dervįşānı ve 

źevvāķ u dil-rįşānı meclise çekilmemek ħˇān-ı rahmet ü rıđvāna ālā-i midĥat-i maĥbūb-ı 

raĥmān düşünmemek müftį-i ķalbimüň marżįsi ve müftā-bih olmayup ĥulviyyātsuz 

mecālis-i żiyāfet-i ekābir-i Ǿižām ve şerāb-sūz-ı maĥāfil-i Ǿuşşāķ-ı źevi’l-ķadr ü uli’l-

iĥtirām Ǿadem-i żiyāfetle müsāvį olup belki cümlenüň leźźeti vü kemāli vü muĥabbet ü 

cemāli andan olmaġın ansuz kelām ŧuzsuz ŧaǾām gibi olmaġın bi’ż-żarūrį göňül oġlı śad 

żaǾfla ve hežā[r] Ǿaczle maġlūb-ı ĥükm-i vaķt olup şerħe vü tavżįĥe şürūǾ idüp münteħab-ı 

Sįne-çāk tamām olduķda ĥāżır bulduġımuz meŝnevį cildlerin tefaĥĥuś idüp medĥ-i maǾhūd 

ħuśūśunda her cildden birķaç beyt alınup her cildüň ebyātını birbirine münāsebet bulup 

muttaśıl ķıldıķ. Ve ħafį olmaya ki bu taǾbįrātdan murādımız ĥāşā  selefimize iǾtirāż ola 

165
 yine bu ħıdmeti ben anlaruň sırr u himmetinden bilürin belki yine şühūdum ًل٠ تاهلل ٤ِٜكًا

da anlaruň rūĥāniyyetinüňdür nihāyet 
166

َّ آه ٓهٕٛٞ ػ٠ِ ٝهرٚ ً ŧıbaķınca ŧulūǾ-ı mevlūd-ı 
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 Hasan b. Sabit’in “Ben şiirlerimle Muhammed’i övmüyorum, bilakis Muhammed ile şiirlerimi methedip 

güzelleştiriyorum.” anlamındaki sözüdür.   
165

 Fetih, 48/28. Ayetin manası: “Şahit olarak Allah yeter.”  
166

 Anlamı: “Her iş bir zamana bağlıdır.” 
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maǾnevįleri bu tārįħe mevkūfmuş ki anlaruň ķābiliyeti bu ķālıb-ı nā-ķābilde žuhūr etdi 

َّ ٠ِٔ اال ُٜه ك٠ ً َٜه ٣ظ  ٝظٜٚ ٓهآج ٝٛٞ  كٍثؽإ ٖٓ الٓؽاٍ ُلؼِٚ ٝظ٤ٔغ االٓٞن أٌُِّرٚ ا٣ٍهُك٣ٚ ٝالا اناق إ ٣ظ

ظٔاال اّ ظالال  ve bu saǾādet ki el virdi yümn-i devlet-i sulŧān-ı efħam ħāķān-ı ekrem 

ĥāmįyü’l-bilād māĥįyü’l-fesād ك كٞم كهم اُلهم  تٖ ٜٓاق ذؼهكٚ  تٍٛ اُثاٌٛ تٍاٚ ـالكرٚ ػ٠ِ  ّٜ اُث٤ٍٛ اتكا ت

ٓائٌهٓكا ٤ًٍّٔٚ دمحم ٠ِٔ ػ٤ِٚ ٝ ٌِّْ تٍههٞج ٣كٙ اُواتٗ اُثاٌٛ قا [6a] sulŧān Muĥammed bin Sulŧān 

Murād saye-i devletinde idi  ٚاقاّ هللا ذؼا٠ُ تاُؼكٍ ٝ اُر٤وظ ٝاالظالٍ ٝاكا٠٘ ػ٠ِ ا٤ٍُِٖٔٔ تٚ اٍُؼاقج ٝقكغ ت

٤ٖ٘ٓ  إٗه ٖٓ ٕٗهاُك٣ٖ ٝاـمٍ ٖٓ ـمٍ ا٤ٍُِٖٔٔ اُِّْٜ ال ذعؼَ ٌُِاكه٣ٖ ٝأُِؽك٣ٖ ـرالٍ اُِّْٜ الاٗٞاع ا ػ٠ِ أُٞٔ

االًه٤ٖٓ شْ ا٠ّٗ الاذًَٞ اال ػ٠ِ اُؽ٠ اُو٤ّّٞ اُؼ٤ِْ  اًهّ ٌث٤ال اُِّْٜ ال ذعؼِ٘ا ٖٓ اُـاك٤ِٖ ٝآ٘ا ػٖ ِّه االِهان ٣ا

ٝال هٞج ااّل تاهلل اُؼ٠ِ اُؼظ٤ْ الؼٍٞ ٕٓؼّهكا تا هائال ٝ اُؽ٤ِْ  pes ĥażret-i mollā ħudāvendigār ķuddise 

sırruhu’l-celįlü’l-cabbār bi-Muĥammedü’l-muħtār buyurur ki Bismillāhirraĥmanirraĥįm  

 تّ٘ٞ او ٠ٗ چٞ ؼٌا٣د ٤ٌٓ٘ك                                  

او ظكا٣ٜا ٌِا٣د ٤ٌٓ٘ك                                                       

٤ِ٘كْ  maśdardur maśdaruň nunın giderince māżį olur ki ٤ِ٘كٕ ِِ ’dür pes mużāriǾ  َِِْ٘ك  ve emr bişi 

gerekdi ً٘ك lafžından ًٖ gibi anuňiçün   ْٞ َ٘ ِِ  ve ِ٘ٞق şāźdur didiler ammā kütüb-i luġatde 

 işbāǾla nice vü nite چٕٞ de luġatdür didiler pes ikiside bu taķdįrce ķıyāsįdür’٤ِ٘كٕ  ,٣ِٞ٘كٕ

maǾnāsınadur ٤ًق dimekdür meŝel maǾnāsı daħi bundandur yaǾnį ne miŝāl ve ne gūne 

ĥikāyet ammā işbāǾsız vāv-ı resmį ile taǾlįlçündür çünki maǾnāsına. Murād evvelkidür. ً٘ك 

 kelimesinüň mużāriǾidür rā nuna mübeddeldür Ǿalā ġayrü’l-ķıyās maǾnā dinle ًهق,

ķamuşdan ne gūne ĥikāyet ider ayrılıķlardan şikāyet ider yaǾnį ٝظؼَ ٌُْ أٍُغ ٝاالتٕان 

ٝاالكئكج 
167

āyet-i kerįmesinde gūş çeşm ü ķalbe taķdįmde buyurduķları gibi ĥażret-i Mollā 

Ħudāvendigār هكي ٌّهْٛ اُـلان ٝاتو٠ اشانْٛ تؽهٓح دمحم أُفران
168

 įmā buyururlar ki ŧālibįn-i Ǿālem-i 

viśalüň ve rāġibįn-i cennet ü cemālüň her birinüň büyūt-ı ķalbi münfetiĥ ve  śadrı münşeriĥ 

olmaġa miftāĥ-ı fātiĥü’l-muġlaķāt ve mıśbāĥ-ı dāfiǾ-i žulümāt-ı müşkilāt [6b] ُٚ كاٌرٔؼٞا

ٝإٗرٞا
169

 ŧıbaķınca sükūt ve ĥüsn-i istimāǾdur ve semt-i inśātdur bu emr-i vācibü’l-

imtiŝālde tek nāŧıķdan degil belki gūş-ı dilüň süddelerin neyvār tįġ-i āteşįn-i tevĥįdle delüp 

açup aġac u ŧaş u ķamuş gibi bį-cān u bį-zebānlaruň yel ŧoķunmaġla ĥareketinde peydā 

olan śįt ü śadālarından daħi diňlesün ki Ǿālemde māye-i śıfāt-ı Ĥudādan māyelenmedük 

nesne yoķdur heb mažhar-ı ķudretullāh ve mirǿat-i vechullāhdur pes ٝذؼ٤ٜا الٕ ٝاػ٤ح
170

 

nuŧķunca alup ķulaķıyla işidene maǾnāsuz śadā daħi yoķdur aśvāt-ı vuĥūş u naġāmāt-ı 

ŧuyūr ve ŧanįn-i meges gibi belki ķapu śadāsı ve ķaya yanķusı ve mįşe żırıldusı sırr-ı 
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 Mülk, 67/23. Ayetin manası: “…size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur…” 
168

 Anlamı: “Çok bağışlayıcı olan Allah onun sırrını mukaddes kılsın.” 
169

 A’raf, 7/204. Ayetin manası: “…Kulak verip dinleyin ve susun…” 
170

 Hakka, 69/12. Ayetin manası: “…belleyecek kulaklar da onu bellesin.” 
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tevĥįdi ifşā ider ve elbette bir miķdār içi ħālį olanda bir naġme-i müǿeŝŝere vardur ve 

ķulaġı ħālį olanda naġamāt-ı bāŧın-ı evliyā istimāǾı da ķābildür ŧolu ve muśammetden 

degmede śadā çıķmaz ve śafā vü teǿŝįr olmaz. Li-muĥarririhi  

Ķalbi ħālį itmeyen işitmedi āvāz-ı dost
171

  

Fāş ider bu maǾnį çeng ü ney mizmār-ı Ǿaşķ  

İmdi 

ٌّه اٝ قن وتإ ٛه لّنٙ                                                   

او ّٔ ـٞق ذٞ تّ٘ٞ ًٚ ٖٓ ٤ْٗ ؿ
172

                                 

buyurduķları gibi cümleden saňa ķamuş düdügi zebān-ı ĥālle dir ki ben āb u gil içinde de 

neşv ü nemāda idüm kökümle taķayyüdüm ve yapraķ u ŧalımla taǾalluķum vardı dehr-i 

denįnüň fitne vü fenāsından ve rūzgār-ı zūrkāruň elem ü cefāsından emįn ü bį-ħaber kesb-i 

hevāda iken nāgāh ķażāyla menşeǿ vü aślımdan ve Ǿālem ü śılamdan ayırdılar başumı ve 

ayaġumı kesdiler cigerimi ve baġrımı śad cefā-yı āteşįn ile deldiler ser-tā-pā ilişür 

ķomadılar baǾde ĥażret-i ĥaķ ve feyyāż-ı muŧlaķ zaĥmetimi raĥmet [7a] ve ĥasretimi vuślat 

idüp ve āb u gilden ĥāśıl olan ŧūl-i emel ve tefrįķa vü keŝretimi vaĥdete tebdįl idüp āġāz-ı 

ĥāl şer ü şūr-ı vucūdda iken encāmım ħayr u nūr-ı feyż-i vücūda lāyıķ olup bir üstād eline 

düşüp śad ħıdmet ve hezār zaĥmetle hem-sırr u hem-nefes olup 
173

-ĥadįŝ اُّه٣ػ ٖٓ ٗلً اُهؼٔإ

i şerįfi mıśdāķınca ol kāmil beni enfās-ı ķudsiyyesine mažhar idüp ĥażret-i Meryem 

Ǿaleyhā’s-selām ol nefħa-i rūĥiyye-i rūĥāniyye-i ilāhiyye vāsıŧasıyla bikrken ĥażret-i 

Rūhullāh ǾĮsā Ǿalā nebiyyinā ve Ǿaleyhi’s-selām gibi veled-i müżhirü’n-nūr ve mažharu’ž-

žuhūra mālik olup ol veled ا٠ٗ ػثكهللا اذا٠ٗ اٌُراب
 ĥükmünce ŧarįķ-i Ǿubūdiyeti ve şükr-i  اُػ 174

niǾmeti źākir ü müźekkir olup śabį iken mürşid-i kāmil ve muĥyi’l-ervāĥ ve’l-eşbāĥ olduġı 

gibi ben daħi bir ķamuş pāresi iken  
175

 iżāfetine lāyıķ olup meclis-ārā vü  ٝٗلفد ك٤ٚ ٖٓ نٝؼ٠

maĥfil-küşā ve bülbül-i būstān-ı hüdā ve hezār-ı dāstān-ı dāstān-serā-yı dost-nümā oldum 

dir 
176

 lākin ĥaķįķatde neyden murād źāt-ı şerįf ĥażret-i Mollā ve anuň emŝāli vücūd-ı ـم ٛما

ķaŧresin baĥr-i hüviyyetde ve deryā-yı śıfatda maĥv idendür ve baǾżı nüsaħda تّ٘ٞ ا٣ٖ ٠ٗ 

yazıldıġı da gösterir ki murād şol mürşid-i kāmillerdür ki ney gibi ŧūl u dırāz u śag u śola 

meylden kesilüp ancaķ ħāneleri ile muķayyed olup ħāne-i derūnların ĥicebāt-ı vesāvis-i ġıll 

ü ġışdan ve bend-i hevā ve Ǿalāķa-i sivādan ħalāś u azād olup sāyelerin źātlarına ħayāllerin 
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172

 Anlamı: “Onun sırrı onun dilindedir. Benim gammaz (laf taşıyıcı) olmadığımı bil.” 
173

 Ahmed b. Hanbel II/268, 409, 518. Hadisin manası: “Rüzgar rahmanın nefesindendir.”  
174

 Meryem, 19/30. Ayetin manası: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı (İncil’i) verdi…” 
175

 Hicr, 15/29. Ayetin manası: “ Ve onun içine ruhumdan üfledim.” 
176

 “Bunu tut.” Anlamında Arapça bir ibare.  
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ĥaķįķatlerine ulaşdurdılar yaǾnį evveli vü āħiri vü žāhiri bāŧını bir itdiler [7b] pes varlıķları 

yaǾnį kendüleri reǿsen vücūd śandıķları ħayālüň Ǿadem ve emr-i iǾtibārį idügin ŧuyup ol 

ħayāli dest-i ķudrete teslįm itdikleri çün žāhirleri (…) ĥaķk olup bāŧınları nefes-i rahmān 

ve naġme-i sulŧān oldı nitekim neyden neyzensüz śadā muĥāl olduġı gibi  ً٘د ُٚ ٌٔؼا

ٝتٕها
177

 ĥadįŝi semtince kümmel ü Ǿurefā nekre söylemesi istemesi görmesi ve cümle 

evśāfı vü aĥvāli ĥaķla oldı kendülükleri gitdi belki ıŧlāķa düşdi ki muĥaķķaķ ĥaķdan 

ġayrıya var dimek şirkdür enbiyā vü evliyānuň vücū[d]ı heb birdür ol daħi ĥaķuňdur 

ĥaķįķat-i vücūdda hįç müşterek yoķdur muŧavvelāt-ı kelām ile mümāssesi olan ŧuyar bāķįsi 

şühūda ıśmarlanmışdur. Li-muĥarririhi  

Ĥubb-ı dünyā gitdi ise buġż-ı dünyā geldise  

Sehv ü ġaflet Ǿaskeri buldusa maġlūbiyyeti  

 

Ħavf u yaķažat? leşkeri żabt itdiyse şehrüňi  

Geldi ise daħi ķabż u basŧ ve ins ü heybeti  

 

Cismüňe vü cānuňa tevĥįd-i Ĥaķķ vāli ise  

Himmeti süflį gidüp ŧoġduysa Ǿulyā kelimeti   

 

Žāhir ü bāŧında teǿŝįr itse nūr-ı ħudā  

Pād-şāh olduysa rūĥuň ġālibise şevketi  

 

Śafĥa-i sırruňda oķursun o demde bį-zebān  

Kün fe-kan dersi yazılmış bulasın ol vuślatı  

 

Mihr-i źāta maŧlaǾ eyler ķaldırır (…) hemān  

Evvel āħir žāhir ü bāŧında ŧoġar Ǿayniyyeti  

 

Zülf idüp aǾyān-ı dilber yüze gizlemiş ķatı  

Şeyħįde var mı meger açar (…) geçene (…)
178

 

                                                           
177

 Buhârî, Rikak 38. Hadisin manası: “…ben onun işiten kulağı, gören gözü olurum…” 
178

 Bu şiir N ve Ü nüshalarında yer almamaktadır. Metne şiirin S1 nüshasındaki hâli alınmıştır. S2 ve S3 

nüshalarında ise bu şiir kendi içinde tutarlı olmakla birlikte S1 nüshasından farklıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

S2 s. 9b, S3 10a.   
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Lākin fehm-i murād anda ne miŝāl bu yeter ki biň mumuň żiyāsı bir mumdandur fitil ü yaġ 

ayruysa da su birdür çeşmeler bināsı ayruysa da. Li-muĥarririhi beyt  

Muħtelif yüzle keŝrete düşme
179

  

ظِٔح ٣ٍُو٠ تٔاء ٝاؼكٗا
180

   

Bu şems-i vücūd birdür dįvār ü binā vü cismler ayru gösterir 
181

 [8a] ٓصَ ٗٞنٙ ًٌّٔٞج

tıbaķınca bu nūr śıfat ki vücūd-ı Ǿāmmdur cümle yoķlar yoķluķ žulmetinden bunuňla ħalāś 

bulup vücūd bulmuşlardur ve taǾayyün giymişlerdür ve ol māyei rıżāda ķullanan rıżā bulur 

maġżūb olur ve bilgil ki Manśūr vaĥdet yüzüni kendü ĥaķįķį göziyle görüp istiġrāķda dili 

ĥaķįķati ile bir olup muśŧalaĥ-ı meşāyiħ olan lisān-ı cemǾle اٗا didügi bu cism-i ħarābį vü 

žıll-ı turābį içün degil belki ĥaķįķat-i manśūruň eniyyetin alup kendü kendüni tevĥįd etdi 

ebyāt    

Ķaydı ķoyan ġāǿib oldur Ǿālem-i ıŧlāķda  

ǾĀlem-i ķayd içre görinür egerçi śūreti  

 

Allāh Allāh dirler heybetle maĥv-ı źātıyla  

Kendü gider yaǾnį ĥaķķ söyler çü ŧoġar Ǿažmeti  

 

Çoķ namāz ķılduň begüm bir gün tekbįr etmedüň  

Ĥaķķ diliyle söyleyüp nefy etmedüň keyfiyyeti  

 

Degşürüp külliyetüň ķablar dilā nūr-ı muĥįŧ  

 ػ٠٘٤ ػ٤٘ي ٌٔؼ٠ ٌٔؼي
182

 ķuvveti  

 

Cān-ı şeyħi saňa bundan özge irşād olmaya  

İşidür  ا٠ّٗ اٗا هللا nefy ider اذ٤ر٠٘ 

Pes iźn-i ilāhi bulmayanlar ve ĥaķįķat-i manśūriyyete ŧoymayanlar ٕٝكال ٣ٍهف ك٠ اُورَ اّٗٚ ًا

ٕٓ٘ٞنا
183
  remzini şühūd etmeyenler ol śadā-yı ene’l-ĥaķķ-ı ĥaķķānı ve nefs-i raĥmānı bu 

žıll-ı zāyil ve ħayme-i ħarābı ve libās-ı turābı vü ġurūrı ve ķafes-i
184

 manśūrįnüň śanup ol 
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 Fe’ilâtün/ Mefâ’ilün/ Fe’ilün 
180

 Ra’d, 13/4. Ayetin manası: “…Aynı su ile sulanır…” 
181

 Nûr, 24/35. Ayetin manası: “…Onun nuru bir kandil yuvasına benzer…” Ayetin aslı şu şekildedir: “ َٓص

ًٌّٔاجٗٞنٙ  ” 
182

 Anlamı: “Gözüm gözündür, kulağım kulağındır.”  
183

 İsra, 17/33. Ayetin manası: “Artık o da öldürmekte aşırı gitmesin. Zira kendisi ne de olsa yardım 

görmüştür.” 
184

 ķafes: ķafeś S1, S3.   
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rūĥ-i iżāfįnüň ķafesin şikeste ķılup ٖٓ أُٞخ ذؽلح أُٞٔ
185

 ĥadįŝince manśūruň rıķķıyyet-i 

cismden ve bendetinden ħalāśına ve ol bāz-ı ilāhįnüň yine sāǾid-i sulŧāna vuśūline nuśret 

etdiler ve henüz manśūr oldı anuňçün cenāb-ı mecmaǾu’l-baĥreyn ve müftįyyü’l-

Ǿalemįnlerinden ehl-i Baġdād istiftā idüp böyle diyene ne lāzım gelür dinilcek  ٝظة هرِٚ تال

ّٕ ك٠ هر٠ِ ؼ٤اذ٠  didiler [8b] ve eĥibbālarına آٜاٍ اُِّْٜ  dediler ve mervįdür ki اهر٠ِٗٞ ٣ا شواذ٠ كا

-dediler ve bunuň mānendi ĥażret-i Ebį Yezįd ü Ħaraķānį (Ebū’l اؿلهُور٠ِ٘ كاْٜٗ ال٣ؼهك٠ٗٞ

Ĥasan) ve ġayrı meşāyiħ ķuddise esrārehum ĥażretlerinüň sözleri heb bu maǾnādur pes 

sulŧānu’l-muvaĥĥidįn Muĥyi’d-dįnü’l-ǾArabį ve Sulŧānü’l-ǾUşşāk ǾÖmerü’l-Fāriżü’l-Mıśrį 

ve Śadrü’d-dįn-i Ķonevį ve ġayrį kāmillerün ķuddiset esrārehüm sözlerin ĥāl idinmeyüp 

aňlamaduġumuz śuc yeterken ŧaǾne ĥarāmdur ĥuśūśan Rūmį mefħarlarından İbn Kemāl ve 

Ebū’s-SuǾūd ķuśūś ħuśūśunda śāĥibi’l-Ǿalemeyndür diyü muǾterif olmuşlardur suǿāl 

neyden murād mürşid-i kāmil didüň ve aśl-ı firķatden nice şekvā ider cevāb şekvā aślları 

buŧūn-ı vaĥdetde nūr-ı muŧlaķ iken libās-ı beşeriyye-i žulmāniyye giydükleriçündür yaǾnį 

gāhice ħayālāt-ı bedeniyye ķaydından mużŧarib olup 
186

 ŧıbaķınca ؼة اُٖٞٚ ٖٓ اال٣ٔإ

geldikleri Ǿālem-i tecerrüde taĥassür çekerler ٘ا ّٔ  Şemseddįni’s-Sivāsį ķaddesallāh  ٤ُّف٘ا ٝػ

sırruhu  

Şemsinüň ħūbdı ĥāli ol ezel bāġında  

Bu Ǿufūnet aňa bu köhne-serādan oldı  

 

Ŧıfl-ı cān mehd-i Ǿamā deydi elestden   

İlerü uyanup aġlaması aňa belādan oldı  

anuňçün ĥażret-i Mollā şekvā idüp buyurur ki  

      ًى ٤ٍٗرإ ذا ٓها تثه٣كٙ اٗك                                           

 او ٗل٤هّ ٓهق ٝ وٕ ٗا٤ُكٙ اٗك                                         

ًٚ lafžı kāf-ı Ǿarabį ve hā-i ġayr-ı melfūža ile bir kelimei āħere rabŧ içün ve taǾlįlçünde  

gelür aślı او ًٚ idi از ٖٓ maǾnāsınadur ذا ĥarfdür ĥattā maǾnāsına taǾlįl içünde gelür [9a] 

ه٣كٕت  kesmek ve ٕٗا٤ُك iňlemekdür māżįleri ته٣ك ü ٗا٤ُك’dür māżįde ictimāǾ-ı sākinįn …….yā 

ŝülüŝ-i sevākin-i Fars’da lāzımdur nitekim mużāriǾüň āħirinüň mā-ķablinüň fetĥi lāzımdur 

pes bürįde nālįde ism-i mefǾūllerdür ve Farsuň ism-i mefǾūli Ǿāmmeten māżįden 

müştaķdur Ammā ism-i fāǾil mużāriǾüň dalına fetĥa daldan evvel nūn-ı sākine getürmek 

ile olur büred bürende nālid nālende gibi ħuż hāźā nefįr borı vü feryād maǾnāsına gelür 

                                                           
185

 Anlamı: “Ölüm müminin hediyesidir.” 
186

 Mehmet Yılmaz, Edebiyatımızda İslamî Kaynaklı Sözler (Ansiklopedik Sözlük), Enderun Kitabevi, 

İstanbul, 1992, s. 70-71. Sözün anlamı: Vatan sevgisi imandandır.”  
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burada feryād maǾnāsınadur ammā ney münāsebetiyle borıdaki
187

 baǾįd degüldür tedebbür 

-lafžı edāt-ı cemǾdür gerek müştāķda kerde-end ve kerdende gibi gerek cevāmiǾde bed اٗك

end bih-end gibi maǾnā beni ķamışlıķdan maķŧūǾ etdikleri çün iňledümden merd ü zen 

iňlemişlerdür yaǾnį nay-ı vücūd ki rūĥdur Allāh tebāreke ve teǾālā anı Ǿālem-i ervāĥdan 

kesmişdür iňildisinden Ǿaķl-ı küll ki mevcūdātuň babası ve nefs-i küll ki anasıdur 

iňlemişlerdür ĥāśılı uşda cānsuz ney aślın bilüp iftirāķından şekvā ider ve aśla ulaşan 

evliyā vü enbiyā beyt  

  Ericek vuślata Ǿāşıķ ġam-ı cānı gitmez  

  Yāre gerçe oňılur lįki nişānı gitmez  

maǾnāsınca cümle iĥtirāķ ü iştiyāķ Ǿarż iderler ĥattā ĥayretlerinden ŧayy-ı mekānla 

maķśūdlarına ulaşup sülūka muĥtāc degüller iken  
188

 terānesin ururlar اٛكٗا إُهاٚ أٍُرو٤ْ

beyt  

  Dedi vaślumla ġam gitdi niçün eksüň degül ahuň  

              Dedüm göçdügi menzilde ķomaz mı kārbān āteş  

ĥattā sulŧānu’l-vāśılįn Muĥammed Muśŧafā ػ٤ِٚ ٖٓ اُرؽ٤اخ اوًاٛا ٖٝٓ اُر٤ٍِٔاخ اتواٛا  miǾrācda 

cenāb-ı Ǿizzetden ٞب ٌٝاػد ـِٞجذوكّّ ذوكّّ ٣ا ٝؼ٤ك ٓؽثر٠ ٓؽّة ٝٓؽث  [9b] śadāsın işidüp şühūd ü 

rüǿyet belki (…) vaĥdete vāśıl olmuşken  buyurur pes bir żaǾf u  الاؼ٠ٕ ٓاػهك٘اى ٝٓاػثكٗاى

Ǿacz ü Ǿilletle ve cehl ü inkisār ü cürm ü ķasvetle yolımuz śaǾb ve belālu başımuza 

gelecege vāķıf degilken ve daħi 
189

ا٤ُّٞٝآراوٝا   gününde ķanķı gürūhdan olmamıza Ǿārif 

degülken geregümüzi ve maślaĥat-ı lāzımemizi tedārik itmek ne sefāhatdür ve cemǾ-i 

ekber-i maĥşerde aĥvālimiz açılup nāme-i cerāyimimüz oķunursa ne fażāĥatdür pes ney dir 

ki sen mest-i ħamr-ı fenā ve ĥayrān….hoş ribā olup fāsidü’ŧ-ŧabǾ muħtelü’l-muĥtācü’l-Ǿilāc 

olmuşsun bu derdine devā ًٔاء اٗىُ٘اٙ ٖٓ أٍُاء
190

 mefhūmunca ķulaķuň arķını maŧar-ı 

raĥmet-i Kurāniyeye mecrā eyle ك٠ لُي ُمًهٟ ُٖٔ ًإ ُٚ هِة اٝاُو٠ أٍُغ ٤ِٜٞٛٝك ّٕ ٝا
191
  

maǾnāsınca eşribe-i maǾānį ve ħumūr-ı maǾārifi dehen-i gūşdan nūş idegör tā vücūduň 

bāġınuň yubūseti gidüp ezhār-ı maǾārif ü eŝmār-ı laŧāyifle ĥayāt-ı ŧayyibe bulup rūĥuň 

Ǿaŧşān ü pür-ĥarāretken mıśr-ı vücūdda melik-i reyyān mesrūr u ħandān ola be-şarŧ-ı ān ki 

teşne āba ĥarįś olduġı gibi mürşidlerüň sözin ķabūliyle cānla diňleye ŧoķlanup 
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 YaǾnį ben iňledüm ŧurmasun benüm ĥarāretüm buraya teǿŝįr idüp andan bile er ü Ǿavret iňlemişlerdür. Ben 

mazhar-ı nefesullāh ve borı benim nefesime mazhar iken ……. 
188

 Fatiha, 1/6. Ayetin manası: “Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.”  
189

 Yâsîn, 36/59. Ayetin manası: “Ayrılın bir tarafa bugün…” 
190

 Yûnus, 10/24. Ayetin manası: “…gökten indirdiğimiz su gibidir…”  
191

 Kaf, 50/37. Ayetin manası: “Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir 

öğüt vardır.”  
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müstaġnįlenmeye ve gözi ķulaġı cümle aňa tevĥįd ide ki Reşaĥāt’de buyurur kelimāt-ı 

ķudsiyye-i nūrāniye-i mişkāt ķalb-i Muĥammedįden muķtebesdür ĥaķįķatde Ǿayn-ı 

Ķurǿāndur إ ٛٞ اال ٝؼ٠ ٣ٞؼ٠
192

 bunı iǾlāndur pes Ķurǿān vaĥadiyyet gibi taǾžįm vācibdür 

ve berħūrdārlıķ Ǿalāmetidür söz güherdür her ne dilce söylenürse žarfından aňa Ǿār olmaz 

ķıymet güherüňdür kesenüň degildür ve Ķastamonį şeyħü’l-meşāyiħ [10a] berzaħü’l-

berāziħ ķāŧınu’l-maķāmü’l-meşāyiħ ŞaǾbān Efendi ķuddise sırruhumdan mervįdür ki 

buyurmuşlardur Muĥyi’d-dįn ǾArabį ǾArabca Füśūśunda ve Mollā Ĥu[dā]vendigār 

ǾAcemce Meŝnevį’de ve Yūnus Emre Türkce dįvānçesinde yazduġı söze nāžır oldum 

gördüm üçi bile bir maķāmdan söylemişler ve bir semtde imişler raĥimehumullāh ķuddise 

sırruhum ve bu ĥaķįrüň mücerrebidür ki baǾżı maĥalde mürşidüň bir sözi ŧālibüň nice 

süddelerin ve yumuķların açup niçe ħandeķ sıçradur ve niçe berzaħ geçürür ve niçe 

erbaǾįnātdan enfaǾ olur ammā şarāb ve maǾcūn nūş itmeden teǿŝįr itmez sözde derdle 

diňlenüp ķalbe girmek gerek ki buyurur.  

ِهؼٚ ِهؼٚ او كهام   خواهم٤ٌ٘ٚ      

 ذا ت٣ٌْٞ ِهغ قنق اِر٤ام                

 gelür vāv-ı resmį ile. Ammā oķunmaz sin hāya ـٞاٛك  māżį mużāriǾ ـٞاٌد maśdar ـٞاٌرٖ

dönmek ķāǾidedür. Pes mużāriǾ-i ķıyāsįdür  ْٛـٞا nefs-i mütekellim vaĥdesidür  ًٖلر 

maśdar ًلد māżį  ٣ًٞك mużāriǾ şāźdur ķıyās ٣ًٞك idi. Bā-i muvaĥĥide ile zįrā tānuň mā-ķabli 

fā olsa ķāǾide bāya dönmekdür. ٖنٝتك ,نكر gibi ْ٣ًٞ nefs-i mütekellim-i vaĥdedür. MaǾnā bir 

sįne isterim ki derd-i firāķdan meşrūĥ ola tā söyleyim aňa şerĥ-i derd ü iştiyāķ yaǾnį  ًٕا ُٖٔ

ُٚ هِة
193
ٝال٠ُٝ االتاب 

194
ال٠ُٝ االتٕان 

195
 āyet-i kerįmeleri ŧıbaķınca cenāb-ı Ǿizzet buyurur ki 

menüm ķudret ü śunǾum ve kelāmum ü Ǿibretlerüm ķalbi münşeriĥ olup lübbi yaǾnį 

çekirdegi śaġ olanadur ķalbi (…) ü mesdūd olana ve lübbi çürük olana nefǾ virmez ve eyle 

kimseye teźkįr eyleme ki tażayyuǾdur diyü 
196

ًّهٟ  dedigi gibi ĥażret-i Mollā كمًهّ  إ ٗلؼد اُم

da Reşaĥāt’den naķlimüz üzere [10b] ke-ennehu buyurur ki benüm kelāmum maǾnen 

kelām-ı Ĥaķdur men ĥażret-i Mūsā’ya śadā iden tecellį aġacı gibi ālet-i ĥaķķum beyt  

  Men neyem baňa nevā ĥaķdan gelür  

  Men ŧefem baňa śadā ĥaķdan gelür  

Men ancaķ āletem ve tercemān-ı kelām-ı ĥaķ etmege ve emr-i źāt-ı muŧlaķ etmege bir Farsį 

dellālem pes ĥaķįķatde vücūd u kelām anuň olunca men de sözi söylemege śāfį vü 

                                                           
192

 Necm, 53/ 4. Ayetin manası: “[Size okuduğu]  Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.” 
193

 Kaf, 50/37. Ayetin manası: “…kalbi olana vardır…” 
194

 Âli İmrân, 3/190. Ayetin manası: “…akıl sahiplerine…” 
195

 Âli İmrân, 3/13. Ayetin manası: “…görebilenler için.” 
196

 A’lâ, 87/9. Ayetin manası: “O hâlde, eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver.” 



72 
 

münşeriĥ ķalb isterem 
197

اٍ ػِٔا ا٘اػ ّٜ ٚٗاٖٝٓ ٓ٘ػ اُع  ŧıbaķınca mesǿūl ü muǾātib olmayam 

der. YaǾnį bende Ǿālem-i ervāĥdan ayrulduġın bilüp derdlenmiş ādem isterem tā ki neye 

uġradıġum bile ve illā bį-derdler baňa hem-nefes olamaz ve naġamātumdan alamaz. ķıŧǾa 

li-şeyħinā  

  Dost niķāb urdı diyü aǾmā-yı terhįb eyleme  

Li-şeyħ-i şeyħinā ǾAbdü’l-mecįd eş-Şirvānį ķuddise sırruhu  

Ben bu ile ġarįb geldüm kimse ĥālüm bilmez benüm  

Ben söylerem ben diňlerem kimse dilüm bilmez benüm  

 

Benüm elüm dost elidür benüm dilüm dost dilidür  

Dostum güldür ben bülbülem gülistānum śolmaz benüm  

yaǾnį Ǿālem-i Ǿarşdan dünyāya ġarįb geldüm ol Ǿālem sözin söylerem bu Ǿālem ħalķı 

aňlamaz anuňçün Mollā buyurur ki  

 ٛه٠ًٍ ًٞقٝن ٓاٗك او أَ ـ٣ُٞ   

تاو ظ٣ٞك نٝوًان َٝٔ ـ٣ُٞ                                            

Her ki ırāķ ķaldı kendü aślından gerü ister kendü śıla eyyāmını جستن ŧaleb etmek ظٍد māżį 

 gibi نٌرٖ ن٣ٝك ,ٍِرٖ ٣ِٞك mużāriǾ-i ķıyāsįdür zįrā sin yāya mübeddel olmaķ ķāǾįdedür ظ٣ٞك 

yaǾnį Ǿālem-i ervāĥdan devr olan fürūǾ u enhār elbette aśl-ı vücūdlarına ve baĥr u ser-

çeşmelerine ŧālib olurlar ki žuhūrları vü cereyān ü sāǿir umūrları aśla muĥtācdur.  

 من بهر جمعيتى ناالن شدم               

 جغت بد حاالن و خوشحاالن شدم                  

gāh ism-i fāǾil nālān vezninde gelür tābān gibi (…) [11a] dimekdür. Üftān ü (…) gibi 

düşüci ķalķıcı dimekdür ve جفت żamm-ı cimle enįs ü muķārin maǾnāsınadur niǾmetullāh ve 

Ĥiśārį’de muśarraĥdur maǾnā men her cemǾiyetde iňleyici oldum yaramaz ĥāllü ve eyü 

ĥāllülerle hem-nişįn ü muśāĥib oldum yaǾnį eşķiyāyla da ve śuleĥāyla da ķarışdum anları 

da iňletdüm Mollā įmā ider ki śāĥib-i dil ve Ǿulemā vü śuleĥā irşād içün ħalķa ķarışmaķ 

gerek keŝretden firār etmemek gerek ki ümem-i sālifenüň rehābinesi maġaralara 

ķaçdıķlarıçün yehūd u Neśārā ķavmi kendü kitāblarına muħālif aĥvāl ü evżāǾ ķatup 

tefriķaya düşdiler ve niçesi pütperest oldular ki 
198

 .ĥadįŝince yazmışlardur ال نٛثا٤ٗح ك٠ االٌالّ

İmdi vücūdın maĥv ve ķaŧresin baĥr-ı vaĥdete śalanlar keŝretden maĥcūb olmazlar belki 

saňa ve baňa keŝret ü ĥicāb olan eşyā aňa merāyā olup izdiyād-ı inkişāfa sebeb olur ki 

                                                           
197

 Anlamı: “Kim cahillere ilim öğretirse onu zayi etmiş olur.” 
198

 Ahmed b.Hanbel, el-Müsned, VI, 226. Hadisin manası: “İslam’da ruhbanlık yoktur.” 
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āyine çoķluġından bir güzel çoķ olmaz belki her bir müşāhede de görilüp meşhūda şāhid 

çoġalur pes şühūd vāżıĥ olur anuňiçün dimişler ki aśl-ı buǾddan ħalāś Ǿuzlet-i 

cismāniyyede degüldür. Belki Ǿuzlet murāduňdan geçebilmekdür. Nitekim hicret günāhdan 

ķaçmaķdur. Mā-dām ki nefsüň ħayāline uyasın žāhirüň ħalvetde daħi olsa bāŧınuň 

keŝretdedür. Böyle vaĥdet yine keŝretdür  

٠ً قػاٟ ذٞ ٍٓرعاب ِٞق
199

                                         

         Ki biň rūy-ı derd ü miĥrābı                                

Beyt  

Vücūduň mescidinüň çün şeyāŧįn aldı miĥrābın  

Gerekse her mesācidde hezārān iǾtikāf eyle  

pes böyle vaĥdetden geçüp mecālis-i Ǿuşşāk ve mecāmiǾ-i aśħāb-ı eźvāķ iħtiyār itmek 

gerek. Ammā nefsinde aza ve köhne dįvāna ķanāǾat idene keŝret de [11b] vaĥdetdür. 

Keŝreti mirǿāt iden ħod müsellemdür. Anuňçün āşinā vü ŧaşradan bį-gāne semtin ŧut. 

ǾAceb zįbā revişdür Ǿāķil ol dįvāne resmin ŧut anuňçün buyurur tedebbür.  

 ٛه٠ًٍ او ظٖ ـٞق ِك ٣ان ّ 

        از درون من نجست اسرار من                        

Herkes kendü žannından baňa yār oldı. İçimden aramadı sırlarumı ki menüm ĥaķįķatüm 

kimdür ve ĥaķįķatde kimüňle muśāĥibem ve bāzārum kimüňledür nitekim ĥażret-i 

Ǿaleyhi’s-selām buyurur  اّٗٔا اٗا تّه ٓصٌِْ ٣ٞؼ٠ ا٠ُّ
200

 yaǾnį suǾretüm sizüň gibidür ammā içüm 

vaĥy-i rabbānį vaśf-ı śamedānįdür. Pes buyurur ki žāhirümle āşinā olan içümi ne bilsün 

ben ĥaķįķatde aślu’l-ervāĥü’l-ķuddisiyyeyüm ve rūĥ-i iżāfįyem ve źāt-ı ĥaķķuň śıfatı ve 

ism-i aǾžamıyam ki  
201

 de ki yā-i mütekellimden murād bunlardur. Bu ٝٗلؽد ك٤ٚ ٖٓ نٝؼ٠

rūĥ-i iżāfį ġayr-ı maħlūķdur ki śıfatullāh (…) maħlūķa dimek küfrdür. Nitekim rūĥ-i 

ķudsiyye ġayr-ı maħlūķ dimek küfrdür (…) pes benüm cins ü faślumı ŧuymadın beni taǾrįf 

etdüm śanup ve kendü evhām u ĥayālāt ve žulmāt u mucibāt ve žunūn u iĥtimālāt içinde 

ĥayrān u ġarķken aśluma vü müntehįme (…) olduķlarından kendülerin baňa sırdāş ü 

muśāĥib śandılar benüm çekdügimi çekmediler anunçün sırrumı ŧuymadılar ki buyurur 

ĥālbuki  

 ٌّه ٖٓ او ٗاُۀ ٖٓ قٝن ٤ٍٗد     

 ٤ٌُٚ چّْ ٝ ًَٞ نا إٓ ٗٞن ٤ٍٗد           

                                                           
199

 Anlamı: Çağrıldığında icabet et.   
200

 Fussilet, 41/6. Ayetin manası: “…Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana vahyediliyor.”  
201

 Hicr, 15/29. Ayetin manası: “Ve onun içine ruhumdan üfledim.” 



74 
 

Benüm sırrum iňlemeden ırāķ degüldür. Lākin hem-śoĥbetlerümüň gözinde ķulaġında ol 

nūr-ı rūĥ-i iżāfį yoķ tā ĥaķįķatüm göreler. Zįrā cānı ten gözi görmek muĥaldür ve naġamāt-

ı bāŧına-i evliyāyı ten ķulaġı işitmek mümteniǾü’l-iĥtimāldür ki rū-yı cānı görmege çeşm-i 

cān gerek ve bį-ĥarf ü bį-śadā olan [12a] kelimātı işitmege semǾ-i raĥmānį gerek. Lākin 

muķaddimesi çeşm-i beşeriyeti evvelā nā-māhreme nažardan diküp ŝāniyen 
202

 ٝال ذٔكّٕ ػ٤٘٤ي

ĥükmünce arāyiş-i dünyāya vü śafrā vü beyżāya nigerān olmaķdan mehmā emken çeşmin 

kesüp ve perįşān śoĥbetlerde müteferriķ kelimāt-ı süflį istimāǾından ķulaġın degmek gerek 

tā ً٘د ُٚ ٌٔؼا ٝ تٕها    müzdine revā olup kendü semǾ ü baśarını muħālifden śaķındıġıçün 

semǾi semǾ-i ĥaķda ve baśarı baśar-ı ĥaķda maĥv ola ve žāhir ü bāŧında semǾ-i ĥaķla 

semįǾ, baśar-ı ĥaķla baśįr ola ve ol inżımāmı semǾle istimāǾ-ı daķāyıķ-ı Ķurǿāna ve ol 

baśarla ٝظٚ هللا ّْ كص
203

 şühūdına lāyıķ ola ĥāśılı yine ĥażret-i ĥaķķuň sözini işitmege ve yüzin 

görmege ķulaġı gözi yine andan olmaķ gerek. Ve illā fānį göziyle bāķį görünmez. Ve fānį 

ķulaķla ĥarfsiz ve śadāsız nesne işidilmez. Ammā bu ĥāle varan odur ki źāt-ı ĥaķķuň  ٞٛٝ

َّ ٠ِٔ ٓؽ٤ٛ تٌ
204  ĥükmünce mülk-i cāna iĥāŧasın görür beyt 

  Neye baķsa cemāl-i yāri göre  

  Hecr içinde viśāl-i yāri göre  

Belki kendüsi ve cümle eşyā müstaġraķ-ı hüviyyet evvelā gāh kendülügin eşyāda gāh 

eşyāyı kendüde görüp ŝāniyen eşyā da ve kendü de maĥv olup vücūd-ı ĥaķdan ġayr kimse 

ķalmaz ve KaǾbe vü pütĥānede ve cemǾiyyet ü keŝretde şühūdı ĥaķ olup bāŧını  
205

ّْ ٝظٚ هللا  ش

görinüp cümle şey śāĥib-i KaǾbe olup źātı miĥrāb idüp ķayd-ı cihetden ķurtulur 
206

ّْ ٝظٚ هللا  كص

budur. Bu tecellį-i źātįde  mihr ü źerre ve baĥr u ķaŧre bir olur  ٗ٠ٝظٜد ٝظٜ ٠ٝا
207
 remzi 

ŧuyulur teveccüh-i ıŧlāķa olur. Zįrā ķuyūd nažardan ķalķar. burada śūfinüň ĥaķįķati güneşi 

āħir Ǿālemde bulunur. ǾAlem-i imkān fenā bulduġıçün ve şems-i ĥaķįķatden ġayr nesne 

görmedigiçün. Ammā evvel-i sülūkda žulmet-i imkānuň vücūdı şems-i źātuň [12b] Ǿadem-i 

žuhūrundan kināyet imiş. Ve māsivānuň var göründügi źāt-ı ĥaķķuň el-bāŧın ismiyle 

tecellįsinden Ǿibāret imiş ki şeyħ-i ekber buyurır َّ ؿ٤ه إ ًّق كال ؿ٤ه ٝإ ٌره كٌ
208

   murād 

tecellį-i žāhir ü tecellį-i bāŧındur. Pes nūrla žulmetüň ictimāǾı bi‟l-aśāle iken vücūd iŝbāt 

etmek mümteniǾ ü muĥaldür. Meger biri aśl ve biri ferǾ ola ferǾüň de aśılsuz vücūdı 

                                                           
202

 Tâhâ, 20/131. Ayetin manası: “Gözünü dikme…” 
203

 Bakara, 2/115. Ayetin manası: “…Allah‟ın yüzü işte oradadır…” 
204

 Fussilet, 41/54. Ayetin manası: “…O herşeyi kuşatandır…” 
205

 Bakara, 2/115. Ayetin manası: “…Allah‟ın yüzü işte oradadır…” 
206

 Bakara, 2/115. Ayetin manası: “…Allah‟ın yüzü işte oradadır …” 
207

 En‟am, 6/79. Ayetin manası: “ Ben yüzümü ona döndüm…” 
208

 Muhyiddin İbn Arabi‟ye ait bir duadan.  
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mümteniǾdür. Tekmile Ehl-i şühūd dimişler ki insānuň üc gözi vardur. Cān gözi göňül gözi 

baş gözidür. Dįdār-ı ĥaķķı evvelā cān gözi görür ŝāniyen göňül gözi görür ŝāliŝen baş gözi 

bunlar vāsıŧalıġıyla görmege lāyıķ olur. Sālik Beytullāh’dan seyf-i Ǿaşķile aśnām-ı keŝreti 

sürmegin üc göz bir nūr olup anuňla źāt-ı muĥįŧüň 
209

 idügin cihāt-ı sittede ٝٛٞ ٓؼٌْ ا٣٘ٔا ً٘رْ

bį-cihet ü bį-reng seyr ider. Buradan İbn ǾAbbās ve kümmel-i ǾArabuň risālet-penāh 

ĥażret-i ĥaķķuň cemāl-i bį-çūnını bu gözle gördi diyü ķasem itdükleri ve ehl-i fetvānuň 

ħilāf idüp insānuň maħlūķa olan şemse baķmaġa ķādir olmayup ķamaşan bizden göz ve 

görmesi kendüze mevķūf olan giçe görmeyen ĥażret-i nūru’s-semāvāt ve’l-Ǿarżı görmek 

nice ķābildür ve elvān ü eşkāli ve keyfiyātı vesāŧet-i şemsle gören reng ü şekl ve keyf ü 

kemden münezzeh olan źāt-ı bį-çūnı  nice görür didüklerine cevāb ü taŧbįķ daħi žuhūr etdi 

kim ĥadįŝde buyurur ki ĥażret-i Ǿaleyhi’s-selām miǾrāc gicesi ben Allāhı baş gözi ile 

gördüm didükde bį-cism ü bį-heyǿet ü bį-cevher ü bį-Ǿarż u bį-mekān olanı baş gözi nice 

görür didiler ĥażret-i Ǿaleyhi’-selām cevāb buyurdı ki Sidre’ye varduķda Cibreǿįl anda 

ķalup Refref’e bindüm yetmiş biň nūrdan ĥicāb geçdüm pes cenāba irişdüm baňa didi ki  

 yaǾnį berü gel yā meydān-ı muĥabbetümde bir ٓؽّة ٝٓؽثٞب ٌٝاػرٚ ـِٞج [13a] ذوكّّ ٣ا ٝؼ٤ك ٓؽث٠ّ

olan yaǾnį Ǿaşķ u muĥabbetümde varlıġın yile virüp ķaŧresin baĥr-ı śıfat-ı vaĥdetümde ġarķ 

idüp benümle birlige düşen Aĥmedüm berü gel didükde ol nidādan bi’l-külliye žāhir ü 

bāŧın-ı vücūdum nūr-ı maĥż olup cān u ķalb ü ten gözleri birbirine üleşüp ney gibi ilişük 

gitmekle yetmiş biň ĥicāb-ı žulmānį ve yetmiş biň ĥicāb-ı nūrānįden ten ü ķalb u rūĥ 

arasından ve deňlü perde ķalmayup ten gözi ķalb gözine gözlük gibi düşüp andan içeri 

baķdı ķalb gözi de cān gözine baķdı cān gözi ki Ǿayn-ı bį-baśardur anuňla bį-keyf ĥażret-i 

Allāhı gördi bu üc göz bir oldı burada 
210

 ĥāleti žuhūr idüp ĥaķ هللا ٣ؽٍٞ ت٤ٖ أُهء ٝهِثٚ

ĥabįbinüň kendüyle ķalbi arasında maǾiyyet-i bį-keyfiyyet ile bilā-ĥulūl velā ittiĥād dāħil 

olup ĥażretüň nefsi vü ķalbi cān içinde yaǾnį vaśf-ı raĥmān içinde müstaġraķ u maĥv 

olmaġın cān-ı mülkünde cānānı gördi. Pes bu göz gördi didükleri vesāŧetle gördi dimek 

oldı.  ٍُّٔ٘ا ػ٤ٖ ػ٤ٖ اُ٘ٞنٗي meşhūdı ĥaķ olduġını āyet-i 
211

 .inkār ehline tabaśśur ider ٓا واؽ

Ammā görmedi didükleri bi’ź-źāt göremez zįrā ŧāķati yetmez dimekdür ki gözsüz gözlük 

görmedigi Ǿayāndur. Cāmi ķuddise sırruhu es-sāmį buyurur. RubāǾį  

 قن ق٣كٙ ػ٤إ ذٞتٞقٙ ٖٝٓ ؿاكَ       

 قن ٤ٌ٘ٚ ٜٗإ ذٞتٞقٙ ٖٝٓ ؿاكَ                            

 او ظِٔٚ ظٜإ ّٗإ ٠ٓٞٗ ظٍرْ     

                                                           
209

 Hadîd, 57/4. Ayetin manası: “…Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. ..” 
210

 Enfal, 8/24. Ayetin manası: “…Allah kişi ve kalbi arasına girer…” 
211

   ”…Necm, 57/17. Ayetin manası: “Onun gözü hiç şaşmadı  ٓا واؽ اُثٕه
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ـٞق ظِٔٚ ظٜإ ذٞتٞقٙ ٖٝٓ ؿاكَ  
212
  

Burada görür ki žāhir u bāŧında mevcūd hemān cemāl-i muŧlaķmış ġafletinden kendüni 

başķa vücūd aňlayup şirk-i maǾnevįde imiş bilmezimiş ki ĥaķįķat-i źātıyla tecellį etse ol 

kimse cümle mevcūdātuň źevāt u śıfāt u efǾālini ĥaķķuň źāt u śıfat u fiǾlinde [13b] 

mütelāşį bulup o dem ħˇāb-ı Ǿademden baş ķaldırup ٠ُ ٓغ هللا
213

 vaķt-i maķǾad-ı śıdķına 

ķadem-i iħlāśla ayaķ baśup görürimiş ki li-muĥarririhi  

٤ًُ ك٠ اُك٣ه ٠ِٔ االّٛٞ      
214

 
215

 

                                   üz g çAň cānuňı uyar yā Hū 

Suǿāl ĥażret-i Seyyidü’l-Ǿārifįn اُِْٜ اِـِ٘اتي ػٖٔ ٌٞاى niçün dedi çün sivā yoķdı. Cevāb kāf-ı 

źātdan kināyetdür. Sivādan murād śıfāt-ı efǾāldür yaǾnį şühūd-ı źātı ile tecelliyāt-ı 

esmāǿiyye vü śıfātiyye vü efǾāliyyeden ķurtar ve menzil-i lāhūta irgür dimekdür ki sālik 

her ķonaķ ki geçerler gerü ķalan ķonaķ ilerü ķonaġa göre buǾd ve tenezzül ü mekrdür 

nitekim žāhir misāfirüň ĥāli oldur. Pes gerçekler cānı sefer-i bātınį ile menzil-i cānāna ve 

meydān-ı cāna varmayınca şühūd idemezler. YaǾnį var śanduķları ħayāllerin bu seferde 

maĥv etmeyince ve kendülüklerinden geçmeyince öz ĥaķįķatlerine inemediler anuňçün 

buyurur  

 ذٖ وظإ ظإ وذٖ ٍٓرٞن ٤ٍٗد    

 ٤ُي ًٍها ق٣كٙ ظإ قٌرٞن ٤ٍٗد    

Ten cāndan cān tenden örtülü degüldür. Lākin başķa vücūd geçinen ve kendülügi ile keslik 

daǾvā idene cānı görmege destūr yoķdur. Meger kimsesüzler kimsesi kimseligin maĥv ide 

ve didiler ki güneş vāżıĥca śuda vü āyinede görüldügi gibi cān da ancaķ mirǿāt-ı cism ile 

görilür. Zįrā nūrdur ve bu rūǿ niçün bu Ǿālem-i beşeriyyet libāsına girdi. Faśl َ اُهٝغ ك٠ ذل٤ٕ

 bilgil ki insānuň žāhiri beden-i keŝįf-i žulmānįdür ki gāhį nāķıś ٖٓ اُرلا٤ٌه ٝاالؼاق٣س ٝأٌُاِل٤ٖ

u ġāhį kāmil gāh semiz ü iri gāh ince vü aruķ olur. Pes ĥükm-i żarūretle herkesüň “ene” 

dedügi insān bu ķalıb degüldür. Zįrā insān ٞٛ ؼ٤س ٖٓ evvel Ǿömründen āħirine dek bāķį 

nesnedür ve Ǿālem-i Ǿanāśırdan degüldür. Belki Ǿālem-i emr ü melekūt ve Ǿālem-i 

ervāĥdandur. Ħafį degüldür ki bir ĥālde bāķį ve ber-ķarār olmayan cesed bāķį [14a] olanun 

ġayrıdur ki ol bāķį rūĥdur ki cism-i laŧįf-i nūrānį bāŧını derler. Lākin cesedle taǾalluķ-ı 

                                                           
212

 Anlamı: “Açıkça sen (bana) gözüktün, ama ben gafildim. Sinende saklıydın ben gafildim. Kısaca sen 

dünyadaydın, ben arıyordum. Sen kendin dünyadaydın, ben gafildim.”  
213

 el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ ve Muzîlü’l-İlbas amma İştehere mine’l-ehâdisi alâ Elsineti'n-nas II, tahkîk: Şeyh 

Muhammed Abdulaziz el-Halidî, Beyrut: Dâru’l-kütübü’l-ilmiyye 2009, s. 156. Anlamı: “Benim Allah ile 

birlikte olduğum öyle bir vaktim var ki…” ifadesinden alınmıştır.  
214

 Anlamı: “O’ndan başka hiçbir şey yoktur.”  
215

 Fe’ilâtün/ Mefâ’ilün/ Fe’ilün 
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tāmmı ve cesede sirāyeti vardur. Nāruň kömürde gülābuň gülde yaġun südde sirāyeti gibi 

pes bilindi ki ol eczāǿ-i laŧįfe-i cismāniyenüň ĥaķįķati bu heykele muħālifdür. Belki heykel 

ten (…) bu rūĥ-i insānį ki Ǿālem-i Ǿulvįdendür cevherlik cinsindendür. Ol  (...) nūrı gibidür 

ve bu heykel ile rūĥ arasında bir nicār-ı laŧįf vardur ki rūĥ-i ĥayvānį dirler cümle 

canlularda vardur maĥallį yürekdür. Ecsām-ı Ǿunśuriyyede olan aħlat-ı erbaǾa ki ķan u 

balġam u śafrā vü sevdādur ki aślları nār u āb u hevā vü turābdur. Bu rūĥ-i ĥayvānį bu 

meźkūrātuň birbiriyle imtizācından ĥāśıl olur. Bir ġāyet ile ismi nicārdur ki yürege varup 

bişüp andan baǾżı ŧamarlarına irişüp andan dimāġa çıķar ve çıķmaġla bir miķdār śovuyup 

iǾtidāl bulur. BaǾde bu nicār ev ortasında ķonulan çerāġ gibi żiyāsı yaǾnį rūĥ-i ķudsįsinüň 

āŝārı bedene yayılup eŧrāfa ŧoķuna. Gözde baśar ķulaķda semǾ lisānda źevķ ü tekellüm 

burunda şemm ve ġayrı aǾżāda daħi mādde-i ķuvvet ü taśarruf ola. Lākin nicāruň aślı Ǿilm 

ü fehm ü ķudret ü taśarruf maǾdeni ola yüregde olduġiçün yürek müftį-i bāŧın olup ķule-i 

serde ķuǾūd iden Ǿulemā ĥavāss-ı ħamse-i žāhireye vü bāŧınaya Ǿilm ü idrāk andan śįt oldı. 

Belki emįr-i cuyūş olup cümle aǾżā ķudreti vü taśarrufı andan aldı ki meşhūrdur ķalbinde 

ķuvvet olmayan ħaśmına maġlūbdur ve ĥükemā ħavf ile ādem (…) ve göz görmeyüp ķulaķ 

işitmeyüp Ǿamelden ķalduġın yazmışlardur ve niçe ķavį baĥādırları żaǾįfler ĥįle ile 

ķorķıdup maġlūblamışdur. Tafśįli onuncı baĥŝde gelse gerek inşāǿallāh teǾālā gelelim bu 

rūĥ-i ĥayvānįnüň gerçi maķāmı ķalbdür. Ammā żiyāsı cümle aǾżāya sārį vü muĥarrikdür. 

Temŝįl bu nicār rūĥ-i āteş gibidür ķalb fetįlidür ġıdā yaġıdur. [14b] Yaġ dökününce çerāġ 

söyündügi gibi ġıdāsuz ĥayvān da helāk olur meger ĥażretüň  ات٤د ػ٘ك نت٠ّ ħūnına mihmān 

olmuş sulŧānlar ola ki ķuvvetü’l-ķulūbde farķ-ı kevnde bir ġıdālunur kimseler yazmış. 

Güldeň (…) yaġı lāyıķdan ziyāde olsa fetįli baśup ġālibā söyündürür. Ke-źālik keŝret-i 

ŧaǾām beden ü miǾdeǿi imtilādan ŝaķįl ü żaǾįf ider ya öldürür ve rūĥ-i žulmānį olup andan 

ĥayāt-ı ŧabǾıyye-i rūĥāniyye fevt olur. Anuňiçün kefere ĥaķķında ّ٣ؤًَ ًٔا ذؤًَ االٗؼا
216

 ve bir 

maĥalde اٗي الذٍٔغ أُٞذ٠
217  buyurdı. Ammā yaġ muǾtedil olsa nūr muǾtedil olur ġıdā da 

muǾtedil olsa rūĥ-i kesįf meǾānįye lāyıķ olur. Ve bil ki gerçi nūruň çerāġa tābiǾligi gibi 

rūĥ-i insānį rūĥ-i ĥayvānįye tābiǾ degüldür. Zįrā rūĥ-i insānį aśldur. Meŝelā rūĥ-i ĥayvānį 

aňa merkeb ü āletdür. Merkeb olup ālete paralanmaġla rākib ü śāniǾ żāyiǾ olmaz. Nihāyet 

tācire merkebsüz ticāret kāmile olmaduġı gibi bu rūĥ-i ĥayvānį ol rūĥa lāzım ħādimdür. Tā 

ki taĥśįl-i Ǿışķ u irfān ve kesb-i rahmet-i raĥmān anda anuňçün müntehį Ǿārifler bu ālete 

bārgirān olup rūĥ-i ĥayvānįden murād olan maślaĥatları (…) ķafeś ķuşı gibi ķafeśüň 
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 Muhammed, 47/12. Ayetin manası: “…[Onlar] yemeklerini hayvanlar gibi yerler…]” 
217

 Rûm, 30/52. Ayetin manası: “Ölülere duyuramazsın…” 
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üşenmesine ve murġ-ı rūĥuň boşanmasına çāre ararlar ٝاهر٠ِٗٞ ٣ااشواذ٠ dirler. Gelelim ķaçan 

ŧamarlara śovuķ eger yil eger balgam eger ħām-aħlāt südde olup imtizāc-ı ŧabāyiǾ bozulsa 

ol ecsām ĥareketden ķalur meflūc olur südde ķābilesi sekte olur ĥāźıķ olmayan öldi śanur 

üstād āyinei aġzına ŧutup bilür ve ol ecsām-ı laŧįfe rūĥ-i ķudsįdür veft ü vefātda cesedden 

ayrılup saǾįd ise semavāta çıkar şaķį vü ŧāliĥ ise caĥįme vü āfāta varur ĥāśılı çünki rūĥ u 

taǾalluķı bilinmeyince mevt bilinmedi ise bilgil ki insān cesedi ile ĥayvāndur mülk 

Ǿālemindendür ammā cism-i laŧįfi ile yaǾnį rūĥı ile melekût Ǿālemindendür. buňa rūĥ-i 

ķudsį dirler mažharı bāŧın-ı Ǿālem-i ĥareke vü ħayāldür yaǾnį Ǿālem-i emr ü Ǿālem-i 

ervāĥdur. [15a] هَ اُهٝغ ٖٓ آه نت٠ّ
218

 budur. Ĥaddi Ǿanāśırdan ŧaşradur vücūdı medde ve 

maddeye mevķūf degüldür. Belki sebebsiz vāsıŧasızken emri ile mevcūd olmuşdur.  ٍٖاؼ

شْ نققٗاٙ اٌلَ ٌاك٤ِٖ bunuň içündür. Nihāyet teveccühün ĥaķķa etmeyen ذو٣ْٞ ٝ ًهٓ٘اٙ
219

 

semtinde ķalur fikri ve ķalbi kelimāt-ı süflį ve levāzım-ı beşeriyyet vesvesesi ile ŧolar 

loķma vü libāsın ĥarām ider yolın ve erkānın önüňde ĥavās ü ķalbin yabana döndürüp 

penceresüz ev gibi žulmānį olur. Dest-i tevĥįdle boşalmayınca yerine muĥįt emįri ķonup 

Beytullāh olmaz. Li-şemsinā ķuddise sırruhu  

Bu miŝāli gör ki gide iştibāh  

Nūr-ı āteşden olur dūd-ı siyāh   

 Ammā Ǿālem-i kevn ü fesāddan pāk olan cevher-i nažįfi ile insāndur. YaǾnį śıfat-ı 

raĥmāndur. 220االنسان والمران توأمان  ĥadįŝ-i şerįfi bunı iǾlāndur. Mažharı Ǿālem-i sükūn u 

Ǿaķldur ceberūt Ǿālemindendür. YaǾnį esmā vü śıfāt Ǿālemindendür. Bu beden ve nicār-ı 

meźkūr maħlūķeyn-i fānįyeyndür. Ne ezelį ve ne ebedįdürler. Ammā ol cism-i laŧįf ki rūĥ-i 

ķudsįdür ezelį degüldür Zįrā maħlūķdur. Ammā ebedįdür fānį olmaz. Fenā bulur dimek 

küfürdür ehl-i sünnet meźhebinde. Tefsįr-i Kebįr ü Ķurŧubį vü Ġazālį yazmışlardur. Ve 

ammā ol cevher-i nažįf ĥaķįķat-i Muĥammediyyedür sır didükleridür. ٝاُفِن ٠٘ٓ
221

  

ŧıbaķınca ĥaķįķat-i insāniyyedür ve ٗلفد ك٤ٚ ٖٓ نٝؼ٠
222

’de yā-i mütekellim ĥükmünce bu 

rūĥ iżāfįdür هَ اُهٝغ ٖٓ آه نت٠ّ
223

 Ǿāleminde olan rūĥ-i ķudsįsin ĥaķįķat-i Muĥammediyyede 

fenā ķılmayup Ǿaķl-ı külle irişmeyen bunı bilemez ve melekūtdan ceberūta ulaşamaz ve 

kitābda daħi yazılmaz. Zįrā şerǾüň ižhāra ruħśatı yokdur. Li-muĥarririhi  
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 İsrâ, 17/85. Ayetin manası: “…De ki: ruh rabbimin emrindendir…” 
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 Tîn, 95/5. Ayetin manası: “Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.” 
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 Seyyid Haydar Amûlî, el-Mukaddimat min Kitabi Nassi’n-Nusûs, (yy): Tus, 1367, age., s. 239. Anlamı: 

“İnsanla Kur’an ikiz kardeştir.” 
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 Anlamı: “Yaratma bendendir (bana aittir).” 
222

 Hicr, 15/29. Ayetin manası: “Ve onun içine ruhumdan üfledim.”  
223

 İsrâ, 17/85. Ayetin manası: “…De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir…” 
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  Çün ĥaķįķat źāt-ı ġaybį bāŧınimiş hū direm
224

  

  Vaśfile žāhir iken hāźā dimez şettār-ı Ǿaşķ  

 

Pādişeh śūret degişmiş gösteren maġżūb olur  

Görmez ü bilmezlenürler gö[s]terenler bār-ı Ǿaşķ  

Beyt  

  Dili pür-muĥzin-i esrārdārum  

  Ve lākin der zebān-i mismārdārum 

Beyt   

  ًه ـثهقانٟ وؼ٠ّ ال٣ٔٞخ  

ٌٌٞختهوتإ ـٞق ت٘ٚ ٜٓه 
225

                       

Ve ol rūĥ-i iżāfį ħānesine [15b] giren Mescid-i Aķśā’ya belki KaǾbe-i Ǿulyāya yaǾnį ķalb-i 

ĥaķįķi Muĥammed Muśŧafā’ya girüp dāreynde elemden emįn olur كٖٔ قـِٚ ًإ آ٘ا
226

 ĥāśılı 

bu rūĥ-i ĥayvānį bedene cāndur rūĥ-i ķudsį bunuň cānıdur rūh-ı iżāfį rūĥ-i ķudsį cānıdur. 

Şöyle ki bu ķudret-i iżāfiye ve nūr-ı źāt-ı raĥmāniye münǾakis olmasa bu üçüň hiç birinüň 

vücūdı olmaya idi manŧıķiyyįn vücūdda eşħāś envāǾa tābiǾdür envāǾ ecnāsa ecnās da cins-i 

Ǿālįye mevķūf olup cins-i Ǿālįsüz bu cümlenüň vücūdı muĥāl olup zeyd-i insāniyete 

insāniyet de maǾnā-yı ĥayvāniyete ĥayvāniyet de cisme ol da cevhere mevķūf olduġı 

gibidür teǿemmel ammā bi-ĥasebi’ž-žuhūr mā-dām ki nicār-ı meźkūr ten ile rūĥ-i insānį 

arasına Ǿalāķalıķ śāliĥ ola beden daħi śaġdur söyünüp fesāda dönerse rūĥ bedenden çıķar 

aňa mevt dirler. Nitekim  
227

حا٠ُ اُرٌِّٜ تا٣ك٣ٌْٝالذِوٞا   mażmūnunca bu rūĥ-i ĥayvānįyyeŧile 

ĥayāt-ı fānįyede bir ķac bendelik ħıźmeti içün ĥıfž lāzım ise bu şeş ħāne-i cismüň ve ĥiśār-

ı bedenüň içi ki Beytullāh’dur. Anda sākin rūĥ-i insānį nām Ħalįfetullāh’dur ki maħzen-i 

įmān ve menbaǾ-ı Ǿirfān olan ħāne-i ĥaķķı ĥırrās ervāĥ-ı ķudsiye śoĥbeti ile bekleyüp ve 

riyāżet ü ħalāś ü Ǿilm aħlāķla Ǿamel idüp buŧlān u ħüsrāndan ve cehl ü tālāndan śaķınmaķ 

gerek ta içi çürük ķalaylı ceviz gibi lübbi fāsid olmaya ve Allāh’ı unudup unudulmaya 

ħānesinüň içi mezbele iken arıtmayup ŧaşını śovayup zįnet……aĥmaķ gibi olmaya 

dimişlerdür ki ervāĥ-ı fısķa daħi gerçi bāķiyedür lākin iç gözi kör olduġıçün ķıyāmetde 

228
نئ٣ّٞ ذث٠ِ اٍُها  ŧıbaķınca içi ŧaşına devrülüp eşķā vü aǾmā ķoya. Netįce bir muķaddemāt-ı 

mufaśśala üzere bil ki munuň meǾnusı rūĥuň inǾidāmı degüldür. Zįrā bu rūĥ-i insānį 
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 Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün 
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 Anlamı: “Eğer ölümsüz yaşamdan haber verilirse sükût aşkı senin dilinin azığıdır.”  
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 Âli İmrân, 3/97. Ayetin manası: “… Oraya kim girerse, güven içinde olur…”  
227

 Bakara, 2/195. Ayetin manası: “…kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın…”  
228

 Târık, 86/9. Ayetin manası: “Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!”  
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ebedįdür. Ancaķ bedenden ķudreti ve taśarrufı münķaŧıǾ olmaķdur. Güneş ŧolanmaķla fenā 

bulmaz ancaķ āfāķ ķaraňu [16a] olur rūĥ münǾadim olmadıġıçün śıfat-ı Ǿilm bilesincedür 

irilmez ol Ǿilmle Ǿaźāb u tenǾįmi ķabrde ŧoyar geh ĥufre vü geh ravża olur ki İbn Sįnā 

taĥķįķ etmişdür. Suǿāl insān mevtle maǾdūmlugı fıķh ve baǾżı kütüb-i kelāmda mesŧūrdur. 

Cevāb şühūd u baśįret śāĥibleri didiler ki mevtle beden daħi yoķ olmaz ancaķ eczāsı 

müteferriķa olur nitekim fuĥūl-ı ehl-i kelāmdan naķli ǾArabįce gelse gerek fekeyfe suǾedā 

ervāĥı ĥaķķında buyurur ki ٝالذؽٍثٖ اُم٣ٖ هرِٞا ك٠ ٌث٤َ هللا آٞاذا تَ اؼ٤اء
229

 ķatelūdan śoňra iĥyā 

lafžı tamām ehl-i kāfįdür ve eşķıyā ervāĥı ĥaķķında delįlimiz bu ki resūl (asm) emvāt-ı 

kefere üzerine ŧurup adlu adıyla bir bir çaġırup derdi yā fülān baňa Rabbim vaǾde etdügi 

nuśreti buldum siz de vaǾįd olan Ǿuķūbeti ve Ǿaźābı buldunuž mı didügünde aśĥāb eyitdiler 

mevtā nice işidür ve nice söyler ĥażret (asm) eyitdi anlar sözden daħi işidicilerdür lākin 

cevāba ķādir degüllerdür. Pes mevtādan ķudret giderse Ǿilm ķalduġına bu şāhiddür. Ǿİlm 

ħod ĥayātsuz muĥāldür mevtā ĥaķķında olan aħbārı tefaĥĥuś idene delāǿil çoķdur. Ve 

şerǾde mevtānuň śıfatı tebdįl olmaz ancaķ menāzili tebdįl olur ki  المبر روضت من رياض الجنة

230اوحفرة الح  dir. Pes ĥaşr u baǾŝuň maǾnāsı Ǿademden śonra vücūd degüldür. Belki rūĥa bir 

ķalıb virilmekdür ki rūĥ nevbet-i ŝāniyede anda taśarruf ide ki imdi ebkārü’l-inkārda suǿāl 

ĥaşr-i ecsād cesedi įcāddan śoňra iǾdām mıdur yāħūd bedenüň eczāsı ŧaġılduķdan śoňra 

ictimāǾ mıdur cevāb ĥaķ budur ikisi de mümkindür ĥāleynden birin muħaśśaś delįl yoķdur 

suǿāl iǾāde olan dünyādaki eczānuň Ǿaynı mıdur āħer terkįb midür cevāb muǾtezilįden Ebū 

Hāşim Ǿaynı gerek dedi ehl-i sünnet ve cemāǾat eydür ikisi de Ǿaķlen cāǿizdür taǾyįnine naś 

semǾi yoķdur ĥadįŝde evvel ki heyǿetde ĥaşr olurlar [16b] didüginden bi-Ǿaynihi evvelki 

olmaķ lāzım gelmez. Bi-miŝlihi olmasını māniǾ olmaz. Pes ittifāķ-ı ehl-i ĥaķ meǾād-ı 

cismānįyedür muŧlaķā taǾyįn yoķdur.  ّشْ ٣ٞظكٛا اٝ ٣لّههٜا  حهاٍ ٔاؼة أُٞاهق َٛ ٣ؼكّ هللا االظىاء اُثك٤ٗ

َّ ٠ِٔ ٛاُي االّ ٝظٜٚ  ُلٜا اُؽّن اٗٚ ُْ ٣صثد لُي ٝالق٤َُ ػ٠ِ ٠ِٔ ٖٓ اُطه٣و٤ٖ ٝهُٞٚ ذؼا٠ُ ً ٝ ًَ ٖٓ ػ٤ِٜا كإ شْ ٣ٞٔ

ٙ ـهٝظٚ ػٖ ٔلاذٚ ٝٛما هك ٣ٌٕٞ ذلّهم اظىائٚ ٝ هاٍ اتٖ ًٔاٍ ك٠  َّ ٠ِٔ ٝ ك٘اٝٔ التك اّلٕ ػ٠ِ االػكاّ ال ٛالى ً

ٍ تؼ٤٘ٚ ٝهاٍ ا٤ٍُّك ك٠ ِهغ أُٞاهق  ّٝ نٌاُرٚ ؼّهاالظٍاق اُالوّ ك٠ أُؼاق اُعٍٔا٠ٗ ٝظٞق تكٕ ٓا الٝظٞق اُثكٕ اال

٠ِ اػاقج أُؼكّٝ ػ٘ك ٖٓ ٣وٍٞ تإ ك٘أىٜا ػثانج ػٖ ذلّهم اظىأىٜا كاػاقٙ أُؼكّٝ ٤ًُ ٖٓ أُؼاق اُعٍٔا٠ٗ ٣رٞهق ػ

اُؽّه كؼ٠ِ ٛما اُرؽو٤ن ال٣رعٚ ٓاهاٍ أٌُ٘ه ُِٔؼاق تاٗٚ ُٞاًَ اٍٗإ اٍٗإ آٙ ٝهاٍ اُلاَ٘ اُط٠ٌٞ ك٠  حٓثاقٟ ٍٓٔىِ

التكّ ُِرفَِّ ٖٓ اُطهك٤ٖ ٓرـا٣ه٣ٖ ك٤ٌٕٞ اُٞظٞق ُؼكّ اُؼكّ ذؽَِّ اُؼكّ ت٤ٖ ٠ِٔ ٝاؼك تؼ٤٘ٚ ال  حذؼ٤َِ أٌُ٘ه٣ٖ الٌ٘ؽاُ

ّٕ اُرؼكق ٣٘ااك٠ اُٞؼكج كِٞ اػ٤ك أُؼكّٝ  ؿ٤ه اُٞظٞق اُمٟ هثِٚ كالا ال٣ٌٕٞ أُؼاق ػ٤ٖ أُثكء تَ ٣ٌٕٞ ٓصِٚ ٣ؼ٠٘ الِي ا
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 Âli İmrân, 3/169. Ayetin manası: “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar 

diridirler…” 
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 Rûdânî, Büyük Hadis Külliyatı 1. Cilt,  4. Baskı, (Çev. Naim Erdoğan), İstanbul: İz Yayınları, 2011, s. 

301. Hadis-i şerifin manası: “Kabir bazıları için cennet bahçelerinden bir bahçe yahut [cehennem 

çukurlarından] bir çukurdur.”  
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تواقن ػ٠ِ إ ٣فِن ٓصِْٜ  تؼ٤٘ٚ ُىّ ذوكّّ ا٠ُّٔ ػ٠ِ ٗلٍٚ ٝال ذفل٠ إ ظاٛه هُٞٚ ا٤ًُٝ اُمٟ ـِن أٍُٞاخ ٝاالنٖ

٣صثد ٓهاقٗا ٣ٝ٘ل٠ هُْٜٞ تاػاقج أُؼكّٝ تؼ٤٘ٚ
231

 Kimyā’da eydür baǾŝde iǾādenüň şarŧı Ǿaynı ile ol  ا 

ķālıb olmaķ lāzım degüldür zįrā ādemden maķśūd Ǿāśį eger muŧįǾ rākibdür merkeb 

degüldür geh atlu yayaķlamaķla baśįr iken aǾmā olmaz ve kātib iken debbāġ olmaz bu semt 

üzere insān insānı yise ol cüz ākil ile mi ĥaşr olur meǿkūl ile mi ve ĥayvānuň etin yā südin 

yiseler meni olsa velede dönse ana ile mi ĥaşr olur veled ile mi ve iǾāde-i maǾdūm bi-

Ǿaynihide olan şübehāt-ı felāsefenüň delāǿili kökünden dürilüp ecvibe zaĥmetine daħi 

düşülmez ve Ķurǿānda [17a] 
232

 dirken iǾāde miŝli degüldür bi-Ǿaynihi ػ٠ِ إ ٣فِن ٓصِْٜ

dimek iltizām-ı mā-lem-yelzem ve irtikāb ve mā-lem-yüŝbit ile başı ġavġaya düşürmekdür. 

Faśl baǾżı ehl-i keşf şühūdla dedi ki melekūtį olan rūĥ-i ķudsį arunuň bebegi şeklinde bir 

beyāż canlu nesnedür hem bu Ǿilm ü fehm ü ķudret ü taśarruf anuňdur ħilāfet-i ĥaķ ile 

cesed-ħānesinüň śāĥibidür ve şenligidür. İnsānuň dimāġında olur burundan çıķup gidince 

ādem uyur. Ve Ĥāşiye-i MeŧāliǾde bu rūĥ-i revāndur dir zįrā sülūkünde maķāmına göre 

miǾrāc-ı rūĥānį idüp seyrānında düşler görür bu rūĥuň nūrınuň bir ucı tene münǾakis 

olduġıçün śafālı vāķıǾa ile beden daħi śafālanur bu müşār elemli düşile elemlenür ve żaǾįf 

ü ħaste olur. Güneşüň nūrı yere ŧoķunup ısıcaķ u (…) yer eŝerlendügi gibi beden-i ħāki de 

böyle müteǿeŝŝir olur. Ammā rūĥ-i iżāfį ki nūr-ı ilāhįdür aśl-ı ĥayātdur ancaķ mevtde gider 

ol beden ile rūĥ-i insānį arasındaki nicār fāsid olunca bu nūr daħi ٝا٤ُٚ أُهظغ ĥükmünce aśla 

gider. Mumuň fitili çürüyüp yaġ dökündükde żiyāsı ġāǿib olduġı gibi ve pencereyi ve 

ķapuyı yumduķda güneşüň nūrı görünmeyüp ħāne mužlim olduġı gibi. Geldük baǾżı 

Ǿulemā-i rabbāniyye ĥażret-i Muĥammed miǾrācı hem cism ü hem rūĥ ile itdi diyüp ve 
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 Anlamı: “Mevakıf adlı kütabın sahibi el-‘Îcî şöyle demiştir: Allah bedenin bütün parçalarını yok edip 

sonra yeniden mi var eder ya da bedenin parçalarını birbirinden ayırır da sonra bir araya mı getirir. Gerçek şu 

ki bu konu ispatlanmış değildir. İki yoldan her biri için kesin delil yoktur. Allah teâlâ’nın ‘Onun zatından 

başka her şey yok olacak (Kasas 28/88).’ ‘Yeryüzünde bulunan her canlı fânidir (Rahman 55/26).’ ayetleri 

insan bedeninin tamamen yok olmasına dalalet etmez. Zira her şeyin helaki ve fenası asli sıfatlarının dışına 

çıkması manasınadır. Bu vücudun cüzlerinin birbirinden ayrılması şeklinde olabilir. İbn-i Kemal Paşa 

Haşru’l-Ecsad adlı risalesinde şöyle demiştir: Bedenin yeniden dirilmesi meselsinde herhangi bir bedenin 

yaratılması esastır. İlk bedenin aynıyla var edilmesi şart değildir. Seyyid Şerif Cürcanî Şerhü’l-Mevakıf” adlı 

eserinde şöyle dedi: Bedenin fenası cüzlerin birbirinden ayrılmasından ibarettir diyenlerin nazarında cismin 

yeniden diriltilmesi yok olan şeylerin yeniden yaratılması ile ilgilidir. Yok olanların iadesi haşr meselesinin 

haşr meselesinin başlangıcı ile alakalı değildir. Bu açıklamalara göre yeniden dirilmeyi inkâr edenlerin şayet 

bir insan…..  Tûsî münkirlerin durumunu açıklama sadedinde şöyle demiştir: bir şeyin arasına yok olan bir 

şeyin aynıyla hulul etmesi imkânsızdır. Zira hululun gerçekleşmesi için farklı iki organın olması gerekir. Bu 

durumda yoktan var edilen önceki varlığın aynısı olmaz. Yeniden var edilene başlangıcın aynı olmayınca 

benzeri olur. Yani çokluk tekliği nefyeder. Şayet yok olan şey aynıyla iade edilse o şeyin bizzat Allah 

teala’nın ‘Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın onların benzerini yaratamaya gücü yetmez mi (Yasin, 36/81).’ 

sözü bizim muradımızı ortaya koyar ve bedenin aynıyla yeniden diriltilmesi sözünü geçersiz kılar.”       
232

 Yâsîn, 36/81. Ayetin manası: “…onların benzerini yaratmaya [kadir] olan…” 
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ĥażret-i ǾĀyişe’nüň ٓا كوك ظٍك دمحم ٤ُِح أُؼهاض ٌُٖٝ ػهض تهٝؼٚ
233
  ĥadįŝinde ol Ǿālem teǿvįl idüp 

ٖ اُهٝغ تَ ًإ ٓغ نٝؼٚٓاكوك ظٍك ػ
234

 dimekdür dedi. Ve baǾżı Ǿulemāda teǿvįl-i mezbūruň 

taǾassüfün gösterüp miǾrāc-ı cismānį didüklerinden murād yine rūĥānįdür. Zįrā rūĥ cism-i 

laŧįfdür. Ķabrde Ǿaźāb ü tenǾįm de aňadur ki insān cesedi ile ĥayvāndur mažharı Ǿālem-i 

ĥareketüň žāhiridür diyü ŧaǾn etdiler bu söz žāhiren Ǿaķla muvāfıķdur. Lākin evliyā-yı 

kirāmuň ve ehl-i kelāmuň kütübleri meşĥūnadur ki cümle kerāmāt-ı evliyādan [17b] birisi 

cism-i sālik kemāl-i riyāżetle keŝāfet-i beşeriyetden ķurtulup ĥażret-i ǾĮsā Ǿalā nebįyyinā ve 

Ǿaleyhi’s-selāmuň ُٖ ٖ٣ِط ٌِٓٞخ أٍُٞاخ ٖٓ ُْ ٣ُٞك ّٓهذ٤
235  buyurduġı ĥükmünce aĥkām-ı 

ŧabįǾatden ķurtulup ol veled-i ŝānį ki ıśŧılāĥ-ı meşāyiħde aňa vücūd-ı maǾnevį dirler bu 

cism-i keŝįfe cenāĥ düşüp istedügi Ǿāleme uçurur anuňla ŧayy-ı mekān ider. Ve şemsimiz 

ķuddise śırruhu buyurdı ki mevlūd-ı maǾnevį sırr-ı resūlüň bir vücūddan ŧoġmasıdur buňa 

iren cāmiǾü’l-kirāme olur ve CaǾfer Ŧayyār ve ġayrı meşhūrdur. Ve ĥażret-i şemsimüzüň 

şeyħi ǾAbdü’lmecįd eş-Şirvānį ķuddise sırruhumā ħıŧŧa-i şirvānda bir ŧaġdan bir ŧaġa 

ŧayerān iderlerdi ki meşhūrdur. Ve nefeĥātde śāĥib-i meŝnevį Mollā Ħudāvendigār beş 

yaşında iken eŧfālle śıçraşurken hüner göge śıçramaķdur diyü göge śıçradı ħayli demden 

śoňra indi ًإ ا٤ٍّٗا ٤ٌِّٓا didiler. Ammā İdrįs ü ǾĮsā Ǿaleyhümā’s-selām ķıśśasında tafśįli 

vardur. Pes nūr-ı vilāyet-i ümmet çerāġ-ı nübüvvetdan muķtebes iken ümmetde bulunan 

leŧāfet enbiyālarında ħuśūśan faħr-ı enbiyāda bulunmamaķ cāyiz mi ve bulunması 

müstebǾad mi Vāśıf bin Berħıyā cānsuz ve keşįf olan Ǿarş-ı Belķįsi ism-i aǾžam ķuvvetiyle 

göz açup yumunca getürmege ķādir ola sultān-ı enbiyā ism-i aǾžamla Kābe-ķavseyne 

ŧarfetü’l-Ǿaynda varmaķ aceb midür ve ŧāyife-i cinden bir ifrįt ħabįŝ-i ġayr-ı mükerrem iki 

aylıķ yerden bį-rūĥ olan Ǿarş-ı Belķįsi bu ķadar vüsǾat ü ŝıķletle getürmege ola Allāh 

teǾālānuň ĥabįbi Mescid-i Ĥarām’dan Mescid-i Aķśā’ya dek isrāsı naśla ŝābit iken ve ķırķ 

günlük ķadar menzili bir sāǾatde ķaŧǾ itmişiken ve daħi öteye olan isrāsiçün ħaber-i meşhūr 

variken ġayr-ı mümkin dimekde fesād-ı dimāġ rāyiĥası vardur ve rūĥānįdür cismānį 

degüldür dimek mefhūm-ı naśś-ı şerįfe muħālifdür ki ٙاٌهٟ تؼثك
236

 didi Ǿubūdiyetde cesed ü 

şaħśiyyet mutaśavvirdür. Zįrā ĥafį degüldür ki rūĥ cismsüz ķul [18a] olsa bedene iĥtiyāc 

olunmazdı ve subĥānehu Ǿibāreti tenzįh içündür cümle tenzįhden biri Ǿaczden ve żaǾfdan 

ve efǾālinde śuǾūbet ü istiĥālet olmaķdan tenzįhdür Ǿulemāya įmā vardur ki bi-cesedihi 

miǾrāc Ǿaķlıňuza güc ü muĥāl gelür ammā benüm ķudretüm de muĥāl olmadan ben 
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 Anlamı: “Muhammed Mirac gecesinde bedeni ve ruhu ile yükseldi.” 
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 Anlamı: “Bedenini bırakıp sadece ruhu ile çıkmadı.” 
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 Anlamı: “Semavatin melekutundan iki kez doğmayan geçemez.” 
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 İsrâ, 17/1. Ayetin manası: “O kulunu [Hz. Muhammed] geceleyin yürüttü…” 
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münezzehüm dimekdür ki inkāruň mefhūmı bi-cesedihi miǾrāc etdiremez dimekdür 

pes  ve ٛما ؿ٤ه تؼ٤ك .ben Ǿuķūl-ı ķāśıranuň böyle iǾtiķādından şānımı taķdįs iderim  ٌثؽإ اُمٟ

bir ķuş vāsıŧa-i cenāĥla maŧlab u mehrebinde ŧayerān ide Ǿaşķ-ı ilāhį-nām cenāĥü’l-ebrār ve 

sırru’l-esrār ol nūru’l-envāra cenāh düşüp maķām-ı ķavseyne iletse müstaġrib midür ve üc 

biňden ziyāde ħāriķ-i Ǿāde muǾcizātı siyer kitāblarında yazılan sulŧānuň bu Ǿurūc-ı bi-

cesedihi daħi muǾcizātından olmaķ baǾįd midür lā-siyyemā İbn ǾAbbās ve niçe kümmel 

miǾrācda ّٜٙى  diyü ķasem etmiş olalar kemā merre ve’l-ĥāśıl munśıfa besdür ki ػا٣ٖ هللا ظ

َّ ُثٞي كا٠ٗ اُؼِْ   ķaśįde-i bürįde śāĥibinüň  الػطهتؼك ػهٝي ٌُٖٝ ٌُ

 قع ٓا اقػرٚ إُ٘انٟ ك٠ ٗث٤ْٜ                   

ٝاؼٌْ تٔأِىد ٓكؼا ك٤ٚ ٝاؼرٌْ      
237

                

buyurduġı mıśdāķınca yaǾnį ǾĮsā’ya naśārā didügin dime bāķį neķadar ögsek lāyıķdur ve 

çoķ degüldür belki aślı ve  اٗا ٖٓ هللا minvālince rūĥ-i iżāfį olan sulŧāna bu maķūleleri daħi 

azın sunmaķ gerek ve daħi bir mesǿele ĥaķķında Ǿulemādan dimiş ol daħi sulŧānu’l-enbiyā 

muǾallim-i dergāh-ı ħudā el-muħāŧıb bi-kelāmi 
238

ى كال ذ٠ٍ٘ئٌ٘وه  bi-mektebi Ķāb-ķavseyn 

ev-ednā ĥażretinüň medĥi ħuśūśunda ola āħiretde ednā-yı ümmetine  ك٤ٜا ٓا ذّر٠ٜ ٌُْٝ

اٗلٌٍْ
239

 dįyen ol sulŧān dünyāda ŧayerān murād eylese niçün virilmeye ve ķanķı duǾāsı red 

oldı ki bu ola ve kütüb-i kelāmda ve Muĥammed Maķdisį Baĥru’l-kelām şerĥinde buyurur 

ki ĥażret-i risāletüň 
 āyeti ile ŝābit olan leyle-i vāhide de Mekke’den [18b] اسرى بعبده ليال240

Beyt-i Maķdis’e dek bi-şaħśıhi isrāsını naśś-ı ķāŧıǾ olduġıçün muǾtezilį de inkār etmez ve 

münkiri kāfirdür ammā arżdan semaǿ-i sābiǾa dek bi-şaħśıhi miǾrācı delįl-i meşhūr ile 

ŝābitdür meşhūrda Ceśśāś ķavli üzere mütevātir ķısmındandur ķaŧǾį ifāde ider Ceśśāśuň 

ġayrı didiler ki ķaŧǾį müfįd degüldür lākin žandan yuķarı yaķįnden aşaķı ĥükmi müfįddür 

dediler. ٖٓ ٔؽ٤لح اُفاٚه تاُل٤ٗ اُواٚه ٖٓ ٚهف اُواقن ا٠ُٜ٘ٔ هللا تٔطاُؼح  شْ ُٔا نتٞخ لُي اٍُآغ اٍُاتن

اٌُرة اٌُال٤ٓح ك٠ أُؼهاض كها٣د إ ٛما االٌٗان اّٗٔا ٛٞ ُِٔؼرىُح هاٍ ػٔه اٍُّ٘ل٠ اؼرعد أُؼرىُح ُ٘ل٠ أُؼهاض اٟ 

كه هك٣هٟ ٗلٍٚ ك٠ أُ٘اّ اُعٍٔا٠ٗ تإ هللا ذؼا٠ُ ـِن اقّ ػ٠ِ ٔٞنج ًص٤لح ٤ٚٝؼٜا اٍُلٍٞ ٝاُٜثٞٚ ٝاُعٞاب إ ًا

ا هُْٜٞ ٖٓ ٚثؼٜا اُوٍٞ هِ٘ا  ّٓ اّٗٚ ك٠ أٍُاء ٝاّٗٔا ٣ظٜه ذف٤ٕٓ اُ٘ث٠ءّ إ ُٞ ًإ لُي ك٠ ا٤ُوظح اٟ تعٍٔٚ ذكته ٝا

ٌْهٟ ؼ٤س ُْ ٣وَ ٌهٟ ت٘لٍٚ اال٣هٟ إ اُؽعه ٝأُكن ٖٓ ٚثؼٜٔا اُوٍٞ ٝٓغ ٛما الا نٓاٛٔا  َ ٗؼْ ٌُٖٝ اٗٔا ٣ؼهض تا

اء كاُ٘ث٠ءّ الا ًإ اُثهام ٓهًثٚ ٝظثه٣َ ٌاتوٚ ٝهللا ٛاق٣ۀ ٠ُٝ إ ٣ٕؼك أٍُاء ًٝما ٖٓ اذّفم هٌٞا اٍٗإ ٣ٕؼك اُٜٞ

٣َ كا٠ُٝ إ ٣عاٝو أٍُٞاخ اٗر٠ٜ ٝهاٍ ئ٣ٌٖٔ إ ٣ه٠ٓ تٚ اٍُْٜ ك٠ اُٜٞاء كاُ٘ث٠ ًاٍُْٜ ٝاالٌهاء هٌٞٚ ٝظالتٚ ظثه

ا ٖٓ ٌٓح ا٠ُ ت٤د أُوكي كثاُ٘ٓ ٝا٠ُ أٍُاء ٝا٠ُ ٓؽٔٞق اٍُ٘ل٠ ك٠ اُؼٔكج ٝأُؼهاض تّفٕٚ ك٠ ا٤ُوظح ؼن ا ّٓ
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 İlhan Armutçuoğlu, age., s. 44. Busîrî’nin Kaside-i Bürde’sinin 43. Beyti. Anlamı: “İsâ’ya Nasârâ’nın 

dediklerin deme de, Velvele ver cihâna gönlünce et medhini!” 
238

 AǾlā, 87/6. Ayetin manası: “Sana [Kur’an’ı] okutacağız ve sen onu unutmacaksın.” 
239

 Fussilet, 41/31. Ayetin manası: “…orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var…” 
240

 İsrâ, 17/1. Ayetin manası: “O kulunu [Hz. Muhammed] geceleyin yürüttü.” 
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قٟ ا٠ُ اٌٗان اُ٘ثٞج اٗر٠ٜ ؼ٤س ِاء هللا كاالـثان ُٝٞظاو اٌرؼثاق ٔؼٞق اُثّه ُعاو اٌرثؼاق ٗىٍٝ أُِي ٝٛٞ ٣ٞٔ
241

 

pes ŝābit oldı ki miǾrāc-ı cesedi inkārda żarar-ı Ǿažįm ħavfı var iķrārda taǾžįm ve ĥüsn-i 

iǾtiķād var.   

اذُ اٌد ا٣ٖ تاٗي ٗاٟ ٤ٍٗد تاق       

  ٛه ًٚ ا٣ٖ اذُ ٗكانق ٤ٍٗد تاق            

[19a] ٖقاِر ŧutmaķ قاِد ŧutdı mużāriǾi قانق ķıyāsįdür zįrā tāǿ-i maśdariyenüň māķābili şın 

olsa rāǿ-ı mühmileye dönmek ķāǾidedür  دًاِرٖ ًان قانباشتن انبار ,  gibi. MaǾnā āteşdür bu 

nāyüň āvāzı bād degüldür. Her ki bu āteşi ŧutmaz yoķ olsun. YaǾnį müǿmin olanda iki 

ĥālden biri gerekdür yā āteş-i Ǿaşķ ile Ǿayn-ı günāh olan vücūd-ı ħayālįsini vesāvis-i 

hevāǿiyi ve ħavāŧır-ı sivāǿiyi yaķup maĥv etmek gerek. Yoķsa kendü Ǿaybın görüp ķuśūr u 

küsūrına ve ħˇāb u ħūrdla ĥayvānįyete iǾtirāf idüp insān olmadım diyü inkisār ve yoķluķ 

śavtı ile Ǿāriyetį varlıġından el yumaķ gerek ki الوضوء انفصال ŧıbaķınca buňa vużūǿ-i bāŧınį 

ve tahāret-i maǾneviye dirler bu ikisi de olmasa anuň vücūda gelmeginden gelmemek 

yegdür ki hele mükellef ü meǿmūr olup Ǿāśį olmuş olmazdı nitekim ŧuyanlar dediler.  ُْ ٤ُر٠٘

٠ ُْ ذِك٠ٗ ٤ُٝر٠٘ ً٘د ٗثرح كاٗلغ ٤ُٝر٠٘ ً٘د ًثّح كالتػ ٣ٝ٘لغ ظِكٟ ُٝؽ٠ٔ ٝؿ٤ه ٛما ّٓ اـِن ٤ُٝد ا
242
  ve Ǿurefā 

dimişlerdür ki ķul ile Allāh arasında Ǿažįm ĥicāb ruŧūbet-i beden ve balġamdur. Ĥarāretle 

ol gitse yerine nār-ı muĥabbet gelür ol nār-ı ĥicābātı yaķar ķulı mevlāsına ulaşdurur. 

Nitekim śaĥib-i Muĥammediyye mestāne buyururlar  

Yā sen maĥcūb yā ben maĥcūbum ey yār   

Kūyın aġzım içüňde ķalmasun bār  

                                                           
241

 Anlamı: Sonra bu hususu geçen sayfalarda dinleyiciye aktardıktan sonra? Allah bana miraç konusunda 

kelam kitaplarını mütalaa etmeyi ilham etti. …….Mutezileye göre Allah teala Hz. Adem’i kesif bir şekilde 

yarattı sonra ona şekil verdi. Ömer en-Nesefî dedi ki Mutezile miracın bedenen gerçekleşmediğini ispatlamak 

için süfûl ve hubûtu (Aşağıya inmek ve yukarıya çıkmak) delil getirdi. (Yani onların mantığına  göre insan 

yukarıya çıkma özelliğine sahip değil yukarıdakilerin aşağıya inemeyeceği gibi. Dolayısıyla Hz. Peygamber 

bedenen semaya çıkıp sonra geri dönmüş olamaz.) Buna şöyle cevap verilebilir. Kâfir de rüyasında 

kendisinin semaya çıktığını görebilir. (Bu mucize olamaz.) Fakat bu durumun Resûlullah’a tahsis edilmesi 

göstermektedir ki bir mucize olarak miraç vuku buldu. Eğer Hz. Peygamber sadece sözlü olarak bu hususu 

anlatsa evet rüyasında çıktı deriz. Fakat o “Ben çıktım.” demiyor “Ben semaya çıkartıldım, yürütüldüm.” 

diyor. Bu da miracın ruh ve bedenle birlikte uyanıkken olduğunu gösterir. Bunu iyice düşün. “Onların 

tabiatındandır.” Sözüne gelince taş, toprak gibi şeylerin yerde bulunması (çıkma, inme gibi özelliklerinin 

olmaması) tabiatları gereğidir. Ancak eğer insan bunları yukarı fırlatırsa taş, toprak yukarı doğru gider. Hz. 

Peygamber’in bineği de Burak olunca Cebrail de onu sevkedince bedenen miraca yükselmesi normaldir. 

Aynı şekilde bir kimse eline bir yay alsa o yay ile oku yukarı atabilir. Hz. Peygamber ok gibidir. Gece 

yürütülmesi de yay gibidir. Cebrail de kılavuzu olunca gece yürürken yaya tarafından fırlatılıp göğe çıkması 

ve gökleri aşıp geçmesi normaldir. Mahmud en-Nesefî şöyle dedi: Miracın Hz. Peygamber’in cismanî olarak 

uyanıkken gerçekleştiği haktır. Mekke’den Beyt-i Makdis’e yolculuğu ile ilgili ayet mevcuttur. (İsra, 17/1) 

Oradan semaya ve dilediği yerlere seyahat ile ilgili de haberler (hadisler) mevcuttur. Bir beşerin semaya 

yükselmesini imkânsız görme, bir meleğin yeryüzüne inmesini imkânsız görmek gibidir ki bu da kişiyi 

nübüvvetin inkârına götürür.       
242

 Anlamı: Keşke yaratılmasaydım. Keşke annem beni doğurmasa. Keşke saman olsam da faydalı olsam. 

Keşke kesilen bir koç olsam da derimden, etimden vb. faydalanılsa.  
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      اذُ ػّوٍد ًاٗكن ٠ٗ كراق    

ظُِٞ ػّوٍد ًاٗكن ٠ٓ كراق   

ǾAşķ āteşdür ki ney içine düşdi. ǾAşķ ķaynamasıdur ki mey içine düşdi. Ve illā ķamuşda  

ne vardı ki ǾĮsį-nefes olup aĥcār-ı ķāsiye gibilerde ĥālet ve ĥareket virür ve üzüm şırasında 

ne vardı ki ādem esįridür. Li-muĥarririhi  

   LaǾl-i leb-i gülgūnı reng virdi ķamu kevne
243

  

   Ķızıl delüdür ĥattā ol meygededen mey-nāb  

yaǾnį her şeyǿüň ĥareket ü cünbişi vü ĥarāreti [19b] ve cūşişi elbette Ǿaşķ iledür yaǾnį nār-ı 

muĥabbet iledür. Li-muĥarririhi  

 Cemre-i Ǿaşķ-ı ezelden āteş aldı çün bahār
244

 

Oldı yer ħoş-reng ü ħoş-bū mįvedār u gül-Ǿizār 

Ammā her şeyǿüň Ǿaşķı mertebesine göredür lā-ġayr  

 ٠ٗ ؼه٣ق ٛهًٚ او ٣انٟ ته٣ك   

   پهقٛا٣ُ پهقٛاٟ ٓاقن٣ك                                          

ًٚ şaħś maǾnāsınadur. Nitekim ٚچ vaśf maǾnāsına olduġı gibi ؼهكد ,ؼه٣ق’dendür śanǾat 

maǾnāsına pes ؼه٣ق hem śanǾat u meǾāmįl maǾnāsınadur. YaǾnį ney yoldāşı ve 

muśāĥibidür anuň ki yārinden kesilmiş ola ve ol neyüň naġmeleri perdeleri bizim Allāh‟la 

aramızda olan perde vü ĥicāblarımızı yırtdı. YaǾnį ĥaķįķatden ayrıldıġın bilüp iftirāķ 

derdine düşene mürşid-i kāmil muśāĥib olur . Nitekim Allāh teǾālā ĥażreti Dāvud‟a vaĥy 

etdigim 245اذا ارأيت لى طالبا فكن له خادما yāħūd ney muśāĥib ve hem-muĥlis olmaz illā ĥużūrını 

zaĥmete Ǿizzetini źillete degişüp meǿlūf u muǾtād olduġı yārinden yaǾnį nefsinden ve 

murādātından iħtiyārıyla ayrılana dost olur ki ٚاُثا كوك ػىو ٓطِٞتآٖ لَُّ 
246
  dediler. İmdi nefs-i 

emmāresine ħıdmet (…) śunmayınca olmaz śabr u teslįm ü taĥammmül-i cefā ile ġassāl 

elinde meyyit gibi olmayınca kişi kendü nā-pāk aħlāķından arınmaz. Belki sen benimle 

olamazsın cevrime doyamazsın diyü nāz u bahāne ider Ĥażret-i Ĥıżr’uň ĥażret-i Mūsā 

Ǿaleyhümā’s-sellām ile mābeyninde olan aĥvāl ve Ĥıżr’uň nāzla صبرا اٗي ُٖ ذٍرط٤غ ٓؼ٠   

didügi gibi kāmil de ŧālibden iħlāśla bunı ister cān u başım ķurbā[n]lıġa lāyıķ görilürsem 

yoluňa olsun ocaķım düşmeni ve Ǿadüvve-i mahbūba olan nefsimden tek benim dādımı al 

ekl ü şurb u nevmden geçdim ve işāretiňe ĥāżırım ve murādıňa mürįdim  ٌرعك٠ٗ اّٗاء هللا

                                                           
243

 Mef’ûlü/ Mefâ’îlün/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlün 
244

 Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün 
245

 Anlamı: Benim için bir şey talep eden görürsen onun hizmetçisi ol.  
246

 Anlamı: İsterken zilletli olan istenildiğinde izzetli olur.   
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ٔاتها ٝال اػ٠ٕ ُي آها
247

 tek beni hem (…) ķabūl ķıl diyü niyāz u zārį ķıla tā ney aňa niçün 

geldiğin bildire. İmdi  ْك٠ االٓٞن كاٌرؼ٤٘ٞا الا ذؽ٤ّهذ  [20a] اَٛ اُوثٞن ٖٓ ĥadįŝ-i şerįfinüň maǾnā-yı 

enfüsįsi üzere ķaçan işlerüňüzde müteĥayyir olsaňuz ve bį-çāre ķalsaňuz ölmedin ölüp 

bedenį cāna maķbere düzen Ǿāriflere ħıdmet idüň daħi 
248

ا٤ٌُِٞحٝاترـٞا ا٤ُٚ   ŧıbaķınca anları 

vāsıŧa idüň tā Allāh ile araňuza sebeb olup murādıňuz ĥāśıl ideler ve vücūdıňuz şehrin emn 

ü emān u selāmet-i įmān ve emtiǾa-i Ǿilm ü Ǿirfān ve Ǿaşķ-ı vicdānla ŧolduralar  ُٝٞال أُهت٠

 ĥükmünce mecmaǾü’l-baĥreyn olan yaǾnį Ǿilm-i žāhiri vü bāŧını cemǾ idüp iki ٓاػهكد نت٠

ķanadlu olan ĥarem gügercinlerinüň ķurbınca var. Ķanadı altına siňeler. Gün ola ĥaķįķat 

KaǾbesinde bulunduķların ŧuyalar.  

 ٛٔچٕٞ ٠ٗ وٛهٟ ٝ ذه٣اه٠ ًٚ ق٣ك      

 ٛٔچٞ ٠ٗ قٍٓاو ّٓراه٠ ًٚ ق٣ك          

 sāzende-i demden vaśf-ı terkibįdür. Ney gibi bir zehri kim gördi münkirler قٍٓاو

aġulamaġa yā ŧālibüň nefs-i emmāresin öldürmege. Ve bir tiryāķi kim gördi iǾtiķādı pāk 

Ǿāşıķa ve rūĥ-i insāna ĥayāt-ı ŧayyibe virüp emrāż-ı ķalbden ķurtarmaġa ve ney gibi 

müştāķlaruň demin düricisi kim gördi. YaǾnį müteferriķ-i efkārda ve perįşān hevāda nefes 

żāyiǾ idüp Ǿömrin geçürenüň içeri giden nefesin ُٚال ا ŧaşra nefesin اال هللا lafzına düzüp 

anuňla 
249

 ŧıbaķınca bir ķalbi bir Allāh’a baġlayup ٖٓ ظؼَ ٛٔٚ ٛٔا ٝاؼك اًل٠ هللا ٌأىه ٛٔٞٓٚ

cemǾiyyet-i ħāŧır ile teveccühün cenāb-ı ĥaķķa ķaśr etdigiçün dāreynde ġamdan ħalāś 

bulup Ǿāķıbet cemǾü’l-cemǾ maķāmına lāyıķ ola hem žāhirde daħi żāyiǾ olan nefesler ve 

śoluķlar ney içine girse uśūle muŧābıķ naġmeler ŧoġup nefes intižām bulur.  

 ٠ٗ ؼك٣س ناٙ پهـٕٞ ٤ٌٓ٘ك    

ّٕٜاٟ ػّن ٓعٕ٘ٞ ٤ٌٓ٘ك                                         ه

Bu ney ķanla ŧolmuş yolun ki Ǿaşķ yolıdur ħaberin eyler Mecnūn Ǿaşķınuň ķıśśaların 

söyler. Velį bu yolda ķanı ile oynayan Ǿāşıķ [20b] śoňı maǾşūķa ulaşır belki maǾşūķ olur 

rubāǾį  

 چ٤ٖ ٌؽه ٓعٕ٘ٞ ٤ٌٓلد ا٣ٖ ٌفٖ   

 ٖٓ ٤ًْ ٠ِ٤ُ ٠ِ٤ُٝ ٤ًٍد ٖٓ          

 ٓاق ٝنٝ ؼ٤ْ آٓكٙ قن٣ي تكٕ                                          

٠ِ٤ُٝ ٤ًٍد ٖٖٓٓ ٤ًْ ٠ِ٤ُ 
250

                                         

                                                           
247

 Kehf, 18/69. Ayetin manası: “ [Musa] İnşaallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı 

gelmeyeceğim.”   
248

 Mâide, 5/35. Ayetin manası: “…O’na yaklaşmaya vesile arayın…”  
249

 Anlamı: Sıkıntılarını tek bir sıkıntı hâline çeviren kimsenin diğer sıkıntılarına Allah kâfîdir.  
250

 Anlamı: Mecnun’un söylediği sözn sihri için ben Leyla’yım Leyla da ben. Bir bedende dünyaya 

geldiğimizde ben Leyla Leyla da bendi.  
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üşde sāliküň baǾde fenāǿü’l-fenā beķāsı vü sırr-ı vaĥdeti budur  

 ٓؽهّ ا٣ٖ  َٛٞ ظى ت٤َٜٞ ٤ٍٗد  

 ٓه وتاٗها ّٓرهٟ ظى ًَٞ ٤ٍٗد   

Bu Ǿaķluň maĥremi Ǿaķılsuzlıkdan ġayrı degüldür. Taĥķįķ dile ķulaķdan ġayr müşterį 

yoķdur. ٓه lafžı ٚذؽو٤و٤ّ ّٕ  maǾnāsına gelür. Taĥsįn-i lafž içün evvele dāħil olur. Murād ا

maǾnāǿ-i evveldür ŝānįde ķābildür. YaǾnį Ǿaşķa mensūb olan Ǿaķl Ǿakılsuzlukdur ki Ǿaķl-ı 

meǾāşuň gitmesidür ki bu Ǿaķl-ı cüzǿį Ǿavāmundur Ǿaşķa maĥrem olmaz zįrā bu Ǿaķl ķālıb-ı 

insānuň murādāt-ı fāniyesi ķulıdur ve bendeligiçündür. Cāmį  

 ػوَ ظىءٟ قنٖٓ ٗص٤ٖٔ ًٍة      

تٜه اقاب ت٘كٙ ٤ًٍد كؽٍة   
251

    

Ĥāfıž  

 ٝناٟ ٚاؿ٘ٚ ق ٣ٞ اٌٗان وٓإ ٓطِة    

        ًٚ ٤ِؿ ٓمٛة ٓاػو٠ِ گ٘ٚ قآٍٗد                                       

Pes dile ķulaķ müşterį olduġı gibi Ǿaşķ da Ǿaķl-ı küle müşterįdür ve birbirine lāyıķ u 

muvāfıķdur. Ĥāśılı ŧālibe bį-ħodluk gelmeyince vāśıl olamaz amma bį-ħodluguň 

mukaddimesi ħāmūşluķdur ki sükūt vesāvisi giderür vesvese gidince yerine Ǿirfān u 

muĥabbet gelür ve her kelimātdan söylense vesvese ŧoġar ve meydān-ı dilde südde vü ĥāǿil 

žāhir olur Ǿilāc icāzetle źikr ve mürşidüň ħayālde ħāŧıra getürmekdür. Eger mündefiǾ 

olmasa dimāġında bir nesne çıķar gibi üçkerre ķuvvetle nefesin yuķarı çeke andan tevĥįde 

meşġūl ola yine gelürse cürmünden yılup inkisār u nedāmetle üçkerre ħāliśen  ٖٓ اٌرـلههللا

ااّل تاهلل جظ٤ٔغ ٓا ًهٙ هللا هٞال ٝكؼال ٝـاٚها ٝٗاظها ٌٝآؼا ٝالؼٍٞ ٝالهٞ
252
  diye.     

 قن ؿْ ٓا نٝوٛا ب ٣ٌاٙ ِك    

  نٝوٛا تا ٌٞوٛا ٛٔهاٙ ِك                                     

[21a] Bizim ġamumızda gündüzler gice oldı ve gündüzler āteşle yandılar yaǾnį bizim 

ġamumuz ve çekdigimiz elem ĥüznümüz berekātında اٗا ػ٘ك أٌٍُ٘هج müzdin bulup žāhir ve 

bedenimiz eyyāmı vü aĥvāli bozulup cismümüz ruĥumuz u bāŧınumuz śıfatın giydi. Pes 

gündüzümüz ġayb-ı hüvviyet gicesine yaǾnį śıfat-ı ĥaķķa tebdįl oldı yaǾnį  ْٜ٣ثكٍّ هللا ٤ٌّٔىاذ

ؼٍ٘اخ
253

 ŧıbaķınca beşeriyyetimiz ĥaķ varlıġına döndi žahirlerimiz yaǾnį ķuvā-yı 

nefsāniyemiz ķuvā-yı rūĥāniyemiz nārına yandıġıçün yāħūd bizim inkisār u maǾiyyetimiz 

nūrı yanında mürşidler ve zamānımız şeyħleri ħalķa gündüzlük idemediler belki vech-i 

                                                           
251

 Anlamı: Aklımın bir parçası kıymetini yitirdi. Kulun her edebi onun şerefidir.   
252

 Anlamı: Allah’ın hoş karşılamadığı her türlü söz, fiil, hatıra, bakış ve duyuştan dolayı istiğfar edelim. Güç 

ve kuvvet yalnızca ona aittir.  
253

 Furkan, 25/70. Ayetin manası: “Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir.”  
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rūĥānįmiz şemǾine pervānemiz olup yandılar tenbįh Mollā ķuddise sırruhu įmā ider ki biz 

bu rūĥ-i iżāfį nūrını ĥüzünle ķazandıķ ki ĥüzn Ǿömrüň zekātıdur bį-ġam ādem olmaz ve 

bişmeyen ħāmlıķdan ķurtulmaz ve meşāyiħ dimişler ki fetĥ-i ŧarįķ ġālibā ĥüzn ü endūh 

śūretinde žāhir olur.  

 نٝوٛا ًه نكد ًٞ نٝ تاى ٤ٍٗد       

                    ذٞ تٔإ اٟ اٌٗٚ چٕٞ ]ذٞ[ پاى ٤ٍٗد               

                                         

 demekdür edāt-ı emr-i maĥrūfdur yaǾnį gündüzler gitdiyse di تٌٞ den emirdür’كوفتن ,ًٞ

gitsün ġam yoķ sen ķal ey ol ki sencileyin pāk yoķdur yaǾnį ٓٞذٞا هثَ إ ذٔرٞا
254

 ĥükmünce 

yiyüp yatmaķ ve alup virmek ve zįb ü zįnet źevķ ü śafāsından ķuvā-yı nefsānįye geçdiyse 

ġam yoķ ki اُك٤ٗا ظ٤لح
255

 ĥükmünce anuň Ǿāķıbeti köhne vü murdār olacaķdur. Sen ķal ey 

şāhįn-i dest-i ħudā olan rūĥ-i iżāfį muķaddes ki senüň gibi pāk yoķdur śafā da senüň 

śafāňdur Ǿāķıbetüňe fenā ŧārį olmaz ve çürimezsin ve Ǿaşķla ölmez dirlik ve ĥayāt- ı 

ŧayyibe senüňdür. Ķāsımį  

 ا٤ٌه ُمّخ ذٖ ٓاٗكۀ ٝ ًهٗٚ ذهاچٚ                                    

                    ػ٤ّٜاي ًٚ قن ِٓي ظإ ٤ّٜٓا ٤ٍٗد                                  

yāħūd rūzlardan murād mürşidler ola yaǾnį zamānımızdan niçe şeyħler vefāt etdiyse ġam 

degül ey Şems-i Tebrįzį sen ķal ki senüň gibi žāhir u muŧahhir yoķdur ki beşeriyetden bizi 

arıtdı. [21b]  

 ٛهًٚ ظى ٓا٠ٛ واتُ ٤ٌهِك    

ٛهًٚ ت٠ نٝو٣ٍد نٝوَ ق٣هِك                 

Her ki balıķdan ġayrıdur śuya ŧoķdur her ki naśįbsizdür güni uzaķdur māhįden murād ehl-i 

vaĥdetdür ki Ǿizzile ve źikrile baĥr-ı tevĥįde ġarķlardur śuya ķanmazlar ayrılsa helāk olur 

pes ol śunuň ķadrin ol baĥrdan behre vü naśįbi olan bilür naśįbsüzler bilmezler anlar ki 

eyyām-ı vuślatları ıraķdur ol gün anlar giç ŧoġar zįrā Ǿaşķ nāzludur ŧālib-i śādıķ ister çelebį 

meşreb ve ĥayvānį maŧlablar aşı degüldür  ٤٘ٛٔىا النتاب اُ٘ؼ٤ْ ٗؼ٤ْٜٔ. ُِٝؼاِن ا٤ٌٍُٖٔ ٓا٣رعهع 

yāħūd ŧālibler mürşidlerle ġavvāślıķ etmek gerek ve (…) gerek ve illā şeyħsüzüň yolı ve 

eyyām-ı viśāli ıraķdur.  

 قن٤ٗاتك ؼاٍ پفرٚ ٤ٛچ ـاّ        

 پً ٌفٖ ًٞذاٙ تا٣ك ٝاٍُالّ                                  

                                                           
254

 Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, 1. Baskı, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2012, s. 539. Hadisin 

manası: “Ölmeden önce ölünüz.” 
255

 el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ ve Muzîlü’l-İlbas amma İştehere mine’l-ehâdisi alâ Elsineti'n-nas I, tahkîk: Şeyh 

Muhammed Abdulaziz el-Halidî, Beyrut: Dâru’l-kütübü’l-ilmiyye 2009, s. 362. Anlamı: “Dünya bir leştir.”  
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 gerek تا٣ٍرٖ .dür(…) قنوا٣ك .nefy-i istiķbāldür قن٤ٗاتك mużāriǾ قن٣اتك māżį دريافت  maśdar قن٣اكرٖ

olmaķ تا٣ٍد gerek oldı تا٣ك gerek olur mużāriǾ-i ķıyāsįdür zįrā tādan evvel sin sākin gelse 

yāya döner. Bişmiş ĥalin ħām bulamaz pes söz ķıśa gerek ki işlemeksüz dimekden 

dimeksüz işlemek yigdür. YaǾnį niçe yıllar mücāhede ile yanup yaķılup cüst ü cū iden 

derdmendüň ĥālini mübtedį fehm idemez. Pes (…) taŧvįl ne fāǿide ّٝاٍُال yaǾnį ŧuyanlaruň 

selāmına ve devām-ı ķurb u bekāǿ-i münāśib velāyetlerine duǾā ile tā himmetlerine 

ulaşasın. 
256

ال هٞاّ اناقٙ تاالتٕانالا ُْ ذها اُٜالٍ كٍِّْ      

Der-bį-derkį-i müstemiǾān 

 اٟ قن٣ـا ًه ذهاً٘عا ٣كٟ        

 ذا وظاْٗ ِهغ قٍ پ٤كا ِكٟ                                      

Ey śarf-ı nidā münādį muħāŧab-ı Ǿām maĥźūf دريغا aħirindeki elif elif-i nüdbedür taĥassür ü 

taĥazzün maĥalinde istiǾmāl olunur bu da ķāyildür ki elif ٕآٓك lafžından emr ola lafž-ı [22a] 

٣ا ٠ِ٣ٝ  didügünde maǾnen ٣ا ٠ِ٣ٝ ola ǾArabuň  اٟ قن٣ـآ le mürekkeb olmuş evvelā aślı’قن٣ؾ

 dedükleri gibi derįġ ĥayf u taķśįr ü āh eylemek yaǾnį ey benim taĥassürüm ve ذؼاٍ كٜما اٝاٗي 

enįn ü bükām gel ki zamānuňdur ki ħiŧāba muvāfıķ yār bulımadım ً٘عا śıġırmaķ ve 

segirmek ve hażm maǾnāsına ki bucaķ maǾnāsına olan kāf-ı Ǿarabį ile güncdendür yaǾnį 

eger sende vāsiǾ-i  ķalb olaydı tā cānımdan ķalbuň beyānı āşkār olaydı lākin herkes sırr-ı 

ĥaķķı fehm idemez Ǿanķā loķmasını hażma serçe taĥammül etmez ki insānuň bir žāhiri var 

ten dirler ki Ǿālem-i ħalķdandur misāĥa vü miķdār u kemiyyetsüz olmaz bir daħi maǾnā-yı 

bāŧınįsi vardur ki nefs ü cān dirler ve dil dirler Ǿālem-i emrdendür misāĥa vü miķdār u 

kemiyyeti yoķdur هاٍ اُّهٝغ ٖٓ آه نت٠
257

 budur bundan daħi aħfā-yı sır vardur ki rūĥ-i iżāfį 

dirler gerçi bu dördi bi’l-iǾtibār muġāyirdür ammā ĥaķįķatde birdür evvelā gerçi ķalb 

yesār-ı śadrdur ki laĥm-ı śanavberidür ki cevfindeki ķaraca ķan menbaǾ-ı rūĥdur ammā 

ĥaķįķatde bir laŧįfe-i rabbāniyedür ki ĥaķįķat-i insāndur ve muħāŧab u meŝāb ve muǾātıb u 

muǾāķıb olan budur ki ol laŧįfenüň cesedle taǾālluķı vardur aǾrāżuň ecsāma evśāfuň źāta 

mekįnüň mekāna taǾalluķı gibi ŝāniyen rūĥ gerçi cism-i laŧįfdür menbaǾı ol laĥm-ı 

śanevberinüň içidür yaǾnį nicār-ı laŧįf-i nūrānįdür anı ol laĥm-ı śanevberinüň ĥarāreti 

bişürmüşdür kemā merre ammā ĥaķįķatde laŧįfe-i Ǿālimedür yine ķalbdekidür ŝāliŝen nefis 

aħlāk-ı źemįmeyi cāmiǾ bir maǾnādur ammā ĥaķįķatde laŧįfe-i meźkūredür eger emr-i 

ĥaķķa boyun śunup çalınmadan muǾārıżadan ķurtulur muŧmaǿinne dirler. Gāh ġāfil olup 

lākin taķśįri içün kendüni levm ü siyāset ü mücāhede iderse levvāme olur   ٝاُم٣ٖ ـِطٞا ػٔال

                                                           
256

 Anlamı: Hilali görmezsen onu görmek isteyenlere teslim ol.  
257

 İsrâ, 17/85. Ayetin manası: “…De ki: ruh rabbimin emrindendir…” 
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هللا إ ٣رٞب ػ٤ِْٜ  ٠ٔاُؽا ٝآـه ٤ٌٔىا ػٍ
258

 bu maǾnādur bunuň Ǿöźr ü iǾtirāfı ĥażret-i [22b] ĥaķķa 

ħōş gelür ki ĥattā aňa ķasem ider ki آح ّٞ كال اهٍْ تاُ٘لً اُِ
259
  (…) ammā şehvet ü hevāya 

maġlūb olursa ol laŧįf mužlim olur emmāre olur rābiǾan Ǿaķldan gāh śıfat-ı Ǿilm dilenür 

maĥalli ķalbdür ĥāll ü maĥallüň başķalıķı muķarrerdür gāh Ǿulūmı idrak iden dilenür pes 

ķalbdür ki laŧįfe-i meźkūredür evvel َٓاـِن هللا اُؼو’dan murād budur Ǿilm degüldür zįrā Ǿilm 

Ǿarażdur maĥalsüz evvel-i maħlūķ olamaz. Ve ĥadįŝdeki َاهث ħiŧābına yaramaz. İmdi bu 

ķalb-i cismānį-i keŝįf ve rūĥ-i cismānį-i laŧįf ve nefs-i şehevānį ve Ǿaķl-ı Ǿilmįnüň bi’l-

iǾtibār farķı vardur ammā cümlenüň ĥaķįķatleri laŧįfe-i müdrikedür bir ādem ŧıflken mekteb 

uşağı olur büyür sūħte olur baǾde dānişmend baǾde mülāžım baǾde müderris ü ķāđį vü 

defterdār olur gerçi evśāfları muġāyirdür ammā ĥaķįķatleri ol bir ādemdür evśāfına göre 

emmāre vü levvāme vü mülhimme vü muŧmaǿinne vü rāżıyye vü marżıyye vü kāmile 

dirler tafśįlį Ġazālį’nüň ǾAcāyibü’l-ķulūb’da meźkūrdur. Pes ĥaķįķa-i insāniye budur 

didügi fi’l-ĥaķįķa bir maǾnādur bu reh-güźāra ġarįb gelmişdür. Bu ĥaķįķātüň yürek 

didükleri et pāresi merkebidür ten ħānesidür ve bu ĥaķįķat pādişāhdur. Ĥavāss u aǾżā ŧabǾ 

u Ǿasākir ü ħıdmetkārlarıdur ve teklįf ü ħiŧāb buňadur ve saǾādet ü maĥcūbiyyet ve 

müşāhide-i cemāl ü āşinālıķ bunuňdur bunı bilmek maǾrifetullāhuň miftāĥıdur. Ammā 

bunuň ĥaķįķate vü śıfata ħāśśasını şerĥe şerįǾat ruħśat virmemişdür ne cism ü ne Ǿarażdur 

hem mübtedį sālike bunı bilmek lāzım da degüldür zįrā Ǿaķl bunuň meydānına varmaz 

ammā sāliküň ĥavśalası sülūkla vüsǾat taĥśįl etse ķalbi şühūd ider vāsıŧa ile Allāhı ilmen 

ve Ǿaynen bulur. Pes 
260

هكن ػوُّْٜٞ٘اي ػ٠ِ أًُِٞا   ŧıbaķınca Ǿaķl-ı cüzǿiye fenā virüp ķalbi 

bilmege lāyıķ Ǿaķl-ı küll ķazanmayınca hażm mümkin olmaz diyü [23a] taĥassür idüp dir 

ki ٟاٟ قن٣ـا ًه ذهاً٘عا ٣ك  

 ٤ًٖ ٌؽٖ ٤ِهٌد قنپٍرإ ظإ    

       ت٠ ًّ٘كٙ ـَٞ ٠ٔٗ ًهقق نٝإ                                 

 gelür kemā merre maǾnā bu söz süddür cān ٤ًّكٙ ism-i fāǾildür ism-i mefǾūli ًّ٘كٙ

emciginde çekicisüz ħōş aķıcı olmaz. İnsān-ı kāmilüň śadr-ı vāsiǾi maǾārif ü meǾānį 

südünüň baĥridür. Ŧalib ü śādıķ emicidür pes mürįd śusuz olup iştihāǿ-i bāŧınį ve lābe 

tażarruǾ u ħıdmet ile çekmeyince ol ķalb-i ķāmilden şįr-i Ǿirfān aķmaz şarŧı cāndan 

diňlemekdür ve iħlāśla ve iǾtiķād u maĥabbetle teveccühdür dimişler.  ٕإ ك٠ لُي ُمًهٟ ُٖٔ ًا

                                                           
258

 Tevbe, 9/102. Ayetin manası: “…Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki 
Allah tövbelerini kabul eder…” “ٖٝاُم٣” kelimesi metinde var ama ayetin başında bulunmamaktadır.  
259

 Kıyâme, 75/2. Ayetin manası: “[Kusurlarından dolayı kendini] kınayan nefse de yemin ederim.”  
260

 Ebu Davud, Edeb, 20. Anlamı: “İnsanlara akılları nisbetince konuşun.”   
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ٍّٔغ ٝٛٞ ٤ِٜك ُٚ هِة اٝ اُو٠ اُ
261

 yaǾnį ķalb sırr-ı vaĥdetdür ve rūĥ-i iżāfįdür ĥāķįķat-i 

ķurǿāniyedür ve 
262

ٞأٓإٝاالٍٗإ ٝاُوهإ ذ  ĥadįŝinüň mefhūmın ol maķām-ı Ǿirfāna ķadem 

baśmayan źikri śaĥibi olmaz meger göňlin ĥāżır u teslįm idüp ķulaķı ķalbile diňleye ki 

buyurur.  

ظ٣ٞ٘كٙ ِك  ٍٓرٔغ چٕٞ ذّ٘ٚ ٝ     

 ٝاػظ ان ٓهقٙ ِٞق ٣ًٞ٘كٙ ِك                                    

 اًه ,ان .lafžından ًٞكرٖ ,٣ًٞ٘كٙ lafžından ism-i fāǾildür ظ٣ٞ٘كٕ ,ظ٣ٞ٘كٙ .ķaśr ile taǾlįl içündür چٕٞ

lafžından muħaffefdür gāh elifi ĥaźf idüp ًه dirler gāh kāfı giderüp ان dirler maǾnā 

diňleyici çünki zülāl-i Ķurǿān u ĥadįŝe ve āb-ı ĥayāt-ı kelimāt-ı meşāyiħ ki lübb-i Ķurǿān u 

ĥadįŝdür. Aňā śuśuz ve ŧālib ola vāǾiž ü nāśıĥ meyyit ise daħi söyleyici olur  إ هللا ٣ِو٠ اُؽٌٔح

ػ٠ِ اٍُ٘ح اُٞاػظ٤ٖ توكنْٛ ا ٍُٔرٔؼ٤ٖ
263
  ĥadįŝ-i şerįfi ŧıbaķınca Allāh teǾālā nuŧķ ĥikmeti ki acı 

vü ġamġįn göňülleri şįrįn ü mesrūr ider ve vāǾižüň ķalbine ilhām ve lisānına icrā ider 

anuňçün buyurur ki  

 ٍٓرٔغ چٕٞ ذاوٙ آ٣ك ٠ٗ ٓالٍ    

   ٔك وتإ ًهقق تٌلرٖ ً٘ي ٝالٍ                                

 etmek ًهقٕ nüň mechūlidür. ǾArabile’ًهق lafžı cim-i ǾArabile كردن cim-i ǾAcemile ًهقق

[23b] ķılmaķ maǾnāsınadur. Pes ǾAcemile olmaķ maǾnāsınadur Ĥiśārį’de eydür ً٘ي żamm-

ı kāf-ı ǾAcemile faśįĥdür żamm-ı ǾArabį ile ġalaŧdur maǾnā diňleyici ki tāze dil ola yorġun 

olmaya peleng ü dilsüz vāǾiž yüz dil olur pes ŧālib yaġlı çerā gibi yanmaġa ve żiyālanmaga 

müheyyā gerek ve illā meşhūrdur ki ķoltuķı śovumuş śūfį[yi] yedi ŧamu ķızdıramaz öyle 

śūfįden śāfį dil levend tevbekār olsa evlādur. Zįrā yaş kömür yaķmaķ güçdür.  

 چٕٞ قنا٣ك ٓؽهّ قٝن او ًىٗك    

 ته ًّا٣٘ك إٓ ٌر٤هإ نٟٝ پ٘ك                                 

 .faǾįl śįġasıdur mestūr maǾnāsına ٌر٤ه .żamm-ı kāf-ı ǾAcemile żarar u ziyān dimekdür كزند

YaǾnį żarar u ziyānsuz maĥrem gelürse mestūreler yaǾnį muħadderāt ebkār-ı maǾānį 

örtülerin açarlar 
264

-ĥükmünce velįler mā-sivāullāhı nā اال٤ُٝاء ػها٣ً هللا ٝا٤ُٝائ٠ ذؽد هثات٠

maĥrem bilüp ķalb ki Beytullāh ve ĥarem-i ħāśś-ı ĥudādur aňa muĥabbetullāhdan ġayr 

besin ķomazlar anlar Allāhuň gelinleri gibidür beşeriyet örtüsi ve beden dįvārı içindeki 

ķubbe-i Ǿiśmet ü ħamūldan mestūrlardur ve ķalbe efkār-ı ġayruň duħūli ħavfından göz 

penceresin nā-maĥreme nažardan ve dil ķapusın gerekmez sözden ve aġzı ĥarāmdan ve 

                                                           
261

 Kaf, 50/37.  Ayetin manası: “Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir 

öğüt vardır.” 
262

 Seyyid Haydar Amûlî, age., s. 239. Anlamı: “İnsanla Kur’an ikiz kardeştir.” 
263

 Anlamı: Muhakkak ki Allah hikmeti vaizlerin dili ile dinleyicilerin idrakine sunar.  
264

 Anlamı: Allah’ın velileri gelinler gibidir. Benim velilerim kubbenin altındadır.  
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ķulaķı diňlemesi ĥarām olandan yummuşlardur tā bu ebvāb u medāħilden hevā vü şehvet 

yaġmacısı girüp naķd-i įmān ve Ǿaşķ-ı Ǿirfānı tālān etmeye beyt  

 اٟ ذ٠ٜ ًهقٙ ٌِْ ًه ػاه٠ِ     

٠ِّٕٓٞ قٍ ذ٠ٜ ًٖ ا٣ٖ تٞق اُ
265

                                      

Pes anlaruň sırrın kimse ŧuyamaz illā iħlāś u teslįm ü muĥabbet ü ħıdmetle kendülere 

maĥrem olanlara ķubbeden baş gösterüp felek muĥįŧi muĥįŧ olan sırr-ı maǾnālaruň açarlar 

yaǾnį sırr-ı ķalbi bildürürler ammā münkirlere vü baŧŧāllara açmazlar anuňçün buyurur 

درم چٌٞٗٚ ٗآؽهّ قنا٣ك او     

 پهقٙ قن پٜ٘إ ِٞٗك اَٛ ؼهّ                                  

 [24a] اوقنٓها ,ازدرم dimekdür edāt-ı mefǾūl maĥźūfdur پرده در aślı ٙقنپهق’dür nažmiçün 

muķaddem muǿaħħer oldı maǾnā ķaçan ķapımdan nā-maĥrem gele perdede gizlenür ĥarem 

ehli yaǾnį ben ki Ǿarūs-ı ħudāyım muǾcib ü münkirlere ve Ǿayb arayıcı olan münkirlere 

ķuvā-yı rūĥānįyem ve esrār-ı ķudsįyem gizlenür cemāl göstermez. Ammā müstaĥaķlardan 

örtülmez ِْاٍ ػِٔا ا٘اػٚ ٖٝٓ ٓ٘غ أٍُرٞظث٤ٖ كوك ظ ّٜ ٖٝٓ ٓ٘ػ اُع
266
   

 چٌٞٗٚ واؿإ ـ٤ٔٚ ته تٜٖٔ وقٗك    

 تِثالٕ ـآَٞ ِكٗك ٝ ذْ وقٗك                                        

NiǾmetullāh eydür ٖٜٔت orta ķış ayıdur. Çün ķarġalar orta ķış ayına çadır ķuralar. Bülbüller 

ebsem dilsüz olurlar yaǾnį meydāna nā-maĥrem gelse maĥremān-ı ilāhį Ǿirfān sözin 

söylemezler. Ve metāǾ-ı Ǿaşķ ü vicdānį ucuz śatmaķa ķorķarlar ki kelb boynuna cevher 

ķılāde ŧaķmaķ žulmdür pes her ġurāb ü ercįfe civār ve ĥarām kesblülere sükker-i 

Muĥabbetullāhı śunmazlar ki ol pāk kesb ü pāk-bāz ŧūŧįyān-ı bāġ-ı Ķurǿān ve bülbülān-ı 

gülzār-ı Ǿirfān loķmasıdur. 

خفته  است و كوته كن خطابٍٓرٔغ        

                         اٟ ـط٤ة ا٣ٖ ٗوُ ًْ وٕ ذٞ تهاب               

 gelür. Kūte kūtāh meh māh şeh şāh reh rāh gibi ĥaźf-ı ـٞا٤ٗك ism-i mefǾūldür ism-i fāǾil ـلرٚ

elif ve iŝbāt cāǿizdür. وقٕ ,زن lafžından emrdür. Ur dimekdür. ػ٠ِ ,ته maǾnāsınadur. MaǾnā 

diňleyici uyumuşdur ħiŧābı ķıśa ķıl ey vāǾiž bu naķşı az ur śu üzerine. YaǾnį maķām-ı 

ıŧmįnān ve temkįne ķadem baśmayup telvįn ü bį-ķarārlıķda ķalup śu gibi her esefle meyl 

idüp bir arķda ŧurmayan sālike ve śıbġatullāh ile yaǾnį śıfat-ı muĥabbet ve Ǿilmullāh ile 

boyanmayup her çanaķdan ve her gördügi žarfdan bir reng ü pās u jeng alup her āteş ile 

ķaynayan ve her yil ile ırġanan ve her türāb ile bulanan ŧālib ki gözi baķarken uyur ħˇāba 

                                                           
265

 Anlamı: Ey avareliği ister mideme ister aklıma ver. Gönlümü boş bırak, o oruçluydu.  
266

 Anlamı: Kim cahillere ilim öğretirse onu zayi etmiş olur. Kim ilim talep edenlere engel olursa zulmetmiş 

olur.  
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düşmüşdür. ǾAlem-i esrārı görse de düşde görür aňa maķām-ı şühūddan [24b] ħaber 

söylemek śuya yazu yazmaķ gibidür aňlanmaz ve ķarār ŧutmaz tā sevdā-yı sivādan yunmuş 

ders diger yazılmaġa ķābil sāde vü muǾteķid levĥ-i dil ķazınmayınca buyurur. 

 ػانكإ ًى ظاّ ؼن ٤ِٞٗكٙ اٗك     

                                  ناوٛا قاٍٗرٚ ٝ پ٤ِٞكٙ اٗك     

 ism-i mefǾūldür. İsm-i fāǾilleri پ٤ِٞكٙ ,قاٍٗرٚ ,٤ِٞٗكٙ dür ًٚ rābıŧadur kemā-merre’كه از aślı ًى

ِٗٞ٘كٙ,  dür. ǾĀrifān ki cām-ı ĥaķįķatden içmişlerdür. Sırları bilmişler ve’پِٞ٘كٙ ,قاٗ٘كٙ 

gizlemişlerdür. Cām-ı ĥaķdan murād Ǿaşķ-ı vücūd-ı muŧlaķdur ve bį-ġaraż muĥabbetdür ki 

dünyevį vü uħrevį ħavf u recā ķarışmaya belki cümle şeyden olan āŝār-ı cemāli görüp bi’ż-

żarūrį seve ķalbin yeňemeye beyt  

   ǾAşķ kim anda olmaya telbįs  

   Fi’l-meŝel oldı hemçü mıķnāŧįs  

didükleri gibi her ki buňa mažhar ola dü-cihān esrārına ve Ǿilm-i ledünnįye Ǿālim olur lākin 

ķubbelerde örtülülerdür. Beyt  

 ٚاُثإ ذِث٤ً ٝ ذى٣ٝه ٗك ٝاَٛ قٍ ٤ٗ٘ك   

ٗٚ ـٞتإ او ٤ٗاو اَٛ قٍ ؿاكَ ٤ٗ٘كٝن 
267

                                       

Beyt  

 ػاِن ًٚ ِك ًٚ ٣ان ٓعاُُ ٗظه ٌٗهق   

اٟ ـٞظٚ قنق ٤ٍٗد ًٝه٠ٗ ٚث٤ة ٍٛد
268

                                  

Beyt  

 ٚاػح ت٠ قنقنا ٛهًى ٗثاِك ظا٠ِ٘    

 ٗاى ٍٓرإ ٌٝهًهقإ ٝت٠ ٌآإ ًعاٌد                            

 

 ٛهًها اٌهان ًان آٞـر٘ك                       

 ٜٓه ًهقٗك ٝ قٛاُٗ قٝـر٘ك                                                    

ًٚ burada كس maǾnāsınadur. آٞـر٘ك lāzım u müteǾaddįde gelür burada müteǾaddįdür fiǾl-i 

māżįnüň cemǾidür. ًان kāf-ı ǾArabįyle śanǾat u iş ü maślaĥatdur. قٝـر٘ك cemǾ-i māżįdür 

müteǾaddįdür. MaǾnā her kime bu işüň esrārın ögretdiler mühr urdılar aġzın dikdiler yaǾnį 

Ǿaşķ u şühūd esrārını dile getürmege rıżā virmediler meger ĥaķįķat-i gevherine śadef 

olmaķa lāyıķ śadef bula ol vaķt destūrdur ve sükūtdan muǾātib olurlar.  

 بر لبش لفلست ودردل رازها    

                                                           
267

 Anlamı: Giyinip süslenen talipler (öğrenciler) gönül ehli değildir. İyiler yalvardıkları (niyaz) için gönül 

ehlinden gafil değildir. 
268

 Anlamı: Sevgili seven aşığın mecaline (gücüne) bakılmaz. Ey hoca eğer doktor varsa dert değil!  
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 ُة ـَٔٞ ٝقٍ پهاو آٝآوٛا                                               

[25a] َهـ ǾArabį lügat kitāblarında ve Farsdan NiǾmetullāh ve Ĥiśārį vaǾįzlerde ittifāķan 

kilid maǾnāsına dimişdür ħāmiş u ħāmūş u ħamūş ebsem dimekdür. MaǾnā ol Ǿārifüň lebi 

üstünde kilidi vardur ve ķalbi ħazįnesinde bį-ĥad sırlar vardur ammā leb ebsemdür ķalbleri 

naġamāt-ı bāŧına ile ŧoludur yaǾnį sır ögretdüklerinüň aġzın yumdular tā harem-i sırrın 

ĥarāmįye açmayalar.  

 ٌّه ؿ٤ة إ نا ٌىق ٝ آٞـرٖ      

 ًٞ وًلرٖ ُة ذٞاٗك قٝـرٖ                                                     

 ًٞ .müteǾaddįlerdür قٝـرٖ ve آٞـرٖ .den mużāriǾdür yaǾnį yaraşur ve lāyıķ olur’سزيدن ,ٌىق

aślında ki odur. و aślında او’dür. Elifi ĥaźf olmuş. ذٞاٍٗرٖ ,ذٞاٗك lafžından ĥaźf-ı sinle 

mużāriǾdür ķıyāsįdür. ٖقاٍٗر’den قاٗك gibi. ٕذٞا٤ٗك lafžından alınınca hįç ĥaźfda yoķdur. 

MaǾnā ǾĀlem-i ġayb sırrın aňa ögretmek lāyıķdur ki sözde ŧuŧaġın dikmege güc yetire 

yaǾnį riyāżet ü nevāfilile ķazanduġı sırruň her birin śadrı śanduķında śaķlayup sırr-ı āħer 

ķazanmaġa dürüşe nitekim ĥażret (asm) اٌره لٛاتي ٝلٛثي ٝٓمٛثي didi yaǾnį Ǿaşķ ki altun gibi 

pas ŧutmaz sırdur ve źehāb ki śūfįliķ yolıdur ve meźheb ki vaķāyiǾ ve süyūr u aĥvāldür ört 

ŧā şeyŧān ħırsuzı ve ŧarįķ ĥarāmįsi arduna uyup seni Ǿucb u riyā buçaġıyla boġazlamaya.  

 ًَٞ اًٌٗ ِٗٞك اٌهان ظالٍ      

تإ اكراق الٍ                                            ًٞچٞ ٌٌٖٞ ٔكن و  

Ol kesik ķulaġı ĥażret-i Ĥıżır biň Celāleddįn Rūmį’nüň ebyātı ākdāĥından sırlar şarābın 

içer ki sūsen gibi yüz dili de olsa lāl düşe yaǾnį anuň lebin sırrın ŧıfl-ı ebkem içer pes 

mecālis-i meşāyiħde śāfį ķulaķ olmayan maǾnā alamaz ve ŧıflveş bį-ebkār u bį-iǾtirāż 

olmayan eŧfāl-i dāyegān ŧarįķ-i Muśŧafā’nuň Ǿirfānı südiyle [25b] mürebbįliġe lāyıķ olmaz 

gerek ol mürebbį ĥayātda ola gerekse Ǿālem-i ervāĥa geçmiş ola ķabirlerin ziyāret ve 

kitābların müŧālāǾa ve rūĥlarına duǾāyla feyż alınur lākin ŧālib anlaruň śıfatların ne ķadar 

aňlamışsa ve teveccüh ü teslįm ü iǾtiķād ne mertebe ise o deňlü feyż alur. Egerçi teveccüh 

cānib-i ĥaķķa gerek ammā ol velįnüň rūhānįsin teveccühe vāsıŧa ķılmaķ lāzımdur. Beyt 

 ػّام ـكا ـكا ٗثاِ٘ك      

ٌُٖ وـكا ظكا ٗثاِ٘ك
269

                                                   

 ĥükmünce ehl-i tevĥįd dünyevį meśāliĥde ĥalķa bölünse ْٝٛ الٓاٗغ ُٔااػط٠ ٝالٓؼط٠ ُٔآ٘غ 

ħalķ mežāhir olduġıçün žāhir ve cismin anlara yönelde ammā bāŧının muǾŧā muŧlaķa 

döndürmek lāzımdur nitekim KaǾbeye varan ĥācı ev ıssını niyyet etmek gerekdür dimişler 

ki sālike çoķ cehd gerekdür Ammā bir aķreb yol vardur źikr ü riyāżet şarŧın edādan śoňra 
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 Anlamı: Allah’a aşık olana Allah gerekmez. Fakat Allah’tan ayrı kalmak gerekmez.  
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eyü ħalķa ŧoġruluķla yā ħıdmetle mürşidüň ķalbine giresin nažargāh-ı ĥaķķa girmiş 

olursın كٖٔ قـِٚ ًإ آٓ٘ا
270
  ŧıbaķınca Beytullāh ĥaķįķįye giren  şeķvedārından ve insį ü 

şeyŧānį aǾdādan maĥfūž olur zįrā anlaruň ķalbine ĥażret-i ĥaķķ her dem bį-ĥad nažar ider 

vāsıŧa ile sen de manžūr olursın.  

 تا نكويد سّر سلطان رابن         

 ذا ٗه٣ىق ه٘ك ناپُ ًٌٓ                                                    

 den nefy-i mużāriǾdür mużāriǾde ħā zā’ya’رختين ,ٗه٣ىق den nefy-i mużāriǾdür’ًلرٖ ,٣ٌٞٗك

tebdįl ķāǾidedür ت٤فرٖ ت٤ىق ,ٌٞـرٖ ٌٞوق ,تاـرٖ تاوق gibi. MaǾnā tā sulŧān sırrın kimseye dimeye 

tā ķandı dökmeye sinek öňüne yaǾnį ĥażret-i Mollā ķuddise sırruhu dir ki 
271

ظاء اُؽن ٝوٛن 

 ŧıbaķınca beşeriyetim ħayālātını ve kend[ü] varlıķımı maĥv idüp mekānıma sırr-ı اُثاَٚ

celāl-i ilāhį gelmişdür ol sırrı benim ķadeĥimden içmege dilsüz gerek tā esrār-ı sulŧānı 

kimseye dimeye ve sinek gibi her ŧāmiǾ ü cįfeħˇār u nā-pāk u bį-himmet gerekmez çalu 

budaġına [26a] ķonanılmaz sükker-i Ǿirfānı dökmeye beyt  

 اى از توى كمان خلك بس دور    

ؼِٞاٟ ذٞاو په ًٌٓ قٝن
272

                                                    

 Beyt  

 ٤ٚٞٚإ قنٌِهٌرإ ًآها٠ٗ ٤ٌٓ٘ك   

او ذؽ٤ّه قٌد تهقٌد ٠ٓ وٗك ٤ٌٍٖٓ ًٌٓ
273

                           

 

 قنـٞن قن٣اّٗك ظى ٓهؽ اب            

 كْٜ ًٖ ٝهللا اػِْ تإُٞاب                                            

 lafžı lāyık قنـٞن ve ,ـٞن vāv-ı resmįyle lāyıķ olmaķ maǾnāsına قنـٞن ِكٕ ve ,ـٞنِكٕ

maǾnāsınadur. YaǾnį deryāya lāyıķ degüldür murġ-ābdan ġayrı fehm eyle śavābı ħudā yig 

bilür. YaǾnį śu ķuşlarından ġayrı ķuş deryāyā yaķın olamadıġı gibi baĥr-i ĥaķįķate ancaķ 

ehl-i ĥaķįķat lāyıķdur ve illā ol baĥre ve ol meydāna ĥaķįķatden ħabersüzler uġrayamaz 

belki ķaçar.  

Der-kemāl-i źāt-ı pāk-ı pįr 

 ٓاٛٔٚ ٓهؿا ت٤ا٤ْٗ اٟ ؿالّ  

 تؽه ٣إ قاٗك وتإ ٓا ذٔاّ                                              

                                                           
270

 Âli İmrân, 3/97. Ayetin manası: “… Oraya kim girerse, güven içinde olur…”  
271

 İsrâ, 17/81. Ayetin manası: “…Hak geldi, batıl yok oldu…”  
272

 Anlamı: Ey keman tüyünden yaratılandan uzak dur. Sinek dolu helvadan uzak dur.  
273

 Anlamı: Papağanlar şekeristandan uzaklaştırıldı. Şaşkınlıktan miskin sinek elden ele vuruyor.  
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Biz dükeli murġ-āblarız ve ĥaķįķat baĥrınuň ġavvāślarıyuz isterseyüz ŧalaruz isterseyüz 

çıķarız ey oġul bizim dilimizi bi-tamāmihi deryā-yı ĥaķįķat yüzgücleri bilür. YaǾnį Mollā 

dir ki biz cemǾü’l-cemǾ makamındayuz ĥalķı ĥaķķile maǾan müşāhede ideriz bizim 

dilimizi bu şühūd ehli bilür.  

 ـِن ٓا ته ٔٞنخ ـٞق ًهقٙ ؼن    

 ٝٔق ٓا او ٝٔق  اٝ ٤ًهق ٌثن                                              

 ن٣ٝك ,نكرٖ idi yā-i muvaĥĥide ile ًهتك den mużāriǾdür. ǾAlā ġayr-ı ķıyās. Ķıyās’كرفتن ,٤ًهق

gibi. MıśrāǾ-ı evvel tercüme-i ĥadįŝdür. MıśrāǾ-ı ŝānį tefsįr-i maǾnā-yı ĥadįŝdür yaǾnį 

bizim ħilķatimizi śūreti üzere yaratdı Ĥaķ bizim vaśfımız anuň śıfatından sebaķ ŧutar. 

YaǾnį ٚإ هللا ـِن اقّ ػ٠ِ ٔٞنذ
274
  ĥadįŝinüň maǾnāsı على صفته dimekdür ki cismüň yaradılışı 

rūĥuň śıfat[ı] üzeredür ki rūĥ-i ķudsį arudan büyücek śūret-i ādemde bir beyāż śāfį 

nesnedür. Ve rūĥuň neyse śıfatı śıfatullāh üzeredür. Zįrā her sebaķı ve semǾ ü baśarı ve 

ŧaśarrufı śıfat-ı ĥaķdan alur.  

 ظٍْ ٓا نٝپَٞ ٓا ِك قن ظٜإ   

ٕ                                              ٓا چٞ قن٣ا و٣ه ا٣ٖ ًٚ قن ٜٗا  

[26b] َٞپٌٞ٘كٙٔ نٝ ,نٝپ’den vaśf-ı terkįbįdür yüz örtüci dimekdür. MaǾnā cismümüz yüz 

örtüsidür beşeriyet Ǿāleminde biz deryā gibi bu śaman çūpinün altında gizliyüz yaǾnį bizim 

yüzümüz bu degüldür bu görünen bizim niķābımız u ĥicābımızdur eger bu olaydı ĥażret-i 

resūl ĥaķķında ال٣ثٕه٣ٕٝ٘ظهٕٝ ا٤ُي ْٝٛ 
275
  denilmeye idi.  

ك تكّنقان ٣ٌّاؾا ّٔ ًه ؼعاب ٓؽ  

٤ًٍّ ته قنق وّٗان   ٛىان ناٛة ٝه

YaǾnį cism rūĥ ķatında deryāya nisbet śaman çūpi gibidür. YaǾnį bizim sırrımız u 

ĥaķįķatimiz deryāsı ten çūpi altında gizlidür žāhirimize baķan göremez.  

 كان لندم نيستان سّكرم              

        ْٛ و ٖٓ ٠ٓ ن٣ٝك ٝ ٖٓ ٤ٓفٞنّ                                       

 gibi ķdna kānıyın şekker ٣ِٞك ,ٍِرٖ mużāriǾ-i ķıyāsįdür رويد bitmek روستن ve ن٤٣ٝكٕ

ķamışlıġıyın yine benden biter ben yerim yaǾnį beşeriyetim ķamışlıġı mįşe gibi žāhiren 

keŝret gösterir. Ammā biz vaĥdet sükkerinüň kānıyuz ki Ǿilm-i ledün ve Ǿaşķ-ı vicdān u 

keşf ü ilhām benden ŧoġar ben yerin ķamışımız çoġsa da sükkeri bir māyedendür pes benim 

maǾārifimi aňlayan bendendür ve ol benim nūrumdandur bu śūret ü keŝret Ǿāleminde olan 

ķamuşlar heb māye-i sükkeri benden aldılar ĥaķįķatde anlar benim ve ben anlarım ve 

                                                           
274

 El-Aclûnî, age., I, s. 336. Hadis-i şerifin manası: “ (Allah) Adem’i kendi suretinde yaratdı.” 
275

 şeklindedir. A’râf, 7/198. Ayetin ال٣ثٕهٕٝ  şekliyle metinde geçen bu kelime ayetin aslında ال٣ٕ٘هٕٝ 

manası: “…sana bakarlar, hâlbuki onlar görmezler.”  
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anlaruň yemesi benim yememdür benden ġayrıya yaǾnį benim śıfatuma girmeyene naśįb 

degüldür. Bu söze lisānü’l-cemǾ dirler 
276

َّ ٖٓ ػ٘ك هللا اذٌ٘٘ه٣ْٜ ا٣ا ك٠ maǾnāsıdur ve daħi هَ ً  

االكام ٝك٠ اٗلٍْٜ ؼر٠ ٣رث٤ّٖ ُْٜ اّٗٚ اُؽن
277
  beyt  / اٟ ؼو٤وح ٓاك٠ االكام ٝاالٗلً ٛٞ اُؽن 

 وٛٞ ظٞٛهچٚ ٤ٓع٠ٗٞ ًٚ اٝقن٣اٝذٞظ٠ٗٞ

ُٝٞالٛٞ ُٔاً٘ا ٗعٞإ ٓطهب ت٠٣ٌٞ٤٘ 
278

 

Mebĥaŝ-i rūĥda cins-i Ǿālį olmasa envāǾ u eśnāf u eşħāś vücūd bulmazdı denildi idi.  

 ذا ًٚ ٗله٣ثك ِٔا نا ٌَِ ٖٓ      

  ٗوَ ٖٓ ٤ِٞٗك پُ او ٗوَ ٖٓ                     

[27a] كه٣لرٖ ,ٗله٣ثك lafzından nefy-i mużāriǾdür ķıyāsen ve lāzım u müteǾaddį gelür burada 

müteǾaddįdür ĥudǾa yaǾnį aldamaķ maǾnāsına ِٔانا mefǾūlidür. Evvelki nuķl ĥażret-i 

Mollānuň ebyāt-ı şerįfeleridür. İkinci naķl vefāt maǾnāsınadur. MaǾnā tā benim şeklim sizi 

aldamaya nuķlüm şarābın içüň ben dünyādan naķl etmedin yaǾnį keferenüň ĥażretiçün 

śūret-bįnler 
279

 dedükleri gibi žāhir-bįn olup şeklüm ٓاُٜما اُهٌٍٞ ٣ؤًَ اُّطؼاّ ٠ّٔ٣ٝ ك٠ اٍُٞام

aldanup sırr-ı bāŧınımdan maĥrūm olmaň bil ki هَ اّٗٔا اٗا تّه ٓصٌِْ
280
  āyetinüň aħirinde 

281
ؼ٠ ا٠ُّ ٣ٞ  sırr u vaĥdetine nažır oluň ki ĥabįbullāhda olan sırr-ı rūĥ-i iżāfį ve vaĥy-i ġaybį-

i rabbānį ve mevlūd-ı maǾnevį ki žuhūr-ı veled-i Ǿilm-i ledünnįdür. Şimdi bende 

ķonmuşdur ķalıbdan çıķup ben žahiriken bāŧın olup gizlenmedin ve vaŧan-ı aślıma 

gitmedin nuķl-i maǾārifimi içüň.  

نور غرق  خرشيدم ميانٖٓ چٞ       

٠ٓ ٗراْٗ ًهق ـ٣ُٞ او ٗٞنؿهم                                                                        

 ikisi de güneşdir ve ٤ِك vāv-ı ġayr-ı melfūž-ı resmį ile ve ـٞن edāt-ı teşbįhdür چون ve چٞ

terkįb ile ـٞن٤ِك de dinür. ْٗتوانستن ,ٗرا ve  توانيدن‘dendür ki güc yetirmek ve ķādir olmaķdur 

vāvların giderüp tāya ĥareke-i fetĥa virilmişdür taĥfįf içün. MaǾnā ben güneş gibi nūr 

içinde ġarķım. Gücüm yetmez kendümi nūrdan farķa žįrā benim vücūd-ı žıllį ve ķālıb-ı 

ħayālįmi var gösteren ٙشْ نَ ػ٤ِْٜ ٖٓ ٗٞن
282

 mıśdāķınca ol nūrdur ki śıfat-ı źātdu[r] veyā 

Ǿayn-ı źātdur ki tafśįli gelse gerek. YaǾnį śūreten sizüň şekliňüzdeyim lākin bende  كا ٝؼ٠

                                                           
276

 Nisâ, 4/78. Ayetin manası: “…[Ey Muhammed!)] De ki: “Hepsi Allah’tandır…”  
277

 Fussilet, 41/53. Ayetin manası: “İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki 

onun (Kuran'ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun…” 
278

 Anlamı: O mücevherden ne arıyorsun ki o deryadır sen arayansın. Şarkı söyleyip oynayan delikanlı 

değildir. Kesinlikle bizden olmaz.   
279

 Furkân, 25/7. Ayetin manası: “…bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır…” 
280

 Fussilet, 41/6. Ayetin manası: “De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım.…” 
281

 Fussilet, 41/6. Ayetin manası: “…Bana vahyediliyor.” 
282

 Tirmizî, İman, 18. Hadisin anlamı: “Sonra onların üzerine nurundan saçtı.” 
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ا٠ُ ػثكٙ ٓااٝؼ٠
283

 nūrı vardur ol nūr-ı śıfat žulmet-i beşeriyyetim maĥv idüp žahir ü 

bāŧınımda śıfat-ı Ĥaķ ķaldı belki hemān aślı ol olduġı gibi şimdi yine ġayrı śıfat oldu. İmdi 

beni beşer śanup nūrumdan maĥrūm olmaň ben ĥaķįķatde beşer degülüm. Bu maĥal 

ĥażret-i Bārįnüň vücūdı [27b] ve eşyāyla keyfiyete ve eşyāyı iĥāŧası bilinmege mevķūfdur. 

Bilgil ki mümkinüň vücūdı ĥaķįķatinüň ġayrıdur ve ĥaķįķatine Ǿāriżdur meŝelā Zeyd 

taśavvur-ı źihnde bir ĥaķįķatdür Ǿalā’l-ķavleyn-i ŧāǿifetān ĥaķįķat yā rūĥ-i iżāfį ki bir 

vücūd-ı ħāricįdür ol ĥaķįķat-i źihniyye inżimāmla vücūd virmişdür. Pes ĥaķįķatde mebdeǿ-

i āŝār olan bu vücūd-ı Ǿārıżįdür. Ol źihni bunuň vāsıŧasıyla mebdeǿ-i āŝār olmuşdur. 

Vücūd-ı vācib ħod kend[ü] ĥaķįķatinüň Ǿaynıdur ve bilā-inżimām mebdeǿdür geldük 

ĥükemā ile śūfįye iħtilāf etmişler ki mebdeǿ-i āŝār olan vücūd ne vücūddur ekŝer ĥükemā 

ve baǾżı śūfįye ĥaķķuň bir śıfatıdur ki aňa feyż-i vücūdį ve vücūd-ı Ǿām u nefs-i raĥman 

dirler. Ammā şeyħ-i ekber ve ekŝer śūfįye ve baǾżı ĥükemā mebdeǿ-i āŝār olan ĥaķķuň 

vücūdıdur ki Ǿayn-ı ĥāķįķatidür ġayrı degüldür dediler. Pes cümle mümkināt vücūd-ı vācib 

ile mevcūdlardur yaǾnį źātuň eşyāya Ǿalāķa-i maǾiyyeti vardur ammā ol maǾiyyetüň 

keyfiyeti mechūledür istiǾdādı ķadar muŧŧaliǾ olanlara daħi rūĥ ķıśśası gibi keşfe şerǾüň 

ruħśatı yoķdur ve  ٕٝٗؽٖ اههب ا٤ٌُْ ٌُٖٝ الذثٕه
284
ٝ ٗؽٖ اههب ا٤ُٚ ٖٓ ؼثَ اُٞن٣ك 

285
ٝٛٞ ٓؼٌْ ا٣٘ٔا  

ً٘رْ
286

. Meŝnevį  اذّٕاٍ ت٠ ذٌِّق ت٠ ه٤اي. ٍٛد نّب اُّ٘اي ناتاظإ ٗاي BaǾżı ehl-i žāhir  ٠ِٔ َّ ٝهللا تٌ

ٓؽ٤ٛ
287

’de iĥāŧa-i Ǿilmiye murāddur ٠ِٔ ػِٔا َّ ّٕ هللا هك اؼاٚ تٌ ٝا
288
  mıśdāķınca dirler. Ammā 

iǾtiķād-ı muĥaķķaķįn budur ki murād iĥāŧa-i źatiyyedür. Pes ĥażret-i ĥaķķuň įĥāŧası ve 

eşyāyla maǾiyyeti ikidür biri maǾiyyet-i źātiyye ve biri maǾiyyet-i śıfātiyyedür źātiyye daħi 

ikidür. Evvelki źātuň bį-kem ü keyf-i Ǿumūm vechiyle cümle źerrāt-ı mevcūdātla 

maǾiyyetidür ٛ٠ِٔ ٓؽ٤ َّ ٝهللا تٌ
289
  budur. İkinci iħtiśāśį bir maǾiyyetdür ki Ǿilm-i ķudret ü 

sāyir śıfāt-ı ulūhiyyet ĥasebiyledür. ٠ِٔ ػِٔا َّ ّٕ هللا هك اؼاٚ تٌ ٝا
290
ّٕ هللا ػ٠ِ ًَ ٠ِٔ هك٣ه  ا

291
  budur. 

Ĥāśılı ĥażret-i [28a] Mollā eydür ki kendümi nūrdan nice farķ ideyin ay u āteş-i yıldızlar 

güneşden nūr iķtibās idüp başķa bir vücūd-ı śūrį giymişlerdür ķaçan gündüz olsa güneş 

anlaruň nūrın maĥv etdigi gibi benim de beşeriyetim nūr-ı ulūhiyyetde maĥv oldı ve ķaŧre-i 

vücūdum ol baĥrde ġarķ oldı ve ol nūr-ı Ǿālem bu ħayālį vücūdumı ķablayup maĥv etdi ve 

                                                           
283

 Necm, 53/10. Ayetin manası: “Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi.”  
284

 :şeklindedir. Vâkı’a, 56/85. Ayetin manası ا٤ُٚ ٌْٓ٘ şeykliyle metinde geçen bu kelime ayetin aslında ا٤ٌُْ 

“Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz.” 
285

 Kaf, 50/16. Ayetin manası: “Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.” 
286

 Hadîd, 57/4. Ayetin manası: “Nerede olsanız, O sizinle beraberdir.”  
287

 Fussilet, 41/54. Ayetin manası: “Allah, her şeyi kuşatandır.” 
288

 Talâk, 65/12. Ayetin manası: “…Allah herşeyi ilmiyle kuşattı.” 
289

 Fussilet, 41/54. Ayetin manası: “Allah, her şeyi kuşatandır.” 
290

 Talâk, 65/12. Ayetin manası: “…Allah herşeyiyle ilmi kuşattı.” 
291

 Bakara, 2/148. Ayetin manası: “…Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”  
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cümle eşyāyı daħi maĥv etdi žuhūra gelmeyüp vücūdını görmedigim nesneye nice var 

diyeyin yalan mı söyleyeyin güneşsiz şems ü ķamer ü nār var olmadıġı gibi benüm de 

varlıġım ol nūrladur belki ol nūruň Ǿaynıdur ki ol olmasa bu Ǿadem Ǿāleminde ķalurdı.  

 نكرْ٘ ٌٟٞ ٗٔاو ٝإ ـال      

 تٜه ذؼ٤ٍِٔد نٙ ته ـِوها                                                

Namāz u ħalvete gitdügim ħalķa yol bildürmekiçündür yoķsa ben śūret Ǿāleminden çoķdan 

ķalķdum lākin size yol göstermekiçün maĥbes-i tenden śūret gösterdüm tā ki sizi de irşād 

idüp zindān-ı āb u kilden taħlįś idüp miǾrāc-ı rūĥānį etdürem.  

ْ ٠ُٝ قن ـٞاب ٠ٗ ـٞاب ٠ٓ ت٤٘        

 ٓكػ٠ ٍٛرْ ٠ُٝ ًمّاب ٠ٗ                                                          

 vāv-ı ـٞات٤كٕ gelür. Ammā ـلرك yatmaķ ve uyumaķ maǾnāsına da gelür mużāriǾi ـلرٖ

resmįyle yatmaķ ve uyumaķ ve düş görmek maǾnāsına da gelür ٕـٞاب ق٣ك gibi ammā ٕق٣ك 

lafžınuň mużāriǾi Ǿālā ħilāfu’l-ķıyās ت٤٘ك gelür. ْ٘ت٤ anuň mütekellim-i vaĥdesidür ٍٖٛر 

olmaķ ٍٕٛر٤ك gibi ǾAcemüň ٤ٌُٖٝ ,٠ُٝ didügi ǾArabuň istidrākiçün olan lākin yerine 

müstaǾmeldür. maǾnā düş gördüm uyħuda degülüm müddeǾį oldum velį yalancı degülüm. 

Düşden murād Ǿālem-i miŝāl ve āħiretdür ve Ǿālem-i ervāĥ u melekūtdur ekŝer ħalķa 

ĥavāss-ı žāhire ile görülmez belki śuleĥā uyumaķla düşde gördüler zįrā ĥavāss-ı žāhire ki 

ancaķ žahirį derk ider ol yumulunca ĥavāss-ı bāŧına revzenleri açılup melekūt Ǿālemi düşde 

görilür zįrā nāyim o Ǿālemde bulunur. [28b] nitekim emvāt bi’l-külliye raħtı o Ǿāleme 

çekdügi gibi ki اُّ٘ٞ اـٞإ أُٞخ
292 ’dur ammā hażret-i Mollā dir ki uyħuda gördügüň Ǿālem-i 

ġaybı ben žāhir ü bāŧınım bir ķıldıķım içün āşikāren gördüm ǾAli kerremallāhu veche 

buyurur 
293

 bil ki ĥażret-i Mollā’nuň bu daǾvāları evvelā taĥdįŝ-i ُٞ ًّق اُـطاء ٓا اوققخ ٣و٤٘ا

niǾmetdür ki ا ت٘ؼٔد ّٓ نتّي كؽكز ٝا
294

  ile Ǿameldür. Ŝāniyen sālikini ġayret ü ĥarārete 

düşürmekdür ki bu fenā Ǿālemine meyl ile baķan ĥavāś u aǾżāyı sālik keŝret-i Ǿalāķa vü 

iħtilāŧ ve ekl ü şürbden (…) ol Ǿālemi gören ĥavāss-ı bāŧına-i ħayāliye-i mülhime açılur 

Ǿilme’l-yaķįn iken Ǿāyne’l-yaķįne tebdįl olur. Meŝelā ķulaġın ġıybet ü kiźb ü çalġulardan 

yıġan ilhāmāt ü maǾārif ü neġamāt-ı bāŧın-ı evliyā vü tesbįĥ-i melāǿike işidür dilin 

gerekmezden yıġan źikrle kelimāt-ı hikmet ve zemzem-i maǾārif belki  āb-ı ĥayāt-ı Ǿaşķ-ı 

çāh-ı ķalbinden aķup dile gelür firāseti ħaŧā etmez. Aġzın ĥarāmdan yıġan aġdiye-i 

                                                           
292

 el-Aclûnî, age., II, s. 296. Anlamı: “Uyku ölümün kardeşidir.”  
293

 H. Rahmi Yananlı, Muhammed Nûrû’l-Arabî Noktatü’l-Beyan Noktanın Sırrı, 2. Baskı, İstanbul: 

Büyüyenay Yay., 2014, s. 86. Anlamı: “Şöyle yakîn (kesin bilgi) hâsıl ettim ki perde kaldırılsa da yakînim 

artmaz.” 
294

 Duhâ, 93/11. Ayetin manası: “Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.”  
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rūĥāniye ات٤د ػ٘ك نت٠ ٣طؼ٠٘ٔ ٝ ٣ٍو٠٘٤
295

 ħˇān u şarābına lāyıķ olur. ًما ٤ُك ٝاُهظَ ٝؿ٤هٛٔا
296
  ve 

eger riyāżetle mirǿat-i ķalb ġażab u şehvetden ve ĥased ü Ǿadāvetden ve riyā vü kibrden ve 

levāzım-ı dünyevįye ve ġavġā-yı aġyārdan ħālį vü mücellā olsa ve himmet-i ķalb daħi 

muǾallā olsa ol ķalb levĥ-i maĥfūža muķābil olmuş olur. Pes Ǿalem-i ġayb uyanuķla 

āşikāren şühūd ider ve gelecekde ne olacaķdur bār[į] ķażāullāh bilür ve görür kemā-ķāle كال

٣ظٜهؿ٤ثٚ اؼكا االٖٓ انذ٠ٙ ٖٓ نٌٍٞ
297

 Allāh ismini devām-ı iştiġālle ķalbe düşüren kimseye bį-

ħodluk gelüp veyā bāŧınį revzeneler açılup śūret-i melāǿike vü peyġamberānı görür ve 

anlardan feyż alur bil ki İbrāhįmvār melekūt-ı semevāt ve Ǿarżı tamām seyr ider ammā  َذثر

ا٤ُٚ
298
  ĥükmünce ķalbini ĥubb-ı fenādan üzüp ve źikr ü ŧāǾatle [29a] ve siĥrle varlıķı ĥaķķa 

tevcįh idüp tedbįrāt-ı dünyevįyei taķdįr-i ĥaķ mülāĥažasına degişüp نّب أُّهم ٝأُـهب الاُٚ ااّل

ٛٞ كاذفمٙ ٤ًٝال
299

 ĥükmünce vekįl-i muŧlaķa ŧayanup kāmillerüň  تكّ ٓكّتها ككتّه إ ذكتّه الإ ً٘د  

buyurduķları gibi ħalķa ķarışmayup tedbįrden de uśanup اال ػ٠ِ هللا نوهٜا
300
  vaǾde vü 

iltizāmına iǾtiķādla arķa virüp aġa ķulın ħōş bisler diyü iħlāśla denilen ħıdmete meşġūl 

olmaķ gerek ki dimişlerdür قع ٓاًل٤د ٝا ظرٜك ك٤ٔا اٌرٌل٤د  yā cismi ĥażret-i Ķurǿān’a cild 

düşüp 
301

 iśŧifāsına شْ اٝنش٘ا اٌُراب اُم٣ٖ أطل٤٘ا
302

 ictibāsına mažhar düşüp bu ٝاُؼِٔاء ٝنشد االٗث٤اء

Ǿilm-i tevrįŝįden ķitābda bulunmaz sebaķ ala ki Ǿulūm-ı tedrįsiyye anuň muķaddeme vü 

mebdeǿi ve Ǿulemāsı ol vāriŝlerüň tilmįź-i ebced-ħˇān ve mübtedįsi olalar. Ĥāśılı bu Ǿālem-

i fenā ol Ǿālem-i ĥaķįķate göre vāķıǾa vü ħayāl ve žıll olduġı gibi ol Ǿālem-i ĥaķįķatde 

bunda ħalķa düşle görilür ammā Ǿāriflerüň Ǿayn-ı ķalb ile Ǿayn-ı cesed arasındaki bendleri 

ney gibi gitdügiçün iki göz bir olup on sekiz biň Ǿālemi uyanuķla şühūd iderler. Li-

muĥarririhi  

  Çünki cümle cihān geldi gider
303

  

  Gidecek mülki ķoyma ķalbe gider  

 

Ĥāl-i Ǿālem miŝāl-i vāķıǾadur  

Sen de gördüm śay ol ħayāli peder 
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 Ebû İshak Şâtibî, El-İ’tisam, Mısır: El-Mektebetü’t-Ticariyyetü’l-Kübra, I, s. 295. Hadisin manası: 

“…Rabbimin yanında gecelerim, Rabbim beni yedirir içirir.” 
296

 Anlamı: “El, ayak ve bu ikisi dışındakiler de aynı şekildedir. “ 
297

 Cin, 72/26-27. Ayetin manası: “Fakat O, gaybını hiç kimseye izhar etmez (açıklamaz). esûllerden razı 

oldukları (tasarruf rızasına ulaşmış olanları) hariç!”   
298

 Muzzemmil, 73/8. Ayetin manası: “…gönlünü ona tam bağla.” 
299

 Muzzemmil, 73/9. Ayetin manası: “O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. 

Öyle ise O’nu vekil edin.” 
300

 Hûd, 11/6. Ayetin manası: “…Onun rızkı yalnız Allah’a aittir…” 
301

 Fâtır, 35/32. Ayetin manası: “Sonra seçtiklerimizi kitaba varis kıldık…”   
302

 Buharî, İlim, 10. Anlamı: “Âlimler peygamberlerin varisleridir.”  
303

 Fe’ilâtün/ Mefâ’ilün/ Fe’ilün 
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 نزد انكه لم يذق دعويست اين      

 ٗىق ٌٌإ اكن ٓؼ٤ٍ٘د ا٣ٖ                                                   

YaǾnį قنٗىق اٌٗٚ قػ٣ٍٞد ٝٓؼ٤ٍ٘د ,  edāt-ı ħaberdür. MaǾnā anuň در / ٓؼ٠٘ اٌد ve  قػٟٞ اٌد

ķatındaki ŧatmamışdur daǾvādur bu söz. Ammā ufuķda sākin olanlar ķatında maǾnādur. 

YaǾnį āb u gil-i beşeriyetden ve baŧālet ü ġafletinden ve müzeyyen Ǿunśuriyyetden Ǿūlüvv-i 

himmetle vü ġayretle baş ķaldırup cenāh-ı ŧāǾat ü Ǿaşķla maǾnā gögüne ulaşup anda maķām 

ŧutmuşlaruň ķatında sözüm maǾiyyetdür ammā bį-ġayret ü bį-ehliyyet yanında daǾvādur. 

[29b]  

Der-naśįĥat-i münkirān 

 چٕٞ ذها إٓ چّْ ]تاٖٚ[ ت٤ٖ ٤ٗٞق     

           ً٘ط ٠ٓ پ٘كان اٗكن ٛه ٝظٞق                                             

,تاٖٚ ت٤ٖ  bāǿ-i ǾAcemįnüň fetĥi veyāħūd kesri ile پ٘كاِرٖ dan vaśf-ı terķįbįdür’ ت٤٘٘كٙٔ تاٖٚ

žannetmek yaǾnį śanmaķdur mużāriǾi ķıyāsen پ٘كانق gelür قاِرٖ، قانق gibi. Burada پ٘كان 

emrdür ٠ٓ edāt-ı ĥāldür mużāriǾe dāħil olmuş ك٠ ,اٗكن و در maǾnāsınadur. MaǾnā çün senüň 

içeri görici gözüň yoķdur bārį her vücūdda genc žann eyle hįçbir vücūda ħor baķup inkār 

etme ķıŧǾa  

   ٤ٛط ٌهٟ ٤ٍٗد                         

ًٚ قنٟٝ ٌهٟ ٤ٍٗد                  
304

                                                              

ŧıbaķınca cümle maħlūķ ħudādur ٓا ذهٟ ك٠ ـِن اُهؼٖٔ ٖٓ ذلاٝخ
305
  yaǾnį ħalķ-ı raĥmānda 

ķuśūr göremezsin ki ĥaķ anı śūreti üzere yaǾnį māye-i śıfatı üzere yaratmışdur ve ĥaķįķaten 

varlıķları ol māyedür ansuz vücūdları yoķdur ancaķ tefāvut revįşde ve aĥvālde ve ķavl ü 

fiǾldedür ħilķatde degül lākin bu maǾnā-yı şühūda Ǿayn-ı maǾnā gerek anuňçün buyurur  

 ًه ذها تاوٌد إ ق ٣كٙ ٣و٤ٖ       

 و٣هٛه ٠ٌٌ٘ ٠ٌ٣ ٌهٛ٘ي                                                               

 küşāde vü rūşen maǾnāsınadur. MaǾnā eger yaķįn gözi açuķsa sen de herbir ŧaş altında تاو

bir çāvūş gör yaǾnį gözüň küĥl-i tevĥįdle açarsaň her źerrede bir maǾnā görürsün ki seni 

uyarmaķda her biri bir ħudāyį çāvūş olur li-muĥarririhi  

Baķuben ŧaşa ŧaşa ŧaş dimegil
306

  

Ki çıķar nicesinden āb-ı ĥayāt  

     

Cevher-i sįm ü zer var içinde  

                                                           
304

 Anlamı: Hiç sırrı yok. Ki onun içinde de sırrı yok.  
305

 Mülk, 67/3. Ayetin manası: “…Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin…”  
306

 Fe’ilâtün/ Mefâ’ilün/ Fe’ilün 
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Ŧaşa baķma içinde kor ĥālāt  

 

Ŧaġ u ŧaşa Ħudā dedi evtād  

Ħāneye ŧaş u ŧopraķ oldı ķanat 

 

Ħāke alçaķ nažarla baķma gözüm  

Güneş aňa yüzin sürer evķāt  

 

Olmasa āb u āteş olmazdı  

Pāklik daħi niǾmet ü leźźāt  

 

Ķadriňi bil ħalįfe bir ħalef ol  

Şeyħiyā niçe şaŧĥile ŧāmāt  

 ًان قن٠ّ٣ٝ ٝناٟ كْٜ ذٍد  

ٌٟٞ قن٣ّٝإ ٌٓ٘ه ٍٓد ٍٓد            

[30a] ٝنا burada ǾArabįdür eżdād luġatlerdendür. Burada murād öte dimekdür. Ammā 

ǾAcemde ورا lafžı ora dimekdür ve andan muħaffefdür yaǾnį aňa ve anı dimekdür bu 

maĥalle yaķışmaz. ٌٖٗه٣كٕ ,ٌٗهٌر baķmaķdur ٌٗهق mużāriǾ ٌٓ٘ه nehy-i ĥāżırdur. MaǾnā 

dervįşlik maślaĥatı senüň fehmüňden öte ve ıraķdur. Anlar ŧarafına ħor baķma śuc isterseň 

bilmedigüň yeter. Dediler ki dervįşlik elenmiş ve cüzǿį śu sepilmiş ħākdür. Ne baśan ayaġ 

incine ne tozlana. YaǾnį cefā çeke cefā itmeye ki Ĥāfıž buyurur beyt  

ـاى نٙ ِّٞ ًً نا  چ٘إ ل٣ْ ًٚ اًه      

           هٟ اونٌٛىانٓاٗهٌك                                             ٚؿثان ـا

Lākin ħāk-i beşeriyyetüň ġubārı göz yaşı ile fenā bulmayınca olmaz. Ĥāfız ķuddise sırruhu. 

Beyt  

 ؿثانؿْ تهٝق ؼاٍ ـَٞ ِٞق ؼاكظ     

 ذٞآب ق٣كٙ قن٣ٖ نٌٛىان قن٣ؾ ٓكان                                                

Ammā ĥaķįķatde dervįşlik  شْ لنْٛهَ هللا
307

 ĥükmünce tevĥįd yilleri ile sivā seĥābların 

ŧaġıdup nažarı şems-i źātdan ayırmamaķdur ve fikren ü źikren ĥaķla olmaķdur ki bu ķulpı 

Ǿālemler şeyŧān olsa üzemez nitekim buyurur  ٣ٍِْ ٝظٜٚ ا٠ُ هللا ٝٛٞ ٓؽٍٖ كوك اٌرٍٔي تاُؼهٝج ٖٓٝ

                                                           
307

 En’âm, 6/91. Ayetin manası: “…Allah [indirdi] de, sonra bırak onları...” 
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اُٞشو٠ الاٗلٕاّ ُٜا
308

 ĥāśılı dervįşlik ki evveli Ǿālem-i terk ü fıķdāndur. Śoňı maǾiyyet ü 

vicdāndur. Anı bulmayan bilmez. Ve kişi bilmedigine inkār etmek daħi Ǿaceb olmaz. Anlar 

ķatındaki kerįmlerdür bilse etmezdi bilmedigi bilā-ħ0d aňa yeter dirler Ĥāfıž beyt  

ػّن ٠ٓٝ اٟ ٓلر٠ وٓإٓ٘ؼْ ٠ً٘ و      

 ٓؼىٝن قانٓد ًٚ ذٞ  اٝناٗٚ ق٣كٙ                                                    

Lākin ĥırmāna bāǾiŝ olur. Ve dediler ki dervįşlik beş şarŧla olur. 1. Ŧarįķat muśāĥibine 

teslįm ü muĥabbet 2. Ve devām u (…) 3. taķlįl-i loķma-i ĥelāl 4. Ve źikr-i dāǿim iħlāś ü 

teveccühle 5. Ve nevāfili ve teheccüd ü işrāķ u evvābįn namazını ŧarįķatde farż bilmek 

gerek ŝümme ve illā ķābiliyyetle olmaz ķābiliyyet saǾyla çift olmayınca. [30b] beyt 

 قنـكٓد ٓؽثّد پُ اق٣ة ػّن ٛإ اٟ پٍه     

ٟٞ                                                                       تٌَٞ ًٚ نٝوٟ پكن ِ  

Pes resmį ŧāǾatle iş bitmez ķullıġa muĥkem bil baġlayup söylemekde ve baķmaķda ve 

yemekde ĥużūr-ı ĥaķda idügin bilüp edeb-i iĥtiyāŧ gerek ve ħıdmetde ġaraż-ı fāsidden 

ziyāde śaķınmaķ gerek ki edeb budur  اقّتٞ اُ٘لً اٜٗا االظثاب ,ٚهم اُؽن ًِٜا اقاب yaǾnį ĥaķ 

yolunda edebsüzlük yoķdur. Ve e[d]ebsüz ĥaķ yolunda degüldür.  

   واٌٗٚ قن٣ّٝإ ٝناٟ ِٓي ٝٓاٍ                 

نٝوٙٔ ق انٗك ژنف او لٝ اُعالٍ                                                                  

 jā-i ǾAcemile derįň yaǾnį Ǿamįķ dimekdür. Ve çuķur ve ,ژنف lafžınuň cemǾidür قانق ,قانٗك

tārįk maǾnāsına gelür murād evvelkidür. MaǾnā anuňçün dervįşlik mülk ü māl 

muĥabbetinden öte geçilmişdür. Dünyā vü mā-fįhāyı arda atmışlardur ٝنوم نتّي ـ٤ه ٝاتو٠
309

 

kānında 
310

-ħˇānındadur ki rıźķ ŧutarlar ki nihāyeti yoķ anuňiçün reźźāķ-ı źü’l ٝٗؽٖ ٗهلهي

celāle dil baġlamışlardur.  

 ذٞٛٔإ ق٣كٟ ًٚ ات٤ًِ ُؼ٤ٖ      

 ًلد ٖٓ او اذّْ اقّ و ٤ٖٚ                                                             

 lafžınuň ق٣ك yā-i ħiŧābiyle ق٣كٟ .şöyle ve ancaķ maǾnāsına Ĥiśārį’de mesŧūrdur ٛٔإ

muħāŧabıdur. ٕإ ,ٛٔا ْٛ lafžından mürekkeb olmaķda muĥtemeldür  ٟٛٔإ ق٣ك anı gördüň 

dimek olur. Evvelki maǾnā üzere sen ancaķ eyle gördüň ki şeyŧān ādemüň ŧįnin görüp dįnin 

ve maǾnāsın görmedi śūret-bįn olup ben ħayrım oŧŧanım ādem balçıķdandur dedi. Bilmedi 

ki āteş celāle mažhardur yaķıcı ve varı yoķ idicidür. Ĥāk cemāle mažhardur tevāżuǾ ile yüz 

süren dānelerüň birin biň idicidür. Ve cümle toħumlarda olan ķuvvet ü ķābiliyyeti žuhūra 

                                                           
308

 Lokman, 31/22. Ayetin manası: “Kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim ederse, şüphesiz en sağlam 

kulpa tutunmuştur…” 
309

 Tâhâ, 20/131. Ayetin manası: “Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.”  
310

 Tâhâ, 20/132. Ayetin manası: “…Biz seni rızıklandırırız…” 
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getürüp ħōş-reng ve ħōş-rāyiĥa ve leźįź idicidür. Pes bendeye düşen ħıdmetin görüp 

ŧavrından geçmeyüp dįvān-ı pādişāhįde ketħudālıķın gidermek iken [31a] iblįs pādişeh 

işine ķarışup ٣لؼَ ٓا ٣ّاء
311

  ve َا ٣لؼ ّٔ ال٣ٍٔىَ ػ
312

 olan şehenşāh-ı mu[Ǿa]žžama iǾtirāż 

etdigiçün merdūd-ı südde-i saǾādet oldı. Ĥāśılı şeyŧān Allāhuň birligin münkir degüldi 

lākin ًٝإ ٖٓ اٌُاكه٣ٖ
313

  dinildigi evvelā ĥażret-i ĥāk celle vü Ǿalā insānı kerremnā ile 

mükerrem ķılup mescūdluga lāyıķ gördükde muķābele-i naśda rā-yı fāsid ile ķıyās-ı 

muħālif etdigiçün idi ve daħi ħākde olan śıfat-ı cemāli setr ü inkār idüp ancaķ nārda olan 

śıfat-ı celāli iŝbāt etdigiçün idi ki esmā vü evśāfından biri[n] inkār ŧarįķ ü şerǾ de küfrdür. 

Ĥamdi Çelebi ķuddise sırruhu  

     Nāra ĥaśr etmeseydi nūr-ı racįm 

     Sāye-i ādeme ķılurdı sücūd  

Ĥażret-i Mollā bunı įmāǿen dir ki  

 چ٘ك ت٠٘٤ ٔٞنخ آـه چ٘ك چ٘ك       

 ظٍْ ات٤ٍِا ٗها ٣ٌكّ تث٘ك                                                                   

 ت٘كق baġlamaķdur mużāriǾi بستن lafžınuň muħāŧabıdur ت٤٘ك lafžından mużāriǾ olan ديدن ,ت٠٘٤

gelür Ǿalā ġayri’l-ķıyās baǾżı şāź degüldür ķıyāsįdür ٕت٘ك٣ك daħi luġat olduġıçün dediler. Pes 

 emrdür. MaǾnā niçe görürsin śūreti niçe niçe. Nefsį ve iblįsį olan bezden gözüňi bir تث٘ك

dem baġla ve rūĥānį gözüňi açagör. Ĥāfıž beyt  

ٚٔ ػّن        ـ٤هٙ إٓ ق٣كٙ ًٚ آتُ ٗثهق ًه٣

 ذ٤هٙ إٓ قٍ قن ِٝٔغ ٓؽثد ٗثٞق                                                               

                                                                   

Ve illā bunda śūretle muķayyed olan bunda ve anda aǾmā olur. beyt  

ٟٞٛٞ ٖٓ ٓكّ تلهٚ اُعَٜ ٚهكا ٓف       

 اؿ٠ٙ ػ٠ِ اُؽن ٣ٞٓا ٝٛٞ ـم٣إ                                                            

ٖٝٓ ًإ ك٠ ٛمٙ اػ٠ٔ كٜٞك٠ ا الـهج اػ٠ٔ
314
  maǾlūmdur.  

 ًاناو٣ٖ ٣ٝهإ ِك ٌد اٟ ٓهق ـاّ     

     ًٚ تّه ق٣كٟ ٓه ا٣ٜ٘ا نا چٞ ػاّ                                          

 ا٣ٜ٘ا maǾnāsına ٛما ism-i işāretdür ا٣ٖ .inne maǾnāsınadur yāħūd megerden muħaffefdür ٓه

cemǾidür. MaǾnā iş bundan yaǾnį şunuňçün yıķıldı ey ħām kişi ħavāśśı Ǿām göziyle baķup 

beşer gördüň yaǾnį bilmek ve cennet ü cemāle lāyıķ olmaķ maślaĥatı içün ħalķ olan özüňi 

                                                           
311

 Âli İmrân, 3/40. Ayetin manası: “…[Allah] dilediğini yapar.” 
312

 Enbiyâ, 21/23. Ayetin manası: “O, yaptığından dolayı sorgulanamaz…”  
313

 Sâd, 38/74. Ayetin manası: “…ve kâfirlerden oldu.” 
314

 İsrâ, 17/72. Ayetin manası: “Ve burada (bu dünyada), kim kör ise artık o ahirette de kördür…” 
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żāyiǾ ü ħarāb etdüň ve Ǿirfān u Ǿaşķ bāzārı içün virülen sermāye-i Ǿömrüňi hįç ü yabān 

etdüň evliyā-i fuķarāyı Ǿavāma ķıyās [31b] idüp merdān-ı ħudānuň himmet ü mededinden 

maĥrūm olduň.  

Der-muķallidān ki ħavįş-rā be-kāmilān-ı ķıyās künend 

 ظِٔٚ ػاُْ و٣ٖ ٌثة ًٔهاٙ ِك      

                         ًْ ٠ًٍ واتكاٍ ؼن اًاٙ ِك                                       

 .eksük ve az ve ednā maǾnāsınadur كم dan terkįbdür. Yol yitürici dimekdür’ً٘٘كٙٔ ناٙ ,ًٔهاٙ

Ħalķ anuňçün yolın azdı ki az kimse ricālullāhı ŧuydı ki anlaruň vücūdları mirǿāt-i 

mücellādur. Her maġrūr anlara baķup kendünüň çirkįn aĥvālinüň ve egri iǾtiķadınuň 

śūretinüň inǾikāsı ol pįr-i rūşen-żamįrde görinür. Aĥmaķlar ol pas u iǾvicācı āyinenüň 

śanup inkār ider. Ammā selįmü’l-ķalb olanlaruň muĥabbet ve ĥüsn-i iǾtiķādları münǾākis 

olup baķdıķca cemāl ü kemāl görüp muĥabbet ü teslįmleri ziyāde ve įmānları dürüst olup 

mürşidüň ķalbine girmekle ķābil-i feyż ü lāyıķ-ı nažar-ı ĥaķ olur. 
315

 müzdin ٖٝٓ قـِٚ ًإ آ٘ا

bulur.  

 إٓ ق٠ُ ًى آٌٔاٜٗا ته ذهاٌد      

 إٓ قٍ اتكاٍ ٣ٝا پ٤ـٔثه اٌد                                                           

 dan terkįbdür. Ħaber iletici ve’تهقٕ پ٤ـاّ ,پ٤ـاّ ته .aňa tafđįldür ذه .maǾnāsınadur على ,ته

risālet śaĥibi dimekdür. ته lafžı meftūĥ oldı ٕته٣ك lafžınuň mużāriǾi žan olunmasun içün 

maǾnā ol bir göňül ki göklerden daĥi yücerekdür. Ol abdāl veyā peyġamberler göňlidür ki 

levĥ-i maĥfūž ve beytü’l-maǾmūrdur. Göklerden ve Ǿarşdan yücedür. Belki Ǿarş-ı aǾžam 

anlaruň śaĥrā-yı ķalbi kūşesinde bir küçük dānedür. Yāħūd eflāk bir kāhdur ki enfās-ı 

ŧayyibesi riyāĥı ile devr ü gerdiş eyler.  

 هٕك ظ٘ي اٗث٤ا ٠ٓ قاِر٘ك      

 ظٍْ ق٣كٗك اق٠ٓ پ٘كاِر٘ك                                                       

 .cemǾidür پ٘كاِر٘ك śatdı پ٘كاِد śatmaķ پ٘كاِرٖ .cemiǾidür قاِر٘ك ŧutdı قاِد ŧutmaķ قاِرٖ

MużāriǾleri قانق پ٘كانق gelür. Enbiyāya ceng ķaśdın ŧutdılar. Ķālıbı görüp ādem śandılar. 

YaǾnį münkirlerüň gözi bį-nūr u aǾmā olmaġın cism-i evliyā vü enbiyā ki [32a] keŝāfet-i 

beşeriye ŧavrından çıķub rūĥ śıfatına girüp bį-küdūret virürdi ve hem ٕٝال٣ٕ٘ه ŧıbaķınca ol 

nūrı görmeyüp ancaķ śūretin görüp kendülere ķıyās etdiler. Beyt  

 ـٞن٤ِكن اًٚ ٤ٛط ٗثاِك ـلّاَ ٤ُي       

 ـلّاَ ناتك٣كٕ ا٠ًٝ كرك ٓعاٍ                                                            

 

                                                           
315

 Âli İmran, 3/97. Ayetin manası: “Oraya kim girerse güven içinde olur.” 
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ّإ تّه ًلد ا٣٘ي ٓا تّه ا٣       

ٚٔ ـٞات٤ْ ٝ ـٞن                                                            ٓا ٝا٣ّإ تٍر

 ālet-i taśġįrdür. Ve uşda ve şimdi maǾnāsına ك .ism-i işāretdür اين .buncaġız dimekdür ا٣٘ي

da gelür. ٌْا٤ٗ uştayım ْا٤ٌ٤ٗ uştayuz. ا٤ٌٍٗد uştadur. ٚتٍر ism-i mefǾūldür. ٓا nefs-i 

mütekellim-i maǾa’l-ġayr żāmįridür. ٕا٣ّا żamįr-i ġāyibüň cemǾidür maǾnā dediler ki uşda 

biz de beşer anlar da biz de bunlar da uyķu ve yemek esįri bunlaruň  ات٤د ػ٘ك نت٠ ٣طؼ٠٘ٔ

٣ٍٝو٠٘٤
316

 ħˇānundan yedükleri ġıdā-yı rūĥānįlerin görmeyüp ancaķ ķālıb u ķāftan u 

ħaymelerine yaǾnį tenlerine baķdılar.  

 ا٣ٖ ٗكاٍٗر٘ك ا٣ّإ اوػ٠ٔ      

ٍٛد كهه٠ قن٤ٓإ ت٠ ٓ٘رٜا                                                                         

Bilmediler bunlar körlüklerinden ki arada bį-ġāyet fark vardur. Cehllerine ne bāǾiŝ bunda 

ne maślaĥata geldiklerin unudup sermāye-i Ǿömrlerin ve himmetlerin rūĥ-i ĥayvānį 

maǾāşına ħarcadıķları oldı ve bir bilüre sormadılar ki ŧuyalardı ki Ǿāriflerüň rūĥ-i 

ķudsįsinüň ednā menzili Ǿālem-i ervāĥdur ve anlaruň muǾāmelesi ĥaķla olmaġın her nefes 

ĥaķķile vaĥdetdedürler.  

 اوٓؽون ذآوِك كه هٜاٌد      

اٌد ٝإ ق٣ٌهٔك اٌد                                          د]ا[ود٤ًٖ چٞ   

 .dür umĥdķķıķdan umķdiilaa çoķ farķ vardur’ًٚ ا٣ٖ aślı ki كين .gibi الى intiha maǾnāsınadur ذا

Ki umĥdķķıı Dāvud gibidür umķdiila śadāsı gibidir. Śadā-yı Dāvud gibidür. Śadā-yı 

Dāvud’uň Dāvudsuz ķıyāmı muĥāl olduġı ve vücūdı olmadıġı gibi umķdiila daħi 

umĥdķķıķ ile hem-nefes olmayınca Dāvudį nefes olmaz. YaǾnį nefesi bį-śafā vü bį-

maǾnādur müǿeŝŝir olmaz. Eśvāt-ı ĥayvānāta mülĥaķ olur. YaǾnį ehl-i taĥķįķ Dāvud gibi 

vücūd-ı ĥaķla mevcūd olup ve ĥayāt-ı ŧayyibe-i bāķįye [32b] ķazanup ve vücūd-ı Ǿārıżįsin 

fenāya virüp beķā-bi’llāh ķazanup ħalįfetullāh olmaġa revā olmuşdur ammā muķallid bį-

vücūd u żāyiǾdür yil gibi her ŧarafa esüp śavurur bir gün śadāsı işidilür bir gün mevtle sesi 

batarsa söyebilüp ĥaķįķate ulaşmadıġı içün ħayrla ħalķ dilinde meźkūr ve zinde nām olmaz 

ancaķ bir ķac gün merkeb çākine meşġūl olup aldandıġı gibi maġrūrluġı kendüye ķalur 

śoňı hįç olur.  

ٖٓ ـكا ٣ًٞ٘ك ٤ُي         ًاكه ٝ ٓٞٔ

٤ٓإ ٛه قٝ كهه٠ ٍٛد ٤ٗي          قن                        

                                     

                                                           
316

 Ebû İshak Şâtibî, age., s. 295. Hadisin manası: “…Rabbimin yanında gecelerim, Rabbim beni yedirir 

içirir.” 
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 cümle kesre-i lām ile istidrāk içündür. Lākin لين و ليكه و ليكن  .lafžınuň cemǾidür كويد ,٣ًٞ٘ك

maǾnāsınadur. MaǾnā ikisinüň de dilinden Allāh śadāsı çıķar velį arada farķ var. Ki kāfirüň 

źikri şirkle ve inkār-ı resūlledür. Ĥaķįķāt-i insān olan ķalbe uymadıġıçün ķaya yanķusı gibi 

bį-maǾnā vü bį-fāǿidedür. Kefere ĥaķķında ٣وُٕٞٞ تاكٞاْٜٛ ٓا٤ًُ ك٠ هِٞتْٜ
317
  budur yaǾnį  ُٕٞٞ٣و

ا٤ُْٜ ٓا٤ًُ ك٠ ؼو٤ورْٜبمو
318

 pes źātı zişt ādeme ķāftān u ħayme vü ħāne güzelligi müfįd olmaz 

śāĥib-i ħāne güzel olmayınca ammā ikisi de güzel olsa ne söz ki müǿminüň źikri įmān u 

muĥabbet ü iħlāśladur žāhiri de maǾmūr bāŧını de ķışrı da śaġdur lübbi de ĥāśılı maŧlūbı 

isteyen yolundan istemek gerek ve źākir saǾy idüp teveccüh-i ķalble dilin çift etmek gerek 

ve illā KaǾbeye giden ardın gitse buǾdı artar pes rıżā-yı ĥaķ isteyen mürşidüň rıżāsında 

bulur Dāvud içine giren yil Dāvud śadāsın gösterir ve vuślat-ı ĥaķ isteyen [p]įr Dāvud 

nefesüň ķalbine girer pes Beytullāha girüp Allāha ulaşup ħalįfetullāh olur görülmez mi ki 

ĥaķ žāhir ü bāŧında ķuluň aĥvāline nāžır ve baśįr ü semįǾ iken ŧaġ başında biň kerre manśıb 

isteseň virmez zįrā 319و ادخلوا البيوت من ابوابها  dimişdür. Ve her manśıbiçün bir ķapu 

ķomışdur. İmdi menāśıb-ı maǾneviyye devlet-i ebediyye ve Ǿizzet-i dāǿime[33a]dür anı 

dileyen şeyħ istegine mülāzım gerek şöyle ki şeyħüň reddini redd-i ĥaķ ķabūlini ķabūl-i 

ĥaķ bilmeyen śaĥib-i mertebe olamaz.  

 إ ًكا ٣ًٞك ـكا او تٜه ٗإ      

 ٓرو٠ ٣ًٞك ـكا او ػ٤ٖ ظإ                                                          

Ol gedā Ħudā dir etmekiçün ammā müttaķį ve perhįžkāruň ħudā dimesi ħāliśen derūn-i 

dildendür. YaǾnį ĥażret-i Mollā ķuddise sırrıhu buyurur ki baǾżı dervįş Ǿālem-i faķr u terk 

ü fenāya Allāhı bulmaġa girer māsivā dilemez iki cihāna tenezzül etmez ػ٠ِ اَٛ ٝٛٔا ؼهآا ٕ

هللا
320

’dur muĥaķķiķūn dediler ki źikr-i ķalbden murād māsivā fikrin ve kendü özin ve 

ħavāŧırın lā ile nefy ü refǾ idüp illāllāh mevcūd-ı muŧlaķı iŝbāt idüp ġayrı ħayālinden yoķ 

olmaķla var olmaķdur ve ķalbini Ǿaşķ ile ŧoldurup ġayra yer ķomamaķdur. Li-muĥarririhi  

Yitüren yoġı öz varını buldı
321

 

  Sözin kesdi vü siňdi rāĥatı var  

    

Bıraġup muŧlaķı ķayda düşenüň  

Kitāb-ı Ǿaşķda eydür reddeti var  

                                                           
317

 Âli İmran, 3/167. Ayetin manası: “…Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı…” 
318

 Anlamı: “Yani onlar hakikatte olmayan sözler söylüyorlar.”  
319

 şeklindedir. Bakara, 2/189. Ayetin manası: “…Evlere ٝأذٞا şekliyle metinde geçen bu kelime ayette ٝ اقـِٞا 

kapılarından girin…”   
320

 el-Aclûnî, age., I, s. 362. Anlamı: “O ikisi (dünya ve ahiret) ehlullaha haramdır.”    
321

 Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Fe’ûlün 
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Nitekim müfessirūn الًهٝا هللا لًه اٌُص٤ها
322
  de  

323
 dimişler. Lākin mübtedāsı dille توِٞتٌْ التٍِاٌْٗ

müdāvemetdür ki dil bevvābdur ķalb beyt-i ħāśś-ı pādişāhįdür. Anuňçün ه ت٤ر٠ ّٜ ٚ
324
  emrin 

etdi lākin ķapucıyla buluşmayan pādişāha giremez. ǾAcemüň   لًه كٌه آٝنق كٌه ٓؼ٠٘ تٌه آٝنق

didükleri budur. Ammā fikr-i mülk olduķdan śoňra źikr-i lisānı ĥicāb düşer bevvāba 

iĥtiyāc olunmaz kilidüň kimisi Ǿacz ü żarūret ü baŧāletinden dervįş olur iħtiyārį dervįş ile 

bunuň mertebesi bir degüldür. Kāfir ü müǿminüň ve gedā vü müttaķįnüň źikri gibi. 

Ǿurefādan birine śordılar ki žulm nedür e[y]itdi ٝ٘غ ا٠ُّٔ ك٠ ؿ٤ه ٓٞ٘ؼٚ
325
  eyitdi bir kāmil 

göňül ĥaķķı sevicek yerdür. O maĥalle ġayrı ķomaķ žulmdür öz cānına ve dediler ki 

Ǿaşķuň fātiĥası edeb ü iħlāśdur yaǾnį 
326

ٍّهتإ ذؼثك هللا ًاّٗي ذهاٙ  pes edeb odur ki االؼٍإ أُل

Allāhuň semįǾ ü baśįr ü Ǿalįm idügin bilmegin dilin ĥālin fiǾlin [33b] ķalbin gerekmezden 

śaķınmaķdur ħuśūsen źikr ü ŧāǾatden evvel nedāmetle tevbe vü śalavāt getürüp andan 

başlamaķdur 
327

 tefsįrinde źikri edebsüz idenler kendüleri ĥużūr-ı ĥaķda ك٣َٞ ُِوا٤ٌّٚ هِٞتْٜ

bilmedükleriçündür pes Ǿivażları ķasāvet-i ķalbdür ve ġılžet ü žulmdür dediler.  

 ٛه قًٕٝٞ وٗثٞن ـٞنق  ٗهاو ٓؽَ         

 ٤ٌُٚ ِك و٣ٖ ٤ُٗ ٝ وإ ق٣ٌه ػٍَ                                                               

 fetĥ-i zāyla ism-i Ǿāmdur bal u merkeb arısına şāmildür. NiǾmetullāh u Ĥiśārį’de وٗثٞن

mesŧūrdur. Ammā ǾArabį luġat kitāblarında żamm-ı zāyladur. MaǾnā her bir dürlü arı yaǾnį 

merkeb arısıyla bal arısı bir çiçekden yediler ve bir śudan içdiler birinden nįşter ve birinden 

bal oldı yaǾnį 
328

 ŧıbaķınca nefsi ĥaķ yola yollayan naĥl gibi her şeyden ٝا٠ٌٌِ ٌثَ نتي لُال

bir ħaber-i Ǿirfān alup ķalb ħānesinde ķoyduġı tevĥįd çiçekleri ĥalāvet-i įmān u münācāta 

ve leźźet-i ŧāǾāta tebdįl olup fenā ġamınuň acıları ķalķar belki niçeleri de şįrįn dehen ider 

329
ٖٓ ؼِٞ ٣ؽة اُؽِٞ  budur ammā baǾżınuň deheninde ħabāŝet ve niyyetinde dünyevį أُٞٔ

Ǿġaraż-ı fāsid ve ħıyānet olmaġın meĥekk-i sülūkla baķır çıķup ĥıķd u nifāķı ve žulm ü 

ĥasedi artırup irdügini śoķar bir Ǿaķreb-i pür-zehr olur çıķagelür. Ve kiminüň maǾdeni vü 

aślı pāk olduġıçün nār-ı tevĥįđle yanduķda ħulūś ve altunluķı žāhir olur.  

 ٛهقٝ ًٕٞ اٛٞ ٤ًا ـٞنقٗك ٝ آب      

 و٣ٖ ٠ٌ٣ ٌه٤ًٖ ِك ٝ وإ ّٓي ٗاب                                                       

                                                           
322

 Ayetin aslında لًه kelimesi yoktur. Enfâl, 8/45. “…Allah’ı çok anın…” 
323

 Anlamı: “Allah’ı dillerinizle değil kalplerinizle anın.”  
324

 Hacc, 22/26.  “…benim evimi temizle…”  
325

 Anlamı: “ Zulüm, bir şeyi konulması gereken yerden başka bir yere koymaktır.”  
326

 Anlamı: İhsan, Allah’ı görüyomuşsun gibi ona ibadet etmek şeklinde açıklanmıştır.  
327

 Zumer, 39/22. Ayetin manası: “…kalplerin katılaşmış olanların vay hâline…” 
328

 Nahl, 16/69. Ayetin manası: “Rabbinin emre amade kılınmış yollarında sülûk edin (uçun, dolaşın).” 
329

 Anlamı: “Mümin tatlıdır (güzeldir.) Tatlı olanı sever.”  
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NiǾmetullāhda  kesr-i sįn ve kāf-i ǾArabįyle tezekdür sirķįn ,ٌه٤ًٖ .ķurı otdur ٤ًاٙ  ve  ٤ًا

miŝlehu müşk-i nāb ħāliś müşkdür. MaǾnā her iki dürlü geyik bir otdan yediler ve bir 

śudan içdiler birinden kemre ve birinden müşk oldı kemā-ķāle  

 ا٣ٖ ـٞنق ًهقق پ٤ِكٟ وٝ ظكا      

هقق ٛٔٚ ٗٞن ـكا                                                             ٝإ ـٞنق ً  

Bu yer nūr-ı ħudā olur. Nitekim [34a] ĥadįŝ-i şerįfde buyurur  ًاُ٘ؽِح ال٣ؤًَ اال٤ّٚثا ال٣ٙغ ٖٓ أُٞٔ

اال٤ّٚثا
330

 yaǾnį erbāb-ı iħlāś u saǾy u teslįm ve aśĥāb-ı mücāhede ve ķalb-i selįm yedügi nūr 

olur. Ammā śūret-i śūfįleri ki Ǿibādetde kāhil ü ŧalebde kāsil yedügi murdār olur. Ancaķ 

kemāli ve maĥśūl-i Ǿömri yiyüp bıraķmaķ olur mįvesüz aġaca döner  

     Her kişi kim iħtiyār ide kesel  

     ǾÖmri bāġında yemeyeser Ǿasel 

     Sen aňa ādem dimek cāǿiz degül  

     Gā ve ħarįrine śayarsuň maĥal  

Der-źāt-ı pāk-i pįrān 

 چٕٞ ٓثكٍّ ًّرٚ اٗك اٍ ؼن       

 ٤ٍٗر٘ك او ـِن تهًهقإ ٝنم                                                          

 ًهقٕ lafžınuň emridür ًهقا٤ٗكٕ ,تهًهقإ  maǾnāsına ِك اٗك .ism-i mefǾūlüň cemǾidür ًّرٚ اٗك 

dönmek ًٕهقا٤ٗك döndürmekdür. İkisi de kāf-ı ǾAcemiledür. Tafśįli Risāle-i Şeyħįde 

mesŧūrdur maǾnā çün mübeddil oldılar ĥaķķuň abdālları. Anlar ħalķdan degüllerdür varaķı 

döndür. YaǾnį abdāl ĥaķķuň ٣ثكٍ هللا ٤ٌٔىاذْٜ ؼٍ٘اخ
331

 ŧıbaķınca vücūd-i beşeriyyeleri ve 

ħayālāt-ı dünyevįye vü ħavāŧır-ı nefsānįyeleri maĥv u tebdįl olup ħalķ aňladuġından ġayrı 

bir vücūd ķazanmışlardur riyāżet ü ceźbeyle melekūtį olmuşlardur anlar sen aňladuġın 

ħalķdan degüllerdür kendüňe ķıyāsla dil uzadup raĥmetden dūr olma yāħūd anlar rūĥ-i 

iżāfį śāĥibleri olmuşlardur ĥaķįķatleri vaśf-ı ĥaķķa tebdįl olup beķābillāh olmuşlardur ki 

Ebū’l-ĥasan Ħareķānį ķuddise sırruhu إُٞك٠ ؿ٤ه ٓفِٞم dimişler. Bu sırları ŧuymaduġuň 

yeter münkir daħi olma ve murā[d] bu maǾnā olduġına bu siyāķda gelen beyt şāhiddür ki 

buyurur  

 ظٍْ ِاٗها ْٛ وٗٞن اٌهِرٚ اٗك      

 ذا و نٝغ ٝ او ِٓي تٌىِرٚ اٗك                                                             

 ism-i تٌىِرٚ luġatdür rūĥ bir ulu melekdür derler baǾżılar cibreǿildür derler اسرشتن ve ٌهِرٖ 

mefǾūldür ًٖىِر lafzından maǾnā anlaruň [34b] cismin yed-i ķudret nūrla yoġurmuşdur tā 

                                                           
330

 Hasan Zeyyad, Tarihü’l-Edebi’l-Arabî, Kahire: Daru’n-Nahza, (ty), s. 98. Anlamı: “Mümin arı gibidir. 

Yerse temizi yer. Bırakırsa temizi bırakır.”  
331

 Furkan, 25/70. Ayetin manası: “Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir.” 
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anlar rūĥ ü melekden öte geçmişdür yaǾnį Ǿālem-i ervāĥ u melekūtı öte geçüp ceberūt yaǾnį 

esmā vü śıfāt Ǿalemine girür kendü nām u sıfatından geçdügiçün ٝإ ا٠ُ نتي أُ٘ر٠ٜ
332

 

hükmünce ŧālibüň aśl ü menşeǿi vü merciǾ ü maśįri yine Ǿālem-i śıfātdur. Pes sülūkla 

vaŧan-ı aślįsine ķavuşmuş olur. be-şart-ı ān ki Mollā Cāmįnüň  ٚٔٞك٠ چٚ كـاٍٗد ٖٓ اال٣ٖ ا٣ٖ ٌٗر

  ػ٤اٍٗد ٖٓ اُؼِْ ا٠ُ اُؼ٤ٖ ٓااُؽأَ ك٠ اال٣ٖ چٞ ـٞا٠ٛ ٌلهٟ ًٖ ان ـٙه تفٞا٣ٖ ُٜىان ٓعٔغ تؽه٣ٖ

buyurduġı üzere bu çürük kārbān-serāya niye geldiğin bilüp edįb-i Ǿaşķ öňünde ٕٝاال ٤ُؼثك 

dersini yaǾnį Ǿirfān sebaķın oķuyup şeyħi ĥayātda ise nažarında ħıdmetle göçdi ise 

kitābında śāĥibin ĥāżır bilmekle yaǾnį śāĥibinüň źātı kendü Ǿilmi idügin aňlamaķla emrin 

ŧuta. Ki ĥażret-i Mollā bir maĥalde buyurur ki beni görüp manžūrum ve maĥall-i esrārım 

olmaķ dileyen beni beytimde bulsun ki men Ǿālem-i śūretden çıķdum maǾnā Ǿālemine 

girdüm. Beni nažm u beytimde bulamayan beytime gelse daħi bulamaz. Pes kāmilįnüň 

kütibine Ǿamel niyyetine müŧālaǾa iden ceźbelerine mažhar düşüp maķǾad-ı śıdķ erbābına 

ķarışup menbaǾ-ı tecellį olur. Ve bāŧınlarınuň nūrı žāhirlerin daħi Śıbġatullāh’a boyar. Ve 

üc meǾānįye miǾrāc idüp rūĥ u melekden geçer.  

 قن قٍ اٌٗٞن٠ٓ نا ق٣كٙ ا ٗك        

                         قن ك٘اٟ ٓؽٗ ٠ِ نا ق٣كٙ اٗك                                   

Ol abdāllar üzüm dānesi içinde mey görmüşlerdür ve yoķluķ içinde ĥāķķile varlıķ bulup 

mevcūd-ı muŧlaķı ve ĥaķįķatü’l-ĥaķāyıķı görmüşlerdür. Bilgil ki fenā bāŧın-ı Ǿabde ĥaķ 

varlıġınuň istįlāsı ile māsivāya şuǾūrı ķalmamaķdur. Ammā maĥż-ı fenā fenādan da fenā 

olmaķdur. YaǾnį fenāsına da şuǾūrı olmamaķdur. Zįrā śıfat-ı [35a] fenā ve anuňla ittiśāf 

daħi māsivāllāh ķabįlindendür. Aňa şuǾūr maĥż-ı fenāya münāfįdür.  

 ت٤ّره او ـِود اٌٗٞنٛا      

                                      ـٞنقٙ ٤ٜٓا ٝ ٗٔٞقٙ ِٞنٛا                    

İlerü (…) üzüm yaradılmaķdan yaǾnį daħi üzüm yaradılmadın anlar meyler içüp şūrişler 

göstermişlerdür. Li-muĥarririhi  

 Nūş ķıldum nām-ı maĥbūbile ħamr-ı bį-ĥumār
333

  

Yaradılmadın devek serħoşı idüm bį-ķarār  

YaǾnį Ǿālem-i buŧūn u ezelde Ǿālem-i źātullāh da cevelānda iken ĥażret-i eĥādiyyet tecellį 

idüp bį-keyf ü bį-taǾayyün mestlikler etmişlerdür.  

 ته ذهٗك او ػهَ ٝ ًه٠ٌ ٝ ـال      

           ٌاً٘إ ٓوؼك ٔكم ـكا                                                            

                                                           
332

 Necm, 53/42. Ayetin manası: “Şüphesiz en son varış Rabbinedir.”   
333

 Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün 
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َُ  .lafžı edāt-ı tafđįldür ذه .maǾnāsınadur على ,ته -nün hemzesi gibi bunlar Ǿālį’اكؼ

şānlardur.ػهَ ٝ ًه٠ٌ ٝ ـال’dan yaǾnį Ǿālem-i Ǿademden ve bu abdāl da maķǾad-ı śıdķa 

sākinānlardur.  ْٜٛتواء ٝ اك٘اٗا تعا ٝ ً  yaǾnį bunlar Ǿālem-i vaĥdet ü واقْٛ هللا ههتا ٝ ذؽو٤وا

şühūddurlar ĥaķdan ġayrı nesne görmezler. Zįrā aǾyān-ı ŝābite ķāmil ķatında ve Ǿārif 

nažarında teķāżā-yı esmāǿ-i ilāhiye ile mertebe-i žuhūra gelmiş ve libās-ı imkānį içinde 

gizlenmiş şuǿūn-ı ilahįdür. Beyt             

  Var odur belki nefs-i emrde hemān  

  Daħi mülk-i Ǿademdedür bu cihān 

    

  Var odur kim vücūdı źātįdür  

  Dü cihān mažhar-ı śıfātıdur  

Pes 
334

ّٔد نا٣ؽح اُٞظٞق  االػ٤إ ٓا ِ ĥükmünce kendülükleriyle maǾdūmlardur ve her şeyde ve 

herkesde görinen kemālāt-ı celāliyye vü cemāliyye cümle nisbį vü [i]żāfįdür ĥaķįķati 

ĥaķāyıķ-ı ilāhiyyedür ki ol vücūd śūret-i Ǿilmiyye-i ezeliyye muķteżāsınca bi-ĥasebi’l-

merātib žuhūr etmişdür. Beyt   

 

 ٕٓهاع قنٛٔٚ ٌانٟ او ٛٔٚ ػانٟ     

Beyt  

 ٝظٞق اٗكن ًٔاٍ ـ٣ُٞ ٌان٣ٍد     

 ذـثٜا آٞن اػرثان٣ٍد                                                          

Beyt  

 اُثؽه تؽهػ٠ِ ًإ ك٠ اُوكّ       

 إ اُرؼكق اٜٗان ٝ آٞاض                                                        

İmdi müteǾayyināt-ı źevāt ve śıfātları kendülüklerinden degüldür. Pes rūĥ-i iżāfįye ve ism-i 

aǾžam-ı cāmiǾa [35b] vāśıl olan Ǿārifler źātuň ġayrı degüldür ve cümle Ǿālem-i ħalā vü 

melādan Ǿālį vü münezzehdür.  

Der-taķsįm-i merātib-i evliyā ķuddiset esrārehum ve übķiyet āŝārehüm 

 و ا٤ُٝا اَٛ قػا ـٞق قًه اٗك      

 ًاٙ ٠ٔٛ قٝوٗك ًا٠ٛ ٠ٓ قنٗك                                                          

 dikmek قٝـرٖ vāv-ı resmį ile ve melfūž ile de gelür ve rābıŧa olur yaǾnį söz söygisidür ـٞق

ve  قٝـد māżį قٝوق mużāriǾ قٝوٗك cemǾ-i mużāriǾdür. ٕقن٣ك yırtmaķ درد mużāriǾ قنٗك 

                                                           
334

 Manası: “A’yan-ı [sabite] vücûddan bir koku duymadılar.” Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, 

Haz. Mustafa Tahralı ve Selçuk Eraydın, 3. Baskı, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı 

Yayınları, 2002  s. 11.   
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cemǾidür. MaǾnā evliyādan ehl-i duǾā ħod ġayrılardur. Ki gāh dikerler gāh yırtarlar. YaǾnį 

taśarruf ķuvvetiyle gāh ħayr duǾā idüp maǾmūr iderler gāh bed-duǾāyla ħarāb iderler. 

Kendülüklerin ĥaķda fenā ķılduķlariçün her murādları murādullāh olur.  

 هّٞ ق٣ٌه٠ٓ ِ٘اٌْ وا٤ُٝا      

 ًٚ قٛاّٗإ تٍرٚ تاِك او قػا                                                       

Evliyādan bir ķavm daħi bilürin ki aġızları baġludur duǾādan. Ĥalķa taśarruf destin 

uzatmazlar ķażā vü belāya teslįm ü boyun [uza]dırlar. Belki belāda źevķ-i ħāś 

bulmuşlardur. Ki ħalāś istemek anlara küfrdür. Luŧf u ķahri ġayr-ı vaĥdetle bir görürler. 

Birbirine tercįĥ etmezler. Hemān tek yoklamada bulunsunlar. ٕتاٟ ٝظٚ ًا
335

 Beyt  

Göňül bir derde ŧuş oldı devāsın istemez aślā. 

ǾAcebdür düşdi bir dāme ħalāśın istemez aślā  

Ĥāfıž ķuddise sırruhu  

ٓى٣ك اُطاكٍد بخوانى اًه تِطق         

 ٝاًه توٜه تها٠ٗ قنٕٝ ٓأاكٍد                                                            

Bu ŧāǿife evtād-ı arżdur bunlar olmasa kār-ħāne śaĥibi bu Ǿālem-i esfeli yıkardı. Ki ĥadįŝ-i 

ķudsįde buyurur ُٖٞال ٓؽثّح االتكاٍ الـِود االن yaǾnį muĥabbete ricāl olmasa arżı yıķa idüm.  

 هّٞ ق٣ٌه ٌفد پٜ٘إ ٠ٓ نٝٗك     

                                 ِٜهٙٔ ـِوإ ظاٛه ٠ً ِٞٗك             

 burada maħlūķ ـِن .żamm-ı şįn ile meşhūr dimekdür ِٜه .fetĥ-i bā-i Ǿacemiledür پٜ٘إ

dimekdür. [36a] ٕآ edat-ı cemǾdür. TaǾaccüm idüp ħalķa[n] dediler. YaǾnį bir ķavm daħi 

var ki ķatį gizlü giderler. Bu žāhirįlere ķaçan meşhūr olurlar ki anlar ْٜا٤ُٝائ٠ ذؽد هثات٠ ال٣ؼهك 

336
 sirdābında aħfiyālardur. Ehl-i Ǿilm-i žāhir olanlar anları bilemez. Ve sözlerini ؿ٤هٟ

aňlayamaz. Zįrā anlar meydān-ı Ǿayn-ı cesedįden ve śaĥrā-yı Ǿaķldan ötedürler.  

ْٛ ا٣ّإ قن ؼهّ  كرامتشانْٛ        

ّٗ٘ٞ ٗك اتكاٍ                                                          ]را[ٗاّ ا٣ّإ   

Hem kerāmetleri hem kendüleri ĥarem-i ħāś-ı ilāhįde gizlüdürler. ǾArūsān gibi anlaruň 

nāmların abdāl daħi işitmez. YaǾnį abdālān anlaruň nām u nişānların bile işidüp göremez 

źātların ķanda fehm iderler. Meger anlar keremlerinden kendüleri bildürmek murād ideler 

ehl-i žāhir ħod daħi ŧaşradur bu ŧāǿife śıfat-ı bāŧın-ı ĥaķķa mažharlardur anuňiçün Ǿālem-i 

bāŧında pinhānlardur ġayrı velįler bunlaruň žāhirleridür ki ehl-i ħafį degüldür.  

                                                           
335

 Hangi surette olursa olsun anlamında bir söz.  
336

 Hakkında araştırma yapılıp birçok çalışmada karşılaşılmasına rağmen hiçbir çalışmada kaynak 

gösterilmemiştir. Kudsî hadis = Benim gök kubbemin altında öyle dostlarım vardır ki onları benden başka 

kimseler bilmez. 

 



113 
 

Fį-ittiĥādü’l-evliyāǿü’l-fiħām 

 ًه وا٣ّإ ٓعرٔغ ت٠٘٤ قٝ ٣ان      

 ْٛ ٠ٌ٣ تاِ٘ك ْٛ ُِ ٔك ٛىان                                                           

 تاِك ,تاِ٘ك .kelimesinüň muħāŧabıdur. Yā ħiŧāb içündür ت٤٘ك lafzından mużāriǾ olan ق٣كٕ ,ت٠٘٤

kelimesinüň cemǾidür. MaǾnā eger bunlardan iki yāri bir arada görsen hem bir olurlar hem 

altı yüz biň. YaǾnį ikisi bir yere gelse altı yüz biňi de orada ĥāżır bulunurlar zįrā ĥāķįķatde 

altı yüz biň de birdür ve bu ikinüň taśarrufı ve ķabż u basŧ u himmeti ħalķuň altıyüz 

biňinden ziyādedür.  

 ته ٓصاٍ ٓٞظٜا اػكاق ِإ       

 قن ػكق اٝنقٙ تاِك تا]ق[ِإ                                                         

 dur’را dimekdür edat-ı mefǾūl ki تاق٣ّإ نا ism-i mefǾūldür آٝنقٙ  maǾnāsınadur ػ٠ِ ,ته

maĥźūfdur fazla olduġıçün maǾnā mevcler gibidür anlaruň śaġışları ki yil anları maǾdūd 

gösterür deryā mevcin gösterdiġi gibi yaǾnį bedenler mevcin ĥaķįķat yilinüň tecellįsi 

Ǿadede getürmüşdür ve egerçi ecsām [36b] ve egerçi ecsām-ı Ǿavām daħi rūĥ-ı ĥaķįķį 

baĥrinüň mevcleridür ammā deryādan ķalķup ġayriyyet ü taǾayyür bulduķda bir cism-i 

keŝįf ü cemād olup menşeǿinden döner ŧabįǾat ġalebe etmekle ol mevc-i nūrken žulmete 

tebdįl olur eger sebaķ-ı ĥüsnā ve taķdįm-i Ǿināyet [i]mdād irgürse yine cemād iken  ٖشْ ذ٤ِ

هِٞتْٜ
337

 mefhūmuna mažhar olup keŝāfetden kurtulup ٝا٤ُٚ أُهظغ
338
  ĥükmünce yine aśla 

ulaşup rāĥat olur. Ammā Ǿārifler keŝāfet istemeyüp mevclerin baĥre iletüp gāh baĥr ü gāh 

mevc olurlar cismāniyetleri rūĥāniyete döner kemā ķale 
339

 pes انٝاؼ٘ا اِثاؼ٘ا اِثاؼ٘ا انٝاؼ٘ا

kemāl-i leŧāfetinden kāmilüň cismi śūreten başķa ve rūĥı başķa iken cismi śafāyla rūĥ 

ĥaddine girer demür ĥarāretle ķızarup köz olduġı gibi ve śāfį şįşeye śāfį śu ķoyılup yāħūd 

ķırmızı şįşeye bāde ķoyılup iki ŧarafda bį-ġış olmaġın bir göründügi gibi.   

  نم ظاض ٝنهد اُفٔه      

    كرّاتٜا كرّاًَ االٓه                                                            

 كٌا ٗٔا  ـٔه ٝالهكغ                                                           

          ًٝاٜٗا هكغ ٝالـٔه                                                    

 

 ٓلرهم ِك ا كراب ظاٜٗا     

 قن قنٕٝ نٝوٕ ا تكاٜٗا                                                   

                                                           
337

 Zumer, 39/23. Ayetin manası: “…Sonra onların kalpleri yumuşar, sükunet bulur…” 
338

 Anlamı: “Dönüş yalnız onadır.”  
339

 Anlamı: “Ruhlarımız cesetlerimiz, cesetlerimiz de ruhlarımızdır.”  
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 .pencere ve baca dimekdür  نٝوٗٚ ve نٝوٕ
340

ّٕؽاغ اُهٝوٗد اٌُٞج ٠ٛٝ ٓؼّهتد ًٝما ك٠ ُـد  ك٠ اُ

 maǾnā cānlar güneşi taġuķ oldı bedenler penceresi içre yaǾnį ħāne-i tende on iki اُعَٔ

revzen vardur ki Ǿālem-i melekūta açılmışdur rūĥ-i ķudsįnüň şuǾāǿı bu revzenlerden geçüp 

ħāne-i cismi eyle ķablamışdur ki zerre ķadar ķablamaduġı yer yoķdur. Ammā Ǿavāmuň 

ŧabiǾati ve aħlāķ-ı źemįmesi aħlāŧı ol revzenlere sedd ü perde düşer žulmetde ķalurlar 

bāǾiŝi cümle aǾżāyı ٓا ـِن’la sene śarf itmeyüp gerekmeze ķullanmaķdur.  

ٓ٘إ ٓؼكٝق       ٤ُي ا ٣ٔإ ٠ٌ٣وٓٞٔ  

        ظٍْ ِإ ٓؼكٝق ٌُٖ ظإ ٠ٌ٣                                              

 kesr-i lāmladur kemā-merre müǿminler [37a] egerçi Ǿadedlenmişdür ve وليكن ,٤ُي ٠ُٝ

çoġalmışlardur ammā nūr-ı įmān birdür tenler śaġışladur yaǾnį keŝret śūretdedür cān yaǾnį 

rūĥ-i ĥaķįķį birdür.  

 ذلههٚ قن نٝغ ؼ٤ٞا٠ٗ تٞق      

 ٗلً ٝاؼك نٝغ اٍٗا٠ٗ تٞق                                                         

Ŧaġuķluķ ve perįşānlıķ rūĥ-i ĥayvānįdedür. Ammā nefs-i vāĥid olan rūĥ-i insānįdür 

nitekim geçdi rūĥ-i ĥayvānįnüň mekānı yürekdür ki yürek ķandįl gibidür. Ve rūĥ-i ĥayvānį 

yaġı gibidür rūĥ-i insānį nūrıdur ol nūruň żiyāsı Ǿāķl u nuŧķdur ve įmāndur ٍّٔٞاخ هللا ٗٞن اُ
341

 

yaǾnį ٖٝاالن ّٟ ٗٞن اُهٝغ االٍٗا٠ٗ الٗٚ ػِٞ
342
  yaǾnį ٗٞناُهٝغ اُؽ٤ٞا٠ٗ الٗٚ ٌل٠ِ

343
 

 او ٗظه ًاٍٛد اٟ ٓـى ٝظٞق      

ٖٓ ٝ ًثه ٝ ٣ٜٞق                                                          اـرالف ٓٞٔ

 lafžı kāf-ı ǾAcemį ile vaķt ü zamān ve taħt u sened ve ism-i mekān olur burada murād ًاٙ

ism-i mekāndur seyrāngāh gibi nažar maĥallindedür dimekdür maǾnā nažargāhdandur ey 

vücūduň zübdesi müǿmin ü kāfir ü cehūduň birbirine muħālif olduķları yaǾnį bu iħtilāf 

mažhara göredür cümle şeyde celālen ve cemālen śıfatıyla žāhir olan vücūd-ı vāĥid-i 

ĥaķįķįde degüldür. Pes müǿmin oldur ki ķulluġla muĥabbet ķazanup cenāh-ı Ǿaşķ u 

muĥabbetle merātib kesüp tecellį-śıfāta yaǾnį rūĥ-ı iżāfįye ulaşup anuňla tecellį-i źāta lāyık 

olup esrār-ı ĥaķāyıķı şühūd ideler ammā ol nūra ulaşmayup žulmete küfr ü nifāķ ve leyālį-i 

şükūk u evhāmda ķalanlar ĥaķįķatden maĥcūb olup ve Ǿālem-i cismānįde maĥbūs olup 

Ǿaķl-ı cüzǿįleriyle sübül-i helāke sālik oldılar dütün gibi nūrdan ayrılup žulmetde ķaldılar. 

Yāħūd nažargāhdan murād herkesüň adı şühūdına göredür dimekdür 
344

ٖٓ ٣٘ظه ت٘ٞن هللا   أُٞٔ

                                                           
340

 Anlamı: “Sıhah’da اُهٝوٗد kelimesi küçük pencere manasına gelir. Bu kelime daha sonra 

Arapçalaşmıştır.” 
341

 Nûr, 24/35. Ayetin manası: “Allah göklerin nurudur…” 
342

 Anlamı: İnsan ruhunun nuru çünkü o yeryüzünde en üstünüdür.  
343

 Anlamı: Hayvan nurunun nuru çünkü o en düşüğüdür.  
344

 Buhari et-Tarihul Kebir, no:1529 7/354. Hadisi manası: “Çünkü o, Allah’ın nuru ile bakar.” 
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ĥükmünce müǿmin her şeye nūr-ı ĥaķķile baķdı her şeyǿüň olduġı gibi ĥaķįķat-i vücūdın 

ve aślın gördi [37b] sırr-ı vaĥdete erdi kāfir keŝret göziyle baķup āyine çoķluķundan bir 

güzeli çoķ śanup hevāsını maǾbūd idündigi yeterken cemādāt u aśnāmı ilāh ittiħāź etdiler.  

 قنٓؼا٠ٗ ذعى٣ٚ ٝ اكهاق ٤ٍٗد      

                                      ٝاٌٗٚ ِك ٓؽعٞب اتكإ قن ٤ٌٍِد              

MaǾānį içinde ayruluķ ve başķa merd [ü] ferdlik yoķdur ve ol ki keŝret-i ebdāndan rūĥü’l-

ervāĥı çoķ śandı žulmet-i şek içinde ķaldı bir bāġçenüň mįve vü sebze vü ezhārı keyfen ve 

kemmen ve heyǿeten muħālif iken 
345

ٔاء ٝاؼك٣ٍو٠ ت  ŧıbaķınca aślı māǿ-i vāĥid idügin 

bilürken bāġ-ı fenāda ki eşcār-ı ebdān çeşme-i ّّٞؼ٠ّ ه٤ ile ķāǿim olduġın bilüp ikilikden ve 

şirkden ķurtulmamaķ Ǿaķl işi degüldür meger şehvet ü dünyā ser-ħōşı ola teşbįh-i maǾķūl 

bi’l-maĥsūs Ǿukalānuň delįl-i ķavįsi iken  

Der-menāzil-i ħilķat-i ādemį 

 ٓ٘ثٍٛ تٞق٣ْ ٣ي ًٞٛه ٛٔٚ      

 ت٠ ٌهٝ ت٠ پا تٞق٣ْ إٓ ٌه ٛٔٚ                                                    

 lafžı edāt-ı žarf olup fażla olduġiçün ve nažm içün düşdi قن .idi قن إ ٌه ٛٔٚ aślı إٓ ٌه ٛٔٚ

maǾnā Ǿālem-i ezelde dükelimiz yek-pāre bir güher idük başsuz ve ayaķsuz dükeli ol başda  

idük. YaǾnį şeyħ Muĥyi’d-dįnü’l-ǾArabį ķuddise sırruhu  ٕٞصرفاً٘ا ِٔىٕٞ لاذي ك٠ ٝؼكخ اُثط 

 buyurduġı gibi ezelde Ǿalem-i źātda idük irādet ü tecellį yili baĥr-i  ٌٞاى ؼ٤ٖ ذوِّثد ك٠ أُّىٕٞ

tevĥįdi cūşa getürüp emvācımız yaǾnį śūretimiz taǾāyyün-i āħer gösterdi.  

 ٣ي ًٜه تٞق٣ْ ٛٔچٕٞ اكراب      

                              ت٠ ًهٙ تٞق٣ْ ٝٔاك٠ ٛٔچٞ اب                          

 vāv-ı melfūža ile edāt-ı چٕٞ ve چٞ ve ٛٔچٕٞ ve ٛٔچٞ dügüm ve bend maǾnāsınadur ًهٙ

teşbįhdür keźā fį niǾmetullāh maǾnā āfitāb gibi basįŧ ve yek-pāre bir güher idük śu gibi śāfį 

idük senlik ve benlik muġāyeretį arada yoķdı.  

 چٕٞ تٕٞنخ آٓك إ ٗٞن ٌهٙ      

ًٌ٘هٙ                                                          سابهاىِك ػكق چٕٞ   

[38a] ٌه baş ve tamām ve ulu maǾnāsına gelür NiǾmetullāh ve ġayrįde meźkūrdur. Burada 

üçi de ķābildür kemā lā-yaħfį. ٌٙه lafžındaki ٛا nažm içündür ve ismiyette Ǿudūl içün hā-i 

resmį duħūli Ǿāde farsdur. ًٌٙ٘ه żamm-ı kāfile kāf-ı evvel ǾArabį ve kāf-ı ŝānį ǾAcemįdür. 

Türkçe ĥiśār-ı bedenį dimekdür ki yuķarı ayru ve köki vü temeli birdür maǾnā çün ol Ǿālį 

nūr bu śūret Ǿāleminden geldi. Küngüreler yaǾnį burclar gölgesi gibi śaġış oldı yaǾnį ol nūr 

yek-pāre bir nūr-ı ferd-i mücerred idi lākin beden burcları her biri bir gölge olup ol nūrı 

                                                           
345

 Ra’d, 13/4. Ayetin manası: “…Aynı su ile sulanır…” 
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ayru gösterdi śu yüzündeki ĥabāb gibi ki ķabarmaķla başķa bir vücūd göründi ammā āyn-ı 

ābdur pes ĥaķįķatde müǿminüň rūĥı ve bedeni birdür ayru degüldür ancaķ seyrāngāhından 

bilünür ki buyurur  

ٍ تا ه٤ِْ ظٔاق         ّٝ  آكٙ ا

 ٝو ظٔاقٟ قن ٕ تاذ٠ اٝ كراق                                                           

Ol güher ol Ǿālemden evvel cemādlık vilāyetine geldi cemādlıkdan nemā vü nebātįlige 

düşdi yaǾnį ibtidā Ǿalem-i ervāĥa geldi andan eflāke vü nücūma andan Ǿanāśıra andan 

cemāda andan nebāta geldi.  

 ٝو ٗثاذ٠ چٕٞ تؽ٤ٞا٠ٗ كراق           

             ٣اق                                                   هيجٗا ٓكَ ؼاٍ ٗثاذ٠

 ٤ٗآك ؼاٍ ٗثاذ٠ ٤ٛط ت٤اق اٝنا .şįn żamįr-i mefǾūldür ٗا ٓكَ .māżįdür كراق düşmek كراقٕ ve اكراقٕ

dimekdür. Yād aňmaķ ve ħāŧırda ŧutmaķ ve ezberlemekdür maǾnā nebātdan çün Ǿālem-i 

ĥayvāna düşdi hįc nebātlık ĥāli yādına gelmedi her Ǿālemden ki geldi bir Ǿāleme daħi 

geldükde ol evvel geldigi Ǿālem fikrinden giderdi hįc fehm etmezdi aślın unutmuşdı.  

 تاو او ؼ٤ٞإ ٌٟٞ اٍٗا٤ُٗ       

 ٤ٌّٓك إٓ ـاُو٠ ًٚ قا٤ُٗ                                                             

 dimekdür bu iki de şįn żamįr-i [38b] mefǾūldür قا٠ٗ اٝنا ,قا٤ُٗ dimekdür اٍٗا٠ٔٗ اٝنا ,اٍٗا٤ُٗ

maǾnā gerü Ǿālem-i ĥayvāndan Ǿālem-i insān cānibine çekdi ol bir ħālıķ ki anı bilürsin 

yoķları var ve varları ĥālden ĥāle döndürücidür. Zįrā ĥayvānı ġıdā-yı insān idüp andan 

nuŧfe olup ana raĥmine düşüp śūret-i insānįye giyüp bu dükeli Ǿālemi seyr iderken merkez-

i ħāke ķondı.  

 ٛٔچ٤ٖ٘ اه٤ِْ ذا اه٤ِْ نكد       

 ذا ِك إً٘ٞ ػاهَ ٝ قاٗاٟ وكد                                                    

ٛٔچٕٞ ا٣ٖ  eyle ve ancılayın ikisi de mürekkebdür aślları ٛٔچ٘إ böyle ve bunculayın ٛٔچ٤ٖ٘

 eķālįm-i sebǾānuň اه٤ِْ dimekdür. Śıĥāĥ’da eydür ٛٞ ,إ dimekdür ٛما ,ا٣ٖ idi ٛٔچٕٞ إٓ

müfredidür. Ammā burada murād merātib-i sābıķadur ا٠ُ ,ذا maǾnāsınadur. وكد fetĥ-i zā-i 

ǾArabįyle yumrı ve yoġun ve endāmsuz kūbed kimse dimekdür murād cism-i keŝįf 

dimekdür. Ve aślsuz maǾnāsına da gelür ammā وكد żamm-ı zā-i ǾArabįyle bed-baħt u bed-

ħū vü baħįl maǾnāsınadur. Bu cümle tevcįĥ ile ķābildür ًٔا ال٣فل٠
346

 maǾnā yine bunun gibi 

iķlįmden iķlįme seyr idüp gitdi tā ussuz gelüp Ǿāķil oldı ve ādemüň kemāli ne iledür ve 

tamāmunuň fāǿidesi nedür ve neye geldi ve niçün geldi ve ķanda gider ve gerü geldiği 

cihāna yüz aķlıķı ile varmaġa ne gerek yaraķlana ve ĥāżır ola insānlık ķulluķdur didügin 

                                                           
346

 Açıkça anlaşıldığı üzere anlamında bir söz.  
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ŧutup nehyinden ĥaźerdür ٝااّل ًهٓ٘ا
347
  ve 

348
 nāmına mā-śadaķ u lāyıķ olmaz ve اؼٍٖ ذو٣ْٞ

Ǿirfān olmayınca ĥayvāndan mümtāz olunmaz belki 
349

 gününde mücrimįnden ٝآراوٝا ٤ُّٞ

ayrılamaz zįrā insān iştihā vü şehvet ve laĥm ü Ǿažm ü maǾāş u ġażab ħuśūśunda ĥayvānla 

berāberdür.  

 ـ٣ّٞرٖ ّٗ٘اـد ٤ٌٍٖٓ آق٠ٓ      

 او كى٠ٗٝ آٓك ٝ ِك قن ٠ًٔ                                                              

 ceĥd-i muŧlaķdur. [39a] ve ّٗ٘اـد .vāv-ı resmį-i ġayr-i melfūž ile kendü dimekdür ـ٣ّٞرٖ

nefy-i māżįdür كى٠ٗٝ’deki yā maśdariyyedür ِك burad[a] نكد maǾnāsınadur luġatde daħi 

ŝābitdür maǾnā miskįn ādemi kendüzin aňlamadı ziyādelük cānibinden gelüp noķśāna 

düşdi yaǾnį Ǿālem-i ervāĥdan ki źevķ ü śafā vü beķā vü Ǿayş-ı rūĥānį vü vefā iķlįmidür rūĥ-

ı mecrūĥ andan gelüp bu ķafaś-ı cism-i pür-cefāya ve bu köhne serāy-ı Ǿināya ve bu der-

bend-i belāya gelüp bunuň śoňı cįfe olacaķ ħˇāb u ħayālinden ötüri yaǾnį merkeb-i nefs-i 

emmārenüň āb u şaǾįr ve cülli vü şehveti içün sermāye-i Ǿömür ki śāǾāti Ǿālem-i diger ve 

bir demi cennet-i raĥmāna ķıymet iken Ǿabes sevdālara ħarcanup żāyiǾ idüp vücūd-ı 

maǾrifetin ķazanmayup cehāletde ķaldı Ǿāķıbet  ٖكٔا نتؽد ذعانذْٜ ٝٓاًاٗٞا ٜٓرك٣
350

 itābına 

mažhar oldı.  

Der-terġįb-i maǾrifet ħod 

 اٟ ـ٘ي إٓ نا ًٚ ظإ ـٞق ِ٘اـد     

                                        اٗكن آٖٓ ٌهٓكٟ هٕهٟ تٍاـد                    

 ك٠ ,اٗكن .maǾnāsınadur. Murād üçüncidür طوبى له muǾtedil ü āsān u baħtlu dimekdür ـ٘ي

maǾnāsınadur. ٖٓآ eminlikdür. ٌهٓك dāyim dimekdür. ǾArabįdür yā yā-i nisbįdür ٟهٕه’nüň 

yā-i vaĥdetdür maǾnā ey baħt u saǾādet anuň ki kendü źātın u ĥaķįķatin aňladı ebedį emn 

içinde kendüye bir serāy düzetdi belki müǿmin tevbekār olsa 
351

 ّٝ  mıśdāķınca إ ا٤ُّطإ ٌُْ ػك

şeyŧānuň Ǿadāveti artar. Dirler ki vesvese ile tevbesin maǾāśıyla śıya ki ol bir düşmendür ki 

tāǿibi görür tāǿib anı görmez ْٜٗٝاٗٚ تهتٌْ ٝٛٞ هث٤ِٚ ٖٓ ؼ٤س الذه
352
  buyurur. Pes tāǿib żaǾįf ve 

şeyŧān ĥįlede ķavį olunca tāǿib mużŧar olur ķurtulabilmez bir ķavį žahįr ü muĥkem ĥiśār 

olmayınca ol ķavį arķa ise Allāh celįl şedįd ķahhārdur ki [39b] müǿminlere ħiŧāb-ı tesliye 

                                                           
347

 Anlamı: “Değerli kıldık.”  
348

 Tîn, 95/4. Ayetin manası: “…en güzel surette.”   
349

 Yâsîn, 36/59. Ayetin manası: “Ayrılın bir tarafa bugün…” 
350

 Bakara, 2/16. Ayetin manası: “…Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu 

bulamamışlardır.”  
351

 Ayetin aslında ٌُْ, ٌُٔا şeklindedir. A’râf, 7/22. Ayetin manası: “…muhakkak ki şeytan size düşmandır…”  
352

 Ayetin aslı ْٜٗٝاٗٚ ٣هاًْ ٛٞ ٝهث٤ِٚ ٖٓ ؼ٤س ال ذه  şeklindedir. A’râf, 7/27. Ayetin manası: “ … Çünkü o ve 

kabilesi, onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler…” 
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ile buyurur ف ا٤ُٝاءٙ كال ذا ّٞ ٤ٖ٘ٓوخافون فا كْٞٛ ٗٔا لٌُْ ا٤ُّطإ تف إ ً٘رْ ٓٞٔ
353

 ve buyurur şeyŧāna 

ħiŧāben ػثاقٟ ٤ًُ ُي ػ٤ِْٜ ٌِطاٗا ّٕ ا
354

 ve buyurur müǿminlere ħiŧāben كلّهٝا ا٠ُ هللا
355
  geldük ol 

ķāvį ĥiśār kelime-i 
356

الاُٚ ااّلهللا ؼ٠ٕ٘ كٖٔ قـَ ؼ٠ٕ٘ آٖ  dur ki ķudsį ĥadįŝde buyurur’الاُٚ ااّلهللا

 pes tāǿibe lāzımdur ki devām-ı źikr ķalǾasına gire ħuśūśan Meşārıķ’da ve ġayrįde  ت٠ٖٓ ػما

ŝābitdür ki bir kimesne her śabāĥ ve her aħşām yüz kerre  ُٚٝ الاُٚ ااّلهللا ٝؼكٙ الِه٣ي ُٚ ُٚ أُِي

اُؽٔك ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ٠ِ هك٣ه
357
  dise her gice vü gündüz aňa şeyŧān yol bulamaya ĥāśılı ĥażret-i 

tevĥįde muǾtād olan kimse Ǿāķıbet-ı nūr-ı tevĥįd ile maķām-ı ilhāma varup kendü źāt u 

ĥaķįķatin bilüp ٕٞٗا٤ُٝاء هللا الـٞف ػ٤ِْٜ ٝالْٛ ٣ؽى ّٕ اال ا
358

 ŧıbaķınca iki cihānuň ħavfından emįn 

olur ve hem āħiretde kendüyçün bir ķaśr-ı bį-ķuśūr yapar ki yıķılmaķdan müberrādur suǿāl 

MaǾrifetullāhuň nişānı nedür cevāb nevāziǾ-i beşeriyyeden ķalbüň emįn ü sākin olmasıdur 

yaǾnį mecāmiǾ-i muĥāverātda dilin gerekmez ve zāyide sözden kesmege ve iştihā varken 

elini ŧaǾāmdan kesmege ve ħūb şekl gördükde źükūr eger ināŝ ola gözin nažardan kesmege 

ķādir ola ve ġażab deminde hażm-ı Ǿadāvete ve kežm-i ġayża ķādir ola ĥāśılı riyā vü kibri 

ve ĥubb-ı dünyāyı ve murād-ı nefsi göňülden çıķarabile. Ekli vü nevmi ve giymesi ve kesbi 

żarūreten ola tezeyyün ile ve ĥırśla olmaya ve kendüni dāyim ĥużūr-ı ĥaķda bilüp edeble 

murāķabede ola ve şerįǾati yüzünde ħalķ ķuśūr bulamayalar. Ve dimişler ki bu śıfatlarla 

muttaśıf olmayana maǾrifetde söz söylemek ĥarāmdur zįrā nā-bāliġ [40a] bāliġ aĥvālin 

bilmez andan ne söyler ki buyurur  

 ٛهًٚ ٓؽعٞتٍد اٝـٞق ًٞق ًٍد     

ٓهاق إ تاِك ًٚ ت٤هٕٝ او ٌٍِد                                                                                                       

 ŧaşra تُهٕٝ ve ت٤هٕٝ .oġlan dimekdür كودن .lafžı geh zāyid ü muķĥem olur nažmiçün ـٞق

dimekdür. اٌد her yerde ālet-i ħaberdür. MaǾnā her ki maĥcūbdur u ħod uşaķdur. Bāliġ 

oldur ki şekden ŧaşra çıķup meydān-ı yaķįne ķadem baśmışdur. YaǾnį nefsini bilüp 

ĥicābdan ķurtulmayan pįr olsun Ǿālim olsun ŧıfl gibidür daħi bed-terdür ammā merd-i 

                                                           
353

 Âli İmrân Suresi 3/175. Ayetin manası: “O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan 

korkmayın, eğer mü’min iseniz, benden korkun.” 
354

 Hicr, 15/42 ve İsrâ, 17/65. Ayetin manası: “Şüphesiz, (gerçek) kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin 

olmayacaktır…” 
355

 Zâriyât, 51/50. Ayetin manası: “O hâlde Allah’a koşun…” 
356

 Kelime-i şehadet. Manası: “Allah’tan başka ilah yoktur.” 
357

 Hadiste yer alan bir dua. Hadisin manası şudur: "Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Ben ve 

benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz, lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü'l 

mülkü ve lehü'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. (Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, O'nun ortağı 

yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na aittir. O, herşeye kâdirdir) sözüdür." İmam Malik, Muvatta, Kur'ân 32, (1, 

214, 215).   
358

 Yûnus, 10/62. Ayetin manası: “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar 

üzülmeyeceklerdir de.”  
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meydān olanlar ķaŧresin baĥre ulaşdırup Ǿayn-ı ilm-i baĥr olmuşlardur işte ādemlik budur 

śuret degül anuňiçün buyurur  

 ًهته٣ُ ٝ ـا٣ٚ ٓه قٌر٠ ٠ًٍ       

 ؼهتى تهان٣ُ ٝ ٓه تاِك ت٠ٍ                                                            

NiǾmetullāh’da ُن٣ śaķaldur dir ammā Ĥiśārį’de yüňe ve bıyıķa ve baş tüyine Ǿāmdur dir 

hem kütüb-i Farsda Ǿumūmla müstaǾmeldür تى żamm-ı bā-i ǾArabile ve sükūn-ı zā-i 

ǾArabile keçi dimekdür. ت٠ٍ ve تٍا nice nice dimekdür ت٤ٍان maĥalinde müstaǾmeldür ٚـا٣ 

ādemüň eger ġayr ĥayvānuň oŧ yeridür Ĥiśārį ve NiǾmetullāh’[da] meźkūrdur. MaǾnā eger 

śaķal ile ve ħāye ile kimse ādem olaydı keçilerde daħi niçe niçe bį-nihāyet śaķal bıyıķ 

vardur. YaǾnį insāna insān adı ًّٝهٓ٘ا
359

 tācı ĥelāl olmaz illā Ǿilm ü Ǿirfānla. ǾĀlimler 

mįvedār aġac gibi žıllı ve leźźeti ile śafā baħşeder اُهؼٖٔ ػِْ اُوهإ ـِن االٍٗإ
360

 ‘da 

müfessirūn Ǿilm-i Ķurǿānı taķdįm etdi ħalķ-ı insān üzerine, ki Ǿilm olmayınca insān 

denilmez dimege tenbįhen didükleri gibi insānuň ĥayvānla farķı Ǿilm ü Ǿirfān ve Ǿaşķ-ı 

vicdānladur. Yoķsa ġayrı ĥāl ĥayvānda daħi vardur ve ulemā Ǿālem-i žulmetüň gördi gözi 

ve güneşi ve Allāhuň ħalįfeleri ve genc-i Ķurǿānuň kiliddār u emįnleridür. Bu yeter ki 

Ǿālim gerçi śuçlu olur ammā iǾtiķād u meźhebi [40b] muĥkemdür mülĥid olmaz. Cāhiller 

daħi Ǿālimi öz gözinden yig sevmek gerek ki cāhiller ŧārįķ-i islāmı Ǿālim ile görür. Zįrā 

Ǿālim güm-rāhlara yol gösterir yöni yabāneleri meşǾāl-i Ķurǿān ile yol azmada ķurtarup 

Allāha döndürür. Ve cāhil anlara muśāĥabetle žulmet-i nifāķ u merdūdiyetden ķurtılur. 

Ammā Ǿulemā cehl-i mürekkeb śāĥiblerine ve kendü murād ve hevāsın maķśūd u maǾbūd 

idenlere zinhār ķa[r]ışmaya ki anlar boyaġına boyanup ve anlardan bed-rāyiĥa alur. 

Muĥaśśılı insān dedükleri genc-i ĥaķdur ve bāŧınį bir nesnedür śūretle bilünür degüldür 

eger sen ķadd ü şekle nāžır iseň ĥaķįķat-i insāniye ŧuyamazsın imdi śūreti ķoyup sįret 

Ǿālemine giregör tā andan ne leźźet ü śafā var göresin Ķāsımį  

 ا٤ٌه ُمّخ ذٖ ٓاٗكۀ ًٝهٗٚ ذها     

چٚ ػ٤ّٜا        ًٚ قن ِٓي ظإ ٤ٜٓا ٤ًٗ           

Ammā bu Ǿāleme girmege taśfiye-i ķalb şarŧdur anuňiçün buyurur  

  پً چٞ اٖٛ ًهچٚ ذ٤هٙ ٠ٌِ٤ٛ     

             ٤ٔو٠ِ ًٖ ٤ٔو٠ِ ًٖ ٤ٔو٠ِ                                                          

 Ǿarabca şekl ü śūret dimekdür ٤ٌَٛ .bulanıķ ve ķaraňu dur ذ٤هٙ .fetĥ-i hāyla demirdür آٖٛ

ammā ǾAcemce ĥamāǿil dimekdür murād ǾArabįdür. ٤ٔو٠ِ’de yā maśdariyyedür. YaǾnį 

                                                           
359

 İsrâ, 17/70. Ayetin manası: “…şereflendirdik…”   
360

 Rahmân, 55/1-3. Ayetin manası: “ Rahman, Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı.”  
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śayķalcılıķ dimekdür. MaǾnā gerçi demir gibi bulanuķ ve paślu āyinesin ammā āyine-i 

ķalbüňi śayķal eyle ki śūret-i keŝāfetden pür-jeng ü tįre olmuşdur bir śayķalcı iki ķanadlu 

Ǿalemeyn śāĥibi mürşide teslįm eyle ve her emrin ŧut tā riyāżetle mirǿātuňı śāf u mücellā 

ķılasın  

ذا قُد آ٤٣٘ٚ ًهقق په ٔٞن         

 اٗكن ٝ ٛه ٌٞ ٤ِٓؽ٠ ٤ٌْ ته                                                        

 ǾArabį kāfla ider dimekdür ammā kāf-ı ǾAcemile burada kāf-ı ǾArabile olanuň ًهقق

mechūlidür. Pes ǾArabile ًٕهق etmek ًهق etdi ًهقق ider dimekdür. Ammā kāf-ı ǾAcemį ile 

 olur dimekdür. MaǾnā tā göňlüň [41a] bir pür-śūret āyine ola ki ًهقق oldı ًهق olmaķ ًهقٕ

andan her cānibden bir gümüş sįnelü cemāl-i bā-kemāl ve bir bāķį güzel seyridesin.  

       ٔٚ ت٤هٕٝ ًٖ و ًَٞ  وسواسپ٘ث  

 ذاتٌِٞد آ٣ك او ًهقٕٝ ـهَٝ                                                            

 żamm-ı ħāyla feryād u bāngdur yaǾnį āvāzdur girye ile ve gürüldi maǾnāsına da ـهَٝ

gelür cümlesi burada iǾtibārātla ķābildür. MaǾnā vesvās penbesin ķulaġuňdan ŧaşra ķıl. Tā 

ķulaġuňa gele eflākden śadālar. Māsivā fikri ki vesvās dedükleridür anı ķulaġuňdan çıķar 

tā seyr-i melekūt idüp gerdūnuň Ǿaşķile ħurūşın ve münācāt-ı ġaybesin işide.  

 پاى ًٖ قٝ چّْ ]ن[ا او ٟٓٞ ػ٤ة      

 ذا تث٠٘٤ تاؽ ٌهٌٝرإ ؿ٤ة                                                                   

Pāk it iki gözüňi Ǿayb ķıllarından. Tā ġayb servistānınuň bāġın göresin yaǾnį kimse Ǿaybına 

baķmadan gözüňi arıt. Ve illā Ǿayb-bįn ġayb-bįn olmaz ki gözünde ķıl biten yolmayınca 

żaǾf-ı baśardan ve yaşarmadan ķurtulmaz.  

 قكغ ًٖ اوٓـى ٝاو ت٠٘٤ وًاّ      

 ذاًٚ ن٣ػ هللا قن ا٣ك قن ّٓاّ                                                            

 kesr-i bāile ت٠٘٤ .beynidür ve her nesnenüň özi ve içi ve ħulāśası ve yaġı ve ķaymaķıdur ٓـى

burundur. ّّٓا fetĥ-i mįmle ǾArabca burundur. MaǾnā defǾ eyle burnuňdan dimāġı tā 

nefeĥāt-i ins ve revāyiĥ-i ķuds dimāġıňa gire. YaǾnį ġayb-ı hüvviyet ve śıfat-ı Ǿaşķ u 

muĥabbet ü ķurbet ķoķusın isteyen gerekmez ķoķulardan dimāġın arutsun ve dāǿimā ol 

ķoķuya muntažır olsun nitekim ĥażret-i Ǿaleyhi’s-sellem ًٗلؽاخ اال كرؼه٘ٞا إ ُهتٌْ ك٠ ا٣ّاّ قٛه ْ

 yaǾnį rabbiňiz çün sizüň Ǿömrüňüz eyyāmında ķoķular vardur ġāfil olmaň Ǿömrünüz ُٜا

olduķca istişmāmda oluň ola ki ecel irmedin ol ĥayāt-ı ŧayyibe ķoķusın bulasınız. Beyt  

 ٓا ٗكان٣ْ ّٓا٠ٓ ًٚ ذٞا٣ْ٘ ٤ِ٘ك       

ُ ٗلؽاخ                                               ٝنٗٚ ٛهقّ نٌك او ًِّٖ ٝ ِٔ  
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اوذة ٝ ٔلها اشه  مكذار٤ٛط        

 ذا ت٤ات٠ قن ظٜإ ٚؼْ ٌِه                                                            

 nehy-i ٌٓمان emr-i ĥāżır تٌمان mużāriǾ ًمانق māżį [41b] ًماِد źāl-ı mühmile ile ķomaķ ًماِرٖ

ĥāżır maǾnā hįc isitmeden ve śafrādan kendüňde eŝer ķoma tā cihān içinde şekerüň dadın 

bulasız. Zįrā śafrāvį olan bal u şekeri daħi acı bulur
361

 bilmez ki merāret kendü aġzındadur. 

YaǾnį leźźet-i muĥabbetullāha māniǾ olup semm-i firķat ve zehr-i ĥasrete sebeb olan 

aħlāķ-ı źemįme śafrāların si[r]kengübįn źikrle süregör.  

َّ اال هللا ٣و٤ٖ   ال اله       ـ  

                                     اٌٗث٤٘كن اٌٗث٤٘كناٌٗث٤ٖ                      

Faśl bilgil ki ķulıyla mevlā arasında ĥicāb evvelā şerǾde ĥarām u günāh olanlardur ki 

maǾlūmdur ŝāniyen śuver-i kevniyye göňülde münteķış olup bu göňül perįşan śohbet ve 

müteferriķ kelimāt ve gūn-ā-gūn elvān u eşkāl ve śuver-i cemįle seyr etmekle ziyāde 

maĥcūb olur. Ve göňül büt-ħānevār śūret ocaġı olup maǾnā ķaçar ĥicāb mütemekkin olur 

anı miĥnet-i kāmile ile sürmek gerek. Ve müŧālaǾa-i kütüb-i resmį belāġat-āmįz sözler 

diyüp işitmek ve neġamāt u sāzlar ve keŝret-i đaĥk ve leźźāt u şehevāta muǾtād olmaķ buǾd 

u ġaflet virür iŧmįnāna ve ķarāra ķomaz. Bir şeyħüň bir śūfįsi bir risāle yazardı ķurtarup 

seyre yöneldi şeyħ didi ki seyrden ħaž iderseň Ĥaķdan ġāfilsin ve illā yine gidersin risāle 

yazarsın Ǿamel-i murāduňsa bu söz yeter ki ķavlen ü fiǾlen ü ķalben ĥaķķa meşġūl ol ve 

ġayrına yoķ di cümle belādan ķurtulasın ve illā yine yazarsın. Ve dediler ki büyük māniǾ 

söylemekdür anuňiçün dediler sükūt kelāmdan enfaǾdur. Zįrā her sözden ĥadįŝ-i nefs-i 

vesvese ŧoġar. Gerçi feyż-i ĥaķ ķuldan kesilmez lākin ĥadįŝ-i nefs feyże māniǾdür sālike 

ĥadįŝ-i nefsden büyük musallaŧ yoķdur. Ki teşvįş virür iştiġāle ve istiġrāķa ķomaz. Ve bir 

kāmil buyurdı ki ĥarr-ı şedįdde nefsime śavm teklįf etdüm ķabūl etdi. Gerekmez kelām 

terk eyle diyü teklįf etdüm götürmedi [42a] bildüm ki ĥicābım oldur. Ve dimişler bir ķuluň 

çoķ mevāniǾi olsa ķanķısın ki gidermek güc ise anı ķaldırsın bāķįsi ķalķar ki cümlenüň 

köki oldur. Ve Mālik bin Dįnār eydür ķaçan ķalbüňde ķasāvet bedeninde żaǾf rızķuňda 

đıyķ görürüseň bil ki mālā-yaǾnį muǾtād imişsin. Ve dediler ki  ħāŧıra-i ġayruňa ķalbi 

baġlar ħayr eger şer ĥicāblıkda birdür. Ve ĥażret-i ĥaķ ĥabįbine murāķabe ögredüp buyurur 

ٓاذٌٕٞ ك٠ ِإ ٝٓاذرِٞ ٓ٘ٚ ٖٓ ههإ ٝال ذؼِٕٔٞ ٖٓ ػَٔ اال ًّ٘ا ػ٤ٌِْ ِٜٞقا
362

  yaǾnį bu cümle ĥālüňde 

seni görürüm benim ĥużūrımı bilüp adım gözet beyt  

     Yār her dem saňa nažar eyler 

                                                           
361

 bulur: - S1, - S2, - S3.   
362

 Yûnus, 10/61. Ayetin manası: “Ve bir iş ile meşgul olmanız, Kur’ân’dan bir şey okumanız ve yaptığınız 

bir amel yoktur ki, ona daldığınız zaman sizin üzerinize şahitler olmayalım.” 
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     Seni ġāfil görüp güźer eyler  

Ĥāśılı çünki her ne ĥicāb ola günāh ola pes cismāniyyet śafrāsından ve şehevāt 

isitmesinden ĥavās u ķalbüňde eŝer ķoma tā sükker-i Ǿaşķ ile dimāġuň pür-meźāķ ola. 

Gerçi śafrālı Ǿaseli acu bulduġı gibi. Vesveselü kimse daħi leźźet-i ŧāǾati ve ĥalāvet-i
363

 

źikri ŧuymaz belki acı gelür. Ammā źikr ü nevāfil ve devām-ı vużūyla ol acı sürilür.  

ْ٘كَۀ ذٖ ناو پاٟ ظإ ت      ًُ ٌٖ  

 ذا ً٘ك ظٞالٕ ت٤ٌهق إ چٖٔ                                                         

NiǾmetullāh eydür ًٙ٘ك kāf-ı ǾArabįnüň fetĥi ile ħendeķ ve śu bendi dimekdür. Ammā kāf-ı 

ǾArabįnüň żammı ile omca ve kelebce ki ŧutsaķlaruň ellerine urdular ve ŧoġanuň ayaġı 

baġıdur burada żamm-ı kāfladur fetĥle de mecāzen mümkin ise de. ٖٔإٓ چ aślında  ٕقنا

 dür edāt-ı žarf maĥźūfdur. MaǾnā ten bāġını cān ayaġından ķurtar. Tā ol çemenüň’چٖٔ

çevresine ŧolaşasın. YaǾnį taǾalüķāt-ı cismiyye ve selāsil-i beşeriyye ve murādāt-ı nefsiyye 

ki murġ-ı cānuň duzaġıdur ve hümā-yı rūĥ-ı ķudsįsinüň ayaġı  baġıdur cān u dilüňi andan 

ķurtar. Tā arż-ı ĥaķįķatüň çimenzārında ve Ǿālem-i aħiretüň serāy u gülzārında ervāĥ-ı 

muķarrebįn ile ŧayerān idesin. Tavżįĥ ü Beyān burada ĥażret-i Mollā maǾrifet bābında 

ķalbüň śayķalin emr idüp baǾde ķulaķ u göz ü burun u aġız ve sāyir aǾżāyı [42b] icmālen 

her birin bir beytde derc etmekde imā vardur ki ķalbi bilmek dilin ve śayķallamaķ dilin 

Ǿasākir ü tevābiǾi bilmeyince ve tābiǾ etmeyince olmaz. İmdi cümle Ǿasākirden ķulaġı 

istimāǾ-ı kelime ĥükmüne ħarcayup gerekmezi diňlememek. Ve gözi ġayrete baķdırup 

ĥarāmdan śaķlamaķ gerekdür ve ġayrı daħi ke-źālik. Lākin bu ālāt-ı žāhire maĥallinde 

ķullanmaġa ķalbe baǾżı ālāt-ı bāŧına gerek ki ĥavāss-ı ħamse-i bāŧınadur. Ki ķuvvet-i ħayāl 

ve ķuvvet-i tefekkür ve ķuvvet-i ĥıfž ve ķuvvet-i vehm ve ķuvvet-i teźekkürdür. Bunlaruň 

maķāmı dimāġdadur. Tafśįli kelām kitāblarınuň muŧavvelātındadur. Ve her birinüň 

muǾayyen ħıdmeti vardur. Bu ālātuň birine ħalel gelse kār-ı insān muǾaŧŧal olur. Ve bu 

Ǿasākirler ķalbüň taśarrufuňdadur ķulaķa iźn virse işidür ve ġayrı ĥavāss-ı ħamse-i žāhire 

böyledür meŝelā ķalbüň iźni ile göz görür el ŧutar ayaķ yürür ve cümle aǾżā dile muŧįǾdür 

hįc muħālefet idemezler melāǿike ĥaķķa muħālefet idemedügi gibi tā bir [i]ki gün teni 

śaķlayup āħiret ticāretin ide ve vaŧan-ı aślį seferine zād ide. Pes bu ten dil memleketidür ve 

dest ü lisān u pā vü ġayrı aǾżā ehl-i śanāyiǾ gibidür ve aħlāķ-ı nefsāniyyeden meŝelā 

şehevāt-ı Ǿameldār gibidür žuhūr-ı insān u beķā-yı nesliçün maħlūkdur. Ġażab şaĥne-i 

şehrdür. Nefs ü şeyŧāna muħālefet ve Ǿinād u cihād çün maħlūķdur. Ammā şehvet ĥarįś ü 

                                                           

363
 Ĥalāvet:  S1, - S2, - S3.  
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keźźābdur vezįr-i Ǿaķla uymayup şehrde bildügin etmek ister. Ġażab ise müfsid ü şerįr ü 

ħūn-rįž ü tįzdür ķahr u taħrįb ister. Eger pādişāh-ı ķalb Ǿaķlı vezįr idinüp aňa ŧanışup bu 

ikiye ķalb Ǿaķlı taslįŧ iderse şehr emįnlik ve düzenlik olup ħıdmetlerin görüp mesǾūd 

olurlar neǾūźubillāh Ǿaķl bu iki žālime uyup anlara fesādda müttefiķ olursa memleket-i 

ķalb ħarāba varup pādişeh daħi Ǿadl ü żabŧ-ı memleket etmekiçün đāllin ü maġđūbįnden 

olur. Eger pādişeh eger vezįr iltizām-ı mā-lā-yelzem ve iǾtiyād-ı mālāyaǾnį ile luǾb u śayd 

ve seyr-i śaĥrāya [43a] ve çalġulara muķayyed olup aĥvāl-i lāzime-i pādişāhiyye unutsa 

Ǿāķıbet yer yerin Ǿadüvler musallaŧ olup yine vilāyet ħarāba varur ikiden ħālį olmaz yā 

uyanur tedbįr-i memlekete başlar yoķsa vilāyetden de geçüp memleket küfr ü fücūrla ŧolar 

yād u baġį musallaŧ olur. İmdi pādişāh-ı rūĥ taǾalluķāt-ı bedeniyyei ķoyup yaǾnį seyr-i 

kenār u taķayyüd-i dįvārdan fāriġ olup bu şehrüň içinde ķalb dirler bir taħt-ı sulŧānį vardur 

ve anda įmān u Ǿirfān dirler maħžūn olmuş bir cevher-i raĥmānį ve tevĥįd dirler bir sikke-i 

yezdānį ve bir mihr-i sübĥānį vardur beni aňa pāsbān ķodılar dįvār-ı teni aňa ĥiśār yapdılar 

diyü iķdām gerek ve illā ħāyindür. Li-muĥarririhi  

     ٓهاقن ناٙ َٝٔ ٣انچٚ ذ٤ٌٖٔ ٝچٚ ا٤ٔٚ٘إ  

   ؼهي اكـإ ٤ٌٓه قٗك ـكا تٜره تٔ٘ىُٜا        

Der-himmet-i ŧālibān 

 ٓهؽ تا په٠ٓ پهق ذا آ٤ِإ       

رٍد اٟ ٓهقٓإ                                                           ّٔ  پّه ٓهقّ ٛ

 .maǾnāsınadur ا٢ُ ,ذا .fetĥ-i bā-i ǾAcemile ve rānuň taħfįfi ve teşdįdi ile müstaǾmeldür په

 lafž-ı merdümek cemǾidür maǾnā ķuş ķanadıyla ucar yuvasına dek. Ādemüň ķanadı ٓهقٓإ

himmetdür ey ādemler. YaǾnį āşiyān-ı ceberūta ve maķām-ı lāhūta pervāz etmesi ve ķurbı 

vü irtifāǾı himmetine göredür ki himmet sāliki įmān-ı ġaybdan yaķįne yaķįnden Ǿayāna 

ulaşdurur ve himmetsüz baŧŧāl u ten-perver ĥayvān ķabįlindendür. Hįmmetüň maǾnāsı 

oldur ki istedügiňe kendüňi tereddüd ü şüphesüz vāśıl bilesiz. Ve tenüňde bir ķıluň daħi bir 

ĥāliyle müteǿeŝŝir olsa ol ķıl ile (…) yaǾnį teǿeŝŝür azise de ħor görmeyesin ve ol ser-riştei 

elden ķoyup żāyiǾ etmeyesin ve Ǿacūl daħi olmayasın. Ki yügürek at ivmekle yoldan ķalur 

āheste giden aġsaķ merkeb yolın alur. Ve mücāhedede ķuśūr görmeyüp rūz şeb 

yorulmayup ŝābit olasın işüňi başa irgürmeyince rāĥatlıķa yüz ŧutmayasın ve imtiĥān u 

cefā śūreti gördükce yā nefsden olmaz fikr ü vesāvisi [43b] ĥareket etse derd ü tażarruǾuň 

arturup ol cefā-yı ħar-nefse ķamçı vü nįze [de]bilüp megesvār her görüldükde edebsüzlük 

idüp ilerü depinesin tā Ǿilmi maǾrifete zühdi Ǿaşķa zaĥmeti raĥmete derdi śıĥĥate buǾdı 



124 
 

vuślata irgürmeyince mınŧıķa-i cihādı miyān-ı himmetden çizmeyesin. Li-şeyħinā ķuddise 

sırruhu  

     Matbaħ-ı feyżinüň źübābıdur  

     Ehl-i ferş ile Ǿarş-ı aǾlāsın 

     Ben niçün ķaŧǾ idem recā andan  

     Oldıçün źübb-i āba maǾnāsı   

Ammā aśl-ı himmetüň maǾnāsı sālik aġzı dadın yoķlayup her gün meydān-ı Ǿaşķda 

teraķķįsin ve tenezzülin bilmekdür teraķķįde şükrdür ve tenezzüli evķātından tażyįǾ 

etdüginden bilüp istiġfār etmekdür. Pes Ǿömri ķurb u ĥużūrla mı geçer ve buǾd u ġafletle 

mi geçer bilmeyen yolın bulamaz ve düşe aldanmaķ cāǿiz degüldür ki ħayālile geçen Ǿömr 

degüldür lākin (…) ve aġzı leźźetine nažar gerek ve sālike śalāt-ı nāfile ve źikrde şarŧ 

Ǿaded ü tekŝįr degüldür hemān ĥużūr-ı ķalb ve teveccüh-i tām gerek ki aňa vuķūf-ı ķalbį 

dirler.  

Fį ıśŧılāĥātü’l-meşāyiħ    

 تاواًه تاِك ٌل٤ك ٝت٠ ٗظ٤ه    

 چٌٞٗٚ ٤ٔكَ َٓٞ تاِك ِك ؼو٤ه                                                        

 .aķ dimekdür maǾnā ŧoġan ki beyāż u bį-miŝl ola ٌپ٤ك ve ٌل٤ك ŧoġandur. Ve kesr-i sįn ile تاو

Şikārı sıcan olursa ķıymetsüzdür. YaǾnį himmetüň ŧoġanı Ǿālem-i ceberūtda pervāz idüp 

maǾānį vü ĥaķāyıķ mürġların şikār idecek iken dünyā-yı dūnuň ħabāyiŝi sıcanlarına 

taķayyüd idüp rūĥānį śayddan maĥrūm iderseň śūretā ħūbda olursun maǾnāda ħorsın. Li-

şeyħinā ķuddise sırruhu  

 Ne deňlü çoķ olursa dām u ķayduň   

 Megesdür ancak ol dāmuňda śayduň  

  

 Bıraķ bu dāmı şehbāza şikār ol  

 Müfįd olma śayda kāmkār ol  

 

 ٝنتٞق ظـكٟ ٤َٓٝ اٝ تّاٙ 

                                                         اٝ چٞ ٔك تاوٌد ٌٓ٘هقن ًالٙ

 żamm-ı cįmle bayķuşdur. Ve öňi [44a] ve (…)liķ ظـك .aślında egerdür kemā-merre ٝن

maǾnāsına da gelür. ٌٖٗه ٌر baķmaķdur ٌٗه baķar تٌ٘ه baķ ٌٓ٘ه baķma dimekdür ًٙال börk ve 

ŧaķiyye ve muŧlaķā başa giyecek nesne. Ammā burada murād śūretdür. Ki śūret cānuň 
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libāsı gibidür maǾnā ger bayķuş olup meyli dest-i şāha olur ve ػٖ اُّ٘اي ٙ ٖٓ اٌرـ٘اٝٔ ػّىأُٞٔ
364
  

ĥadįŝi ŧıbaķınca eyādį-i muħtelifeden Ǿār u istiġnā ideň ol yüz ŧoġan gibidür śūretine baķma 

yaǾnį insānda śūretā ħor olup himmeti ve mücāhedesi Ǿālem-i müşāhedeye olsa ķudret 

bileginde yuva ŧutmuş hümā gibi Ǿālį ĥimmetdür esfele tenezzül etmez ve her daġa ķonup 

yuvalıķ nāmın ķabūl etmez belki 
365

 āyet-i kerįmesine imtiŝālen ٖٝٓ ٣ٍِْ ٝظٜٚ ا٠ُ هللا اُػ

sivāya teveccühden Ǿārlanup ķaśdını cenāb-ı vāĥide ķaśr ider nitekim ĥażret buyurur  ٖٓ

 pes böyle şāhįn-meşreb ü ĥümā-maŧlabuň śūretine baķma ظؼَ ٛٔح ٛٔا ٝاؼكا ًل٠ هللا ٌا٣ٔه ٛٔٞٓٚ

ki maǾnāsından maĥrūm olursun. Ve dime ki bunuň aślı kāfir veyā fāsıķ veyā türk veyā 

cāhildür hemān Ǿulüvv-i himmete baķ, ki dimişler ki aśālet-i āb-ı vecdden degüldür belki 

ĥüsn-i cevherdendür ki sirişt-i pāk ü ķaŧre-i selįme dedükleridür bu ħod maǾlūmdur 

terbiyetle niçe şūristāndan şekker ve niçe ħāristāndan gül-i ter dirülmüşdür ve niçe 

sengis[t]ān bāġ-ı mįvedār olmuşdur ammā bu cevher olmayan bed-aśldur peyġamber-zāde 

ise de ki ĥażret-i Nūĥ oglı içün ٤ًُ ٖٓ اِٛي
366
  ħiŧābı senüň cevherüňden degüldür dimekdür. 

Pes er oġlı er olmaz babası yolına girüp şerįǾati muĥkem ŧarįķati müǿessis olmayınca 

ammā er oġlı er olmayan ceddile er olur. Hem esmāǿ-i ĥüsnā şerĥinde ٍاُؼك isminde 

yazmışlar ki ķābiliyyet-i ezeliyyeye ķābiliyyet-i kesbiyye ġālibedür meŝelā śabįye 

pederinden biň ķırmuzı mįrāŝ düşse fısķ u fücūra vü gerekmeze isrāf etse Ǿāķıbet müflis 

olur ammā bir faķįr-zāde saǾy u kesble ġanį olur ki meşhūrdur.  

 ػاِو٠ ًٚ ا ُٞقٙ ِك تا ـ٤ه ٝ ِه  

 ـ٤ه ٝ ِه ٌٓ٘ه ذٞقن ٛٔد ٌٗه                                                              

 ism-i آُٞقٙ .gibi تٞقٗك تا٣ك، كهٌٞقٗك كهٌا٣ك mużāriǾidür ķıyāsen [44b] اال٣ك bulaşmaķ آُٞقٕ

mefǾūldür ٙآال٣٘ك ism-i fāǾildür ٌٗه emrdür ٌٓ٘ه nehydür maǾnā bir Ǿāşıķ ki ħayra şerre 

ķarışuķ ola ħayr u şerrine baķma himmetine baķ eger himmeti Ǿālį ise ħayr u şer aňa ĥicāb 

olmaz ve ol himmet anı şerde ķomaz meŝelā geh Ǿibādetde ve geh baŧāletde olsa himmet 

anı şevķ-i ilāhįye irgürüp ceźb-i ħudāyı aňa ٖظمتح ٖٓ ظمتاخ اُهؼٖٔ ذٞاوٟ ػَٔ اُصو٤ِ
367

 

ĥükmünce az demde ķaŧǾ-ı merātib etdürür.  

 ًه ٠ٌ٣ ٓٞنٟ ٤ٌِٔا٠ٗ تعٍد  

ٍد                                                           ٌٓ٘ه اٗكن ظٍرٖ اٝ ٌٍد ٌ  

                                                           
364

 El-Aclûnî, age., II, s. 56. Manası: “Müminin izzeti insanlara karşı tok gözlü olmasıdır/istiğna 

göstermesidir.” 
365

 Lokmân, 31/22. Ayetin manası: “…kendini Allah’a teslim ederse…” 
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 Hûd, 11/46. Ayetin manası: “…senin ailenden değildir…” 
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 el-Aclûnî, age., I, s. 297. Manası: “ Rahman’ın cezbelerinden bir anlık cezbe, bütün ins ve cin’in 

amellerine denktir.”  
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 edāt-ı şarŧdur. Ve kelimeye bā dāħil olsa ًه māżįdür maķām-ı mużāriǾde zįrā تعٍد

kelimenüň evveli mażmūm ise yā ĥārf-i şefe ise bā mażmūm olur ve illā meksūr olur. 

MaǾnā eger bir ķarınca Süleymānlık isteye anuň ŧalebine süst ü ħor baķma. YaǾnį ekser 

aǾžam-ı himmet (…) beşeriyyetde teǿŝįri iledür ki ķarınca eżǾaf-ı maħlūķ iken aǾžam-ı 

merātib-i enbiyādan Süleymānlıķı kendüye himmet iderse himmetine baķup baķ (…) ve 

ķaśdına dime lāyıķ olmasa ol himmeti etmezdi himmete hįc nesne ĥāǿil olmaz ki ĥadįŝde 

buyurur ki  دهكنأُٔه ّٔ ٓاتٜ  yaǾnį herkesüň mįķdārı himmet etdügi nesnedür. İmdi ĥaķįķat 

sulŧānlıķı ki ebedį mülkdür himmetüň varsa fırśat eldeyiken beyt  

 الاٛثّد ن٣اؼي كاؿرٜ٘ٔا   

 كإ ٌَُ ـاكلح ٌٌٕٞ                                                                    

Ĥükmünce nefs yilcegizi vücūduň bāġında eserken ġanįmet bil. Ve bahār yilcegizi gibi 

ĥarāret-i tevĥįdle esdiregör. Tā ķalbüň gülzār-ı ĥaķįķat ve eşcār-ı mįve-i maǾrifet maĥalli 

ola tā cehl ile nām-ı 
368

 dan ķurtulup ebedį ol salŧanatda muķįm ü cāvidān olasın. Ve’ًاال ٗؼاّ

Süleymānvār cümle eşyā muĥibb ü musaħħaruň ola belki pādişāh-ı bį-Ǿazl olasın.  

Der nehy-i dįden śuret ü terġįb-i be-maǾnā  

 چ٘ك ٔٞنخ آـهاٟ ٔٞنخ پهٌد  

 ظإ ت٠ ٓؼ٤٘د او ٔٞنخ ٗهٌد                                                              

 .dür’ظإ ت٠ ٓؼ٘اٟ ذٞ aślında ظإ ت٠ ٓؼ٤٘د den vaśf-ı terkįbdür’پهٌر٘كٙٔ ٔٞنخ lafžı ٔٞنخ پهٌد 

[45a] ٗهٌد fetĥ-i rāyla ħalāś olmaķ maǾnāsına olan ٖنٌر lafžından ceĥd-i muŧlaķdur 

ķurtulmadı dimekdür maǾnā niçe śūret ile taķayyüd ey śūrete ŧapıcı. MaǾnāsuz cānuň daħi 

śūretden ķurtulmadı mı yaǾnį اُْ ٣إ ُِّم٣ٖ آ٘ٞا إ ذفّغ هِٞتْٜ ُم ًه هللا ٝٓا ٗىٍ ٖٓ اُؽن
369

 ŧıbaķınca 

yaǾnį daħi zamān olmadı mı ki müslümān geçi[n]enlerüň ķalbi źikr-i ĥaķķile ve Ķurǿānla 

ħuşūǾ-ı ķalbį bula taķayyüd-i śūretden ve taǾmįr-i cismden el çeke nitekim śūretle maǾnā 

bir yere gelmez. Ehl-i śūret ehl-i maǾnā olmaz. Tā śūretden geçmeyince Ǿālem-i maǾnā 

açılmaz.  

 Žāhirüň zįnetine her ne ķadar saǾy idesin  

 Ķalbi maǾmūr etmedeň vįrānesin vįrānesin  

 ًه تٕٞنخ آق٠ٓ اٍٗإ تٞقٟ  

                                                  پً دمحم ٝتٞ ظَٜ ٣ٌٍإ تٞقٟ                   

 lafžı ًه şarŧiye maǾnāsına olan إِ iki maĥalde bile māżįdür mużāriǾ maǾnāsında zįrā تُكٟ

dāħil olmuşdur maǾnā eger ādem śuretle insān olaydı, Muĥammedle bū Cehl’e yeksān ve 
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 A’râf, 7/179. Ayetin manası: “…Onlar hayvanlar gibidir…” 
369

 Hadîd, 57/16. Ayetin manası: “İman edenlerin Allah’ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin 

saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi?...” 
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berāber olaydı, yaǾnį ĥaķįķat-i insāniyye ve ādemlik bir maǾnādur ĥaķķuň źāt u śıfātı ol 

maǾnāda mündericdür ve ol māye her śūret-i insānuň źātında vardur ammā ķuvve vü 

ķābiliyyetle ve Ǿāriyetendür. Ammā enbiyā vü evliyā bi’l-fiǾl etmişlerdür kesb ü sülūkle 

mülk idüp mutaśarrıf olmuşlardur ki ٝنتٞق ظـك١ beytinde geçdi ki kesbsiz virilen feyż-i 

ezelį ve ķābiliyyet-i ezeliyye żāyiǾ olur. Ve ol māye-i insāna virdükleri Ǿarż-ı meŧāǾ 

ķabįlindendür  ki her başa elbette bir ķac kerre muĥabbet ħaberi ĥālįce Ǿarż olur lākin 

ķıymeti mücāhede vü fenādur ol bahā virülürse mülk olur ve illā āħer müşterįye virürler, 

pes mücāhede ile ve teslįm ile anı mülk etmeyen öldükde ol maǾnā çıķar gider ki ol maǾnā 

ĥaķįķat-i ĥayātdur yaǾnį śıfat-ı ĥayy-ı ķayyūmdür. Ammā mülk idenler ölmezler  كِ٘ؽ٤٤ّ٘ٚ ؼ٤اج

٤ّٚثٚ
370

 ve ٕٞال٣ٔٞذ ٕٞ٘ٓ أُٞٔ
371

 müzdin bulurlar ķabrleri mezār olur ve ħāki cevher olur, zįrā ol 

nūr anuň ħāk-i ķabrine münǾakis [45b] olur ve (…) ĥālet bulur. Ammā baŧŧāluň ķabri 

ķaraňu olur.  

 ِك ٌه٤ِهإ ػاُْ ظِٔٚ پٍد  

ا قاقٗك قٌد                                                            چٕٞ ٌي أؽاته  

 kelimesinüň cemǾidür yaǾnį māżįnüň قاق kelimesi قاقٗك  lafžınuň cemǾidür ٤ِه ,٤ِهإ

cemǾidür maǾnā Ǿālem arslānlarınuň başları alçaķ oldı, çünk[ü] seg-i Aśĥāb-ı Kehf’e el 

virdiler, ve cennete śoķdılar muķārinleri ĥükmün giydi hįc śūret-i kelbįye māniǾ olmadı 

ķarınca Süleymānlıķ himmeti gibi kemā-merre. İmdi śūretüň ne deňlü kem ise śuleĥāya 

ķarįn olursuň vücūduň fenerine bir mumcaġız ķorlar bedenüň bezinden żiyāsı ŧaşra 

urup ٤ٗا ٝاالـهجٝظ٤ٜا ك٠ اُك
372
  olan zümreden olup maĥbūbu’l-ķulūb olursun ve ķıyāmetde ĥūr 

u Ǿayn u ġılmāna güzellik śatarsın. 

  آٗچٚ ظالٍ ق٣ٖ ق٣كان ٗظه ًِٔ ق٣ٖ 

   ٚؼٖ قٛك تهقٛٚ ٌ٘ؽهٙ ً٘ك ته چِٚ  

Ĥāśılı dimāġuňda kemāl hevāsı varsa Ǿömrüňi żayāǾatdan śaķın nā-ħalef olma, aśluň rūĥ-ı 

resūldür meylüňi aňa ķıl sen fenā ehlüň fenā mülküň fenā iki çürük bir yere gelmekle 

śaġlıķ olmaz Ǿinād u iǾtirāżı ķoyup bilmege gelen cānuňı cehl ile hįc etme ve kendü 

kitābuň öteye gör āħir muśannifüň taśnįfine ķanāǾat etme emānet kimseye mülk olmaz, il 

kįsesinüň aķcesiyle kişi ġanį olmaz, kendü bilgüňi bıraķ śabįyy-i mekteb gibi sāde-levĥ ol 

Elfullāh ile elįf olup elįfden ħaber-i vaĥdeti, ve ŧoġruluġundan ْكاٌرو
373

 emrin ve bį-nuķaŧ 
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 Nahl, 16/97. Ayetin manası: “…elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız…” 
371

 Anlamı: “Müminler ölmezler.” 
372

 Âli İmrân, 3/45. Ayetin manası: “…Dünyada da, ahirette de itibarlı…” 
373

 Hûd, 11/112. Ayetin manası: “Dosdoğru ol…” 
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olmasından nuķat-ı Ǿalāyıķdan tecerrüd-i (…) emriyle mücerred olup ْٛهَ هللا شْ لن
374

 ile 

Ǿāmil olagör li-muĥarririhi taħmįsān lil-Ĥāfıž ķuddise sırruhu  

 ٔهف ٝ ت٠ ٗوطٚ تٞقچٞٗى ـثه ٝؼكخ قٌٝد      

 ِك ٓعّهق قُْ او ؿ٤ه ًالٙ ٝظىپٌٞد           

 ٚلَ قُها ٌثن ٌهٝهكَ ػاقج ٝ ـٌٞد      

ت     ٤ٍٗد ته ُٞغ قُْ ظى اُق هآد قٝي   

 چٌٔى ؼهف ق٣ٌه ٣اق ٗكاق آراقّ               

ٝٓا نلم هللا ػثاقٙ ت٠ّٔ ٖٓ إُثه
375

 ĥadįŝince śabrı ġıdā vü libās eyle ki cümle esbāb-ı ķurbuň 

esāsıdur ve vuśūl-i seyr-i maǾallāha bāǿiŝdür [46a] ki ٖاته٣ ّٕ ّٕ هللا ٓغ اُ ا
376

’dür ve śabr-ı cemįl 

enbiyā śıfatı olduġiçün dünyā vü āħiret belāsını defǾe śabrdan yig ķalķan olmaz denüz 

dibinde ve ħāk-i maǾdende ĥabse śabr idüp alçaķlık iħtiyār iden ķıymetį ŧaşlar Ǿāķıbet ser-i 

şāhānda dürretü’t-tāc olur. Li-muĥarririhi  

 ٤ِف٘ا چٕٞ ًٞق ًهقٟ ًهقناٙ قُثهإ  

 ػاهثد ٣ه كهم ِاٛإ ظٜاٗكانإ ٤ّٖٗ                                                                     

Gerçi cefā vü mücāhede zaħmına śabr acıdur 
377

ثه آّه ٖٓ اُثَٕ ٝ اـه اؼ٠ِ ٖٓ  ّٕ ٍ اُ ّٝ ا ا ّٓ اُؼٍَا  

ĥükmünce śoňı mihr-i vefā vü raĥmetdür. ǾAcele vü tizlik düşmeni ġālib ider. Fe-emmā 

düşmeni kişi śabrla baśar yiňer ve elbette tehevvür śāĥibini ħaśmına maġlūb etdügini 

Ǿuķalā śınamışdur ٝذٞأٞتإُثه
378

  ile Ǿamel ĥiśārına girene Ǿadüvv bulmaķ yoķdur ve 

düşmen saňa düşnām etse cevāb virme 
379

ٌٍّٞخ  ile Ǿamel it söz esnekdür sen ظٞاب االؼٔن اُ

ebsem ol mevc urma baĥr-i muĥįŧ gibi ol ve kümmel-i evliyānuň evvel mertebesi seħā 

ikinci śabrdur dediler şeyŧānı üç kimse yiňer sākit ü śāyim ü śābir. Yine bu ikisi śabra çıķar 

ve ĥilm ü ĥayā vü edeb ve ħalķ içinde taǾazzüz ü maķbūliyyet gibi ĥaśletler heb śabr 

evlādıdur. İmdi sen de śabrla mübteźellik ķabūl it nām ü şöhret gibi ħayālāt ve yābis 

iĥtimālātı yabāna at bu ķadar Ǿilmle şeyŧān iştihār u iǾtibārdan ne ķazandı bildüňse sende 

śıbyānuň mezābilde ķalǾa benim dedükleri gibi mecālisde yedine cāna dįne Ǿirfāna fāyide 

virmeyen śadrı gözetme śaff-ı niǾālde ol ٍذٕكّنخ تال ؼاُرٚ ظؼِد ٔكنى ٔق ا ُ٘ؼا ُٞٝ
380

 ve śalāĥ 

zaĥmetine śabr idüp şerįǾat kökini göňül bāġına muĥkem dikegör ve āb-ı tevĥįdle 

śuvarmasında süst ü baŧŧāl olma ve mürşidine emr iderse aġırlanup zinhār lā dime belki 
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 En’âm, 6/91. Ayetin manası: “…Allah [indirdi] de, sonra bırak onları…” 
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 Anlamı: “Allah kuluna sabır kadar önemli bir rızık vermemiştir.”  
376

 Bakara, 2/153. Ayetin manası: “…Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.” 
377

 Anlamı: “Sabrın evveli soğandan acıdır. Sonu ise baldan tatlıdır.” 
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 Asr, 103/3. Ayetin manası: “…sabrı tavsiye ettiler.” 
379

 Anlamı: “Ahmağın cevabı susumaktır.”  
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 Anlamı: “Manevi hâller sende olmazsa yerin arka saftır.” 
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emrin emr-i ĥaķ bil ve evķāt-ı Ǿömrüňi tevzįǾ eyle açlıķ ve seher ķıyāmı ile. Bükā vü derd 

ü nā-murādlıġa yapış ve ġamluca gez ve cümle maħlūķdan [46b] özüňi ednā bil ve 

nefsüňüň Ǿuyūbını ve ocaķ düşmeni idügini bildüňse zinhār kimseye ħor baķma 

murādātuňı [ķo] cefādan śafā sür çünki ġassāl elinde meyyit gibi böyle teslįm olasın şeyħ 

seni cenāb-ı beşeriyetden maĥv u fenā śuyı ile yur  هللا ٣ؽّة ّٕ ّٜه٣ٖا اُرّٞات٤ٖ ٣ٝؽّة أُرط
381

 zümre-i 

ķudsiyyesine ķatar ve maĥbūb-ı Ĥaķ olup teslįm ü ķābiliyetüň ķadar ĥaķįķat-i Ķurǿāniyeye 

ĥoķķa olursun ve Ǿulūm saňa fetĥ olup ĥavāssuň ĥaķ varlıġına tebdįl olup Ǿaynı nūr olasın 

pes bu cehdle bu merātibi bulana śūretden żarar yoķdur anuňiçün ķuddise sırruhu buyurur  

 چه زيانستش ازان نمش نفور  

 چٌٞٗٚ ظاُٗ ؿهم ِك قن تؽه ٗٞن                                                       

Aślı و٣اٍٗد اٝنا idi اٝنا yerine şįn-i żamįr geldi. نفور Ǿibāreti fuǾūl śįġasıdur mefǾūl 

maǾnāsına ُٗظإ اٝ ,ظا dimekdür. Şįn cānuň mużāf-ı ileyhidür maǾnā ne ziyān ol sālik-i 

mücāhide ol menfūr śūretdendür. Çünki cānı nūr deryāsına ġarķ ola yaǾnį kelb-i nefsüň 

śūreti bed ise de ne żarar śūret-i ādemį degüldür ādemįnüň libāsı yā ħaymesi ve dārıdur 

ķara eger śarı ki Cāmį buyurur  

 ٚؼ٘ٚ تهٖٓ ٓىٕ تٕٞنخ وِد 

 اٟ ذ٠ٜ او ك٤ِٙد ٝ إٗاف                                                                    

    

ذٖ ؿالكٍد ٝ ظإ ٤ِّٔهٌد                                                                    

 ًان ٤ِّٔه ٤ٌٓ٘ك ٗٚ ؿالف                                                                     

 

 پً تكاٌٗٚ ٔٞنخ ـٞب ٌٝٗٞ  

 تاـٕاٍ تك ٤ٗهوق ٣ي ذٍٞ                                                                     

ٗٚ  aślı ٤ٗهوق mużāriǾ انوق bahāya degmek انو٣كٕ emrdür تكإ mużāriǾ قاٗك maśdar قاٍٗرٖ

 fetĥ-i tā ve żamm-ı sįnle bir menfūr ve iki çekirdek aġzı ذٍٞ dür mużāriǾüň nefyidür’انوق

dimekdür NiǾmetullāh maǾnā pes bil ki śūret ħūb u laŧįf ü mevzūnda olursa içi yaramaz 

ħaśletlü olsa bir pul degmezdür. YaǾnį göňül oġlı Ĥaķķ-şinās u ħūb-ħulķ u ħōş-sįret 

olmayınca fāǿidesüz śūretdür bį-nažįr de olursaň. Li-şemsinā  ķuddise sırruhu  

 Nažar ķıl lām-ı elif başında destār 

 Çü yoķdur maǾnāsı çün [47a] şāħ-ı bį-bār  

  

 Ne ĥāśıl ide bu şekl-i ġarįbi  

                                                           
381

 Bakara, 2/222. Ayetin manası: “…Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.” 
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 Çü maǾnā yoķ götürmüşdür śalįbi  

 

 Ne virür üstüne destār-ı pür-bār  

تكٌد آن ٠ٝظٞقخ ٤ٍٗد ًٖ ٓؼ٘   

 

 ٖٓ ٗك٣كّ قن ظٜإ ظٍد ٝ ظٞ  

 ٤ٛط ا٤ِّٛد تٚ او ـٟٞ ٌٗٞ                                                                    

 dimekdür maǾnā ظ٤٣ٞكٕ ve ظٍرٖ emrdür ikisinden de murād maśdardur ظٞ māżįdür ظٍد

men görmedim bu arayıcılıķ Ǿāleminde hįc ehliyyet gögcek ħū[y]dan yig. Sülūkdan da 

murād ذفِوٞا تاـِن هللا minvālince kişi aħlāķ-ı zemįme-i nefsāniyesin ve vesāvis-i 

şeyŧāniyesin evśāf-ı raĥmāniyye ve efkār-ı Ǿirfāniyyeye degişmekdür tā tecellįye lāyıķ ola. 

Nitekim Buħārį ĥadįŝlerindendür اشوَ ٓا٣ٞ٘غ ك٠ ا٤ُٔىإ ؼٍٖ اُفِن ٝاٍُفا
382
  ve  هاٍ ذؼا٠ُ ـطاتا

ُِْ ٍّفاء ٝؼٍٖ اُفِن كاًهٓٞٙ تٜٔا ًما ك٠ ذل٤ه اُؼا ُهٌُٞٚ ءّ إ ٛما ق٣ٖ انذ٤ٙرٚ ُ٘ل٠ٍ ُٖٝ ٣ِٕؽٚ ااّل اُ
383

  

ونٌده٤ٔد ٤ٔٛإ ٝ ٤ًٍٚ او    

  ت٠ ونٟ ٤ٔٛإ ٝ ٤ًٍٚ اترهٌد                                                             

ǾArabca ٕ٤ٔٛا kesr-i hāyla altun aķce ķoyacaķdur aħteri vü ġayrihi اتره ǾArabca ķuyruġı 

kesik ĥayvāndur ve śoňuna evlādı ķalmayan er ve baǾde’l-mevt adı aňılacaķ ĥayr u 

ĥasenātı olmayandur. Burada iltifāt ü iǾtibār olunmaz ve nefǾi yoķ dimekdür mecāzen  ًٔا

 maǾnā tāgarcuġuň ve kįsenüň ķıymeti altundandur. Altunsuz hemyān u kįse ebterdür ال٣فل٠

ķıymet etmez. Altundan murād niyet-i ħayr u iħlāś u ħulķ-ı ĥasendür. Hemyān u kįse 

beden-i ādemdür. YaǾnį maǾnā]-şināslıķ ve bāŧın-bįnlik ve ĥüsn-i ħulķı olmayan tenler 

ĥaķįķatde cānsuzdur. Anuňiçün ĥażret-i ĥaķ küffār çün آٞاخ ؿ٤ه اؼ٤اء dedi ve Ǿārifler  َٛاُعا

شٞتٚ ًلٖ ا٤ّٓد ٝ إ ُْ ٣ككٖ تكٗٚ توهٝ  dedi ammā müslümānlar ĥaķķında 
384

ّٟ  dedi  ٤ُ٘من ٖٓ ًإ ؼ٤ّا ا

اُوِة ػِْ كاظرِثٚ ٓٔاخ جؼ٤ا pes ĥayātdan murād ķalb śaǾlıķı imiş ki įmān u Ǿirfānladur ؼ٠ّ اُوِة  

[47b] ٚ٘اُوِة ظَٜ كاظرث anuňiçün buyurur  

 ٛٔچ٘اٌٗٚ هكن ذٖ او ظإ تٞق  

 هكن ظإ او پهذٞ نؼٔإ تٞق                                                               

Aślı ًٚ ٕٛٔچٕٞ آ’dür kemā merre ٞپهذ şuǾle-i āfitāb ve żiyāǿ-i āteş ve muŧlak żiyā yaǾnį ışıķ 

NiǾmetullāh هكن ǾArābįdür Ǿizzet ü ĥürmet ü taǾžįm maǾnāsına gelür 
385

اٟ  / ٓا هكنهللا ٝؼن هكنٙ

                                                           
382

 Anlamı: “Mizanda en ağır gelen amel güzel ahlak ve cömertliktir.” 
383

 Anlamı: “Allah teala Hz. Peygamber’e hitaben şöyle buyurdu: İşte bu benim razı olduğum dindir. İnsanı 

ancak cömertlik ve güzel ahlak ıslah eder. Onlara o ikisi ile ikram edin.”  
384

 Yâsîn, 36/70. Ayetin manası: “[Aklen ve fikren] diri olanları uyarması…” 
385

 Zumer, 39/67. Ayetin manası: “Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler…” 
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ٓاػّظٔٞٙ
386

 maǾnā ancılayın ki tenüň ķadri cāndaňdur. Cān u dilüň ķadri pertev-i 

raĥmāndandur. YaǾnį śıfat-ı Ǿilm ü Ǿirfāndandur ki inǾikās-ı Nūrullāhdur ve cān ol 

inǾikāsla ķāǿim ü ĥayy u mevcūddur ansuz olmaz ķaŧǾa ُٝٞال ُٛٞٔا ًّ٘ا
387

 

 ًهتكٟ ظإ وٗكٙ ت٠ پهذٞ ًٕ٘ٞ 

ًلر٠ ًاكه ا ٗها ٤ّٓرٕٞ                                                               ٤ٛط  

ًٕٞ٘ şimdi ve henüz ve uş maǾnāsınadur. ًٕٞ٘ا lafžından muħaffefdür maǾnā eger cān-ı 

müǿmin pertev-i raĥmānsuz śaġ olaydı henüz hįc kāfirlere meyyitler dir miydi bilindi ki 

cān-ı müǿmin nūr-ı raĥmāndan ve cān-ı kāfir ķahr u celāl ü heybet āteşinüň duħānından 

imiş. Ol müǿmin cānuň ŝemeresi iħlāś u yaķįn ü şühūdimiş. Cān-ı kāfirüň şirk ü žulmet ü 

ķasvet ü ġılžet-i ķalbimiş.  

 ٓـى ٛه ٤ٓٞٙ تٚ اٌد او پٌٞرُ  

إ قٌٝرُ                                                             پٌٞد قإ ذٖ نا ٝ ٓـى  

 dālı giderseň emr olur maǾnā her yemişüň içi قاٗك lafžından mużāriǾi قاٍٗرٖ emrdür قإ

ŧaşından yegdür. Teni ķabuķ bil dostı iç bil yaǾnį insān aġacınuň ŝemeresinüň žāhir mįve 

gibi içi vü ŧāşı vardur ve cānınuň cānı dostdur ki ten ü cānı vücūda getürmüşdür Cāmį   

 اٌد ٓـى ظٜإ ظٜإ ٛٔٚ پٌٞد  

 ـٞق چٚ ٓـى ٝچٚ پٌٞد چٕٞ ٛٔٚ اٌٝد                                                     

Eger iç olmasa ķabuķ olmazdı śıfat-ı ĥaķ olmasa bu fenā vü sivā vücūd bulmazdı. Evvel 

biz yoġidüķ Ħudā vardı ve Ǿāķıbet biz gidüp yine Ħudā ķalsa gerekdür. Bir iki günden 

śoňra görüň kimlerden ayrılup kime ulaşasıňuz gerekdür. Pes lāyıķdur ki şimdi daħi 

Ĥaķķile yār olup her nesne ki sizüňle ķabre varmaz lāyıķdur ki andan [48a] cism ü 

žāhirüňiz kesilmedin ķalbüňizi kesesiz tā ķıyāmetde göňül çekirdegi śaġ buluna  إ ك٠ لُي

ُؼثهج ال٠ُٝ االتٕان
388

 anuňiçün buyurur  

 ٓـى ٗـىٟ ق انق آـه آق٠ٓ  

٠                                                           ق٣ٌٓك٠ٓ اٗها ِٚة ًٖ وإ   

 laŧįf ü ħūb dimekdür. Evvelki dem zamāndur. Śoňraki nefesdür. maǾnā eyü iç ٗـى iç ٓـى

ŧutar ādemi, bir dem anı iste ol demden yaǾnį ādemün içi nefes-i raĥmāndur  ًاُه٣ػ ٖٓ ٗل

اُهؼٖٔ
389

 bunı beyāndur ol iç cümle lüblerüň ve maġžlaruň eşrefidür ki  االٍٗإ ٌّهٟ ٝاٗا ٌّه

                                                           
386

 Anlamı: Yani Allah gereği gibi yöneltmediler. 
387

 Anlamı: “O olmasaydı biz de olmazdık.” 
388

 Ali İmran, 3/13. Ayetin manası: “…Muhakkak ki bunda, ulûl ebsar (basîret sahipleri) için mutlaka ibret 

vardır.” 
389

 Ahmed b. Hanbel II/268, 409, 518. Hadisin manası: “Rüzgar rahmanın nefesindendir.” 
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االٍٗإ
390

’dur ol demi ŧuymaġa ŧaleb eyle ki 
391

 vaķtini bulmayanlar ĥaķįķatde insān ٠ُ ٓغ هللا

degüllerdür. Zįrā sırrı sırrını ŧuymamışdur.  

 Yer ü gögi yaratdı ādemiçün 

 Bunca ādem üretdi bir demiçün 

  

 Her ki ol demle pür-dem olmuşdur 

 Seyyid-i her dü Ǿālem olmuşdur   

Ve illā insāndan maķśūd olan Ǿirfān u şühūd bulunmayınca nām-ı insān yalān olur  ٝا٤ُٔٝي

ًاالٗؼاّ
392

’dan olur anuňçün buyurur   

 آـه آقّ واقٙٔ اٟ ٗاـِق      

ا ِهف                                                چ٘ك پ٘كانٟ ذٞپٍر٠ ن  

 bā-i ǾAcemile alçaklık پٍر٠ .mużāriǾ yā ĥiŧābiçündür پ٘كقانق māżį پ٘كاِد śanmaķ پ٘كاِرٖ

maǾnāsınadur maǾnā āħir ādem oġlısun ey atasına benzemez niçe şeref śanursın bu 

alçaklığı, yaǾnį sen baban ocaġından yaǾnį cennetden gelmişsindür vaŧan-i aślįň Ǿarşdur, ve 

śūret-i ĥaķ üzere maħlūķsın niçün himmetüň red olacaġuň 
393

َ ٌاك٤ِٖاٌل ’e śarf idüp ululuk 

śanursın bu dūn-himmetle ĥaķdan dūr ve evliyādan mehcūr olursın, imdi 
394

 ًِٔد هللا ٠ٛ اُؼ٤ِا

ĥükmünce dilüňi ve ķalbuňi kelime-i Ǿulyāya tevcįh idüp alcaķ ve fānį degerin ve fikrin 

sürüp ħalįl-asā nevā-yı ال اؼّة االك٤ِٖ
395

 ile 
396

ّٜد ٝظ٠ٜ ُِّمٟ كطه أٍُٞاخا٠ٗ  ٝظ  śadāsın ķalben ve 

ķavlen gūyā olup ُ[ هللا٠ٖٝٓ ٣ٍِْ ]ا
397

 Ǿurve-i vuŝķāsına yabışasın ki Ǿālem şeyŧān olsa ol 

Ĥablullāhı üzemez Mįr Ĥüsnā [48b] ķuddise sırruhu    

      Ey bülbül-i ravża-i muķaddes  

      Murdār (…) hemçün kerkes  

 ته پهًٚ ٗٚ ٓ٘ىٍ ههانٌد       

 ٣ٖٝ آب ٝ ٛٞاٗٚ ٌاو ًانٌد                                                                    

Der-tevbe-i Ǿuśāt 

ٚٔ ػٔه ـ٣ُٞ ذًٞه٤ٌٚ ًهق١      ٗآ  

 ذٞتٚ ًٖ واٜٗا ًٚ ًه قٌد ذٞپ٤ُ                                          

                                                           
390

 Anlamı: İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın sırrıyım.”  
391

 El-Aclûnî, age., II, s. 156. Anlamı: “Allah benimledir.” 
392

 A‟râf, 7/179. Ayetin manası: “…işte onlar hayvanlar gibidir…” 
393

 Tîn, 95/5. Ayetin manası: “…aşağıların aşağısına...” 
394

 Tevbe, 9/40. Ayetin manası: “…Allah‟ın sözü ise en yücedir…” 
395

 En’âm, 6/76. Ayetin manası: “…batanları sevmem.” 
396

 En’âm, 6/79. Ayetin manası: “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri yaratana döndürdüm.” 
397

 Lokmân, 31/22. Ayetin manası: “ Kim kendini Allah’a teslim ederse…”  
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Siyeh siyāh reh rāh meh māh şeh şāh gibi ĥaźf u iŝbātla Ǿādet-i ǾAcemdür ُـ٣ٞ vāv-ı 

resmį-i ġayr-ı melfūžla kendü dimekdür maǾnā eger Ǿömrüň nāmesin ķarartduňsa tevbe ķıl 

muķaddem etdüklerüňden yaǾnį śuçuňdan dön ve bir daħi etmek ķaśdın etme tā defter-i 

seyyiǿāt levĥa-i vücūduňdan āb-ı tevbe ile yunup beyāż ola ki dimişler eger geçen ĥāllerüňi 

Ħudā bildügin bilürseň peşįmān ol bilmezseň müslümān ol ki Ǿalįm ü semįǾ ü baśįr 

isimlerin inkār küfrdür.  

 ػٔه اًه تٌمِد ت٤فُ ا٣ٖ قٍٓد     

 آب ذٞتُ قٙ اًه اٝ ت٠ ٍٗٔد                                                

 lafžından قاقٕ kesr-i dālile قٙ māżįdür mużāriǾ maǾnāsına kemā merre تٌمِد ve ًمِد 

emrdür māżį قاق mużāriǾ قٛك gelür Ǿinde’-l-baǾż şāźdur قٛك’üň dāl-ı ŝāniyesi gidince fetĥ-i 

dālla ٙق ķalur Ǿįş maǾnāsına olan ism-i Ǿadede mülebbes olmasun içün kesr-i dālle ِٙقٙ تك 

dinildi maǾnā Ǿömrüň geçdiyse köki bu demdür tevbe śuyın vir aňa nemsüz ise yaǾnį 

Ǿömrüňden bir sāǾat ķaldıysa ol sāǾat Ǿömrüň köki gibidür ġanįmet bil śu ver ķuruyup 

ĥaŧeb-i cehennem olmayasın ve dıraħt-ı Ǿömrüňden bį-ĥāśıl ķalmayasın ki buyurur  

تكٙ آب ؼ٤اخ  ػٔهذهات٤ؿ          

                        ذا قنـد ػٔه ًهقق تا ٗثاخ                                                      

Ǿömrüň köküne vir āb-ı ĥayātı, tā Ǿömr aġacı mįvedār ola, Ǿömr aġac gibidür özdeki köki 

nefsdür, tevbe śuyı anı dirildüp envāǾ mįve-i raĥmet biter lā-yenķaŧıǾ  

 ظِٔٚ ٓا٤ٜ٘ا او٣ٖ ٤ٌٗٞ ِكٗك      

                                                        وٛهتان٣٘ٚ او٣ٖ ًهقق چٞ ه٘ك             

 üň kemā merre pār bıldır yaǾnį’ًهقق kāf-ı ǾAcemįle mechūlįdür kāf-ı ǾArabįle olan ًهقق

geçen yıl dimekdür NiǾmetullāh pes pārine dimekdür bıldıruňı ve bıllamış [49a] dimekdür 

maǾnā cümle geçmişler bu tevbeden eyü oldılar, geçen yıllıķ eski zehr bundan ŧatlu oldı 

şeker gibi, yaǾnį ٣ثكٍّ هللا ٤ٌّٔىاذْٜ ؼٍ٘اخ
398

 ĥükmünce geçen śuçlaruň tevbe ile yarlıġayup 

eylüge döner ve meǾāśį-i māżįye ki yıllamış zehr gibi ķattāldur tebdįl olur şekerden ŧatlu 

olur, ve zaķķūm aġacı nihāl-i sidreye döner kemā ķāle  

 ٤ٌّٔىاذرها ٓثكٍّ ًهق ؼن       

                                                 ذا ٛٔٚ ٚاػد ِٞ]ٕ[ق إٓ ٌثن           

                                                           
398

 Furkân, 25/70. Ayetin manası : “…Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir…”   
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 kāf-ı ǾArabįle etdi dimekdür maǾnā günehlerüňi tebdįl etdi ًهق .dür’٤ٌّٔىاخ ذها aślında  ٤ٌّٔىاذرها

Ĥaķ, tā geçen śuçlar cümle ŧāǾat oldı 
399

 ĥükmünce sebaķ-ı Ǿināyet-i إ اُك٣ٖ ٌثود ُْٜ ٓ٘ااُؽ٠ٍ٘

ilāhiyye şeķāveti döndürdi.  

 ذٞتٚ آ]ن[٣ك ٝ ـكا ذٞتٚ پى٣ه     

 آه اٝ ٤ًه٣ك اٝ ٗؼْ اال٤ٓه                                                           

Tevbe getürüň ĥaķ tevbe ķabūl idicidür, emrin ŧutuň ki o āmirler sulŧānıdur, yaǾnį sizi 

Ǿaźābdan śaķınup günehden nehy ü tevbe ile emr etdi, tā mücāhed[e] vü ĥüsn-i Ǿamel idüp 

َٛ ظىاء االؼٍإ اال االؼٍإ
400
  müzdine lāyıķ olasız 

 ٓهًة ذٞتٚ ػعا٣ة ٓهًثٍد     

  ته كِي ذانق ت٤ي ُؽظٚ و٣ٍد                                                        

 gibi maǾnā tevbe bendi Ǿaceb تاوق ,تاـرٖ mużāriǾidür ķıyāsen ذانق yilmek ve segirtmek ذاـرٖ

benddür, bir laĥžada alçaķdan felege segirdür, yaǾnį śaǾlıķuňızda sülūk meydānların ve 

öldükde semevātı ve ĥaşrde śırāŧı tevbe yıldırım gibi geçürü[r] tā böyle cüst ü çābükdür 

tevbe merkebi. Fāǿide Ǿavāma maǾśįyyetden ictināb ve tevbe nice lāzım ise ħavāśśa daħi 

keŝret-i eklden ve etdügi ķuśūr u ġafletden tevbe vü ictināb eyle lāzımdur Ǿavāma 

cürmiçün Ǿaźāb gibi ħavāśa da ġafletiçün Ǿitāb vardur  ٔاخ أُوهت٤ٖؼٍ٘اخ االتهان ٤ٌّى
401
  ve 

أُفِٕٕٞ ػ٠ِ ـطهػظ٤ْ
402

 maǾlūmdur cümleden biri meşāyiħ meclislerini selef gibi żabŧ 

etmese ġıybet ü mesāvį söylense adı kendüye ĥarāmdur ve ħalķı kendüye çekemez, ve her 

kim bir śanǾatde ķanķı śanǾat olursa [49b] olsun rāsįhrek ise ġayrısında ceźb ider śalāĥ 

eger fesādda. El-ġayret Reşeĥāt’de mesŧūrdur  

 چٕٞ ته انٗك او پ٤ّٔا٠ٗ ا٤ٖٗ      

 ػهَ ُهوق او ا٤ٖٗ أُمٗث٤ٖ                                                            

 ُهو٣كٕ ,آنق cemǾ انٗك mużāriǾleridür vāvuň ĥaźfı ve iŝbātıyla انق ve اٝنق maśdar اٝنقٕ

ditremek ُهوق mużāriǾ maǾnā çün peşįmānlıķdan iňildi getüreler, Ǿarş ditrer śuçlularuň 

iňüldüsine, yaǾnį kişi śuçın aňup derūn-ı dilden nādim olup zārlıķla ĥażret-i ĥaķķa günāhın 

aġlasa sırr-ı raĥmān žuhūr idüp Ǿarş bile aġlar ve zārlıķına döymeyüp berg-i ħazān gibi 

ditrer, tā ĥażret-i ġaffār ol ķuluň śuçın baġışlayup Ǿafv etmeyince sākin olmaz pes mühim 

iňlemeňdür tā Ǿarş senüňle hem-nevā olup saňa meded isteyeler  

[Der]-Fevāyid-i girye  

 وانٟ ٝ ًه٣ٚ هٟٞ ٌهٓا٣ٚ اٌد      

                                                           
399

 Enbiya, 21, 10. Ayetin manası: “Muhakkak ki bizden kendilerine hüsna (güzellikler) ulaşanlar 

(yazılanlar)…” 
400

 Rahman, 55/60. Ayetin manası: “İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir?” 
401

 Anlamı: “İyilerin hasenatı mukarrabinin seyyiatı ayarındadır.” 
402

 Anlamı: “İhlaslı olanlar da büyük bir tehlike içerisindedir.”  
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َّ ٝهٟٞ ذهقا٣ٚ اٌد                                                               نؼٔد ً

İňlemek ve aġlamak ķavį sermāyedür. Ve raĥmet-i küll ķavįraķ dāyedür, yaǾnį sermāye-i 

aǾmāl ki ٖٝاػثك نتّي ؼر٠ّ ٣اأذ٤ي ا٤ُو٤
403

 āyeti ĥükmünce Ǿilme’l-yaķįň ve Ǿayne’l-yaķįn ticāret ve 

mürābaĥası içündür ol sermāye Ǿöźr ü zārį ile iżǾāf olup murādāt-ı dāreyni terbiye idüp 

besleyici ve büyüdüci ve çoġaldıcıdur kim dediler 
404

 yaǾnį her dilencinüň ٍُإ أُمٗث٤ٖ قٓٞػْٜ

bir dili var śuçlı niǾmet bilmez acuň dili gözi yaşıdur  

 ذا ٌٗه٣ك اته٠ً ـ٘كق چٖٔ     

 ذا ٌٗه٣ك ٚلَ ٠ً ظِٞك ُثٖ                                                       

Buluŧ aġlamasa ķaçan güler çimen śabį aġlamasa ķaçan ķaynar ŧaşar süd, pes cennet ve 

dįdār isterseň istenmek nişānı zārį vü tażarruǾdur ki elbette derdle niyāz idenüň murādı 

ĥāśıldur إ هللا ٣ؽّة أُِؽ٤ّٖ ك٠ اُكّػاء ve Ǿurefā 
405

 āyetinüň maǾnāsı duǾāda ĥadden ال٣ؽّة أُؼرك٣ٖ

tecāvüz ideni Allāh sevmez dimekdür. Derdsüz olan tecāvüzdür diyü āyet ile [50a] ĥadįŝi 

taŧbįķ iderler evvelā zįrā Ǿaşķ u derdile olan duǾāda ĥükm Ǿaşķuň ve irādet-i 

raĥmāniyyenüň olur ve irāde ķuluň iħtiyārį ĥāleti ķadar selb olur bį-iħtiyār mesǿūl olmaz 

ve ٖٝهللا ـ٤ه اُلاذؽ٤  ve illā derdsüz istenen murāda Ǿārifler masħaralıķ dimişler bį-netįcedür 

اُكّػاء اُّي اُطاػح ّٝٓؿ اُؼثاقاخ ِٝٓعٔا أُّٙطه٣ٖ ٝٓالل أُؽراظ٤ٖ ٌِّْٝ أُمٗث٤ٖ ٝهللا ذؼا٠ُ ٣ؽّة اُمّاًه ٝاُكّاػ٠ 

ُكّػاء هاٍ ػ٤ِٚ اٍُِّْ ٌٔىِٞا هلل ٖٓ كِٙٚ كاٗٚ ٣ؽّة إ ٣ٍٔىَ ٝلّ هللا هٞٓا ال٣كػٕٞ كواٍ ٣ٝوثٕٙٞ ا٣ك٣ْٜ ٣ٝثـٗ ذانى ا

ًْ ٝهاٍ نتٌّْ اقػ٠ٗٞ اٌرعة ٌُْ إ اُّم٣ٖ  ٍُٔىٞهللا ك٤ٍْٜ٘ اٟ ال٣ٔكّٜٝٗا تاُكّػاء ا٤ُ٘ا ٝهاٍ هَ ٓا٣ؼثٔا تٌْ نت٠ّ ُٞال قػاٝٔ

٤ٌكـِٕٞ ظّْٜ٘ قاـه٣ٖ تٍثة ذهًْٜ اُكػاء ٝػهٖ اُؽاظح ٝك٠ اال٣اخ ا ُصِصِٚ  ٣ٍرٌثهٕٝ ػٖ ػثاقذ٠ اٟ ػٖ قػأى٠

َ ّٓ ٓاك٤ٜا ٖٓ اُثّاناخ ًٔا ال٣فل٢ ػ٠ِ ٖٓ ذؤ
406

 

قاٗك ٚه٣ن ٠ٚلَ ٣ٌهٝوٙ ٛٔ           

ٚٔ ِل٤ن                   ًٚ تڭه٣ْ ذانٌك قا٣

ٌَكْ  maśdar ن٤ٌكٕ  mużāriǾ bir günlük oġlancıķ bilür ve dir ki aġlayayın tā acıyup dāye gele َن

diyü ammā dāye ġāfil olmaķ var ġażūb olmaķ var ve yorulmaķ ve uyumaķ var ammā Allāh 

teǾālā Ǿallāmü’l-ġuyūbdur ġāfil olmaz ve ricā idene kerįmdür ve cefā idene śabūrdur u 

                                                           
403

 Hicr, 15/99. Ayetin manası: “Ölünceye kadar Rabbine kulluk et.” 
404

 Anlamı: “Günahkârların dili gözyaşlarıdır.” 
405

 Bakara, 2/190. Ayetin manası: “…(Allah) aşırı gidenleri sevmez.” 
406

 Anlamı: “Dua itaatlerin esası, ibadetlerin özü, darda kalanların ve muhtaçların sığınağı, günahkârların 

kurtuluş vesilesidir. Allah teala zikredenleri, dua edenleri sever; duayı terk edenlere ise buğzeder. Hz. 

Peygamber şöyle buyurmuştur: Allah’ın fazlından isteyin zira O kendisinden istenilmesini sever; kendisine 

dua etmeyen topluluğu ise zemmeder. Ve yine şöyle buyurmuştur: Dua ederek Allah’tan istekte 

bulunmayanları Allah unutur.” “ (Ey Muhammed!) De ki ‘Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer 

versin!’…” Furkan 22/77.  “Rabbiniz şöyle dedi: “ ‘Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk 

etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.’” Mu’min, 40/60. Duayı 

terk ettikleri için böyle olur. Düşünen kimseler için her üç ayette de müjdeler olduğu açıktır.”  
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ĥalįmdür Ǿāśį vü kāfir de olsa tevbe vü zārį ķılsa ķabūldür ve 
407

 dür’الذؤـم]ٙ[ ٌ٘ح ٝالّٗٞ

uyumaz ٍّ٘ا ٖٓ ُـٞب ٝٓا ٓ
408

‟dur yorulmaz.  

ٚٔ قا٣ٌإ ٠قاٗ ٠ذٞ ٗٔ     ًٚ قا٣     

ڭه٣ٚ ٤ِه اٝ نا٣ٌإ ٠ًْ قٛك ت                      

Bilmez misin ki ol dāyeler dāyesi ve o rabbü’l-erbāb aġlamaķsız az virür aylaķ südi yaǾni 

Ǿāşıķuň murādınuň derd ü iştiyāķsız raygān ĥuśūli degmede olmaz görme misin ki ŧıfluň 

aġlaması dāyenüň şefkatine bāǾiŝdür pes mürebbį’l-merbūbįn ve’l-mürebbįn ki ħudādur 

şefķat ü Ǿināyeti [50b] südini bį-pervā vü bį-niyāz baŧŧāllara az virür ammā ķalbi sınuķlara 

ve giryānlara mebźūldür.  

     ًلد ٤ُٝثٌٞا ًص٤ها ًَٞ قان 

           ذا ته٣ىق ٤ِه كَٙ ًهقًان         

 كَٙ ًهقًان dedi ķulaķ ŧut tā döke südi ٤ُٝثٌٞا ًص٤ها den mużāriǾdür. MaǾnā‟ن٣فرٖ ,ن٣ىق

. ك٤ِٙؽٌٞا ه٤ِال
409

 yaǾnį az gülsünler ki bu fenāda gülecek nesne yoķdur ve ħandānluķ yeri 

degüldür. Beyt   

  چٚ تفّك ٓهقنا ا٣ٖ ٌلِٚ ا٣ّاّ   

   ًٚ ٣ي ٣ي تاو ٍٗراٗك ٌهٗعاّ   

Bilürsin ki ŧaşı başa urup ĥużūr ideyin diyü ne ķadar çalışsan belā vü ġamuň ve žaĥmet ü 

bāruň artar. Çūblükden Ǿıŧr u bahār isteyen sefįh gibi cennete maħśūś olan śafā-i bį-ġamı 

dünyāda istedügüň içün çoķ aġla ki yerüň üsti dār-ı ġafletdür ve altı maĥall-i ĥasretdür. 

Tenbįh kümmel dediler ki ķul ġam u zaĥm çeküp cebbārlık śıfatın görmekden murād zārį 

ve tevbe etsün diyüdür ve ol görmenüň śıĥĥatine Ǿalāmet münācāta meyl idüp 

ħarābātįlikden ve ħarā[bā]tįlerden kesilmekdür كأُٜٜا كعٞنٛا
410

 ve nefsinde rıżā bulursa şükr 

gerek şekvā vü saħŧ bulursa tevbe vü tażarruǾ gerek ve ŧālibüň maŧmaĥ nažarı sabıķa-i 

Ǿināyet-i ezelįye gerek ve ol Ǿināyet-i bį-Ǿilletden ricāsın bir laĥža kesmeyüp istiġnādan 

śaķınup ac dilenci gibi ķapuda mülāžım gerek ve ĥaķķuň azını çoķ bilmek gerek ki Ķāsımį 

buyurur   

٠قانّ ذٜ ٠قٌد ٝقُ         

٠ٝوٗانؿْ ـٞاْٛ قٛ    

ٟچى ٠اُِّٜ ٠ٔ قن٣ّْٝ ِٝ                                

   ٣كٙ قن٣ّٝها              

                                                           
407

 Bakara, 2/255. Ayetin manası: “…kendisini uyuklama ve uyku tutmayan…” 
408

 Kaf, 50/38. Ayetin manası: “…Bize bir yorgunluk da dokunmadı.”  
409

 Tevbe, 9/82. Ayetin manası: “ Az gülsünler…” 
410

 Şems, 91/8. Ayetin manası: “ Ona kötülük duygusunu  ilham edene andolsun ki…” 
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yaǾnį elüm ve göňlüm boşdur bu iflās ġamından beni ķurtar Şeyǿullāh ide geldüm bir 

nesne vir ne olursa olsun hemān senden olsun ve daħi istiġnā-yı ĥaķdan ķorķup red 

ħavfından ditremek gerek ve bunı düşünmek gerek ki Allāh teǾālā ķulun sevse aňa ġaybını 

açar ve aġladur sevmedügine bildürmez. Pes cehl [51a] Ǿaybından büyük Ǿayb olmaz imdi 

hįc aġlayacaķ bulamazsa aġlayacaķ bulmadıġı kendü Ǿaybına körlügünden idügin 

dü[ş]ünüp bu cehl ü Ǿamā ile ölmek ħavfından aġlamaķ gerek ki  

 آـه ٛهڭه٣ٚ او٣هاـ٘كٙ ا٣ٍد   

  ٓهق آـهت٤ٖ ٓثانى ت٘كٙ ا٣ٍد              

 .den vaśf-ı terkįbįdür‟ت٤٘٘كٙٔ آـه ,آـهت٤ٖ .lafzından ism-i maśdardur. YaǾnį güliş ـ٘ك٣كٕ ,ـ٘كٙ

MaǾnā her aġlamaķ āħiri gülmekdür śoňun gören mübārek ķuldur. Pes āħiretde ħurrem ü 

ħandān olayın dirseň bunda bükādan ayrılma 

   تاَ چٕٞ قٝالب ٛهقّ چّْ ذه  

   ذاو ٔؽٖ ظإ تهن٣ٝك ـٙه  

 ن٣ٝك miśl ن٤٣ٝكٕ maśdar نٌرٖ ĥaźf-ı dalla emrdür تاَ mużāriǾ تاِك māżį تا٤ِك maśdar تا٤ِكٕ

mużāriǾ-i ķıyāsįdür ٖ٣ِٞك ,ٍِر gibi. MaǾnā dolāb gibi her dem çeşm-i ter ol ve dolāb-ı eşkle 

göňül bostānın śuvar tā maǾānį mįvelerin ķazanup dāreynde bahār u śafāda olasın. 

Der-mücāhede 

[ إٓ إٓ ذٍدٟتكنٝ] ٟإٓ چٚ ًان         

   ٝنٗٚ ا٣ٖ ت٤كاق ته ذٞ ِك قنٌد     

 ekmek yaǾnį ĥarāŝet ü źirāǾat maǾnāsınadur ًان٣كٕ ve ًاِرٖ luġatde anuňdur dimekdür إٓ إٓ

ٟتكنٝ  senüňdür dimekdür maǾnā anı ki إٓ ذٞ žulm maǾnāsınadur ت٤كاق den mużāriǾdür'قن٣ٝكٕ ,

ekersin biçersin ol senüňdür. Ekmezseň bu žulm üzerine muķarrerdür. YaǾnį   اُك٤ٗا ٓىنػح

االـهج
411

 ĥükmünce eyyām-ı źirāǾati żāyiǾ ü ġafletle geçüren elbette ĥaśād eyyāmında 

peşįmān olur zįrā ekmedügin biçemez ve ķazancsuz faķįr ķalur meger žulmle biçerseň pes 

žālimliķ ŝābit olur.  

ٝظٞ ته قٛك ٤ٟٛط ً٘كّ ًان           

ًٚ ًّهٙ ـه قٛك ٠ق٣كٙٔ ا ٌث      

ًٟانق، ًان kāf-ı Ǿarabį ile ekmek ĥarāŝet ü źirāǾat maǾnāsına mużāriǾleri ًان٣كٕ ve ًاِرٖ  

mużāriǾuň muħāŧabıdur yā ħiŧābiçündür. MaǾnā hįc buġday ekdüň arpa virdi mi yā at 

gördün mi ki [51b] merkeb śıpasın ŧoġura yaǾnį āħiret Ǿamelin ķazanup ve ħayr u seħā 

etdüňse Ǿivażı ٠ٝنوم نتّي ـ٤هٝاتو
412

 Ǿamelüňden śad mertebe evlādur eger nefse eger ġayra 
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 el-Aclûnî, age., I, s. 364. Hadisin manası: “Dünya ahiretin tarlasıdır.”    
412

 Tâhâ, 20/131. Ayetin manası: “…Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.”  
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žulm etdüňse cezāsı muĥaķķaķdur taġyįr ü tebdįl olmaz ve Ǿamelüňe giriftār olup 

ayrılamazsın.  

٤ٌٓ٘ك ٟـ٘ي اٌٗٞ ظٜاق ٟا      

٤ٌٓ٘ك ٟتهتكٕ وظهٝ قاق      

 Ǿadle dirler. MaǾnā baħtlu ol ki nefsle ġazā ide قاق menǾe derler وظه idi إٓ ًٚ اٝ aślında اٌٗٞ

bedene zecr ü Ǿadl ide. YaǾnį riyāżetle nefsi żaǾįf ve ŧabǾı maġlūb ide ve Ǿaşķa ve Ǿibādete 

bende-i muŧįǾ ide nefsini seyf-i Ǿaşķile mürde ķılup rūĥını dirgüre ĥayāt-ı ĥayy-ı ķayyūm  

ile bāķį dirlik ķazana ve rūĥāniyyet-i Ǿaskerį leźźet-i nefsāniyye ve ŧabįǾat ĥiśārın yıķa ve 

 ĥadįŝince ŧūl-i emel efsānesin muħtaśar eyleye Ǿömr ipi uzalmadın ĥabl-i ٤ٌهٝاٌثن أُلّهقٕٝ

metįn-i şerǾ-i mübįne muĥkem yapışa ve ayıķa minnetsüz kendü derūnunda ĥaķdan yaňa 

sefer idüp ol seferde Ǿālemi seyr eyleye.  

قن ًانًٖ  ٠ًهذًَٞ ٤ٌٓ٘        

 ًّد ًٖ پً ذ٤ٌٚ ته ظثّانًٖ           

 Ǿucb ve ذ٤ٌٚ maǾnāsınadur źirāǾat etmekdür ًان٣كٕ ve ًاِرٖ daħi kesr-i Ǿarabįle ًّرٖ

söykünmek maǾnāsınadur Ĥiśārį’de ve NiǾmetullāh ve ġayrıda mesŧūrdur burada murād 

ŝābitdür yaǾnį iǾtimād u istinād u ittikā dimekdür maǾnā tevekkül iderseň Ǿamel içinde eyle 

ekin ek andan cebbāra śıġın yaǾnį evvel ķapu ŧalebdür sen mücāhede vü perhįz ile göňül 

tarlasınuň ħār ħāşāk ve sengin gider baǾde źikr ü ŧāǾat toħumın ek bitürmesin Ĥaķķa śal  

٤ًا ٟا ٠ظٜك ٤ٌٖٓ ذا ذٞاٗ     

 قن ٚه٣ن اٗث٤ا ا٤ُٝا ٝاٗث٤ا     

Cehd ķıl gücüň yetdükce ey ulu enbiyā vü evliyā yoluna mehmā-emken tevĥįd miknesi ile 

göňül ħānesinden efkār-ı fāsidei süpür ve yoķ olacaġı unıdagör levĥ-i fenāya terk ķalemin 

çāl bām-ı cihāna resįd-i [52a] raķamın çal eger mevt ü ħarāblıġını görüp dünyādan alımuň 

alduňsa yaǾnį ħaberüň ŧuyduňise tā enbiyā vü evliyā nūrı ile müstenįr olup dünyāda ve 

uħrāda anlarla olasın.  

 ًاكهّ ٖٓ ًهو٣إ ًهقٌد ًً    

     قننٙ ا٣ٔإ ٝٚاػد ٣ٌ٘لً      

Kāfirim men eger kimse ziyān etdiyse įmān u ŧāǾat yolunda yaǾnį sen ölünceye dek 

Ǿömrüňi ŧāǾate śarf it bir nefesüňde ziyān bulursuň ben ĥaķķı örtmüşlerden olayın  ُٖٝٔى

ظاٛكٝا ك٤٘ا ُٜ٘ك٣ْٜ٘ ٌثِ٘ا
413
  da ki mübālaġalar maǾlūm-ı Ǿulemādur.   

اذُ تعٍد  ٌٟ٘ي تهاذُ وٝ       

                                                           
413

 Ankebût, 29/69. Ayetin manası: “Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza 
ileteceğiz…” Ayetin aslı şu şeklidedir: “ٝاُم٣ٖ ظاٛكٝا ك٤٘ا ُٜ٘ك٣ْٜ٘ ٌثِ٘ا” 
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  ا٣ٖ ٗثاِك ٝن شثاِك ٗا قنٌد 

ٟوق māżį وق çalmaķ وقٕ  muħāŧabı وٗك mużāriǾi ve cim-i Ǿarabį ile ٖظٍر śıçramaķ ظٍد 

śıçradı تعٍد śıçramadı mużāriǾi ظٜك gelür ķıyāsen ٖـٞاٛك ,ـٞاٌر gibi. MaǾnā ŧaşı demire urdı 

od çıkmadı mı bu olmaz olursa da azdur yaǾnį įmān u ŧāǾat ŧaşile demir gibidür įmānsuz 

ŧāǾat ķabūl olmaz ŧāǾatsuz įmān Ǿaźābdan ķurtarmaz yaǾnį ammā bu ikisi bir yere gelicek 

elbette āteş-i Ǿaşķ u nūr-ı baśįret ve żiyāǿ-i maǾrifet žuĥūr etmese elbette eŝeri muķarrerdür 

إ هللا ال٤ٙ٣غ اظه أُؽ٤ٍٖ٘
414

ّٖ اُّ٘اي اٗلٍْٜ ٣ظِٕٔٞ   إ هللا ال٣ظِْ اُ٘اي ّٓواٍ لّنج ٝ ٌُ
415

 meger nadir ola 

Ǿamel-i mürāǿį gibi. 

Der-beyān-ı min ķarǾı’l-bāb velc velc 

 ـٞق ًٚ ًٞتك ا٣ٖ قن نؼٔد ٗصان   

 ًٚ ٤ٗاتك قن اظاتد ٔك ٛىان     

Ħod bu raĥmet ķapusın kim çaldı dögdi ki yüz biň icābet bulmaya yaǾnį kim ki ĥaķķuň 

ġufrān u Ǿināyeti ve iĥsān u hidāyeti bābın niyāz eliyle daķķ ide ĥażret-i cevād-ı kerįm aňa 

yüz biň cihetden fetĥ-i bāb eyler. ًٖٞكر dögmek daķķ u saĥķ u ķarǾ u đarb maǾnāsına kütüb-

i luġatde muśarraĥdur ve Śıĥāĥ’da ًٕٞت٤كٕ ,ًٞپ٤ك bā-i Ǿarabį ve bā-i Ǿacemįle ikisi de 

luġatdür dir pes mużāriǾi [52b] ًٞپك ve ًٞتك gelür Ǿale‟s-sābıķ نؼٔد ٗصان vaśf-ı terkįbįdür aślı 

 lafzı ķapu maǾnāsınadur. Yāħūd der-i muǿaħħer düşmüş olmaķ da قن dür ve‟ٗصان ً٘٘كٙٔ نؼٔد

mümkindür nažm eger ġayriçün aślı قن٤ٗاتك ola yāħūd maĥźūfvār ola ٔك ٛىان murād u 

maķāśıd dimek ola ِْٝهللا اػ ve bilgil ki Ǿārifler ķabūl-i duǾāya yüz ķadar şarŧ yazmışlar 

ammā Tefsįr-i Kebįrde cümlesin iki şarŧ cemǾ ider dimişler. Biri kendü ķuśūrın źillet ü faķr 

ve Ǿubūdiyyet ü iĥtiyācla peşmānlıķdur ve kendü śuçlı iken ĥaķ teǾālā kendüni ķahr 

etmeyüp yine niǾmet virdüginden utanup düşünmekdür ki eger yaġmur yaġmasa ve nebāt 

bitmese yaġ u bal viren ĥayvānlar ķırılsa ay u gün ŧoġmasa āteş yaġsa śular acı ve çoraķ 

olsa yāħūd yaraġur etse ĥaķķuň ķudretlerin gözün göremese dil söyleyemese ķulaġuň 

işitmeseǾaķluň aluňsa ķalbüň ķararsa öz ħāliķuň unutsaň ve aňlayamasaň ve gūn-ā-gūn 

marażlara mübtelā olsaň nice iderdüň diyü ħavf u ĥicābdur ve nedāmetdür ki ّٞٝآراو ا٤ُ
416

 

gününde beni ٔ٠كٜٞ ك٢ االـهج اػ
417

 dinüldügi niǾmet kör olan gürūha ķatup şākirįnden 

seçerse ĥālüm nola diyü tedārikdür ve borcı varsa ĥaķķ-ı Allāh’a eger ĥaķ Ǿibdād o 

istiĥlāline şürūǾdur ikinci şarŧ Ǿizzet-i ulūhiyyete ve ķudret-i rubūbiyyete baķup Ǿacz ü 

meźellet ü ižhār-ı żaǾf u iĥtiyāc etmekdür ve ol cenābuň kesret-i deryā-yı raĥmeti maĥż-ı 

                                                           
414

 Hûd, 11/115. Ayetin manası: “…Çünkü Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez.” 
415

 Yûnus, 10/44. Ayetin manası: “Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat insanlar 

kendilerine zulmederler.”   
416

 Yâsîn, 36/59. Ayetin manası: “Ayrılın bir tarafa bugün…” 
417

 İsrâ, 17/72. Ayetin manası: “…ahirette de kördür…” 
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cūd u maġfireti mebźūl olduġına Ǿilmini bāǾiŝ-i Ǿaŧā ķılup اقػٞ هللا ٝاٗرْ ٓٞهٕ٘ٞ تاالظاتح
418
  ve  اٗا

ٟػ٘ك ظٖ ػثك
419

 ĥükmünce ķabūline ķaŧǾį iǾtiķād idüp اُكػاء ٠إ هللا ٣ؽّة أُِؽ٤ٖ ك
420

 ŧıbaķınca el 

boşluġın Ǿarż idüp ilĥāĥ u iķdām-ı tām ide ve bu arada bir miķdār śalavāt virüp enbiyā vü 

evliyāya [53a] baġışlayup anlaruň rūĥāniyetin ve esmāǾ-i ĥüsnāyı vesile ķıla tā اٌرعة  ٠اقػٞٗ

ٌُْ
421

 müzdine ve maķā[m]ları berter ola   

تاوخ ً٘٘ك ٠وٗ ٠چٕٞ قنٓؼ٘    

ًٚ ِٜثاوخ ً٘٘كپّه كٌهخ وٕ        

 lafžınuň cemǾidür. MaǾnā çün maǾnā ķapusın urasın anı saňa açarlar fikretüň ً٘ك ,ً٘٘ك

ķanadın ur ki seni şehbāz-ı bülend-pervāz ve pürcevelān ideler tā ki āsmān-ı maǾrifete 

miǾrāc-ı rūĥānį ķılup Ĥaķķ’uň śanāyiǾ-i bedāyiǾin ve ĥikem-i Ǿacāyibin seyr idesin yaǾnį 

ٌّهٌاػح ـ٤ه ٖٓ ػثاقج ٌ٘ حذل
422

 ŧıbaķınca Ĥaķķ’uň ķudret ü niǾamında tefekkür ķıl ve ħāŧıraňı 

ulüvv-i himmetle kelime-i Ǿulyāya ĥaśr eyle efkār-ı nefsāniyye ve kelimāt-ı şeyŧāniyye 

ħavāŧır-ı süflįsin terk eyle tā ki āsmānvār neyyirāt-ı ĥaķįķiyye mažhar olasın. Ammā 

kerkes ü ġurābvār cife-ħˇārlık ŧabǾın ķoyup nā-pāke meylden arınagör tā ٖ٣ؽّة أُرطٜه٣
423

 

ĥükmünce nažar-ı padişāha lāyıķ ve sāǾid-i sulŧāna murāfıķ u muvāfıķ olasın ve illā her 

mülevveŝ levŝ-i vücūd ve maħbeŝ ħabŝ-i beşeriyyet ve ĥarįś ü pür-ħabāŝet mā-dām ki 

murġ-āblar gibi fenā śuyına yunma yed-i ķuddūsa lāyıķ olmaz. ّٜٓهٗا ت٘ٞن  حاُِْٜ تؽه أُرطٜه٣ٖ ٚ

ٓؼهكري
424

  

تعك ا٣ك ٗظه  ٟچٕٞ ِٚة ًهق           

         ظك ـطا ٌٗ٘ك چ٤ٖ٘ آ٣ك ـثه         

ǾArabį śıĥāĥda eydür  ّظك kesr-i cim ile  ّ٣عكّ ,ظك‘den saǾy maǾnāsınadur. ٕآٓك maśdar آٓك māżį 

şāźdur zįrā māżįde ictimāǾ-ı sākineyn lāzımdur bundan ġayrı üc şāź daħi vardur وق ü ِك ü تك 

lafıžlarıdur. آك'üň mużāriǾi آ٣ك gelür şāźlıķ ile lākin baǾżılar ٕآ٤٣ك daħi luġat yazmışlar. Bu 

taķdįrce آ٣ك daħi ķıyāsįdür. MaǾnā çün isteyesin ciddile saňa nažar gelür cidd ħaŧā eylemez 

ħaber böyle gelmişdür ki buyurur ُٝٔىٖ ظاٛكٝا ك٤٘ا ُٜ٘ك٣ْٜ٘ ٌثِ٘ا
425
  pes ĥaķķuň liķā vü rıżāsın 

isteyen cehdle elbette bulur. Ammā ħalķ ġāyet [ 53b] ihmāl ü kemāl keselinden dirler ki 
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 Tirmizî, Daavât, 66. (3474). Hadisin manası: “Allah’a duayı, size cevap vereceğinden emin olarak yapın.” 
419

 Buharî, Tevhit, 35. Hadisin manası: “Ben kulumun benim hakkımdaki zannına göreyimdir.”   
420

 el-Aclûnî, age., s. 215. Hadisin manası: “Şüphesiz ki Allah ısrar ile dua eden kulunu sever.”  
421

 Mü’min, 40/60. Ayetin manası: “…Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim…” 
422

 el-Aclûnî, age., I, s. 278. Hadisin manası: “Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.” 
423

 Bakara, 2/222. Ayetin manası: “…[Allah] çok temzilenenleri sever.]  
424

 Anlamı: “Allah’ım temiz kulların hürmetine seni bilmenin nuruyla beni temizle.” 
425

 Ankebût, 29/69. Ayetin manası: “Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza 
ileteceğiz…” Ayetin aslı şu şeklidedir: “ ٘اٝاُم٣ٖ ظاٛكٝا ك٤٘ا ُٜ٘ك٣ْٜ٘ ٌثِ ” 
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yarın bir iş işleyen fikr etmezler ki bu günde dünki günüň yarındur bu gün netdi ki yarın 

neyleye. Beyt  

Bu gün ki işiňi ferdāya śalma   

ŦabįǾat ĥįle eyler saňa zinhār  

İmdi žāhir olan muķadder olandur diyü dünyā eger āħiret ŧalebine terk-i saǾy u baŧālet 

cāǿiz degüldür bendeye tefvįż ü teslįm mehmā-emken lāzım olduġı gibi saǾy daħi 

maĥallinde mühimdür lākin bu ikide ifrāŧ u tefrįŧ etmeye. ٤ُ٠ً ُالٍٗإ اال ٓا ٌؼ
426

’ya bakanlar 

saǾyi tevekküle tercįĥ etdiler mebdeǿ-i emre bakanlar teslįmi tercįĥ etdiler śudan geçmege 

gemi lāzım ammā gemici de āleti maĥallinde ķullanmaķ gerek ki maķśada ire şöyle ki 

dümeni yabana ŧutsa bād-ı muvāfıķ da olsa maķśada irgüremez belki daħi ıraķlaşur ve 

mühlikeye düşer mübtedįye iħtiyāruň çoķ ĥikmeti vardur ve saǾādet ü şaķāvet ve terakķį 

vü tenezzülde iħtiyārį meźheb olmaķuň medħal-i tāmmı vardur. ُٚ ٍّه ُٔاـِن اػِٔٞا كٌَ ٤ٓ
427

 

ĥadįŝinde ٍّؼاقج ٝاُّواٝج ٟا ُٔاـِن ٖٓ اُ  dimişler lākin cebr yolın açmışlar faķįr eydürem  ٓا ـِن

ُٚ’dan murād Ǿibādet ü Ǿirfāndur daħi ġayrısı murād olmaķ cāǿiz degüldür  ّٖ ٝٓا ـِود اُع

ٝاالًٗ ااّل ٤ُؼثكٕٝ
428

‟de ٓا ve  ااّل ĥaśr ve ـِود Ǿibāreti ki ِِن ـُ  anuň mechūlidür ve sibāķ-ı ĥadįŝde 

ki ِٞٔاػ lafžı buňa şāhiddür YaǾnį beyt  

ػ٤ٞب اُّ٘اي ٤ِ٘ا ٠ُْٝ ان ك    

أٌُاٍ                      ٠ً٘وٓ اُواقن٣ٖ ػِ        

minvālince Allāh teǾālā Ǿaķl virdi ve kelāmın gönderdi ķulluķla emr etdi ķulluķa lāzım el 

ve ayaķ göz ķulaķ gibi āletleri yaratdı pes Ǿibādetiçün yaratduġı ķula bu ķadar ālāt virdi 

ħilķatinden murād olan Ǿibādeti teysįr etdi ki Ǿilm ü Ǿameldür. Zįrā evvel aňlamaġa ķudret-

i semǾ ü baśar virdi ve kulluġa bedenį ālet virdi. Ŝāniyen bu māye-i mevhūbeǿi nice 

ķullanurlar ve bu yola nice giderler anı defter-i ķadįmin gönderüp [54a] bildürdi hidāyet 

irādetül-ŧarįķdür daħi yol göstermek nice ola ki هللا   ّٕ ا شٔٞق كٜك٣٘اْٛ كاٌرؽثّٞا اُؼٔ اٝ ذوٍٞ ُٞ ا ّٓ ٠ٝا
429

 

ٌُ٘د ٖٓ أُرّو٤ٖ ٠ٛكاٗ
430

كٌمتد تٜا ٠هك ظاءذي ا٣اذ ٠تِ 
431

 gibi nice āyāt vardur bunı taĥķįķ ider ve 

mefessirūn ٕاُهؼٖٔ ػِْ اُوهإ ـِن االٍٗا
432

 taķdįminde daħi bu mefhūmı buyurmuşlar ki 

insānuň ħalķ olunmasından murād Ķurǿān ve Ǿameldür taķdįm anuňiçündür. Meger kişi 
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 Necm, 53/39. Ayetin manası: “…insan için, çalışmasından başka bir şey yoktur.” 
427

 el-Aclûnî, age., I, s. 132. Anlamı:  
428

 Zâriyât, 51/56. Ayetin manası: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”  
429

 Fussilet, 41/17. Ayetin manası: “Semûd kavmine gelince, biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar 

körlüğü tercih etmişler…” 
430

 Zumer, 39/57. Ayetin manası: “Yahut, ‘Allah beni doğru yola iletseydi, elbette O’na karşı gelmekten 

sakınanlardan olurdum’ demesin.”  
431

 Zumer, 39/59. Ayetin manası: “[Allah, şöyle diyecek:] ‘Hayır, öyle değil! Ayetlerim sana geldi de sen 

onları yalanladın…” 
432

 Rahmân, 55/1,2,3. Ayetlerin manası: “Rahmân, Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı.” 
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insiyyet ĥükmüni bıraġa bu aǾżāyı maĥallinde ķullanmaduġı içün 
433

 ķabįlinden ola ًاالٗؼاّ

ol zaman ٝٓا اٗا تظاّلّ ُِؼث٤ك
434

 ĥükmünce ĥaķ kendüni Ǿibādet ü raĥmetiçün yaratmış iken 

kendüni cehennem içün maħlūķa olan ġüruh-ı şeyāŧįne ķatup االٔلاق ٠ٓوه٤ٖٗ ك
435
  olurlar ve 

ol şeyāŧįn śıfatın giydükleri içün anlardan olurlar ٖ٤ِا٤ٖٚ االًٗ ٝاُّع
436

 āyeti bunı gösterir. 

Pes ُٝوك لنأٗا ُعّْٜ٘ ًص٤ها
437

 āyeti ile iǾtirāż eyleme lākin bunı āyāt-ı evlādaki ĥaśra ve bāķį 

āyāta taŧbįķ eyle ve raĥmet ħuśūśunda ُْٜٝمُي ـِو
438

 ve كؽٍثرْ اٗٔا ـِو٘اًْ ػثصاا
439

 gibi āyetlere 

nažar eyle ve daħi ُٝوك لنأٗا
440

‟dan śoňra istįnāfen هِٞب ال٣لوٜٕٞ تٜا ُْٜ
441

 ve ّاُٝٔىي ًاالٗؼا
442

 

buyurduġunda ve bunları cehennem ehli olan cinnįleriyle getürmekde ve śoňra getürüp 

Ǿaŧfda įmā vardur ki bunlar ol cennete girmelerinde İmām-ı aǾžām sākit olup cennete 

duħūllerinde naśś-ı ķāŧıǾ olmayan cinnįler śıfatına ve şeyŧānįler ħilķatine girdiler bu aǾžā-i 

meźkūreyi ķullanmaduķları içün ve insiyyet şükrüni bilmeyüp tenezzül ķabūl etdükleriçün 

cinnįler taġlįb olunup inse taķdįm olundı ve Ǿilm-i maǾlūma tābiǾ olup 
443

 ُٕٞ أُاء ُٕٞ اٗأىٚ

dedükleri ehle maǾlūmdur ذكتّه (…) ammā müntehįye her ne maķūle iħtiyār ki žuhūr ide 

kesb ü tefvįżle anı kendüden menǾ ide ve maĥv ķıla ve bile ki Ĥaķķ’uň aňa iħtiyār idüp 

lāyıķ gördügi elbette kendü iħtiyārından nāfiǾdür.  

     ًهڭهإ ًٝه ِرات٘كٙ تٞق    

تٞق ت٘كٙ ٣ا ظ٣ٞ٘كٙ ػاهثد     

[54b] ٕڭها kesr-i kāf-ı ǾAcemile aġır dimekdür. Burada murād aġır yorıcı ve yabca gidici 

dimekdür. ِٖراكر ivmek ِراكد māżį ِراتك mużāriǾ ِٙرات٘ك ism-i fāǾildür. ٖظٍر dilemek ظٍد 

diledi ظ٣ٞك diler ٙظ٣ٞ٘ك yine ism-i fāǾildür ke-źālik ٖ٣اكر bulmaķ ق .٣ات٘كٙ ,٣ات٘ك ,٣اكد َٞ  fetĥ-i vāvla تَ

mużāriǾdür. Zįrā mużāriǾüň āħirinüň mā-ķabli elbette meftūĥ gerek māżįde iki sākin ya üc 

sākin gerekdür. MaǾnā eger aġır yorıcı eger Ǿacūl ola Ǿāķıbet arayıcı bulucı olur hemān 

himmet-i Ǿāliye gerek yorġunluķ süstlük gerekmez ki ŧālibüň rūĥı bir beyże-i nāsūtįdür ki 

içinde şāhbāz-ı lāhūtį vardur. Eger müǿmin vaŧanın unıdup yuvaluķ idüp ten yuvasını 

taǾmįre muķayyed olup rūĥ yumurdasını decācevār baśup ŧurmazsa yiydin olup maǾnā 

yavrısı fāsid ü żāyiǾ olur. Pes fetret-i ŧālibe ķatı yaramazdur ki śavma vü dāǿim dūn 
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 A‟râf, 7/179. Ayetin manası: “…hayvanlar gibi…” 
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 Fussilet, 41/46. Ayetin manası: “…[Rabbin] kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.” Burada Allah’ı 
ifade etmek için “ben” anlamında “ ٗاا ” yazılmıştır.  
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 İbrâhîm, 14/49. Ayetin manası: “…zincirlere vurulmuş” 
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 En’âm, 6/112. Ayetin manası: “…insan ve cin şeytanlarını…”  
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 A’râf, 7/179. Ayetin manası: “Andolsun biz birçoklarını cehennem için var ettik…” 
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 Hûd, 11/119. Ayetin manası: “…ve bunun için onları yarattı…” 
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 Mu‟minûn, 23/115. Ayetin manası: “Sizi boşuna yarattığımızı mı sandınız?”  
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 A’râf, 7/179. Ayetin manası: “Andolsun var ettik…” 
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 A’râf, 7/179. Ayetin manası: “…kalpleri olup da bunlarla anlamayan…” 
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 A’râf, 7/179. Ayetin manası: “…işte onlar hayvanlar gibi…” 
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 Anlamı: “Suyun rengi kabının rengidir.”  
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namāzına ve sükūtla devām-ı źikre müdāvemet gerek ve loķması mümkin oldukça ĥelāl 

gerek ve muśāĥibi elbette śuleĥā gerek ķıyāsın it ki bir kimse senüň sevmedügüň ile āşinā 

olsa ĥaž ider misin   ٖٓ ّٕٝتاهلل ٝنٌُٞٚ ٣ٞاق ٕٞ٘ٓ ؼاقّ هللا ٝنٌُٞٚ ُٝٞ ًاٗٞا اتاءْٛال ذعك هٞٓا ٣ٞٔ
444

 āyeti 

Ǿulemāya kāfįdür ki kişiyi yıķan da yapan da muśāĥibidür aňlayana bu ķadar tefhįm yeter 

ki āyet ŧıbaķınca müslümān olan Allāh düşmanı ile sevişmez imiş babası da olursa imdi 

muĥabbetsüz müǿminle ve śāliĥle ķarābet żāyiǾ ve ķarābetsüz muĥabbet nāfiǾ imiş ki 

kāfirüň vāriŝ-i ķarįbi müslümān olsa yā müslümānuň ķarįbi kāfir olsa ķarābet-i muķarrere 

iken mįrāŝdan maĥrūm olur.  

٠ًٍ ٟتهٌه ًٞ ٠چٕٞ ٤ّٗ٘     

٠ًٍ ٠ن٣ٝ ذْٞٛ ٠ت٤٘ ػاهثد      

 gelür şāź dimişler. Ĥalįmį de ٤ّٗ٘ك oturmaķ fetĥi ve kesri cāǿiz olanlardandur. MużāriǾi ّٗرٖ

eydür gāh nūnı giderüp ٤ِ٘ك daħi dirler. ٕق٣ك görmek māżįsi ق٣ك gelür. MużāriǾi  ت٤٘ك gelür. 

[55a] şāźdur. ٘٠ت٤  muħāŧabıdur yā vaĥdetçündür ًٍ٠ ‟de MaǾnā çün bir kesüň maĥallesinde 

oturasın Ǿāķıbet bir kimsenüň yüzin görürsün. İmdi kūy-ı cānānda muntažıran ŧālib olana 

dildār dįdār gösterüp cān göziyle şühūd idersin kūydan murād اُوِة ت٤د هللا ĥükmünce 

göňülde dāǿimā ol eve giren ve çıķana gözci olup bekleyen ve nā-maĥremi ġayret-i įmānla 

süren bir gün ol ħānede cemāl-i maĥbūb-ı ĥaķįķįyi görür.  

   Cennet-i kūyuň yolın Firdevs-i aǾlādan geçer  

   Źāt-ı ĥaķķı isteyen dünyā vü āħirden geçer    

    

ٛه نٝوـاى ٤ٓ٠ٌ٘ ٠چٕٞ وچاٛ     

تا آب پاى ٠ػاهثد ا ٗكن نٌ         

٠ٓ .kāf-ı ǾArabįnüň fetĥi ile ķazmaķ ve ķoparmaķ ve bir nesneǿi çıķarmaķ ً٘كٕ  mużāriǾde 

edāt-ı ĥāldür. ً٘٠ ٠نٌ .kelimesinüň muħāŧabıdur ً٘ك ,  تا .kelimesinüň muħāŧabıdur نٌك ,

burada ُ٠ا  maǾnāsına. Zįrā vaśl kelimesi ǾArabįde ُ٠ا  ile taǾdiye ider. Ve bu ķāǾide dāǿim 

 gibilerde  ķıyās ķıl. MaǾnā bir ķuyudan ki her gün ŧopraķ ķazasın Ǿāķıbet bir pāk śuya ته ,در

irersin. Hem ķanar u hem yunarsın. YaǾnį çāh-ı ŧabįǾatden ve ŧįn-i beşeriyyetden riyāżet-i 

tedrįciyye ile geçüp ve ol ħurd u āşām ŝıķletine lāzım gelen ħˇābdan ķurtulup vücūduň 

ķuyusundan bu āb u kili az az çıķarırsaň Ǿāķıbet āb-ı pāk gibi bį-reng ü bį-keder olan rūĥ-i 

ķuds-i muŧahhir ü muŧahhara ulaşup ol āb-ı ĥayātla Ǿömr-i dāǿim bulursın ammā Ǿacele ile 

defǾaten ķuyu ķazılmaz tedrįcile gerek.  
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 Mucâdele, 58/22. Ayetin aslı şu şekildedir:  تاهلل ٝا٤ُّٞ االـه ٣ٞاقّٕٝ ٖٓ ؼاقّ هللا ٝنٌُٞٚ ُٝٞ ًاٗٞا ٕٞ٘ٓ ال ذعك هٞٓا ٣ٞٔ

 manası: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları olsa bile Allah’a ve اتاءْٛ 

peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin…”   
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     ٟقن ٠ًلد پ٤ـٔثه ًٚ چٕٞ ًٞپ    

ٟػاهثد وإ قنتهٕٝ آ٣ك ٌه        

٠ًٞپ mużāriǾ ًٞپك  ħiŧābįdür kemā merre. تهٕٝ ,تهٕٝ آ٣ك lafžınuň mużāriǾidür. MaǾnā 

peyġamber Ǿaleyhi’s-selām didi ki çün bir ķapuyı dögesin Ǿāķıbet bir baş görürsün. YaǾnį 

Ǿālem-i ķalb ki melekūtįdür bāb-ı melekūta ulaşuķdur ciddile urdusaň ol ķapudan Ǿālem-i 

lāhūt Ķāf’ınuň ǾAnķā-yı lā-mekānı baş çıķarup śaĥrā-yı cānda cevelān etse gerek.  

  قن ِٚة وٕ قأىٔا ذٞٛه قٝ قٌد     

       ًٚ ِٚة قن ناٙ ٤ٌٗٞ نٛثهٌد         

[55b] زدن urmaķ زد māżį وٗك mużāriǾ şāźdur dediler. ٕا٣ك ,آك şāź olduġı gibi. Ammā faķįr 

eydürüm bu ikinüň mużāriǾi māżį olan وق آك gerekken وٗك آ٣ك geldügi żarūretdür. Tedebbür. 

 emrdür edat-ı emrsüz. MaǾnā ŧaleb ur dāǿimā iki elüňi ki ŧaleb ŧarįķ-i Muĥammedįde وٕ

ħūb yoldāşdur ki Ĥaķ dilese evvel ŧaleb yolın açar andan murāđ ķapusın açar.  

ٝڭٚ  ٠ًٚ تٌلد ٝڭٚ تفآِٞ        

ِٚ ًٟهقٕ ڭ٤هٛهٌٞتٞ ٟتٞ         

٤٣ٞكٕت  ve ٟٞت  .emrdür ڭ٤ه .mużāriǾ şāźdur ٤ًهق ŧutmaķ ًهكرٖ .ķoķulamaķ maǾnāsınadur ًهقٕ ,

Ķoķulamaķ ŧut dimekdür. MaǾnā geh söz ve geh ebsemlikle geh ķoķulamaķla her cānibden 

şāh ķoķusın ŧut yaǾnį tekellümüňde ve sükūtuňda ve cümle evķātuňda naķd-ı Ǿömrüňi 

muĥāsib ve maķśūduňı murāķib ol beyża-i ķalbüňden himmet ü nažarı çevirüp ġayra 

döndürme ki anuň içinde nūr-śıfat ve şāhbāz-ķudret vardur. Levĥ-i dilden ġayrı merāmı 

tırāş idüp ħalķdan geçüp źākir-i ĥaķ ve nāsį-i sivā ol tā nāşį-i hevāǿ-i sivā seni aldamaya. 

Pes tevĥįd ü Ķurǿānı ve evśāf-ı raĥmānı ve niǾam-i bį-kerānı gāh söylemekle gāh sākiten 

vücūduňda ve ġayrįde olan ķudretini ve kemālini tefekkürle arayıcı ol ġaflet ü ihmāl ve 

kesl ü iştihā vü şehvetden śaķın tā maǾşūķ cemāli bir gün cilve ķılup seni senligüňden 

ķurta[r]ıp ceźbe-i 
445

ٓغ هللا ٠ُ  vaķtine sezā ide Cüneyd-i Baġdādį eydür murāķabe dersin 

kediden aldım nā-gāh bir gün bir fāre delügin gözedüp şikārına eyle teveccüh etdi ki ķılın 

ķımıldadmadı Ǿāķıbet avladı ol dem sırruma nidā geldi ki ey dūn-himmet ben saňa maķśūd 

olmaķda bir fāreden eksük degülüm. Sen insān-ı mükerrem iken kediden dūn olmaķ ġayret 

midür ki Mollā buyurur         

ًْ اوتّهٙ ًْ اوتىؿاُٚ اّ ٟا    

ٗثاِك ؼاني اوق٤ٗا ُٚ اّ ٠ً   

   

 ػاِوإ او قنق وإ ٗا٤ُكٙ اٗك
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 El-Aclûnî, age., II, s. 156. Anlamı: “Allah benimledir.”  
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   ًٚ ٗظهٗاظا٣ٌٚ ٓا٤ُكٙ اٗك     

Pes ŧālibe lāzımdur ki müdām ķavlen ve ķalben yād-ı ĥaķķile ola kendülügünden [56a] 

ġāǿib olup çıkıncaya deķ ve bilgil ki her śanǾat ehli birbirinden laŧįfdür debbāġ u cullāh u 

bezzāz u Ǿaŧŧār gibi Ǿulemā cümleden laŧįfdür Reşaħāt’de eydür ŧālib-i ĥaķ cümleden 

elŧafdur Allāh.  

   Ey dįde Ǿacāyib gör bunda Ǿaceb olmaz kim  

 MaǾşūķile bir Ǿāşıķ vuślatda iken herān 

  

 Ne ansuz ola bir dem ne ola aňa maĥrem  

 Hem vāśıl u hem mehcūr hem đāĥık u hem giryān  

آٙ ٌهق  ٤ٛ٠ٖ ٓىٕ ذٞاو ٓالُ    

 قنق ظٞ ٝقنق ظٞ ٝقنق ٝقنق 

٠ٓالُ .den nehydür kemā merre‟وٗك ,ٓىٕ ‟de yā maśdariyyedür. ٞظ emrdür. Māżį ظٍد 

mużāriǾ ظ٣ٞك‟dür kemā merre. MaǾnā āgāh ol melūllükden śovuķ āh etme. Ĥarāret-i Ǿaşķla 

derd iste. Pes ĥaķįķat Ǿālemi açılup vech-i maǾānį görünmedi diyü śovuķ āh etme derd iste 

derd ki saňa yüz göstere dermān elbette musaħħirdür zįrā cümle kilįdlerüň ve baġlularuň 

miftāĥı derddür andan ayrılma ki müşkilātuň ĥal olup şekden arınasın ve Ǿurefā dedi ki 

derdsüz ħudā-perestlük ٙاكها٣د ٖٓ اذفم اُٜٚ ٛٞا
446

 ĥükmünce hevā-perestlükdür.      

٠قنقناٛهًى ٗثاِك چاِ٘ ٠ٚاػد ت  

ٚٔ ٍٓرإ ٌٝهًهقإ ٝت                ٌآإ ًعآٍد ٠ٗاُ         

    

ٍ ٔؼة ًّد ٟتٍا ًان ٟا    ّٝ ًٚ ا    

ِك ٌفرٖ ًمِد تؼك وإ تٌّاقٙ         

٠تٍا، تٍ  nicedür. ًان kāf-ı ǾArabįle iş ve maślaĥat ve śanǾat u ħıdmetdür. ٙتٌّاق ve ًّٙاق ism-i 

mefǾūldür. ًمِد māżįdür. MaǾnā ey çoķ işler ki evvel güc oldı śoňra açıldı ķatılıġı geçdi. 

YaǾnį ŧalebüňde vesveseye ve ķayd-ı dünyāya ve mevāniǾe uġrarsaň nevmįd olma 

muĥabbetde ħulūśuňı imtiĥān içün Ǿāşıķı gögsünden yiterler hemān Ǿāşıķ oluncaya deķ 

iltifāt eyleyüp andan śoňra ķıŧǾa  

  Āl eyledügüň göňlümi alıncaymış  

ĥükmünce yıķıl ŧurma bize görünme bu yoluň cefāsı çoķdur döyemezsin diyü bahāne 

uydururlar ve senden tażarruǾ isterler ki taĥammül idüp döyesin ferd  

Ne ķadar cevr [56b] iderseň cāna minnet güzelüm 

                                                           
446

 Furkân, 25/43. Ayetin manası: “Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü?...” 
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Nāzdur çünki viren ĥüsn-i metāǾına revāc  

Ammā ol aġu içirirler lākin balı hemān Ǿaķabince biledür. Pes ِٞج ّٕ ٝاٌرؼ٤٘ٞا تأثهٝاُ
447

 ile 

Ǿāmil olup zārlıķla namāza dürüş az demde ĥażret-i kārsāz bu inkisār u ıżŧırārla olan 

niyāzuňı incibār u vüsǾate döndüre ki  niçe gedālar daħi sāye-i saǾādetüňde muġtenim 

olalar ve Ĥātem ü Ķārūn’a daħi minnet ü iltifātuň olmaya.
448

 

    

٠قن ػ٤ُ َٝٗٞ ٍٝٓر              ٠ا٣اّ ذ٘ي قٌر                  

٠ٍٛر ٤ًٟٖ ٤ًٔا  هانٕٝ ً٘ك ًكانا                      

    

ـهاَ ٠ذهاَ ٝٓ ٠اٗكن٣ٖ نٙ ٓ  

كانؽ ٓثاَ ٠قّ اـه قٓ ذا                 

 ŧırnaķla ŧırmalamaķ dişle didmek ve ـها٤ِكٕ .yunmaķ ve ķazımaķ ve lāzım da gelür ذٞا٤ِكٕ

ıśırup ķoparmaķ ve ķaşımaķ ve ķazımaķ gāh lāzım da olur bu iki kelime emrdür. Edāt-ı ĥāl 

dāħil olmuş tevbe vü Ǿamel ħuśūśunda taǾcįl idüp tesvįfi ķosın mevti ķarįb bilsin diyü 

anuňiçün ٓ٠ذا قّ آـهق  buyurur. MaǾnā bu yolda yönel ve ŧırmala yāħūd yönel ve ŧırmalan. 

Tā āħir deme dek bir dem fāriġ olma. YaǾnį ķaşın ķurun ķazın sürin yönüň ol cānibe olsun 

tā āħir bir ser-rişte vü ser-çeşmeye iresin. Ebyāt   

ال ٝ ٌٍَٓ ٠پ٤ه چٕٞ ٣اكر    

 ٝنٗٚ ٣ٌكّ لظٍد ٝ ظٞ ٌٍَٓ        

 

ظمب ػّن آ٣ك ٟچٕٞ ال ٝتٞ                 

اِٝا٣ك ٟـاى پا ًٟه ِٞ          

  

ٟٝن ٤ٗا٣ك ٓؤ٣ٍد ال ذي ٝپٞ          

ٟٝ تپٞ ٟق٣ٌه تعٞ ٟنٝوظا           

Meşhūrdur ki Ǿilmi ve śanǾati olan ac u muĥtāc olmaz bilürsün ki yerler ü gökler ve şems ü 

ķamer ve riyāĥ u enhār heb bize ħıdmetkār olunca inśāf odur ki biz de meǿmūr olduġumuz 

ħıdmete Ǿömri ħarc-ı vaķf ideyüz ü niçe ĥayvānāt bizüm ħıdmetimüz çün yaradılasan biz 

ġāfil olup kendümüze žulm etmeyeyüz ki 
449

ِك٣ك ٠ُٝٔىٖ ًلهذْ إ ػمات  ŧıbaķınca küfrān-ı niǾmet 

olana yaraķlanan ġaźābdan ve kesbsüz olmaġın iflāsdan ħalāś yoķdur.  

                                                           
447

 Bakara, 2/45. Ayetin Manası: “Sabrederek ve namaz kılarak [Allah’tan)] yardım dileyin…” 
448

 S1 nüshasında buraya “mim” harfi koyulmuştur. Bu “mim” Ü ve N nüshalarında “Beyt-i Hâfız” başlığıyla 

yer almaktadır. S1 ve S2 nüshalarında ise beyte yer verilmediği için herhangi bir şekil yer almamaktadır.  
449

 İbrâhîm, 14/7. Ayetin manası: “…Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.” 
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٠ناظٞ ًٚ وٝ ٣ات ٠ٛٔهٛ [57a] ٓكق      

اؼك ٠ٛٔكّ ْٝٛ قنق ظٞ ٣ات                  

ٝاو aślı وٝ ’dur. ٖ٣اكر'den mużāriǾ ٣اتك gelür. ٣٠ات  ħiŧābıdur. MaǾnā bir yoldāş iste ki andan 

meded bulasın. Eyle yoldāş ki hem-nefs ü hem-dil ü hem-derd ola. Tā ĥażret-i eĥadi 

bulasın. YaǾnį ŧālibe hem-nefs gerekdür tā birbirine ķol ķanat olup ِٟوٞاُثّهٝاُر ٠ذؼاٝٗٞا ػ
450

 

ĥükmünce ķaŧǾ-ı uķubāta muǾįn olalar.  

 ٤ُي ٛه ًٔهاٙ نا ٛٔهٙ ٓكإ   

 ؿاكالٕ ٝ ـلرٚ نا اڭٚ ٓكإ    

 .gelür ـٞات٘كٙ ism-i mefǾūldür. İsm-i fāǾil ـلرٚ uyumaķ ـلرٖ .dan terkįbdür’ًْ ً٘٘كۀ ناٙ ,ًْ ناٙ

 nefy-i māżįdür. MaǾnā lākin her yol azdurmışı yoldāş bilme ġāfil ve yatanları āgāh ٓكإ

bilme ŧālibįseň śarrāf ol śāĥib-i vaķtle vaķtin yetürmüşi seçegör ve ehl-i hevāyla yār olma 

tā seni Ǿālį iken alçaķ idüp cehālet śaĥrāsında ser-gerdān ķalmayasın.  

او ٣انإ تك تٚ  ٠ٍٛد ذٜ٘ا٣     

   ٤ٗي ٣اتك چٕٞ ٤ّٗ٘ك تك ِٞق                                     

Vāv-ı aŧfla ٠ٍٛد ٝذٜ٘ا٣  olunca ħalķdan yād u Ǿalāķasuzluk  yigdür dimekdür ki luġatde ٍٛد 

yüz ve yuva ve ġarįb ve bį-ħˇįşdür ki kimseye müntesib olmaya. Ammā vāv-ı Ǿaŧfsuz  ٍٛد

٠ٜا٣ذ٘  olunca ٍٛد var yaǾnį mevcūd dimekdür tenhāluk yig olur yār-i bedden dimekdür. 

MaǾnā yalňuzluk ve vaĥdet ve Ǿuzlet yigdür yaramaz yoldāşdan. Eyüler ki yaramazla ŧura 

yaramaz olur.  

تهاقن ًْ ٤ّٖٗ تا٣ان تك ٟا     

      ٣ان٣ك تكذه تٞاو ٓان تك       

Beyt  

ٝت٤ه ؼٙه ِؼان ٠ٗلً اكؼ    

ٌاوقَ وّٓهقٝان ٠ًٞن ٓ   

YaǾnį sülūk yoldāşı bulamaz iseň bāri yalňuz ol nādān śohbetinden ħalvet yigdür. Tā ki 

aĥmaķuň (…) nefsinüň bed-rāyiĥası seni de bārid ü bed-bū ider. İmdi  االٌر٤٘اي تااُ٘اي ػالٓد

االكالي
451

 ŧıbaķınca kişinüň boşluġuna Ǿalāmet her umūra ķarışup her yerde bulunduġıdur 

ŧālib kendüni genc-i ferāġatde genç gibi śaķlayup nā-cinsler sohbetinden ķaçmaķ gerek 

[57b] tā ķulaġı dinc ola herkesüň kendü derdi yeterken il belāsına da ŧuş olmaķ 

ĥamāķatdandur ve Ǿalāmet-i reddür müǿmin-i ĥaķįķį odur ki źikr ü fikrin ħıdmet-i ĥaķķa ve 

āħiret emrine ħarcaya şuġle māniǾ olacaķ ħas ü ħārı nār-ı tevĥįdle yaķa ana ķarnında tenhā 

                                                           
450

 Mâide, 5/2: Ayetin manası: “…İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın…” 
451

 Anlamı: “İnsanlarla ünsiyet kurmak iflas alametidir.” 
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olduġuňçün kimseden cefā çekmezdüň meǿkel ü meşrebüň yine nerende idi ve ecel yine 

seni tenhālayup yer ķarnına yalňuz girseň gerekdür pes bu iki baŧn arasına taǾalluķ-ı fāsid 

ķatup beş on günçün yerüňi od itme ve dimişler ki ĥaķla āşināluķuň Ǿalāmeti ehl-i 

dünyādan firār u istikrāhdur cifeden (…) nūr gibi ve nuķūş-ı ġayrı ve nifāķ u buġż u ĥasedi 

terk etmekdür ve źikr-i ĥaķķa māniǾ olan eķāribe Ǿaķārib ve ehl ü evlāda aǾdā vü zebānį 

dimişler ve ħāŧır-ı fülāniçün keŝrete ķarışup vāķıǾasın açup sırrın fāş iden ĥaķ gözünden 

düşer ve sır açanda ĥāl ķalmaz nite ki müsrifde māl ŧurmaz.  

اٌراق ٌٝهٌُّه ٓثاقؿ٤ه پ٤ه             

پ٤ه نِاق ٠ُٝ ٠پ٤هًهقٕٝ ٗ     

Pįrden ġayrı kimse üstād ü ser-leşker olmasun. Felek ve dünyā pįri degül irşād pįri. YaǾnį 

sāliküň muķtedāsı mürşid gerek. Yoķsa dūd-ı gerdūn ve mürūr-ı şühūrdan ve kürūr-ı 

dühūrdan śaķalı aġaran degül ki ķalbi ķatı ve ġalįž ü ķāsį ola aňa Ǿārif ŧıfl da dimez belki 

ĥayvān u cemād dir zįrā eŧfālde teslįm ü ĥayā vü ħavf vardur. Ammā bį-baśįret yaşluda ĥırś 

u ĥamāķat marażı vardur ki sārįdür. İmdi ٚ٣ر ًّهًْ نٝٔ َّ ٖٓ ٣م اظٍِٞا ػ٘ك ً
452

 ĥadįŝ-i şerįfi 

ŧıbaķınca yaķınlıġından leźźet alup uyanduġuňa ķarįb ol özüňi ten anı cān anla cānsuz 

olamaduġuň gibi ansuz olma tā mürşidüň ĥaķįķat-i źātına iresin lākin ٍّؼ ٠اُرٞك٤ن ٓغ اُ
453
  

ĥükmünce sende cehd gerek ve illā saǾy etmezsen saňa mürşidüň himmetinüň teǿŝįri ŝebāt 

ŧutmaz ve taķlįd ü riyā [58a] ehlinden ictināb farżdur ki anlar muđillerdür ŧālibi münkir 

idüp mürşidden ayırurlar.  

   پ٤هتاِك ٗهقتإ أٌإ   

 ذ٤ه پّهإ اوًٚ ڭهقق اؤًإ     

 .üň kāf-ı ǾArabile‟ًهقق kāf-ı ǾAcemile mechūlidür ڭهقق .lafžından ism-i fāǾildür په٣كٕ ,پّهإ

MaǾnā göňüllerüň nerdübānı pįr ü mürşiddür. Oķ neden uçar yay kuvvetinden. Mürşid 

ķabża-i ķudretüň kemānıdur. Eger ķalbine girerseň seni perrān idüp oķ gibi menzile uçurup 

bir anda evc-i aǾlāya irüp hedef-i murāda yetürür tā mažhar-ı esrār u manžar-ı ġaffār olup 

sırr-ı kün-fekāna vāśıl ve maķām-ı vilāyete nāyil olursun.  

Beyān-ı ān ki ŧālib-rā her-āyįne mürşid lāzımest 

پ٤ه ا٣ٖ ٌله ٠پ٤هنا تٌى٣ٖ ًٚ ت        

   ٍٛد تً په اكد ٝـٞف ٝ ـطه   

 bisyār dimekdür پً .dür‟تٌى٣ٖ emr ًى٣٘ك iħtiyār etmek ve öründülemekdür. MużāriǾ ًى٣كٕ

kemā-merre. MaǾnā pįr öründüle bu sefer pįrsüz āfetlü ve ķorķılı ve ħāvf u ħaŧarlu yoldur 

                                                           
452

 Hadisin manası: “Görüntüsü size Allahı hatırlatan kimselerin yanında oturun.” İbn Mâce, Zühd, 4. “Sizin 

en hayırlılarınız o kimselerdir ki görüldükleri zaman Allah hatırlanır.” hadisinden alıntılanmıştır.  
453

 Anlamı: “Muvaffakiyet çalışmakla elde edilir.” 
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pür-hirās bir cezįre-i miĥnetdür. YaǾnį rāh-ı Ħudādan śaǾb yol yoķdur. 
454

ٍّث٤َ   اُك٤َُّ شْ اُ

ŧıbaķınca refįķsüz ŧarįķa gitmek muĥāldür. Pes bir reh-şināsuň emn-i pākine śıdķ u 

ħıdmetle yapışup varluġuňı ve vesāvisüňi anda fānį ķılagör tā saňa ĥażret-i Ǿaleyhi’s-

selāmuň Ebūbekr Śıddįķa virdügi هللا ٓؼ٘ا ّٕ الذؽىٕ ا
455

 beşāretin vire ve her ĥālüňde hevādār-ı 

vefadār u ķafadāruň ola.  

ا٣ٖٔ ٟٝاققنآقن     

             هكّ قنػّن ٓؽٌْ وٕ                  

ٚٔ قِٖٔ                                      ٓرهي او ؼ٤ِ

    ًٚ ٖٓ ٣ٔٞقّ ا٣ٖ ٔؽها                

SaǾādetin bulup anuň žıll-ı hümāveşinde rahatla ķaŧǾ-ı menzi[l] idesin.  

ًٟهچٚ نٙ ت٤ْ ٗاى قان    

ٟؼي چٚ تاى قانهللا ٓ   

ًٚ تانٛا ذٞ نكرٚ ٠إٓ نٛ     

ٚٔ  ٟهالٝو ٠ت   قنإ آِلر            

  .delürmek ve ĥayrān olmaķ اِلرٖ .edāt-ı cemǾdür niçe kerre dimekdür ٛا .kerre dimekdür تان

 gelür. MaǾnā ol yolı ki اِٞت٘كٙ gelür. [58b] İsm-i fāǾil اِٞتك ism-i mefǾūldür. MużāriǾ اِلرٚ

niçe kez gitmişdüň ķılāvuzsuz o yolda yine ĥayrānsın ve şaşıcısın hįc gitmedügüň yola 

niçe gidersin. Eger gider derbend-i bilāda ŧutulup vücūduňı telef ü żāyiǾ idersin hem 

menzilden ķalursın.  

ٚٔ اٝ ته ذٞ ًٍٞ        ًهٗثاِك ٌا٣

           تً ذها ٌه ًّرٚ قانق تاٗي ؿٍٞ                             

 .kaf-ı ǾAcemįle nādān ve yoġun ve tā śalaķ ve ķaba ādemdür. Ĥarf-i nidā maĥźūfdur ڭٍٞ

Ey gül dimekdür. Ammā Ĥiśārį’de eydür kaf-ı ǾArabį olursa arka yaǾnį püşt maǾnāsına 

olur pes bu maǾnāda ķābildür ki anuň žıll-ı ĥimāyeti ve cell-i Ǿināyeti saňa arķa olmazsa 

seni başı çevrinmiş ŧutar vesāvis-i şeyŧāniyye yāħūd mürşid gölgesi üstüňde olmasa idi ey 

aĥmaķ u ķaba vü maġlūb kişi seni dįvler āvāzı çoķdan ĥayrān iderdi yaǾnį mürşidüň nažar 

u ĥirāseti sen bį-ħaberüň üstüne nāžır olmayaydı çoķ dįv-sįret ādem şeyŧānları saňa śūret-i 

śalāĥ u sünnet ü cemāǾatden görinüp śūret-i ĥiyel ü ħudaǾla seni menzile irgüreyin diyü 

Ǿaķluň uġurlayup dürūġla seni rāh-ı ĥaķdan aparup memkūr u güm-rāh iderler ammā 

mürşidān-ı melek-sįretler ٣ؽلظٞٗٚ ٖٓ آه هللا
456
  Ey bi-emrillāhi ķuvvetiyle žāhir ü bāŧınuňda 
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 Anlamı: “Önce arkadaş, sonra yol.” 
455

 Tevbe, 9/40. Ayetin manası: “…‘Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber…’” 
456

 Ra’d, 13/11. Ayetin manası: “Allah’ın emriyle onu korurlar.” 
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dįdebān olursa ne dįv ü ne nefs ü ne münkirān seni ifsāda yol bulamaz zįrā pįrüň nažarı 

şihāb-ı ŝāķıb gibi ٖنظّٞ ٤ِا٤ٚ
457

 olup anları ŧard idüp saňa necm-i hüdā olur.     

ٟٗلً ق٣ٌٞد ٝپهٗعْ ٛك    

٠نظْ ق٣ٌٞد ًان ٗعْ تِ   

 

نٝق ٟهالٝو ٠ٛهًٚ قننٙ ت     

ناٙ ٔك ٌاُٚ ِٞق ٟٛهقٝ نٝو                

 üň mużāriǾidür. MaǾnā herkes ki yola ķulavuzsuz gide her iki günlük yol aňa yüz'نكرٖ ,نٝق

yıllıķ olur. YaǾnį pįrsüz bu ħaŧarlu yolda iki günlük menzili yüz yıl çalışsaň kesemezsin. 

Ammā menzil-şināsa teslįmle uysaň bir sāǾatde [59a] niçe biň merĥale alursın.  

ٌٝٛ إُكف ٠اِٚة اُكّن اـ     

  ٝاِٚة اُلٖ ٖٓ أؽاب اُؽهف          

٠اـ 'de yā-i nidā maĥźūfdur ٣٠ا اـ  dimekdür. ٌَٛ ٝ,  ِٛ ٌْ ٝ ٖٓ dimekdür. ٖاُل’de elif-lam cinsdür 

 nüň cemǾidür śanǾat dimekdür. MaǾnā ŧaleb eyle dürri'ؼهكٖ ,ِؼهف .dimekdür ًَ كٖ

ķardāşum śadef ortasından. ŚanǾati iste śanǾatler ıslarından. YaǾnį Ǿāķil maŧlūbunuň evvelā 

ehlin bulmak gerek tā murādınuň ĥaķįķatine ulaşa yoħsa serserį ve derbederį ŧālib meçhūl-i 

muŧlaķ olmaķ żarardur ki aĥvāl-i ŧarįķa münkir ider 
458

ّٝ ٓا ظِٜٚ  ĥükmünce أُهء ػك

bulamaduġı içün nesne yoķ śanur. Baĥrde māhį çoķdur ammā elbette mālik olup āhvāl-i 

śaydı ehlinden görmeyen ĥūt-ı bāǾiŝ-i ĥayātı ele getüremez imdi cehdle her nesneǿi 

maĥallinden iste debbāǾdan Ǿıŧr isteme derziden papuş isteme.  

ٚٔ ِاٛإ ِٚة ٛهقّ ِراب      ٌا٣

وإ ٌا٣ٚ تٜره واكراب ٟذا ِٞ   

 emr maǾnā ِراب mużāriǾ ِراتك ivmek ِراكرٖ .emrdür تّراب ve ِراب .yaǾnį ……dimekdür ِٚة

şehler gölgesin iste her dem Ǿacele eyle tā ol sāye ile āfitābdan yigrek olasın. YaǾnį Ǿārifler 

ki maǾnā şehleridür anlar sāyesinden ayrılma ve sözlerin diňle tā güneşden raħşān olasın.  

 ٜٓه پاًإ قن ٤ٓإ ظإ ّٗإٓ   

 قٍ ٓكٙ ااّل تٜٔه قُفِٞإ         

 .mużāriǾ. MaǾnā pākler sevgüsin cānuň içinde dik ّٗاٗك .oturtmaķ ve aġac dikmekdür ّٗاٗكٕ

Göňül virme illā dil-ħōşlar muĥabbetine yaǾnį beyt-i ķalbüm cennet olsun derseň ķadd-ı 

ŧūbā-yı maĥbūb ki şecere-i sidre-i müntehādur anda dik ve ķalbüň burcunı dil-ħōşān 
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 Mülk, 67/5. Ayetin manası: “…şeytanlara atılan taşlar…” Ayetin aslı “ٖنظٞٓا ٤ُِّا٤ٚ” 
458

 Anlamı: “Kişi bilmediği şeye düşmandır.” 
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mihrine maŧlaǾ eyle tā ٝاِههد االنٖ ت٘ٞن نتّٜا
459

 ĥükmünce vücūduň bir nūr ola imdi Ǿārifleri 

sev tā dāreynde anlar maķāmında olasın suǿāl eger Ǿāriflik ĥāli ķalbįdür. [59b] Śūretle 

bilinmez anlarla nice olayın dersen cevāb her kimüňle ki muśāĥib ü hem-meclis olduķda 

ķalbüňden hevā-yı dünyā vü şehevāt-ı fāside çıķa yerine fikr-i āħiret ü muĥabbet gele 

ķįllerüň yumuşaya göňül Ǿalāyıķdan paklana böylelerle ol ve ayrılma ki bunlar mis-i 

ķalbüňe iksįr-i aǾžam u kimyā-yı ekberdür. 
460

٣رٚ  .bu maǾnādur اظٍِٞا ػ٘ك ًَ ٖٓ ٣مًه ًْ نٝٔ

İmdi murāduňı aradan çıķarup anuň dāmen-i pākine yapışup murādına mürįd ol tā saňa 

faķr sebaķın ve Ǿaşķ dersin oķıdup sendeki Ǿāriyet olan māye-i ĥaķķānįi saňa mülk idüp 

ebedį Ǿazl ü redden ķurtulasın ve cihānuň güft ü gūy ve āmed ü reft dādgįr ġavġasından ve 

nevāziǾ-i beşeriyyeden ķurtulup ĥaķāyıķ-ı eşyāyı -görüp merātib-i vücūdı kemā  ٠ٓاٛ ٠ػِ

kān bilüp sıyaġ-ı muħtelifenüň aśl-ı vāĥide rücūǾın aňlayup cümlede ĥaķįķatü‟l-ĥaķāyıķı 

ve sırr-ı vaĥdeti şühūd idesin.  

نا ذٞ وٝق ٟـكا ٟنٝتعٞ ٣ان        

ـكا ٣ان ذٞ تٞق ٟچٕٞ چ٘إ ًهٝ                

ْٝ  gider نٝق gitdi نكد gitmek نكرٖ ْٝ  ,َن  bā ve cimüň żammıyla تعٞ ikisi de emrdür تَُه

ٟڭهق .ikisi de emrdür تعٞ ,ظٞ mużāriǾ ظ٣ٞك māżį ظٍد .dendür‟ظٍرٖ  kāf-ı ǾAcemįle eger 

ǾArabį ile ķābildür. YaǾnį eyle olsaň yāħūd ehl-i ĥaķķı muśāĥib itseň ĥaķįķatde ĥażret-i 

ĥaķķ yāruň olur. MaǾnā Yüri bir Ħudāyı yār iste. Çün anuň gibi olasın Ħudā yāruň ola. 

YaǾnį teslim-i śıdķ ü iǾtiķādla derūndan ehl-i Ĥaķķı iste ve yollarınca git tā anlar ŧuyduġın 

ŧuyup Ĥaķķa yaķın olasın   

Der-śoĥbet-i merdān 

ـك]ا[ ٠ّ ٛهًٚ ـٞاٛك ْٛ ّٗ     

ا٤ُٝاذا ٤ّٗ٘ك قن ؼٙٞن            

 gibi kemā-merre. MaǾnā her ki diler ħudāyla hem-meclis قاٗك ,قاٍٗرٖ ķāǾidedür ٤ّٗ٘ك ,ٍّٗرٖ

ola. Otursın ĥużūr-ı evliyāda. Kemā ķāle (a.s.m) اناق ٖٓ [60a]  َٛإ ٣عًِ ٓغ هللا ك٤ِعًِ ٓغ ا

ف ّٞ اُرٕ
461

 yaǾnį ĥużūr-ı ĥaķda dāǿimā ĥāżır u manžūr-ı ĥażret-i nāžır-ı ķādir ve meydān-ı 

ĥaķāyıķda sāyir olmak dileyen bir maġz-ı vücūd u vācidü’l-mevcūduň ĥużūrunda ĥissį vü 

maǾnevį yaǾnį cismi vü ķalbi vü śuveri vü sįreti yaǾnį muĥabbeti vü iǾtiķādı ĥāżır olup 

dem-be-dem Ǿilm-i ledün esrārın anuň śıfātı kitābuňdan okuyasın. Reşaħāt’da eydür ĥażret-

                                                           
459

 Zumer, 39/69. Ayetin manası: “Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır…” 
460

 Hadisin manası: “Görüntüsü size Allahı hatırlatan kimselerin yanında oturun.” 
461

 Mevzu hadis. Anlamı: “Allah ile oturmak isteyen, ehl-i tasavvuf ile beraber otursun.” Konuk, Mevlânâ 

Celâleddîn Rûmî, Fîhi Mâ Fîh, Haz. Selçuk Eraydın, İstanbul: İz Yayıncılık, 2015, s. 131.  
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i Mevlānā buyurur kim bir gün melūl u ġamgįn idüm defǾ idemedüm nā-gāh bir kimse 

çıkageldi eydür. Beyt  

  ǾĀşıķlarile yār ol ķıl Ǿaşķı iħtiyār  

  Her kim ki Ǿāşıķ olmaya olma anuňla yār  

Ve didi ki bu beyt ile Ǿamel iden bir saǾādet bula ki ebedį şeķāvet görmeye ve bu maǾnāya 

Mollā buyurur ki  

    ٖٓ ًإ ُٚ ػّن كأُعًِ ٓصٞاٙ

   ٖٓ ًإ ُٚ ػوَ ا٣ّاٙ ٝ ا٣ّاٗا         

  

٠قن ؼٙٞن ا٤ُٝا ًه ٌٍِٗ  

٠ًِ ٠ٗ ٠واٌٗٚ ظىىٔ  ٠ذٞٛالً                      

َ ًهقٕ ve ٤ِ٤ًٍكٕ ve ٤ًٍفرٖ ٍِ ًُ  ve  ًَهقٕ ٤ًٍُ  żamm-ı kāf-ı ǾAcemile üzmek ve قُن ق٣كٙ  .

üzülmek maǾnāsınadur. Burada murād üzülmekdür. ٌٚٗوإٓ ًٚ ,وا’dür. Üc kelimedür. ٣ا’lar 

heb ħiŧābiçündür. ٗ٠ٚٗ ،  ikisi de ālet-i nefydür. MaǾnā ĥużūr-ı evliyādan eger üzülesin 

helāksin. Zįrā cüzsin kül degülsin. Zįrā evliyā ĥaķįķatü‟l-ĥaķāyıķ ile ķāǿimlerdür ki senüň 

źātuň ol ĥaķįķatüň nūrı pertevidür ki cemįǾ esmāyla cümle şeyǿe tecellį etmişdür. Ebyāt  

  Ol yüce źātı pāk bį-çūndur  

  Ne derūn-ı cihān ne bįrūndur 

   

Mažhar-ı vaśfıdur anuň çe vü çün  

  Ĥüsni mücellāsıdur birūn u derūn  

YaǾnį senüň tenüň ve rūĥuň ve ķalbüň ki cüzlerdür ictimāǾına vücūd dirler eger bu cüzleri 

ĥażret-i ĥayy-ı ķayyūmda yaǾnį vücūd-ı muŧlaķuň miyānında ŧarĥ idüp anda maĥv-ı śırf 

olasın ķaŧre deryāya düşmüş gibi Ǿayn-ı deryā [60b] olasın cüzǿiyyet-i źilletden ķurtulup 

kül olasın ve illā eczā-[yı] kimyā üstād eliyle bişüp vücūd baķırıyla tekrar ķaynayup nefd 

olmayınca ser-māye-i Ǿömrden aśśılı bāzār muĥāldür imdi śūretüň baķırın āteş ü tevĥįd ü 

fenāya virmeyince külden cüdāsın ve żāyiǾsin ve źikr ü riyāżet ü Ǿibādet śuyıyla bu vücūd-

ı ħayālį ve fikr-i sivāǿį cenābetinden yunmayasın ārį degülsin nār-ı caĥįmle ķāl olmalısın 

yā bunda yaķ yoħsa anda yaķarlar.  

[ٟچٕٞ ]ِٞ   
462
قٝن او ؼٙٞن ا٤ُٝا        

ٚٔ قٝن او ـكا            قن ؼو٤ود ًّر

                                                           
462

 ِٟٞ  : - S1, S2.  
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Çün evliyā maĥżarından ıraķ olasın. Ĥaķįķatde Ħudā’dan dūrsun. Zįrā evliyā serāy-ı ħāś 

ķapusınuň aġaları ve ĥücre-i ħāś maĥbūblarıdur ve Ǿarāyis-i ħudādur ve fevāris-i meydān-ı 

اٝ اق٠ٗ
463

‟dur anlardan ıraķ ĥaķdan ıraķ ve ser-gerdān-ı bādiye-i firāķdur.  

تاَ ذا ٠اَٛ ٓؼ٘ ٠ْ ٤ّٗ٘ٛ        

ٝ ْٛ تاَ كرا ٠ْٛ ػطا ٣ات   

MaǾnā ehline ķarįb ol tā hem istedügin bulasın. Hem ŧarįķ-i ehl-i fütüvvet olasın. YaǾnį 

bustān-ı evliyādan mįvedār olam dirseň śūretden geçenlere yaķįn ol tā saňa daħi bu vücūd-ı 

beşeriyye aġacı dünyā bāġına ķanķı mįve içün dikilmişdür gösterile ve seni vücūduň 

baġına żābiŧ ü bāġbān ideler tā ħār ħāşāk ve aĥcārdan arż-ı beşeriyyetüň arıtup ķābil zirāǾat 

olup cennet-i ķalbüň ذ اًِٜا ًَ ؼ٤ٖ ٠ذٞٔ
464
  ĥükmünce her sāǾat bir gūne mįve-i muĥabbet ve 

ŝemer-i maǾrifet vire yaǾnį eyülere uygun taķlįdle de olursa taĥķįķe vesiledür nāgāh bir 

gün yalanuň gerçek olur Kimyā’da eydür baħl yaramaz marażdur Ǿilāc olmaz illā riyāyla 

ve istiĥyāya taķlįdle pes hemān tek śuleĥāya taķlįd ile żarar virmez śoňı taĥķįķe çıķar pes 

taķlįdle źikr iden mürāǿįi śūfįye daħl idüp zinhār yorġurma [61a] nāgāh varup feseķaya 

taķlįd iderek dibelik ehl-i tevĥįd ve śalāĥdan dūr idersin 
465

 ٖٝٓ اظِْ ٖٓٔ ٓ٘غ ٍٓاظك هللا 

āyetinüň taĥķįķince ķalb-i müǿminde ĥaķ mezkūr olmaġın ve bu ķulǾede nevbet-i pādişāhį 

çalınmaġın menǾ etmiş olursın senden ažlem kimse olmaz. Ehl-i inśāf bilür ki hįc bir 

śanǾatuň ibtidāsında ĥaķįķat müyesser degüldür. Elbette ibtidāsı ġaraż-ı fāsid ü riyāyladur. 

 dur elbette gürūh o[r]tasındaki hāc ĥacdan ķalmaz öňi yider ve ardı sürer’أُعاو ه٘طهج اُؽو٤وٚ

imdi 
466

شهج ّٕؽثد ٓٞٔ  ĥadįŝi ile Ǿāmil uyanıķlara hem-nişįn ol ki deryāya cįfe-i nā-pāk da اُ

düşse eyyāmla baĥrde maĥv olup eyyāmla baĥrlik śıfatın ŧutar ŧāhir ü muŧahhar olur ammā 

deryāya ulaşmayup yerinde ķalan bir ķazan śuyı bir ķaŧre mürekkeb ķara ider ve bir ķaŧre 

necis murdār ider pes fāsıķuň cinsi ile muħālaŧası ikisin bile murdār ider ve rengüňe boyar 

bārį ehl-i fenādan ayrılma ve anlarla aķ sülūk eyle ki ħāk-i pāk murdār śuyı pāk ider.  اُ٘عاٌح

ال ذٍروّه ُعه٣إ أُاء
467

  

ـالف ٠قن٣ٖ ذٖ ت ٠ٓؼ٘ ٠ظإ ت              

      ٍٛد ٛٔچٕٞ ذ٤ؾ چٞپ٤ٖ قنؿالف                

٠ك ,قن  maǾnāsına ٖا٣ bu dimekdür. ٖچٞپ٤ aġacdan nesne. ؿالف cemįǾ lügat[d]e kütüb-i 

ǾArabiye vü ǾAcemiye’de Ǿāmmeten ķın ve žarf ve ķapaķ ve örtü maǾnāsına muśarraĥdur. 
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 Necm, 53/9. Ayetin manası: “…yahut daha az…” 
464

 İbrahim, 14/25. Ayetin manası: “O her zaman meyvesini verir…” 
465

 Bakara, 2/144. Ayetim manası: “Allah‟ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak edenden kim daha 

zalimdir…” 
466

 İmam Malik, Muvatta, Camiü‟l-Hadis, 36. Hadisin anlamı: “(Edepsizle) arkadaşlık kişiye tesir eder.” 
467

 Anlamı: “Necaset akan suda durmaz.” 
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MaǾnā maǾnāsuz cān ten içre ġılāfsuz ķılıc gibidür aġacdan ķın içinde yaǾnį cān ki ten 

Ǿālemine gele öz vücūduňda olan maǾnāsından ħaberdār olmaya belki śuver-i cismānįye 

kemāl-i iştiġāl ile bir mertebeye vara ki śūreti seyrinden ĥayvān gibi teşaħħuśa ķādir 

olmaya ve çalışup kendüyi var śanduġı ħayālātı nažarından ķaldırup bir źāta yönelmeye ki 

cümle mevcūdātı anuň mecālįǿ-i cemāli ve merātib-i kāyināt-ı [61b] vücūd anuň merāyā-yı 

kemālidür ve dūn-himmet olup mirǿātin āb u gile ve dünyā-yı esfele döndürdügiçün anuň 

denāǿet ü küdūretine boyana şeksüz ol cān bu tende bir zerrįn ġılāf içre çūp pāredür mā-

dām ki ten ķınındadur nidügin kimse bilmez. Ammā 
468

اُصها٣ه ٣٠ّٞ ذثِ ‟de  ّْٜٗ٣ؽٍثٕٞ ا ْٛٝ

٣ؽٍٕ٘ٞ ٔ٘ؼا
469

  ŧıbaķınca kendüleri ħūb śanan ziştlerüň bāŧını žāhir olunca bilinür ki nedür 

imdi merkeb çāňına ve çuluna aldanduġı gibi žāhirle ķalma. İçüň ħulūś-ı muĥabbetsüz iken 

ķışrla aldanma ve belki ķul iki ħıdmete geldi biri Ǿibādetle žāhirį taŧhįrdür.  ّٖ ٓاؼِود االًٗ ٝاُع

470
 budur biri bāŧınį taŧhįrdür ĥüsn-i niyyet ve iħlāśla cemįǾ aķvāl ü efǾāl ü aĥvālde اال٤ُؼثكٕٝ

471
 budur pes ķulluġı Ǿibādete ve Ǿibādeti iħlāśa ĥaśr etdi. Ǿİbādet ٝٓا آه ااّل ٤ُؼثك ٝ هللا ٓف٤ِٕٖ

bulunsa iħlāś bulunmasa ķaftānuň ārį bedenüň murdār ķalur ki beden libās gibidür ādemįsi 

rūĥdur dimişler ki bir tācir Hind‟[d]en yük getürse ibrişim diyü açmadan bāzāra 

getürdükde kepenek ü şal çıksa ne mertebe ĥacālet ve ziyān çeker pes burada ŧāǾat yükün 

getüren žalūm u cehūl iħlāśı riyādan śıĥĥati fesāddan seçmeyen elbette maĥşerde beyne’l-

enbiyā ve’l-evliyā açduķlarında seyyiǿāt çıķsa ana ne mertebe ħusr u ħıźlān u ĥırmān irer 

ve anlar şehādetiyle nihāyet olan Ǿaźāb nice olsa gerek imdi ٚالا اؼّة هللا ػثكا ٣ٕهؼٚ ػ٤ٞت
472

 

ĥükmünce kendü vücūduňuz yükün bunda iken miftāĥ-i esmāǿ-i uśūlle açmayasuz ve 

bāŧını nedür bilmeyesüz pes Ĥaķ nāķıd-ı baśįr maĥżarına iletecaguň ķumaşı bunda yoķla 

kim kem ise tebdįl idegör andan yola gir ve illā sermāye-i Ǿömrüň كٔا نتؽد ذعانذْٜ ٝٓا ًاٗٞا

ٜٓرك٣ٖ
473

 ĥükmünce yol araduġuňiçün ĥarāmįye gider aśśısuz [62a] ķalursın ve cehenneme 

lāyıķ olursun bu maǾnāyı ižhāran buyurur ki  

     ذا ؿالف اٗكن تٞق تا ه٤ٔد اٌد   

       چٕٞ تهٕٝ ِك ٌٞـرٖ نا اُد اٌد          

                                                           
468

 Târık, 86/9. Ayetin manası: “Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!” 
469

 Kehf, 18/104. Ayetin manası: “Ve onlar, güzel ameller işlediklerini zannediyorlar.” 
470

 Zâriyât, 51/56. Ayetin manası: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”  Ayetin 
aslı şu şekildedir: “ٕٝٝاالًٗ اال٤ُؼثك ّٖ   ”ٓاؼِود اُع
471

 Beyyine, 98/5. Ayetin manası: “Hâlbuki onlara hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri 

emredilmişti.” 
472

 Anlamı: “Allah bir kulunu sevdiği zaman ayıplarını ona gösterir” Hadis “Allah bir kuluna hayır murat 

ettiği zaman,  ayıplarını ona gösterir” anlamındaki benzer bir ifade ile el-Aclûnî, age., I, s. 69. ‘da yer 

almaktadır. 
473

 Bakara, 2/16. Ayetin manası: “Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu 

bulamamışlardır.” 
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Taķdįm ü teǿħįr vardur aślı اٌده٤ٔد  ٠ذا اٗكنؿالف تٞق ت ‟dür. YaǾnį ol tįġ-i çūpįn ki rūĥ-i bį-

maǾnādan Ǿibāretdür mā-dām ki beden ķınındadur ķıymetlüdür ehl-i žāhir anı tįġ-i 

cevherdār śanur çün ecel ķabżası ol cān ķılıcı ķabż idüp ķabżasından çeke ol dem ĥaŧeb-i 

caĥįm u ĥaśab-ı cehennem olmadan ġayrıya yaramaz neye uġraduġın anda bilür ki hem 

bahā etmez hem rüsvāy u hem-muǾāteb hem-muǾaźźeb ü muǾāķeb olur.       

   ذ٤ؾ چٞپ٤ٖ نا ٓثه قنًانوان   

اٍٝ ذا ٗڭهقق ًانوان تٌ٘ه      

 iletme cümlede fetĥ-i bāyladur ٓثه ilet تثه iletür fetĥ-i bāyla تهق iletmek żamm-ı bāyla تهقٕ 

 تٌ٘ه mużāriǾ ٌٗهق miŝli ٌٗه٣كٕ baķmaķ ٌٗهٌرٖ lafžınuň müşteķātına beňzemek içün ته٣كٕ

emrdür evvelüň ًانوان ceng dimekdür śoňraki ًان maślaĥat  وان (…) tecnįs-i tāmdur. Aġac 

ķılıcı ceng içine iletme evvel baķ. Tā āħir işüň fāǿidesüz feryād olmaya. Pes cānuňda 

sikke-i maǾnā yoksa ġılāf-ı śūrete aldanup bende emįr-i kārzārım diyü atılma tā nār-ı 

firķate yanmayasın.  

           ًهتٞق چٞپ٤ٖ تهٝ ق٣ٌه ِٚة  

     قن تٞق أُاي پ٤ُ آ ٣ا ٚهب   

 ,آ .dimekdür ِٚة ًٖ .uň mużāriǾidür'تٞق vavuň fetĥi ile sükūn-ı vavla olan تٞق .emrdür تهٝ

 üň elifi bāya döner. MaǾnā'آكٕ  daħi gelür. Bāyla kesr-i ħāŧıriçün ت٤ا .lafžınuň emridür آكٕ

eger cānuň ķılıcı aġacdan ise yüri bir ġayrısın iste. Eger elmāsdan ise ilerü meydāna gel 

śafā vü ŧarābile. YaǾnį cānuň bį-maǾnā ise śāĥib-i maǾnā Dāvud-miŝāl ٝاُّ٘ا ُٚ اُؽك٣ك
474

 ve 

mažhar-ı pür-kemāl-i umūr dileye ĥadįd-i beşeriyyetüň teslįm [62b] eyle ola ki nefesi 

körügi ile seni  ٖلًههللا ٠هِٞتْٜ ٝظِٞقْٛ اُشْ ذ٤ِ
475

‟a mažhar idüp āteş-i tevĥįdle kānūn-ı 

muĥabbetde ķaynadup seni bir tįġ-i ābdār ide ki ķaŧǾ-ı efkār-ı māsivā vü defǾ-i vesāvis-i 

hevā idüp niçe żueǾfāya daħi ķafādār u muǾįn ve hevādār olup ŧarįķ-i ĥaķ ĥarāmįlerinden 

ķurtulup ve ķurtarup ķıyāmet kārzārına debend-i dünyādan cān-ı bį-maǾnā ile varmayasın 

ve bu kār-ħāneden ol meydāna varduġuňda cenneti ķılıcuňla alasın.  

ٚٔ ا٤ُٝاٌد       ذ٤ؾ قن وّناق ـاٗ

 ق٣كٕ ا٣ّإ ِٔا نا ٤ٔ٤ًاٌد         

 zerre düzecek وّناق ـاٗٚ düzici وّناق وقٙ .didükleri demir gömlekdür ٓؽّهًد وقٙ ǾArabca ونق

yer Aħterį maǾnā vü cān ķılıcı evliyānuň cebe-ħānesindedür. YaǾnį ķalbindedür himmet 

iderlerse aġacuň cevheri demir olur ve demirüň ķılıc olur. İmdi anlar sohbetinden ayrılma 

ki anları görmek size kimyādur ki aħlāķ-ı zemįme-i beşeriyyeňüz baķırın altun iderler ve 

                                                           
474

 Sebe, 34/10. Ayetin manası: “…demiri ona yumuşattık.” 
475

 Zumer, 39/23. Ayetin manası: “…Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah’ın zikrine karşı 
yumuşar.” Ayetin aslı şu şekildedir: “شْ ذ٤ِٖ ظِٞقْٛ ٝهِٞتْٜ ا٢ُ لًههللا”  
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mis-i nābuňuzı cevher-i nā-yāb iderler ve ĥarāmįlerden śaķınuň ki naķd-ı gözi daħi żāyiǾ 

iderler ammā evliyāya ħıdmet iki cihānda zaħmet ü đalālden ħalāśdur. Cümle kümmel bu 

sözde müttefiķlerdür.  

ٟٞ ٌ٘ي]ٝ[ ٔفهٙ ٝٓهٓه ًِٞهذ          

ًٟٞٛه ِٞ ٠چٕٞ تٕاؼة قٍ نٌ   

Kütüb-i ǾArabiyetde ٔفه büyük ŧaşdur. ٙٔفه vāĥididür. CemǾ ٔفٞن gelür. ٌ٘ي ǾAcem‟de 

muŧlaķ ŧaşdur. İżāfetü‟l-Ǿām ile‟l-ħāś olmak ķābildür. ن٤ٌكٕ ن٤ٌك māżį نٌك mużāriǾ ٌ٠ن  

muħāŧabıdur. Yā-i ħiŧābįyle. MaǾnā eger ŧaş ve ķaya ve mermer olasın. Çün śāĥib-i dil[e] 

eresin gevher olursun. YaǾnį ķalbüň ne ķadar ķatı ve ġalįz ve ķasį ve bį-źevķ ve cāmid ve 

pas olsa her geh ki sevk-i Ǿināyetle bir kāmile iresin anuň nažar u nefes-i [63a] iksir-miŝālį 

ķatı göňlüňi mumdan daħi nerm ider gevher ider ve Ħōca Bahāǿeddįn buyurur dāǿimā 

ehlullāh ile muśāĥabet Ǿaķl-ı meǾādı arturur ve ŧarįķe taķlįd ile giren iħlāś u cehdle ider[se] 

elbette taĥķįķa irer mütekeffilim dirdi.  

 ٗان ـ٘كإ تاؿها ـ٘كإ ً٘ك    

    ٔؽثد ٓهقاٗد او ٓهقإ ً٘ك          

 lafzına taħfįf içün ulaşdı ٓهقإ ki edāt-ı mefǾūlidi ħaźf olundı. Tā را .idi ٓهقإ ذٞنا aślı ٓهقاٗد

vav daħi düşdi. MaǾnā gülüci od baġı da rūşen ve gülüci ider. Merdān-ı Ħudā śoĥbeti seni 

merdānlardan ider. ٕٗان ـ٘كا tefsįrde güneş ü ay u kevākibdür dir aślları nārdur ve bu sebze 

vü et ü mįveler bunlaruň gerdiş ü teǿŝįrindendür ķaçan hevā seĥābdan Ǿuryān olmaġla 

bunlar ħandān ola pür-ħandān ve küşāde olup ezhār u sebze vü etile müzeyyen olur ke-

źālik mirǿāt-i ķalb merdāna ĥakįķat güneşini bį-seĥāb ŧulūǾdadur ħıdmet ü teslįm ile ol 

ķalbe giren ŧālibe de anuň żiyāsı doķunup şitā-i cehlle bį-berg ü bį-bū iken ħūb-rū vu ħōş-

bū olur ķalbi شْ ذ٤ِٖ هِٞتْٜ
476
  ŧıbaķınca müleyyen olup ķābil-i neşv ü nemā olur ammā çāh-ı 

inkārda ķalup śaĥrā-yı ķalb-i kāmile girmeyenler ebedį žulmet-i cehāletde ve zemherįr-i 

đalāletde ķalurlar. İnkāruň ise bāǾiŝi ġāliben bį-źevķ olan Ǿayb arayan ķāl u ķįl ehl[i] ile 

muśāĥib olmaķdur. اُؽمنًٔا ٌؽ٠ٔ ظا٠ٓ هكي ٌهٙ اُّاك٠ 

٤ِ٠ؿ إٓ تٞق ًهچٕٞ تؤٌٝٓٞ    

       ٠اوٛىان تٞ اُٜٞاٌ ٠هٛت      

  

ٟقُٝد ٔؽثد چ٤ٖ٘ پ٤ه               

ًٟٓ هِة ذهاٌد ا٤ًٍه          

                                                           
476

 Zumer, 39/23. Ayetin manası: “…sonra kalpleri yumuşar…” Ayetin aslı şu şekildedir: “… ثم تلين جلودهم

 ”…وقلوبهم
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          ؼهف ـٞق تهذهاَ نٝو تهٝو                       

   ٌثن كوه ٝ قني ػّن ٓٞو   

 

ػّن تفٞقخ ٌاوق ٠وٓ           

    ٝوػال٣ن ٓعّهخ ٌاوق         

Der-nehy-i muśāĥabet-i müddeǾiyān u müzevirān 

ظاَٛ ٤ِه٣ٖ ٌفٖ ٠قٌٝر     

   [63b] ًْ ِ٘ٞ ًٚ ٍٛد چٕٞ ٌْ ًٜٖ                   

٠قٌٝر ‟de yā-i maśdariyyedür. ًٖٜ köhne bir maǾnādur. Eski dimekdür. ِٞ٘ emrdür. ٖ٤ِه٣ 

ŧatlu ٌٖف burada fetĥ-i sin żamm-ı ħāyladur. MaǾnā köhne muvāfaķat içün ŧatlu sözlü 

cāhillik dostluġın az işit ki ol eski yıllamış ķattāl aġū gibidür. YaǾnį aĥvāl-i ehl-i sülūkdan 

bį-naśįb ü bį-ħaberlerüň sözi ŧatluysa da ıraķ ol sevişme ki  ا اٍُِّإ  ٝك٠ ا٤ُٔٙه ّٓ كٔٔىٝض تٚ ػٍَا   

وٗات٤ه ٝؼ٤اخ
477

 ŧıbaķınca daħi vücūdı muĥabbet balına küb olmamışdur. Ancaķ  ْٜٗال٣رعاٝو ا٣ٔا

ذهاه٤ْٜ
478

 ĥükmünce ĥaķįķat-i įmāndan behresüzlerdür ancaķ taķlįdle laķlaķa-i lisāndur.  

٠تىتإ ـكا تهٌر ٠ذاً     

٠ا٣ٖ ٤ٍٗد ٌٓه ٛٞا پهٌر                  

Pes böyleler sohbetinden ķac ki nāgāh vesveseleri aġūsı saňa da teǿŝįr idüp seni yoluňdan 

ķoyup sırr-ı vaĥdetden maĥrūm etmeye anuňçün buyurur.  

ًه٣فد ٠واؼٔوإ تٌه٣ى چٕٞ ػٍ     

ـٞاٜٗا ًٚ ن٣فد ٠ٔؽثد اؼٔن تٍ     

 تٌه٣ى .mużāriǾ kafuň żammı ve kesri müstaǾmeldür ًه٣ىق māżį ًه٣فد ķaçmaķ ًه٣فرٖ

emrdür. MaǾnā aĥmaķlardan ķac ǾĮsā (a.s) ķaçduķı gibi ki aĥmaķ śoĥbeti çoķ ķanlar döker. 

Aĥmaķ aňa dirler ki maǾķūl sözi ve ĥaķ nuśĥı ŧutmaya ve muķteżā-yı ŧabǾından dönmeye 

belki erenlere inkār u Ǿinād u muħālefet Ǿādeti ola eyleler mürşidden fāǿide vü Ǿāǿide 

almazlar mā-dām ki bilgülerin bıraġub teslįm olmazlar pes böylelerden ķaçmaķ sālike 

farżdur böyleler rūĥ-ı ķudsįi mürde ķılur ve böyleler muśāĥiblerin daħi ĥayvān ider.  

  Olmaġıl ehl-i hevā yoldāşı  

  Śoĥbet-i ĥaķķa gerekmez nāşi  

Pes 
479

شهج حإُؽث ٔٞٓ  mıśdāķınca žālime vü fāsıķa ve meftūn-ı dünyā olan buħalā-i aġniyāya 

ķarışma ki maraż-ı maǾsiyyet cüźām gibi [64a] sārįdür ki Ǿābid-i pāk-dili śoĥbet-i müfsid-i 

                                                           
477

 Anlamı: “Dille bal karışmıştır, gönülde de yaban arıları ve yılanlar vardır.” 
478

 Kirmânî, Şerhü’l-Kirmânî alâ Sahihü’lBuharî, XIX, 49. Anlamı: “İmanları gırtlaklarından öteye geçmez.” 
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nā-pāk [ü] fāsid ider ve burc-ı ķalbdeki şems-i aşķ u māh-ı muhabbete küsūf u ĥusūf 

irgüren žulme meclis-i nā-cinslerdür ki seni kendü boyaġlarına boyayup śıbġatullāhdan 

maĥrūm iderler ki ķara bir daġa aķ śu ķoysaň śuyı ķara gösterür. Pes kendü münkir olan 

saňa iǾtiķād mı baġışlar kendüde yoķ ne baġışlar ve kendü Ǿırż u dįnin śaçup śavuran senüň 

dįn ü Ǿırżuňı śıyānet ķıla mı öz nefs ü rabbin bilmeyen pelįd saňa ne taǾlįm ider imdi anlara 

ķarışup mezbeleye aķan ŧāhir śu gibi murdār olma ve dįn ü dünyāňı pür-żarar itme ve yil 

bir pāk nesne iken cįfeye uġrasa bed-rāyiĥa getürür nice fersaħ esüp savurmayınca 

kurtulmaz. Pes günehkāra vü śaĥib-i inkāra ve bį-Ǿaķl u bį-Ǿāra ve iki yüzli yāre muśāhib 

olma ki eyü iseň seni de kem ider śıfatına döndürür kem iseň iki kemden bir eyülük mi 

olur. Pes ĥażret-i Mūsā’ya taķlįd iden FirǾavn masħarası saňa kāfįdür. Ĥikāyet ĥażret-i ǾĮsā 

(a.s) śaĥrāda giderken bir aĥmaķ görüp ķaçdı ķavminden bir kimesne e[y]itdi neden 

ķaçarsın ǾĮsā eyitdi bir aĥmaķa rastgeldüm andan ķaçaram ol kes eyitdi mevtāları iĥyā ve 

aǾmāları baśįr idersin bir aĥmaķı Ǿāķil idemez misin ǾĮsā eydür söyleşdüm gördüm ki 

ķatǾan insāniyyete ķābil degül benden aňa fāǿide yoķ anuň bed-nefsinden bana żarar bārį 

olmasun diyü ķaçaram ki maraża şifā buldum ammā aĥmaķa firārdan ġayrı çāre 

bulımadum.  

          قٙ ٓهق قٙ ٓهق نا اؼٔن ً٘ك    

نٝٗن ً٘ك ٠ٗٞن ٝ ت ٠ػوَ نا ت            

 den nehįdür kemā-merre. MaǾnā’نكرٖ ,ٓهق lafžından taħfįfdür NiǾmetullāh ق٣ٚ .köydür قٙ

köye varma köy ādemi aĥmaķ ider ve Ǿaķlı nūrsuz ve revnaķsuz ider meşhūrdur ki bir gün 

köyde ŧuranuň [64b] Ǿaķlı eksilür hafta dursa Ǿaķlınuň rubǾı gider ay ŧursa hįc ķalmaz 

ĥażret (a.s) da ٍّْٞاق االػظ ػ٤ٌِْ تاُ
480
  buyurdı ve ĥükemā daħi ulu şehrlerde ŧuruň Ǿaķlıňuz 

arta didi kiçi ķaśabalarda daħi ŧurmaň Ǿaķlıňuz nāķıś olur. Burada köyden murād insān-ı 

nāķıś ve şeyħ-i ġayr-i vāśıldur sevād-ı aǾžam mürşid-i kāmildür mıśr-ı cāmiǾde her nesne 

bulunur anda daħi Ǿulūm-ı žāhire vü bāŧına bulunup sırr-ı Ķurǿān’a cild düşmüş ola ve ism-

i cāmiǾe mažhar olmuş ola ve tefriķa vü vesvāsdan arınmış ola pes buyurur ki  

ٗاِكٙ قٙ چٚ تاِك ٤ِؿ ٝأَ            

      قٌد قنذو٤ِك ٝ ؼّعرٜا وقٙ      

 de ism-i fāǾil maǾnā köy ne ola ulaşmamış وٗك ism-i mefǾūl وقٙ urur وٗك urdı وق urmaķ وقٕ

şeyħ ki taķlįde vü ĥüccete el urmuş ola. YaǾnį ķaŧresin baĥr-i Eĥadiyyete ulaşdurup 

ĥaķāyıķ-ı eşyāyı Ǿilmen ü Ǿaynen ü ĥaķkan şühūd itmemiş ola pes köriken baśįret ve ŧālib 

                                                                                                                                                                                
479

 İmam Malik, Muvatta, Camiü’l-Hadis, 36. Hadisin anlamı: “(Edepsizle) arkadaşlık kişiye tesir eder.” 
480

 El-Aclûnî, age., I, s. 297. Anlamı: “Size düşen ümmetin çoğunluğuyla hareket etmekir.” 
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degülken şeyħūħet daǾvāsıyla tezvįr dükkānuň açup delü gibi ħalķı başına üşürüp sebeb-i 

maǾreke ve bāǾiŝ-i kesret ola ve āh-ı serdini ħalķa kemend ve demǾ danesin duzaķ idüp 

tābiǾ olanı iżlāl ve olmayana ve ziyāret etmeyene ĥaķd u ĥased ü Ǿadāvet ider ve nuŧķ-ı 

evliyādan uġurlayup ħalķa nuśĥ u sālūsluķ śata muĥabbet ŧolacaķ dimāġa ĥubb-ı riyāset 

ŧoldurur. Li-muĥarririhi  

  Aldanma iltifāta gözetme śadr-ı Ǿālį  

  Mįzānda keff-i ħālį bālāya māǿilimiş  

anuňiçün anuň yanına varan bį-çāre köylü şehrli yanında ötemez yaǾnį nā-gāh bir Ǿārife ŧuş 

olur śūreti düzgün sįreti bozġun idügi āşikāre olup rüsvāy olur.  

    ؼهف قن٣ّٝإ تكوقق ٓهق قٕٝ     

وإ كٍٕٞ ٠ذا تفٞ]ا[ٗك ته ٤ٌِٔ        

 śāfį [65a] ķalb ٤ٌِْ mużāriǾdür ـٞٗك ,تفٞاٗك mużāriǾdür تكوقق ,قوقق uġurluķ etmek قو ق٣كٕ

dimekdür. ٍٕٞك mekr ü ĥįledür. MaǾnā dervįşlerüň baǾżı ıśŧılāĥātı uġurlar ol alçak kişi tā 

bir ġāfil ü aĥmaķ ve buna ol füsūndan oķuya yā ol ıśŧılāhlardan füsūn oķuya yaǾnį ol bį-

ħaber müddeǾįler baǾżı kelāmuň neŝr ü nažmından oķuyup mübtedįlere sizi yola ehl-i ĥāl 

ideyin diyü inandurup kendüye bende idüp yolı açuķken sükūnı şeş cihetden bend ü 

memkūr ider ħaberi yoķ ki ol müddeǾį ki Ǿizzet ü ĥürmet yükine ve iltifāta taĥammül 

idemeyüp ħalķuň iĥtirāmın bir nesne śanup efǾāl ü aķvālinde daħi riyāda taśannuǾ nacāķı 

ile öz ayaġın urup yoldan ķalur ķıyās eyle ķılāvuz böyle olunca ardına düşen n’olur ve 

mezbūr müteşeyyiħ-i żaǾįf kendüni Ǿālį görüp üzerine düşmeyen tāc u ĥırķa ile oyuķ gibi 

sövelüp esrār-ı ġurūrla ĥayrān ve şarāb-ı mekrle masħara-i şeyŧān u sekrān olur. Beyt  

 ٛهًٚ قنـههٚ ٗاذٔآّ تٞق   

         ـههٚ ته هكّاٝ ؼهاّ تٞق            

Li-şeyħinā Şemseddįn ķuddise sırruhu  

  Başa her seg simesüň derseň refįķ  

  Ħis gibi çoķluķ sövelme der ŧarįķ  

    

اشه ٠اٝنا ٗ ٟاو ـكا ٢ٗ تٞ  

      قػ٣ُٞ اكىٕٝ و٣ّد ٝتٞاُثّه               

Ne ĥaķķānį rāyiĥa var anda ne eŝer lākin daǾvāsı Şįt ü ǾĀdem’den artuķ Ǿaleyhimā’s-selām 

eger anda ħavf eŝeri olaydı gitmedügi yola gitdüm ve bilürem diyü dört meźhebde ĥarām u 
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maķŧūǾ olan kiźbi lisān-ı ĥāl
481

 u ķālle söylemezdi ve bilmedügi yola ķılāvuzluķ ve şeyħliķ 

gösterüp yol azdurmazdı ve bįǾat virüp ħaśmın çoġaltmazdı belki kendü Ǿayb u ķuśūrın 

ŧuyup cānını taħlįśe dürüşüb ķablubaġa gibi başını ħırķasına çeküp mücāhede vü seĥer ile 

noķŧā-i ġayrı śaĥįfe-i dilden tırāş idüp dįnį ķafŧānını kibr ü riyā vü sumǾa necāsetinden 

[65b] śaķınurdı ki evvelā ķıraǿāt-i Ķurǿān’uň ve śalātuň şarŧı ŧaĥāretdür śuveri eger 

maǾnevį pes śūfį ŧarįķinde fikr-i sivā vü beşeriyyet ü hevādan ayrılmasa kāmil ķatında 

cünübdür baĥr daħi anı arıdamaz meger terk ü maĥv śuyı ile yuna ve illā aňa vāy degül 

belki vāy ol cemāǾate ve namāzlarına ki imāmları cünüb ola ve bu maĥvla daħi olmaz belki 

śaĥįfe-i ķalbinden ve evrāķ-ı eşyādan cemāl-i bāķį muśĥafın oķuyup žāhir ü bāŧın bilmiş ve 

maǾnā-yı Ķurǿāniyye keşf etmiş ola ve illā beyt  

Mürşid olmaz muśĥaf-ı ĥüsnin revān etmezse şeyħ  

Kim imām eyler anı bilmez çü Ķurǿān’ı dürüst  

Anuňçün İmām Ġazālį ķuddise sırruhu’l-Ǿālā ümmį mürşid olmaķ yoķdur meger maǾnā-yı 

Ķurǿānı keşf etmege mālik ola buyurur  

  ق٣ٞ ٗ٘ٔٞقٙ ٝنا ْٛ ٗوُ ـ٣ُٞ   

وا٣كا٤ُْ ]ب[٣ًُٞ٣ك  ٠اٝٛٔ            

َنا gelür ٗٔا٤ٗكٙ nefy-i ism-i mefǾūlidür yaǾnį göstermemiş ism-i fāǾil ٗ٘ٔٞقٙ göstermek ٗٔٞقٕ َٝ , 

 kesr-i bā-i ǾArabile ziyāde maǾnāsınadur. MaǾnā dįv aňa daħi ت٤ُ dan muħaffefdür‟اٝنا

śūretin göstermedin büdelādanum daħi ziyādeyim dir. YaǾnį Ǿālem-i ĥaķįķatle Ǿālem-i 

žāhir arasında ġaybü‟l-cin dirler bir Ǿālem-i ħayāl vardur ikinci maķāmda śūfį ol berzaħa 

uġrar ki dįv perį ve cinnüň makāmıdur ve Ǿālem-i ĥaķįķat-i Muĥammediyyenüň 

serĥaddidür ki ötesi ĥaķįķatdür ol ĥaķįķate bu ervāĥ-ı nāriyye geçmek dileseler melāǿike-i 

Ǿılliyyįn şihāb-ı ŝāķıbla vücūdların yaķarlar baǾżı şeyŧānįler ol Ǿāleme girüp şeyāŧįnle dost 

olup mekr ü istidrāc ögrenüp ġaybdan ħaber virürler Ǿavām-ı hevām anı velį iǾtiķād idüp 

dįnden çıķarlar ammā müǿmin ٣٘ظه ت ٖٓ ٘ٞنهللاأُٞٔ
482

 ĥükmünce kehānetüň istidrāc idügin nūr-

ı Ǿirfānla bilüp َٚظاء اُؽن ٝوٛن اُثا
483

 feĥvāsınca nūr-i himmetile anuň nārını söyündürüp 

dįvini [66a] yaķarlar Ǿamelin ibŧāl iderler ammā nūrı żaǾįf olanlar münfaǾil ü muǾteķid 

olurlar pes ķanda vuśūl-i maķām-ı vilāyet ve ķanda įśāl daħi Ǿālem-i ġayb-ı cinne girüp 

şeyŧānı görmeyenler yaǾnį daħi emmāreden levvāmeye varmayanlar nice nefs-i kāmilelik 

daǾvāsın ider arada beş menzil daħi variken ki ehle maǾlūmdur.  

    ـهقٙ ٤ًهق قنٌفٖ ته تا٣ى٣ك   

                                                           
481

 Ĥāl: - S1, - S2, - S3.  
482

 El-Aclûnî, age., II, s. 264. Hadisin anlamı: “Mümin Allah’ın nuruyla bakar.” 
483

 İsrâ, 17/81. Ayetin manası: “…Hak geldi, batıl yok oldu…” 
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    ٗ٘ي قانق او قنٕٝ اٝ ٣ى٣ك    

 üňdür. MaǾnā ħurde ŧutar sözde’قاِرٖ ,دارد mużāriǾidür ًهكرٖ ,٤ًهق ŧutmaķdur قاِرٖ ve ًهكرٖ

bāyezįd üzerine ammā anuň derūnundan yezįd Ǿār ŧutar. YaǾnį ol nāķıś u müteşeyyiħ 

egerçi ķāl u ķįlde bāyezįdüň eksügin ŧutup kendüzini rāciĥ gösterür ve maķām-ı ĥālde 

cüneyd-i devrāna şühūd telķįn etmek ister ammā derūnuna baķsaň ĥubb-ı riyāset ü ŧaleb-i 

dünyā vü şehevāt u iştihā źevķiyle ŧolmuşdur ki yezįd yezđlikle pür-heves ķalbinden Ǿār 

idüp kendü küfrüne ıśınur.  

ٍٛد ٟات٤ًِ اقّ نٝ ٠چٕٞ تٍ    

ّٗا٣ك قاق قٌد ٠تً تٜه قٌر       

 nefy-i mużāriǾdür çün niçe maǾnā niçe ādem yüzli iblįs vardur. Pes ّٗا٣ك lāyıķ olmak ّٗا٣ٍرٖ

her bir ele el virmek olmaz. YaǾnį ol müteşeyyiħ ki žāhiri şerǾile muķallid ammā ķalbi 

ĥaķįķat-i şerǾden bį-ħaber şeyŧān enįsi olup niçe vilāyete lāyıķ māye-i Ǿālį-meşreb ü pāk gil 

vücūd-ı ferįd-i bülend-i himmet ü sāde dillerüň yollarına çalu olup menzilinden azıdup 

ħannāsluķ iderler ve kendülerüň cehlle rūĥı meyyit olmaġın kümmel-i evliyāyı lā-siyyemā 

cenāb-ı enbiyāyı ölü iǾtiķād idüp تَ اؼ٤اء
484
كِ٘ؽ٤٤٘ٚ ؼ٤اج ٤ٚثح   

485
 āyāt-ı Ǿažāmı ve  ٕٞ٘ٓ أُٞٔ

ال٣ٔٞذٕٞ
486

 ĥadįŝi االٓٞن كاٌرؼ٤٘ٞا ٖٓ اَٛ اُوثٞن ٠ٝالا ذؽ٤ّهذْ ك
487

 ĥadįŝinde kümmel yaǾnį [66b] 

evliyāǿullāh dimişken ve bu mefhūma eĥādįŝ [ü] āŝār bį-ĥad iken ve ĥażret-i Ebū Medyen 

Muĥyiddįnü‟lǾArabį ve Ebū Ŧālib-i Mekkį gibi sulŧānlar ricālüň bir gürūhı ervāĥ-ı 

muķaddesedür. Anlar anlardur ki öldükden śoňra rūĥları nūr-ı muśavver olup ħalķa ķarışup 

ħıdmet iderler dirken bunları inkār idüp ölü śanup ölüden ne feyż olur diyü maĥrūm olurlar 

ĥaķįķat-i insāniyeye cehllerinden ve insān bu śūret śanduķlarından kemā-merre تؽس  ٠ك

اُهٝغ
488

 pes ِهِٞتْٜ ٠ـرْ هللا ػ
489

 āyetine mažhar olup eşķıyā zümresine żamm olurlar 

bilmezler ki sālik fenāfillāh olunca kendü evśāfı gider nefsüň cehli yerine ķudretullāh gelür 

pes beķābillāh olanlaruň taśarrufı kesildi dimek taǾŧįl-i śıfātullāh‟a çıķar ve kemāl-i 

ĥumķlarından dimezler ki fülān velįnüň mezārına birķaç gün tecrübeten bārį iǾtiyād ideyin 

ve rūĥı içün baǾżı evrād u żiyāfāt ideyin yāħūd kāmiller kitāblarınuň her beytini aķdāĥ-ı 

ilāhį idüp şarāb-ı maǾānį ŧoldurmuşlar birķac gün kitāblarını eglence ideyin derūnuma ol 

mezārdan yā kitābdan bir zerre źevķ gelürse muǾtād olayın olmazsa yine inkār ĥāżır 

                                                           
484

 Bakara, 2/154. Ayetin manası: “…Hayır, onlar diridirler…” 
485

 Nahl, 16/97. Ayetin manası: “…Elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız…” 
486

 Anlamı: “Müminler ölmezler.” 
487

 El-Aclûnî, age., I, s. 75. Hadisin manası: “İşlerinizde şaşırdığınız zaman kabirdekilerden yardım 

isteyiniz.”  
488

 Anlamı: “Ruh bahsinde.”  
489

 Bakara, 2/7. Ayetin manası: “Allah, onların kalplerini mühürlemiştir…” 
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nesnedür dimez ĥattā ĥażret-i şeyħ ķuddise sırruhu vefātlarından muķaddem feyżi aśl 

bizden şimden geri isteň ki ĥayātımda ehl ü evlād u keŝretle taķayyüdüm var idi ķaçan ki 

murġ-ı cānum ķafeś-i bedenden ve āşiyān-ı tenden uça rūĥ-ı ķudsįmüň nūrı Ǿamelle bile 

gider dest-i ķudretde olurum siz benden isteyince ben de vehhābü’l-Ǿaŧādan isterim irāde 

490
 ŧıbaķınca vesįle olup teslįm ü iǾtiķādıňuz ķadar size feyż resān olurum ٝاترـٞا ا٤ُٚ ا٤ٌُِٞح

didi yine şāhidüm Allāh‟dur el-ān öyle oldı [67a] zinhār böyle münkirlerüň vaǾžların 

ŧutmayasuz zįrā kāmil ölmez belki tevĥįd-i esmā vü śıfātı maĥv u ŧams idüp tevĥįd-i źātda 

ķarār ŧutanlar źāt-ı Ĥaķla ķāǿim ü dāǿim olup ol Ǿālemüň ve bu Ǿālemüň mevcūdātını muĥįŧ 

ü ķābıż u bāsıŧ olurlar lākin beşeri[yy]etleriyle degül nitekim evvelden beşeriyyetleri yoġdı 

yine nār-ı vaĥdetile yoķ idüp nām u nişānlar vücūdı resminden geçüp ĥayāt-ı ĥayy-ı 

ķayyūm ile bāķį ve mutaśarrıf olurlar. Beyt  

  Var odur belki nefs-i emrde hemān  

  Daħi mülk-i Ǿademdedür bu cihān         

 

٠ٗهٌك ًً تك٣ٖ تٚ تٞ اٌُٜٞ    

٠تٌمن او اٌْ ٝنٌْ ذاتهٌ    

   

 ا٣ٖ ؼاٍ ٓؽاٍ لّ لقٕ ٤ٍٗد  

  ظى ٌٞـرٖ ٝك٘ا ِكٕ ٤ٍٗد   

Pes bu žulmet ü keŝāfet Ǿārını ve ĥicāb ile maĥcūb olan ķavm-ı şūm bu ĥālleri ķaldırup 

rūĥānį vü nūrānį ve bį-keder olan vücūd-ı pāküň aĥvālin nice derk ider ve murād żarar ise 

cehli ve ŧuymaduġı yeterken Ǿaceb nice inkār ider pes evliyā-i Ǿižāma irādet getüren 

cānlara lāzımdur ki śūreti pįre vāśıl da olmazsa ĥayātında diyecegi sözi bizimçün yazup 

ķoyup gitmişdür diyü rūĥına teslįm ile mücāhede ile yönelürse elbette ol pįrüň rūĥāniyyeti 

aňa teveccüh ü i Ǿtiķādı ne ķadar ise ol Ǿālemde feyz-i rūhānį ve Ǿilm-i rābbānį niŝār idüp 

ŧālibüň Ǿunśurı ve rūĥānį terkįblerin küdūrāt-ı ŧabāyiǾden pāk ü musaffā vü mücellā ider ve 

şįr-i māder ŧıflın nice perverįş iderse eyle besler pes müddeǾįlere yönelüp kendüňi yabāna 

atma egri yayuň oķı hedef-i maķśūda irmez ve śoň nedem aśśı etmez ve ġuśśası gitmez 

devletlü mürįd ki pįrine irādeti vü teslįmi muĥkem ola. 

آٝنق تاٗي ٝٗل٤ه  واٗي ٤ٔاق       

                        ذا كه٣ثك ٓهؽ نا[67b] إٓ ٓهؽ ٤ًه   

                                                           
490

 Mâide, 5/35. “…O’na yaklaşmaya vesile arayın…” 
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 dan vaśf-ı terkįbįdür. MaǾnā anuňiçün‟٤ًهٗكٙٔ ٓهؽ mużāriǾdür ٤ًهق .dendür‟ًهكرٖ aślı ٓهؽ ٤ًه

avcı śıķlıķ āvāzın getürür. Tā aldaya ķuşları. Ol ķuş ŧutucı yaǾnį müddeǾį baǾżı evliyā 

ıśŧılāĥāt ile śafįr idüp murġ-ı dil tālibi şikār idüp kendü ķafeś-i beşeriyyetinde dāne-i 

dünyā-i denįye aldanup maĥbūs olduġı gibi ol żaǾįfüň daħi Ǿömrin degirmen gibi ĥayrān u 

ser-gerdān geçürür. ٘هللا ػ٘ٚ أُرؼثّك تـ٤هاُؼِْ ًؽٔاو اُطاؼٞٗح ٣كٝن كال ٣وطغ أٍُاكرٚ ٠ن
491

 هاٍ ػ٠ِ 

 قٌرها ٍٓپانظى قنقٌد پ٤ه   

     پ٤ه ؼٌٔد ًٞػ٤ِْ اٌد ٝـث٤ه           

 ikisi de ıśmarlamaķ maǾnāsınadur. MaǾnā elüňi ısmarlama pįr elinden ٌپانَ ًهقٕ ve ٌپان٣كٕ

ġayriye. Ancılayın pįr ki Ǿalįm ola ħabįr ola. YaǾnį bir pįre mürįd ol ki cemįǾ maķāmāt-ı 

ilāhiyye ve ħażerāt-ı ġaybiyye ve merātib-i vücūd-ı nāsūtiyye ve lāhūtiyye ferd-ā-ferd 

müşāhede idüp Ǿulūmı mülk idinmiş ola derūnı ħavf u recā ve ķabż u basŧdan geçürüp 

fenāya düşüre.  

Der-źāt-ı pāk-i pįr 

ٌٓٞپ٤ك ٤ِ٠ؿ ًثٞق پ٤ه ٣ؼ٘          

ٗاا٤ٓك ٟا٣ٖ ٓٞ تكإ ا ٠ٔ ٓؼ٘      

Şeyħ kim ola pįr yaǾnį ķılı aķ. MaǾnā[sını] bu ķıluň bil ey ümįdsüz. YaǾnį śuret-i şeyħ ķılı 

aġarmışa dirler ve ķıluň aġarmasından murād nedür bilmezler ki.  

اٝ ٤ٌ٠ٚ ٍٛر ٍٟٛد إٓ ٓٞ     

اَ ٗٔاٗك ذان ٓٞ ٠ذا وٍٛر   

 ٓاٗك ķalmaķ ٓاٗكٕ .siyeh siyāh meh māh şāh şeh gibi ĥaźf u iŝbātla müstaǾmeldür ذا، ا، َ

ictimāǾ-ı sākineyn ile māżį fetĥ-i nūnla mużāriǾdür. MaǾnā ol siyāh ķıl anuň varlıġıdur. Tā 

varlıġından bir ķara ķıl ķalmaya. YaǾnį siyāh ķıldan murād ol sevād-ı bį-sūd-ı 

beşeriyyetdür ki ķara gün yüzüne doġup śāĥibinüň baħtın [68a] siyāh ve yüzin ķara ider 

pes şeyħ odur ki bu niĥūset-i kibrden ve žulmet-i beşeriyyetden bir ķılı daħi ķalmaya belki 

tāb-ı āfitāb-ı ezelden külliyeti mū-be-mū nūr-ı rūĥāniyye tebdįl ola. Beyt  

    ٗٞنؼن ذاتكَ ل ُٞغ ظث٤ٖ     

ا٤ٍٗد ا٣ٖ ٌٟهاُص٤ّد ٗٞن                

Ve illā ĥükemā ķıl aķlıġı bürūdet ü balġamdan olur dirler hįc balġamdan nūr-ı Ĥaķ ŧoġar 

mı gelelim ķaçan ki bu ķįl ü ķāl aķlıġından geçüp rįş-i ķalbi sevdādan śanup fenāyla yuyup 

aġardasın ol nūrile dįde-i ķalb bįnā olup ĥaķāyıķ-ı eşyāyı şühūd idersin ve fenāňı da ifnā 

idüp bāķį ile beķā bulursun ve ölmeden ķurtulup ħāküň güher ve ķabrüň mezār olur ve 
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 Anlamı: “ Hz. Ali (r.a) dedi ki bilgisizce ibadet eden kul değirmen taşını çeviren eşek gibidir. Eşek döner 

ama mesafe katetmez.” 
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evśāf-ı beşeriyye gidüp mažhar-ı Ĥaķ ve ālet-i źāt-ı muŧlaķ olasın śaķaluň ķara eger ķır 

varluġuň ĥaķ varluġı olur anuňçün buyurur.  

إٓ ١ٞٓ ٤ٌٚ ٝٔق تّه ٠ٍٛر          

ٌه  ٟن٣ُ ٝٓٞ ٤ٍٟٗد إٓ ٓٞٓٞ                 

Ol ķara ķıldan murād žulmet-i beşeriyyetüň śıfatıdur. Yoķsa śaķal ķılı baş ķılı degül ķıl 

aķlıġı hemān miŝāldür.  

اٗكن ٜٓك قآنق ٔك ٗل٤ه ٠ػ٤ٍ        

ٓا٤ِف٤ْ ٝپ٤ه گّرًٚٚ ظٞإ ٗا   

اٌُراب  ٠ػثك هللا اذاٗ ٠اٗ ism-i mefǾūl-i menfįdür yigit olmuş olmadın dimekdür. YaǾnį ًّرٚ

٠ٝظؼِ٘
492

 ilā āħiri’l-āyet ĥükmünce ǾĮsā (a.s) beşik içinde yüz nidā ŧutar ki daħi yigit 

olmadın biz şeyħüz ve pįrüz diyü yaǾnį ǾĮsā peyġamber üc günlük maǾśūmken beşikden 

çaġurur ki ben Allāh’uň ķulıyam baňa gökden kitāb indi beni ħāś nebį ķıldı şeyħlüķ 

mürşidlük ħod aśl-ı risālet ü nübüvvetdür sāyirlerüň şeyħlüġi peyġamberüň ħilāfeti 

ħıdmetidür kimi kim ĥażret-i Ĥaķ mažhar-ı Ǿilm-i ħāś etdi pįr eger civān mürşid oldur 

nuŧķı ve fiǾli ve ĥāli cümle Ĥaķķuňdur śūretine aldanup kitāblarda yazılmamış Ǿilminden 

mahrūm olmayıgör pes pįrlik ķalbüň ħudādan nūr-peźįr olmasıdur. Ķıluň balġamdan 

aġarması [68b] degüldür belki nefs ü beden daħi nūrı ķalbden yaķar ki ħāne ortasına şemǾa 

dikilse cevānibinden žulmet ķalķar pes ķalbi nūr-ı Ĥaķķile ŧolana beden ve śaķalı ķaralıġı 

ne żarar ider.   

٤ٌٚ ًإ ٝٔق ٓاٌد ٠ٟٞٓ چٞ ٣ٌ            

٤ِؿ ٓوثٍٞ ـكاٌد ٤ٍٟٗد تهٝ          

 dur. MaǾnā çün bir ķara ķıl bizüm vaśfımuzdur. Anda ki bulunmaya şeyħdür‟ًٚ إ aślı ًإ

maķbūl-i ĥaķdur. YaǾnį bizüm kendülügümüz ķaralıġı ki dįde-i bāŧın-bįnimize ĥāǿil idi 

gide hem pįrüz hem maķbūlüz zįrā vāĥidiyyetden ve sırr-ı eĥadiyyetden bizi dūr iden 

oldur.  

 چٕٞ تٞق ٣ُٞٓ ٌپ٤كان تاـٞقٌد   

 اٝٗٚ ٤ِفٍد ٝٗٚ ـاْ ا ٣ىقٌد 

 daħi dirler iki vechile muħaffef olur. MaǾnā çün ķılı ًه eger dimekdür. Gāh elifi giderüp ان

aķ ola ammā kendülügünden çıķmamış ola ve vilādet-i ŝāniye ile ŧoġmamış ola ve 

māsivānuň vücūd-ı Ǿārįsi vücūd-ı ĥaķda mużmaĥil olmaya ve vücūd-ı beşeriyyesi fenā 

bulmaya śaķalı aġarsa pįr-i fānį de olsa ne şeyħ ve ne ħāśś-ı Ĥaķdur.  
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 Meryem, 19/30. Ayetin manası: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı (İncil’i) verdi ve beni 

kıldı…” 
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پٍه ٟا تاِك ػوَ په پ٤ه      

اٗكنن٣ُ ٌٝه ٟٗٚ ٌپ٤ك١  ٓٞ                

Pįr Ǿaķlı pür olandur oġul başda śaķalda olan ķıl aķlıġı degüldür yaǾnį pįrlik nūr-ı Ǿaķl u 

Ǿilmle vücūdın fānį ķılup ol nūruň śāĥibi ile maǾiyyet ü beķā bulmaķdur nişānı odur ki 

yüzine baķıcaķ bį-tevaķķuf Ħudā fikrüňe gele ki bu nişān ol nūruň muķteżāsıdur yoķsa bu 

āb u gil ve bu cism Ħudā’dan dūrdur. االػ٤إ نا٣ؽرٚ اُٞظٞق ٚ ّٔ كٖٔ ا٣ٖ ِ
493

 RubāǾį  

ٝٗٚ ّٗك ظٔغ قُد ٠تاٛه ًٝٚ ّٗر     

       ٝوهٞ ٗه٤ٓك وؼٔد اب ًِد        

تاَ ٠و٣ٜ٘ان ٔؽٌثرُ ًه٣ىإ ٓ   

       ٝنٗٚ ذٌ٘ك نٝغ ػى٣ىإ ٗعِد      

Pes pür-evśāf-ı zemįmesin aħlāķ-ı ĥamįdeye döndürüp žāhirde muǾŧasım-ı bi-ĥablillāh 

bāŧında muǾtaśım-ı bi’llāh olana bir ķıble-i bāŧınį źāt-ı baĥt ola [69a] ve göňli gözi źāt-ı 

muŧlaķdan ayrılmaya ve žāhirde zerre ķadar şerǾ-i şerįfe muħālif sünnet eger farż ĥāli ķāli 

olmaya cismi şerįǾatde Ǿaķlı rūĥı ŧarįķat ü ĥaķįķatde sırrı bį-keyf vuślatda ola ve bi’l-cümle 

iki cihānda Ĥaķ’dan ġayrı murādı olmaya ve Ǿilm cānibine tamām riǾāyet ide ve ĥāl-i 

keşfini gizleye ve her ŧālibüň mertebesine [göre] irşād u kelimāt ide mübtedįye müntehį 

taǾbįrin itmeye ve ħāŧır yapmaġla muķayyed ola ħuśūśan mecźūbları ve ehl-i Ǿaşķı ve 

erbāb-ı ķulūbı incitmekden śaķına ve dāǿimā kendü ķuśūrın görüp ol gördügi Ǿacz u 

sergeştelügi luŧf u kereme Ǿillet bilüp ilticāda ola ve kümmel-i sālike bundan yeg ümįd yeri 

yoķdur dediler böyle olanlar Ǿaķl-ı meǾāş ħayālātından geçüp arınup Ǿaķl-ı küll Ǿāleminde 

cevelān ide yoķsa ķalbi ķara iken śaķalı aġaran mürşid olmaz. Cāmi  

ٌپ٤ك ٤ٌ٠اٙ نا تٜٞي ٤ٌٓ٘ ٟٓٞ    

٤ٌاٙ ٠ٌپ٤ك نا تٌ٘ٚ ٤٣ٌ٘ ٠نٝت       

Li-muĥarririhį’l-faķįr  

Geçdi ħıŧāda nāfe gibi Ǿömr-i nāzenįn
494

 

  Mūy-ı sefįd žāhir ü ķalb-i siyāhımız 

   

Yā Rabbi KaǾbe ĥaķķı maĥiv it sevābitin 

  Her sūda tā ki vechüň ola ķıblegāhımız  

Der-istikāmet-i ŧālibān 

پ٤ه ٗاوى قٍ ٓثاَ ٠چٕٞ ًى٣٘     
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 Anlamı: “Gözlerin varlık kokusunu kokladığı yer.” 
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 Mef’ûlü/ Fâ’ilâtü/ Mefâ’îlü/ Fâ’ilün 
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ٓثاَ ٌٍد ٝن٣ىٗكٙ چٞ آب ًَٝ   

 ,ن٣ىٗكٙ yumşaķ u gevşek ü yorġan maǾnāsına ٌٍد dimekdür ālet-i mefǾūl maĥźūfdur پ٤هنا

 gelür. MaǾnā çün pįr ن٣فرٚ gelür ism-i mefǾūl ن٣ىق den ism-i fāǾildür zįrā mużāriǾi’ن٣فرٖ

öründiledüň nāzik göňülli olma. Süst ü aġır olup śu ŧopraķ gibi dökülüci ve ŧaġılıcı olma. 

YaǾnį sen ki mezraǾ-ı dünyāda loķma-i neheng-i ĥub olmaġiçün yaradılmış bir ĥabbesin ve 

śadef-i vücūdda yek dānesin ħıdmetiňe ŧoġruluķla ķāyim olup nefs-i emmāre üzerine dik 

ŧurmayınca ħalķuň ve nefsüň noķŧa ķomasından baş ķurtaramazsın eger çaluķ ekin gibi süst 

olursaň ve yatmaġa meyl iderseň sermāye [69b] ve dāne-i ŧaǾātuň rįzende vü żāyiǾ olur 

eger śu gibi meyl-i fāsidle her ednā ve alçaķa aķarsaň 
495

ٔٞنذٚ ٠ـِن اقّ ػِ  müzdinden 

maĥrūm olup aķarśu gibi śūret baġlamaķdan ķalursın pes ŧālib-i rāh-ı ĥaķįķat ve mülāzım-ı 

sırr-ı eĥadiyyet iseň bir ķaŧre-i vücūdunı deryā-yı vaĥdete ulaşdurmış kāmili kendüňe 

mirǿāt idüp anda eyü eger kem şeklüňi göresin lāķin anı kendüňe ķıyās etmeyesin ve aňa 

tekebbür ü inād u ħilāf u nāzüklük etmeyesin ve baŧŧāl u süst olmayasın tā nefħa-i 

ķudsiyyesi żamįrüňe sirāyet idüp seni ĥaķįķatüňden ħaberdār idüp ve senlükden āzād ide 

anuňiçün buyurur  

پ٤ه٤ٖٛ ذ٤ٍِْ ِٞ ٠چٕٞ ًهكر      

و٣ه ؼٌْ ـٙه نٝ ٠ٛٔچٞ ٌٓٞ                 

NiǾmetullāh‟da ٖ٤ٛ kesr-i hayla āgāh ol ve Ǿacele eyle ve śaķın dimekdür ٝن emirdür. 

MużāriǾi نٝق gelür kemā-merre. MaǾnā çün pįr dutunduň ġāfil olma śaķın aňa teslim ol. 

Mūsā gibi Ħıżruň ĥükmi altında git ve yüri. YaǾnį Mūsā (a.s) MecmaǾu‟l-baĥreynde Ĥıżr‟a 

buluşduķda saňa tābiǾ ü ħādim olayın Ĥaķķuň ögretdügi Ǿilm-i ledünnįden bana da öğret 

dedi Ĥıżr didi ki uyamazsın Ǿamelime taĥammül idemezsin zįrā bilmedügüňe iǾtirāż 

idersin Mūsā didi ki śabr iderüm ķıśśa Ķurǿān-ı şerįfde mesŧūrdur pes sen de ŧālibseň bir 

baĥriyye yaǾnį Ǿilm-i žāhire ve bāŧına mecmaǾ düşen ħıżr-ı vaķte teslįm ol emrine çün çerā 

dime tā Mūsāveş keşf-i ġayba iresin bundan tuyuldı ki Ǿulemā-i şerįǾat Ǿulemā-i ĥaķįķatüň 

ķuśūrın görürler ك٤ٚ ؼٌٔح َّ ُؼ
496

 diyüp ħayra ĥaml evlāymış ki ħażret-i Mūsā’nuň inkārı 

gerçe şerǾe muŧābıķ ve Tevrāt’a muvāfıķdı lākin rıżā vü murād-ı ĥaķķa muħālif idi žāhir bu 

sırr-ı Ǿilm-i ledünnį ر ّٓ ٣َئاٌها ٠ًاٗث٤اء ت٘ ٠ػِٔاء ا
497

 buyuran Muĥammed Muśtafā’nuň 

ümmetinde daħi vardur ve žāhir bu sır olunca Ǿilmle Ǿamel idüp gündüz [70a] śāǿim gece 

ķāǿim ve evķātını tevzįǾ idüp śubĥ şām źikrde olan gürūhda ola ĥarām ĥelāli seçmeyüp 
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 El-Aclûnî, age., I, s. 336. Hadis-i şerifin manası: “ (Allah) Adem’i kendi suretinde yaratdı.”  
496

 Anlamı: “Belki de onda hikmet vardır.” 
497

 Aclûnî, age., II. S. 60. Hadisin manası: “Ümmetimin âlimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir.”  
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ābį-mizāc olup seyl-i meyle ķarışup Ǿurve-i vüŝķāyı elden ķoyup mefrūķ gibi her ħasa 

yapışan da olmaya ٖكهؼْ هللا أُرٕل٤ 

      ا٣ٖ نٌٞالٕ ٤ٔ٘ه ناو ًٞ   

 ٍٓرٔغ ـٞاٛ٘ك اٌهاك٤َ ـٞ  

 gelür maǾnā bu mużmer ü maħfį vü gizli rāz söyleyici ĥaķ ـٞاٛ٘ك cemǾ ـٞاٌرٖ ـٞاٌد ـٞاٛك

elçileri İsrāfįl gibi müstemiǾ isterler tā müft fetvā vireler ve şerįǾat ü ŧarįķat mesǿelesin fāş 

ideler ve müşkilüň ĥal ideler yaǾnį ĥażret-i İsrafįl śūrı aġzına alup nefħ-i śūrla ķıyāmet 

ķoparmasına nice muntažırdur pes bu mürşidlere de senüň vücūduň ķıyāmetin 

ķoparup اِههد االنٖ ت٘ٞن نتّٜا
498

 meydānına seni iletmege seni müheyyā vü bį-ķayd ister ki 

aġzıňa telķįnle nefħa-i esmā-i ilāhį nefesin ķoyup emr etdügi vaķt üfüresin baǾde himmet 

ide İsrāfįl-i vaķt olup niçe dünyāda[n] dād alan emmāregānuň başına ķıyāmet ķoparasın.  

ِٜإ  چٕٞ ٟقانٗك ٤ًٝه ٠ٗفٞذ      

ـٞاٛ٘ك او اَٛ ظٜإ ٠ت٘كً             

 ve Ĥiśārį ve NiǾmetullāh’da kibr  ٠كالٕ ػ٤ِ٘ا اكرفه ٝ ذؼظْ اٗرٜ ٠إُؽاغ اُ٘فٞج اٌُثه ٝ اُؼظٔٚ ٝذ٘ؽ ٠ك

ü ululuķ gerdenkeşlik pes lügat hem ǾArabį vü hem ǾAcemįdür. MaǾnā ol ĥaķįķat şehleri 

ululuķ ve tekebbürlük ŧutarlar şehler gibi ķulluķ isterler cihān ħalķından. YaǾnį ehlullāh 

ĥażret-i ĥakkuň mütekebbir ismiyle māyelenüp kibriyāsına mažharlardur anuňiçün cihān 

şehlerine tenezzül etmezler. Ŧālibden ħulūś-ı iǾtiķād ve śıdķ [ve] beźl-i māl ü cān 

görmeyince sırlarına maĥrem itmezler.   

نٌاٗ٘ك ا٣ٖ آاٗرها ترٞ ٠ً     

پُ ِإ ناًغ قٝذٞ ٠ذاٗثاِ                        

 lafzı gibi ķat dimekdür żamm-ı tā ve işbāǾ-ı vavla ذا fetĥ-i tāyla ذٞ .anlar dimekdür ِإ ا٣ّإ

da yine ķat [70b] dimekdür ammā sen maǾnāsına olan ٞذ lafžında vav melfūž olmaz. MaǾnā 

ķaçan erişdürürler bu emānet-i Ǿibādet ü Ǿirfānı saňa tā rākiǾ gibi ħıźmetlerinden ķaddüň 

iki ķat olup ve muĥabbetleri kemerin der-miyān idüp emrlerin farż bilmeyince.  

٠ًكا٣اٗ٘ك ًى ٛه ـكٓر ٠ٗ       

ن ّٓ٘ر ٟاو ذٞ قانٗك ا   ّٝ ٠ٓى  

Gedā degüllerdür ki her biri ħıźmetüňden ötüri. Ey müzevvir senden minnet ŧutalar. YaǾnį 

anlar ġayrılar gibi muĥtāc-ı māsivā degüllerdür ki senüň minnetüň şermendesi olalar anlar 

muʿazzezlerdür.   

ٟذا اقتٜاِإ تعاًٚ ٗآٝن     

ٟاو نٌاُرّإ چٌٞٗٚ ته ـٞن               
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 Zumer, 39/69. Ayetin manası: “Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır…” 
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ٟظا ظا  ĥaźf u iŝbāt ile maĥal maǾnāsına ٟپا پا  da eyledür. MaǾnā tā edeblerin yerine 

getürmeyesin. Anlaruň elçiliklerinden nice yemiş yersin. YaǾnį ħıźmetlerin farż-ı ĥāl ü 

cefā vü miħnetlerin iĥtimāl etmeyince anlaruň ħaberlerinden nesne ķazanmazsın ĥāśılı 

edeb kendü murādın ķoyup mürşid rıżāsın bulmaķdur aħur kūşesi emr-i mürşidle beyt-i 

Ǿirfān olur ve dimişler ki mıśrāǾ  

ٓصٞ ٣ٟان ِٞ تان ٠ًهو ٓهِك ك٤ٗ ـٞآٛ         

YaǾnį mürşidden feyż isterseň yār ol yük olma anı ķayda düşürme ķādiriseň yükin götür 

müteǿehhil iseň riyāżet ķıl mürşid ķapusında mücerred iseň śavm u eklüňi ve libāsuňı 

ŧanışıķla ķıl virdügine ķāniǾ ol ziyāde tedārik etme evķātuňı ve māluňı isrāf etme ve 

istemedügiyle āşinā olma śafālandugı incündügi yeri ŧuyagör ٠ٌْٓ٘ ٝهللا ال٣ٍر٤ؽ ٠ك٤ٍرؽ٤ ٖٓ  

اُؽنّ  
499

 mefhūmunca ol mürşid saňa gerekmezüňi dimege ĥicāb ider lākin sen perdelenür 

maĥcūb olursın ve’l-ĥāśıl Ǿabd-ı memlūki gibi kendü tedbįrüňi ķo hemān didüklerin ŧut 

ĥattā Ǿazįzimüz dervįşe virilende artuķ yemek ĥelāl aķcesiyle alsa ŧarįkde ħıyānetdür 

ĥarāmdur buyurdı.  

آ٣ك پٍ٘ك  ٠ٛٔ ٠ٛه اقتّإ ً        

  ًآ ٓكٗك ا٣ّإ و ا٣ٞ إ تِ٘ك     

٠ً maĥźūfdur. Kāf-ı ǾArabįyle نا idi ّٗإ نا [71a] ِإ  ķaçan maǾnāsına. ٙپٍ٘ك fetĥ-i bā vü 

hā-i ġayr-i melfūža ile begenilmişdür. Ammā پٍ٘ك hāsuz ķāniǾ dimekdür. NiǾmetullāh 

burada murād evveldür nažm içün hā metrūkdür. ٕا٣ٞا köşk ve serāydur ve muśandıra ve 

çardaķdur. MaǾnā her edeb anlara nice begenilmişdür. Anlar yüce eyvāndan gelmişlerdür. 

YaǾnį anlar kemāliyle olmayınca degme ħıźmeti begenmezler zįrā anlar Ǿarşdan yüce lāhūt 

Ǿāleminden gelmişlerdür anda kerrūbiyyūn daħi ħıźmet idemez.  

ت٤ؽأالٕ ٟقٍ ٗڭٚ قان٣ك ا       

         قن ؼٙٞن ؼٙهخ ٔاؼة قالٕ     

 gelür. MaǾnā göňlüňüz قان٣ك cemǾi دار mużāriǾ emri قانق .ĥaźf u iŝbātla müstaǾmeldür ٌٗٚ ٌٗاٙ

inkā[r] vesveseden śaķlaň ey ĥāśılsuzlar. Ve śāĥib-i ķalb olanlar ĥużūrunda ki anlar 

żamāǿire nāžırlardur 
500

ّٕكم  pes anlaruň semǾ-i ĥaķdan ْٛ ظٞا ٤ًٌِ اُوِٞب كعاٍُْٞٛ تاُ

muķtebes bir ķulluķları vardur anuňla işidürler ve kedere düşerler imdi ĥużūr u 

ġaybetlerinde žāhir ü bāŧınıňuz gerekmezden śaķlaň ki nefesleri ile nefįs olasız zįrā ehl 

dimek āyine-i ķalblerinden jengār-ı aġyār gidüp cümle nuķūş-ı bāŧınai ve ġaybiyyei ve 

śuver-i ġaybiyyei āyinelerine münǾakis olup āşikāren görürler ve ķalbi Ǿilletlü münkir ü 

                                                           
499

 Ahzâb, 33/53. Ayetin manası: “…fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten 

çekinmez…” 
500

 Anlamı: “Onlar kalplerin casusudur, o hâlde onların yanında sadakatli oturun.” 
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ĥįlekārları yüze dost olanları bilürler herkese yüzine göre ŧabanca ururlar dimekdür. YaǾnį 

śaķın ĥālüňde ķavlüňde yālān u ħıyānet görmesinler tā 
501

اقه٤ًٖ ّٕ ٞٗٞا ٓغ اُ  ĥükmünce Ǿamel 

idüp senüňle olalar śaķın ki anlaruň reddi ĥaķ reddidür ve saǾādet isterseň ħıdmetlerinde 

śubĥ-ı śādıķ gibi śāfį-sįne ol tā Ǿāķıbet saǾādetüň şemsi ŧoġup alnuň açuķ ve yüzüň aķ ola 

ve Beytullāh olan ķalbüňden ُٛٞا ِه ٌَ  ħırsuzını süregör ve illā fenerüň içinde [71b] mum كَ

olmasa ŧaşraya żiyāsı çıķmaz anlar sende nūr görmeyince ķalbüň žulmetin bilürler başuma 

ķaķmadılar diyü maġrūr olma ve ŧālibe aśl-ı edeb ĥażret-i Ĥaķ her yerde bilüp nevmde 

ayaķ uzatmadan śaķınmaķdur ve ħelāda şermende olup başın aşaġa śalup gözin yumup 

sükūtla oturmaķdur böyle edeb śaķınan ĥażret-i Ĥaķķuň ĥaķįķaten daħi ĥāżırlıġın şühūd 

ider dimişler.  

   پُ اَٛ ذٖ اقب ته ظاٛهٌد    

     پُ اَٛ قٍ اقب ته تاٍٚ٘د   

Burada ُپ Ǿind ü meźheb maǾnāsınadur. Luġatde öňünde dimekdür. ِ٠ته، ػ  maǾnāsınadur. 

 edāt-ı ħaberdür maǾnā ehl-i ten öňünde edeb žāhiredür ki Ħudā anlara bāŧın gözi اٌد

virmemişdür gizlü Ǿaybı görmezler ten gözine żamāyir-i ħalķı görmek virilmemişdür tā 

ħalķ birbirini rencįde vü şermende etmeyeler ammā ehl-i dile žāhir ü bāŧın rūşenlikde 

birdür imdi anlar ķatında cism ve žāhir aĥvālinde ve ķalb evinde edeblemek gerek. Gelelim 

mirǿāt-i Ĥaķdan ĥayā vü edeb ü taka lāzım olunca 
502

ػ٤ِٚ ـاك٤ٚ ٠الذؽل  olan ĥaķķuň her 

cihetde ve her mekānda bį-cihet ü bį-temekkün ĥużūrı ve Ǿilm ü iĥāŧa ve raķįbiyyeti ve 

semǾ ü baśarı ĥasebince sen anuň ĥużūrunda olduġuň ħod muķarrerdür žāhir ü bāŧınuňı 

Ǿārif ü muĥįŧdür pes هِٞتٌْ ٣٠ؼِْ ٓا ك
503
كاؼمنٝٙ   ŧıbaķınca senüň ķalbüňe ّٜه ت٤ر ٚ٠

504
 ŧıbaķınca 

ħānem dedi tā ki çirk-i şirkden ve hevā-yı kibr ü riyā vü levŝ-i Ǿucb u kibr ve vesvese-i 

ĥubb-ı aġyārdan śaķınup كاظرث٘ٞا اُهظً ٖٓ االٝشإ
505
اكها٣د ٖٓ اذفم اُٜٚ ٛٞآٙ  

506
 mażmūnundan 

ķorķup fikr-i maĥābįb-i mecāzį yaǾnį śūret-i aġyārile ve ħākį dįvārla aldanup ķalbüň 

KaǾbesin bu nuķūş u himye ile büt-ħāne ve eşkāl-i ħayāliyye ile Ǿömrüňi efsāne 

ķılmayıgör. Zįrā çünki كا٣٘ٔا ذُٞٞا كصْ ٝظٚ هللا
507

 āyetine [72a] įmān ve Muĥįŧ ve SemįǾ ve Baśįr 

ve Raķįb esmālarına įķān getürdün anuň ķulluġını anı görür gibi idegör meŝelā namāz ve 

źikr ve tilāvetde śıdķ-ı niyyetle ve ĥużūr u ħuşūǾla edeblü ol ki śalāt müǿminüň miǾrācıdur 

                                                           
501

 Tevbe, 9/119. Ayetin manası: “…doğrularla beraber olun.” 
502

 Hâkka, 69/18. Ayetin manası: “…Hiçbir sırrınız gizli kalmaz.” Ayetin aslında  ٚػ٤ِ yerine ٌْ٘ٓ vardır.  
503

 Ahzâb, 33/51. Ayetin manası: “…Allah, kalplerinizdekini bilir…” 
504

 Hacc, 22/26. Ayetin manası: “…evimi temizle…” 
505

 Hacc, 22/30. Ayetin manası: “…Artık putlara tapma pisliğinden kaçının…”  
506

 Câsiye, 45/23. Ayetin manası: “Heva ve hevesini tanrı edinen kimseyi gördün mü?”  
507

 Bakara, 2/115. Ayetin manası: “…Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır…” 
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ve źikr ü tilāvet Ĥaķla kelimātdur pes secde yerinden gözüňi ayırma yaǾnį kendüzüňi 

görme belki dāǿimā aśluň turāb u meni idügine baķ ki şeyŧān özin gördükiçün ve ħāke 

baķmayup tenezzül etmedügiçün nār-ı ĥırmāna ve āteş-i ħüsrāna yandı ki didi ٘ٗان  ٠ـِور ٖٓ

ٝـِورٚ ٖٓ ٤ٖٚ
508

  

ـكا و٣ّإ ٜٗاٗها ٌاذهٌد ٠ً      

ن ٗاظهٌدئواٌٗٚ ا٣ّإ تهٌها       

 dur. MaǾnā Ħudā anlardan gizlü nesneleri ķanda örter ki anlara Ĥaķ bāŧın‟اوا٣ّإ aślı وا٣ّإ

gözi virmişdür ol nūrla ķulūba nāžırlardur.  

پُ ًٞنإ تٜهظاٙ ٠ذٞ تؼٌٍ     

پا ٣ٌاٙ ٠ّٗ٘ ٠تاؼٙٞن آ٣        

 cemǾidür gözsüzler maǾnāsına ammā ǾAcemį olan ًٞنإ burada kaf-ı ǾArabįledür ًٞن

maķbere dimekdür. ٙپا٣ٌا ev öňi ve nerdübān ayağı ve aħūrdur ٠آ٣ ٤ّٗ٠٘ üň muħāŧabıdur'ا٣ك , , 

 dimekdür. MaǾnā sen Ǿaksin eylersin körler öňünde او تٜه ظاٙ ,تٜه ظاٙ üň ħiŧābıdür‟٤ّ٘ٗك

manśıbdan ötüri. Ĥużūrla gelüp ayaķ altında oturursun yaǾnį dünyā begleri ve ekābirleri 

öňünde edeble śaff-ı niǾāl ŧurup oturursun beni esirgeyüp manśıb virsünler diyü anlara 

riǾāyet ü ĥürmet idersin.  

ذهى اقب ٠پُ ت٤٘ا٣إ ً٘        

ؼطة ٠ٗان ِٜٞاذها اوإ ًّر                  

٠ڭّر  kaf-ı ǾAcemįle  ُِِٟك  maǾnāsınadur ٕت٤٘ا ,ت٤٘ا٣ا‟nuň cemǾidür. MaǾnā ammā gözlüler ve 

śāhib-nažarlar öňünde terk-i edeb eylersin. Anuňiçün şehvet oduna oŧun oldun. yaǾnį ٠ت 

٣ثٕه
509

 minvālince benim sevdügim ķullarum benim gözüm ile görür [72b] dirken sen 

anlar nažarında edebsüzlük ve ihānet etdügüňiçün şehvet caĥįmine düşüp kibrit-i saǾįr 

olursun.  

اقب ًلرٖ ٌفٖ تاـاْ ؼن ٠ت      

  قٍ ت٤ٔه اٗك ٤ٌٚ قانق ٝنم                       

 mużāriǾidür MaǾnā ت٤ٔهاٗك müteǾaddįd öldürmek maǾnāsına ٤ٓهاٗكٕ ölmekdür ٓهقٕ

edebsüzlükle söz söylemek Ĥaķ ħāśśına göňli öldürür ve cān u dil śaĥįfesin ķarardur. 

YaǾnį kişiyi cehl-i mürekkeb śāĥibi ider ķaralama kaġıt ħaŧ ķabūl etmedügi gibi evliyāyı 

incitmek ķalbüň śalāĥ u Ǿirfāna ķābiliyyetin giderür ve nuśĥ teǿŝįr etmeden ķalur zinhār 

edebsüzlükden ki anlaruň reddi redd-i ĥaķdur ve Ǿamelüňi żāyiǾ ü bāŧıl etmeyigör ki 

ĥażret-i ĥaķ asĥāba ĥabįbim sesinden seseňüzi yüksek ķaldurmaň ki Ǿameliňüz ĥabŧ olur 

                                                           
508

 A’râf, 7/12. Ayetin manası: “…beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın.” 
509

 Buhârî, Rikak 38. Hadis-i kudsinin manası: “ …benimle görür.” 
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dedi ki buyurur إ ذؽثٛ اػٔاٌُْ ٠الذهكؼٞا أٞاذٌْ كٞم ٔٞخ اُ٘ث
510

 imdi dervįş sözüni mürşid 

ķatında mevzūn ve yābca söylemek gerek.  

 او ـكا ظ٣ْٞ ذٞك٤ن ٝاقب   

اقب ٓؽهّٝ ًّد اوُطق نب ٠ت      

Ħudā‟dan dileyelim tevfįķ ü edebi. Edebsüz Ĥaķķuň luŧfundan maĥrūm oldı. YaǾnį rūz şeb 

egleşüp ħavāśśa lāyıķ ħıdmet isteyelim ve nā-maĥremān-ı ŧarįķden buǾd isteyelim tā 

Ĥaķķuň ħāśları nažarında edebsüzlükle maĥrūm olmayayuz.   

اقب ذٜ٘ا ٗٚ ـٞق نا قاِد تك ٠ت      

   تٌِٚ آذُ قنٛٔٚ آكام وق           

 uň cemǾidür. Gök kenārı dimekdür. Murād eŧrāf Ǿāleminde‟اكن ,اكام .lafžınuň żıddıdur ٤ٗي ,تك

olanlardur. MaǾnā edebsüz tenhā kendüyi yaramaz ŧutmadı. Belki cümle Ǿāleme āteş urdı. 

Meŝeldür ki bir e[d]ebsüz bir vilāyete besdür ki götüri ħalķunuň Ǿırż u nāmı eksüklügine 

ve rüsvāylıķa bāǾiŝdür pes zāġ u kelāġla bülbül hem-rāz u hem-rāh [73a] olamaduġı gibi 

ĥaķįķat bülbülünüň de nişānesi zāġ u zāġān-śıfat mezbele-i dünyāda cįfe-ħˇār olanlardan 

Ǿuzlet ü ķarārimiş.  

  Güneşüň ħāke sürülmezdi yüzi  

  Rūy-ı nā-maĥreme bakmasa gözi  

   

Mįve ile ŧolu her şāħ u şecer  

  Edebinden öňüne ķıldı nažar  

Edeb her kimde vardur Ǿilm ü ĥilm ve ħavf u ħaşyet ve tevāżuǾ u terk-i ĥırś u terk-i ŧamaǾ 

u terk-i buġż u terk-i düşnām u terk-i ġażab ve ĥayā vü śabr u kendü Ǿayb ve miķdārın 

bilmek ve aġyār Ǿaybından göz yummaķ cümle anda mevcūd olur ve toħm-ı edeb bunları 

bitürür dimişler zįrā ķıŧʿa ُٜ٠اقب ذاظٍد او ٗٞن ا  didükleri gibi edeb nūrı aħlāķ-ı žulmātın 

menǾ ider. Pes her kişi ŧarįķatüň edebin gözetmek cümle aħlāķ-i ĥasenei cāmiǾ ve cümle 

aħlāķ-i seyyiǿei māniǾ oldı. 

 اقتٞا اُ٘لً ا٣ّٜا االؼثاب    

ٚهم اُؽن ًِٜا اقاب  
511

      

٣ا ًه٣ْ ىئاُِّْٜ اقتّ٘ا تاقاب ا٤ُٝا 
512

 ve dimişler ki edebsüz kelimāt u evżāǾ idenden ĥayvān yigdür 

ki diliyle göňül yıķmaz ancaķ kelble pādāş olur ve dimişler ki herkes içresinde ħulķına ve 

                                                           
510

 Hucurât, 49/2. Ayetin manası: “Seslerinizi, Peygamber‟in sesinin üstüne yükseltmeyin…işledikleriniz 

boşa gider…”  
511

 Anlamı: “Ey sevgililer, nefsinizi edeplendirin. Zira Hak yollarının tamamı edeplerden ibarettir.” 
512
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Ǿameline göre bir śūret baġlamışdur. كرؤذٕٞ اكٞاظا 
513
  gününde ol śūretde ĥaşr olur pes śūrete 

aldanup her ādem śūretlüyi ādem śanma muśāĥibine yā edeb ü ħulķına baķ edeblüden ve 

edebsüzden edeb öğren ammā 
514

شهج  ĥadįŝ-i münįfinden ķorķ ve anuňla hem-nefes إُّؽثد ٓٞٔ

olma ki yüzsüzlük ve edebsüzlük ve münkirlik maraż-ı sārįdür. 

ً٘ك قنناٙ قٌٝد ٟٛهًٚ ٗآهق             

   نٙ وٕ ٓهقإ ِك ٗآهاق اٌٝد  

ٟٗآهق ‟de yā maśdariyyedür. ٠ك ,قن  maǾnāsınadur. Reh-zen ile nā-merd Ǿibāretinde leŧāfet 

vardur ki ħafį degüldür. MaǾnā her ki dost yolunda nā-merdlük ide erlerüň yolın urucı ve 

münkir idüp yolundan ķoyucıdur. Nā-merd odur pes rāh-ı Ĥaķķuň sālikleri arasına [73b] 

Ǿabā vü kisveden śūfįliķ düzüp niçe düzd-śūret muķallidler ķarışur ki nefs-i emmāresi 

cüzǿį fırśat bulsa Ǿavāmdan bed-ter vażǾ ider evliyā Ǿırżına noķśān ve nām-ı ŧarįķlerine 

rehzen olurlar ŧarįķ-i Ĥaķda anlardan intiķāmın eyle alur ki dünyāya gelmedüge döner. 

Der-imtiĥānest şeyħ-rā 

   ٤ِؿ ناًٚ پ٤ّٞا ٝ نٛثهٌد   

آرؽإ ًهق اٝ ـهٌد ًٟه ٓه٣ك             

 تهٗكٙٔ نٙ ķılāvuz ġāliben نٛثه .kesr-i bā-i ǾAcemį ile imām u muķtedā dimekdür پ٤ّٞا

lafžından vaśf-ı terkįbi ola. YaǾnį yol iletici dimekdür. (…) dimekdür. MaǾnā şeyħ ki öň 

gidici ve yol göstericidür. Bir mürįd anı śınamaķa çekse o ħardur ādem degüldür. YaǾnį 

mürįd teneşūrde meyyit ġassāla teslįm olduġı gibi şeyħine teslįmle kendü varlıġın şeyħinde 

fenā idüp şeyħ varlıġın iŝbāt etmekdür ve illā gāh iķrār ve gāh imtiĥānda olanuň rūĥ-ı 

insānįsi ölüdür pes ādem degül eşekdür.  

قنناٙ ق٣ٖ ٠آرؽاُٗ ًه ً٘      

٣و٤ٖ ٠ت ٟٓٔرؽٖ ا ْٟٛ ذًٞهق               

 .kāf-ı ǾAcemįledür mechūldür kemā-merre. MaǾnā imtiĥān idesin eger dįn yolunda ڭهق١

Anı sen imtiĥān olmuş olursun ey yaķįnsüz. Nice śınarsın ki sen yerde ol gökde ve anuň 

seyr-i merātibin kesmemişken ancaķ ehl-i ķulūba bāŧınį ħıyānetüň açılup himmetlerinden 

maħrūm olursun hem Ǿurefā arasında imtiĥān yoķdur ancaķ müsāyere vardur yaǾnį 

maķāmāt yarışurlar anuň ki meşrebi Ǿālįdür aňa cümle ser-fürū idüp meşrebinden seyr ü 

şükr ü nūr iķtibās iderler.  

  ظهأخ ظِٜد ً٘ك ػه٣إ ٝكاَ    

ِٞق وإ اكرثاَ ٠اٝ تهٛ٘ٚ ً   

                                                           
513

 Nebe, 78/18. Ayetin manası: “…siz bölük bölük gelirsiniz.” 
514

 İmam Malik, Muvatta, Camiü’l-Hadis, 36. Hadisin anlamı: “(Edepsizle) arkadaşlık kişiye tesir eder.” 
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٠كاِ aślı كاَ ‟dür. ٣ا düşmüştür. ٣لّٞ ,كّا‟dandur. ŞāyiǾ maǾnāsınadur. َاكر٤ا iftiǾāldür. Yine 

aślı ٕكّاق MaǾnā cehāletüňüň cürǿeti seni Ǿuryān u rüsvāy ider. Ol senüň cıblaķ śanmaňdan 

ķanda cıblaķ olur. [74a] yaǾnį kişi aňlamaduġı umūra cürǿet ü ĥükūmet etmek maĥżā 

cehālet ü ĥamāķatın göstermekdür ammā şeyħ-i kāmil ħalķuň imtiĥānından bį-pervādur ve 

ol libās-ı envār-ı esmā ve ķabā-yı taķvāyla müzeyyendür. Hemān senüň inkāruň seni 

dāreynde Ǿuryān u rüsvāy ider.  

    آرؽإ ٛٔچٕٞ ذّٕهف قإ قنٝ    

ٓعٞ ٠ذٞ ذٕهف قن چ٘إ ِاٛ          

 dür żamįr-i ġāyibdür. MaǾnā imtiĥān taśarruf gibidür şeyħde. Sen ancılayın‟قن اٝ aślı قنٝ

şāhdan taśarruf etmek dileme. YaǾnį mürşid pįrini śınamaķ anda taśarruf u taĥakküm 

gibidür insān-ı kāmil heft kişverüň ve mülk ü melekūtuň şāhıdur. Zįrā idemedügüň işe baş 

koşup Ǿömrüňi żāyiǾ ü ber-bād ve işüňi fesād u ifsād eyleme. Mesǿele bir kimse vilāyete 

ķadem baśsa ervāĥ-ı ķudsiyye anı kendüye ķomazlar andan ķuśūr da gelse Ǿöźr ü fenā vü 

inkisār çün olur red içün olmaz. 
515

اٝٔاكٚ ٠ال٣هقّ اُ ٠اُلاٗ  ĥükmünce anlarda žuhūr-ı ŧabįǾat ü 

beşeriyyet ħavfı  yoķdur. ٕٞٗا٤ُٝاء هللا الـٞف ػ٤ِْٜ ٝالْٛ ٣ؽى ّٕ اال ا
516

 tefsįrinde evliyānuň 

Ǿaleyhlerine ve żararlarına ħavf yoķdur belki Ǿöźr ü zārį vü tażarruǾları ħōş geldükiçün 

aġlanmaķdur.  

ٚٔ ا٣ٖ آرؽإ چٕٞ آٓكٌد    ٌٌٞٝ        

 تفد تك قإٓ ًآك ًٝهقٕ وقٌد 

 urmaķdur ve çalmaķdur. MaǾnā bu imtiĥān vesvesesi çün ķalbüňe وقٕ .ŧāliǾ dimekdür تفد

geldi bed-baħtlık bil anı ki saňa geldi ve boynuň urdı yaǾnį nā-gāh śınayasın ġayb bilür mi 

fikrümi keşf ider mi vāśıl-ı Ĥaķ mıdur ħilāf-ı şerǾ vażǾı var mıdur yoķsa raĥmānį midür 

diyü bāŧıl ħayāl ħāŧıra iderseň bed-baħtlıkuňa nişāndur ve o vesvese įmānuň gerdenin urup 

ŧıfl-ı maǾnāyı yaǾnį rūĥ-ı ķudsį öldürüp żāyiǾ idüp levĥ-i kün-fe-kāndan nāmuň vücūduň 

maǾdūm etmege gelmişdür.   

   [74b] وٝق وٝق ٌٟٞاي ق٣كچٕٞ چ٘إ ٝ     

نا اٗكن ٌعٞق ٟتا ـكا ًٖ نٝ                        

Çün ancılayın vesvese gördün tįz tįz. Ħudāya dön ve secdeye. YaǾnį żaǾf-ı yaķįn sebebi ile 

böyle vesvese ķopsa Ĥaķķ’a yönel yüzüň yere sür secde-i münācāt u zārį ķıl.  

او ]ا[ِي نٝإ ٌعك ًٜها ذه ًٖ      

ـكا ذٞ ٝا نٛا]ْٗ[ ڭٔإ ٠ً          

                                                           
515

 Anlamı: “Fâni olan vasıflarına tam olarak döndürülemez.”  
516

 Yûnus, 10/62. Ayetin manası: “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar 

üzülmeyeceklerdir de.” 
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 idi. Girü ķurtar beni ٝانٛإ ٓها aślı ٝانٛاْٗ .den ism-i fāǾildür’ن٣ٝكٕ .aķıcı ve gidicidür نٝإٓ

dimekdür. ـكا  ٠ً  aślı ـكا ًٟٚ ا ‟dur. MaǾnā secdegāhuňı gözyaşından ıśla. Di ki ey ħudā bu 

bed-gümāndan beni ķurtar. Ve bu yir gök ditredici žulmānį şükūkdan āzād ķıl pįrimi 

benden ħoşnūd it ve śadrımı pāk it bir daħi derūnuma efkār getürme bunı giderüp yerine 

derd ü Ǿaşķuňı ĥavāle ķıl tā ĥelāk olmayım diyü yalvar ve illā dā[r]eynde mürşidüň 

ĥaķįķatine ulaşamazsın cehlüň belā yeterken iǾtirāż daħi etme her fiǾl ve ķavlin Ĥaķ’dan 

bil rūĥuňı rūĥuna ulaşduragör tā dāreynde saǾādet-i ebedįyyeye ulaşasın.  

Der-terk-i ŧaǾn 

    ّٖ ٤ٌٗٞ ته ته اـٞإ ٔلا ظ          

     ًهچٚ آ٣ك ظاٛه او]ا[٣ّإ ظلا         

 lafžından emrdür ilet dimekdür. MaǾnā eyü žan eyle iħvān-ı śafā üzerine. Žāhiren تُْهقٕ ,تَهْ 

anlardan size cefā da gelürse yaǾnį dįn ü ŧarįķ ķardaşları saňa cefā etseler anları žālim seni 

mažlūm bilme zįrā anlar ehl-i Ĥaķ’dur rast-bįnlerdür senden nā-şāyeste vażǾ ve nā-

pesendįde fiǾl görmeyince taġyįr Ǿādet etmezler elbette yā şerǾ veyā ŧarįķde ķuśūruň ŧuyup 

seni ħalāśiçün terbiye ve cefā iderler ķan ŧutana faśśād u ĥaccām gerekdür ammā acısı var 

diyü ķaçan tįz helāk olur imdi sen de bį-ĥużūr u serkeş olma ol tįġ-i cefāyla fidan-ı nefsüň 

başın kesüp cins mįve aşılamaķ ister. Beyteyn  

  Saňa nefsüňden [75a] artuķ mı ķılur đarb  

  Ki nefsüň bį-nihāye ķıbleti var 

 

  Dimāġdan sedd-i kibri fetĥ ider şeyħ  

  Ķoķu almaz anuň ki ……var  

Pes ŧālib iseň ol marażı kendüňde bulagör kendüňi bį-Ǿayb bilüp ķarşulaşma fođūlluķ ile 

śuçı anlara yapma marażım olmasa neşterlemezlerdi diyü dermānın iste ve bil ki egerçi 

inkisār virmekde cefā çalu gibidür ammā vücūd bāġınuň (…)dür Ǿucb u kibr ħırsuzı iç yüze 

geçmesin diyü iderler.    

اٍ ْٝٛ تك چٕٞ ِك تك٣كا٣ٖ ـ٤       

 ٔك ٛىانإ ٣ان نا اوْٛ ته٣ك  

Bu yaramaz ħayāl ü vehm çün āşikār oldı. Yüz biň yāri birbirinden kesdi. YaǾnį ħayāline 

uyup kendüni Ǿaybsuz śanmaķ ki andan büyük Ǿayb yoķdur ki cehl-i mürekkeb śāĥibi ve 
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mebġūż-ı Ĥaķ eyle kişilerdür zįrā 
517

 ĥadįŝince Allāh sevdügi ķula الا اؼّة هللا ػثكا تّٕهتٚ ػ٤ٞتٚ

Ǿaybın gösterür pes Ǿaybın göremeyen Allāhuň adūsı imiş ve kişi kendüyi eyü śanmaķ 

şeyŧān śıfatıdur. 
518

 ĥadįŝince herkese göz deger ٝاُؼ٤ٖ ؼن
519

ٝإ اُؼ٤ٖ ٣كـَ اُهظَ اُوثه ٝاُعَٔ 

 ĥadįŝince yaramaz göz ādemi ķābre deveyi çölmege śoķar ammā dimişler ki kişinüň اُوكن

kendüye gözi ziyāde deger ki kendüsin gören kişiler Allāh‟a tekebbür ve Ǿažamet 

çekişendür ٟك٤ٜٔا اقـِرٚ ٗان ٠كٖٔ ٗاوػ٘ ٠ٝاٌُثه٣اء نقاىٔ  ٟاُؼظٔح اوان
520

 ĥadįŝince il gözi kişiyi 

ķabre śoķarsa kendü gözi kişiyi cehenneme śoķar pes Allāh münezzeh ve enbiyā 

maǾśūmlardur sāǿir ħalķ meǾāyibden ħālį degülken ben eyüyüm dimek žulmet-i cehl-i 

mürekkeb beni ķabladı Ǿuyūbum göremez oldum ve aǾmāyım aslım turāb u menį ve 

evsaŧım ĥammāl-ı gümreh ve āħirim cįfe iken ben beni ögerim ve ĥamāķat u safāhat ol 

ķadar kemālin buldı ki bu medĥümüň meǿāli kendümi źemme varduġın daħi aňlayamam 

dimekdür. [75b] pes cüdamdan köti maraż ki ħod-rālıķ ve ħod-bįnlik ve ħod-nümālıķdur 

yaǾnį kendü bilgüsin begenmek ve kendüyin görmek ve kendüyin göstermekdür. İħvānla 

imtizāca Ǿažįm māniǾ olup żıddiyyet ve buġż u nifāķla Ǿāķıbet cüdam gibi tenhā vü bį-

dermān olup Ǿurefā śoĥbetinden mehcūr ķalur. ĶıŧǾa  

  Yārsuz ķalur cihānda Ǿaybsuz yār isteyen  

eger ŧālibe Ǿaybı açıla idi her kimüňle muśāĥib olsa hele muśāĥibüm benden yig diye idi ve 

kendüyi źem etseler Ǿaybımuň azın dirler çoġın ŧuymamışlar diyü şükr ide idi pes dosta 

mülāŧefet ve aǾdāya müdārā ve kimse ġıybetinden ĥaźer gibi selāmet-i dāreyn miftāĥı 

yoķdur Ǿāķil odur ki ĥaśmı ne deňlü şedįd ü dil-sengse ĥilmle penbe śıfat ola ki birbirinden 

aġırmaya meşhūrdur ki ŧop u tüfek ħāk ü kāh gibi yumuşaķlara teǿŝįr idemez ŧaş gibi 

muķābelesine ŧayanan nesnei ħarāb ider ŧaş ŧaşa ŧoķunsa pārelendügündan ġayri śadā vü 

gevezelikle śudāǾ u rüsvāylıķı muķarrerdür. Meşhūrdur ki iki dįvāne bir mecmaǾa gelse 

zencįr ķırılur her biri ħilāf semte çekdikiçün uślu olan ardına düşse iplik daħi ķırılmaz pes 

ٟٝإ ذؼلٞا اههب ُِروٞ
521

 ŧıbaķınca ĥaśmuňı yā Ǿafv ķıl yoķsa ػ٤ٌِْ ٟككاػركٝا ػ٤ِٚ تٔصَ ٓا اػر
522
  ile 

Ǿamel idüp cefā vü ifrāŧ-ı cidāl etme bir iş eyit ve ġaybeti[ne] bir söz söyle ki dost olıcaķ 

                                                           
517

 Anlamı: Anlamı: “Allah bir kulunu sevdiği zaman ayıplarını ona gösterir” Hadis “Allah bir kuluna hayır 

murat ettiği zaman,  ayıplarını ona gösterir” anlamındaki benzer bir ifade ile el-Aclûnî, age., I, s. 69. ‘da yer 

almaktadır. 
518

 Anlamı: “Nazar gerçektir.” 
519

 Anlamı: “Nazar adamı mezara deveyi de kazana koyar.” 
520

 Kütüb-i Sitte, 7234. Hadisin manası: “Büyüklük benim ridamdır, azamet de benim izarımdır. Kim, 

bunlardan birinde benimle iddialaşmaya kalkarsa, onu cehenneme atarım.” 
521

 Bakara, 2/237. Ayetin manası: “… sizin (mehirden) vazgeçmeniz takvaya (Allah’a karşı gelmekten 

sakınmaya) daha yakındır.” 
522

 Bakara, 2/194. Ayetin manası: “…O hâlde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın, 

(fakat ileri gitmeyin)…” 
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utanmayasın ve śulĥ mümkin ola sögüp müǾminüň ķalbi ki peymāne-i mey-i vaĥdetdür 

elinde olan Ǿahd u peymānuňı unıdup anı śıma, śınuķ cām degmede bütün olmaz ki ehl-i 

muĥabbetüň peymānı śınup śımamaķdur. Tā اٗا ػ٘ك أٌٍُ٘هج هِٞتْٜ
523

  maǾiyyetin bulalar 

ķādiriseň cāfįye oldan ziyāde muĥabbet göster ķara gönüllü olup evżāǾ u eŧvāruňda ĥıķd 

[76a] u kįn ü kibr ü ĥased görmesinler ķalbüňi baĥr gibi eridegör ehl-i ĥaķįķat dediler ki 

kişiye nefsinden ġayri düşmen yoķdur ķorķarsaň Ǿamelüňden ķorķ kimse kimseye iźn-i 

Ĥaķ’suz żarār idemez. ٝٓاْٛ تٙاّن٣ٖ تٚ ٖٓ اؼك ااّل تالٕ هللا
524

’dur. Ancaķ żarar saňa Ǿāyid olur ki 

kįn ile dįn cemǾ olmaz ve Ǿāķil olan süfehāya uymaz ŧaş altun kāsei śımaķla ķıymeti 

artmaz ve altun bahāsı eksülmez dil-i (…) dilden aġlamaz söyleyen işidür uran urılur el 

üstünde el vardur ammā sen 
525

 ile Ǿamel idüp düşmeni Ĥaķķa śal ķahhār-ı ٣ك هللا كٞم ا٣ك٣ْٜ

Ǿāleme kimse muķābil olamaz eger sermāye-i Ǿömrden aśśı isterseň dek ŧur devece aśśı 

ķazan her yerde dek ŧurma ve yükselme ki ittifāķ ŧaġları devirür kirleri yıķar sefįhler saňa 

düşnām etseler ٝالا ـاٚثْٜ اُعإِٛٞ هاُٞا ٌالٓا
526

 āyeti ile Ǿamel idüp ٝاٌُاظ٤ٖٔ اُـ٤ظ
527
  gürūhunuň 

devletin bul. Ĥāśılı bir ĥāl ķullan ki śoňra sen ĥayāya düşecegüňe ħaśmuň düşsün 

ġarażınuň imtiĥān-ı ħaśmuňı penbe-i ĥilmle boġazlıyagör ki ĥażret-i resūl (a.s) demür ķılıç 

ile müslümān etdügümden ĥilm ķılıcı ile müslümān etdügüm çoķdur dedi ve ħaśmuňı ĥilm 

ü iĥsān naķdi ile ķul eyle ki 
528

 dur bu evśāf-ı meźkūre ile muttaśıf ’االٍٗإ ػث٤ك االؼٍإ

olanlaruň her çekişinüň śoňı (…)dür. Lākin cāhile bu śıfatlar ħayli śaǾb maślaĥat ve pek 

işdür ammā aśl-ı emn [ü] ābāda varayın diyenler zamāne ħalķından mehmā-emkin Ǿuzlet 

etmek gerek ħuśūśan erbāb-ı ĥased ve aśĥāb-ı nifāķla ve ehl-i afyūn u beng-i vācibü’l-

firākla hem śoĥbet olmayasın ki anlaruň Ǿahdinde iĥkām muĥāldür zįrā kendü nefsleriyle 

Ǿahd-ı Ĥaķķı güdemeyenler aġyārla nice güder ve nefsini ve Ǿömrüni żāyiǾ idüp cānına 

cefā iden ile vefā mı ider ْٜهِد ك٠ ؼو [76b]  

  Ne tevellā ne terennüm ne teġannį dil men  

  Her kese nefsi ķuyusı tene ten ten tene ten         

Ve Ǿālim ü śāliĥüň düşmenligi nefsin bilmeyüp cānın ķayurmayanlaruň dostluġundan 

yigdür ki meźkūrįnde ķarār yoķdur ve zimām-ı iħtiyārı dest-i ķabżdan bıraġup ķabża-i 

basįŧe virmişlerdür ve fünūnı cünūna degişüp fenn-i afyūna degişmişlerdür ve tafśįli 

                                                           
523

 El-Aclûnî, age., I, s. 184. Anlamı: “Ben, benim için kalbi kırık olanların yanındayım.” 
524

 Bakara, 2/102. Ayetin manası: “ Hâlbuki onlar, Allah’ın izni olmadıkça (o sihirle) hiç kimseye zarar 

veremezlerdi.” 
525

 Fetih, 48/10. Ayetin manası: “… Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir…” 
526

 Furkân, 25/63. Ayetin manası: “…Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.” 
527

 Âli İmrân, 3/134. Ayetin manası: “…öfkelerini yenenler…” 
528

 Anlamı: “İnsan ihsanın kölesidir.” 
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neyleyelim anlaruň munśıfları daħi buňa şāhiddür ammā Ǿaķlı ĥāline ķoyan selįmler ve 

dest-i Ǿirfāna viren Ǿalįmler muĥabbet ü Ǿadāveti mįzānla ķullanurlar güldük Ǿuzlet daħi 

anuňiçün lāzımdur ki gerçe düşmene müdārā sebeb-i rāĥatdur ve bāǾiŝ-i raĥmetdür ammā 

maǾtūh u nādānla müdārā daħi ġāyet müşkildür ki sen aşaġı ķoduķca seni ķorķdı śanup 

daħi musallaŧ olur hemān dermān 
529

 ve bu taśdįķüň žuĥūrı baǾżı اُلهان ٖٓ اـٞإ اُّىٓإ

muĥarrike rāst gelmişdür maǾźūr buyurula  

      چٕٞ ـكا ـٞاٛك ًٚ پهقٙٔ ًً قنق  

ٚٔ پاًإ تهق                ٤ُِٓ اٗكن ٚؼ٘

قنق  taħfįf ü teşdįdle yırtmaķdur قن٣كٕ ve قن٣كٕ mużāriǾdür burada taħfįfledür nažm içün 

maǾnā çün Ħudā dileye ki bir kesüň perdesin yırta ķalbini pākler ŧaǾnına meyl etdürür 

yaǾnį ĥaķ bir kesi rüsvā vü raĥmetinden dūr etmek dilese aňa ŧaǾn ile ehl-i Ĥaķķ’uň ħāŧırın 

yıķmaġa raġbet virür tā anları şikeste-dil eyler mā-dām ki ol śınuķdur ve maħzūndur ol 

śıyan maǾmūr u mesrūr ve ber-murād olmaķdan ķalur nekbet el virür Esmāǿ-i Ĥüsnā 

şerĥinde kümmel taśrįĥ etmişlerdür. Eger cefāya muśırr ü muǾtād olursa Ǿārifler andan 

teraĥĥum gözin yumarlar fi’l-ĥāl ĥażret-i Ĥaķ ķahhāriyyeti ile tecellį idüp anı ķahr ider ve 

dimişler ki bir kimse Ǿālemüň Ǿilmin oķusa anda birķac bulunursa Ǿalāmet cehldür ol 

Ǿalāmet mā-lā-yaǾnį kelimāta muǾtād olup ve loķmasında ĥarām u ĥelāli [77a] seçmeyüp 

اػظٔي اِٚثٞا اُؼِْ آاّ
530

‟de Ǿilm-i meǿmūr herkes ĥālin ve mālin tedārik etmekdür dirken 

cānını ķayurmamaķdur ve bu belālar kendünüň buǾd u ġafletine vü Ǿaźābına yeterken 

śāliĥāna ŧaǾn etmege muǾtād olmaķdur herkes başına buyurulanı ķayurmaķ gerek il 

ketħudālıġın ķomaķ gerek ve niçün yaradıldı ise olurın görmek gerek eyle ŧaǾǾān u 

ġammāz u mūźį eksük olmaz ve yine cehennemde boş ķalmaz anuňiçün yaradılmışlar 

vardur kendüňi anlara ķatma biň ŧaǾndan bir źikr ü tesbįĥ yigdür ve dediler ki kemālüň 

Ǿalāmeti taǾn u inkārdan dil kesük olmaķdur 
531

 ve ػ٤ِي ت٘لٍي
532

       هَ هللا شْ لنْٛ

 ًه ـكا ـٞاٛك ًٚ پِٞك ػ٤ة ًً   

 ًْ وٗك قن ػ٤ة ٓؼ٤ٞتإ ٗلً      

ًْ kāf-ı ǾArabįle az ve eksük maǾnāsınadur. وقٕ ,وٗك lafžınuň mużāriǾidür kemā-merre 

maǾnā eger Ħudā dileye kim bir kimsenüň Ǿaybını örte, Ǿayblular Ǿaybına az çalar ol kişi 

nefesin. YaǾnį aňa Ǿayb ķapuların bend ider tā ol kimse cihānda her ne śādır olursa Ĥaķdan 

                                                           
529

 Anlamı: “Zamâne kardeşlerinden uzaklaşmak.” 
530

 Anlamı: “Senin en büyük önceliğin ilim talep etmektir.” 
531

 Anlamı: “Nefsin sana yeter?” 
532

 EnǾâm, 6/91. Ayetin manası: “…Allah de, sonra da onları bırak…” 
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bilüp ķażāya rıżā ve ĥükm-i ħālıķa teslįm-i vefā idüp ancaķ teveccüh ü murāķabesi Ħudāya 

olur ki Yaĥyā Çelebi raĥimehu buyurur  

  Eyleme ķubbe-i Ǿālemde śadā  

  Söz gelür kişiye andan zįrā  

   

  Śābır u sākin olur puħte müdām  

  Toldurur Ǿālemi āvāze-i ħām    

 

 Kūşe-i ħānede ħum ki ola boş  

 Sözüňi ķarşular olmaz ħāmūş  

 

ً٘٘ك ٌٟرهًٖ ذاته ذٞ ٌران     

ته ًً ٓف٘ك ٠ا٣ٔ٘ ٠ذاٗٚ ت٤٘             

 gül تف٘ك güler ـ٘كق .gülmekdür ـ٘ك٣كٕ .NiǾmetullāh’da kesr-i elifle ķayġusuz dimekdür ا٣ٖٔ

 gülme. MaǾnā setr eyle tā saňa da settārlıķ ideler. Tā ķahr u ġaźābdan emįnlik ٓف٘ك

görmeyince kimseye gülme. Emįnlikise bu cihānda müyesser degüldür muħliśįn daħi 

ħaŧar-ı Ǿažįmdedür. İllā meger ki [77b] ķalbini māsivādan bi’l-külliye pāk iden muħliśūn 

ola anlar dār-ı emāna girmişlerdür yaǾnį sen ġayrılardan gördügüň Ǿuyūbı ört tā senüň de 

śuçuň örteler. ًٔا ذك٣ٖ ذكإ
533

‟dür zįrā beşer Ǿayıbdan ħālį olmaz tenezzüh Allāh’uň Ǿiśmet 

enbiyānuňdur ġāliben sāǿir ħalķ śüķūŧ u ķıyāmdan ħālį degüldür.  

    ٝإ ذعك ػ٤ثا كٍكّق اُفَِ  

 كؼّى ٖٓ الػ٤ة ك٤ٚ ٝظَ 

YaǾnį Ǿayb görürseň ħalli ıślāĥ eyle Ǿaybsuz ancak bir Ǿazįz ve  celįl Allāhdur.  

ًٚ ػ٤ة ـ٣ُٞ ق٣ك ٠ـ٘ي ظاٗ ٟا     

ًلد اٝ ته ـٞق ـه٣ك ٠ٛهًٚ ػ٤ث   

Burada ـٞق vāv-ı resmįdür. Telaffuž olunmaz kendü dimekdür. Ammā vāv-ı melfūžla 

demür tāķıyye vü tolķadur. ـ٘ي muǾtedil ü āsān u baħtludur 
534

 dimekdür. MaǾnā ٚٞت٢ ُٚ

baħtlu ol cānı ki kendü Ǿaybın gördi. Her kim ki bir Ǿayb söyledi anı kendüye aldı. YaǾnį 

nefsini muĥāsebe-i muǾāteble diye ki nefsüm sen de beşersin bu Ǿayb sende daħi 

muķarrerdür eger fiǾile gelmedi ise de bu şerre sende de ķābiliyyet vardur bi’l-ķuvve bu 

ħaŧā sende de vardur zįrā insānuň Ǿayb u hüneri śalāĥ [u] fesādı ķavl [ü] fiǾlinden ve fikr 

                                                           
533

 Anlamı: “Ektiğini biçeceksin.”  
534

 Ra’d, 13/29. Ayetin manası: “…ne mutlu onlara…” Ayetin aslında bu kısım şöyle geçmektedir: طوبي لهم 
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[ü] ķalbinden ŧoġar bu üçi sende de vardur belki anuň ol Ǿaybı baġışlana senüň āħerüň 

Ǿaybın gördügüň saňa rāciǾdür belki senüň ْاش ّٖ إ تؼٗ اُظ
535
  mıśdāķınca bu śuc olan 

žannuň baġışlanmaya ve bu žan 
536

ٌٚٗاء كؼَ أُهء ٌاء ظ٘ٞالا   mıśdāķınca bu fiǾl-i fāsidler ki 

müteferriǾ olan žan üzereken ķalup muǾaźźeb olasın pes bu söyleyen il Ǿaybı saňa da Ĥaķ 

ŧarafından āyine-i Ǿibret-nümādur tā Ǿayb-ı digerāna taķayyüd ü nažardan emįn olasın ne 

an k[i] ġayra uyup ġıybet
537

 idesin ve dimişler ki dįn ķardaşına ħalķ içinde niçün fülān 

etdüň dime zįrā ĥażret-i ǾAli keremallāhu vecĥehu keŝretde nuśĥ başa ķakmaķdur dedi 

fitnesi nefǾinden artuķdur. 
538

ذوه٣غ ٔالٔ ا٤ُٕ٘ؽح ت٤ٖ اُ  [78a] ve cāhil-i pelįd ü muǾānide nuśĥ 

tenhāda daħi cāǿiz degüldür bį-nefǾ vaǾž żāyiǾdür. ًّه إ ٗلؼد اُمًّه ٟكم
539

 belki cāhile pend 

demren gibidür cerāĥat virür nefǾ virmedüginden ġayrı Ǿadāvet ü nifāķa çeker pes cānum 

selāmet olsun diyen geçmeyen nuśĥı nā-ķābile söylemez nitekim ĥażret-i şeyħimiz 

Şemseddįn ķuddise sırruhu buyurur  

  VaǾž iderdüm ħōca-i māle didi ehl-i ĥużūr  

  Ne revādur ki yaķarsın seg-i mürdeye buħūr  

İmdi küfre 
540

 ŧıbaķınca ĥażret-i Ķurǿānı diňlemeyüp laġv etdükleri الذٍٔؼٞا ُٜما اُوهإٓ ٝاُـٞا ك٤ٚ

gibi muǾānid ü sefįh daħi ĥaķ söyleyen dostını ve düşmenini bilmez ĥaķ sözi yüksünür
541

 

belki Ķurǿān u ĥadįŝi istiħfāfla kāfir olur ol küfre sen sebeb düşersin yāħūd nuśĥuňı başıňa 

ķıla kimse śuçundan āħer śorulmaz diyü ĥüccetleşür ancaķ anı rūzgār uśladur nāgāh 

doķunduġın ħastaya mevt yaķın olunca Ǿilāc müfįd olmaz tiryāk da virseň źehr-i ķātil olur 

ve ŧabįb-i ĥāźıķ marįżüň nabżını dutup eŝer-i mevt görünce Ǿilāc daħi etmez bu meşhūrdur 

ki ķara ġayrı boya almaz ve śabunla aġarmaz fesaķaya ki hevā Ǿādet ola Ǿādet ŧabįǾat-ı 

ħāmisedür egri büyümüş aġac gibi ŧoġrulması mümkin olmaz aňa vaǾž ħaŧādur ĥużūr ol 

fāriġ bālüň ki iştiġāl-i Ǿavām aňa ķayd olmaya zįrā źātında olmayana enbiyā daħi įmān 

viremez Bū Cehl ü Bū Leheb gibi. Beyżāvį raĥmetullāh Ǿaleyh 
542

 tefsįrinde اؼاٚد تٚ ـط٤ٔىرٚ

dimiş ki bir günāhdan ķul tevbe etmese bir günāha daħi çeker Ǿādet olur ĥattā ķalbini 

ķablar ve ķalbi bed-fiǾlin begenür ve andan özge leźźet yoķ iǾtiķād ider menǾ idene buġż 

                                                           
535

 Hucurât, 49/12. Ayetin manası: “…zira zannın bir kısmı günahtır…”  
536

 Anlamı: “Kişinin fiili kötü olunca zanları da kötü olur.” 
537

 Ġıybet: ġayret S1, - S2, - S3.  
538

 Anlamı: “Bir kimseye topluluk içerisinde nasihat etmek onu azarlamaktır.” 
539

 A’lâ, 87/9. Ayetin manası: “Faydalı olacaksa insanlara öğüt ver.” 
540

 Fussilet, 41/26. Ayetin manası: “ ... Bu Kuran'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki 

bastırırsınız'…” 

541
 Yüksünmek:  S1, - S2, - S3.  

542
 Bakara, 2/81. Ayetin manası: “… suçu kendisini kuşatmış…” 
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ider Ǿāķıbet küfr ü tekźįb ile o nūr gider. شْ ًإ ػاهثح اُم٣ٖ اٌاءٝا اٍُٞئ إ ًمتٞا تا٣اخ هللا
543
  

ŧıbaķınca āħir įmānsuz gider anuňiçün āyete muķaddime zeylinden [78b] ْٛا٤ُٔٝي أؽاب اُّ٘ان

ك٤ٜا ـاُكٕٝ
544
  buyurur  

پٍه  ٟؿاكِ٘ك ا٣ٖ ؼ٤ّاٍ ـِن او ـٞق ا         

    الظهّ ڭ٣ٞ٘ك ػ٤ة ٣ٌكًه                 

 ق٣ٌه .āħer dimekdür yaǾnį bir ġayrınuň dimekdür ق٣ٌه .yānuň fetĥ ü kesriyle luġatdur ٣ي

yāyla yāsuz müstaǾmeldür. MaǾnā ġāfillerdür bu ħalķ kendülerden ey oġul. Lā-cerem 

birbirinüň Ǿaybın söylerler. Eger ġāfil olmayalardı nefslerin ķoyup ġayrla muķayyed 

olmazlardı belki nefslerin ve ġayrılarını da ıślāĥa çalışurlardı ĥakįm-i Muŧlaķ celle şānühü 

تالء االٍٗإ ٖٓ اٍُِإ
545

 ĥükmünce dili dāǿireden çıķmasun ve śāĥibini
546

 belāya uġratmasun 

diyü iki ķat ĥiśāra ĥabs etdi bir[i] aġız bir[i] şol bārūlı ķalǾadur ki dimişlerdür ve bir 

söylesün iki diňlesün diyü śāniǾ-i müteǾāl aġızda dili bir ķulaġı iki yaratdı şemǾanuň dili 

uzamasa ucın kesmezlerdi pes Ǿilm ü Ǿirfānla çerāġ-ı Ǿālem daħi olsaň yine senüň zįnetüň 

ve beķā-yı muĥabbetüň sükūtladur imdi ħalķ nefslerin unutduķları içün bir ķac günlük 

Ǿömr ü maǾdūdü’l-nefsin gāh ekl ü nev[m]de gāh kesbde yā ġıybet ü mesāvįde geçürüp 

āħir nefesinde müflis ü maĥrūm bulunup siyāsetgāh-ı Ǿuķbāda neye lāyıķ ise Ǿadlle ķaydın 

görürler.        

Der-ŧaǾne-zeden-i münkirān şeyħ-rā 

 ٛهًٚ تاِك او وٗا ٝوا٤ٗإ   

    ا٣ٖ تهق ظٖ قن ؼن نتّا٤ٗإ            

 lafžından iletmek maǾnāsınadur. YaǾnį kim ki zinādan ŧoġar yā zinā تهقٕ fetĥ-i bāyla تهق

edicilerden ola bu eyledür fāsid žannı Ǿulemā-i rabbānįler ĥaķķında yaǾnį Ǿulemā vü 

meşāyiħ ĥaķķında yaramaz žann idenlere bu ikisidür śāliĥ-zāde degüldür ki śuleĥā içün 

dediler.  

ـٔهٌد ٌٝاُٞي ـث٤سِانب       

   ًٔهٛاٗها او ًچا تاِك ٓـ٤س      

Dirler ki adı Ǿālim ü śāliĥ ammā ħamr içici sālūs-ı ħabįŝdür. Yolın azanlara [79a] nice 

mededci olur kendü yolın yetüren ġayra nice reh-nümā olur ve başın ķurtaramayan fāsıķ ili 

nice ķurtarur śāliĥ ider ġālibā böyle diyenler ĥażret-i sulŧānu’l-Ǿuşşāķuň  

    ٝهاُٞا تّه٣د االشْ ًال ٝاٗٔا  

                                                           
543

 Rûm, 30/10. Ayetin mansı: “Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayanların sonu pek kötü oldu…” 
544

 Bakara, 2/39. Ayetin manası: “…cehennemlik olanlardır, onlar orada temelli kalacaklardır.”  
545

 Anlamı: “İnsanın belası dilindendir.” 

546
 Śāĥibini:   S1, - S2, - S3. 
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االشْ ٟذه ًٜا ػ٘ك ك٠ ٠ِهتد اُر              

 

buyurduġı gibi Ǿuşşāķuň bį-iħtiyār ĥareket ü irtiǾāşların ve mestāne baķışların ve baǾżı 

ayıklıġa muħālif evżāǾların görüp şürbi ĥarām-ı maķŧūǾ u terki farż olan şarābı içmiş 

śanurlar ve ġayrı şarāb yoķ śanurlar. ٚهللا ِهاتاً اػكٙ ]ال[٤ُٝأى ّٕ ا
547

‟den ŧuymayup şarāb-ı Ǿaşķ-ı 

ilāhįye ki anuň mey-ħānesi ķulūb-ı Ǿārifāndur ve anuň içmesi meźheb-i Ǿuşşāķda farżdur 

zįrā anlara nisyān-ı māsivā farżdur bu nisyānsa ol bade-i ĥaķįķįsüz ķurı źühdle bulunması 

muĥāldür ŧaŧmaduķları śabūĥ yeterken ķıŧǾa      

  Ol bį-temįze söyleň meyden ŧaĥāret alsun 

ŧıbaķınca ŧāhir ü muŧahhar-ı bį-ħumār olan şarāb-ı ŧahūr ki göz yaşından içilür nažar-ı 

raĥmāndan śaçılur anı ol Ǿayn-ı necs olan ħamr-ı pür-ħumāra ķıyāsla ŧaǾn iderler bilmezler 

ki bu mey-ħānenüň pįri Muĥammed Muśŧafā (a.s) el-müzekkādur ve bunda bu mey 

içmeyen anda daħi diklemekle şarāb-ı ŧahūr içemez nitekim bu murdārı bunda içen 

tevbesüz giderse anda kevŝerden içmedügi gibi.  

       ا٣٘چ٤ٖ٘ تٜرإ ٓ٘ٚ ته اَٛ ؼن   

  ا٣ٖ ـ٤اٍ ذٍد تهڭهٝإ ٝنم             

 ًهقإ .dür’ذٞاٌد aślı ذٍد .den nehy-i ĥāżırdur’ٜٗاقٕ ,ٓ٘ٚ .bunuň gibi ve böyle dimekdür ا٣٘چ٤ٖ٘

emrdür ًٕهقا٤ٗك‟den lafžından. MaǾnā böyle bühtānı ehl-i Ĥaķ üzerine ķoma. Bu fāsid 

ħayālüňdür ķāġıdı döndür. YaǾnį bu Ǿaķluň irmedügi yere bühtān etmek dersi  ّٖ ّٕ تؼٗ اُظ ا

اشْ
548

 mıśdāķınca śaĥįfe-i ķalbüňe beyāżken şeyŧān yazduġı ķaralama bį-maǾnā ve ķarışuķ 

yazudur ħayālden maǾnā çıkmaz levĥa-i ķalbüň bir beyāżca yanına baķ ve okuyabil ki 

ehlullāh [79b] muĥarremātla maĥcūbluķdan ķaçarlar.  

ٓهؽ ـاى ٟا٣ٖ ٗثاِك ٝنتٞق ا      

چٚ تاى ٟتؽه هِىّ ناو ٓهقان    

ٟٓهقان .bir deňiz ismidür هِىّ ‟de yā vaĥdetdür. Maśdariyyede ķābildür MaǾnā bu olmazsa 

ey ŧopraķ ķuşı. Ķulzüm deňizine bir murdār ķaruşmaķdan ne bāk ve ne ġam ki bulanmaz. 

Yāħūd Ķulzüm deňizi murdārlukdan ġam çekmez. Zįrā murdārluk aňa teǿŝįr idemez. YaǾnį 

evliyāullahuň źātı bir baĥr-ı bį-kerāndur ki bir nesne anı taġyįr etmez farażā bir murdārı 

baĥre atsaň tebdįl ider mi ve anlar  ٚاُلوهٌٞاق اُٞظ
549

 ŧıbaķınca nūr-ı siyāhdan libās-ı fenā 

giymişlerdür ol śıbġatullāh ile ġayrı boyaġ ķabūl etmeden ķalmışlardur kāmiller vücūdunı 

baĥr-i eĥadiyyetde ġarķ idüp ve maĥvla Ǿayn-ı baĥr olmuşlardur bir murdār anuň nefs-i 

                                                           
547

 Anlamı: “Allah Teâlâ Hazretleri’nin evliyası için hazırlamış olduğu bir şarab vardır…” 
548

 Hucurât, 49/12. Ayetin manası: “…zira zannın bir kısmı günahtır…”  
549

 El-Aclûnî, age., II, s. 81. Hadisin aslı şu şekildedir: “Fakirlik iki cihanda da yüz karasıdır.”  
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ŧayyibesine ķarįn olsa anuň māhiyyet ü ĥaķįķatin tebdįl idüp kerāhetin giderüp bir ŧāhir ü 

muŧahhar nesne olur ol kāmil-i iksįr-vücūdı ٣ٔؽٞ هللا ٓا ٣ّاء
550

 kānından alduġı ķudretle 

murdārlıġın pāklige döndürür imdi ķayurursaň ey baĥrden ıraķ ŧopraķ ķuşı kendüňi ķayur 

ki āb u gil-i beşeriyyetde ve ķāźūrāt-ı ıśŧabl-ı vesāvisde decāce vü baŧŧ-miŝāl batup 

ķalmışsın śu ķuşı olmaduġuňiçün nā-pāk gelüp nā-pāk gidersin murdārluķuň yeterken 

deryā gibi pāklere ve arıdıcılara ve fenā śuyı ile varluķlarından yunanlara inkār idersin.  

 واذُ اتها٤ٛٔها ٗثٞق و٣إ   

        ٛهًٚ ٗٔهٝق ٌد ڭ٤ٓٞرهي اوإ        

 den emrdür kemā-merre. MaǾnā İbrahįm (a.s)’a oŧdan ne ziyān. Her ki’ًلرٖ ,تڭٞ eger ڭٞ

Nemrūd ŧabǾdur vey āteşden ol ķorķsun. Ĥażret-i İbrahįm’den eŝer ķalmayup varın śıfat-ı 

ħulletde maĥv etdükiçün ve nār-ı beşeriyyeti nūr-ı ĥaķįķate tebdįl etdükiçün āteş-i 

Nemrūduň ĥaķįķati tebdįl olup nārken āb-ı revān oldı zįrā her fiǾli Ĥaķ’dan bilüp aňa 

teslįm olup irādetin murād-ı Ĥaķ’da fānį ķılmışdı ki Nemrūd anı mancınıķ ile oda atduķda 

[80a] Cibrįl irişüp اُي ؼاظح
551

 didükde ĥażret-i İbrāhįm آا ا٤ُي كال
552

 dedi yaķįni kāmil 

olduġıçün rıżā-i Ĥaķ’dan ġayrın istemedi ve sivāya iltifāt etmedi pes āteşe indükde  ٠ًٗٞ

تهقا ٌٝالٓا
553

 buyuruldı yaǾnį çün dostum irāden çıķdı ve ŧabāyıǾ-i Ǿanāśıruň teǿŝįri irādetin 

ile olup ĥaķāyıķuň varlıġı teǿŝįri žuhūr-ı śıfatıma mevķūf idügin ŧuydı ve bi’ż-żarūrį 

varluġundan geçüp cefāmı vefāmı bir gördi ve işini baňa śaldı ben daħi nār-ı cehennem ile 

nār-ı dünyāyı ķorķıdup yā nār İbrahįm ķulumuň bir ķılın yaķarsaň seni nār-ı caĥįme 

yaķarum dedi ol dem Ħalįl’üň önünden āteş vaĥşį gibi ķaçardı ve gilistān gülistān olurdı. 

Ĥāśılı bir Ǿārif ki āteş-i şehvetini ve nār-ı ġażabını nūr-ı ʿaşķa
554

 degişüp cismi rūĥ ide 

Ħalįl-āsā nār-ı şehevāt u ħarābāta da girse nūrunuň ķuvveti ŧabǾ-ı nārı bozup zehri tiryāk 

olur. Ve böyle kişiler Śırāŧ’dan geçerken cehennem çaġıra ki كإ ٗٞنى ٣طل ٖٓ ًما  ٟٗان ٠ٔ ظى٣ا ٓٞٔ

اُؽك٣س ٠ك
555

 pes şarŧ Nemrūd nefsi müslümān etmekdür. Böyle idenden ħilāf-ı vażǾ 

görürseňüz teşnįǾ etmeň ki ķahr-ı āteşe düşersiz zįrā anlar irādet yili esmeyince ĥareket 

etmezler ĥareketleri Allāh iledür ĥażret-i Mūsā Ǿalā nebiyyinā ve Ǿaleyhimā (…) 

 لُّد اٝتٚ وٚاػد ٗىق ؼن    

       پ٤ُ ًلهَ ظِٔٚ ا٣ٔاٜٗا ـِن         

                                                           
550

 Ra’d, 13/39. Ayetin manası: “Allah dilediğini siler…”   
551

 Anlamı: “Bir ihtiyacın var mı?” 
552

 Anlamı: “Fakat senden değil.”   
553

 Enbiyâ, 21/69. Ayetin manası: “…serin ve zararsız ol…” 
554

 nūr-ı ʿaşķa: - S1, - S2, - S3.  
555

 Anlamı: Ey mü’min çabuk geç senin nurun benim ateşimi söndürüyor. 
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ِِن ـَ  ǾArabįdür kesr-i lāmladur fetĥle de ķābildür. MaǾnā anuň ŧayanması ŧāǾatden yigdür 

nezd-i Ĥaķ’da, anuň küfri yanında cümle įmānlar köhnedür yaǾnį maĥbūb-ı Ĥaķ olan 

kāmilden śādır olan günāh ٚالا اؼّة هللا ػثكا ُْ ٣ّٙهٙ لٗث
556

 ŧıbaķınca red içün olmaz ʿaźar u 

inkisār çün olur ve Ĥaķ ķatında Ǿizzetlerine baķup maġrūr olmasunlar diyü olur nitekim 

habįbine ٟٝاُْ ٣عكى ٣ر٤ٔا كآ
557

 ilā āħiruhā āyātı taǾlįm-i fenā eyledi. Pes rabbānįlerüň yoķluġa 

bāǾiŝ olan inkisārı miĥrāb-ı ĥaķįķįden bį-ħaber olan Ǿavām-ı hevāmuň taķlįdle Ǿibādetinden 

yigdür ve mervįdür ki şeyŧān ĥażret-i ǾÖmer’i fecr içün uyadup [80b] ĥażret-i ǾÖmer 

kimsin dedi iblįs muhibbinim dedi ǾÖmer eyitdi sende muĥib sįmāsı yoķ iblis eyitdi 

şeyŧānum ǾÖmer eyitdi yā Ǿacabā Allāh teǾālā saňa Ǿaduvv-ı mübįn dimişdür ħulūś u 

muĥabbet daǾvāsı nedür diyü ilĥāĥ idicek iblįś eyitdi vallāhi yā ǾÖmer śalāt-ı fecr fevt 

olunca ol ķadar aġlayasın ki edādan daħi ziyāde mertebe bulasın diyü korkumdan uyardum 

dedi. Ammā Ǿavāma bir kerre ulaşınca įmānın alıncaya deķ saǾy ider meger cemāǾat-ı 

müslimįn ve rüfeķā ŧarįķ-i Ĥaķ’da yaraķlu ķavį reh-nümā vü hem-rāhı ola ki ٟٞاَٛ اُرو 

٣ٟوٞ
558

 dediler ve Ǿavāmuň aňlamayup küfr diyü ĥükm etdükleri efǾāl ü aķvāl ki 

kāmillerden žuĥūr ider ve bį-iħtiyā[r] śudūr ider semaǾları gibi ve istiġrāķlarında kendüleri 

ve eşyāyı maĥv görüp ĥaķķı ĥaķ göziyle bį-keyf şühūd idüp lisān-ı cemǾle Manśūruň اٗا 

didügi ٗ٠ٓا اػظْ ِاٗ ٠ٌٝثؽا
559

 ve 
560

ت٤ر٤ٖ ٠اٗا اهَ ٖٓ نتّ   ki Bāyezįd buyurmuşdur ٞك ّٕ  ٠ٝاُ

ٓفِٞمؿ٤ه
561

 Ebu‟l-Ĥasan Ħaraķānį buyurmuşdur Nūr-ı źāt tecellį idüp kendülerin ve 

kāyinātı maĥv u ŧams idüp meŝelā gökde gündüz nücūm merkūz iken görünmedügi gibi ve 

şemsüň żiyāsı kendüden ġayrısın fānį vü mütelāşį ķılduķı gibi bunlar da śıfatların rūĥ-i 

iżāfį deryāsında maĥv idüp ķaŧreleri baĥr-i śıfatın bulmaġın vilāyet-i vücūdda kendü 

ĥaķįķatleri göziyle ĥaķįķat yüzin görüp ĥaķįķatlerinden ħaberen ٗ٠اٗا ٝ ٌثؽا  dediler ehl olan 

bilür ki ٌٚٗثؽا ٝ ٞٛ dimekdür zįrā ehl-i şühūd bir vücūddan ġayrı vücūd iŝbāt etmezler ol da 

ĥaķķuňdur ĥāşā ol selāŧįn-i maǾnevįyeden ĥażret-i Ķurǿān’a muħālif źerre vażǾları ola. 

Beyt  

  Var odur bil ki nefs-i emrde hemān  

  Daħi mülk-i Ǿademdedür bu cihān  

                                                           
556

 Anlamı: “Allah bir kulunu sevdiğinde günahları ona zarar vermez.” 
557

 Duhâ, 93/6. Ayetin manası: “Seni öksüz bulup da barındırmadı mı?” 
558

 Anlamı: “Takvâ ehli güçlüdür (günahlardan sakınır).” 
559

 Anlamı: “Kendimi tesbih ederim şanım ne yücedir.” 
560

 Anlamı: “Ben söylüyorum ve (ben işitiyorum.) İki yerde de benden başkası var mı?”  
561

 Anlamı: “Sufi yaratılmamıştır.” 
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Bu vücūduň tafśįli įcāzla  beytinde geçdi isterseň bulasın. Pes bu  ٖٓ چٞ ـه٤ِكّ قنٕٝ ٗٞن ؿهم

küfr ki bilenler ķatında Ǿayn-ı įmāndur. Įmān-ı Ǿavām ķatında aŧlas ķıymeti gibidür köhne 

boġası yanında.  

  [81a] ِّٞ ٠ًهًكا تاِْ ًكا نًٝ  

    ًه ُثاٌْ ًٜ٘ٚ ًهقق ٖٓ ّٗٞ          

ًٚ اٌٝد ٠ًلهٝ ا٣ٔإ ٤ٍٗد إٓ ظا٣    

     واٌٗٚ اٝ ٓـى ٌد ٝا٣ٖ قٝنٗي ٝ پٌٞد          

YaǾnį Ǿurefā ol bir vücūd ki iŝbāt iderler. Ol vücūd-ı muŧlaķ olduġı Ǿālem-i lāhūtda ve 

cihān-ı bāŧınįde küfr ü įmān yoķdur. Zįrā ol vücūd maġz-ı cihān ve ĥāķįķat-i hejdeh 

hezār
562

 Ǿālemdür küfr ü įmān ŧaşradur reng ü cild gibi ve küfr ü įmān bu Ǿālem-i mülk ü 

melekūtda ve bu cihān-ı teklįfdedür ve inanup inanmamaķ görülmeyende ve mertebe-i 

yaķįnde olur amma vücūd-ı ĥaķķı Ǿaynen ü ĥaķķan şühūd iden ehl-i dil ki Ǿayne’l-yaķįn ve 

ĥaķke’l-yaķįn śāĥibidür bu ikiden ķurtulup vücūdı maġz-ı ĥaķįķat ve lübb-i vaĥdet 

olmuşdur maķām-ı vaĥdetde bu küfr ü įmān yeri yoķdur bu iki ol lübbüň ķışrı ve rengi 

yerine düşmüşdür Ǿazįzimiz Şemseddįn bu semte düşdügümüzde kemįne kemterine bu 

mestlükde istiǾāźe etme ayuķlanmayınca ki Ǿālem-i mestlikde şeyŧān yoķdur dediler 

كاٌرؼم
563

 emriyle meǿmūr olmazsın buyurdılar هللا ُٚ ـ٤هاُعىاء ػ٘ا ٠اػط
564
    

 ٤ًٍد ًاكه ت٤فثه وا٣ٔإ ٤ِؿ   

٤ً٠ٍد ٓهقٙ ت٤فثه اوظإ ِ    

Kimdür kāfir şeyħün įmānından ħabersüz. Kimdür ölü şeyħüň cānından ħabersüz. YaǾnį 

şeyħüň įmān-ı bi’l-gāybdan geçüp įmān-ı şühūdı ve dįn-i ĥaķķānįsine saǾy idüp ulaşmayan 

ĥaķįķat Ǿāleminüň ve įmān-ı bi’l-vaĥdet cihānınuň kāfiridür yaǾnį kendülügi ħayālini var 

śanup o śaĥāb-ı ħayāl ve ĥicāb-ı taķlįd ve žulumāt-ı gümān rūy-ı ĥaķįķati üretmişdür ve 

şeyħüň rūĥ-ı iżāfįsine cānını iżāfet idüp ulaşdırmayan ĥayāt-ı ebediyye-i ŧayyibe 

bulmamışdır cān-ı ĥayvānįsi śaġ ise rūĥ-ı insānįsi meyyitdür böyle kes dünyeye geldüm ve 

ādem oldum dimesün. 

 اُعاَٛ ٤ّٓد ٝإ ُْ ٣ككٖ  

لٖت٤رٚ هثه ٝ شٞتٚ ً               

buyurdılar.  

    ًان پاًاٗها ه٤اي اوـٞق ٤ٌٓه   

   ًهچٚ ٓاٗك قن ِٗٞرٖ ٤ِه ٤ِه               

                                                           
562

 Metinde “hezār hejdeh” şeklinde yer almaktadır.   
563

 Fussilet, 41/36. Ayetin manası: “…hemen sığın…” 
564

 Anlamı: “Allah ona bizim tarafımızdan en caydırıcı cezayı versin.” 
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 den [81b]’ٓاّٗرٖ ,ٓاٗك nehydür ٤ٌٓه emr ت٤ٌه mużāriǾ şāźdur kemā-merre ٤ًهق ŧutmaķ ًهكرٖ

mużāriǾdür ķıyāsįdür ٖقاٗك ,قاٌر gibi. MaǾnā pākler işine kendünden ķıyās ŧutma. Gerçi 

benzer yazuda şįr şįre. YaǾnį Ǿārif ü cāhil śūret-i beşeriyyetde budur kitābetde şįr şįre 

beňzedügi gibi lākin diri aslanla cansuz şeyǿüň yaǾnį südüň beyne’ŝ-ŝüreyyā ve’ŝ-ŝerā farķı 

vardur pes anlara şöyle etdiler diyü zebān-dirāzlıķuň żararı saňa Ǿāyiddür murāduň ziyānsa 

Ǿirfānlardan maĥrūmluġuň tįr-i ķalblerin yaķup belā tįrine nişāne olma.  

Der-ĥāl-i ħod-perestān 

قٕٝ ٟاوٛٞي ٝاو ػّن ا٣ٖ ق٤ٗا     

  چٕٞ وٗإ ٓه ٗلٍها تٞقٕ وتٕٞ     

Burada ٓه rabŧ içün ve tezyįn içün muķĥem ve zāyiddür meger maǾnāsına gelür kemā-

merre. MaǾnā hevesden ve bu alçaķ dünyānuň Ǿaşķından Ǿavretler gibi nefse zebūn 

olmaķdur. YaǾnį ٙاكها٣د ٖٓ اذفم اُٜٚ ٛٞا
565

 ŧıbaķınca iştihā vü şehvet ü zuĥrefāt-ı fānįye ile 

heves-bāzlıķdur. Ve ħumār-ı dünyāyla mestlikden teġāfülle Ǿömr-i nāzenįni hįc idüp 

kāmillerüň ħāk-i pāyını Ǿaynına ķuĥl-ı cilā etmeyüp körle yola gidüp 
566

٠االـهج اػٔ ٠كٜٞ ك  

bölügünden olmaķdur.  

      ٠تا قٍ تا اَٛ قٍ ت٤ٌاٌٗ   

٠تا ِٜإ ذى٣ٝه ٝنٝتٚ ِاٌٗ               

٠اٌٗت٤ٌ  ve ٌٗ٠ِا ’de yā maśdariyye ٚنٝتاٙ ,نٝت dil-gūdur. MaǾnā kendü ķalbine ve ķalb ehline 

yādluķ ve maǾnā şehlerine müzevvirlik ve dilgilikdür. YaǾnį ħıdmetsüz ne kendü ehl-i dil 

olabilür ne śāĥib-i dile teslįm olup anlardan miftāĥ-ı esmā alup muġlaķāt u müşkilātın 

açabilür belki kendü gibi anları ġāfil śanup dostluķ śūretinden görinüp dilgilik rįş-ħandlıķ 

ider ve kendü ŧolu Ǿayb iken ol güneşlerüň bir zerre Ǿaybın arar ve ġıybet ü bühtānlar ider.  

ًكاٌد ٠ًه پم٣هق چ٤ى ذٞ ٣ًٞ      

ونم ٌٝٓهٌد ٝ ن٣اٌد ٠ٝنٗٚ ٣ًٞ           

٣ًٞ٠ 'de yā ħiŧābiçündür ٚٗٝن aślında ٝاًهٗٚ پم٣هق [82a] idi ĥaźf olundı . MaǾnā bir nesneň 

ķabūl etse gedā vü dilenci dirsin dervįşlikden murādı 
567

 dür dirsin. Almasa’ذثك٣َ ٌَِ ُالًَ

ħalķa iǾtiķād virmekiçün mekr ü riyā vü ĥįle vü telebbüsdür dirsin bahāne ararsın.  

ٚآؼٍد ٠ًهقن ا٤ٓىق ذٞ ٣ًٞ           

قنذٌثهٚاُغ اٌد ٠ٝنٗٚ ٣ًٞ            

 gibi. MaǾnā ħalķa ķarışsa ŧamaǾ içün dirsin ن٣ىق den mużāriǾdür ķıyāsįdür‟ا٤ٓفرٖ ,ا٤ٓىق

ķarışmasa mütekebbir dirsin anuň ħod nažarı kimyā ve ķarışması Ĥaķ’dan size Ǿināyet ü 

                                                           
565

 Câsiye, 45/23. Ayetin manası: “Heva ve hevesini tanrı edinen kimseyi gördün mü?” 
566

 İsrâ, 17/72. Ayetin manası: “…ahirette de kördür…” 
567

 Anlamı: “Yemek için şekli değiştirmek” 
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hüdādur ki fesāduňızı śalāĥa şerrüňizi ħayra döndürür pes şūm ŧāliǾ olduġuňdan َالا ٌاء كؼ

أُٔه ٌاء ظ٘ٞٗٚ
568

 ŧıbaķınca mürşidüň her kārına bahāne arayup śoĥbet-i rūĥ-efzāsından ve 

nažar-ı kimyā-āsāsından vücūd-ı bį-hemtāsından maĥrūm olursın.  

ًٚ ٖٓ ٣ٟا ٓ٘اكن ٝانػمن ان          

 ٓاٗكٙ اّ قن ٗلوٚ كهوٗك ٝوٕ 

Yāħūd Resūlullāh zamānındaki münāfıķlar gibi ki 
569

 Ǿözrin idüp ِـِر٘ا آٞاُ٘ا ٝاِٛٞٗا كاٌرـلهُ٘ا

mürşideǾözr bulamayınca kendüňe Ǿözr bulup nafaķa-i Ǿıyāl içinde ķalmışam işim ķoyup 

ehl-i dil ħıdmetine varursam Ǿıyālüm ac ķalur anlaruň rızķı üzerimedür dirsen ِهللا  ٠ااّل ػ

نوهٜا
570

  dirken ِ٠ّ ػ  dirsen sen kimsin ve rāzıķlıķ śıfatı ķandadur dimişler ki her kim kendü 

tedbįri ķaydında ola bi‟l-fi‟l cehennemdedür mestlikden ŧuymaz ve her ki ĥaķķuň taķdįri 

mülāĥažasında ola 
571

 ّْ اُوكن ٛاٗد ػ٤ِٚ إُٔا٣ة ٠ٖٓ ػِْ ٌّه هللا ك ve اال٣ٔإ تاُوكن ٣مٛة أُٜ
572

 

ĥadįŝleri ŧıbaķınca bi‟l-fiǾl cennet ü rāĥatdadur.  

ٌه ـان٣كٍٗد ٟٓها پهٝا ٠ٗ       

ق٣ٖ ٝنو٣كٍٗد ٟٓها پهٝ ٠ٗ     

Ne baňa başum ķaşımaķ pervāsı vü ķuvveti var ne dįn ķazanmaķ. YaǾnį başum ķaşımaġa 

elüm degmez śoĥbet-i śuleĥāda mücāhede vü diyānet ögrenmek ķanda ķaldı ancaķ işüm 

Ĥaķķ’a ķalmışdur.  

   [82b] كالٕ ٓا نا تٜٔد ٣اق قان ٟا   

         ًٚ ِّٞ او ا٤ُٝا پا٣إ ًان            

 iş soňı dimekdür. MaǾnā پا٣إ ًان mużāriǾdür. ِّٞ nefs-i mütekellim-i vaĥde ِٞق māżį ِك

dirsen ki fülān beni himmetle aň. Ki śoncı evliyādan olam. YaǾnį muĥabbetsüz ü 

ħıdmetsüz dirseň ki fülān velį meded ķıl bir ĥāżırca çiynenmişce vilāyet loķmasın ben de 

yudup aňsuzın velį ola çıķa geleydim dirsin sefāhatüňden düşünmezsin ki bu meydānuň 

sulŧānlarında belā vü źillet iħtiyār etmedin velā vü Ǿizzete yetmiş yoķdur ve cisr-i ġamma 

ve ķanŧara-i eleme uġramadın nübüvvet meydānına vilāyet śaĥrāsına geçmiş yoķdur ve 

semm-i riyāżeti ve zaķķūm-ı cefāyı ŧaŧmadın niǾmet-i muĥabbet ve leźāyiź-i Ǿirfān tenāvül 

itmiş yoķdur insāfla baķ ki faĥr-ı enbiyā maĥbūb-ı Ħudā aślu’l-ervāĥ ve’l-eşbāĥ miftāhü’l-

                                                           
568

 Anlamı: Kişinin fiili kötü olunca zanları da kötü olur.” 
569

 Fetih, 48/11. Ayetin manası: “…Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı 

dile…” 
570

 Hûd, 11/6. Ayetin manası: “…canlıların rızkı ancak Allah'a aittir…” 
571

 Zeynüddin Muhammed Abdürrauf b. Tacülarifin b. Ali Münâvî, Feyzü'l-kadir şerhü'l-camii's-sagir min 

ehadisi'l-beşiri'n-nezir, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2006, III/187. Anlamı: “Kadere iman endişe ve sıkıntıları 

giderir.”  
572

 Anlamı: “Kim Allah’ın kader sırrını bilirse musibetler ona kolay ve hafif gelir.” 
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fettāĥ ĥażret-i Muĥammed Muśŧafā śallallāhü Ǿaleyhi ve’s-sellem ًٔا اٝل٣د ٠ٓا اٝ ل٣ر
573
ٝاٗا   

اػٌِْٔ تاهلل ٝاـّاًْ
574

 diyesen kemāl-i ĥaķ sefehüňden vufūr-ı cünūn u ʿatehüňden mertebe-i 

velāyeti kesb-i dünyā-yı denįden ednā žann u Ǿad idüp kesb-i dünyāya gelince Ĥaķķa 

tevekkül etmeyüp ve fenā vü ħarābı muķarrer olan işüňi şeyħlere daħi inanmayup Ǿārįyyet-

i ten-i naĥįf ve cism-i żāǾįfüň içün śad hezār zaĥm u zaĥmete düşesin dönüp saňa ebedį 

lāzım u mühim olup senüňle ķalacaķ ve saǾadet-i dāǿime olacaķ maślaĥatı berikiye 

ıśmarlayup ĥimmetler isteyesin 
575

 dan teġāfül ü tecāhül idüp ķapuya’ٝاقـَ اُث٤ٞخ ٖٓ اتٞاتٜا

varmadın bacadan düşesin ve Ĥaķķuň saňa ıśmarladuġı gibi ķulluġı yine taňrıya yā 

evliyāsına enbiyāsına śalup ٌُ٘د ٖٓ أُرّو٤ٖ ٠ُٞ إ هللا ٛكاٗ
576
  yāħūd 

577
 terānesin َٛ ُ٘ا ٖٓ ِلؼاء

urasın ve 
578

هللا نوهٜا ٠ااّل ػِ  ve 
579

 ŧıbaķınca Ĥaķķ’uň iltizām etdügi rızķa ben ٗؽٖ هٍٔ٘ا

ketħudālıķ ve ĥįle etmeyince olmaz diyü žann-ı sūǿ idüp اٍُٞء ّٖ ٣ظّٕ٘ٞ تاهلل ظ
580

 Ǿāķıbetinde 

ػ٤ِْٜ قأىهج اٍُٞء
581

’e lāyıķ olasın bundan özge cehālet ve yaňsu masħaralıķ daħi ne ola  

       ذهظٞ اُّ٘عاخ ُْٝ ذٍِي ٍٓاٌُٜا  

ا٤ُثً ٠ػِ ٟاٍُل٤٘رٚ الذعهإ          

    

    ا٣ٖ ٌفٖ ٗٚ قنق ٝ ٌٞوًلد   

  [83a] ـٞات٘اًٚ ٛهوٙ ًلد ٝ تاوـلد    

Nimetullāh’da eydür ٗاى lafžı kelimenüň āħirine lāĥıķ olsa ittiśāl maǾnāsına olur. Meŝelā 

zehrnāk ve feraĥnāk dirler. ٗاى'e hā-i ġayr-ı melfūža ile nažm içündür. ٙٛهو aśılsuz 

maǾnāsuz dimekdür. MaǾnā bu himmet istedigi de derd ü ĥarāretle degüldür uyķu arasında 

śayuķladı ve yine yatdı uyudı . YaǾnį hemān ķurı muśāĥabete bāǾiŝ ķılup dedi eger cüzǿį 

derd ü ŧalebi olsa ol Ǿaşķ anı żārūrį ŧabįb-i İlāhį ħıdmetine iletüp devā isterdi.  

 ػاِن ًٚ ِك ًٚ ٣ان تعاُُ ٗظه ٌٗهق   

ٚث٤ة ٍٛد ٠ـٞظٚ قنق ٤ٍٗد ًٝه ٗ ٟا           

 

  ٤ٛچ چانٙ ٤ٍٗد او هٞج ػ٤اٍ   

                                                           
573

 Anlamı: “Hiçbir peygamber benim çektiğim kadar eziyet çekmedi.” 
574

 Buharî, Edep, 72; Müslim, Fedail, 127. Hadisin manası: “Ben sizin Allah’ı en iyi bileniniz ve en çok 

korkanınızım.” 
575

 Bakara, 2/186. Ayetin manası: “…Evlere kapılarından girin…” 
576

 Zumer, 39/57. Ayetin manası: “…Allah beni doğru yola iletseydi, elbette O’na karşı gelmekten 

sakınanlardan olurdum.” 
577

 A’râf, 7/53. Ayetin manası: “…bizim şefaatçılarımız var mı…” 
578

 Hûd, 11/6. Ayetin manası: “…(canlıların) rızkı ancak Allah'a aittir…” 
579

 Zuhrûf, 43/32. Ayetin manası: “…biz paylaştırdık…” 
580

 Fetih, 48/6. Ayetin manası: “…Allah’ın, hakkında kötü zanda bulunan…” ayetin aslı Kur’an- Kerim’de “ 

ّٖ اٍُٞء ٤ّٖٗ تاهلل ظ  .şeklindedir ”اُّظا
581

 Fetih, 48/6. Ayetin manası: “…Kötülük girdabı onların başına olsun…” 
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 اوتٖ قٗكإ ًْ٘ ًٍة ؼالٍ     

Yāħūd bahāne idüp dir ki meded yoķ Ǿıyāl maǾįşetinden andan yig Ǿibādet olmaya ki 

dişüm dibinden ĥelāl ķazanup Ǿıyālime nafaķa idem dir هٙاء  ٠ٍٓاظكْٛ ٝهللا ك ٠اُ٘اي ك  

ؼٞا٣عْٜ
582

 ĥadįŝine yaķįn etmez ki kendü ķulluġın görüp ķāđiyyü’l-ĥācāt anuň cemįǾ 

murādın  āsān ide.  

ڭّرٚ او اَٛ ٘الٍ ٟچٚ ؼالٍ ا     

ت٤ْ٘ ؼالٍ ٠ؿ٤ه ـٕٞ ذٞ ٗٔ          

Ne ĥelāl ey azġunlardan olan. Senüň ķanuňdan ġayrı ĥelāl göremem. YaǾnį kesb-i ĥelāl ol 

degüldür ki bedenüňe ķul olup cānuňı ve mebdeǿ ü meǾād u įmānuňı ve āħiretüňi śatasın 

bil ki böyle ĥayvānį dirlikden ve žulmetlü vü Ǿāķıbeti ĥasretlü ĥayātdan rūĥ-i ĥayvānįňi 

aldurup nefse fenā virüp ölmedin ölmegüň yigdür ĥelāl senüň dem-i beşeriyyetüňdür ki 

seni Ĥaķ ve ehl-i Ĥaķdan bįgāne ķıldı cehlüňden dimezsin ki fenāya beni niçün 

gönderdiler ve sefer ehline tedārik ħōşdur belki hemān cüzǿį fırśatla şehevāta bende olup 

ّٝ ٌُْاّٗٔا آٞا ٌُْ ٝاٝالقًْ ػك
583

 ŧāǿife içün bilürsin cān muķaddemdür dimezsin düşmenler içün 

dost emrin śırsın.  

٠   اوـكا چانٌرُ ٝاو ُٞخ ٗ     

٠چان٣ُ او ق٣ٖ ٝاو ٚاؿٞخ ٗ     

 ora dimekdür fi’l-Keşşāf چانٙ اٌد dür şįn żamįr-i mefǾūldür yaǾnį’چانٙ اٌرُ aślı چانٌرُ

كؼِٞخ ٖٓ اُطـ٤إ  ًأٌُِٞخ ٠ؿا٣ح اُطـ٤إ ٝٛٞ ا٤ُّطإ ٝٛ ٠اُطاؿٞخ اُثاُؾ ك  [83b] ااّل إ ك٤ٜا هِثٜا تروك٣ْ اُالّ  

٠ػ٤ٖ اٗرٜ ٠ػِ  fi‟ś-Śıĥāĥ اُٙالٍ  ٠اُطاؿٞخ اٌُاٖٛ ٝا٤ِطإ ًَٝ نا٣ً ك  fi‟l-vücūh  ٠هكٌٔ ٟالتٖ اُعٞو

ٌأىه اُرلا٤ٌه  ٠ٖٓ االًٗ ٝاُعٖ ًٝما ك تاُطاؿٞخ اٌُاكه ٝاٍُاؼه ٝإُْ٘ ٝا٤ُّطإ ًَٝ ٓانق   MaǾnā çāre 

Ħudādandur aňa lūtdan degüldür. Çāre dįndendür aňa ĥadden çıķan azġunlardan degüldür. 

YaǾnį kesble nefsime Ǿıyālime niǾmet ķazanurum kimseye muĥtāc olmamaķiçün diyü seni 

ĥaķdan alıķoyan çalışdıġuňdan saňa āħiretde fāǿide yoķdur senüň de anlaruň da rızķın daħi 

rūĥın yaratmadın ĥāżırlayan Ħudādur kesblü vü kesbsüz niǾmeti anuň cūdı sofrasında yir 

anuňiçün evüňdeki niǾmetüň kimün ġıdāsıdur ve senüň ġıdāň kimüň ħānesindedür 

bilmezsin āħiretüňe çāre dįn-i Musŧafā’dan ve Ħudā vü merd-i Ħudādandur azġunluķdan 

ve lūt putdan degüldür.  

                                                           
582

 Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, İstanbul: Risale Yayınları, 2014, 9/482-484. Hadisin manası: “Onlar 

namazlarındadır. Allah ise onların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.” 
583

Kur’an-ı Kerim’de tam bu şekilde olan bir ayet bulunmamaktadır. Fakat Tegâbun suresinin 14. ayeti “  إ ٖٓ

 şeklindedir. Yazar bu iki ayeti ”اٗٔا آٞاٌُْ ٝاٝالقًْ كر٘ح“ dir. Aynı surenin 15. ayeti ise”اوٝاظٌْ ٝاٝالقًْ ػكٝا ٌُْ

birleştirmiş gibi görünmektedir. Tegâbun, 64/14. Ayetin manası: “…Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size 

düşman olanlar da vardır...” ve Tegâbun, 64/15. Ayetin manası: “Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin 

için bir imtihandır…” 
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قٕٝ  ًٟٚ ٔثهخ ٤ٍٗد او ق٤ٗا ٟا        

وٗؼْ أُاٛهٕٝ ٟٔثه چٕٞ قان       

Ey ki alçaķ dünyādan ayrılmaġa śabruň yoķdur. Nice śabr idesin cemįǾ dįnį vü dünyevį 

umūruňı ıślāh u müheyyā vü iĥżār u basŧ idicilerüň güzelinden. Mehdde(?) bu maǾnālar 

luġatde ve tefsįr kitāblarında mevcūddur. YaǾnį bunlar gibi sulŧānuň niǾam-i bį-kerānına 

žāhiren ve bāŧınen ġarķ iken utanmadın aňa nice arduň dönüp dünyāya teveccüh idersin ve 

ol maĥbūb-ı bāķįnüň cennet ü cemāli ayruluġundan nice śabr idersin ve fenāyçün nefsüňe 

cebr idersin meger Ǿömrüň geçüp saňa bir kerre bāġ-ı dünyāda muĥabbet yili ŧoķunmadı 

ola  

  Yansun oda ol cismi şevķüňle semāǾ etmez  

  Neyler kişi ol cānı ġayriye vedāǾ etmez  

 

٤ٍٗد اوپاى ٝ پ٤ِك ًٚ ٔثهخ ٟا     

اوإ ًد آكه٣ك ٟٔثه چٕٞ قان       

ًِد  aślı ذٞنا ًٚ idi edāt-ı mefǾūlį ĥaźfdan śoňra ķaśr olmuşdur. MaǾnā ey ki temįz ü 

murdārdan yaǾnį ĥelāl ü ĥarāmdan śabruň yoķ. Nice śabr idersin andan ki seni yaratdı. 

YaǾnį ne iħtiyāruňla muħālefet-i nefs idüp ĥelālden riyāżet idersin ve daħi yaramazlıķ bu 

ki ĥarāmdan ķaçamazsın li-şeyħinā ve Ǿamminā Şemseddįn [84a] ķuddise sırruhu  

اُؽهاّ ٠ّ ُمّاذٚ ؼ ٣٠هؿة االِهان ك     

أُثاغ ٠ّ ٣هؿة االـ٤ان ػٖ ُمّاذٚ ؼ           

Yāħūd ednā-i lisān-ı ehl-i bāŧınla pāk āħiret pelįd dünyādur ki حاُك٤ٗا ظ٤ل
584

 pes  ٠اُك٤ٗا ؼهاّ ػِ

اَٛ هللا ٠اَٛ اُك٤ٗا ٝٛٔا ؼهآإ ػِ ٠ؼهاّ ػِ ٝاالـهجاَٛ االـهج 
585

 ĥadįŝince dimek olur ki gāh dünyā 

leźźātına aldanursın gāh cennāt u ĥūr u ķuśūr sevdāsına bilürsin ikisi de nefsüň ĥažžı ve 

cismüň naśįbidür 
586

 ĥadįŝi ŧıbaķınca śāĥib-i ħānei unıdup ħāne isterseň اًصه اَٛ اُع٘ح اُثِٚ

aĥmaķ u eblehsin ķanı ĥažž-ı rūĥuň ve murād-ı mevlāň ki seni yoķdan var idüp ķalbüňi 

maĥall-i Ǿirfān idüp cümle eşyāyı saňa ŧufeyl yaratdı ol seni kendüyçün yaradup saňa 

aňlamanda 
587

هللا ٠كلّهٝا اُ  ve ْٛهَ هللا شْ لن
588

 ĥükm-i Ǿāmmınca seni muħāŧab etdi. YaǾnį 

dünyā eger āħiret Ǿālem-i kevni ķo mükevvine dön ve maśnūǾı ķo śāniǾa yönel dimedi.  

 اكه ٤ُٗ ٗصان كهم ذٞاٗك   

                                                           
584

 El-Aclûnî, age., I , 362. Hadisin manası: “Dünya bir leştir.”  
585

 El-Aclûnî, age., I, s. 362. Anlamı: “Dünya ahiret ehline haramdır ahiret de dünya ehline haramdır Allah 

ehline ise hem dünya hem ahiret haramdır.” 
586

 El-Aclûnî, age., I, s. 149. 
587

 Zâriyât, 51/50. Ayetin manası: “O hâlde Allah’a koşun…” 
588

 En’âm, 6/91. Ayetin manası: “…Allah [indirdi] de, sonra bırak onları...” 
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    تهٓع٤ٖ چٕٞ ـٍإ ٗصان اوناٙ    

Der-beyān-ı ān ki her ħūbį-rā āħer ziĢtį est 

ىچهب ـ٤ ٟتك٣كٙ ُٞذٜا ٟا     

ٚٔ اٗها تث٤ٖ قن آب ن٣ى   كِٙ

 تث٤ٖ ism-i fāǾil görici ت٤٘٘كٙ mużāriǾ ت٤٘ك ism-i mefǾūl görmüş ق٣كٙ gördi ق٣ك görmek ق٣كٕ

emrdürآب ن٣ى śu dökecek dimekdür aślında. MaǾnā ey gören çerb lūtları ķalķ. Fażlasın āb-

ħānede gör. YaǾnį cümle metāǾ-ı dünyānuň yiyecek eger giyecek ve cümle muĥassenātuň 

ve müzeyyenātuň āħiri elbette fenā vü fesād u ħarābdur görmez misin śad cefā vü zahmetle 

ķazanduġuň altun u aķceler ħarcanduguň niǾmetler ki ay u gün ü yıldızlar ve melāǿike ve 

yil ü yaġmur u ħāk cümle aňa ħıdmet etmişlerdi şekli vü rengi vü rāyiĥası vü leźźeti 

ħūbįken nefsle şeyŧān bāŧınuňı maǾden etdügiçün ol niǾmet saňa bir gice yoldāş olmaķla 

ħabįŝ ü muħbiŝ olup bedenüňe keŝāfet ü ŝıķlet ü ıżŧırāb virüp seni ħelāya muĥtāc ider 

fazlasın dökdürmeyince emān virmez pes buyurur [84b]   

     ٓه ـثصها ًًٞٚ إٓ ـٞت٤د ڭٞ   

ٝتٞ ٟقن ٚثن إٓ ٗـىٝ إ ٗـى                    

ذٞ ٠ـٞتّ  aślı ـٞت٤د zāǿiddür ٓه ‟dür. ٗـى beyeni vü iyilik ü laŧįf ü nefįs dimekdür. MaǾnā ol 

sāķıta di ki ol ħūbluķuň ķanı ŧabaķdaki ol iyilügüň ve güzellügüň ve ķoķuň ķanı. YaǾnį bu 

Ǿālem-i kevn ü fesādda müşāhed olan kevnüň neden fesāda vardı pes buyurur  

 ٣ًٞك اٝ إٓ قاٗٚ تك ٖٓ قآّ إٓ   

ذٞ ٤ٔك قاٗٚ ِك ٜٗإ ٟچٞ ِك             

Ħabŝ lisān-ı ĥālle eydür ki ol ħūbluġum dāne idi. Men duzaġınum çün sen śayd olduň 

dānem gizlendi. YaǾnį dünyā-yı mekkārenüň murādı seni dāne ile śayd idi çün avlanduň 

dānelük ħayāli görünmez oldı. Mįr Ĥüseynį  

ٓه ًٌِ اٌدآقّ ًٚ ٗفٍد      

 إٓ ٓهؽ ًٚ قاٗٚ ـٞن ا٣ٖ اٌد          

ŧıbaķınca evvel dāne-i gendüm görüp kendü śaydın öniden atan ādem üç yüz yıl giriftār-ı 

dām-ı belā vü ġumūm ve beste-i zencįr-i Ǿinā vü hümūm olduġı saňa [mev]Ǿiže yeterken ve 

ol Ǿavret mekrinden ne çekdügini sen bilürken dām-ı hevāya vü zenn-i dünyāya göňül 

virüp ŧutulduňsa üşde kesbüňi gör. Yāħūd dām-ı cesede ve zenn-i nefse göňül virdüňse işte 

taĥśįlüň gör dimekdür. Pes Ǿāķil oldur ki duzaġı görüp dānesinden daħi geçüp boġazın 

faĥruň taĥśįl içün terk ü fenā iħtiyār ide ve giymeyüp yemedigünde giydüm ve yedüm ŧuta 

ve çünki Ǿāķıbet cümle śafā düşe döner. Ol düşi gördüm śaya. Ĥāfıž ķuddise sırruhu  

ٚٔ ظّ٘ح تك ًٝ٘ك تله ٝـد    پكنّ نٝ٘
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ٗله ٝ ِْ ٟٖٓ چها تاؽ ك٘انا تعٞ        

Beyt  

٤ٗا ٌهاٌه ـٞن ق٤ًهٗؼٔد ق     

ًهقٙ ٤ًه ٟٛهذٔاِا ًٚ ٌٗهق   

Beyt  

 Sürüp cümle murādātın çıķar meydān-ı ħāŧırdan  

 Murādātına yitdüň ŧut murād atını sür[d]üň ŧut  

Eger naśįb-i evliyā-yı kümmelden 
589

ّٕ ا٤ُٝاء هللا الـٞف ػ٤ِْٜ  ĥükmünce dār-ı denįde emn ü اال ا

selāmet niǾmeti isterseň mehmā-emken bu fenādan rişte-i taǾalluķı kesmege saǾy idüp  ٖٓٝ

٠هللا ٝٛٞ ٓؽٍٖ كوك اٌرٍٔي تاُؼهٝج اُٞشو ٣٠ٍِْ ٝظٜٚ اُ
590
  ŧıbaķınca fikr ü źikrüň ĥaķla ķıl ve esmāǿ-

i ĥüsnā ve śıfāt-ı esnā ĥabline muĥkem yapış [85a] tā ki  ٖٓٝ ٔهاٚ  ٠اُ ٟٛك٣ؼرْٕ تؽثَ هللا كوك

أٍُرو٤ْ
591

 saǾādet-i dāǿimesin bulasın.  

 ٛهًٚ آـهت٤ٖ ذه اٝ ٍٓؼٞقذه      

 ٛهًٚ اـٞنت٤ٖ ذه اٝ ٓؼثٞقذه 

Her ki bir nesnenüň āħir ü nihāyetine baķıcaķdur mesǾūdirekdür. Her ki āħūrın göricekdür 

mebǾūdirekdür. YaǾnį ehl-i saǾādet ol ŧāǿife-i dūr-bįnlerdür ki her şeyǿüň meǿāl u 

Ǿāķıbetine fikr-i daķįķ iderler anlar şeķāvet-i dāreynden ķurtulurlar her ki ancaķ bedeni 

āħūrını yaǾnį ķarnını ve sāyir cesedüň levāzımın göre ve fikr ü nažarın aňa ĥaśr eyleye ve 

Ǿömr-i Ǿazįzin ol āħūr ħıdmetinde ķaśr u ħarc ve żāyiǾ ide anlar şaķįlerdür hemān 

ķıymetleri ol köhne libāsla sāķıŧlarıdur. 
592

ظٞكٚ ٠ٖٓ ًإ ٛٔرٚ ٓا ٣كـَ ك ك٤ٙٔرٚ ٓا ٣فهض ٖٓ ظٞكٚ   di 

anlara yāħūd ıśŧabl-ı dünyā ki ħar-nefs olanlaruň āħūrıdur merkebüň dünyā vü āħiretden 

maĥśūli ancaķ Ǿulüf ü āħūrı idügin ŧuymaġın ġayretlenüp semt-i insāniyyete dönüp Ǿulüf-i 

dünya[d]an ħar-nefs bir miķdār çeke tevĥįd ü nāfile ile ġıdāsın ĥabb-ı ĥūbb-ı yezdānį ve 

mįve-i ĥikmet-i rabbāniyye ķılup baǾįd ü şaķį iken saǾįd ü ķarįb olur.  

تٜانإ ُة ًىإ ٠وـٞتّ  ٟا          

ـىإ ٟٝونق ٟتٌ٘هإٓ ٌهق               

٠ـٞتّ  lafžından ism-i fāǾildür ڭى٣كٕ fetĥ-i kāf-ı ǾAcemį ile ًىإ  ve ٟونق  ve ٌٟهق  yāları 

maśdariyyedür. MaǾnā ey bahāruň güzelliġinden müteǾacciben ŧuŧaķ ıśıran. Baķ ol 

                                                           
589

  Yûnus, 10/62. Ayetin manası: “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur…”   
590

 Lokmân, 31/22. Ayetin manası: “Kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim ederse, şüphesiz en sağlam 

kulpa tutunmuştur…” 
591

 Âli İmrân, 3/101. Ayetin aslı şöyledir: “ْ٣ؼرْٕ تاهلل كوك ٛك١ ا٢ُ ٔهاٚ أٍُرو٤” Ayetin manası: “…Kim Allah‟a 

sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o, doğru yola iletilmiştir.” 
592

 Anlamı: Kimin himmeti karnına giren şey olursa değeri de karnından çıkan şey olur.  
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śoluķluķa ve śarılıġa ħazān vaktinde. YaǾnį sen de bāġ-ı dünyāda dest-i ħudāyla ġars olmuş 

bir aġacsın. Rūzgār-ı muħālifle sen de śolarsın. İmdi igen zįnet-i fenāya aldanma.  

ػّن چٕٞ تٜان ٟـٞت٤ّٖ اقا    

     ذا ٌٗ٘ك ته ذٞ ٚٔغ نٝوًان    

 

ِٚؼد ـٞن٤ِك ـٞب ٟنٝو ق٣ك     

نا ٣اق ًٖ ٝهد ؿهٝبٓهى اٝ      

Gündüz gördüň güneşüň ŧulūǾını. Ġurūbunda ölümüň aň. Yāħūd ٝن ola ٕن٣ٝك lafžından emr 

ola. YaǾnį yüri güneş temāşāsından gec. Ve her parlayana aldanup göňül virme çünki 

millet-i İbrahįm’densin ġayret ķıl ceddüňe nā-ħalef [85b] olma envār-ı müstevdaǾdan gec  ال

اؼّة ا٥ك٤ِٖ
593

 di ki peyker-i āfitāb-ı āsmāna bir ķıŧǾa seĥāb niķāb olur ammā żiyā-yı āfitāb-ı 

įmān ve mihr-i Ǿaşķ u Ǿirfāna kesret-i mülk ü melekūt ĥicāb olmaz ve āfitāb-ı semā irtifāǾ u 

inħifāż ve ŧulūǾ u ġurūb u zevālle ser-geşte vü ser-gerdāndur āfitāb-ı sırr-ı vaĥdet ve 

ħūrşįd-i dem-i ħalvet şeb ü rūz (…) vü temmūz birdür tebeddül ü taġayyür yoķdur belki bu 

şiş ħāne-i vücūdda ve ķalbde yaǾnį beyt-i sücūdda ķavl-i ŝābit vetedi ile mıħlanmışdur ve 

çerāġ-ı ħūrşįd ķıyāmetde bį-nūr u mükevver ü münkedir ü mükedder olur. الا أًُّ ًٞنخ
594

, 

آا ٣ٝى٣ك هللا اُّم٣ٖ اٛركٝا ٛكٟ
595  596

,وقٗاْٛ ٛكٟ ٝالا ذ٤ِد ػ٤ِْٜ ا٣اذٚ واقذْٜ ا٣ٔاٗا
597

 ŧıbaķınca çerāġ-ı įmān 

ķıyāmetde daħi rūşen olur ki ٓ٘اخ ٣ٍؼ ٣ّٟٞ ذه ٤ٖ٘ٓ ٝأُٞٔ ٗٞنْٛ ت٤ٖ ا٣ك٣ْٜ ٝتا٣ٔاْٜٗ ٠أُٞٔ
598
  ve ol 

āfitāba küsūf irer ammā ĥaķįķat-i Muĥammedįye güneş[i] müdām žuhūrdadur mestūr u 

noķsān-peźįr olmaz eger ŧolunaydı gicelerde seĥerlerde gürūh-ı müteheccidįn śafā yolın 

bulamayalardı ayaķa minnetsüz reh-i sülūkda ķaŧǾ-ı menāzil ve saŧǾ-ı merāĥil 

idemeyelerdi.  

         قنظِٔد ِة ًْ ٌٗ٘كناٙ ٔٞاب  

ٚٔ ػاُْ ذاب        تٜ٘اقٙ تٌق ّٓؼِ

Ve āfitāb-ı semā bedene żaǾf ve şekle ķaralıķ virür. Ammā şems-i maǾrifet dāreynde 

ķuvvet ü nūr u bahādur ve āfitāb-ı felek geh śuǾūd ve geh hebūŧdadur. Ammā ħūrşįd-i 

tevĥįd dāǿimā śuǾūddadur. ا٤ُٚ ٣ٕؼك اٌُِْ اُط٤ّة
599
  ve ol sebeb-i ruǿyet-i maħlūķāt ise bu 

bāǾiŝ-i şühūd-ı ħālıķu‟l-mevcūdātdur. Ve ol ufķ maşrık-ı zemįnden ŧoġar bu maşrıķ-ı aǾlā 
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 En’âm, 6/76. Ayetin manası: “…Ben batanları sevmem.” 
594

 Tekvîr, 81/1. Ayetin manası: “Güneş, dürüldüğü zaman” 
595

 Meryem, 19/76. Ayetin manası: “Allah, doğruya erenlerin hidayetini artırır.” 
596

 Kehf, 18/13. Ayetin manası: “Onların hidayetlerini artırdık.”  
597

 Enfâl, 8/2. Ayetin manası: “…ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır…” 
598

 Hadîd, 57/12. Ayetin manası: “Mü’min erkeklerle mü’min kadınların nurlarının, önlerinde ve sağlarında 

koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir…” 
599

 Fâtır, 35/10. Ayetin manası: “…Güzel sözler O’na yükselir…” 
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Ǿālem-i ķudsįden ŧoġar ٛ اُؼ٤ِا ٠ًِٝٔح هللا
600

 ĥāśılı anuňla dünyā görilür. Bunuňla mevlā 

görilür ki ŧārem-i ķubbe-i bālā ve Ǿarśa-i zemin-i ednā anuň vücūdı ile rūşen olmuşdur ve 

mıśbāĥ-ı zerrin-i āfitāb-ı tābān anuň nūr-ı źātınuň mümkināt-ı mužlimeye reşşi içün ķubbe-

i semāya revzen olmuşdur. Ve ol revzenüň nār u nūrınuň [86a] inǾikāsı ĥarāreti zemįn-i 

pür-ĥaķārete ŧoķunmaķla gülzār u gülşen ve ol mihr-i ezelüň ve pertev-i ħūrşįd-i źāt-ı 

lemyezelüň ednā şuǾāǾından ve kemterįn şemme-i şaǾşaǾasından hezār śūret-i dil-rubā ve 

çehre-i cān-fezā ketm-i Ǿademden vücūda gelmişdür ve bir zerresinüň nūrınuň inǾikāsıyla 

hezār rāhib ü ķıssįs ü put-perestān terk-i zühd ve ķaŧǾ-ı zünnār idüp sücūda gelmişdür. Pes 

āfitāb-ı āsmānda nūr-ı yezdāna göre bu ķadar Ǿuyūb bulununca ehl ü evlād u emvāl ü erzāķ 

u zeħārif-i fānįye ve bāġ u baķce ve altun aķce daħi gözüňe münevver görinür. Ammā yüze 

gülici serįǾü’l-fenā ve keŝįrü’l-ʿanādur ammā żiyāsı eyyām-ı maǾdūdasıncadur fitil ve yaġı 

ķadardur pes bunlara dil baġlamak daħi sefāhatdür.  

  Her çerāġa dil virüp devr eylemegil Şemsiyā  

  Çün ezel ĥaķ şemǾine pervānesin pervānesin  

Yāħūd maǾnā-yı beyt-i şerįf böyle dimekdür ki Ǿömr gündüzi āħir olup şām-ı ecel irüp 

maŧlaǾ-ı beşeriyyetde şems-i ĥayāt ŧoluben ķabr-i žulmetinde bį-kes ü tenhā ķalacaķ 

vaķtüňi unutma dimekdür.  

ته٣ٖ ـَٞ چان ٚام ٟتكن نا ق٣ك         

    ؼٍه ذُ نا تث٤ٖ اٗكن ٓؽام           

 şehr żamm-ı mįmle ayuň āħirinden ٓؽام .ibŧāl u maĥv u iźhāb-ı bereket maǾnāsınādur ٓؽن

üc gicesi ķaladur keźā fi’ś-Śıĥāĥ maǾnā bedr olmuş ayı gördüň bu ħōş çarŧaķ üstünde 

ĥasretini de gör eksüldügünde žāhir-i maǾnā maǾlūm oldı yāħūd dünyā ki āħirete göre 

gicedür zįrā اِههد االنٖ ت٘ٞن نتّٜاو
601
  ŧıbaķınca anda nūr-ı cemāl-i Ĥaķ ile Ǿālem pür-żiyā 

olur ki o ħāne-i nūruň ķapusında bu dünyā güneşi bir ednā zerrįn ĥalķadur pes bu dünyā 

gicesinde bir bedr-miŝāl śāĥib-cemāle aldanma ki dem-be-dem eksüldügin görüp ĥasret ü 

nedm çekersin.  

Der-terk-i fenā vü kesb-i beķā 

قنظٜإ ِٟاق ًهق ٟٛهًٚ اوٝ         

 او كهام اٝ ت٤٘ك٣ُ إ وٓإ      

Her neden ki sevindüň firāķından fikr it ol zamān [86b] baǾż nüsħada ٣ٟاق ًهق  düşmüş 

Ǿibāret ِاق olunca  ًٟهق mechūldür kāf-ı ǾAcemįledür ki tafśįli geçdi Ǿibāret ٣اق olunca ًٟهق  
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 Tevbe, 9/40. Ayetin manası: “…Allah’ın sözü ise en yücedir…” 
601

 Zumer, 39/69. Ayetin manası: “Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır…” 
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kāf-ı ǾArabįledür maǾlūmdur bu taķdįrce maǾnā her neyi ħāŧıruňa getürürseň ve fikr 

iderseň hemān firāķın da aň ki bilesincedür ki dimişler  ٛهچى ًٚ ذهاپُ آ٣ك تا٣ك ًٚ ٓٞخ ٝؼٙٞن

 pes ٓعًِ ـن قنپُ آ٣ك
602

ٌّهٝ قاػٜا هثَ ُوأىٜا ٝك٘اءٛا هثَ ت٘اءٛا  her ne ile ki eglenüp ālūde olursaň ذل

hemān zevālin de aň hemān bilesincedür imdi fenā bulmadın Ĥaķ’dan ġayrı efkāruňı ķo ve 

ħayālātuňı maĥv ķıl tā ĥayāt-ı ŧayyibe ve śıĥĥat-i ebedįyye bulasın yaǾnį ĥubb-ı sivāyı 

bıraķ ĥattā Ǿamelüňüň daħi ķuśūrın ŧuyup etmedüň śan ki bir gün Ǿamelden daħi ķalsaň 

gerek ve kendüzüňden üzilüp Ĥaķķa ulaşagör.  

ِاق تً ًً ِاق ِك ٠واٗچٚ ًّر     

ظٍد ٛٔچٕٞ تاق ِك ٟآـه اوٝ               

 maǾnāsınadur. MaǾnā ol arzūdan ki sen sevindüňdi çok kes ِك١ kāf-ı ǾAcemįle ًّر٢

senden evvel sevindi idi. Āħir andan da śıçradı eser yil gibi saňa geldi. 

ٓ٘ٚ ٟاوذٞ ْٛ تعٜك ذٞ قٍ تهٝ      

تعٚ ٟپ٤ُ ًٞتعٜك ذٞـٞق اوٝ     

 .gibi ًاٛك ,ًاٌرٖ ;ـٞاٛك ,ـٞاٌرٖ gelür ķıyāsįdür ظٜك sıçramaķ cįm-i ǾArabįledür mużāriǾ ظٍرٖ

MaǾnā ol senden de sıçrar sen göňlüň aňa virme ve andan evvelki ol sıçrar kendüň andan 

śıçra yaǾnį ġayruňı śayd idüp aldadı nevbet-i dünyā-yı mekkāre saňa geldi fırśat elde iken 

603
هللا ٠كلّهٝا اُ  emrine imtiŝālen sen andan śıçra ve ķac ķurtulagör ki Ādem devrinden beri 

aldanup ĥasretle göçenler saňa nāśiĥ yeter.  

 ػّن ته ٓهقٙ ٗثاِك پا٣كان    

ٝته ه٤ّّٞ قان ٠ّ ػّوها ته ؼ    

Öli üstünde Ǿaşķ muķįm degüldür. ǾAşķı vü muĥabbeti ĥażret-i ĥayy-ı ķayyūma ŧut. 

YaǾnį ِ َّ ٛاُي ٠ٔ ً
604

 ĥükmünce eň śoň māsivā-yı ĥaķ maǾrıż-ı zevālde ve maħazz-ı 

fenādadur hemān mürde ĥükmündedür pes nefsüňi eger ehl ü mālüňi seversin cümlenüň 

śoňı fenādur cihāna śıġmayan [87a] şehleri bį-ceng tābūt-ı tenge śoķar ve mezār-ı pür-

senge ķoyar. Ve taħtın taħta-i ġama ve baħtın ŧāliǾ-i saħt u eleme tebdįl ider. Eflāŧūn ve 

Cālinūs daħi olsaň eşribe ki cām-ı fenāya vü maǾācįnüňi semūm u belāya degişdürür. ٖكث٤ 

605
 ŧıbaķınca sen ki çār erkān ve terākįb-i muħālifeden  اُثها٣ا ٝاُفِٞق  ٝت٤ٖ أُ٘ا٣ا ٝاُ٘لٞي ُىاّ

peydāsın niseb-i erbaǾada senüňle beķā arasında tebāyün mevtle nefisler arasında 

mülāzeme vardur lāyıķdur ki aķrānı geçen mevtin aňmaķ gerek ve cenāze götüren 
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 Anlamı: “Kavuşmadan önce ayrılığı, bina etmeden önce yok oluşunu düşün.” 
603

 Zâriyât, 51/50. Ayetin manası: “O hâlde Allah’a koşun…” 
604

 Kasas, 28/88. Ayetin manası: “…her şey yok olacaktır…” 
605

 Anlamı: “Dünya ve ahiret (cennet) birbirinden farklıdır. Ölüm ve canlılar birbirine bağlıdır.” 
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götürilecegin düşünmek gerek çarħ-ı luǾbet-bāz seni semā-āsā serāylarda daħi beslese 

arduňca ķuyı ķazması muķarrerdür. ĶıŧǾa 

ذٞ ٟنوم ٝظَٜ قنهلا ٟ٘اذٞقن ك        

Ve bu pįrezen gerdān saňa boyunluķ virdi śanma Ǿāķıbet senden de yüz döndürüp çarĥvār 

ķaddüň büküp başuň çürük boynuň egdürmesi muķarrerdür hemān çāre enbiyā vü evliyā 

gibi cānuňı cānāna teslįm belki tebdįl idüp 
606

 ٕٞ٘ٓ ال٣ٔٞذٕٞأُٞٔ  mertebesin bulmaķdur 

böylelerüň cismi ölmek 
607

ٖٓ  ŧıbaķınca ķafesi uşanmaķ ve bülbül āşiyānına أُٞخ ذؽلح أُٞٔ

boşanmaķdur ve ġam-ı dünyādan azādluķdur Ǿayn-ı ĥayātdur neǾūźubillāh mevt tevbesiz 

ölmekdür ve şeyŧān-ı ŧarrārı naķd-ı įmānı ġāret etmekdür Ǿiķāb u derd ü Ǿiķāb u ħulūd-ı 

nār-ı pür-tāba müsteĥaķ olmaķdur derisi yanduķca bir deri daħi ħalķ olup Ǿaźābı şedįd olup 

hįç yārāndan meded olmamaķdur belki ٝتؼْٜٙ ُثؼٗ ػك
608

 ĥāleti žuhūr idüp انٗا اُِم٣ٖ ا٘الٗا
609

 

diyü şekkvār birbiriyle ħırıldı etmekdür buňa įmān getüren Ǿaşķ-bāzlıgını ĥükm-i mevtįde 

olandan geçürüp bir maĥbūba ŧutar ki bāķį ve lā-yemūtdur ve anı hevādār ve ķafādār 

idinüp liķā-i ebede lāyıķ olur zįrā ki  

تٞق  ٠نٌٗ ٠ًىت ٠ػّوٜا٣      

تٞق ٠ٌٗ٘ػّن ٗثٞق ػاهثد    

٠ت  fetĥ-i bā-i ǾAcemįle bahāne vü behr maǾnāsına gelür ذٞ ٠اوت  dirler senden ötüri dimekdür 

ve gāh siňü vü berāy ve ökçe [87b] ve iz maǾnāsına da gelür ammā burada murād 

degüldür. MaǾnā şol Ǿaşķlar ki reng ü śūret içün ola. ǾAşķ olmaz Ǿāķıbet Ǿār u ĥacel ü 

nedem olur. YaǾnį yaňaķuň āline memkūr u meygūn ŧuŧaġa maħmūr ve çeşm ü ebrū vü 

ħadd u ħāle meŝhūr ve ġayrı muĥassenāt meǿākil ü meşārib ü melābise maġrūr olanuň 

Ǿāķıbeti rüsvāyluķdur. Ĥāśılı mirǿāt-i dil nuķūş-ı ekvāndan āb-ı tevĥįdle yunup 

arınmayınca śıfāt-ı Ĥaķ dersi yazılmaz ve göňül sivādan el yumayınca vuślat namāzı 

ķılınmaz ammā bu eşkālden arınup mücellā olsa yerine bį-ħodluķ gelür yaǾnį kendü 

[v]ücūdını ve māsivāyı yitürür zįrā taśfiye bį-ħodluķ muķaddimesidür bu fıkdān Ǿayn-ı 

vicdāndur maǾşūķa vuślat buradadur.  

 پهذٞ ـه٤ِك قن ق٣ٞان ذاكد   

ق٣ٞان ٣اكد ٠ذاتُ ػان٣ّر                

 .ism-i maśdardur yıldurayış dimekdür ذاتُ miŝlehu ذات٤كٕ yılduramaķ ذاكرٖ bulmaķ ٣اكرٖ

Śarf’daki kesr-i fā ile faǾil ile fetĥle faǾal gibidür ki evvelki ism-i maśdardur ŝānį 
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 Anlamı: “Müminler ölmezler.” 
607

 El-Aclûnî, age., I, s. 266. 
608

 Zuhrûf, 43/67. Ayetin manası: “…(dostlar) birbirine düşman…” 
609

 Fussilet, 41/29. Ayetin manası: “…bizi saptıranları göster…” 
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maśdardur. MaǾnā pertevi şemsüň dįvāra çavdı. (…) żiyāyı dįvār buldı. YaǾnį ol ħūb 

renkler ki Ǿukalāyı delü gibi gūn-ā-gūn alaca renklere boyadı āfitāb-ı maǾnevįnüň pertevi 

idi meǾāşįk-i mecāzįyyeye münǾakis olup dįvār-ı vücūdları her birinüň ٚأُاء ُٕٞ اٗا٣ٔ ُٕٞ  

ŧıbaķınca ķābiliyetlerine göre renk ü leŧāfet aldı ĥammāmda reng-ā-reng cāmlar şemsüň 

inǾikāsıyla her biri kendü rengin gösterdügi gibi. Beyt lis-Seyyidü’l-ǾIrāķį  

ٓفرِق  ٟظِٔٚ ٣ي ٗٞنٌد ٌُٖ نٌٜٗا        

قن٤ٓإ ا٣ٖ ٝ إ اٗكاـرٚ ٠اـرالك            

Pes ħalķ anuň menşeǿ-i bį-renginden yaǾnį cemāl-i bāķį vü ezelįden ġāfil olup inǾikāsla 

mihr-bānluķ idüp bu žıll u ħˇābla bį-aśl źevķde iken āfitāb-ı ezel ol żiyā-yı ħayālį ol 

maĥābįb-i śūrįyye-i fānįyenüň dįvār-ı  tenlerinden alup ħarāb u yebāb u sifāl-i bį-āb u gül-

ābdan dūr olan [88a] ħuşk leb ve bį-tāb ol Ǿāşıķ geçinen zenvār her zuħrufa meyl iden nā-

merdler çeşm-i nergis-i maħmūrların açup göreler ki gül açılmış yerinde yiller eser imdi o 

dem nedem çekmedin şimdiden her şeyǿüň sūretine ķalma ve Ǿāķıbet-endįş olup her şeyǿüň 

ĥaķįķatinden ġayra baķma ki buyurur  

٤ٌِْ  ٟته ًِٞؾ ا ٟقٍ چٚ ت٘ك         

ًٚ اٝتاِك ٓو٤ْ  ٠ٝاِٚة أِ   

NiǾmetullāh‟da ًِٞؾ żamm-ı kāf-ı ǾArabįle kesekdür Ĥiśārį’de eydür fetĥle de rivāyetdür 

egri maǾnāsınadur 
610

نتي ٠اُ ٠انظؼ  maǾnāsınadur ve ٕٝ٤ٌه ٝاٌثن أُلّهق
611

 maǾnāsınadur ki 

kāmiller (…) Ǿarşdan gelen rūĥ gerü Ǿarşa seyr-i münǾakis etmek gerek  ٖٓ ُٖٚٞؼّة ا

اال٣ٔإ
612

 budur dirler. MaǾnā bir keseke ne göňül baġlarsın ey bön ü aĥmaķ ü sefįh bir aśl 

iste kim muķįm ola. YaǾnį bu ĥüsn-i fānį kesek üzere żiyā-i şems gibidür ki dem-be-dem 

ĥareketle zevāldedür aňa dil virüp maǾtūhluķ etme bir aśl iste ki muķįm-i bi‟ź-źāt ola ve 

bir ān kendüňden münfek olmaya    

  Eŝer-i ĥüsnādur bu śūret-i ħūb  

  MaǾnāda bil hemān odur maĥbūb  

 

Göňlüňi Ǿakse virme ey maġrūr  

Ki olur Ǿaks-i Ǿāķıbet bį-nūr.  

 

Aśla saǾy it śafā dilerseň eger  

Aśla vaśl ol beķā dilerseň eger   

                                                           
610

 Fecr, 89/28. Ayetin manası: “Rabbine dön!…” 
611

 Anlamı: “Tek tek Rabbinize koşun.” 
612

 El-Aclûnî, age., I, s. 308.  
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Der-terk-i dünyā 

پٍه ٟت٘ك تٌٍَ تاَ اواق ا        

ت٘ك ٤ٌْ ٝت٘ك ون ٠چ٘ك تاِ     

Bendi ķır azād ol ey oġul niçe olursın gümiş altun baġlusı ki bu iki źātında birer cemāddur. 

Ay u güneş terbiyesiyle rengįn olup ehl-i dünyā ķatında Ǿazįz ü muĥterem olur ve illā 

ĥaķįķatde ŧaş ve ŧopraķla berāberdür senge mescūd melāǿike olan ħalįfe-zādesin cümle 

mülk ü ĥayvānāt u meǾādin ü nebātāt senüňiçün maħlūkdur nice esįr-i ab u gil olasın bu 

fāyidesüz bendi ķırup merdān-ı ħudā gibi zencįr-i Ǿaşķa baġlanup ķuyūd-ı sivā ve bend-i 

hāy-ı hevādan azād u bį-ķayd olsaň [88b] olmaz mı li-muĥarririhi  

   ٔٚ ٓعٍِد ٠ِٞق ت ٠پات٘ك ِٞهد ڭ تٍر  

      ِٜهٙٔ ـِوٍد ًٚ اَٛ ه٤كنا ٔؽثد ؼهاّ           

 

تؽهنا قن ًٞوٙٔ  ًٟه ته٣ى     

 چ٘ك ً٘عك هٍٔد تٌهٝوٙٔ      

 kāf-ı ǾArabįle luġat-ı ǾArabiyye‟de bardaķ dimekdür. ǾAcem luġatinde bardaķ ًٞوٙ

maǾnāsına da ġayrı maǾnāya da gelür. NiǾmetullāh‟da meźkūrdur. MaǾnā eger deňizi bir 

bardaġa dökesin ne miķdār śıġa bir günlük ķısmet. YaǾnį Ĥaķķ’uň baĥr-i niǾmetine göre 

ādemüň göňli gözi bir bardaķ gibidür. O baĥr-i bį-pāyānı bardaġa dökseň ancaķ cismince 

alur pes ŧoyacaġuňdan ġayrı ħazāyinüň de olsa maǾnen senüň degüldür eyle ķor gidersin 

kįseňde yā çuvaluňda daħi olsa.  

 ًٞوٙٔ چّْ ؼه٣ٕإ په ّٗك  

    ذا ٔكف هاٗغ ّٗك په قن ّٗك 

Ĥarįslerüň gözi bardaġı ŧolmadı. Śadef ķanāǾat itmeyince incüyle ŧolmadı. YaǾnį dünyā 

ŧolusı niǾmetle de ĥarįś gözi ŧoymaz ve ķısmetinden artuġın yiyüp giyemez ancaķ 

Ǿadüvlere ķor gider. Ammā ķısmete ķāniǾler rıżā vü teslįm dürleri ve ķanāǾat u śabr 

güherleri ile śadef-i ķalbleri ŧolup dāreynde rāĥat u selāmet olurlar. Beyt  

Meǿālį şerr-i aǾdādan ħalāś olmaġa Ǿālemde  

  Ferāġat Ǿālemi  içre ķanāǾatca ĥiśār olmaz.  

 

 ذهى ق٤ٗا ٛهًٚ ًهق او وٛك ـ٣ُٞ   

     پ٤ُ آ٣ك پ٤ُ اٝ ق٤ٗا ٝ ت٤ُ          

Evvelki ُپ٤ kesr-i bā-i ǾAcemįle ilerü dimekdür. İkinci ُپ٤ yine bā-i ǾAcemįle öň 

maǾnāsınadur. YaǾnį ّهكّا maǾnāsına ve ػ٘ك maǾnāsınadur. Ve üçünci ُت٤ kesr-i bā-i ǾArabįle 
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ziyāde maǾnāsına gelür. MaǾnā her ki dünyāyı terk etdi kendü zühdünden ilerü gelür anuň 

öňüne dünyā da ziyāde de pes semt-i ĥüsnā ile zühd ü taķvā ķılanuň dünyā vü āħiret öňüne 

gelür ikisi de mülki olur. 
613

ٝو٣اقج ٠ُِم٣ٖ اؼٍ٘ٞا اُؽٍ٘  (...) االـهج ؼٍ٘ح ٝه٘ا  ٠اُك٤ّٗا ؼٍ٘ح ٝك ٠نتّ٘ا اذ٘ا ك 

ػماب اُ٘ان
614

 gelelim terk-i dünyā oldur ki ķul ķabir gibi ŧar yere [89a] girecegin bildükiçün 

ĥayātında śıġacaķ ķadar mekāna rāżı ola yüce evler yapmaya. Ŧaşı ŧaş üzere komaya. Her 

ne murād-ı dünyevį ki ħāŧırına gele. Mevt ol murāddan uśandıra cān gözine beşeriyyet 

tozını perde etmeye. Perde olduķca gözyaşıyla fenā śuyıyla śulaya. Ve āfitāb-ı ĥaķįķį 

şühūduna ĥāǿil olan eşbāĥı muķābele-i ķalbe ķaldırmaya. 
615

ّٕ اٖٝٛ اُث٤ٞخ ُث٤د اُؼٌ٘ثٞخ  ٝا

ŧıbaķınca rįĥ-i mevtle zelzele-i fenāyla binā-yı beşeriyyetüň ħarāb olacaġın unutmaya ki 

Ǿankebūt il mülkünde binā yapduġiçün yıķarlar. Sen Ĥaķķuň ħarāb didügin maǾmūr 

idemezsin ancaķ ŧopraķla oynayup śabāvetüň ižhār idersin edeblü ķonuķ kerįm ķonaġa 

ketħudālıķ etmez ve ŧafra ĥareketin ķonak da götürmez sen żayf-ı Ĥaķsın hemān Ǿimād-ı 

Ǿaşķla beyt-i ķalb-i virānuňı maǾmūr u iķāmet idegör tā Beytullāh olmaġa lāyıķ olup 

şühūd-ı cemāl idesin maķśūduňı kendüňde bulup sülūka muĥtāc olmayasın.  

 ٛهًٚ او ق٣كآن ته ـٞنقا]ن[ ِك   

  ا٣ٖ ظٜإ ته چّْ اٝ ٓهقان ِك  

 naśįblü dimekdür. MaǾnā her ki dįdārdan naśįblü oldı bu fenā anuň gözine murdār تهـٞنقان

oldı. YaǾnį her ki sülūkla şühūda liyāķat ķazana bu dünyā leźźeti ve zįnetinüň Ǿāķıbeti ve 

meǿāli ki cįfedür aňa bi’l-fiǾl cįfe görinür ve illā binā vü cism ü ŧaǾāmuň ve libāsuň āħiri 

ħarāb u turāb olup ve ne ķadar fāħir libās giyse ecel ĥarāmįsinüň śoyacaġın düşünerek bu 

Ǿilmi şühūda tebdįl olur görür ki el-ān murdār u ħar imiş ve 
616

َّ آٍخ هه٣ة ً olan āħiret 

mülkinüň tāzeliġin bilüp ٝاُثاه٤اخ إُاُؽاخ ـ٤ه
617

 diyüp fikr ü teveccühin beķā dārına ĥaśr 

ider.  

  ِٓي تهْٛ وٕ ذٞ اقْٛ ٝان وٝق   

ٛٔچٞ اٝ ِٓي ٝ قٝق ٠ذات٤اٗ       

 da yazılmış. Mülk-i dünyāyı birbirine ur tiz İbn-i Edhem gibi tā bulasın anuň gibi‟ـِٞق

vedūd mülkini ve ħulūd mülkini ve lāhūt Ǿālemini nitekim İbrahįm İbn-i Edhem tir-i ecele 

ve seyf-i mevte ve elbise-i fāħire ve ħazāǿin-i zāħire ve ĥiśārāt-ı ķavįyye [89b] ve burūc-ı 

müşeyyede māniǾ ü siper olmadıġın bilüp fenāyı ķomayınca beķāya yol bulmadı. Sen de 

                                                           
613

 Yûnus, 10/26. Ayetin manası: “Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası vardır.”  
614

 Bakara, 2/201. Ayetin manası: “…Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş 

azabından koru.” 
615

 Ankebût, 29/41. Ayetin manası: “…Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir…”  
616

 Anlamı: “Bütün gelecekler yakındır.”  
617

 Kehf,8/46. Ayetin manası: “…Baki kalacak salih ameller daha hayırlıdır…” 
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ŧālibseň bıraġacak mülki sen muķaddem bıraķ tā muĥabbet sebebi ile maĥbūba ulaşasın ve 

illā ĥabābvārį ne ķadar hevā vü heves yili ile ķabarup ķabarup daħi yaparsaň Ǿāķıbet fenā 

yili ile ħarābı muķarrerdür śu üzere yapılan serāyuň ve āb u gilden olanuň ĥāli maǾlūmdur.  

ِٔاٌد ٟا٣ٖ ظٜإ ـٞق ؼثً ظاٜٗا          

ِٔاٌد ٤ٟٖٛ ن٣ٝك إ ٌٞ ًٚ ٔؽها   

ظاٜٗاء  ĥabs-i cān ؼثً ظاٜٗا .cemǾü’l-emr ن٣ٝك emr نٝا mużāriǾ نٝق māżį نكد maśdar نكرٖ

ٖٓ dimekdür. YaǾnį ِٔاٌد اُك٤ٗا ٌعٖ أُٞٔ
618

 ŧıbaķınca bu cihān ħod cānlar gözüň zindānıdur. 

Āgāh olun ol semte sülūk u teveccüh eyleň ki sizüň śaĥrāňuzdur. YaǾnį rūĥuňuz ki Ǿālem-i 

Ǿarş u cennetden gelmişdür yine ol vaŧan-ı rāĥat-ābāda irgürmege çalışuň ki bu iller bizüm 

iller degüldür belki sicn-i müǿmindür ve maĥbes-i rūĥdur zįrā rūĥ bunda Ǿucb u muĥabbet-

i fānįye şarābı ile mest olup alçaġa yıķılur ve ĥammāl-ı māl ve cübbe ve destār ve 

muķāyyed-i selāsil-i nāmūs u iǾtibār yoldan alıķor ammā cevāhir-i ıŧlāķ ve iksįr-i faķr u 

tecrįdle āteş-i Ǿaşķda ķaynayan (...) zer-i nā-yāb olur bu yeter ki Kisrā vü ķayśer küsūr u 

ķuśūrların görmeyüp ħazāyin ve cevāhir-i fānįye ile temeddüĥ iderken sulŧān-ı enbiyā 

ħazāyin-i bį-kerān-ı fenāyla tefaħħür idüp 
619

ٟاُلوه كفه ٌَُٝ ت٠٘ ؼهكح ُِلوه ٝاُعٜاق 
620

 buyurdı 

meşhūrdur ki nāfe bir postla ve sünbül ü zanbaķ u zerrįn-ķadeĥ bu (…) ķanāǾat 

etdükleriçün rāyiĥa-i ŧayyibe gencine maĥzen olurlar ve baş üzere yerleri var śoġan ķat ķat 

taġtavār libāslar giydükiçün acısı ādem aġladur ve faķįr ki ķalbi ġanį ve ķāniǾ olup āħerden 

ĥālin gizlese Ǿıyālullāh dediler ve kelām u kitāblarında niçe mertebe böyle faķįr-i śābır 

ġanį şākirden ulıdur إُؽ٤ػ ٞٛ dediler ĥażret-i ĥaķ müǿmine Ǿazįz dedi ve ĥadįŝ-i [90a] 

şerįfde ٙ ػٖ اُ٘اي ٖٓ اٌرـ٘اٝٔ ػّى أُٞٔ
621
  buyurdı bu ikiden bilindi ki Ǿıyāl-ı Ĥaķ ola[n] faķįr baş 

açuķ yalınayaķsa da ġayruň minneti ile tāc u pābūş u Ǿabā giymeye ve aġniyā vü eŧibbā vü 

ümerā ķapusı bilmeye kimseye Ǿarż-ı iĥtiyāc etmege ġayret-i Ĥaķ’dan ķorķa yavanca nān 

pāresin yiyüp iller ödünc yaġ alınca ol kenz-i nefsden śabr ödünc ala her ĥāle şükür Ĥaķķa 

diye Ǿibret-i ٚٗٞ٣ؽثْٜ ٣ٝؽث
622

 ŧıbaķınca Ĥaķ müǿmini sevdügiçün aġyāra meylin istemez belki 

ًْ هَ إ ًإ اتاٝٔ
623

 ilā ķavlihi ٞا ؼر ّٕ هللا تآهٙ ٣٠أذ ٠اؼّة ا٤ٌُْ ٖٓ هللا ٝنٌُٞٚ كرهت
624

 ŧıbaķınca muĥibb-

i māsivā olanları tehdįd ü taħvįf idersen maħlūķ iken sevdügünüň aġyāra teveccühin 

                                                           
618

El-Aclûnî, age., I, s. 463.  Hadisin manası: “Dünya müminin zindanıdır” 
619

 El-Aclûnî, age., II, s. 80. “Fakirliğim övüncümdür.”   
620

 Anlamı: “Benim sanatım da fakirlik ve cihaddır.”  
621

 El-Aclûnî, age., II, s. 56. Anlamı: “Müminin izzeti insanlara karşı tok gözlü olmasıdır/istiğna 

göstermesidir.” 
622

 Mâide, 5/54. Ayetin manası: “…(Allah) onları sever, onlar da (Allah’ı) severler…” 
623

 Tevbe, 9/24. Ayetin manası: “De ki eger babalarınız oldu ise…” 
624

 Tevbe, 9/24. Ayetin manası: “…size Allah’tan ve peygamberinden ……. daha sevgili ise artık Allah’ın 

emri gelinceye kadar bekleyin…” 
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istemezsiň ٤ق ٓه٠٘ تٚ اُـ٤ّٞنكٌ
625
  eger ġınādan murād Ǿizzet ü devletse ķul ġālibā śafā vü 

ĥużūra ve cennet ü dįdāra ve vuślat-ı dildāra faķrla mālik oldılar ġanįnüň mālı artduķca 

ķaydı vü ġamı artar ki aġniyānuň maǾlūmlarıdur imdi ĥaķįķat-i ġınā vü Ǿizzet gül-i bį-ħār u 

genc-i bį-mār faķrluķ imiş ki leźźet-i faķrı ŧuyana bu mesǿele maǾlūmdur anuňiçün 

buyurur.  

     ٤ًٖ ظٜإ چاٙ اٌد تً ذان٣ي ٝذ٘ي   

تٞ ٝ نٗي ٠ت ٠ٍٛد ت٤هٕٝ ػأُ                

ذان٣ي ٟذان ķaraňu ذان ذان٣ي  ķaraňuluķ NiǾmetullāh. MaǾnā bu cihān ziyāde ķaraňu ve ŧar 

ķuyu gibidür. Bundan ŧaşra bir Ǿālem vardur ki ķoķusuz ve renksüzdür. Ķatı vāsiǾdür 

himmet-i Ǿālį ķılup bu çāh-ı mūriŝ-i marażdan ķurtılup rāyiha-i ins-i bāġ-ı ilāhį ŧuyagörüň.   

 اٗث٤ا نا ذ٘ي آك ا٣ٖ ظٜإ   

     چٕٞ ِٜإ نكر٘ك اٗكن الٌٓإ        

Enbiyāya bu Ǿālem ŧar geldi şehler gibi lā-mekāna gitdiler yaǾnį ol Ǿālem-i lā-mekānuňa bu 

Ǿālem-i žulümāt aňa göre bir ŧar ķuyı gibidür enbiyā vü evliyā bunda miĥnet ü şiddet çeküp 

eglenemeyüp ٖاال تمًه هللا ذط٤ٔٔ
626

 cenāĥı ile ol śaĥrāya uçup ķurtuldılar zįrā gördüler ki buňa 

meyl māniǾ-i devlet-i āħiret olduġundan ġayr bu ħˇāb u ħayāl için hezār śoňsuz ġavġā 

[90b] ve śad yābis zaĥmet ü belā çekenler Ǿāķıbet Ǿörf ü iżāfetin ķoyup müflisāne Ǿuryān 

ve el boş göçeyorlar.   

  چٚ تفّك ٓهقنا ا٣ٖ ٌلِٚ ا٣اّ   

تاو ٍٗراٗك ٌه ّٗعاًّٚ ٣ي ٣ي      

Ve kişinüň ħayl u ħadem ü aĥbābı delü gibi başına ne ķadar üşerse Ǿāķıbet-i Ǿömrde biri 

yile gitmeyüp ħāk-i tįreye bį-Ǿaşiret ü tek ü tenhā gider imdi mūş u cuǿal gibi saňa bu 

ķoyunuň içi ħōş gelüp ol sāĥa-i feraĥ-fezāyı unutma yoķsa śoň nedem müfįd olmaz.  

  لًهؼن ًٖ تاٗي ؿٞالٗها اتٍٞو   

    چّْ ٗهًً نا او٣ٖ ًهًً تكٝو             

Źikr-i Ĥaķ ķıl dįvlerin śadāsın yaķ nergis gözüňi bu kerkesüňden dik yaǾnį nār-ı tevĥįdle 

şeyŧān sözlerini yaķ lākin ĥayvāniyetden geçüp riyāżetle küdūrāt-ı beşeriyyeden bir miķdār 

yunmayınca ķalb vesveseden arınmaz imdi ķalbüňde aħlāŧ-ı vesvesei şerbet-i āteşįn-i 

tevĥįdle yaķ ve nergis gibi dünyāya açılmış gözüňi kerkes gibi cįfe-ħˇār u murdār-āşām 

olan nefs-i emmāre maŧlabından yum yaǾnį oranı ber-murādına teġāfül ü tekāsül eyle tā 

                                                           
625

 Anlamı: “Gayyûr olan Allah, buna nasıl razı olur?” 
626

 Ra’d, 13/28. Ayetin manası: “…Bilesiniz ki Allah’ı anmakla huzur bulur.” 
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Ǿaşķ-ı Ħudā ķalbüňi mesken idüp ٗٝالًهًْ ٠كالًه
627

 tıbaķınca źākir iken meźkūr u muĥibken 

maĥbūb olasın. Eger suǿāl iderseň ki žikr etdüm velį vesvese kesilmedi. Cevāb evvela źikr-

i icāzet meşvere-i pįrānla riyāżet-i vasaŧį ile gerek ve dil ġıybet ü bühtān u kiźbden pāk 

gerek tā gümrehe düşen (…) dönmeye ki ŧaǾāmı ifsād ider ve daħi ك٣َٞ ُِوا٤ٌح هِٞتْٜ ٖٓ لًه

هللا
628
 'da baǾżı müfessirįn dediler ki źikri meźkūruň Ǿažametin ħāŧıra getürmez sözin ġaflet-i 

ŧabǾla ve hevā-yı nefsle ve riyāyla edebsüzlükle iderler böyle źikr-i ķalbe ķasvet virür 

dimekdür. Suǿāl baǾżılara mebdeǿ-i sülūkda tevĥįdüň kemāl mertebesi ŧoġar baǾde yine 

yetürür. Cevāb ol mertebe anuň mülkidür śu aķduġı yere yine aķar lākin bahāsı 

virilmeyince mülk olmaz ki evvelki žuhūr [91a] emanet-i Ǿarż-ı metāǾdur mübāyaǾa 

degüldür. Bahā budur ki taķlįdle evvelā ķalble dili birikdiresin yaǾnį dil aňduķca 

ķalbüňden ilāhį maķśūd sensin ve rıżāňdur diyüp ħāŧırın yābāna gitmeden śaķına isteyene 

fecrden ķuşluġa deķ ķalbini ĥużūr-ı aġyārdan śaķlamaķ ķābildür ve bu ķadar sāǾat cehd 

idenüň müteħayyilesi Ǿamelden ķalur yerine ĥaķįķat gelür ikinci bahā terk ü fenā vü 

maĥvdur pes ol maĥvdan evvel görinen ĥāldür maķām degüldür ŝebāt bulmaz ammā ķalb 

tevĥįdle vücūddan taśfiye olsa bį-ħodluķla māsivā iĥrāķ olur śūfį burada fenādan śoňra 

beķā bulur mažhar-ı Ǿulūm-ı taśarrufāt olur artuķ vücūd-ı beşeriyyete rücūǾa mecāl olmaz 

yaǾnį vesāvis münķaŧıǾ olur ve burada bulunan yetmez buňa sellāk Ǿadem u ġaybet dirler 

ammā bu keyfiyyetüň śıĥĥatine şāhid ol ĥįnde fenādur ve Ǿamel güclügi gidüp muhabbetle 

bį-kesel mücāhedeye mālik olmaķdur.  

Der-źemm-i māl u cāh
629

 

ٛٔچٕٞ ًالٙ تٞقٓاٍ ٝ ون ٌهنا               

    ًَ تٞق ًٞ او ًِٚ ٌاوق پ٘اٙ        

Māl ü altun başda külāh gibidür. keldür ol ki külāhdan śaķlayıcı düze tā keli örtüle. 

MaǾnāda kel odur ki derūnı vesāvisle pür-Ǿaybken ŧaşını mālle zįvere ġarķ ide śoġanuň 

ķırmuzı teftesi śoyulmayınca acısı ŧuyulmaduġı gibi bunuň da ķabāyiĥi 
630

اٍُهأىه ٣٠ّٞ ذثِ  

ŧuyula zįrā mā-dām ki Ǿaşķ buçaġıyla śoyulup ŧarįķat tavasında ŧabbāħ-ı maǾnā elinde 

bişmeye nā-puħte vü acıdur libāsla ŧatlu olmaz pes manśıb-ı dünyāyçün kimse ile nizāǾ 

gerekmez ki müǿmin olan ķardeşini bir külāh içün Ǿadüv etmez ħuśūsan başdan alınacaķ 

emānet börk ola yaǾnį Ǿazli muķarrer manśıb ola hemān bunda ķalb-i selįm ve ġavgāsuz 

baş ķazanmaġa geldüň bir śaġca baş ķazana yüz külāh eksük olmaz ki buyurur  

                                                           
627

 Bakara, 2/152. Ayetin manası: “Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım…” 
628

 Zumer, 39/22. Ayetin manası: “…Allah’ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay hâline! …” 
629

 Cāh: cān S1; - S2, S3.  
630

 Târık, 86/9. Ayetin manası: “Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!” 
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    اٗي وُق [91b] ٝظؼك نػ٘ا تاِك َ 

  چٕٞ ًالُٛ نكد ٝـِٞره تاِك َ  

 lafžınuň teǿnįŝi انػٖ nerm ü nāzik dimekdür gāhį ġamsuz maǾnāsına gelür ǾArabiyetde نػ٘ا

mütekebbir ü muǾānid ü ġalįžü‟l-ķalb dimekdür burada murād iki evvelkidür. MaǾnā ol ki 

zülf ü ŧurra vü kāküli nāzik ola. Çün külāhı gide daħi ħōş-rak olur. YaǾnį şunuň ki tevekkül 

ü ķanāǾatle işin mevlāsına ıśmarladuġıçün ġavġāsız başı ve cehl ü kįnesüz sįnesi ve sırr-ı  ُْا

ّٗهغ
631

‟dan maǾārif-i ilāhįye ve sikkįn-i Ǿaşķla meşrūĥ u aħlāķ-ı zemįme ve efkār-ı sivā 

andan maŧrūĥ ola ve dil çün ħazįnesi miftāĥ-ı esmāyla meftūĥ ola anuň fenāyla Ǿirfān u 

köhne-pūş olması şol zülf-i zįbā-yı dil-rübā gibidür ki başdan külāhı gidince ŧurra-i Ǿanber-

şemįm Ǿabher-i nesįmį dimāġ-ı cānı muǾaŧŧar ider.   

ِّٞ  ٠ًه ًكا تاِْ ًكا نًٝ     

 ًُٞثاٌْ ًٜ٘ٚ ًهقق ٖٓ ّٗٞ   

Pes bu dünyā tācı (…) aňa  cerāĥat ü jengārdur ْؼثّي ا٠ُّٔ ٣ؼ٠ٔ ٣ٕٝر
632
  bu maǾnā-yı işǾārdur 

herkes ħod bilür ki bu küleh niçe kel başdan ayrılmış murdārdur. 
633

 .bunı ižhārdur اُك٤ٗا ظ٤لح

Ednā Ǿārį olan dānā ve lebįb ki lübbi śaġ olup içine hevā işleyüp çürük ve ħarāb olmaya. 

YaǾnį ulu’l-elbābdan ola dünyāya żarūret ü iĥtiyācı ķadar yapışup bu keŝret ü taǾalluķ 

münāśıb-ı pür-naśb u metāǾı il elinden ġaśb etmez. Ve bu külāh-ı müneccesi keli olmayan 

başına giymez.    

 ٓاٍ ق٤ٗا قاّ ٓهؿإ ٘ؼ٤ق   

   ِٓي ػوثا قاّ ٓهؿإ ِه٣ق  

Dünyā mālı żaǾįf ķuşlar duzaġıdur. ǾUķbā mülki laŧįf ķuşlaruň duzāġıdur. Pes dįvānelere 

zencįr ururlar her işüň śoňın tedbįr ü taǾaķķul etmedükiçün kim ki ķayd u taǾalluķa saǾy u 

hevesle keŝret miĥnetin ve şöhret āfetin iħtiyārıyla įħtiyār ide dįvāneden dįvānedür ki 

zencįrin kendü [92a] eliyle ŧaķınmışdur bilmez ki bu žulmānį zencįri ŧaķınup sicn-i 

dünyāda meydān-ı nūr u śalāhda baġlanup nicesi ĥabsle cān virmişdür ve daħi ķaraňu 

maĥbese girmişdür ki Ĥasan Baśrį rađiyallāhu Ǿanh buyurur   ٣اػعثا ًَ اُؼعة ٖٓ هّٞ آهٝاتاُىاق 

ُْٜ الـهْٛ ْٝٛ ٣ِؼثٕٞ ّٝ  imdi dünyā dāmınuň dānesi ki māl u ĥubb u ٝهٞقٝا تاُّهؼ٤َ ٝهك ؼثً ا

Ǿıyāldür ve cāh u riyāset ve perr ü bāldür ĥaķįķatde cįfedür bu cįfeye ķonan murġ ġurāb 

gibidür ki cįfeye meşġūl iken duzaġa ŧutulup ķanadı ķırıla meydān-ı Ǿirfānda ŧayerāndan 

ķala.   

ّٛ ٚه ٓفٞ اُؼال         ٣ا هه٣ٖ اُث

                                                           
631

 İnşirâh, 94/1. Ayetin manası: “(Ey Muhammed) açıp genişletmedik mi…” 
632

 Ebu Davud, Edeb, 125. Hadisin anlamı: “Bir şey sorman seni kör ve sağır eder.” 
633

 El-Aclûnî, age., I , 462. Hadisin manası: “Dünya bir leştir.” 
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ؼٍٞ اُوها                   ٠اُثطٖ ك ٠ذٔاُ    ًْ         

ŞiǾr-i li-muĥarririhi’l-faķįr Ǿafā Ǿanhā  

  Niçe ey zāhid-i pākizeǾamel ķāl u maķāl
634

 

  Ne ola daħi beter k’olmayasın vâkıf-ı ĥāl 

  

  Şeh perüň Ǿaşķla yaķ tā uçasın kim Cibrįl 

  Sidreyi geçemedi olmadı çün fāriġ-i bāl 

  

  Ġam-ı māl ile niçün beste-dil ü nālānsın 

  Diňle ney nālesini sürme dem ez-māl-i menāl 

  

  Bį-nemekdür derdsüz ŧāǾatuňuň çesnisi yoķ 

  Zāhid ol ǾamelüňǾaşķ śayar cürm ü vebāl 

  

  Pāye oldur ki ķamu ayaġa rū-māl olasın  

  Ayaġuňa sürüne cümle ser ü manśıb u māl 

  

  Şeyħiyā niçe ħayālile muĥālātį-i ŧaleb 

  Śanma bu egri ħayālüňi olur Ǿıyda hilāl 

Ammā mülk-i uķbā murġları ve çemenzār-ı tecrįd-i vaĥdet bülbülleri ve semā-i himmet-i 

Ǿulyā hümā-yı bį-hemtāları kerkesvār cįfeden Ǿār idüp śaydların ĥayāt-ı ebediye belki śıfāt-

ı eĥadiye idüp ػ٤ٖ نأخ ٓاال
635

 niǾmetlere lāyıķ olup ٌاتن تاُف٤هاخ
636

 gürūhı ile muķarrebįn-i 

dergāhdan olu[rl]ar.  

ا٤ٌه ا٣ٖ ظٜإ ٟتاو ًٞٗٚ ا        

ا٤ٓه ا٣ٖ ظٜإ ٟٗاّ ـٞق ًهق          

ǾAksine ey fenā dünyānuň esįri aduňı emįr-i cihān etmişsin. YaǾnį sen ĥırś u hevānuň 

bendesi ve mübtelā vü efgendesi iken Ǿaks ü naķįżüňle müsemmā olmuşsun iki aġaň 

variken ĥikāyet bir gün Sikender-i [92b] devrān Ǿasākiri ile giderken nāgāh bir ħarābeden 

bir pįr göründi Sikender eyitdi eyā kimdir bu maķām-ı mūĥişde olan delü midür diyü 

imtiĥānen üzerine geldi dervįş ķaŧǾan Sikender’e iltifāt etmedi Sikender ħışmnāk olup dedi 

ki bana niçün ĥürmet etmezsin ve ķadrümi bilmezsin ben Sikender-i Ǿālemüm bu devrde 

                                                           
634

 Fe’ilâtün/ Fe’ilâtün/ Fe’ilâtün/ Fe’ilün 
635

 Anlamı: “Hiçbir gözüm görmedi.” 
636

 Fâtır Suresi, 35/32. Ayetin manası: “…hayırlarda yarışanlar…”   
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Ǿāleme arka ve yüz menüm didükde pįr ĥayķırup dedi ki ādem eň śoň cüdāluķ mevtle 

muķarrer olunca baňa ħalķla āşināluķdan ne aśśı Ǿāķil ü dūr-bįn olduġum çün gelecegi de 

geçmişe śayup Ǿuzlet-i ħalķla bu ħarābede üns-i źāt-ı muŧlaķdayum ve didi ki delü sensin 

ki iki arpa degmez daǾvā idersin ٚ٘ٞٝػ٘ك هللا ظ٘اغ تؼ
637

 müvāzin olmayana aġır mülküm 

dirsin ve iki günlük Ǿāriyyeti Ǿömr içün ķula ve ĥayvānāta ve sāǿir emlāke bend ü bende 

olmuşsın daħi 

 ٛهچٚ قنت٘ك آ٠ٗ ت٘كٙٔ آ٠ٗ   

terkįbin hecelememişsin mülkle Ǿāriyyeti farķ etmemişsin nice çemşįd ü ħāķān u faġfūr 

gibi şehler senüň gibi ġurūrla ħayālį daǾvāda idi şimdi kiminüň turābı fuķarāya ħuşk-ı 

dįvār ve kiminüň maĥall-i mezbele olup zįr-i pāde fenāda ķalup ġırbālle aransa ġubārları 

seçilmez.   

ػٌ٘ثٞخ ٟٚام ًٍه ٤ٌٓ٘ك قن ٟپهقٙ قان        

ٚٔ اكها٤ٌاب ٠تّٞ ٗٞتد ٓ                           وٗك قن ـاٗ
638

     

Sen ħalķa ne arķa ve ne yüzsin ancaķ cismüň iki ķaŧre meniyy-i müstaķźerden ve aśluň 

müşt-i ħākden peydā bir ħarābį ķarįb śūretsin kelb nefsüň śāĥibi ķapusın yitürmiş ve etmek 

yedügi ħānei unutmuş ve perde-i kibr dįde-i cānuňı kör etmegin bu külħan-ı ħarābda gil-i 

beşeriyyete batup ķalmışsın ve bu müstevdiǾātı mülk-i bāķį žan idüp gümreh ve köhne 

olacaġı niǾmet ü cübbe śanmışsın ve bu dār-ı ġamuň bį-ĥaķįķat ve bį-devām źevķini 

ĥaķįķāt śanup mülk-i cānda olan Ǿaşķ u Ǿirfān u źevķ-i vicdān leźźetinden ġaflet idüp ĥayfā 

ki bilmege gelen cānuňı [93a] cehl-i mürekkeb ile bį-ħaber ve sermāye-i Ǿömrüňi żāyiǾ ü 

ebter etmişsin ve bu śafā-yı yek-rūzeye baġlanmış iken ve Ǿāķıbet terk ü ĥırmān u Ǿuryānı 

muķarrer iken sefįĥāne kendüňi ٣ؽٍثٕٞ اْٜٗ ٣ؽٍٕ٘ٞ ٔ٘ؼا
639
  minvālince eyü işde śanursın ve 

māl cemǾ oldukça göňül ŧaġılmaķ ve elem ü şiddet muķarrer iken ve leźźet ü ĥużūr bulayın 

didükce zaĥmet ü zilletüň artarken benümle berāberlik daǾvāsı nice idersin ħuśūśan ِٛي

أُصوِٕٞ
640

 ĥadįŝince māl çoġalduķca arķaňa bār-ı fitne yüklenüp seni sülük-ı śırāŧ-ı 

müstaķįmden alıķoyup ġurūr-ı dünyā yoluňa çalu çekmiş olur ve māl śāĥibini yollarda 

ħāǿif ü mużŧarib idecegin bilürken ve merkeb-i nefsüň bu yükler altında yorġuniken seyr-i 

İlallāha nice gidersin ve böyle ķorķaķlıġla sermāye-i Ǿömr ticāretinde nice aśśı idersin ve 

                                                           
637

 İbn Mâce, Zühd 3; Tirmizi, Zühd, 13. Hadisin manası: “Allah indinde dünyanın sivrisinek kanadı kadar 

değeri olsaydı kâfir kişiye bir bardak su içirmezdi.”   
638

 Der-kenarda bu farsça beyti açıklamak üzere aşağıdaki beyit kaydedilmiştir:  

  Ġāfil olma göziň aç kim niçe devlet ħānenüň 

 Pāsbānı būm olubdur perdedārı Ǿankebūt 

 
639

 Kehf, 18/104. Ayetin manası: “…oysa onlar güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı.” 
640

 El-Aclûnî, age., II, s. 77. Anlamı: “…mal çoğaltanlar helâk olmuş.” 
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bunca belālara maġlūb u bį-meded iken baňa İskenderüm diyü ne aġızla tereffuǾ u tekebbür 

idersin ki sen benüm ķulumuň ķulısın dedi İskender eyitdi ben kişi-zādeyim dervįş eyitdi 

ĥırs u ġażab ķapumda iki ķulum idi ħıdmetleri bana ħōş gelmedi merdūd etmişdüm Ǿāķıbet 

yüve vü ķaçġun gezerken seni ġāfil bulup ĥubb-ı fenā vü taħrįb-i ķulūb bendi ile baġlayup 

Ǿabdullāh iken Ǿabdü’d-dünyā ve’d-dirhem etmişler. Zihį sefāhat ki ħamr-ı dünyāyla 

maħmūr benc-i dünyāyla bengį ħayāline düşüp memkūr iken ve iki aġalı māl-ı meşāǾ ve 

Ǿabd-ı müşterek iken ĥālüni bilmeyüp siyādet ü şehlüķ daǾvāsın daħi idersin şaŧranc 

aġacınuň büyücegi gibi keŝret ile mihnete ve şöhret ile āfete düşüp bāliġ geçinürken uşaķ 

oyuncaġı ve ġaflet ü žulmet āleti olmuşsın gerçe fįl ü ferez ü piyāden var. Ammā (…) 

meydānuň žāhir bu muħtelif ü muħteliŧ ĥareketden ise śırāŧu’l-müstaķįme ve nehc-i ķavįme 

sülūk idüp bu sāĥa-i mażāyık ve bu meydān-ı Ǿavāǿiķuň alāyişinden ħalāś olsaň olmaz mı 

hįc śadā-yı şehmāt ķulaġuňa ŧoķunmadı mı li-muĥarririhi [93b] 

  BurķaǾını ruħ śanan ķaldı piyāde şāh-māt 

  Ķanı bir fe[r]zāne ki ferdāne baka der-şumār  

Eger ĥāl ü meǾālüňi ŧuyduňsa kibr başın kes ve daǾvā ayaġın sı ki niceler bu ayaķdan mest 

olup ayılmadın öldiler bu meydān-ı kibriyā Ĥaķk’undur baş göstereni ser-nigūn iderler 

didükde Sikender ĥa[y]rān olup tāc-ı şāhı başından atdı nefirle dāmen-i dervįşe düşdi bu ne 

ĥāldür beni ħaberdār it ve beni ħıdmetüňe ķabūl įt 
641

االـر٤انٝػىُرُٜا ت ٠ػهكُد ٗلٍ  dedükde 

dervįş eyitdi.  

ٟٝٚاهد ٤ٗان ٠ذٞٗاوى ٚثؼ          

ّٓد قُن پِٞإ ٟڭه ا٤ٜٗا       

Sen Ǿaşķ ŧabancasına doyamazsın ve bu belālu yolda benümle uyamazsın ol ĥakįm-i 

muŧlaķ ُٞال اُؽٔو٠ ُفهتد اُك٤ٗا
642

 mıśdāķınca seni de bir ħayālįce çürüyecek yola ħıdmete 

ķomış hemān var bendelügüň bilüp yüzüň ħāke sür ve yoķluķla ve Ǿacz u żaǾfla 

ħıdmetüňde bulın bir daħi iŝbāt idemedügüň daǾvāyı idegin olma ve alup gidemeyüp żarūrį 

terk idecegüňe mülküm diyü yalān söyleme tā āħir demde śādıķlarından bulunup  ًٞٗٞا ٓغ

إُاقه٤ٖ
643

 emrine imtiŝālüňiçün śıddįklarla ĥaşr olasın.  

ذٞ ت٘كٙٔ ا٣ٖ ظٜإ ٓؽثٞي ظإ ٟا     

ٚٔ ظٜإ ٠چ٘ك ًٞٗ       ـ٣ّٞها ـٞظ          

Yine ٕٓؽثٞي ظا lafžı ذٞ ٓؽثٞي ظإ ٟا ’dur. Çāh-ı beşeriyyet ve sicn-i dünyā dimekdür. Ey ki 

bu cihānuň bendesisin. Vey ki cānuňı ĥabs idüp giriftār-ı dām-ı fenā olmuşsın. Nice 

                                                           
641

 Anlamı: “Nefsimi bildim ve onu sevdiğim şeylerden arındırdım.” 
642

 Anlamı: “Ahmaklar olmasaydı dünya harap olurdu.” 
643

 Tevbe, 9/119. Ayetin manası: “…doğrularla beraber olun.” 
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kendüzüňi ħˇāce-i cihān dirsin. Cānuňı ve meǾād ü beķā Ǿālemini unıdup leyl ü nehār 

ħıdmet-i nefsde esįr ü zencįr-i ĥubb-ı sivāyla meflūlken ĥabs-ħāne taǾmįr ile Ǿömrüň ħarāb 

etmişsin ve Ǿāķıbet bu zindān 
644

اَٛ اُك٤ٗا ٠االـهج ؼهاّ ػِ  ĥükmünce seni bustān-ı cinānda 

ġılmān u ĥūrį ile ħırāmānlıķdan alıķor.  

  ٓه ا٤ٌهاٗها ُوة ًهقٗك ِاٙ    

    ػًٌ چٕٞ ًاكٞن ٗاّ إٓ ٤ٌاٙ            

 bir Ǿaks dimekdür [94a] maǾnā esįrlere şāh laķabın urdılar Ǿaksle kāfūra siyāh siyāha ػًٌ

kāfūr nāmın urduķları gibi. YaǾnį anlar ki zencįr-i ŧabįǾatdan ve keŝāfet-i beşeriyyetden ve 

rıķķiyyet-i nefsiyyeden ķurtulmaya ĥażret-i mālikü’l-mülk ķatında der-i ĥācet-i Ǿāliyyeye 

lāyıķ olmayup belki esfel-i sāfilįnde ķalup dūn-himmet ola aňa nām-ı salŧanat esįre şāh 

siyāha kāfūr didüklerine beňzer meger maǾnā şāhlarına āşināluķla ve mücālesetle اٗا ٓاُي

ظؼٌِْ ًِٓٞا ٠أُِٞى كا٤ٚؼٞ اٗ
645

 ŧıbaķınca salŧanat-ı uħreviyyeye ve ħilāfet-i raĥmāniyyeye lāyıķ 

olup Ǿāriyyeti kendüye mülk ola.  

 ِاٙ ًٞ او ؼهْ هٕك ٛه ؼهاّ   

   ٤ٌٓ٘ك اٝنا ًكا ٣ًٞك ٛٔإ            

 ulı kişi dimekdür ǾArabįdür ġālibā burada ĥażret-i ǾAli kerremallāhu vechehu ola ki ٛٔإ

buyurur ķıŧǾa  

ؼهْ    َّٟ لكو٤ه ً       

     
646

َّ ٖٓ ٣و٘غ ٠ؿ٘ ً  

MaǾnā şāh ki ĥırśından her ĥarām ķaśdın ide. Ulu kişi aňa gedā dir. YaǾnį şehler ki cemǾ-i 

ĥarām u ħazįne vü ħaşem sevdāsında olup mülk-i bākįden ġāfil ve cām-ı ġafletle mest ü lā-

yaǾķıl ola böyle hümā-yı evc-i himmetler yaǾnį sulŧānlar gedā-yı bį-nevā dirler aňa.   

كانؿٍد ٠ِاٙ إٓ قإ ًٞ و ِاٛ        

ٓٚ ٝ ـه٤ِك ٗٞنَ تاوؿٍد ٠ت   

Fi‟ś-śıĥāĥ تىؿد أًُّ ِٚؼد MaǾnā şeh anı bil ki şehliķden fārigdür. Ay u günsüz nūrı 

yıldurıcıdur ve ŧoġıcıdur yaǾnį şeh oldur ki şehliķ belāsından ve şehler ķapusından 

müstaġnį olup tevekkül ü terk ü ķanāǾat kişverinden Ǿasker-i zühd ü taķvā ve ceyş-i 

Ǿirfānla vücūd mülkin fetĥ idüp leşker-i ħavāŧır-ı sivāyı ve cünd-i aġyār-ı hevāyı śıyup 

tārmār ide ve belde-i ŧayyibe-i ķalbi maǾmūr idüp sulŧān-ı rūĥa taħtgāh eyleye ve fażl u 

Ǿadlle şehr-i vücūdda ĥükūmet eyleyüp reǾāyā-yı ķuvā-yı nefsāniyye vü rūħāniyyei kemā-

yenbaġį żabŧ u ĥırāset idüp vilāyete emān u rāĥat vire tā düzdān-ı nefs-i emmāre [94b] ve 

                                                           
644

 El-Aclûnî, age., I, s. 462. Manası: “Ahiret dünya ehline haramdır.” 
645

 Manası: “Ben meliklerin melikiyim (hükümdaraların hükümdarıyım) bana itaat edin sizi melik yapayım.” 
646

 Anlamı: “Hırs sahibi herkes fakirdir. Kanaatkar olan herkes zengindir.” 
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dįvān-ı şehevāt-ı dünyā-yı mekkāre yol bulup memleket-i maĥrūsaya fesād irişdürmeyeler 

ve rūĥ mülkünde şeh olup tevķįǾ ü fermānı zülfiķār-ı ķāŧıǾ ola.  

    ذفرٚ ت٘كٌد آٗچٚ ذفرُ ـٞاٗكٙٔ    

ٝته قن ٓاٗكٙٔ  ٟٔكن پ٘كان              

ٗكٙٔ، ذؽد ـاٗكٙٔ ذفرُ ـٞ kelimelerinde ki birer yā-i melfūža vardur ħiŧābiçündür ـٞاٗكٙٔ ٓاٗكٙٔ   ora 

dimekdür şįn burada żamįr-i mefǾūldür. MaǾnā taħta benddür ol ki adını taht ķomışsın. Anı 

śadr śanup ķapuda ķalmışsın. YaǾnį ol taht diyü faħr etdügüň bir taħtadan çatılmış śūretdür 

ki ĥaķįķatde ne Ǿurūcundan fāǿide ve ne nüzūlundan żarar var pes anuňla ġurūr 

ŧaşraluķuňdandur ve ĥaķįķatde śadr-ı śafā bir pāk göňüldür ki dāreynde aňa cülūs iden 

Süleymān peyġamber gibi mutaśarrıf olup  zįr-i nigįninde mevcūdāt musaħħar u ferman-

ber ola ol śuleĥā ķalbdür 
647

  .bāŧınan budur كٖٔ قـِٚ ًإ آ٘ا

ون چٞ ن٣ي ٟاو ـهاض ان ظٔغ آن        

  ػاهثد او ذٞ تٔاٗك ٓهقٙ ن٣ي           

NiǾmetullāh eydür ٓهقٙ ن٣ي uvaķ ķum dimekdür. YaǾnį ħarācdan eger ince ķum śaġışınca 

diresin zerden dünyā ŧolusı da olsa Ǿāķıbet ākil de meǿkūl de lābis de melbūs da fenā bulup 

vücūddan ancaķ mezārında ķum-ı ķabr ķalur ve ķalanı gide düşmenlerüň raġmuňa 

ħarcanup sen naķįr ü ķıŧmįr ĥesābın virüp Ǿaźābın çekmede olursın eger benümle bile 

gitsün girü ķalmasun dirseň iħtiyāruňla seħā idegör ki defterüňde senüňle bulunan oldur 

ġayrısı aǾdāya ķalur zįrā didiler ki kişi ĥayātında bir fülūs virmek yigdür memātında biň 

aķce virmekden. Pes Ǿizz u cāh u raĥmete ve ħalķ u ħālıķ ķatında memdūĥ olmaġa bāǾiŝ 

ķavį cömerdlükdür ki cūd Allāh u teǾālā śıfatıdur. Cevād-ı kerįmdür śıfatına girene Ǿaźāb 

etmez ve her rūz saħįnüň etmeği yendükce ve libāsı giyüldükce [95a] belālaruň defǾ ve 

düşmenlerüň helāk olur ve dimişler ki vilāyetüň evvel nişānı seħādur ki māla ķıyan cāna da 

ķıyar cāna kıyan cānlar cānını bulur ve saħį ki seħāsın minnet etmeye bilki saħįliķi 

ħudādan Ǿaŧā ve cānına minnet bile yaǾnį esħiyādan olduġına şükr ide aķarśu gibi hem māl 

ve hem dįni dāǿim cārį olup berekāt u ŝebāt bulur ammā seħā da maĥallinde memdūĥdur 

maĥalsüz meźmūmdur buħl gibi pes cūd-i merdlik fuķarā vü śuleĥāya gerek tā Ǿıyālullāh 

yoķluķla saħį maĥbūb-ı ħudā ve mažhar-ı ħayr-duǾā ola. Ammā žalemeye vü fesaķaya olan 

cūd degüldür isrāfdur Allāh teǾālā müsrifi sevmez seħānuň aǾžamı Ǿāleme ders vaǾž 

etmekdür ve ehl-i śanǾat buħl etmeyüp śanǾatin ögretmekdür bu cümlenüň Ǿaksi 

meźmūmdur ħuśūśan fuķarāya ögretmege tekebbür etmek ve selām virüp almaķ da göz ve 

ķaşla remz etmek şeķāvet ü melǾūnluķ Ǿalāmetidür dimişler.  
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 Âli İmrân, 3/97. Ayetin manası: “… Oraya kim girerse, güven içinde olur…”   
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اٌد ٠ٗهقتإ ـِن ا٣ٖ ٓا ٝ ٓ٘     

 ػاهثد و٣ٖ ٗهقتإ اكراق ٤ٍٗد    

Aślı ٟا٣ٖ ٓاء  ve ٘ٓ ٖاٌد ٠ا٣  idi. YaǾnį bu bizlik ve bu benlikdür. ٗ اٌد ٠ػاهثد ؼاٍ اكراق  

dimekdür. Yā maśdariyyedür. MaǾnā ħalķuň nerdübānı bu mā vü menlükdür. ǾĀķıbet bu 

nerdübāndan düşmeklükdür. YaǾnį ħalķuň tekebbür ü ħod-bįnligi nerdübāna çıķmaķ 

gibidür ki aňa çıķan żarūrį düşer zįrā mütekebbir tekebbürin iŝbāt idemez iŝbāt etmege żaǾf 

u Ǿacz u iħtiyācsuz kimse gerek ol ise maħlūķda bulunması muĥāldür ve ĥażret-i muǾizz u 

mütekebbirüň Ǿādeti evc-i Ǿizzetde teǾazzüz idenleri ĥażįż-i meźellete düşürmekdür imdi 

ŧālib kendülügünden göz yayındurup murāķabe-i cenāb-ı Ǿizzetde gerek bu maǾnā tecerrüd-

i bāŧınį ve fenā kazanmazsuzın ve pįr öňünde maĥv sebaķın okumazsuzın muĥālātdandur 

kemā-cerre (…) Li-muĥarririhi  

  Tecerrüd pādişāhluķdur girįzān olmamaķ yigdür
648

 

  TaǾalluķ bendle ħarbān u şekbān olma[95b]maķ yigdür  

   

Murāduňsa taǾalluķ Ǿaşk zencįrine śun boynuň 

  Ulaşup şāh-ı Ǿaşķa śoň peşįmān [olmamak yigdür] 

 

Dilersen yāri görmek kendüzüň görme gözüňden śav 

Ĥarābį śūret-i ħāke nigehbān [olmamak yigdür]  

  

 Dedi 
649

 Ĥaķķ resūli key śaķın gözden اُؼ٤ٖ ؼن

 Śaķın yaǾnį gözüňden kişi şeyŧān [olmamak yigdür] 

  

 Ķabā ile ħayālüň ölmeden ölmek yaraġın ķıl 

 Bu levŝ ile gelüp gitmekden insān [olmamak yigdür] 

   

 Gedālık iħtiyār eyle şehen-şāh olmak isterseň 

  Ĥużūr ehli olup Şeyħį perįşān olmamaķ yigdür  

Kümmel dimişler ki kendülügin ve tedbįrin ķoyup murāķabei ĥaķ etmek bāǾiŝ-i ķurb 

olmaķda nefy ü iŝbātdan aǾlādur ve ħavāŧıra ıŧlāǾ ve mülk ü melekūtda taśarruf-ı murāķabe 

ile bilünür ve bulunur ıśŧılāĥda buňa cemǾ ü ķabūl dirler Ǿāķil ü bāliġ olmayan Ǿālem-i 

                                                           
648

 Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün 
649

 Anlamı: Hak gözü.  
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mülk ü maǾāşda tedbįr idemedügi gibi murāķabeyle bülūġ-ı maǾnevį bulmayan meǾād 

śāĥibi olup melekūtda taśarruf idemez.   

٠تِٞؽ اُـالّ  ـهٝض أُ٘      

٠تِٞؽ اُّهظاٍ ـهٝض اوٓ٘   
650

  

    

 ٛه ًٚ تاال ذه نٝق اؼٔن ذهٌد   

    اٌرفٞإ اٝ تره ـٞاٛك ٌٍِد    

 idi. Māżį maśdar maĥallinde istiǾmāl olmaķ Fars’da meşhūrdur ـٞاٛك ٌٍِرٖ aślı ـٞاٛك ٌٍِد

 maĥallinde. MaǾnā her ki yücerek gider نكرٖ ve وقٕ، ًهكرٖ، آٓك]ٕ[ gibi نكد ve آٓك وقڭ٤ه

aĥmaķdur. Anuň kemigi beter uvansa gerek. YaǾnį bu bizlik benlik nerdübānına ziyāde 

istiǾlā iden Ǿāķıbet ol nerdübāndan uçması muķarrerdür kemigi artuķ ķırılur. Pes Ǿāķil 

kendü hįçligin bilüp benlik Ǿažamet ve kibriyā ĥaķdan ġayrıya lāyıķ olmaduġın aňlayup 

murdār śudan ve tįre ħākden olana tevāżuǾdan ġayrı düşmez. ٓا ُِرهاب ٝنّب االنتاب
651

 diyü 

meskenet Ǿādet ide ki ذٞا٘غ هلل نكؼٚ هللا ٖٓ
652

 ŧıbaķınca her ki mertebe-i refįǾa ister tevāżuǾ 

ķılsun ki terfiǾ ü cehl-i śabāvetden [96a] lāzım gelür śıbyānuň mezābilde ķalǾa benüm diyü 

luǾbarına döner gice olunca ķalǾa boş ķalur ve kūteh-āsitįn isteyen iken dirāz-dest olanuň 

Ǿaybı açılur.  

ًٚ قاقٗد ػٞاّ ٟإٓ ـكا ٝ ٗك        

 تاو تٍراٗ٘ك او ذٞ ٛٔچٞ ٝاّ      

 idi. MaǾnā ol efendiligi ki saňa Ǿavām virmişdür gerü ödünc gibi alurlar قاقٗك ذها aślı قاقٗد

senden. YaǾnį ħalķuň virdügi manśıblar ve riyāsetler ödünç gibidür aňa maġrūrlar bilsün ki 

ol ödünç aldındıġı dem ķalacaķ ancaķ ĥasret ü nedemdür.  

  Ne vire bu köhne mekkāre śoň elden almaya  

  Aldanacaķ ĥāli ķanķı bir baňa andan şiǾār    

ػان٣ّد تؽن ّٟ قٙ ـكا ٝٗك     

    ذا ـكا ٝٗك٣د تفّك ٓرلن    

ذها ٟـكا ٝٗك aślında ـكا ٝ]ٗك[٣د  idi.  lafžından ki yālar maśdariyyedür. MaǾnā Ǿāriyeti  ٟـكا ٝٗك

efendiligi Ĥaķķ’a vir ve benligüňi ve efendiligüňi Ĥaķķ’uň sulŧānluġundan maĥv eyle tā 

ĥāķ saňa ittifāķį efendilik baġışlaya ki ħaśm u iħtilāfı ve Ǿāriyetįligi olmaya yaǾnį İbn 

                                                           
650

 Anlamı: “Çocuğun buluğa ermesi meninin çıkması ile olur. İnsanların buluğa ermesi zamandan 

çıkmasıyla (tayy-i zamanla) olur.”  
651

 Nizameddin En-Nisâbûrî (ty.), Garaibü’l-Kur’an ve Regaibü’l-Furkan, I, Beyrut: Dârü’l-Kütübi İlmiyye.  

6.74. Anlamı: “Toprak nerede, mahlukatın Rabbi nerede!” 
652

 Zekiyyü’d-din el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, Beyrut: Darü’l-Kütübi’-l-İlmiyye, 1417, III, s. 338. 

Anlamı: “Kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir.”  
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Edhem ve ġāyrı fenāya düşen şehler gibi rıżā-i Ĥaķķ içün Ǿāriyet ve sivāyı ķo tā bį-zevāl ü 

bį-Ǿazl şehliķ bulasın.  

Der-şöhret ü āfet 

    اِرٜان ـِن ت٘ك ٓؽٌْ اٌد   

ًٍٔد ٠قننٙ ا٣ٖ او ت٘ك آٖٛ ً          

ً٠  ķanda ve ķaçan dimekdür. MaǾnā ħalķuň iştihārı muĥkem baġdur yol içre bu demür 

baġdan ķaçan az olur yaǾnį şöhret bir muĥkem baġdur ki demir zencįrden yegdür zįrā sālik 

Ǿalāyıķ u Ǿavāyıķdan levĥ-i ķalbi sāde etmeyince ve zencįr-i keŝretden ķurtulmayınca rāh-ı 

Ĥaķ’da ķāŧǾ-ı menzil idüp murāda ulaşmaz ki َٕذعّهق ذ
653

 buyurdı kimine Ǿilm ü maǾrifet 

sedd olur ve kimine śalāĥ-ı śūrį bend olur ve baǾżıya bu iki ĥālle iştihā büt olup Ĥaķ’dan 

alıķor anuňiçün sālike źikr-i ħafį evlādur didiler hem cehrde [96b] riyā gelse iħfā farżdur ki 

āvāzı ŧaşra çıķanlar ŧabl u ŧanbūr gibi içi boşlardur didiler ĥālā ki refǾ-i ħavāŧır-ı sivāda 

cehr-i aķvā vü enfaǾdur ki Ŧayyibį Ĥāşiye’sinde 
654

ٗلٍي ٠ٝالًه نتّي ك  tefsįrinde cehrüň niçe 

fevāyid ü rücĥānın yazar. Cümleden biri cehrį źikrde vesvese olmaz ki müşāheddür dir. Ve 

cümle eşyāyı źikrine şāhid etmekdür ve berüküye daħi Allāh’ı aňdırup hem źākir ü hem 

müźekkir olmaķdur. YaǾnį hem الًهٝا hem ًّه  emri ile Ǿameldür žāhirdür ki bir emrile iki كم

emrle Ǿamel mertebe ve ecrde bir degüldür. Ĥikāyet Naķşibendiyyeden bir kāmil śūfįleri 

ile cehrle źikr etmege muǾtādimiş Naķşibendiyyeden bir kāmil daħi aňa mektūb yazmış ki 

ŧarįkimüzüň esāsı iħfā üzere iken işitdük ki cehr iderimişsüz anlar da cevāb yazmışlar ki 

işitdük ki biz daħi sizi iħfā iderimişsüz. İntihā yāǾnį cemįǾ ŧuruķ-ı hidāyetde iştihār u 

sumǾa ve riyādan ĥaźer gerek. Çünki işidildi cehr ü iħfā bir oldı yaǾnį bir śıfata girdi belki 

cehrüň riyāsı yigce oldı ki etmedügimüz vaķt źākirlik daǾvāsında bārį degülüz Ammā 

şāriĥ-i faķįrüň ġarażı ıŧlāķan cehr ü iħfāyı birbirine tercįĥ degüldür zįrā mürşidimüz ve 

Ǿammümüz Şemseddįn ŧābe ŝerāhu meşrebe göre hem Naķşibendiyyenüň iħfāsından hem 

Ħalvetiyyenüň cehrinden irşād iderdi ve tercįĥde tecrübe iden meşrebe rücūǾ iderlerdi ol ki 

ŧabǾı Ǿaşķį ve şedįd ve ġażabnākdür cehrle emr iderdi şol ki źāhid-i yābis ü sākin-mizācdur 

iħfā ile emriderdi amma delāǿil-i cehr ü iħfānuň tafśįlin isteyen Ĥażret-i Bisŧāmį’nüň 

Kevkeb-i Dürrį kitabına baķsun erbāb-ı ķalbe ĥall-i meşkle bu yazılan kāfįdür herkes 

sebaķın alur inkārı ķaldurur ve bil ki bizim ŧarįkimizde yaǾnį Ħalvetiyyede śoķaķlarda ve 

daǾvetlerde ki cehrle źikr iderüz ve ħalķa ortasında ki semāǾ iderüz ħaŧardan “ħālį degüldür 

ħalķai [97a] bir uġurdan döndürmek de ħuśūśan sāde-rū ķarışmış ola żarar-ı Ǿažįm vardur 
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 Anlamı: “Masivâdan soyutlan.” 
654

 A’râf, 7/205. Ayetin manası: “Rabbini, içinden zikret…” 
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delāǿilden ġayrı rūĥānį daħi baǾżı ehl-i şühūd melāǿikenüň ŧaġılduķın şühūd etmişlerdür ve 

İmām Ġazalį ķuddise sırruhu Kimyā’da eydür devr iden śūfįnüň ķalbine ġayra göstermek 

gelse şirkdür Ǿažįm ħaŧarı vardur pes bizüm ŧāǿifenüň śūfįlere niçün naǾra ķılmazsın 

didügimüzde ķalbimüzi ol dem ne hevādadur yoķlamaķ gerekür eger iħlāś u selāmet-i ķalb 

bize gerekse ve ŧarįkimüz ħod temeli oldur ػٖ اُه٣اء هللا توِة ٤ٌِْ  ٣٠ّٞ ال٣٘لغ ٓاٍ ٝالتٕ٘ٞ االٖٓ اذ

ٝأٍُؼٚ ٝاُؼعة ٝاٌُّٞى
655

 egerçi berüküye aňdurmaķ ve şevķlendürmek ĥüsn-i niyyeti de 

muĥtemeldür her kişi ķalbin bilür yoķlamaķ farżdur ve Ǿāķil ġayruň uyanması įhtimāli içün 

naķd-i iħlāśın yitürmek istemez. Cāmį  

    ـٞق ٗى٣ثك وٓهقّ قاٗا   

لًه ـكا ٟـكا ٟظى تها             

  

     اٌٗٚ واـالْ ًّد قُٝرٔ٘ك         

  لًه اٝ ـٞاٙ پٍد ـٞاٙ تِ٘ك      

 

 ٝاٌٗٚ قنٓاٗكٙٔ ٝظٞق ـٞقٌد 

   ٤ٔك قاّ ِواٝخ اتكٌد        

 

   ٌّهاٝ ظٜه اٝذٔاّ ن٣اٌد      

      ٝون٣ا ًه تهٌد ػعة ٗعاٌد     

كاهلل ـ٤ه ؼاكظا
656

 
657

 pes şeyħe müride ĥubb-ı riyāset ü iştihār demür baġıdur ٝت٤كٙ اُوِٞب

menzilden ķor tā mücāhede ve ceźbe eliyle ol zencįr ķırılmaya degirmen merkebi gibi 

devrān anuň başını ölünceye dek ħayālāt-ı nefsāniyyesi meydānında çavırur ammā meydān 

almaz pes sālike lā[z]ımdur kendülüginden kemāl ü ħayr görmeye belki hüner ü Ǿilm ve 

ĥüsn ü cemāl ve ħadem u māl cümle Ǿāriyeti Ǿaŧāi Ĥaķ idügin bilüp Ǿāriyetiyle 

tekebbürlenüp śāĥib-i kibriyānuň ġażabına lāyıķ olmamaķdur zįrā Ǿādet-i İlāhiyyedür ki 

Ǿunvān ve ŧumŧuraķ śāĥiblerini ħākle yeksān ider. Yüzi yerde olanı güneş gibi Ǿālişān ider.  

  Miĥnet-ābād u fenādur bu felek  

 Nesi var ola ġurūr eyleyecek  

                                                           
655

 “O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka. Şuarâ, 26/88-89.” Yani 

Nasıl bir kalb-i selîm, sorusunun cevabı olarak ‘Riyâ, ikiyüzlülük, amele güvenme ve şüphelerden arınmış bir 

kalp.’ cevabının verilmesidir.   
656

 Yûsuf, 12/64. Ayetin manası: “…Allah en iyi koruyandır…” 
657

 Anlamı: “Kalpler onun elindedir.”  
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İmdi أنؼْ هللا آه  [97b] 
658

 ŧıbaķınca ĥālin bilmeyen ve denāǿ-i ten ve ػهف هكنٙ ُْٝ ٣رؼك ٚٞنٙ

hįçliğin aňlamayan yoķluġın śıfatına degişemez.  

ت٘كٙ ِٞ ٌِطإ ٓثاَ  ٠ذا ذٞاٗ        

ِٞ چًٞإ ٓثاَ ٟوـْ ًُ چٕٞ ًٞ          

٠ذٞاٍٗرٖ، ذٞاٌد، ذٞاٗك، ذٞاٗ  mużāriǾüň muħāŧabıdur. ًُ ًّْكٙٔ وـْ ,وـ‟dan vaśf-ı terkįbįdür 

zaħm çekici dimekdür ًٟٞ  kāf-ı ǾAcemįle tob dimekdür. MaǾnā ķādir olduķca ķul [ol] 

sulŧān olma. Zaħm çekici ol ŧob gibi çevgān olma. YaǾnį ķādir olduķca ulu ve azarcı olma 

belki ŧob gibi źelįl ü ħor u miskįn ol mecrūĥluķı Ǿādet it ve cefā-yı ħalķa taĥammül idüp 

cefā vü belālarından yüz çevirme çevgānveş kimseye ĥavāle olup elem irgürme dāǿim 

rāĥat-resānlıga çalış ki sāliküň ķavį devleti ve bāǾiŝ-i Ǿizzeti incinüp incitmeyüp taĥammül 

ü śabr etmekdür.  

كٞم االههإ ٠ًٚ تاِ ٠اًه ـٞاٛ    

   ذؽَٔ تا٣كٌد ته ظٞن ٗاقإ       

Ve kemlik idene eyülükdür ki kažm-i ġayž ve Ǿafv nūr-ı įmānuň pertevindendür ve Ǿafv 

enbiyā ħaśletidür ve ĥalįmüň ķalbi Allāh evidür ħışm u ġażab u kįn mübtedį vü śabįnüňdür 

aśl kelb ħaśletidür meger şerǾle ola ammā Ǿāķil ü bāliġ ve kāmil ħaśleti Ǿafvdur ki Ĥaķ 

Ǿafüvv olanı sever ve ĥadįŝde 
659

-dedi zinhār nefsüň öykesine yiňülüp nā الذـٙة اؼك االّتـٙي

ĥaķ ħarb ü ķatle saǾy etme ki  ّاالٍٗإ ت٤٘إ اُهّب ِٓؼٕٞ ٖٓ ٛكّ ت٤٘إ اُهب
660

‟dur yaǾnį ādem Teňri 

yapusıdur yıķan melǾūndur raĥmetden ıraķdur ķıyās eyle senüň evüň yıķsalar ne mertebe 

ķaķırsıň ve hem Ǿāķıbet ذكإًٔا ذك٣ٖ 
661
  ĥükmünce el üstünde el vardur Ǿadl-i ĥaķla fenā yili 

seni de yıķar ki mažlūm duǾāsına ŧaġlar döymez kāfir ise de dimişler ķan idenüň Ǿāķıbeti 

ķanı dökilür Ĥaķ imhāl iderse de ihmāl etmez meger el-buġżu lillāh ĥükmünce mübtediǾ 

ve  fāsıķı emr-i şerǾ ķadar đarb u ķatl idesin [98a] yā taǾźįr-i lisānla Ǿırżın yıķasın ĥaddin 

bildüresin bu daħi bir Ǿamel-i śāliĥdür ki Tengri düşmenine güle baķmaķ maǾśiyyetdür 

Ĥaķķı seven düşmenlerin sevmez İmām ŞāfiǾį ĥażretlerinüň 
662

 ٖٓ اٌرـٙة ُْٝ ٣ـٙة كؽٔان

didügi budur yaǾnį şerǾ ŧarafından ġażab istenen yerde ġażab etmese merkebdür ve bilgil ki 

fāsıķa muĥabbet günāh olunca vay fāsıķuň ĥāline.  

٠ٛهًٚ اٗكن ػّن ٣اتك وٗكٙ ً     

٠ًله تاِك پُ اٝ ظى ت٘كٙ ً             

                                                           
658

 İsmail Hakkı Bursevî, Ruhü’l-Beyan, Daru’n-Neşr, (ty.) I, s. 294. Anlamı: “Yerini bilip sınırı aşmayan 

kişiye Allah merhamet etsin.” 
659

 Anlamı: “Kininden başka kimseye gazap etme.” 
660

 Anlamı: “İnsan Allah’ın  binasıdır o binayı yıkan lanetlenmiştir.”   
661

 Buharî, Tefsîrü’l-Kur’an, 1. Anlamı: “Nasıl yargılarsanız öyle yargılanırsınız.” 
662

 Anlamı: “Kim öfkelendirilir de kızmazsa merkeptir.” 
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Her ki Ǿaşķ içre dirlik bulur. Küfrdür anuň ķatında ķulluķdan ġayrısı. YaǾnį şarāb-ı Ǿaşķla 

ĥayāt-ı
663

 ebedį bulan ve Ǿayn-ı basįretle cümle eşyāyı vücūd-ı Ĥaķla şühūd idüp ġarķ-ı 

baĥr-i hüviyet olanlar ķatında ve meźhebinde aġalanmek ve tekebbür ĥarāmdur ĥāśılı 

bendelikden ġayrısı ulūhiyyetde iştirāk daǾvāsıdur.  

ٓهؿٌاٗد تهچ٘٘ك  ٠اٗٚ تاِق       

   ؿ٘عٚ ًٞق ًاٗد ته ً٘٘ك       

YaǾnį eger ِٓهؿٌإ ذها تهچ٘٘ك ٠قاٗٚ تا  eger ًِٞق ًإ ذها ته ً٘٘ك ٠ؿ٘عٚ تا  da kāf taśġįr‟ٓهؿي 

çündürür. ٕٓهؿٌا ism-i taśġįrüň cemǾidür. MaǾnā eger dāne olursan ķuşcaġızlar seni 

düşürürler. Ġonca olursaň oġlancıķlar koparır. Çāk ol ki cümleden ķurtulasın. YaǾnį ŧālib-i 

Ĥaķ olmayup dünyā muĥibbi olursaň elbette saňa bir zıđ bulunur dāne eger ġonca ol 

ķurtuluş yoķdur her kemālüň zevāli ve her vücūduň fenāsı muķarrerdür dām-ı dünyāda 

kimseye necāt yoķdur tā kār bārdan geçüp umūrın bi’l-külliye Ĥaķķa ıśmarlayup aradan 

çıķmayınca pes fenādan ġayrı ĥużūr yeri yoķdur ġayrısın ķo. Li-muĥarririhi  

  Her ki ķoya kendüzin yāra olur āşinā
664

  

  Her kim aradan çıķar śāfį müselmān olur  

 

 ٛهًٚ قاق اٝؼٍٖ ـٞق نا قن ٓىاق

اٝ نٝ ٜٗان  ٠تك ٣ٌٞ ٟٔك هٙا  

 lafıžlarından śoňra fiǾl gelse istimrār murād olur ان yā ًه yā اًه yāħūd ٛهًٚ māżįdür قاق

dediler. YaǾnį her ki kendü ĥüsn ü kemālini mezāda ķodı. Yüz [98b] yaramaz ķażā aňa 

mütevveccih olur yaǾnį her kim kemāl-i maǾrifetin yā bir śanǾatde mahāretin ižhārla ħalķa 

kendüyi śata belki noķśānın göremeyüp bį-bāŧın olan śūret-i Ǿilm ü źühdüne Ǿizzetlene 

Ǿaķl-ı kül śāĥibi olmaduġıçün ve dimāġında śafrā vü beyżā śafrā vü balġamı mülemmaǾ 

olduġıçün śūreti kemāl śanup cevizüň acı ve yaşıl ķabıyla taǾayyüş idüp ĥulv ü mürri 

ŧuymaya ve lebenüň ĥalāvetinden bį-zevķ ü bį-ħaber ola pes böyle kimse yā il gözi deger 

yā kendü gözi deger ki eyleye belā kendü özünden oldı imdi Ǿuzlet ve setr-i ĥāl etmeyenüň 

uġrusı çoķ olur ħuśūśan zemānede āşinā śūretinden dürişe sırrın söyledüp maǾzūl iderler 

yāħūd rüsvāy iderler. Ebyāt-ı Muĥyį Çelebi  

  Delüye beňzer o şeyħ-i bedkār  

  Ki üşer başına śıgār u kibār  

   

                                                           
663

 Ĥayāt: - S1, - S2, - S3.   
664

 Müfte’ilün/ Fâ’ilün/ Müfte’ilün/ Fâ’ilün 



214 
 

Anda kim ola vilāyetden eŝer  

  Kendüni cān gibi pinhān eyler  

Ammā Naķşibendįlerüň ħalvet der-encümen buyurduķları oldur ki 
665

 إُٞك٠ ًا٣ٖ تا٣ٖ

ŧıbaķınca görinişde žāhirüň ħalķla āşinā Ĥaķla bį-gāne gösteresin ammā bāŧınuň Ĥaķla 

āşinā ħalķla bį-gāne ola ve ĥaķįķatde žāhirüň de bāŧınuň da ĥāķla ola.  

  Derūnį āşinā ol ŧaşradan bį-gāne semtin ŧut  

  ǾAcāyib ħōş gidişdür Ǿāķil ol dįvāne resmin ŧut  

666
 bu maǾnāya işāretdür. Bu maķāmuň śāĥibine Ǿuzlet ü نظاٍ الذ٤ِْٜٜ ذعانج ٝالت٤غ ػٖ لًههللا

ħalvet şöhretdür ve şöhretde āfet vardur bu mertebe śāĥibi ġāhį bāzārda gezse daħi āvāz 

işitmez anuňiçün ki ķalb ĥażret-i meźkūra gidüp bendelerden ķulaķ daħi pādişāh-ı ķalb 

ardına düşer ve ĥelāl loķma ve sükūtile beş güncegiz keŝretde eger vaĥdetde źikre meşġūl 

olan bir mertebeye irer ki kendünüň ve ħalķuň kelimātı belki aśvātı daħi heb tevĥįd 

işidiyor.  

       پٌٞر٤ٖ چانم آك او ٤ٗاو   

   قن ٚه٣ن ػّن ٓؽهاب ا٣او        

Ĥiśārį’de ٖپٌٞر٤ kürkdür dir. MaǾnā kürk ve çarıķ [99a] geldi niyāzdan Ǿaşķ yolunda 

Ayaz’a miĥrāb. Ĥikāyet ħāś Ayas’uň bir ħāś ĥücresi varıdı bir ferdi aňa ķomazdı bir gün 

kübrā-i ehl-i dįvān Sulŧā[n] Maĥmūd’a didiler kim Ayaz’ı bende-i śāfį vü śādıķ buyurursuz 

ħazāyinüňizi alup fülān ĥücereye yıġmışdur. ĶaŧǾan kimse ķomaz Sulŧān Maĥmūd 

taǾaccüb etdi ammā Ayaz’uň śadāķatin kerrātla śınamışdı pes Ǿacele itmeyüp ġammāzāna 

varuň ol ĥücrei baśup yaġmaluk sizüň olsun didükde bunlar şād olup otuz miķdār aġa 

ķapusın bozup baķdılar gözükür yoķ illā bir köhne ĥaśįr ve kürk ve çaruķ aśılmış didiler ki 

bu ĥįledür māl medfūndur bes cevānibin ķazdılar nişān bulamayup Ǿāciz ķaldılar Ǿāķıbet-i 

ħacālet ve şermsārlıkla Ayaz’uň yanına düşüp Ǿöźr ü zārį kıldılar Ayaz da ķabūl idüp 

günehlerinden geçdi ve ĥāllerin şāha bildürdi pādişeh de cezāların Ayaz’a ĥavāle ķılup 

nice bilürseň eyle it dedi Ayaz da ٝاٌُاظ٤ٖٔ اُـ٤ظ ٝاُؼاك٤ٖ ػٖ اُ٘اي
667
  ile Ǿāmil olup baġışladı 

baǾde pādişeh Ayaz‟a bu tenhā ĥücrede sır nedür dedi Ayaz eyitdi pādişāhum ol dem ki 

beni dārü‟l-ĥarbdan getürmişlerdi bu kürk arkamda bu çaruķ ayaġumda idi ġayrı nesnem 

yoġdı yoķluķla gelmişdüm pādişehüm sāyesinde āśaf-ı devrān gibi bį-ĥad luŧfa irişdüm her 

gün dįvāndan ķurtulunca bu iki köhne nesneme Ǿarż iderüm ve dirüm ki nefsüm serkeş 

olma kim vezir-i aǾžam oldun seni bu ikiden ġayra ķādir degülken.  ٛهػ٤ة ًٚ ٌِطإ تٚ پٍ٘كق

                                                           
665

 Anlamı: “Sufi kâin ve bâindir (insanlarla beraber görünüp kalben Allah ile olan).” 
666

 Nûr, 24/37. Ayetin manası: “Bunları ne ticaret ve ne de alışveriş Allah'ı anmaktan alıkoyar…” 
667

 Âli İmrân, 3/134. Ayetin manası: “…öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir…” 
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 ŧıbaķınca baķmayup iltifātla bunca Ǿizz ü şerefe irgüren şehenşāhı unutma ve ٛ٘هٌد

niǾmetine küfrān olma neň varsa hįc senüň bir vechle liyāķatüň yoķdur heb anuň maĥż-ı 

keremi ve śāfį Ǿināyetidür yolunda ħāk u śādıķ ol diyü kendümi terbiye iderüm dedi 

pādişehüň de muĥabbeti mużāǾaf oldı geldük çaruķdan murād baba śuyıdur kürk ana 

śuyıdur ki insān andan maśtūr [99b] olur imdi sālik Ayazveş neden ĥāśıl olup vücūd 

Ǿālemine ne ile geldügin bilüp 
668

ّْ ـِن  maǾnāsına düşünüp kendüde müsteǾār ك٤ِ٘ظه االٍٗإ ٓ

olan Ǿilm ü Ǿirfān u ķudret ü kemālāt ü emlākdan nuŧfelik Ǿāleminde olmayan niǾmetlerden 

ne ķadar niǾmet ulaşduġın düşüne ve ĥayāt u nuŧķ u semǾ ü baśar u ķuvvet ü irādetle 

kendüni bezeyüp āyine-i celāl ü cemāl ve maķśad-ı kül idüp dünyā vü uħrāda żayf-ı 

muĥterem ve muħaŧab idüp niǾmetlerüň eyüsin kendüne viren mālikü’l-mülūk ve 

Maĥmūd-ı muŧlaķı bile ve diye ki böyle śıfāt-ı ilāhiyye ve māye-i raĥmāniyyei dünyā-yı 

dūna ħarcamaķ ve aślda mülküm olmayan emānetle ögünüp اٗا dimek ne ķabāĥatdür diye 

ve  
669

-dimedi mi diyü taǾazzüzi ķoya imdi eşcār gibi Ǿālį-ķadr u şerįf اُْ ٗفٌِْ ٖٓ ٓاء ٤ٜٖٓ

sāye olmaķ isteyen evvela ħāk gibi alcaķ olup sāye gibi üftāde ve zelįl gerek ve dediler ki 

ĥażret-i Ĥaķ gözi yaratdı ķuśūrın göresin diyü ne-ān ki ħayāl-i fāsidle çirkįnligin ŧuymayup 

kendüni kāmil göresin diyü li-muĥarririhi  

Dimiş bu egri eksük ŧoġru vü ķāmilüm ben
670

 

  Bāŧıl sözi ĥaķimiş noķśānda ķāmilimiş  

Pes 
671

ّٕه تٚ ػ٤ٞتٚ  ŧıbaķınca Allāh teǾālā ķulı sevse Ǿaybın gösterür eger الا اؼّة هللا ػثكا ت

Ǿaybın göremedüň ise körlükden büyük Ǿāyb olmaz ki ķıyāmetde kör ķopar derdine 

dermān isteyen ٖٓ ٖٓ ٓهأج أُٞٔ أُٞٔ
672

 ŧıbaķınca bir śarrāfı Ǿaybına āyine etmek gerek tā Ǿaybın 

gören Ĥaķ maĥbūblarından ola ve illā kimse kendü göziyle yüzin göremez.  

وٗك ٠ٛهًٚ تهقان اٖٝٓ ٝٓا ٓ           

    نقّ تاتٍد اٝ ٗٚ ته تاال نٝق    

Her ki ķapuda ben ve biz çalar. Bāb-ı Ĥaķķ’uň merdūdıdur maķām-ı Ǿılliyįne miǾrāc-ı 

rūĥānį ķılamaz. Bālādan murād maķām-ı Ǿirfāndur ki dimişler ŧālib-i Ĥaķķ’a kendüzi yā 

dünyā yā āħiret melĥūž olsa Ǿalāmetdür ki maǾrifetullāh içün ħalķ olmamışdur belki yā 

cennet yā cehennem içün yaradılmışdur. [100a] pes Ǿucb u tekebbür ü ġurūr sevdāsında 

                                                           
668

 Târık, 86/5. Ayetin manası: “Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.” 
669

 Murselât, 77/20. Ayetin manası: “Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı?” 
670

 Mef’ûlü/ Fâ’ilâtün/ Mef’ûlü/ Fâ’ilâtün 
671

 Anlamı: “Allah bir kulunu sevdiği zaman ayıplarını ona gösterir” Hadis “Allah bir kuluna hayır murat 

ettiği zaman,  ayıplarını ona gösterir” anlamındaki benzer bir ifade ile el-Aclûnî, age., I, s. 69. ‘da yer 

almaktadır. 
672

 El-Aclûnî, age., II, s. 263. Hadis-i şerifin manası: “Mümin müminin aynasıdır.” 
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bāŧıl-ı ħayālde ve žılāl-ı đalālde ķalmışdur bāb-ı Ĥaķ’dan merdūddur ve der-i hüdādan 

maŧrūddur tā men ve mā dāmın ķırup yoķluķla inkisārla ve niyāzla tażarruǾla tevāżuǾ u 

meskeneti cenāĥ etmeyince o Ǿālįye uçamaz meşhūrdur ki śadef deryā içinde alçaķlıķ 

iħtiyār etdügiçün ve baġavārį başını ķabına yaǾnį śadefine çekdükiçün pür-bahā olur ammā 

ħār u ħass-ı Ǿulüvle śu üstüne çıķar bį-ķıymetdür ve hilāl naĥįfü’l-cism ve kaddi dāl ve 

kütā[h] beden bir nesne iken cümle Ǿālem şühūduna bayrām ayı gibi ŧālib olur ammā bedr-i 

münįr on dördünde Ǿāleme pertev śalarken yükselüp büyüdügi içün kimse muķayyed ü 

mültefit olmaz ħāk alçaķ olduġıçün ĥażret-i Ĥaķ ħalįfesi Ādemi andan yaratdı ve aňa 

gökler yerler ve yaġmūrlar yiller ħıdmet ider ve şems ü ķamer çerāgdārlık ider ve melāǿike 

daħi emr-i Ĥaķla Ādeme ħādimlerdür ve śu alçaġa meyl etdükiçün ĥayāt-ı Ǿāleme sebeb 

olur ve üzüm aġacı kibr ü tereffüǾ başını tįġe teslįm idüp ve alçaķlıķ iħtiyār idüp rükūǾ u 

sücūd ŧarzında bittigiçün mažhar-ı niǾam-ı keŝįre ve maķbūl-i ħalķ olur ve ġālibā münhenį 

olmayan aġaclar çınār u şimşād u śanevber ve ħılāf aġacları bį-mįve ķalur ve ŧaġlar 

yükseldükgiçün ķar ve ķış belāsına muķaddemce uġrar ve gec ķurtulur yollar 

çignendügiçün ķar eglenmez duħān yükseldügiçün yüzi ķara ķaradur şems ü ķamer terfiǾ 

etdügiçün küsūf u ħusūfdan emįn olmaz ve telvįn śāĥibi śūfį gibi bir maķāmda muŧmaǿin 

olup ķarār ŧutamaz şeyŧān āteşį olduġiçün ve Ǿalev gibi Ǿulüvv śatduķiçün esfele red oldı ve 

dediler ki tevĥįd teni şehevātdan ayırmaķdur Ǿibādetiçün ve ķalbi ħaŧarātdan ayırmaķdur 

Ǿubūdiyetiçün ve illā Ĥaķ vāĥiddür vāĥidi tevĥįd muĥāldür egerçi şerįǾatde tevĥįd ĥaķķı 

bir dimekdür ammā ŧarįķatde göňli Ĥaķ’dan ġayrıdan ayırmaķdur ve dediler ki [100b] yüri 

sen düşmenden yaǾnį ġayrı sevdādan göňlüňi ķalduragör dost ĥāżırdur ŧalebe ne ĥācet ve 

dediler ki aġızuňa ĥelvā viren ile eňseňe sille uran bir olmayınca tevĥįdde nāķıśsın ve Şeyħ 

Bahāǿeddįn buyurur bizde  bu ķadar Ǿulūm u aĥvāl-i žāhir olmaġa sebeb cefā-yı ceheleye 

śabr u taĥammül etdügümüzdür ve buyurur ki Mollā olma śūfį olma müslümān ol ve 

muvaĥĥid ol yaǾnį fülānlıķ vücūd u nāmından gec. Li-muĥarririhi  

  ĶomaǾirfānile dānişden nişān
673

 

Bį-nişān ol maĥv içinde bul nişān 

    

Nūr-i Ĥaķķ ŧutdı cihānı bi’t-tamām 

Göz gerek açup göresin ey hümām  

Li-muĥarririhi  

Güft ü gūyı şeyħiyā kūtāh ķıl
674

 

                                                           
673

 Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/Fâ’ilün 
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  ŞeyħįliķsüzǾazm-i rāh-ı şāh ķıl
675

 

   

Kendüni maĥv iden ebdāl ü gedā 

  Cümle şeyde seyrider nūr-i Ħudā 

   

Dįde-i bāŧın eger bįnā ola  

  Gizlü aňladuķlaruň peydā ola  

   

Ŧālibā gel bu vücūddan pāk ol  

Rāh-ı ĥaķda yek-dil ü çālāk ol  

 

Bir göňül biň ārzū müşkil durur  

Ārzūyı bir iden Ǿāķil durur 

Ve Meśābiĥ’üň bāb-ı riyāda yazar ki  ن٠٘ هللا ػ٘ٚ تؽٍة آٔه ٖٓ اُّّه إ ٣ّان ا٤ُٚ تاالٔاتغ ًٍ ػٖ اٗ

 yaǾnį kişiye şerr ü fitne yeter barmaķla gösterüldügi dįni eger ك٠ ق٣ٖ اٝ ق٤ٗا االٖٓ ػٕٔٚ هللا

dünyevį umūrda meger Allāh’a ŧayanup Allāh’uň śaķladuġı ķul ola. Li-muĥarririhi  

  
676

  اُفٍٔٞ آإ ٖٓ اُمتٍٞ ٝاالكٍٞ

Ve fi‟l-ĥadįŝ اـَٔ لًهى ٝاٚة ٚؼٔري
677

 bu maǾnāya bir gün bir mecźūb didi ki śaķın seni 

ŧuymasunlar saňa eyü dimesünler seni çoķup yimesünler. RubāǾį  

اُفآَ ٠ُِ٘و ٠ٚٞت        

 اٍُاُْ ػٖ االِاناخ تاالٗآَ    

   ٝ ٣َٝ ُٖٔ الوّ إُٞآغ     

    ٤ُّان ا٤ُٚ تاالٔاتغ            

Ve dediler ki eger ŧālib kendüni śatmaġiçün söz söylese Allāh gözünden düşer yaǾnį 

manžūr-ı Ǿayn-ı raĥmet olmaz ve dediler ki śūfį bir işini istiĥsān etdüklerinde ĥaž etse 

şerǾde fāsıķa zinā ne ķadar māniǾ ise ol ĥažžı aňa ol ķadar māniǾdür yaǾnį ŧarįkin kesüp 

yolın urmaķ da śūfįye çāk zinā gibidür meger ĥažžı [101a] benligüm ile lāyıķ degüldüm 

maĥż-ı luŧfuňdur diyü ĥażret-i Ĥaķķa şükren ola āh li-muĥarririhi  

ِٗٞرْ آٙ ٝ آٙ ٠ذعهتٚ ًهقّ ٓهًة ٓ    

    ٤ٍٗد ٓا نا ذعهتٚ ظى وـْ وُلد آٙ ٝ آٙ        

                                                                                                                                                                                
674

 Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/Fâ’ilün 
675 ķıl: ide S1, - S2, - S3.  
676

 Anlamı: “Şöhretsizlik sönmekten ve batmaktan koruyan bir emandır.” 
677

 Anlamı: “Zikrini gizle (şöhret olma) yiyeceğini güzel yap.” 
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ٌٞق اوچٚ تٞق ٠ت ٟٗكاْٗ ًٚ ٌٞقا ٠ٓ                 

تفد ٤ٌا٣ٙا وٌٞو ٗان قٍ ٣اـٞق او٣ٖ    

Benüm rūhum kelb-i nefs ürümeden ħālį degüldür śāĥibi ħuç dimeyince diňmez zįrā 

emriyle ürer çāre ıśśına tażarruǾdur hem yine bu ite üş ŧafşana ķac dimek Ǿāciz ķalup 

ķapuma gelsün diyüdür teǿemmül  

نٝ ٝ كهٔد ِٔه ؿ٤٘ٔد ٝهد ٠تٔا ٓ٘    

٤ًٔ٘ڭٚ ػٔهٗك هاٚؼإ ٚه٣نًٚ قن            

İmdi bu derdüň devāsı yoķluķdur müflise ĥarāmį uymaz yoķluķa düşegör ki buyurur 

ķuddise sırruhu  

اٌد ٠ظ٤ٍد ٓؼهاض كِي ا٣ٖ ٤ٍٗر     

اٌد ٠ػاِوإ نا ٓمٛة ٝق٣ٖ ٤ٍٗر                

Nedür nerdübān feleklere yoķluķdur. ǾĀşıķlara meźheb ü dįn yoķluķdur. Mįr Ĥüseynį 

ķuddise sırruhu  

ق٣ٖ اٌد ٟا٣ٖ آٓك ٝ ِك تها    

  پ٤ٔإ اٍُد تٜها ٤ٍٗد         

 

 ق٣ٖ ٤ٍٗد ٌٓه كٌ٘كٙ تٞقٕ    

  اواقٙٔ ـ٣ُٞ ٝت٘كٙ تٞقٕ     

Nefs ü Ǿaķl u cism ü resm ki bu cümlenüň ictimāǾına vücūd dirler ĥażret-i Ǿaleyhi’s-selām 

bunı maĥv idüp bir etmeyince ذوكّ ٣ا ٝؼ٤ك ٓؽثر٠ 
678

 ħiŧābına sezā görülmedi ve Ǿurūcla ĥadd-i 

istivāya ve maķām-ı هاب ه٤ٌٖٞ اٝ اق٠ٗ
679

’ya ulaşmadı ٠ػثكٙ ٓا اٝؼ ٠اُ ٠ٝ اٝؼ
680
ٌٝ٘وهٔىي    

٠كالذٍ٘
681

 ħaberin ّػِّْ االٌٔاء آق
682

 mektebinde okumadı pes yoķluġı bulmayan Ǿāşıķlaruň 

įmānından ħaber ŧuymadı ki sübül-i muħtelifeyi yetürüp māsivāyı unutmaķimiş. Ĥāfıž  

ٓا  ٠ّ ٤ٍٗد تك ٗآ ٟاـر٤ان     

اٍُث٤َ ٟاُؼّن ٖٓ ٣ٜك ٠ك ٠ِّ٘٘       

     َّ أُاء ؿاب ٠اُّثٖ ك٘  

Burada müteǾaddį maĥallinde geldi ki beni maĥv u ġaybete düşürdi ve rāh-ı hevā-i sivādan 

azdurdı bir ĥādį sebil-i Ĥaķ dimekdür buraya varan Ĥaķ’dan ġayrı varlıķ görmeyüp kendin 

                                                           
678

 Anlamı: “Allah buyurdu ki biricik habibim bana yaklaş.” 
679

 Necm, 53/9. Ayetin manası: “…iki yay aralığı kadar, yahut daha az…” 
680

 Necm,53/10. Ayetin manası: “Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi.” 
681

 A’lâ, 87/6. Ayetin manası: “Sana Kuran'ı Biz okutacağız ve asla unutmayacaksın.” 
682

 Bakara, 2/31. Ayetin manası: “Allah, Âdem’e isimlerini öğretti…” Ayetin aslı şu şekildedir: “ علّم آدم

  ”الاسماء
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de unudup ve gözden [101b] śavup Ĥaķ’la bāķį vü dāǿim olurlar ve Yūnus ĥażreti bu 

maǾnį-i cevher-i bį-ķıymetin Türkįce kiçeye śarup dir ki  

Yūsufum yitürdüm KenǾān içinde  

Bulundı Yūsufum KenǾān bulunmaz   

Anuň içün buyurur ki  

ا٣ٍد ٠ًان ًاٙ ً٘ط قن ٤ّٗ     

چٍد ٠چٚ قاٗك ٤ٍٗر ٠ؿّهٙ ٍٛر             

 ism-i zamān daħi olur bu da ًاٙ lafžı burada ism-i mekāndur tahtgāh gibi ًاٙ iş dimekdür ًان

ķābildür yaǾnį Ĥaķ gencinüň śıfatı maĥalli yā zamānı yoķluķ mekānıdür yaǾnį ķalb-i 

müǿmindür yā yoķluķ zamānıdur ki sāliküň eyyām-ı maĥvıdur. MaǾnā Ĥaķ gencinüň 

kārgāhı yoķluķdadur. Varlıķ maġrūrı yoķluķı ne bilür yaǾnį Ĥaķķ’uň cümle ħazāyin ve 

genc ħānesi Ǿālem-i Ǿadem içredür ki baĥr-i muĥįŧ-i maǾnādur diledügi ķadar vücūda 

getürür Ǿālem-i vücūd buňa göre ķaŧredür. Sen ki bu fānį vü ħayālį varluķuň maħmūrusın 

ol Ǿālemün keyfiyyetin ve źevķin nice bilürsin tā ol Ǿālemden bir ĥālet ķazanup feżā-yı 

cāndan aňa girmeyince anuň celāl u Ǿažametin derk idemezsin.  

٠ًّد ـ٘ي ٤ٍٗر ٠ـَٞ تهاه     

٠آنقخ ًه ٤ٍٗر ٠ٍٛر ٌٟٞ        

Kesr-i ħāyla ve sükūn-ı nūn ile ٘ي ـِ  lafžında ehl-i luġat kimi muŧlaķ at dediler kimi yorġa 

kimi ķula kimi boz kimi gök tüli didiler ِاُهٝاج ٠اُؼٜكج ػ  maǾnā ħōş Burāķ oldı yoķluķ atı ki 

seni ĥaķįķį varlıķ şehrine getürür eger yoķ oldunsa. YaǾnį fenā yorgasına ve yoķluķ 

yügrügine bin ki eyle çābükdür ki seni bir demde beķā mülküne ve Ǿizzet varluġına 

ulaşdurur.  

Der-tevekkül ü ķanāǾat 

      ٔثه ًٖ تا كوه ٝتٌمان ا٣ٖ ٓالٍ    

   واٌٗٚ قن كوهٌد ػّى لٝاُعالٍ      

NiǾmetullāh’da eydür melāl teǿellüm ü infiǾāldür ǾArabįdür dir. MaǾnā śabr eyle faķra 

geçür bu ķayġūyı ve yorġunluķı zįrā ki ĥażret-i źü’l-celālüň Ǿizzeti gencįnesi faķrdadur. 

[102a] ٙ ػٖ اُّ٘اي ٖٓ اٌرـ٘اٝٔ أُٞٔ
683

 ĥadįŝ-i şerįfi şāhiddür ki Ǿizzet faķrın śaķlayup ħalķa ػىّ  

istiġnā śatmaķdadur yaǾnį sālik faķr-ı Muĥammedį yoluna girdükde baǾżı ķabż u imtiĥānāt 

muǾteriż olsa şikeste ve ġamgįn olmasun śabr etsün ki Ĥaķķ’uň iǾzāzı ķuluna inkisār u nā-

murādluķda faķrdadur zįrā vālide śabįnüň gerekmezini yüregin bükāsına baķmaz ve śuyun 

                                                           
683

 El-Aclûnî, age., II s. 56. Manası: ““Müminin izzeti insanlara karşı tok gözlü olmasıdır/istiğna 

göstermesidir.” 



220 
 

da ber-ķarār ısıdur dibelik yaķmaz ve Ĥaķķuň bir adı Cebbār’dur śınuķlar śarıcı dimekdür 

٠ٍهج هِٞتْٜ الظِاٗا ػ٘ك أٌُ٘
684

 ĥükmünce rıżāullāh içün ķayġū ve śınuķluķ ķabūl it tā cebįre-i 

muĥabbetle inkisāruň incibāra tebdįl ola ĥāśılı denes-i hevādan ve çirk-i sivādan yunmaġa 

faķr śuyundan pākce śu yoķdur.  

  Gel fenā ġaslın başuňa ķoyın  

  Cünübe yaķın[lar] cenāb olmaz 

    

Bir tüyüň ķalsa fānį olmaduķ  

  Ķılduġuň duǾā müstecāb olmaz  

   

Defter-i Ǿucbuň kāġıdını yaķ  

  Bu rumūz-ı Ǿaşķdur kitāb olmaz  

   

Fānį ol fānį nefsüňi tanı  

  Nefs bilenden Ĥaķ ıraķ olmaz  

 ٤ٖٛ ذًَٞ ًٖ ِٓهوإ پا ٝقٌد   

 نوم ذٞ تهذٞ وذٞ ػاِورهٌد     

 nehydür. MaǾnā āgāh ol ٓاُهوإ emr ُهوإ ve تاُهوإ ditretmek ُهوا٤ٗكٕ ditremek ُهو٣كٕ

tevekkül eyle ayaġuň elüň ditretme rızķuň saňa senden Ǿāşıķraķdur yaǾnį mużŧarib olma ki 

ٗؽٖ هٍٔ٘ا
685

’da ki maķsūmuň saňa ġāyet müştāķdur sen hemān ŧarįķ-i faķrda tevekkül ü 

teveccühden ayrılma ve rızķiçün Ǿavāma tenezzül idüp her gelenüň eline baķma ki ĥadįŝde 

ا٠ُ٘ٔ ٤ٌٓكج ٖٓ ٌٓا٣ك ات٤ًِ 
686

 buyurur yaǾnį ħalķdan ummaķ şeyŧānuň ĥįlelerindendür ki ķul 

aġası evin ķoyup ķapı ķapı gezse ġayretlü aġaya ķatį girih gelür pes bu vesvese ile ķalbüňi 

ŧoldurup ve eglendi diyü śabrsuzluķ idüp ķalbüňi nūr-ı faķrdan maĥcūb etme ًِِّٞا  ٠ٝػ هللا كرٞ

ٖ٤٘ٓ إ ً٘رْ ٓٞٔ
687

’deki ان [102b] teşkįkiyye remz ü ġamzından ķorķ hem utan ki buyurur  

ٚٔ ٓؼاَ        ته قٍ ـٞق ًْ ٗٚ اٗك٣ّ

 ػ٤ُ ًْ ٗا٣ك ذٞ ته قنًاٙ تاَ   

Göňlüň üzere az ķo meǾāş fikrin rızķuň az gelmez yazılandan sen hemān dergehde ol yaǾnį 

688
ااّلػ٠ِ هللا نوهٜا ve ٗؽٖ هٍٔ٘ا

689
 dirken rızķ-ı ġamı çekmek bu ayetlerle iltizāmı hāşā 

                                                           
684

 El-Aclûnî, age., I, s. 184. Anlamı: “Ben, benim için kalbi kırık olanların yanındayım.” 
685

 Zuhrûf, 43/32. Ayetin manası:  
686

 Anlamı: “Kuruntu, İblis’in tuzaklarından bir tuzaktır.” 
687

 Mâide, 5/23. Ayetin manası: “…Eğer mü’minler iseniz, yalnızca Allah’a tevekkül edin.” 
688

 Zuhrûf, 43/32. Ayetin manası: “...biz paylaştırdık…” 
689

 Hûd, 11/6. Ayetin manası: “…rızkı ancak Allah'a aittir…” 



221 
 

yaňśulamaķ gibidür zinhār ķanāǾat cemālin ĥırś u ŧamaǾ u niķābile maĥcūb u mestūr etme. 

ķıŧǾa ِ٣و٘غ  ٠ّ ؼهْ ؿ٘ ٟاُؼ٤ُ كال ذطٔغ كو٤ه ًَ ل ٠اُك٤ٗا ٝك ٠قع اُؽهْ ػ ٖٓ ًَ
690

 ŧıbaķınca ġınā 

didükleri ķanāǾatle ġınā-i ķālbdür kişinüň ķalbi ġānį olmasa bütün dünyā anuň olsa ŧoymaz 

pes ĥırś etmeseň de maķsūmuň seni bulur yoķ yere ĥırśuňı Ĥaķ’la araňa perde etme ve ne 

ķadar ziyāde zaĥmet çekseň de yazılandan ziyāde yiyüp giyemezsin ellere bıraġur gidersin 

aġa ķulunuň meśāliĥin yig bilür hemān ķul da ķanāǾat ü śabrla aġası didügin tutmaķ 

ensebdür. Ĥikāyet bir Ǿārif baňa rızķ ister misin didi ben didüm isterüm Ǿārif eyitdi 

vaķtinden evvel mi śoňra mı vaķtinde mi eger evvel ise Ǿömrüňi żāyiǾ idüp bedenüňe 

zaĥmet virme śoňra ise senüň degülmüş ulaşmaz vaktinde ise diseň dimeseň gelür.  ٖػ٤ِ٘ا ٣

ٗؼثكٙ ًٔا آهٗا ٝػ٤ِٚ إ ٣هوه٘ا ًٔا ٝػكٗا
691

ٝاُ٘اي ك٠ ٍٓاظكْٛ ٝهللا ك٠ هٙاء ؼٞا٣عْٜ 
692

ِّق ك٤ٔا ًل٤د//   كال ذرٌ

ٝاظرٜك ك٤ٔا اٌرٌلد
693

 mücerreddür ki aġası ķapusın ķoyup il ķapusından rızķ isteyen intiķām-ı 

uħrevį ile yā ĥarāma mübtelā olur yā intiķām-ı dünyevį ile ġınā bulamaz faķrdan ķurtulmaz 

ĥırś istisķā marażı gibidür śāĥibi ķanmaz ġālibā ac gözlüler ĥażret-i Ġanįy Rezzāķa sūǿ-i 

žann etdükiçün iller ķapusına muĥtāc olur zįrā 
694

ٍّٞء  ĥükmünce bir Ǿāciz ظا٤ٖٗ تاهلل ظٖ اُ

maħlūķdan isteyüp ِػ ًَّ هللا كٜٞ ؼٍثٚ ٠ٖٝٓ ٣رٞ
695

 [103a] ve mevlāsına ŧayanmayan ĥażret-i 

Allāh hāşā yaramaz gümān ve bed iǾtiķād  idüp ķulunı besleyemez ħāŧırası küfrüne düşer 

ĥażret-i Ĥaķ daħi ٓاِاء ٠ك٤ِظٖ ت ٟاٗا ػ٘ك ظٖ ػثك
696

 ŧıbaķınca yüzüne göre ŧabancasın urur 

yaǾnį virmez śanduġiçün śanusına göre muĥtāc u źelįl ider fikr eyle ki bir degirmen ŧaşınuň 

boġazın bir müflis ırġad deler yine ol ŧaşuň boġazı dānesiz ķalmaz senüň boġazuňı ķudret 

barmaġı delibdür dānesüz ķalam mı śanursın imdi ُٚ ًإ هلل ًإ هللا ٖٓ
697

 ŧıbaķıncasındur ki 

Ħudā’da Ħudā ile olursaň اُلوهاء ػ٤اٍ هللا
698

 ŧıbaķınca Ǿıyāl-i ĥaķ olmuş olursın perverişüň 

anuň üzerinedür ġayra Ǿarż-ı iĥtiyāc etmekle kendüňi maĥrūm u ħor u dergehden mehcūr 

etme.  

 ًلد پ٤ـٔثه ًٚ ظ٘د او آُٚ

ٓفٞاٙ ٟوًً چى ٠ـٞاٛ ٠ًهٛٔ             

                                                           
690

 Manası: “Dünya hırsını bırak geçinmede aç gözlülük yapma. Hırs sahipleri fakirdir kanaat edenler 

zengindir.” 
691

 Manası: “Bizim üzerimize düşen bize emredildiği gibi ona ibadet etmektir. Onun üzerine düşen de bize 

vadettiği gibi bizi rızıklandırmakdır.” 
692

 Vehbe Zuhayli, age., s. 9/482-484. Hadisin manası: “Onlar namazlarındadır. Allah ise onların ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır.” 
693

 Anlamı: “Benim kefil olduğum şeyde sıkıntıya düşme senin sorumlu olacağın şeye uğraş.” 
694

 Fetih, 48/6. Ayetin manası: “…Allah’a kötü sanıda bulunan…” 
695

 Talâk, 65/3. Ayetin manası: “…Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter…” 
696

 Buharî, Tevhit, 35. Hadisin manası: “Ben kulumun benim hakkımdaki zannına göreyimdir.”    
697

 El-Aclûnî, age., II, s. 243. Hadisin manası: “Her kim Allah için olursa Allah da onun için olur.”  
698

 Anlamı: “Fakirler Allah’ın ailesidir.” 
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Ĥażret-i Ǿaleyhi‟s-selām buyurur ki ĥażret-i Ĥaķ’dan cennet ü dįdār isterseň ġāyrısından 

nesne umma ki senüň de ġayruň da muǾŧį vü rāzıķı oldur cümle aňa muĥtācdur.  

ًل٤ِْ ٓهذها ٠ـٞاٛ ٠ًهٗٔ     

ا ٝ ق٣كان ـكا         ظ٘د أُاٝٔ

Eger dilemezseň men kefįlüm saňa cennet-i Meǿvā’ya ve dįdār-ı Ħudā’ya. YaǾnį śabr u 

tevekkül ile ĥālüňi śāfį Ĥaķķa ıśmarlayup rāżį vü teslįm olursaň saňa ben şühūđ-ı cemālle 

cennette ebedį muķįm olmaġa kefįlüm buyurur ol cennet ki enhārınuň aĥcārı yāķūt u 

zeberced ü laǾl u dürr ü mercāndur ħāki müşk ü eźfer üǾanberdendür girenler cümle civān 

olup ĥüsn ü cemāl ü śafāları mütezāyid ola pįrlik ve żaǾf u Ǿacz u maraż u ġam ve mevt ü 

nevm ü cūǾ u Ǿaŧş u faķr u iĥtiyāc ve meźellet ü miĥnet ü teklįf ü Ǿibādet çekmeyeler ve 

redd ü sedd ü ķahr u ġażab olmaya belki her ehl-i cennet niçe biň ĥavārį ġılmān ve vildān 

aġalıķ efendilik ide bende-i maĥkūm iken şāh u ĥākim ola ve anda leyl ü nehār māh u mihr 

olmaya belki ٝاِههد االنٖ ت٘ٞن نتّٜا
699

 [103b] ŧıbaķınca nūr-ı dįdārla içi ve ŧāşı memlū ola 

ve her aġacuň yapraġına bād-ı śabā ŧoķunduķca her varaķdan bir śadā-yı rūĥ-efzā peydā 

ola şöyle ki naġamātı ehl-i cenneti ĥayrān u ser-gerdān u sekrān ide ve yek-pāre lüǿlüden 

çadırlarda dürriyye’l-cemāl maĥbūblarla śoĥbet ķurılup şarāb-ı cennet ırmaġı ki cennetüň 

dükeli bāġların ŧolaşur ĥūrįler incüden cāmlarla ol ħāmr-ı bį-ħumārdan müǿminlere śunup 

śāfį śafā olalar uşta oraya varınca henüz ķul başına buyruġ olup āzād olur zaĥmeti raĥmete 

ve rāĥata źilleti Ǿizzet ü devlete ħıdmeti şerefe vü maħdūmluga tebdįl olur ve cümle 

ķorķudan ķurtulur ol şarŧla ki bunda ķorķup günāhına tevbe ide ve efendisi ķulluġuna 

iħlāśla boyun śuna.  

او ؿ٤ه اٝ ٤ٛ٠ٖ اوٝ ـٞا٤ٛك ٗ         

  آب قن٣ْ ٓعٞ او ـّي ظٞ     

ٟٓٞ ٓٞ ٌٟٞ ٌٞ ٟنٝ نٝ ٟظٞ ظٞ ırmaķdur ظٞ nehydür. Śoňra ٓعٞ emr ظٞ  gibi yālı yāsuz 

müstaǾmeldür. MaǾnā āgāh oluň cümle murādātı andan isteň ġayridan degül śuyı deňizden 

isteň ķurı çaydan degül yaǾnį andan ġayrıdan maķśūd dilemek baĥr-ı Ǿaźbı ķoyup śusuz 

beriyyeden śu istemek gibidür ve serābdan şarāb istemek gibidür pes murādātı ħazįne-i 

cāmiǾadan virenden istemek müflisler śanduķundan cevāhir istemek.  

او قًهْٛ اٝ قٛك  ٠ٝن تفٞاٛ     

 ته ًق ٤ُِٓ ٌفا ْٛ اٝ ٜٗك    

Eger ġayrıdan dilerseňüz hem o virür zįrā anuň meyli ayasına seħāyı ol ķor. YaǾnį anuň 

göňlüne raĥm ilķā idüp saňa meyl etdüren ķısmetin saňa ulaşdurmaġa anı ālet ü vāsıŧa vü 

                                                           
699

 Zumer, 39/69. Ayetin manası: “Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır…” 
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vesįle vü ħıdmetkār etmişdür pes Ǿacele ve edebsüzlükle ĥaķķı ĥāżır görmeyüp ġayrıdan 

dileme ve pādişāhuň niǾmetin yiyüp libāsın giyüp baǾde göndereni ķoyup getürene şükr ü 

minnet eyleme ancaķ [104a] ٣ٌّه هللا ٖٓ ال ٣ٌّه اُ٘اي
700

 ŧıbaķınca ālet-i vuśūl olduġıçün aňa ال 

duǾā eyle. Li-muĥarririhi  

  Ey Kerįm ü Rāĥim ü Raĥmān Vehhābu’l-Ǿaŧā
701

 

  Raĥmetüňüň niǾmetinüň
702

 ġarķıdur şāh u gedā 

   

Baĥr-ı cūduň ġāyeti yoķ baħşişüň bį-imtinān 

  Ey Ǿivażsuz hem ġarażsuz eyleyen luŧfın feşān 

 

ٓا تٌْ ٖٓ ٗؼٔدٍ    
703

ķaŧǾ itdi ki sensin hemān   

NiǾmet ü raĥmet viren hem ĥamde lāyıķ bį-gümān 

 

Zeyd ü ǾAmrı ālet-i Ǿirfān u iĥsān eyleyen  

Yoķları var eyleyen cānsuzları cān eyleyen 

 

Der-ĥaķįķat yoķdurur münǾim sivallāhu’l-eĥad 

Mübdiǿ ü mubdiǾ durur yoķ kudretine Ǿadd ü sedd 

 

Mümkin ü maħlūķ cūd itse diler aňaǾivaż 

Yā ŝevāb yā medĥdür yoķise bir ġayrı ġaraż 

 

Yoķsa raĥm eder faķįre ķalbde vardur riķķati 

Yā taǾalluķdur ki źillet ķaddini bükmüş ķatı 

 

Yā ĥasįs ü nā-kes adından utanur cūd ider 

Ķalmaya yā ķalb evinde ĥubb-ı dünyādan keder  

 

Bu Şeyħįnüň  yine źerre eksük etmez rızķını 

Cūd-ı Ĥaķķ’a ħādim ü āletdür ancaķ ol ġanį 

                                                           
700

 El-Aclûnî, age., II, s. 344. Anlamı: “İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmez.” Hadisin aslı şu 
şekildedir: “٣ٌّه اُ٘اي ُْ ٣ٌّههللا ُْ ٖٓ”  
701

 Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün 
702 niǾmetinüň: - S1, - S2, - S3.   
703 Nahl, 16/53. Ayetin manası: “Size ulaşan her nimet…” 
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NiǾmet ü cümle vücūda aśl-ı evvel Ĥaķķ durur.  

NiǾmeti vü menǾimi ħalķ iden ol muŧlaķ durur 

 

Hem bizümdür ķıllet ü Ǿilletle źilletle cefā 

Bį-vefāt u bį-Ǿazildür ol Ǿazįz ü ol Ħudā
704

 

 

Źāt-ı vaśf u ĥikmetindeǾaķl-ı kāmil pür-cünūn 

  ǾĀlimūn ĥayretdedür Şeyħį ne bilsün cāhilūn 

ًٜه ٟپً چٚ ػه٘ٚ ٢ٌ٘٤ٓ ا      

       اؼر٤اض ـٞق تٔؽراض ق٣ٌه                 

Pes ne Ǿarż idersin ey bed aśl iĥtiyācuňı bir senüň gibi muĥtāca daħi yaǾnį Ĥaķķı ķoyup 

iĥtiyācuňı bir senüň gibi muĥtāca daħi Ǿarż etdügüň bed aślluķdandur eger ĥaķįķatüň śāf u 

laŧįf imişse ġayra Ǿarż-ı ĥālle özüňi gözden düşürmezdüň belki ne dilersen andan isteyüp 

bāzāruň anuňla ve niyāz u zāruň aňa olurdı.  

 ٌهًٚ ٓلهَٝ ٝٛىانإ ظإ ت٤ٖ   

  اوه٘اػد ؿهم تؽه اٌٗث٤ٖ             

Sirke śatma ve niçe biň [104b] cān gör ķanāǾatden Ǿasel deňizine ġarķ olmuş. YaǾnį sirke 

śatıcı fuķarā gibi gedālıkdan şikāyet yüzüň ekşitme ve turş-rū olma ķanāǾat baĥrine 

düşegör ki bu baĥr sükkerinde niçe ĥalāvet-i ŧāǾate ve leźźet-i münācāta müstaġriķlar var 

ki ٠نتّ  ٣٠ؼِٕٔٞ تٔا ؿلهُ ٣٠ا ٤ُد هٞٓ
705

 śadāsın urup dirler ki nolaydı bu ķanāǾatdeki leźźet-i 

maġfireti ve śafā-yı raĥmeti ħalķ bilelerdi Ǿaźāb-ı ŧabįǾatden źikr ü riyāżetle cānların taħlįś 

idüp bizim gibi rāĥat-ı ebediyyeye yetişirlerdi 
706

  اُِْٜ انوه٘ا ٓغ ظ٤ٔغ ػثاقى

اٗٚ ًٔره ـٞن ٌٖٓ چ٘ك٣ٖ نكٞق     

تفٕٞ ال ذٍهكٞا ٟچٕٞ ًِٞ ـٞاٗك       

 fetĥ-i rā ve żamm-ı fāyla yamalıķ dimekdür maǾnā dānei az yi bedene çoķluķ yamalıķ نكٞ

çalma 
707

ًِٞ āyetin oķıduň  ٞال ذٍهك
708

‟yı da oķu yaǾnį dünyā dūzāgınuň dāneleri ki gūn-ā-

gūn ŧaǾamlardur çoķ yemekle bedenüňe ķat ķat yamalar urup semritme ve ķabalayup 

                                                           

704 ü ol Ħudā:  S1, - S2, - S3.  
705

 Yâsîn, 36/26-27. Ayetlerin manası: “…Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını bilseydi…”  
706

 “Allahım bizi bütün kullarınla birlikte rızıklandır.” anlamında bir dua.  
707

 A’râf 7/31 ayetinin “…yiyiniz…” anlamındaki bölümüdür.  
708

 A’râf 7/31 ayetinin “…israf etmeyiniz…” anlamındaki bölümdür.  
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ķalıňlama ٝال ذٍهكٞا إ هللا ال ٣ؽّة أٍُهك٤ٖ
709

 ile Ǿamel idüp tā dāmına ŧutulup ĥesāb-ı Ǿaźāba 

müsteĥaķ olmayasın ki buyurur  

ذٞ تكاّ ٠قاٗٚ ٤ٗلر ٟٗا ـٞن     

ٍّالّ    ا٣ٖ ً٘ك ػِْ ه٘اػد ٝاُ

Dāne yemezseň dāma düşmezsin ķanāǾat Ǿilmi bunı eyler ve‟s-selām yaǾnį dāneden 

müstaġnį olup evliyā gibi ekl ü şürbüň ŧāǾata ķuvvet  ü żarūret ķadar olmayınca 

insānlıkdan ve ĥaķāyıķ-ı eşyādan ŧoyamazsın ki ĥużūr-ı bedenin maķśūd idüp baŧŧ u decāc 

gibi çūplükde ķalup rifǾatden düşer Ǿalāya ŧayerān idemez eger aza veyā yavana ķāniǾ olup 

ġuśśa vü mücāhede vü cūǾdan leźźet ü ġamnāklıkdan inkisār ve ĥużūr-ı ĥażret bulup acıda 

dād u virā[n]lıķda ābād görüp ve gelene rāżį olup cevri vefā vü celāli śafā bilürse ġam-ı 

dāreynden selįm ü āsūde olup ġāvġāsız baş ve śafālı Ǿayş bulur ki ehl-i fenānuň nişānı 

ķahrı luŧf bilüp ħalįl-[105a]āsā riyāżetle yanar oda girmekdür tā nār-ı dünyā gülistān-ı bį-

ħazān ola.  

     ٠ً٘ ٠ًه ذٞ ا٣ٖ ا ٗثإ وٗإ ـاُ   

٠ً٘ ٠اظالُ ٟپه و ًٞٛهٛا              

Eger sen bu ŧaġarcuġuň ekmekden boş idesin ululuķ gevherlerinden ŧoldurursın yaǾnį 

ķarnuň tulumcuġun boşaldup śavm u riyāżetle meǿnūs idesin cevāhir-i pür-ķıymet-i 

maǾārifle ķalbüňi ħazįne-i Ħudā eylersin.  

         ٚلَ ظإ او ٤ِه ٤ِطإ تاو ًٖ   

   تؼك و اُٗ تا ِٓي اٗثاو ًٖ        

 ora dimekdür. MaǾnā cān uşaķını şeyŧān sözünden girü ķıl śoňra anı تؼك واُٗ، تؼك اَْو إٓ

melekle ortaķ eyle yaǾnį bu yidügüň ġıdālar heb şeyŧān südidür ki ŧoyup nefsi rāĥat 

eylersin andan sāyir ĥükm ü ŧaķāżālarına daħi rām olursın daħi rūĥı mecrūĥ u żaǾįf ü nā-

tüvān eylersin imdi cān bülbülini ġurāb-ı nefsüň pençesinden ķurtaragör tā mertebe-i 

meleke irüp ŧıfl iken dānā vü Ǿazįz ü tüvāna ve aǾmā iken bįnā olasın.  

ٍِد ًِٝٞد ًٔره ـٞن او٣ٖ    ًِ  ٗإ 

ٛٔچٞ ڭَ اٗكن و٤ٖٓ ٠ذا ٗٔاٗ                  

Etmek et balçıķdur az yi bundan tā balçıķ gibi yerde ķalmayasın ve esfele düşmeyesin 

yaǾnį bu ikinüň aślı keŝįf ü žulmānį vü alçaķ u ŝaķįl olan ħākdendür çoķ muķayyed olma ki 

nefs ü tenüň ķuvvetlenüp rūĥuň żaǾįf olmaya ve cism-i ħākį gibi ŝıķletle maķām-ı Ǿalāya 

ŧayerāndan ķalmaya.  

                                                           
709

 A’râf, 7/31. Ayetin manası: “…israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” Ayetin aslı şu şekildedir: 
ّٗٚ ال ٣ؽّة أٍُهك٤ٖ“  ”ٝال ذٍهكٞا ا
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ظإ تٞق ٠ٓهقٕ ذٖ لٗكً    

        نكرٖ ظإ ظاٗة ظاٗإ تٞق          

Sehl-i Tüsterį buyurdı ki abdāl dört nesne ile kemāl buldılar cūǾ ü seher ü śamt u Ǿuzlet َ٤ًٝ

ٍّٜه ت٘ٞن اُوِة ٝاُعٞع تؼ٤ٖ ػِ ٠ك اٍُٜه اؼ٤ا ٠ؼوْٜ ْٜٗٞٓ ؿِثح ٝاًِْٜ كاهح ًٝالْٜٓ ٘هٝنج كاُ   

 نٝو ؼٌٔد ـٞن ػِق ًا ٗها ـكا    

ؿهٖ قاقٌد او ٓؽٗ ػطا ٠ت      

Yüri ĥikmet yeminden yi ki anı Ħudā ġarażsuz virmişdür maĥż-ı Ǿaŧādan [105b] yaǾnį yüri 

üźn-i vāʿiyeňi dehān idüp mey-i Ǿaşķ u ħamr-ı Ǿirfān iç ve Ǿilm-i ĥikmet rıźķından yi ki ol 

Ĥaķķ’uň ġarażsuz ħazįnesinden śāfį laŧįfdür ve rūĥuň ġıdāsı oldur ve bu Ǿāleme geldügi ol 

ġıdā-yı ĥikmeti ķazanmaġiçündür. Eflāŧūn beyt 

 الا ظا٣ؼد اُ٘لٞي ٔانخ االظٍاّ انٝاؼا       

        
710

 ً      ٝالا اِثؼد ٔانخ االنٝاغ اظٍآا

buyurur fāǿide ŧālib libās u eklde mürşidine tābiǾ olsa zındįķ olur zįrā anlar ibtidāda 

riyāżeti tekmįl idüp ĥavśalaların tevsįǾ etmişlerdür şibǾle ķasāvetlenmezler ħilāf-ı 

mübtedįnüň [ki] çoķ yeseler arpalayup yoldan ķalurlar ziyāde riyāżet etseler yine yol 

gidemezler zirā ġıdā-yı rūĥānįleri yoķdur ki ol Ǿaşķla kuvvetleneler. ķıŧǾa  ٖٓ كهّب ٓفٕٔح ِّه

اُرفْ
711

 ŧıbaķınca neşāŧ u sürūrları gider ve nār-ı śafāları söyinür pes riyāżet-i vasaŧį 

gerekdür ki yaġ çoķ olsa ilikmenüň żiyāsı söyinür az olsa żaǾįfu’n-nūr olur.  

 نوم ذٞ ؼٌٔد تٞق قن ٓهذثد   

ٗثاِك ػاهثد ًٟإ ڭِٞ ٤ًه          

 dan vaśf-ı terkįbįdür boġaz ŧutucı‟٤ًهٗكٙٔ ًِٞ ,ڭِٞ ٤ًه .kāf-ı ǾAcemįnüň fetĥiyle boġazdur ڭِٞ

dimekdür. MaǾnā senüň rızķuň ĥikmetdür mertebe içre ki Ǿāķıbet boġazuň ŧutucı olmaya 

bu keŝįf loķmalar gibi pes insāniyyet mertebesinüň rızķı Ǿilm-i ĥikmet ve vicdān-ı 

maǾrifetdür ĥayvānātuň Ǿalef olduġı gibi ve ol ġıdā ki nūr-ı laŧįfdür śūrį ve žulmānį ve 

keŝįf ġıdālar gibi boġaz almaz. Ĥikāyet Behlül’e śordılar ki iki degirmen ŧaşı ħıdmetde 

müşterek iken biri ser-geşte ve ser-gerdān olup pergār-ı rūzgār gibi dönmekdedür ammā 

altındaġı rāĥatdur cevāb buyurur ki mā-dām ki ol Ǿulüvv ü istikbār ve āħiri çigneme ve 

aġalanma ki andadur ve ol buġz ve bį-maǾnā çaķıldaķ ki andadur aňa ıżŧırābdan ħalāśa ve 

rāĥata mecāl yoķdur dedi ki buyurur    

 ا٣ٖ [106a]  تاو ِك ٠قٛاٗ ٠قٛإ تٍر   

ناو ِك  ًٟإ ـٞنٗكٙٔ ُؤٜا                                                             

                                                           
710

 Anlamı: “Nefisler acıktığında cisimler ruhlara dönüşür. Doyduklarında ise ruhlar cisimlere dönüşür.” 
711

 Anlamı: “Nice açlık vardır ki hazımsızlıktan daha kötüdür.” 
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٠تٍر ’de yā ħiŧābiçündür ٗ٠قٛا ’de vaĥdetdür ًٕا aślında ٕا ًٚ‟dur maǾnā bu aġzı baġladuň bir 

aġız daħi açıldı ki ol sır loķmaların yiyicidür ve sırr kelimātın diyicidür yaǾnį riyāżet 

iderseň yā gerekmez kelimātdan aġzı yumarsaň bāŧınuňdan bir aġız daħi açılur ki Ǿilm ü 

maǾrifet loķmasın yer ve Ǿaşķ şarabın içer ve ĥikmet sözlerin beyān u şerĥ ider.  

ًٟه و ٤ِه ق٣ٞ ذٖ نا ٝا ته       

ٟٗؼٔد ـٞن ٠قن كطاّ اٝ تٍ                     

   

kesilmekdür maǾnā eger dįv südünden teni اٗلطاّ ǾArabca uşaķı südden kesmekdür كطاّ
712

 

kesesin anuň ķaŧǾında çoķ yemek yirsin yaǾnį cism gıdāsın kesersin ķūt-ı nūrānį yiyüp kibr 

ü şehvetle ŧabǾın imtilā olmasından ķurtulursın Ķāsımį  

 ا٤ٌه ُمّخ ذٖ ٓاٗكٙٔ ٝ ًه ٗٚ  ذها  

    چٚ ػ٤ّٜا ٌد ًٚ قن ظإ ٤ّٜٓا ٤ٍٗد     

 

اوٝ ٟٗلٍها پهٝن قّ ٝآـه ِكّ نٌٞا    

پهٝنّ ٠ٖٓ ٗكا ٍٗرْ ًٚ ـْٕ  ـ٣ّٞهآ              

 

 ٣ٖٝ ـٞنِٜا اٗكى اٗكى تاو ته   

إٓ ؼه ٠ـه تٞق ٗ ٤ًٟٖ ؿكا       

 lafžından emrdür kesmek ve kesilmek maǾnāsına lāzım ve müteǾaddį ته٣كٕ żamm-ı bāyla ته

gelür maǾnā bu yemeklerden az az tedrįcle nefsi kes yā kendüň kesil ki bu ħar ġıdāsıdur ve 

boġaza yanaşup kendüne ķul olanlaruňdur rıķķıyyet-i nefsinden āzād ve ĥelāl-zādeler 

ġıdāsı degüldür.  

هٞخ ػٞاّ ٠ًه ؼالٍ آ٣ك ت        

  ٚاُثإ قٌٝد نا تاِك ؼهاّ              

Eger ĥelāl gele ķūt-ı Ǿavām içün dost ŧāliblerine ĥarām ola zįrā anlaruň ġıdāları maǾnevįdür 

ki maǾrifet ve Ǿaşķ ve muĥabbet ve şühūd-ı dįdārdur yaǾnį ِ٠اَٛ هللا ذؼاُ ٠ٝٛٔا ؼهآإ ػ
713

 

ŧıbaķınca her leźźet ki dünyevį ismi uħrevį Allāh’la arada ĥicāb ola ve teveccühe māniǾ ve 

nisyān virici ola ŧālib-i Ĥaķķa günāh ve ĥarāmdur şerǾde ĥelālden ise de. Ve didiler ki ŧālib 

iki [106b] ĥālüňde śaķınmaķ gerek yimek yerken ve söylerken pes ŧālibe ĥelāl olan ĥarām 

olunca ĥarām idügin bilüp ķaçmayanlar ĥaķķı isterüm ve severüm dimek yalāndur ĥattā 

                                                           
712

 Teni: - S1, - S2, - S3.  
713

 Aclûnî, age., II, s. 362. Hadisin manası: “Allah ehline ise hem dünya hem ahiret haramdır.” 
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Reşaĥāt’da eydür ħamırı yoġuran abdestsüz yoġursa sālike ĥelāl ise de şübhelü gibidür 

tenezzül etdürür  

    ٤ٍٗد ؿ٤ه ٗٞن آقّ نا ـٞنَ   

 ٝ وظىإ ظاٗها ٤ٗاتك پهٝنَ 

Nūrdan ġayrı ādeme yiyecek yoķdur ve andan ġayrı cāna terbiye gelmez yaǾnį aśl-ı insān 

rūĥ-ı śāfį ve nūr-ı mücerred olduġiçün keŝįfi siňüremez yine ġıdāsı nūrdur ki yine kendü 

aślındandur ġayrıdan degül sen ki nūr-ı rūĥla ten arasında vāsıŧa düşmüşsün çalış ġıdā-yı 

keŝįfi ķoyup laŧįfin ķazan ve anuňla perveriş bul tā ol nūrla 
714

 şuhūdına كا٣٘ٔا ذُّٞٞا كصْ ٝظٚ هللا

ve bį-keyf ْٓؼٌْ ا٣ٖ ٓا ً٘ر ٞٛٝ
715

 seyrine lāyıķ olasın. 

ٟٗإ ٝ ٌٞ ٠ٓأىكٙ ػوٍِد ٗ      

پٍه ظاٗها ؿكا ٟٗٞن ػوٍِد ا             

Gökden inen māǿide bu ümmete Ǿaķldur. Etmek ü büryān degüldür ve Ǿaķl nūrıdur cānuň 

ġıdāsı ey oġul ki ol nūrla müǿmin ķul ĥaķķı bāŧıldan nasbı Ǿazldan seçüp śırāŧ-ı müstaķįme 

anuňla gidüp maķśada ulaşur yoķsa Benį İsrāǿįl māǿidesi gibi śoġan ve mercimek 

degüldür. 

٤ًٖ ٗإ ٗإ ِكٌدػًٌ إ ٗاٍٗد         

   ك٤ٗ إ ظاٍٗد ٤ًٖ ظإ ظإ ِكٌد           

Ol etmeküň māyesi inǾikāsıdur ki bu ekmek ekmek oldı ol cānuň feyżidür ki bu cān cān 

oldı yaǾnį ol nūr ki cān ekmegidür yeryüzündeki ŧaǾāmlar bunuň pertevindendür ve bu rūĥ-

i ĥayvānį اُفِن ٠٘ٓ
716

 ŧıbaķınca ol rūĥ-i ilāhįnüň yaǾnį ĥaķįķat-i Muĥammediyyenüň 

inǾikāsındandur ve cümlenüň ķıyāmı ol nūrladur ol nūruň ķıyāmı źāt-ı Ĥaķķiledür.  

٤ٌ٣ان او إٓ اًَُ ٗٞن ٟچٕٞ ـٞن          

ته ٌه ٗإ ٝ ذ٘ٞن ٟـاى ن٣ى         

 żamm-ı elif ü kāfla ǾArabca yiyecek dimekdür maǾnā çün bir kerre ol nūr yiyecekden اًَ

[107a] yiyesin ŧopraķ dökesin tennūr etmegine yaǾnį ol ġıdā-yı Ǿaşķ-ı ilāhį bir kerre 

ķalbüňe tecellį etse anuňla vücūduň nūr olsa bu ĥāle irersin ki hįç meǿkūlāta iltifāt u 

tenezzülüň ķalmaz belki müdām anuň şühūdı leźźetiyle medhūş u pür-śafā olup cümle 

eşyādan müstaġnį olursın.  

 ظِٔٚ ٗاـَٞ او ٓعاػد ـَٞ ِكٌد   

ٓعاػرٜا نقٌد ٠ظِٔٚ ـِٜٞا ٣             

                                                           
714

 Bakara, 2/115. Ayetin manası: “…Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır…” 
715

 Hadîd, 57/4. Ayetin manası: “…Nerede olsanız, O sizinle beraberdir…” 
716

 Anlamı: “Yaratma bendendir (bana aittir).” 
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 قاٌد ve نق maśdar be-maǾnā mefǾūldür نقٌد .kelimesinüň maśdarlarındandur ظاع ,ٓعاػد

dimekdür dāl taħfįf olunmuşdur nažm içün maǾnā cümle ħōş olmayan ħaste diller ve 

ķasvetlü göňüller aclıġla ħōş olmuşdur cümle ħōşluķlar aclıķsuz reddür yaǾnį ĥālet-i ġayr-ı 

dāǿime mādde-i żāyiǾadur zįrā işbaǾ ķābiliyyeti bozar liyāķatden alıķor. Ķāle Fuđayl 

ķuddise sırruhu  اُوِة ٤ٔ٣ٝرٚ ًصهج االًَ ٝ ًصهج اُّ٘ٞـِٕرإ ٣لٍك
717

 pes çoķ yiyen içer içen uyur 

uyuyan maĥcūb u baǾįd ü maŧrūd olur ve buyurur ki  تٚ اتكإ إُك٣ّو٣ٖ٤ؽ٠٤ اُعٞع ٚؼاّ اال٤ُٝاء
718

 

ŧıbaķınca cūǾ velįler ġıdāsıdur ve egerçi ŧāǾat mūcib-i cennetdür ve ŧāǾatde edeb mūcib-i 

ķurbetdür ammā cūǾla ķalb küdūrāt-ı beşeriyyeden taśfiye olmayınca Ǿamel-i śāliĥ daħi 

mūcib-i buǾd olur MıśrāǾ  

ػِّد ِٞق ٠ٛهچٚ ٤ًهق ػِّر      

Anuň çün dimişler ki perhįz yigdür meǾācįn istiǾmālinden çoķ yiyen çoķ ħasta olur śıĥĥat 

içün dārū ķullanup śaġalur yine çoķ yer yine ħasta olur yine dārū yer Ǿāķıbet dārū daħi aňa 

żarar irişdürür südde vü śafrā vü aħlāŧ peydā olur ke-źālik kişi śuc idüp dille tevbe ider 

yine śuc ider yine tevbe ider giderek günāh-ı ıśrāra varup günehkārlık rūĥa ŧabǾ ve ķalbe 

ĥāl düşer nedem-i ķalbį ve rücūǾ-ı ħāliś mümkin olmaz pes tevbe daħi laķlaķa ve ķurı 

lisānla olup nefǾ etmez anuňiçün ehlullāh sivādan perhįz idüp Ĥaķķa meşġūl olmuşlar ki 

nāgāh mevt yetüp ġafletle gitmeyeler [107b] ve bāǾiŝ-i Ǿizzet ü devlet ü ĥürmetdür ki 

ķanāǾatle minnet ħalķ[ı] meźelletden ķurtarur. ٖ٤٘ٓ ٝهلل اُؼّىج ُٝهٌُٞٚ ُِٝٔٞٔ
719
  müjdesine lāyıķ 

olur ػٖ اُّ٘اي ٙ ٖٓ اٌرـ٘اٝٔ ٝػّى أُٞٔ
720

 müzdesine lāyıķ olur ve āb u gile yaǾnį maŧlūb-ı esfele 

meylden ķurtulup ٕأُٜد ٖٓ اال٣ٔا ّٞ ػِ
721

 nūrına mücellā olur ki bu nūr her dūn u gedā-çeşme 

ve her denį gedā-rūya virilmez zįrā anlaruň dünyāya gelmekden murādları ħurd u ħˇāba 

iştiġāldür ve anuň içün yār olduk śanurlar pes buldukça bunayup maķśad-ı bāķįden bį-

ħaber olmaġın ĥırśa bende olup yimeyüp giymeyecegin daħi ķazanmaķ ister.  

 ٣ا ؼه٣ٓ اُثطٖ ػهض ٌٛما    

      اٗٔا أُٜ٘اض ذثك٣َ اُـكا           

 ǾArabįdür bir nesnenüň üzerine muŧmaǿin olup ŧurmaķ ve üstüne çıķmaķdur. Burada ذؼه٣ط

murād Ǿurūcdur yaǾnį śuǾūd u irtifāǾdur ve miǾrāc-ı rūĥānįdür ٜٓ٘اض vāżıĥ ve işlemiş yola 

dirler maǾnā yā ķarnına ĥarįś şöyle Ǿurūc eyle taĥķįķan ŧoġrı yol ġıdā tebdįlidür yaǾnį 

                                                           
717

 Anlamı: “İki özellik kalbi bozar ve öldürür: çok yemek ve çok uyumak.” 
718

 Anlamı: “Açlık evliyaların yiyeceğidir, sıddîk olanların bedenleri açlıkla yaşar.” 
719

 Munâfikûn, 63/8. Ayetin manası: “…Oysa, şeref Allah'ın, Peygamberinin ve inananlarındır…” 
720

 El-Aclûnî, age., II s. 56. Manası: ““Müminin izzeti insanlara karşı tok gözlü olmasıdır/istiğna 

göstermesidir.” 
721

 Molla Aliyyü’l-Kari, Mirkatü’l-Mefâtih Şerhu Mişkatü’l-Mesabih, Babü’l-İmani bi’l-Kader, (t.y), VIII. s. 

79. Hz. Ali’nin sözünün manası: “Himmetin yüceliği imandandır.”  
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beden ġıdāsına ve ĥayvān ġıdāsın insān ġıdāsına tebdįldür insān aślında rūĥdur ki melek 

cinsindendür yaǾnį melek ġıdāsın ķazanmaķdur ki ħum-ı ħamr-ı Ǿirfān olacaķ ħāne-i ķalbi 

ŧaǾām-ı şeyŧānla ŧolduranda miǾrāc-ı rūĥānį olmaz ve maǾrifet eklenmez bir ķalbe yā ŧaǾām 

śıġar yā Ǿilm ü ĥikmet ve kelb gibi bulduġuna śarķan ĥarįś ķulūb da mebġūz olur ve nā-pāk 

yerlere gezegen olur ve bed-rāyiĥa dimāġı ifsād ider ve ķaz ve tavuķ gibi cenāhından da 

nefǾlenmez imdi tedrįcle ġıdā-yı žulmāniye-i cismāniyei rūĥāniyeye tebdįl ķılup ayaķ ayaķ 

Ǿālem-i rūĥa Ǿurūc idegör ve didiler kim riyāżetden murād bedenle taǾalluķı kesilmekdür 

ve iĥtiyārı ile yolunuň çalusın gidermekdür kesmege ŧarįķ budur ki şol taǾalluķ ki anı sālik 

kesmege mālik ola ol māniǾ ġālib degüldür ammā ķanķı ĥicābdan ki geçemeye hemān anı 

gidermege tedbįr ide [108a]  

     نٗط ظٞع او نٗعٜا پا٤ًىٙ ذه    

          ـأٚ قن ظٞػٍد ٔك ٗلغ قًه            

NiǾmetullāh eydür ٙپا٤ًى pāk maǾnāsınadur  cūǾ marażı marażlaruň pākregidür ki aġrısı 

yoķdur ħuśūśan cūǾda yüz nefǾ-i āħer de vardur yaǾnį cūǾ ħastalık da virürse hele pākce 

ħastalıkdur imtilā-yı mūris ishāl gibi nā-pāk degüldür.  

 ـٞق ٗثاِك ظٞع ٛهًٍها وتٕٞ   

   ٤ًٖ ػِلىا ن٣ٍد واٗكاوٙ تهٕٝ              

Ħod açlıķ herkese zebūn olmaz kim bu bir otlaķdur ki endāzeden ŧaşradur yaǾnį cūǾ 

degmeye rām olmaz zįrā niǾam-ı dünyā çoķdur pes Ǿalef keŝreti riyāżete ķomaz anuňiçün 

cūǾi degme kes kendüye musaħħar ve zebūn idemez meger ġāyet Ĥaķķa mažhar ola.  

قٛ٘ك ٠ظٞع ٓه ـأإ ؼوها ٓ     

ض ٝع ٤ِه وٝ نٓ٘ك ذا ِٞٗك او                                           

ٟل lafžı edātdur ٓ٘ك  maǾnāsına yaǾnį śāĥib maǾnāsına قاّٗٔ٘ك، ـهقٓ٘ك gibi bilgü śāĥibi Ǿaķl 

śāĥibi dimekdür maǾnā acluġı Ĥaķķuň ħāślarına virmişlerdür tā bu acluķdan zorlu arslānlar 

olalar yaǾnį ħavāśś-ı cūǾ nūrile beslenüp Ĥaydarvār şįr-i Ĥaķ ve ķuvvet-i vilāyetle 

ġażanfer-i źāt-ı muŧlaķ olurlar ve rāh-ı ĥaķda nefs ü şeyŧān ĥarāmįlerini ķırup sūy-ı Ĥaķķa 

ümmetlik ile gider.   

قٛ٘ك  ٠ظٞع ٛه ظِق ًٝكا نً     

        چٕٞ ػِق ًْ ٤ٍٗد پ٤ُ اٝ ٜٗ٘ك                                  

Aħterį’de eydür ǾArabiyyet luġatlerinde ظِق kesr-i cimle boş küpe dimişler ve žarfa yaǾnį 

ķaba ve ķabuġa dimişler ve ķalem yonķasına dimişler ve Śıĥāĥda eydür ٌِْق ا ٠  ػهت ظاف    ِٟظ  

Aħterį yazduġınuň meǿali bu ki maǾrifetden yā dünyādan eli boş ve śāfį ķabuķ içi yoķ ve 

baśķusuz yonķa gibi bį-terbiyet edebsüz dimekdür ķābildür Śıĥāĥ yazduġı üzere cefā vü 
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žulm idici dimek ķābildür yaǾnį aclıķı her ķalbi boş ve eli boş gedāya ķaçan virürler çün 

yem az degüldür anuň önüne ķorlar yaǾnį aclıķ bir muǾteber ve źį-ķıymet bāǿiŝ-i ʿizzet ü 

devlet [108b] hemān anı gidermege tedbįr ide ammā mübtedįye şeyħine taǾalluķ mühimdür 

zįrā mürşid mirǿātdur ceźbe ansuz gelmez pes pįrle taǾalluķı kesmemek gerek tā sebeb-i 

nefy-i sivā olan ceźbe maķāmına varınca burada pįrin ġayr bilen ġayriyyetde ķalur Mįr 

Ĥüseynį ķuddise sırruhu  

ٍ[ًٚ چّْ ذٍد ] ٟل إ نٝ    ّٝ    ا

               ّٝ ٍا ٓؼثٞق ذٞ پ٤ه ذٍد                  

Ammā müntehįye evlādur zįrā kāmillere cemāl-i muŧlaķ mürşid āyinesinden görmek 

nevǾan noķśān u ķayddur Cāmį  

 اوٛهٚهك٠ ٓطِن ذاتإ  

 اٟ ت٤فثه اوؼٍٖ ٓو٤ّك چ٠ٌ٘      

 

تاُ٘ٞن ًٖ ٓصَ اُثٕه ٟاؿرك         

ـ٤ه اُثّهٝاكن االٓالى ٣ا           

Nūrla ġıdālan baśar gibi meleklere uy yā beşerüň ħayrlusı yaǾnį ġıdāňı nūr eyle göz gibi 

Ǿālem-bįn ve dįde-i şühūd ve Ǿayn-ı yaķįn ol melek gibi keŝāfet-i cismden çıķup leŧāfet 

ķazan tā dįv-i nefsden ķurtulup maĥcūb olmayup maķbūl olasın.   

  چٕٞ ِٓي ذٍث٤ػ ؼوها ًٖ ؿكا   

ى او الائٛٔچٕٞ ٓال ٠ذا نٛ     

 teǿeźźį vü teǿellem maǾnāsınadur maǾnā melek اذا  ķurtulmaķ ve ħalāś bulmaķdur ن٤ٛكٕ

gibi tesbįĥ-i Ĥaķķı ġıdā ķıl tā anlar gibi żarar u ziyāndan ķurtulasın yaǾnį hemm ü ġamm u 

tażarrur u vecaǾ ve incinmek cismāniyyetdendür sen ki ġıdā-yı tesbįĥüňle miǾrāc-ı 

rūĥāniye Ǿurūc saǾyindesin melek gibi dünyā ziyānından ve ŝıķlet-i bedenden necātdasın 

bunuň muķaddimesi Ǿaşķdur ki şarāb-ı Ǿaşķ teni ve ķalbi uyuşdurup ten acıkıcı(?) fehm 

etmeden ve ķalb ġam ŧutmaķdan ķalur Ǿaşķ ki ħāliś bį-telbįs ola beden ĥükmün ile maĥv 

ider ki ten ŧaşra ķaftān gibi olur ķaftānı kesmekle beden acımaz ķalb gömlek gibi olur 

burayı başına gelen bilür.   

ٜٗاقٙ قنظٜإ ٠ؼثّما ـٞٗ     

   ٤ٌُٚ او چّْ ـ٤ٍٍإ تً ٜٗإ     

Ne güzel sufre ķonmuşdur cihānda ammā ħasįsler gözünden ķatı gizlüdür yaǾnį źikr ü 

tesbįĥüň müntehā vü Ǿivażı ki fikr ü Ǿaşķdur ve maǾrifet ü muĥabbetdür bunlar gūn-ā-gūn 

[109a] niǾmetlerdür ki ve ħˇānhā-i bį-žınnet ü bį-minnetlerdür ki meydān-ı Ǿuşşāķa 
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śalınmış ve çekilmiş ve serilmişdür ve dem-be-dem Ǿāşıķlar ve Ǿārifler nažarında ŧalibler 

anı tenāvül ü nūş etmekdedür lākin beŧālet ve tenbel ve ten-perverlikle Ǿömrlerin hįçe 

geçüren ve kesb-i Ǿirfān etmeyüp öz cānlarına ħisset ü buħl iden leǿimlerüň ُّ٣٠ؼٔ ٠ٔ ؼثّي ا 

ْ ّٕ ٣ٝ
722

 ĥadįŝince ĥırś u hevā gözlerin örtmegin bunda daħi aǾmālar olup ol bį-bahā 

niǾmetleri ve bāķį leźźetleri göremedüklerinden ŧadamadılar ٠االـهج اػٔ ٠كٜٞ ك
723
  ŧıbaķınca 

cennet niǾmetini daħi görmege lāyıķ olmadılar fe-keyfe yiyüp içmege ķanda lāyıķ olurlar 

ĥāśılı dünyāda yavanca nān kesble olmaduġın bilürken niǾmet-i bākiyeye daħi mücāhede 

gerek diyüp çalışmayalar pes murġ-ı dünyāda ekmedükleriçün dāreynde Ǿuryān ü bį-nān 

ķaldılar.  

په او ٗؼٔد ِٞق ٠ًهظٜإ تاؿ          

تٞق ٠هٍْ ٓان ٝ ٓٞن ْٛ ـاً         

٠تاؿ ’de yā vaĥdetdür ِٞق په او ٗؼٔد ٠اؿًهظٜإ ت  dimekdür maǾnā ger cihān baġı ola ki 

niǾmetle ŧolmuş ola yılān ve ķarınca ķısmınuň ġıdāsı yine ŧopraķ ola zįrā cibilletlerinde 

ġayrı niǾmetlere ķābiliyyet ü liyāķat yoķdur imdi götüri Ǿālem-i nūr-ı źāt u maǾrifet esmā 

vü śıfātla memlū olsa dem-i maǾrifete münāsebet ķazanmayanlar ol niǾam-ı 

maǾneviyyeden maĥrūm u mehcūr olurlar zįrā ķısmetleri dūn-himmetlerine göre oldı ve 

cibillet-i ħabįŝelerinden mücāhede ile maĥv u fenā ķazanmaduķlariçün 
724

 ٣ٔؽٞ هللا ٓا ٣ّاء

ŧıbaķınca ħayālāt-ı žulmāniye-i beşeriyyeleri maĥv olup ٣ٝصثد
725
  mıśdāķınca varlıķların 

ķavl-i ŝābite tebdįl idüp anuňla beķā bulamadılar ve bāz-ı śaĥrā-yı ķudsken denāǿet ü bį-

ġayretlükle ħāk-i beşeriyyetde ķaldılar lā-cerem ġıdāları da ħāke mensūb keŝįf ü 

mužlimden ġayrı olmadı ki ķonaķ ķonuķuň mertebe vü edebine göre żiyāfet ve yüzüne 

göre ŧabanca urur ŧūŧįye şeker bülbüle gülzār ġurāba cįfe üştüre ħār ħāşāk yılāna türāb ġıdā 

ķılduġı gibi Ĥażret-i [109b] Ĥaķ żiyāfet-ħāne-i dünyāda herkes kesb ü ħulķuna göre 

loķmasın virdi pes müǿmine lāzım olan saǾy u ġayretdür ve Ǿulüvv himmetdür ki buyurur  

قٕٝ ٛٔد ًٝٞذٚ ت٘إ  ٟپً ًٖ ا         

تاِك ؼ٤اخ ظإ ت٘إ ٠ذا تٌ             

Evvelki ٕت٘ا eŧrāf-ı eśābiǾdür Śıĥāĥ’da. Ammā Aħterį’de eydür ٕت٘ا mufaśśıl-ı ŝāliŝdür ālet-i 

muttaśıl mufaśśıla rācįh dirler ikinciye bürceme dirler enmele daħi dirler lākin burada 

murād eldür imdi ًٕٞذٚ ت٘ا’dan murād ًٚٞذ dest dimekdür źikr-i cezā irade-i küll 

ķabįlindendür andan daħi murād tedbįr ü taśarrufsuz ve nefsi ُٚ ٓا ـِن‟sında istiǾmāl 

                                                           
722

 Ebu Davud, Edeb, 125. Hadisin manası: “Sevdiğin şey seni (başka şeylere karşı) kör ve sağır eder.”  
723

 İsrâ, 17/72. Ayetin manası: “…ahirette de kördür…” 
724

 Ra’d, 13/39. Ayetin manası: “Allah dilediğini siler…” 
725

 Ra’d, 13/39. Ayetin manası: “…dilediğini de sabit kılıp bırakır…” 
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etmeyen dimekdür zįrā eli ķıśa her nesneye irişmez ve hem ŧūl-i yed kütüb-i ǾArabiyyede 

kemāl ü taśarrufdan ve śanǾatda ħaźāķatdan Ǿibāretdür ًٔا ٛٞ أُّٜٞن śonraki ٕت٘ا da bāmiǾ 

maǾnāsınadur ٕٗا etmekdür tecnįs-i tāmdur maǾnā yeter eyle ey alçaķ himmetlü ve ķıśśa 

barmaķlu niçeye cānuňuň śaġlıķı ve dirligi etmekle ola yaǾnį ey ħar-ı nefsüň taśarruf içün 

Ĥablullāh ile yaǾnį Ķurǿānile Ǿālem-i Ǿulvįden gelen rūĥ-ı dūn-himmet ve kūteh-benān 

yeter yidüň tā niçeye dek senüň ĥayātuň etmek ü āşile olasın ħod Ǿalem-i ervāĥda etmek ve 

āşsuz rūĥ idüň nūr-ı ĥayy-ı ķayyūmdan muķtebes rūĥ-ı bį-ķayd u bį-cürūĥ idüň melekveş 

ŧaǾām u şarābuň tesbįĥ ü tehlįl ve nūr-ı cemįl ü celįl idi. İmdi yine ġıdā-yı melāǿikeye saǾy 

idüp 
726

ٕٓ٘ٞ ال٣ٔٞذٕٞ  ĥayāt-ı ŧayyibe-i dāǿimesin bulagör ve illā  bu rūĥ-ı ĥayvānįden أُٞٔ

beķā muĥāldür ve bundan geçmeyen bāķį billāh olmaķ mümteniǾü’l-iĥtimāldür.     

ٚٔ ِٞنٌد ظاخ ٟا    ًٚ اٗكن چّٔ      

ِٛ ظ٤ؽٕٞ ٝ كهاخ ٠ذٞ چٚ قاٗ       

ذٞ ٟظا aślında ظاخ  idi vaśl idüp vāvı da giderdiler ظا٣ْد oldı yāyı giderüp taħfįf etdiler  ْظاخ 

oldı ey ki senüň maķāmuň acı çeşme içindedür sen ne bilürsin Şaŧŧ u Ceyĥūn u Fırāt 

ırmaġın yaǾnį ey merāret-i nefs-i emmāre ve taķlįd acısında ķalmış nādān ve bį-ħaber ü 

muķallid ü ebter [110a] ķalan śūret-i Ǿilm ü şerǾi dām-ı dünyā ve sermāye-i Ǿįşten ķılup ve 

riyā vü sumǾanuň nāmını zühd ü taķvā ķılup 
727

 lübbüne lebįb ve االٍٗإ ٝاُوهإ ذٞأٓإ

muttasıf-ı śıfata ĥabįb olmayup rūĥ-ı Ǿarşdan ve murād-ı śāĥib-i şerǾden ġāfil ķalmışsın sen 

ulü’l-ebśārdan degül iken re’y-i rekįk-i beşeriyyetle ve fehm-i şekįk-i nefs-i cāhile ile 

ĥażret-i Ķurǿānı tefsįr ider geçinürsin bilmezsin ki Beyżāvį ile ĥaķįķat-i Ķurǿāniyye 

beyāża çıķup maĥecca-i beyżā-i ŧarįķat vāżıĥ olmaz ve keşşāfla Ǿayn-ı şuhūd ve dįde- i 

yaķįn ve çeşm-i maǾrifet münkeşif olmaz mā-dām ki ķadem-i Ǿademüň maĥv idüp ķadem-i 

śıdķ-ı Ǿaşķa tebdįl idüp maķǾad-ı śıdķa ayaķ baśup erbāb-ı ķadem ervāĥ-ı muķaddesesini 

meclislerine iletüp merĥabā ķadem getürdüň diyü iltifāt nažar etmeyeler bu miǾrāc-ı rūĥānį 

saňa müyesser olmaz ve daħi ٠كاٝؼ
728
  ve ىئٌ٘وهن

729
 Ǿilm-i verāŝeti 

730
بشْ اٝنش٘ا اٌُرا  kānında 

saňa muķarrer olmaz pes yā bu śūret ü sālūslukla şaŧŧ-ı ŧarįķati ve Ceyĥūn-ı ĥaķįķati ve 

Fırāt-ı maǾrifeti ne bildüň ki aġzuň acı iken ħalķa ĥelvā śunar geçinüp mürşidüm śanursın. 

Li-şeyħinā ķuddise sırruhu  

  Nuŧķ-ı ĥikmet perveri her şūrı şįrįn eyledi  

  Kārbān-ı Mıśra diň bir daħi sükker śatmasun       

                                                           
726

 Anlamı: “Müminler ölmezler.” 
727

 Seyyid Haydar Amûlî, age., s. 239. Anlamı: “İnsanla Kur’an ikiz kardeştir.” 
728

 Necm, 53/10. Ayetin manası: “Vahyetti…” 
729

 A’lâ, 87/6. Ayetin manası: “Sana [Kur’anı] okutacağız…” 
730

 Fâtır, 35/31. Ayetin manası: “Sonra biz, o kitabı miras olarak verdik…” 
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Bu beyti ĥażret-i şeyħimiz Şemsü’d-dāreyn risālet-penāhla rūĥānį buluşduķlarında iltifat-ı 

küllį buyurduķlarında dimişdür kendü naķl-i şerįfleridür.  

نتاٚ ٠ذٞ ٗانٌرٚ او٣ٖ كاٗ ٟا          

ٓؽٞ ٝ ٌٌه ٝ اٗثٍاٚ ٠ذٞچٚ قاٗ            

-ķurtulucı maǾnā ey ki sen bu fānį kārbān نٌ٘كٙ ķurtulmuş نٌرٚ fetĥ-i rāyla ķurtulmaķ نٌرٖ

serāydan ķurtulmaduň sen ne bilürsin yoķ olmaķ ve mestlik ve küşādelik nedür yaǾnį ey 

dünyā kārbān-serāyından ve fānį ve müzħaref zįnetinden ve bį-vefā ve bį-beķā elvān u 

śuver ü eşkālinden ve bį-ŝebāt śafāsından özin ķurtaramayan żaǾįf [110b] ve bį-çāre ve 

miskįn sen ħayālį vü ĥˇābį varlıġuňdan yoķ olup vücūd-ı pür-cūd-ı Ĥaķla ķāǿim olmaġı ve 

vecd-i Ǿaşķ-ı Ħudā’dan ser-ħōş ve bį-hūş ve bį-ħod olmaġı ne bilürsin ve vāśıl-ı ĥāyy-ı 

bāķį olup Ǿālem-i insde inbisāŧ u neşāŧla esrār-ı ĥaķāyıķ açılup mülk ü melekūt taśarrufın 

nice ķılursın pes Ǿaşķla fenā ķazanup nažaruň nefsünüň Ǿubūdiyyet ü maħlūķiyyetine ve 

faķr-ı źātįsine ve Ĥaķķ’uň ulūhiyyet ve ħālıķıyyet ve ġınā-ı źātįsine irüp bāŧın-ı Ķurǿānį ve 

ĥaķįķat-i şeyħānį fehm içün žāhirüň şerįǾatle muĥkem ve ārāste olmayınca bilürüm dimek 

saňa kiźb ü ĥarāmdur meger iǾtiķād u teslįmle sāķiyān-ı ilāhį elinden ħamr-ı bį-ħumār içüp 

ol meyüň keyfiyyeti ġalebesiyle َٚظاء اُؽن ٝوٛن اُثا
731

 ŧıbaķınca cihet-i ħilķat-i nefsāniyesi 

cānib-i rübūbiyyet u raĥmāniyede fānį vü mütelāşį olup taǾayyunāt-ı aǾyānı baĥr-i 

eĥadiyyetde müstaġraķ u müsteĥlek göre kendüňi ve ġayrını unuda ol dem bį-keyf 

ĥaķįķatden śadā gelür ki li-muĥarririhi  

االٛٞ  ٠ٔ اُك٣ه ِ ٤ُ٠ً ك      

٣ا ٛٞا ٟذه ٠كرػ اُؼ٤ٖ ً   

Pes Manśūr’uň اٗا didügi lisān-ı cemǾle ĥaķįķāt eyle
732

 idi kemā-merre اٌُراب ٠ك ٍ ّٝ ا  yāħūd 

lisān-ı ehl-i şerǾle ٓا ـِو٘اٛٔا اال تاُؽن
733

 ŧıbaķınca māye-i ħilķati śıfāt-ı Ĥaķ varlığı iken  اٗا

 dedi اٗا اُؽن dimek cāyiz degüldür anuňiçün اُثاَٚ
734

 maǾnāsına اٗا أُفِٞم تاُؽن ٝاُؽٌٔح

FirǾavn اٗا diyü śūretine ve beşeriyeti ile dedi FirǾavn ĥaķįķātin ŧuyup اٗا dise ĥaķ dimiş 

olurdı.  

 ǾAşķ cāndan elini silmekdür  

 MaǾrifet gördügini bi[l]mekdür  

Ve Züleyħā ħuśūśunda dimişler ki  

 Gördügin bilse olmasa ġāfil  

                                                           
731

 İsrâ, 17/81. Ayetin manası: “…Hak geldi, batıl yok oldu…” 
732

 ĥaķįķāt eyle: ĥaķįķātiyle S1, - S2, - S3.  
733

 Duhân, 44/39. Ayetin manası: “Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık…” 
734

 Anlamı: “Ben gerçekten ve hikmetin gereği olarak mahlukum.” 
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 Ol dem olurdı Ǿārif-i vāśıl  

Uşta inbisāŧuň maǾnāsı budur Cüneyd burada 
735

هللا ٌٟٞ ٠ظثّ  ٤ُ٠ً ك  ve َٛٝ اٗا اهٍٞ ٝ اٗا أٌغ 

[111a] اُكان٣ٖ ٠ك
736

 ġayrı ve Manśūr اٗا ve Bāyezįd 
737

 dediler yaǾnį yoġı yitürüp varı ٌثؽا٠ٗ 

vaśf etdiler. Li-muĥarririhi  

 Yitüren yoġı öz vārını buldı
738

  

 Sözin kesdi vü şekvā(?) rāĥatı var  

 

 Söz ancaķ Ĥaķķ sözidür dār-ı dilde  

 Öz anuň yüz anuňǾayniyyeti var  

  

 Olan Mecnūn-ı Leylā-yı ĥaķįķat 

 Ĥaķįķat Leylā Mecnūn śūreti var  

  

 Vücūd-ı aślı gören ferǾi yaķdı 

 Yoġı varı seçipdür vaĥdeti var  

  

 Gözüňle baķma baķ nūr-i ĥakıla 

 Şaşar şaşı baķanuň şirketi var
739

  

Bunlar bu ĥālde mecźūbu’l-ʾinniyyet ve meslūbu’l-Ǿaķlü’l-cüzǿį olup Ǿaķl-ı kül ki ħalįfe ve 

śıfat-ı ĥaķdur ol söyler. Gerçe ĥażret-i Ħıżr Mūsā’ya 
740

اٗا هللا ٠اّٗ٘  śadāsı gelen aġac gibi 

ķalıbları görinür ammā burada Manśūr u Cüneyd ü Bāyezįd yoķdur ķaŧre-i vücūdları baĥr-i 

eĥadiyyetde ġarķ olup Ǿayn-ı baĥr olurlar ve kendüler yoķ olup ķaŧre-i vücūdları baĥre 

düşmekle yine evvelden var olan baĥr ķalur ki žulmet-i mümkinātuň ve aǾyānuň beķāsı 

şems-i ĥāķįķatüň eşrāķına deger ĥāśılı bunlar Ǿinān-ı vücūd ve ĥabl-i taśarrufın bi’l-

külliyye ĥaķ eline virüp hemān söyleyen ve işiden ve gösteren ve gören ĥaķ olur. Li-

muĥarririhi  

 Cān-ı Şeyħį saňa bundan özge irşād olmaya
741

 

 İşidür  ّٗاٗا هللا ٠ا  maĥv iden ünsiyyeti  

                                                           
735

 Anlamı: “Hafızamda Allah'tan başka hiçbir şey yoktur.” 
736

 Anlamı: “Ben söylerim ben dinlerim iki cihanda.” 
737

 Anlamı: “Kendimi takdis ederim.” 
738

 Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Fe’ûlün 
739

 var: - S1, - S2, - S3. 
740

 Tâhâ, 20/14. Ayetin manası: “Muhakkak ki Ben, Ben Allah’ım…” 
741

 Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün 
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  Senüňle her dem ider gizlü bāzār
742

 

  Niķābından yaňılup olma āzār 

   

  İderken ٝظٚ هللا ّْ ش
743

‟ı tekrār  

  ǾAcebdür gitmedi göňlüňden inkār  

Tavżįĥ her ķaçan bende kendüden fānį olup śıfāt-ı subĥāniye ile mevśūf u müteħallıķ ve 

vücūd-ı ŝānį ile mevcūd ve muĥaķķıķ olup merātib-i cismānį vü rūĥānįde taśarruf ide ve 

ĥaķķı mirǿāt-ı ħalķda göre yaǾnį ħalķ mirǿātında ĥaķķuň kemālin şühūd ide ve ħalķı 

mirǿāt-ı ĥaķda göre yaǾnį 
744

٤ٖ ٖٓ االٍٗإٖٓ كْٜ ٓهاذة اُٞظٞق كْٜ ٤ٌّك ٗٞع اٌُآِ  ŧıbaķınca merātib-i 

seyr-i vücūdda ĥaķķı görüp ĥaķ mirǿātinde ħalķuň yoķluġın göre ve bu iki [111b] şühūd 

birbirine ĥicāb olmaya bilgil ki sülūkla bu ķadar seyrlerden geçüp aśla ulaşan yine Ǿālem-i 

teklįf ü beşeriyyete baķınca ķulluķ cihetinde andan Ǿāciz ü muŧįǾ ķul olmaz ammā aĥvāl-i 

meźkūre iǾtibārıyla andan ulu ve ķudretlü kimesne bulunmaz ki Ǿacz yine Ǿācizüňdür 

ķudret yine ķādirüňdür ķıŧǾa  

 Yine yerinde deryā ķāŧre ķaŧre    

ذه ًكا ٟا ٠چٕٞ ذٞ ػاِن ٤ٍٗر                

ت٤فثه قان ٔكا ٠ٛٔچٞ ًٞٛ           

Çün Ǿāşıķ degilsin ey erkek faķįr ŧaġ gibi ħabersüz bį-maǾnā śadā ŧutarsın imdi Ǿārif-i 

nāmūsdan geçüp Ǿaşķ-ı ĥaķla Ǿāriyeti varlıġuň yaǾnį inǾikāsį ve Ǿaŧāyį olan Ǿilm ü Ǿamelüň 

ve fażl u hünerüň ve māl u Ǿıyālüň fikrin śaĥįfe-i ķalbden yuyup cān u cihāndan 

geçmeyesin ve bir üstād nažarında noķŧa-i hevādan levha-i ķalbüňi sāde ķılup ebced-ħˇān-ı 

meydān-ı Ǿirfān olmaġla ĥaķāyıķ-ı eşyāyı bilüp ve ekvānuň müfredāt u mürekkebātın 

icmālen görüp ufķ-ı mubįn ki maķām-ı ķalbüň evvel mertebesidür aňa irüp baǾde 

tecelliyātla eŧvār-ı sebǾa-i ķalbiyyei seyr idüp baǾde sidretü’l-müntehāya andan  ٖهاب ه٤ٌٞ

اٝاق٠ٗ
745

 irüp baǾde baĥr-i hüvviyetde ġarįķ-i eĥadiyyet olup gāh mest ü gāh hüşyār geh 

vādį-i ĥayretde bį-ķarār olmaķ gereksin ve illā bu seyrleri ķılmaziseň niçe yüz biň fenn ü 

śanǾatüň ve śaĥrā ŧolusı kitābuň ve Eflāŧūn ve Cālinūś ķadar ĥikmetin de olsa bį-fāǿidedür 

li-muĥarririhi  

                                                           
742

 Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Fe’ûlün 
743

 Anlamı: “Allah‟a yönelme tamamlandı.” 
744

 Anlamı: “Kim vücut mertebelerini anlarsa o insanlardan kamil olanların efendisidir.” 
745

 Necm, 53/9. Ayetin manası: “…iki yay aralığı kadar, yahut daha az…” 
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  ǾAşķa Cālįnūs maraż dimiş marįż olduġiçün
746

 

  Cāna śıĥĥatdür ölüler dirgürür dārū-yıǾaşķ   

    

  İrmek isterseň eger dār-ı şifāya ħasta ol  

  Ŧuymamış śaġ śıĥĥati ķapmış ķamu śayru-yıǾaşķ 

   

  Meskenümdür manžarumdur Ǿabherümdür Ǿanberüm 

  Kūy-ı Ǿaşķ u rūy-ı Ǿaşķ u mūy-ı Ǿaşķ u būy-ı Ǿaşķ
747

        

Li-muĥarririhi  

  Dü cihān perverişi nuŧķ-ı Muĥammedden alur
748

  

  Ĥükemā cümle virür şerbetine [112a] cān u teni  

Ve Ǿilm ü nuśĥ u tedrįs ü iftā ħıdmetleri ŧūr-ı vücūda śıfat-ı ĥaķįķat-i Ǿilmüň tecellįsi 

degüldür ancaķ kūha śadā etdükde gerü saňa dönen śavt gibi yine senligüň śadāsıdur imdi 

nefs-i sulŧānį ve lisān-ı rūĥānį ile yaǾnį ĥaķ kelāmın ĥaķ diliyle vaǾž ideyin ve ħālįfe-i Ĥaķ 

ve nāyib-i źāt-ı muŧlaķ olayın meclisin pür-teǿŝįr sūznāk olsun ve semūm-ı beşetiyyetle 

mesmūm olanlara tiryāk olsun ve eşyā baňa ve ben eşyāya mirǿāt olayın dirseň teslįm-i 

kāmil olup āteş-i tevĥįdle ħayālātuňı yaķup maĥv idegör.  

Der-Ǿaşķ u lā-ubālį-şüden 

ٝؿْ اٌٝد  ٠ػاِواٗها ِاقٓاٗ        

     قٌد ٓىق ٝاظهخ ـكٓد ْٛ اٌٝد         

ǾĀşıķlara şādlıķ ve ķayġū hemān odur ve muştuluķ ve ücret ħıdmet de odur yaǾnį 

muĥabbet-i źātiyye oldur ki muĥabbetüňüň sebebin bilmeyesin ve vücūduňda 

muĥabbetüňe bir āħer ġaraż bulmayasın maħlūķa olan muĥabbetde daħi bu maǾnā çoķdur 

pes Ĥaķķ’a muhabbet-i źātįye ol degüldür ki luŧfın göricek utanup sevesin Ǿunf u belā 

görünce ol muĥabbet zāyil ola pes Ǿuşşāķuň inbisāŧ u śafā vü sürūr-ı sįneleri ve źevķ ü nūr-

ı dįde-i ġam-ı dįdeleri ve żiyāʾ-i ħāne-i cānları ve cennet ü rıđvān ve ĥūr u ķuśūr u naǾįm-i 

cāvidānları ve ravża vü reyĥānları hemān Ĥakdur ve anuň ħamr-ı Ǿaşķı mestlügi ile 

çekdükleri cevr ü cefā luŧf-ı vefā gelür ve zaĥmet ü Ǿanāları raĥmet ü ġınā gelür hemān tek 

iftirāķ u redd ü ĥicāb u Ǿitāb olmasun zįrā maŧlabları muŧlaķ Ħudā’dur ġayrıdan göňül elin 

yumışlar ve ol abdestle vuślat namazın ķılmışlardur ki  ّٕالج اذٕاٍ كٖٔ ُْ ا ُٞ٘ٞء اٗلٕاٍ ٝ اُ

                                                           
746

 Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün 
747

 Kūy-ı Ǿaşķ u rūy-ı Ǿaşķ u mūy-ı Ǿaşķ u būy-ı Ǿaşķ: Kūy-ı Ǿaşķ u rūy-ı kūy-ı Ǿaşķ u rūy-ı Ǿaşķ u mūy-ı Ǿaşķ 

S1, - S2, - S3.  
748

 Fe’ilâtün/ Fe’ilâtün/ Fe’ilâtün/ Fe’ilâtün 
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٣٘لَٕ
749
  dediler ve ٝهاٍ هللا ذغ ذثرَّ ا٤ُٚ ذثر٤ال

750
هللا ٠اٗوطغ ٣ا دمحم ػٖ ػى٣ى هللا اُ ٟا 

751
ًٝٔا هاٍ هللا شْ  

نْٛل
752

 

  Budur rāh-ı taśavvuf olma gümrāh [112b]  

  
753

هللا هَ ٠ٔٞك ٣ا االؿ٤ان لن   

Pes bunlara cennet arzūsı ve caĥįm ħavfı da gelmez zįrā Ǿaşķuň pertevi nücūm-ı sivāyı 

maĥv etdügiçün cümle eşyāda Ǿaşķdan ġayrı nesne görmezler ve ĥaķāyıķuň ĥaķįķatden 

fenāsına kemāl-i ıŧŧılāǾlarından aġyār u māsivānuň ĥāķįķatde yoġidügin bilüp ħˇāb u ħayāle 

meylden Ǿārlanurlar belki ٝا٤ُٚ أُهظغ ٝا٤ُٕٔه
754
  ĥükmünce ĥaķāyıķuň meǿāli vü maśįri 

ĥayy-ı ķayyūm idügin şühūd idüp biǿż-żarūrį 
755

 ŧıbaķınca Ǿurve-i ŝiķā-yı ٝاػرٕٔٞا تؽثَ هللا

muĥabbete himmet eliyle muĥkem yapışup āħir muĥibb yemm-i ĥubda ġarķ olup ķaŧre-i 

vücūdı baĥr śıfatın buldı ve mažhar-ı Ǿaķl-ı küll oldı ve vücūd-ı beşeriyyeleri vech-i bāķįde 

fenā bulup ĥaķ u žāhirleri ālet-i ĥaķ oldı pes ĥayāt-ı dil-i dil-rįşān ve nūr-ı dįde-i dervįşān 

śāĥib-i dilān buyurur ki benüm de terbiyye-i ŧalebe içün çekdügüm zaĥmet ü riyāżetden 

murādum Ĥaķdur lā-ġayr  

تٞق ٠ؿ٤ه ٓؼّٞم ان ذٔاِا٣          

تٞق ٠ػّن ٗثٞق ٛهوٙ نٌٞا٣   

Eger maĥbūbdan ġayrı Ǿāşıķuň seyri ola Ǿaşķ degüldür herze ve rüsvāylıķdur ki sulŧānu’l-

Ǿuşşāk daħi buyurur  

ٌٞاى اناقج  ٠ك ٠ُٝٞ ـطهخ ُ    

٠ٌٜٞا ك٤ٙد تهقّذ ٟـاٚه ٠ػِ                      
756

     

Ve Ĥāfıž buyurur ki  

 ٓؼّٞم ػ٤إ ٤ٌٓمن ق٣ٞ ذٞ ٌُٖٝ   

او٣ٖ ٤ٌرٚ ٗواتٍد ٟاؿ٤ان تپ٘كان                            

yaǾnį cümle eşyā āyine-i cemāl-i muŧlaķken ve ol merāyāda Ĥaķķ’uň śıfātı maĥbūbı çe vü 

çünden ve birūn u derūndan yüz gösterürken sen ĥāķįķāte baķmayup libās u niķābına 

nigerān oldıġuňiçün 
757

 iken bį-gāne baķışı baķup žannuňa göre ıraķdan ٝٛٞ ٓؼٌْ

                                                           
749

 Anlamı:: “Abdest infisaldir (bir fasıldan başka fasla geçme) namaz ise ittisaldir (kavuşma, bir araya 

gelmedir). infisali yapmayan ittisali elde edemez.” 
750

 Muzzemmil, 73/8. Ayetin manası: “…bütün benliğinle O’na yönel.” 
751

 Anlamı: “Yani Ey Muhammed! Allah’ın izzetinden Allah’a yönel.” 
752

 En’âm, 6/91. Ayetin manası: “Allah [indirdi] de, sonra bırak onları...” 
753

 Anlamı: “Ağyarı terk et ey sufi, Allah de.” 
754

 Anlamı: “Dönüş yalnız onadır.”  
755

 Âli İmrân, 3/103. Ayetin manası: “Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın…”  
756

 Anlamı: “Eğer benim aklıma sehven de olsa senden başkası gelirse mürtetliğime (dinden çıktığıma) 

hükmederim.” 
757

 Hadîd, 57/4. Ayetin manası: “…O sizinle beraberdir…” 
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temāşā[l]anursaň ٗؽٖ اههب
758

 tefsįrin oķur maǾnāsın bilmezsin pes Ǿavām içinde Ǿālimsin 

ammā bāŧınuňa baķan ehl-i dil ķatında rüsvāy olursın taśavvuf ħod her şeyǿe dikkatle 

[113a] baķup menşeǿin ve aśl-ı ĥaķįķatin ŧutmaķdur.  

ًَ تِثَ ٟوػّن نٝ           

     ٌٗهق١ ٗاُٚ ٝؿِـَ      

ًَ ٟاًه اٗكن ٜٗاق            

ٌٜٗد ٝت٣ٞد ٟٗك٣ك        

Ĥāśılı Ǿāşıķ māsivādan göz yummaķ gerek yāħūd cümle eşyāyı mirǿāt-i celāl ü cemāl 

görüp vücūdda ġayr görmeyüp keŝret aňa bāǾiŝ-i vaĥdet olmaķdur ve illā śūret-perestlik 

vech-i maǾnāya ĥāʾildür śūret ü maǾnā bir görmeyenler ehl-i şühūd olamaz ve ĥayāt-ı 

ebediyye bulup mevt ķalbinden ķurtulmaz ĥāśılı vaĥdet mįvedür ġayrısı ħār u ħāşākdur bu 

mįveden yemeyenler ki Ǿömrünüň ĥāśılı vesvese vü fāsid ħayāl ve ħˇāb ü yābis iĥtimāldür 

meger ziyānın bilüp fikr-i sivāyı mensį vü maŧrūĥ ķılup nūr-ı baśįretle gördügi maĥbūbdan 

ġayra żamįr-i münįrin rāciǾ etmeyüp hüvviyetin anuň hüvviyetinde maĥv idüp ġayrı śadāyı 

işitmeden aśemm ve ġayrı yüz görmeden aǾmā olup aġyār-ı aǾyān-ı ŝābite cümle aňa Ǿayn 

olup cümle eşyā ve kendü ġayriyet libāsından Ǿuryān ola ol seĥāb-ı ĥicāb gitmekle şems-i 

źāt-ı tābān ola.  

  Śıdum mirǿātı Ǿayn oldı şühūdum  

  O Ǿayna döymedi vāv-ı vücūdum  

 

   Küliyle kül olup cārı bıraķdum  

   Sivāyı āteş-i vaĥdetde yaķdum  

   

Vücūdum şehrini fetĥ etdi çün Ĥaķ  

   Gördüm bende imiş vech-i muŧlaķ    

Pes Ǿāşıķuň ki göz açup yumınca ġayrı temāşāsı olsa Ǿāşıķ degüldür zįrā Ĥaķ ġayretlüdür 

dilemez ki ķulı bir nefes ķalbi śıfāt-ı źāt içün müşāhedesinden taĥvįl [113b] ide belki ŝābit 

ü dāǿim ve vaķtinde ĥāżır ister ki Yazıcı-zāde merĥūm buyurur ķuddise sırruhu dedi Ǿāşıķ 

aňa dirler ki başında anuň sevdā ebed hįç gitmeye ķaŧǾa ve illā ol ola ķallāb ve dediler ki 

įmān ķalbi üzmekdür sivādan, ulaşdurmaķdur ĥaķķa. Buňa taśfiye dirler bį-ħodluk 

                                                           
758

 Vâkıa, 56/85. Ayetin manası: “Biz daha yakınız…”  



240 
 

muķaddimesidür bu bį-ħodluķ faķr-ı tām ve şühūd-ı vuślat-ı  rabbü’l-enāmdur  اُلوه ٌٞاق

اُكان٣ٖ ٠اُٞظٚ ك
759
  ĥadįŝi üzere ekmel-i kemāl ve nihāyet-i meǿāl budur.  

    ػّن إ ِؼِٚ اٌد ًٞ چٕٞ ته كهٝـد   

ظِٔٚ ٌٞـد ٠ٛهًٚ ظى ٓؼّٞم تاه            

ǾAşķ ol şuǾledür ki çün yaluňlandı her ne ki maǾşūķ-ı bāķįden ġayrıdur cümle yaķdı yaǾnį 

Ǿaşķsuz ten şemǾasız ħāne ve odsuz ocaķdur  

ǾAşķdan Ĥaķ gönlümüz bir laĥža ħālį etmesün  

 Źātįyā āteşsüz olmasun ocaġı kimsenüň  

Pes Ǿaşķ ķalb-i Ǿāşıķda bir şuǾle-i nūrdur ki çün tennūr-ı sįnesi cūşa gelüp žāhir ü bāŧında 

maĥbūb-ı bāķįden ġayrı ne bilürse cümlesin yaķup maĥv idüp źer-i ĥāliś gibi ġıll u ġışdan 

ve ħavf u recā-yı sivādan Ǿāşıķı pāk ü śāf u müsellem ü muǾāf eyler yaǾnį ol āteş rāh-ı 

Ǿāşıķuň çalu vü ĥāşākuňı eridüp zįnet-i dünyāya nažarla mesrūr u ħurrem olmaķdan arıdur 

ve kendü derdinden ġayrı eglence bulamayup tā maĥremān-ı Ǿaşķla maĥremlükden ķurtara 

belki Ǿayn-ı sivāyı yaķup ser ü pā Ǿayn u mirǿāt-ı kevneyn olup bį-hulūl u bį-ittiĥād u bį-

keyf ٚهللا ٣ؽٍٞ ت٤ٖ أُهء ٝهِث
760

 ĥükmünce ĥażret-i maǾşūķ Ǿāşıķla ķalbi arasında ĥāǿil 

olduġiçün fikr [114a] ü nažarı aňa ĥaśr olup Ǿāşıķ kendüsin bilmez ve görmez olur ki bį-

ħodluķ didügümüzdür. Li-muĥarririhi  

  ǾĀşıķuň ger sįnesi tennūr ola
761

  

  Evvelā cān ŝāniyā ten nūr ola    

 

  Nūr-ı vaĥdet ķablayup külliyetin  

Geh Cüneyd ola gehį Ŧayfūr ola  

İmdi kendüye aķreb olan vücūd-ı mecāzįsi Ǿāşıķuň nažarından gidince ġayrısı muķarrerdür 

ki gider ķalmaz.  

 ػّن نا قن تفُّ ـٞق ٣ان ٤ٍٗد   

قن ٣ان ٤ٍٗد ٠ٓؽهُٓ قن قٙ ٣ٌ      

 ـٞق ٣ان den ise esirgemek dimekdür’تفّٞقٕ den ise baġışlamaķ dimekdür‟تف٤ّكٕ ,تفُّ

kendin sevici dimek ola ٣ان ً٘٘كٙٔ ـٞق’dan vaśf-ı terkįbį ola ُّػّن نا قن تف ibāreti  قنػّن

ِٔانٌد ٠تكن ٣ا قن ٓ٘اكغ ت dimek ola تفُّ   didüklerinde در deryā dimekdür didükleri gibi bu 

semt üzere Allāhu  aǾlem Ǿaşķda özin sevince baħşiş yoķdur belki öz beşeriyyetden geçüp 

nefsine Ǿadāvet etmeyene bu mevhibeden naśįb yoķdur dimek ola yāħūd ĥażret-i Ǿaşķda 

                                                           
759

 El-Aclûnî, age., II, s. 81. Anlamı: “Fakirlik iki dünyada da yüz karasıdır.”  
760

 Enfâl, 8/24. Ayetin manası: “…Allah, kişi ile kalbi arasına girer…” 
761

 Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün 
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kendin seveni ve nām u cāndan geçmeyeni esirgemek yoķdur meger kendin ortaya 

getürmeye ve esirgemeye. Li-muĥarririhi    

ǾĀşıķ oldur kendi maķśūdın śala
762

  

Dost murādın iħtiyār ide ala 

   

Varlıġından şol ki ol bį-zār ola  

  Vuślat-ı yār ile ber-ħurdār ola  

   

Görme yoķdur şübhesüz ruħsār-ı yār  

  ǾĀşıķ olan nefsi içün ķılsa kār  

   

Sen günehsin senden istiġfār ķıl  

ǾAzm-i sūy-ı cānib-i ġaffār ķıl 

Ve ol Ǿaşķuň maĥremi kūyında bir deyyār yoķdur yaǾnį Ǿāşıķ fenā vü maĥv u terkle kūy-ı 

vücūddan çıķmayınca [114b] ve Yūsuf-ı cān zindān-ı tenden ŧaşra olmayınca ve resm-i çün 

ü çerā ve nām u nişāndan geçmeyince yaǾnį rūĥ fenā bulmayınca Ǿaşķuň mevhibesine ve 

esirgemesine kimse lāyıķ olmaz zįrā Ǿaşķ murādsuzlar murādıdur ve zamān u mekānsuz bir 

cevher-i mücerreddür ki devām-ı źikrle vilāyet-i ħayālden çıķup kendü vücūdı śanduġı bir 

emr-i iǾtibārį vü ħayālį idügin ŧuymayan ve bu ħayāl-i vücūd-ı źihnį ne inżimām ile vücūd 

ķazandıġumuz bilmeyen kişiler ve rūĥ-ı ķudsįsin ol źāt-ı muķaddesle maǾiyyete vuślatda 

olan rūĥ-ı iżāfįden fānį ķılmayan 
763

 ŧıbaķınca Taň[rı]sın bilemez ve ال ٣ؼهف هللا اال هللا

göremez ki ĥażret-i Mūsā ٗاٗظه ا٤ُي ٠نّب ان
764

 didügünde 
765

٠ُٖ ذهاٗ  denildi yaǾnį senlüġüňi 

Mūsālukuňı ķaldur ki beni Mūsā gözi göremez imdi Ǿayn-ı vaĥdetle baķ Mūsā ve Ŧūr u yār 

bir olsun tā cümle eşyā saňa hem yüz hem göz ola ĥaķįķātüňi ĥaķįķatüňle göresin. Li-

muĥarririhi  

  Meşreb-i Aĥmedi çü buldı göňül
766

  

Varluġum oldı dįde vü dįdār  

 

                                                           
762

 Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün 
763

 Anlamı: “Allah‟ı Allah‟tan başkası tanımaz.” 
764

 A’râf, 7/143. Ayetin manası: “…Rabbim! Bana (kendini) göster, sana bakayım…” 
765

 A’râf, 7/143. Ayetin manası: “…Beni (dünyada) katiyen göremezsin…”  
766

 Fe’ilâtün/ Mefâ’ilün/ Fe’ilün 
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Mūsā vü Ŧūr u yārı bir görene ان٠ٗ اٗظه
767

 dimek nice kār ki kişi kendüne vuśūl ķaydında 

olmaz lākin riyāżetle sāye-i beşeriyyet ve seĥāb-ı inniyyet ķalķmayınca şems-i vücūd tābın 

gösteremez  

 ـه٤ِك و ٌا٣ٚ ًهق په٤ٛى  

          ًلرا چٞ ٖٓ آٓكّ ذٞ تهـ٤ى

ناٍٛد قن قٍ ٔك ٓهاق ٠ٛه ٣ٌ     

  ا٣ٖ ٗثاِك ٓمٛة ػّن ٝقاق          

ǾArabca وداد kesr-i vāvla müfāǾale bābınuň maśdar-ı ŝānįsidür ٝاقّ، ٣ٞاقّ، ٓٞاقّج ve ٝقاقا gelür 

 gibidür lafžen ve maǾnā yaǾnį [115a] sevişmekdür maǾnā her bir ؼثاتا ve ؼاّب، ٣ؽاّب، ٓؽاتد

Ǿāşıķ geçinenüň ķalbinde yüz murād var bu Ǿaşķ ve sevgünüň meźhebi olmaya. Li-

muĥarririhi  

  Bir göňül biň arzū müşkil durur  

  Arzūyı bir iden Ǿāķil durur  

Li-muĥarririhi  

  Bıraġub muŧlaķı ķayda düşenüň  

Ŧarįķ-i Ǿaşķdan anuň reddeti var  

Zįrā 
768

ظٞكٚ ٠ٓا ظؼَ هللا ُهظَ ٖٓ هِث٤ٖ ك  ĥükmünce maĥbūb-ı ķadįm beşerüň içinde iki yürek 

yaratmadı tā ki maŧlabın bir ķılub dāreynde saǾādet-ķarįn ola ne an ki bir göňül biň pāre 

idesin ve her pāresin bir ħayāl-i maķśūda avāre  idesin murād isteyen Ǿaşķa maĥrūm 

olamaz zįrā muķteżā-yı Ǿaşķ nā-murādluk ve bį-vücūdlukdur ĥattā mekrūh ve elem de 

irüşürse münfaǾil olmayup müǿminler įmānından rāżį olduġı gibi ol da ķażā vü redd-i 

ĥaķdan daħi rāżį ola ve istedügi hemān maĥbūbuň istedügi ola ve lāyıķ ve münāsib anuň 

gördügidür diye lākin her kimüň ki Ǿaşķ şūr-engįzi olmaya bu daǾvā aňa ĥarāmdur. Faśl 

Ǿaşķ-ı ĥaķįķį bį-ġaraż ĥaķķa muĥabbet idügin bildüňse śad murādı olan Ǿāşıķuň Ǿaşķı 

ĥaķįķį olmaduġı ŝābit oldı belki aňa mecāzį dediler ki beşinci beytinde muśarraĥan gelse 

gerek ol da üc nevǾdür dediler bir bölügi maĥbūbını gördükce śıfat-ı cemāl müşāhede idüp 

baķduķca ذثانى هللا اؼٍٖ اُفاُو٤ٖ
769
  diyüp ķarındāşı gibi sevegördükce derdi arta görmezse bir 

ān ansuz ķarār ķalmaya āhı vü şerārı ve nāle vü demǾinden ġayrı hem-derd ü muśāĥib 

bulamaya ve ķalbine hįç fāsid ġaraż ħuŧūr etmeye ķoynuna da girse ĥareket bulunmaya 

belki āteş-i Ǿaşķ ħayāl-i emmāresin yaķmış [115b] ola ve bu üc nevǾüň eyücesidür bu ĥālde 

mürşid eline giren çoķ meydān alur lākin yine Ħudā’dan ġayra muĥabbet günāhdur meger 

                                                           
767

 A’râf, 7/143. Ayetin manası: “…Bana (kendini) göster, bakayım…” 
768

 Ahzâb, 33/4. Ayetin manası: “Allah, hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır…” 
769

 Mu’minûn, 23/14. Ayetin manası: “…Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı ne yücedir!” 
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Ǿaşķ şafaķa  irüp iĥrāķ-ı tām idüp ġayrı görmez ola  ًَٛٔا ال٣فل٠ ػ٠ِ اال
770

 ikinci tekellüfsüz 

geçinüp aǾyād u cemǾ merĥabāsına ķanāǾat etmeyüp būse isteye lākin fiǾl-i fāĥiş ķaŧǾan 

ķalbine gelmeye buňa śuçı ķadar Ǿitāb vardur üçünci ĥāşā kelb gibi murdārluk isteye buňa 

muĥabbet dimek kiźbdür ki bundan ziyāde Ǿadā[vet] olmaz ki kişi sevdigünüň Ǿırż u nāmın 

ve dįnin yıķar mı ve kendü daħi merdūd olur buňa mecāzį de dinilmez ve Ǿaşķ adı buňa 

ħaŧādur bil ki buňa meyl-i ĥımārį ve ĥāl-i kelbį dirler pes ĥażret-i Mollā įmā buyurur ki her 

Ǿaşķ ki sivāllāhadur dünyāya meyldür Ĥaķķa ŧapanlar işi degüldür belki  اُٜٚ اكها٣د ٖٓ اذفم

ٛٞاٙ
771

 ŧıbaķınca hevesini maǾbūd idenlerüň işidür pes ĥażret-i Ħudāvendigār ķuddise 

sırruhu’l-ġaffār aķsām-ı ŝįlŝile-i sābiǾāi menǾ idüp buyurur ki  

       ِٓي ق٤ٗا ذٖ پهٌراٗها ؼالٍ    

 ٓاؿالّ ػّن پاى لٝ اُعالٍ 

Mülk-i dünyā tene ŧapanlara ĥelāl olsun biz ĥażret-i źü’l-celālüň Ǿaşķ-ı pākinüň bendesiyüz 

yaǾnį āb u gilden geçmeyüp ŧabįǾat altında ve beşeriyyet ĥükmünde olup sivāllāhı 

sevenlerüň olsun māsivāllāha biz sivādan āzād olup Ǿaşķ-ı pāk[e] ħıdmet iderüz 

pādişāhımuz ve üstād u pįrimüz oldur ol bizüm olsun.  

 ٓطهب ػّن ا ٣ٖ وٗك ٝهد ٌٔاع    

ٔكاع ٟت٘ك ٝ ـكاٝٗك ٠ت٘كً          

ǾAşķ ŧanbūrcısı bunı çalar semāǾ deminde ki ķulluķ bend ü baġdur efendilik aġalıķ ise baş 

aġrısıdur. [116a] yaǾnį muŧrib-i Ǿaşķ ki naġamāt u terennümātından Ǿāşıķlar bunı fehm 

etmişler ki ķulluķ ve efendilik evśāf-ı beşeriyyetdür Ǿāşıķlıķ bu ikinüň ġayrıdur zįrā Ǿālem-

i Ǿaşķa ķadem basan cümle evśāf-ı śuverįden müberrā olup efendilik ve bendelik şirkinden 

yaǾnį iǾtibārāt-ı ħalāyıķdan ħalāś olup žāhirį ķulluķla dili źikrle ķalbi teslįmle ve śıdķ u 

muĥabbetle tolup ehl-i ĥaķ ola.  

ٝ ٌِط٘د ٓؼِّٞ ِك  ٠ت٘كً         

ٌٓرّٞ ِك ٠و٣ٖ قٝ پهقٙ ػاِو                 

Ķulluķ ve sulŧānlıķ ne idügi maǾlūm oldı bu iki perdeden Ǿāşıķ gizlü oldı yaǾnį bendelik ve 

sulŧānlıķ ücreti śoňsuzdur ve netįcesüzdür eger sulŧānlıķdur ġavġā vü śudāǾ vebāldür ve 

śafāsı bį-beķā ve bį-meǿāldür eger bendelikdür Ǿacz ü miĥnet ü ķuśūr u ħavf u Ǿaźar u 

nüfūrdur ammā Ǿāşıķlıķ bu iki ĥicābdan mektūm u pinhān bir Ǿālemdür ki anda ĥayret ü 

vuślatdan ġayrı nesne yoķdur  ػّورٚ ٝ ٖٓ ػّورٚ هرِرٚ ٝ ٖٓ هرِرٚ كاٗا  ٠ٖٓ ػّور ٠اُؽك٣س ا ُوكٌ ٠ك
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 Anlamı: “Ehlince bildiği gibi.” 
771

 Furkân, 25/43. Ayetin manası: “Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü?...” 
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ق٣رٚ
772

 zįrā Ǿāşıķ perde-i vech-i maǾşūķdur Ǿaşķ Ǿāşıķuň vücūdın yaǾnį ħayālāt-ı ġayriyyesin 

almadın ķatl ü ķahr idüp Ǿāşıķda maǾşūķ śıfatından ġayrı nesne ķalmaz belki Ǿaşķ u Ǿāşıķ u 

maǾşūķ bir olup Ǿarż u nām u kibr ħayāli gider ol da ķalmaz ki buyurur  

تهاقن ٣ان ٤ٍٗد ٟػّن ٝ ٗآٞي ا     

ػاِن ٓٚ ا٣ٍد ٟته قن ٗآٞي ا        

 ġayret ü ad u śandur Ǿaşķla nāmūs ٗآٞي ŧurma ٓؤ٣ٍد ŧur تؤ٣ٍد ŧurur اٌر٤ك ŧurmaķ اٌر٤اقٕ

ķarındāşum yār degüldür nāmūs ķapusında ey Ǿāşıķ ŧurma ki naķd-ı Ǿaşķı fevt idersin 

kemā-ķāle (a.s) اُؽ٤اء ٣ٔ٘غ اُهوم
773

 [116b] pes nāmus u Ǿār Ǿaşķla żıddur ħalķdan utananlar 

Ǿaşķla yār olmaz kemā-ķāle (a.s) 
774

٣وٍٞ اُ٘اي اٗٚ ُٔعٕ٘ٞ ٠ا٣ٔإ اؼكًْ ؼرُٖ ٣ٍرو٤ْ   anuňiçün 

śūf[į]nüň her işini istiĥśān etseler yaǾnį her maślaĥatında Ǿaķl u tedbįri kāmil olup gāhį 

sefehe ĥaml olacaķ evżāǾ u [e]ŧvārı žuhūr etmezse śūfį degüldür didiler ve didiler kim 

Ǿaşķsuz ten ĥaķįķatde cānsuzdur li-muĥarririhi   

 Āb u gildür mürdedür nā-merddür Ǿaşķsuz kişi  

 Žikr ü fikrüň Ǿaşķ gerek hem ħˇāb Ǿaşķ bįdār Ǿaşķ      

٤ٗاو ٠ػّن و اٝٔاف هك٣ْ ت    

ته ؿ٤ه اٝ تاِك ٓعاو ٠ػاِو     

yaǾnį ٤ٗاوٌد ٠ت  ve ٓعاوٌد Ǿaşķ evśāfındandur ķadįm-i bį-niyāzuň Ǿāşıķlıķ anuň ġayrıya 

mecāzdur ve bį-ŝebāt u bį-fāǿidedür. yaǾnį  
775

ٝاؼثثد إ اػهف ٣ؽّثْٜ ٝ ٣ؽثّٞٗٚ
776

 āyet ve 

ĥadįŝinde muĥabbete Ĥaķķı taķdįm etdügi gibi ĥubb u Ǿaşķ-ı bārį teǾālānuň evśāf-ı 

ķadįme-i źātiyyesindendür daħi ekvān vücūd bulmadın ve Ǿālem-i ezelde Ǿaşķ yine źāt-ı 

ĥaķdan münfek degüldi ve kāf u nūndan ekvānuň žuhūrı كفِود اُفِن الػهف
777

 ĥükmünce 

muķteżā-yı Ǿaşķdı zįrā ĥüsn-i kāmil bilen Ǿāķilse elbette sever pes 
778

 الؼةّ  , ال ػهف 

dimekdür.  

  ػّن تٌّاكك كِي نا ٔك ٌِاف   

  ػّن ُهواٗك و٤ٓ٘ها او ًىاف    

 mużāriǾdür ُهواٗك nüň müteǾadd[į]sidür‟ُهو٣كٕ ,وا٤ٗكٕ kesr-i şįnle yaruķ ve yara derler ٌِاف

 żamm-ı kāf-ı ǾAcemile ķolayına ve bį-hūd nesnedür söz eger ġayrı maǾnā Ǿaşķ göge ًىاف

yarar yüz yaruķ Ǿaşķ ditredür yeri yoķ yerden yaǾnį Ǿaşķ bir ķuvvet-i ezeliyyedür ki arż u 
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 Anlamı: “Bana aşık olana ben de aşık olurum ben kime aşık olursam onun canını alırım kimin canını 

alırsam diyetini de üstüme alırım.” 
773

 Anlamı:: “Hayâ rızkı engeller.” 
774

 Anlamı: “İnsanlar size mecnun (deli) demedikçe imanınız sağlam olmaz.” 
775

 Mâide, 5/54. Ayetin manası: “…(Allah) onları sever, onlar da (Allah’ı) severler…”  
776

 El-Aclûnî, age., II, 121. Anlamı: “…bilinmek istedim…” 
777

 El-Aclûnî, age., II, 121. Anlamı: “…Bilinmek için mahlukatı yarattım.” 
778

 “Bilinmek için” ifadesi “sevilmek için” anlamında kullanılmıştır.  
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semā ve beynehümāda cümle źerrātı muĥįŧdür ĥattā eger fevķ-i eflākdan geçüp taħtgāh-ı 

maǾşūķa irmek [117a] dilese bir demde eflāk-i sebǾai yırtup taħt-ı şāha irer ve śıfat-ı 

celāliyyesi ile zemįne bir tecellį etse heft kişverin zelzeleye getürüp pāre perrān ider pes 

ĥażret-i Ǿaşķa eflāk u zemįn ü ġayrı mevcūdāt cümle musaħħar u fermān-berdür ki śubĥ-ı 

śādıķuň yaķasın çāk iden ve uşşākuň źerre-i vücūd-ı nā-būdın ĥażįż-i beşeriyyetden 

ķaldırup Ǿālį ve ber-eflāk iden cümle Ǿaşķdur buyurur  

و ٓٞض ػّن قإ ٟقٝن ًهقٜٝٗا           

ظٜإ     ٟػّن تق]ي[نق ًٟه ٗثٞق       

Göklerüň devrānı Ǿaşķ mevcinden bil eger Ǿaşķ olmaya idi cihān ŧoňardı yaǾnį Mevlevįler 

gibi eflāk[ı] devr etdüren ħum felekdeki ħamr-ı Ǿaşķuň temevvüc ü cūşişidür ve Ǿaşķ 

ŧabāyiǾ ü Ǿanāśıra imtizāc virüp andan mažhar-ı esmā vü müsemmā olan insān oldı yaǾnį 

śūretle maǾnadan Ǿaşķ yili mevc urmaġın nefs ü rūĥ u ķalb aňa emvāc düşdi. Li-

muĥarririhi  

ǾAşķ-ı Ǿummānį oldıçün mevvāc
779

 

  Oldı mirǿāt u mažharı emvāc 

  

Mevc ü deryā ĥaķįķāten birdür  

Şaşı baķan şaşup śanur ezvāc   

ve cemād-ı śarf olanlar da Ǿaşķdan cān bulup anuňla ķıyām u intižām buldı ve dediler kim 

şems-i cihān-tāba nūr-ı  Ǿāşķdan māye ķatılup ol māyeden yere ŧoķunmasa ħāk-i nā-çįzden 

eźhār u eŝmār kemālātı žuĥur etmek muĥāl olaydı ki Yaĥyā Çelebi ķuddise sırruhu buyurur  

  Mest ü lā-yaǾķıl olur her bülbül  

Çāk ider cübbesini lāle vü gül  

 

Lāle kimin çün urur gögsine dāġ 

Kimüň āşüftesidür sünbül-i bāġ  

   

Kime yār oldı benefşe Ǿacebā  

Ki gelür gülşene żaǾfile dütā. 
780

 

 قن ٌٗ٘عك ػّن قن ًلد ٝ ٤ِ٘ك   

٣ٍد هؼهَ ٗاتك٣كػّن قن٣ا          

                                                           
779

 Fe’ilâtün/ Mefâ’îlün/ Fe’ilün 
780

 Anlam bakımından eksikliği göz önünde bulundurularak beyitlerin oluşturulmasında Ü nüshası esas 

alınmıştır.  
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٠ك ,قن ٠ػِ ,اًه ,  maǾnāsına žarf olur gāh zāid olur burada zāyiddür ّٓه lafžı [117b] gibi 

kemā-merre ًلد ve ٤ِ٘ك ol nāmįlerdendür ki maśdar maĥalline gāhį istiǾmāl olunur maǾnā 

Ǿaşķ söylemege ve işitmege śıġmaz Ǿaşķ bir baĥrdur dibi görünmez ve ķaǾrı nā-

mütenāhįdür yaǾnį zebān-ı nāŧıķ[a] Ǿālem-i Ǿaşķ[ı] beyān ve māhiyyetin Ǿayān idemez ve 

ķuvvet-i sāmiǾa ĥikāyesin istimāǾla
781

 ķalb hüvviyetin idrāk idemez li-muĥarririhi  

Keyf-i bį-keyfiyyedür fe[t]vā kitāb irmez aňa 

Her dile düşmek yazıķdur eyleme inkār-ı Ǿāşķ 

ٓا ٟػّن ـَٞ ٌٞقا ِٟاق تاَ ا     

ٓا ٟٚث٤ة ظِٔٚ ػِرٜا ٟا               

Şād ola bizim ħōş sevdā-yı Ǿaşķımız ey cümle marażlarımızuň ĥek[į]mi yaǾnį senüň şerbet-

i sevdā-yı sūzānuň ve maǾcūn-ı müferriĥü’l-āħzānuň bizi emrāż-ı ġavġā-yı dü-cihāndan ve 

evcāǾ-ı sevdā-yı įyn ü āndan bizi ħalāś u āzād ķıldı ve bizi Ǿilel-i cehl-i vesāvisden pāk ü 

dānā-yı remz-i 
782

ػهك٘اى ٓا  eyledi ki buyurur  

ٗفٞخ ٝ ٗآٞي ٓا ٟقٝا ٟا     

ذٞ اكالٕٚٞ ٝ ظا٤ُ٘ٞي ٓا ٟا                

Ey ki Ǿucb ve nāmāsumuz marażlaruň Ǿilācı sensin ve cemįǾ ħastaluklarımuza Eflāŧūn ve 

Cālinūsumuz sensin yaǾnį bu iki ĥakįm gibi ĥikmet-i ilāhiyyede üstādımız olan Ǿaşķ sen 

şād ol biz dāǿimā senüň māddetü‟l-feraĥ ve mużāddetü‟t-teraĥ olan ġamuň çekelüm.  

   ظٍْ ـاى او ػّن ته اكالى ِك    

 ًٞٙ قن نهٓ آٓك ٝ چاالى ِك    

 maǾnāsına da gelür burada eyledür maǾnā ŧopraķ cism-i Ǿaşķla eflāke çıķdı daġ نكد ,ِك

raķśa geldi ve çābuk oldı.  

Oldı bu silsile-i Ǿaşķla bend  

Śular aġlar iňiler kūh-ı bülend  

ħākden murād cism-i evliyā vü enbiyādur ki ĥażret-i Muĥammed miǾrāca cismiyle çıķdı tā 

sidreye dek ve ĥażret-i ǾĮsā cism ile [118a] bir rivāyetde felek-i ŝānįye ve birinde rābiǾaya 

Ǿurūc etdi ve Ħażre[ti] İdrįs (a.s) ke-źālik ve velįyy-i kāmilde daħi ol ķudret ĥāśıldur ki 

ĥażret-i Mollānuň ŧıfl iken göge Ǿurūcı evvel-i kitābda geçübdür ve bunlar ki keŝāfetleri 

leŧāfete tebdįl olup cism-i ħākįleri cenāĥ-ı Ǿaşķla rūĥ ĥükmün giyüp ve ķālıbları ķalb olup 

Ǿurūca bu liyākatle cism-i ħākįleri eflāke çıķdı ve ĥażret-i Ǿaşķuň tecellįsinden kūh-ı Mūsā 

pāre pāre oldı lākin bu maǾnānuň ĥuśūli Ǿāşıķuň teveccühi maǾşūķa olup varlıġın ve 
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 istimāǾla: istiǾmāle S1, - S2, - S3.  
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 Mehmet Yılmaz, age., s. 117. Anlamı: “Seni bilemedik.”  
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külliyetin ħāśśaten aňa döndürmekle ġayrısından inkiŧāǾ ile olur böyle olunca Ǿāşıķlar ki 

ķalbleri yüzüne cemāl-i şems-i źāt-ı Ǿaşķ münǾakis olup pür-żiyā olur yaǾnį  ٖهِٞب اُؼثاق ت٤

اُهؼٖٔ ٠أثؼ
783

 ŧıbaķınca ve ĥażret-i Ĥāfıž’uň  

 ٓاقن پ٤اُٚ ػًٌ نؾ ٣ان ق٣كٙ ٣ْ  

ـثه و ُمّخ ِهب ٓكاّ ٓا ٠ت ٟا   

Buyurduġı üzere Ǿāşıķlar ķalbleri piyālesi dest-i Ǿaşķa śunduķlarıçün maǾşūķa daħi Ǿāşıķuň 

ķalbi ķadeĥi eline ŧutduķca śıbġa-i cemāl münǾakis olup ol ķadeĥ içindeki beşeriyyet śuyı 

maĥbūbuň rūy-ı mey-āsā vü gülveşine muķābil olmaķla ħāśśa vü ħumreti ol śuyı bāde-i 

müheyyā ve şarāb-i ĥamrā ķıldı Ǿāķıbet ol veche teslįmle nāžır olanlar mest-i bį-bedel ve 

ser-ħōş-ı lem-yezel oldular. Li-şeyħinā ķuddise sırruhu  

  Mey-fürūş oldum śaladur ehl-i şevķe Şemsiyā  

  Bizdedür ħamr-ı ezel gelsün gelen menceǿ benim  

ق٣ٞاٗٚ ذه ٤ٗ٠ٍد او ػاِن ًٍ        

اٝ ًٞنٌد ٝ ًه ٟػّن او ٌٞقا              

Burada ًٞن kāf-ı ǾArabile aǾmā dimekdür ammā kāf-ı ǾAcemįle maķberedür ًه daħi kāf-ı 

ǾArabile ve taħfįf-i rāyla śaġır dimekdür ذه Ǿibāreti efǾal-i tafđįlüň hemzesi yerinedür 

maǾnā yoķdurur Ǿāşıķdan dįvāne-rek kimse Ǿakl anuň sevdāsınuň eclinden [118b]kör ve 

śaġırdur yaǾnį Ǿaşķa mažhar düşen Ǿāşıķ mest ü lā-yaǾķıl ve dįvāne-i bį-dildür ve Ǿāşıķuň 

ve Ǿaşķuň sevdāsından Ǿaķl ve ehl-i Ǿaķl kör ve śaġırdur zįrā sevdā-yı Ǿaşķ-ı derūn Ǿāşıķdan 

nūr-ı dil gibi pinhāndur ķaçan ol baĥr-i nūr Ǿāşıķdan temevvüc ide Ǿāşıķ bir yerde ķarār 

etmeyüp dįvāneveş ħurūşla günde birķaç gūne renge ve libāsa ve ĥāle girer ehl-i Ǿaķl anuň 

[bį-ķarārlıġın görüp cünūnuňa ĥükm ider zįrā Ǿaķl meydān-ı Ǿaşķdan kūr u ker]
784

 ü bį-

ħabįr ü źevķ derūn-ı Ǿāşıķdan bį-semǾ ü bį-baśardur idrāk idemez.  

ٌٓٞ ٠ٔ ًه ـطا ٣ًٞك ٝنا ـاٚ     

     قن ِٞق پهـٕٞ ٤ِٜك اٝنا ّٓٞ            

تٌٞ ٌٓٞ، ِرٖ ٣ِٞك تّٞ ّٓٞ ًلرٖ ٣ًٞك dimekdür ّٞٓ ٌٞٓ nehy-i ĥāżırlardur اٝنا ,ٝنا  aśllarıdur 

maǾnā ħaŧā söylerse aňa ħaŧālu dime ķanla ŧolmuş şehįd olsa anı yuma. Zįrā ki anuň nuŧķı 

iħtiyārından degüldür belki ġalebe-i Ǿaşķ anda vücūddan eŝer ķomayup bi‟l-cümle maĥv u 

ŧams idüp nāŧıķ u ĥākim olmuşdur pes Ǿāşıķuň ķavl ü fiǾli muŧlaķ Ǿaşķdur Ǿuķalāya ķıyāsla 

bu delüdür küfr söyler dime inkāra ve gümāna düşme çünki bāzārından bį-ħabersin 

                                                           
783

 Müslim, Kader. 17. Hadisin manası: “Kulların kalpleri rahman olan Allah’ın iki parmağı arasındadır.” 
784

 bį-ķarārlıġın görüp cünūnuňa ĥükm ider zįrā Ǿaķl meydān-ı Ǿaşķdan kūr u ker: - S1, - S2, - S3.  
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bilmedigüň mesǿeleye cehlle fetvā virüp 
785

 ŧıbaķınca kendüňi fāş الا ٌاء كؼَ أُهء ٌاء ظ٘ٞٗٚ

etme ve bir gün ĥażret-i Ǿamm-i ekremimiz ve şeyħ-i efħamımız şemsü’d-dāreyn 

mıśķālu’l-ķasvet ve’r-reyn ĥażretleri bendelerine nuśĥla buyurur ki hįç bir kişi kendüňden 

kem bilüp inkār etme ki keme eyü iǾtiķād etseň żararuň yoķ eyüye kem iǾtiķād etmiş 

bulunursaň nažarlarından düşersin raĥmet-i ĥaķdan mehcūrsın pes her kişiyi Ħıżr bil şāyed 

gördügüň ehl-i dil ola pes ٓٞذٞا هثَ إ ذٔٞذٞا
786

  ŧıbaķınca bunlar ki seyf-i Ǿaşķile pür-ĥūn-ı 

şehįd olalar anları sāyir nāsuň mevtāsına ķıyāsla [119a] cismlerin yumaň ki şehįde aĥkām-ı 

žāhire-i mevtādan techįz ü tekfįn lāzım degüldür ki anlar muǾāflardur śāfį bāŧın ķaldıķları 

çün žāhir aĥvālle meŝūl olmazlar zįrā anlar žāhirlerin maĥv u mensį ķılmışlardur sen de 

žāhirleri ile muķayyed olma ki anlar ŧaĥāreti şerǾde žāhir olmayan ile ki buyurur  

  ـٕٞ ٤ِٜكإ نا او اب ا٤ُٝرهٌد   

    ا٣ٖ ـطا او ٔك ٔٞاب ا٤ُٝرهٌد            

Ķan şehįdlere śudan yigdür ve bu ħaŧā yüz śavābdan yigdir zįrā ol ķan ķıyāmetde anlara 

yüz aķlıġıdur 
787

اظٞاف ٤ٚٞن ـٙه ذٍهغ ٠هاٍ ءّ إ انٝاغ اُّٜكاء ك  yaǾnį  ا ّٓ ذ٤ٍه ٖٓ اُعّ٘ح ؼ٤س ِاءخ ٝا

اظٞاف ٤ٚٞن ـٙه ٠ِٜكاء أُؽثرٚ كٌِْٜ ك
788

 bunlar ĥaşre dek cinānda cevelān iderler ve bilgil ki 

bu žāhir şehįdler ecsām şehįdleridür yed-i kefere vü fecere vü sāŧįyyi ile ĥayāt-ı 

ĥayvāniyyei [ĥayāt-ı] ŧayyibe-i insāniyyeye degişmişlerdür ammā riyāżetle şühūd kesb 

iden şühedā-i maǾneviyyelerdür anlar rūĥ-i insānįlerin ifnā ķılup rūĥ-i iżāfįi raĥmānįye 

degişmişlerdür ve įmān-ı bi’l-ġāybların Ǿayāna degişmişlerdür nūrānį vü žulmānį ĥicāblar 

cism-i şühūdlarına ĥāǿil olamaz pes küşte-i dest-i ġaffār olanlar ki žāhiren ħaŧā görilen 

aĥvāl cümle ħalķuň yüz śavābından evlādur zįrā işleri ĥükm-i Ǿaşķladur anlar ĥaķįķatde 

ħaŧādan maǾśūmlardur.   

و ػّن ٠ًه٣ىاٗ ٟذٞ ت٤ي ـٞان     

و ػّن     ٠چٚ ٤ٓكاٗ ٠ذٞ تعى ٗآ           

٠تعى ٗآ ism-i fāǾildür yā ħiŧābiçündür ًه٣ىإ ‟deki bā ٖٓ maǾnāsınadur  ٓ٠وظى ٗا  dimekdür. 

٤ٓ٠كاٗ  mużāriǾüň muħāŧabıdur maǾnā sen cüzǿį ħˇārlıķla Ǿaşķdan ķaçıcısın sen bir namdan 

ġayrı Ǿaşķdan ne bilürsin yaǾnį Ǿār u nāmūs u Ǿırż ġavġāsından ķurtulup ve Ǿaşķuň meźellet 

virmesine teslįm olmayınca Ǿilm-i Ǿaşķdan ħabįr olamazsın [119b] eger Ǿaşķ nedür ŧuya 

                                                           
785

 Anlamı: “Kişinin fiili kötü olunca zanları da kötü olur.” 
786

 Uysal, age., s. 539. Hadisin manası: “Ölmeden önce ölünüz.”  
787

 Müslim, İmare, 33. Hadisin manası: “Şehitlerin ruhları yeşil kuşların bedenlerine girerler ve cennette 

gezerler.”   
788

 Anlamı: “Cennette dilediklere yere uçarlar. Sevgi şehitlerine gelince onların da hepsi yeşil kuşların 

bedenindedir.” 
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idüň belāsından ķaçmayup belki śafā bilüp pençe-i şįre düşmüş āhū gibi dest-i Ǿaşķda 

maķhūr u musaħħar u fermān-ber o[la]yduň ki buyurur  

ٍ ظّها ـٞٗ  ّٝ تٞق ٠ػّن او ا   

تٞق ٠ذا ًه٣ىق اٌٗٚ ت٤هٝٗ           

ǾAşķ evvelden niçün ķan dökicidür tā ķaça bįrūnįler ŧaşra yaǾnį Ǿaşķuň mebdeǿi ķan 

dökicilikdür ve ķapıcılıķ ve cellādlıķdur tā ki āl-i Ǿaşķa intisāba lāyıķ olmayan ħāricįler 

ķorķup ķaçalar rāh-ı Ǿaşķ ŧālib-i muħliśe tenhā ķala ve dediler هللا ذغ تؼكق اٗلاي  ٠اُطهم اُ

اُفال٣ن
789

‟dur bu cümlenüň aķrebi ve eslemi rāh-ı Ǿaşķdur 
790

 اُؽّة ٤ٌِٝرٚ ٝٔاٍ أُؽثٞب

ŧıbaķınca ŧarįķ-i ĥaķķı yaňılan maķśada iremez Cāmį  

تؽكا ؿ٤ه ػّن ٤ٍٗد ٟنٙ ٛك    

ٍّالّ ػِ    ٟذاتغ اُٜك ٠ًلر٤ْ ٝاُ     

Bu yolı bulanuň mübtedįsi evvel ķademde dünyāvį ve uħrevį murādlarına ulaşur meger 

istemeye baǾde maǾnā Ǿālemi açılup maķśad-ı aķśāyı ŧuyup ġayrullāhdan uśanur hįç 

maķśadı ķalmaz ve bu maķām eri zebān-ı ĥālle terennüm ider ki  

  Şimdi hįç ġam yemezüz virmese maķśūdumuz el 

  Ber-murād olmaġı bilmezüz ne śanurduķ evvel   

Pes bį-telbįs olan Ǿāşıķ ُا ّٕ ٠نتّي أُ٘رٜ ٠ٝا
791

 
792

هللا ذ٤ٕه االٓٞن ٠اال اُ ٝا٤ُٚ أُهظغ ٝا٤ُٕٔه
793

 sırrın 

ŧuyup aķśā-yı meyl-i rabbü’l-erbāb olup sāyirinden ķaçar müǿmin śanemden ķaçduġı gibi 

ve mübtedįye ibtidāda gerçe Ǿaşķ ħūnį ve āteşį görinür ammā ŝebāŧ bulana nār-ı Ħalįl gibi 

gülzār olur ol celāline gösterdügi rūĥuň yolı çalusı olan ħayālāt-ı fāsidei maĥv u 

iĥrāķçündür tā aradan nāşį ķalķup Ǿāşıķ tecellį-i cemāle mažhar olup ve elŧāf-ı bį-

kerānuňdan utanup n’olaydı geçen Ǿömrümi daħi şāh-ı Ǿaşķuň ķulluķunda ħarcanup bu 

saǾādetlere muķaddemce ire idüm [120a] diyü pişmān ola ve egerçi her insānuň rūĥı 

şerbet-i Ǿaşķa Ǿaŧşāndur ammā ŧarįķ-i žulmāt şerbeti anı āb-ı ĥayātdan maĥrūm ider çün 

Ǿināyetle rūĥ ħˇābdan uyanup çerāġ-ı hidā[y]et ve āfitāb-ı maǾrifetle āb-ı ĥayāt-ı Ǿaşķa yol 

bula ŧiryāk-i cehli kendüni ne Ǿizzetden mehcūr etmiş ve ġam u nedāmet ü meźelletle 

istiġfār idüp nār-ı Ǿaşķla ol ĥicābları tedrįcle yaķa ve illā sermāye-i Ǿömri bilmeyüp 

gerekmeze ħarcayan ĥaşrda aǾmā ķoyuser كانظؼ٘ا ٗؼَٔ ٔاُؽا
794

 diyüp fāyidesiz Ǿöźr ü 

behāne iderler. 

                                                           
789

 Anlamı: “Allah’a ulaştıran yollar yaratılmışların nefesleri kadardır.”  
790

 Manası: “Sevmek sevgiliye kavuşma vesilesidir.” 
791

 Necm, 53/42. Ayetin manası: “Şüphesiz en son varış Rabbinedir.” 
792

 Âli İmrân, 3/28. Ayetin manası: “Dönüş yalnız Allah’adır.” 
793

 Şûrâ, 42/53. Ayetin manası: “…İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah’a döner.”  
794

 Secde 32/12. Ayetin manası: “…Artık şimdi bizi (dünyaya) döndür ki, salih amel işleyelim…” 
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         ػّن ٔك ٗاو ٝ اٌرٌثان ٍٛد   

ا٣ك تكٌد ٠ػّن تا ٔك ٗاو ٓ      

ǾAşķuň yüz nāzı ve tekebbürlügi vardur Ǿaşķ yüz nāzla ele girer yaǾnį Ǿaşķ ġāyetle Ǿazįz ü 

nāzenįn ve şāh-ı mekān u mekįndür yüz nāz]
795

 u kibriyāsı vardur zįrā iki cihānuň 

sulŧānlıġı ve dil ü cānuň ebedį vü cāvidānlıġı anuňladur.  

Ne ķadar nāz iderseň cāna minnet güzelim  

Nāzdur emtiǾa-i ĥüsn ü cemāle çü revāc  

كإ قن ًهق ػّنئنٌ٘ك ا٣ٖ ـا ٠ً      

     أٌاٗها كهَ ٌاوق قنق ػّن      

 üň’نٌك ,نٌ٘ك üň mużāriǾidür’ٌاـرٖ  ,ٌاوق kāf-ı ǾArabįnüň kesri ile çevre dimekdür ًهق

cemǾidür maǾnā ķaçan irişürler bu ķorkucılar Ǿaşķuň eŧrāfına ki gögi yer düzer bu Ǿaşķuň 

derdi yaǾnį Ǿaşķ-ı bülend-himmet ve śāĥib-i şecāǾat ve lāubālį cān u cihāndan geçmiş 

Ǿuşşāķa mensūbdur ħavf u recā ve ķabż u basŧ esįrleri eŧrāf-ı Ǿaşķa ŧolaşamazlar zįrā ķıŧǾa  

   ًاٗكن٣ٖ نٙ ًّرٚ ت٤ٍانٗك ههتإ ِٔا   

ŧıbaķınca ol yolda kimi yaralu ve kimi ölmüş yaturlar anı görüp ol yola gitmege cigerdār 

gerek ve cenāb-ı Ǿizzet ٖ٤٘ٓ ف ا٤ُٝاءٙ كال ذفاكْٞٛ ٝـاكٕٞ إ ً٘رْ ٓٞٔ ّٞ اّٗٔا لٌُْ ا٤ُّطإ ٣ف
796

‟de  ْٕ  ا

teşkįkiyye remzin ŧuyanlar şeyŧāndan belki cemįǾ māsivāllādan ķorķmaġı küfr bilürler ve 

hįç bir nesneye tenezzül etmezler zįrā yedi ķat gök Ǿāşıķ-ı Ǿālį-himmetüň maķāmına göre 

ednā-pāye vü esfel-maķāmdur ki Ǿarż ĥāki gibidür [120b]  

Göňül alçaķ da dise Ǿāşıķı çignetme śaķın  

Āsmān burcıdurur Ǿāşıķuň alçaķ didügi  

Yāħūd Ǿāşıķ ki kimyā-yı
797

 cevher-i Ǿaşķ-ı ħāliśe mālik ola nažar u irādetiyle tebdįl-i 

aǾyāna mālik olur semmi tiryāķ ve ħalli Ǿasel ħāmı puħte ve žulmeti nūr ider ve alçaķı 

yüksek yüksegi alçaķ ider imdi meclisine mülāzemetle ķalbine giregör tā arż-ı 

beşeriyyetüňi āsmān-ı Ǿālįşān idüp her burcı bir āfitāb-ı Ǿālem-tāba maŧlaǾ düşe ve esfeliye 

ve žulmetden ķurtulup ٖنققٗاٙ اٌلَ ٌاك٤ِ ّْ ش
798

‟den śoňra 
799

 ŧıbaķınca įmān-ı ĥaķįķį ااّل اُم٣ٖ آ٘ٞا

ehlinden olup ķullar içinde mümtāz u müsellem ü müŝtesnā olasın.  

   ذٞ ٌٖٓ ذٜك٣ك او ًّرٖ ًٚ ٖٓ     

ٚٔ وانّ تفٕٞ ـٞتّرٖ          ذّ٘

                                                           
795

 Nāz: - S1, - S2, - S3.  
796

 Âli İmrân, 3/175. Ayetin manası: “O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan 

korkmayın, eğer mü’min iseniz, benden korkun.” 
797

 kimyā-yı: kimyā S1, - S2, - S3.  
798

 Tîn, 95/5. Ayetin manası: “Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.”  
799

 Tîn, 95/6. Ayetin manası: “Ancak iman edenler dışındadır…”  
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 depelenmişdür maǾnā sen ķorķutma ًّرٚ żamm-ı kāf-ı ǾArabile depelemekdür ًّرٖ

depelenmekden meni ki men iňleyici śuśuzam kendü ķanıma yaǾnį Ǿaşķuň śıfatı Ǿāşıķ-ı 

küştįlükdür diyü ķorķutma beni ki Ǿaşķuň ĥaķįķatin ŧuymuşumdur ve mevtümden ĥayāt-ı 

cāvidānı görmüşümdür anuňiçün ķanıma śuśuzam ki bir cān-ı fānį virüp yüz biň cān-ı bāķį 

alam.  

  Naķd-ı vücūdı Şeyħį Ǿaşķa degişmek ister  

  Geçmezligine baķma bir kerre ide bāzārı  

 

ٚٔ ههتإ ال         ػاِوْ ٖٓ ًّر

  ظإ ٖٓ ذٞترٌٚ ٚثَ تال    

ًٚ gāh edāt-ı zamān da olur gāh edāt-ı mekān da olur ٌٚـٞات gibi ammā zamānįligi 

meşhūrdur maǾnā men Ǿāşıķam depelenmişem ve lānuň ķurbānıyam menüm cānum ŧabl-ı 

belānuň nevbet-gehidür yaǾnį ejdehā-yı dü-serdür ki bir demde Ǿāşıķuň demin alup ُٓغ ٠  

هللا 
800

demine irgürür yāħūd Źülfiķār-ı ǾAlį’dür ki vücūd-ı nefs-i kāfireye sancılup Ǿālįye 

ķaldırur ve teşhįr ider tā اُوٕاْ ؼ٤ٞج ٠ٌُْٝ ك
801
  ŧıbaķınca mevtinde ĥayāt-ı yezdānį bula 

yāħūd miķrāż-ı ķahr-ı Ħudā’dur ki nefs ü sivā fikri ki beyt-i ķalbe muttaśıl idi 
802

 ٝذثرَّ ا٤ُٚ

ĥükmünce ol efkārdan nefse inķıŧāǾ virüp َٕاٗلَٕ اذ ٖٓ
803

 ŧıbaķınca Ǿaźāb-ı ķaŧįǾadan 

ķurtula ve ol miķrāż-ı [121a] mūriŝ-i iķrāż Ǿāķıbet dünyāda beķā žann iden nefs-i cāhileye 

ķabā-yı fenā kese ve sūzen-i vaĥdet aňa libās-ı taķvā-yı ِ٠ال ٣ث
804
  dike tā dāreynde ħaźelān 

u Ǿuryānlıkdan ķurtula ĥāśılı ĥażret-i mollā dimek ister ki ben ki ālāt-ı Ǿaşķuň 

müstehlikiyüm ki niheng-i lāĥūt ĥayāt-ı ĥayvānįyemi māhį-i yūnus gibi yuŧup beni 

mütelāşį ķıldı ve benüm cānum zaħm u Ǿanā ŧablınuň nevbetgāhıdur ki bu devrde cümle 

Ǿāşıķlaruň nevbet-i fenāsı benden urılur ki men emįr-i evliyā ve serdār-ı aśfiyāyum 

dimekdür.  

            ٠ذٞ كٍهقٙٔ ال٣ن ا٣ٖ قّ ٤ٗ   

      ٠ًهچٚ ٤ٗ ٠تا ٌِه ٓوهٕٝ ٤ٗ    

Sen ŧoňmuşsın bu dem āteşine lāyıķ degilsin şükrle muķārin degülsin egerçi ķamışsın yaǾnį 

yaş aġac ve yaş kömür gibi Ǿālem-i ħumūda varmışsın ķızġun çıra gibi yanmaġa lāyıķıyyet 

ve ķābiliyyet ķazanmaduň dem-i āteşįn-i Ǿaşķa lāyıķ degülsin ve śūretį ādem olup Ǿaşķı 

                                                           
800

 El-Aclûnî, age., II, s. 156. Anlamı: “Allah benimledir.” 
801

 Bakara, 2/179. Ayetin manası: “Kısasta sizin için hayat vardır…” Ayetin aslı şu şekildedir: “ اُوٕاْ  ٠ٌُْٝ ك

 ”ؼ٤اج
802

 Muzzemmil, 73/8. Ayetin manası: “…O’na yönel.” 
803

 Anlamı: “Kim ayrılırsa kavuşur.”  
804

 Tâhâ, 20/120. Ayetin manası: “…sona ermeyecek.” 
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bulmayan şeker bitirmez ķamuşa beňzer bu iki śıfatlu ādem ْاؼٍٖ ذو٣ٞ
805

’den ħāricdür ki 

ĥayvāndur zįrā insāna ُٝوك ًّهٓ٘ا
806
  keremini Ǿaşķ sebebi ile śūret-i Ĥaķ’la ķıyāmı iledür 

yaǾnį esmā vü śıfāt-ı Ĥaķķ’a mažhar ve ālet olması iledür ve her ki Ǿulüvv-i himmetle 

āyinesin mihr-i Ǿaşķa müteveccih ķıla anuň ĥarāreti ile ħāmlıgı puħtelige tebdįl olup zerre-i 

füsürde-i vücūdı şemsiyyet taĥśįl ider ve Ǿāleme żiyā-efzā vü cihān-ārā olur pes Ǿuşşāķuň 

ġayrından tefāvütleri yaş pelid ile ķızġun çıra vü ney-şeker ile ķaśb-ı berrį tefāvüti gibidür 

ki yābān ķamuşı dįvār-ı sicne ve oda yaķmaķdan ġayra yaramaz ammā ney-şeker zerrįn 

kāselerde leb-i meĥābįbe ulaşur pes ٝهٞقٛا اُ٘اي
807

 ŧıbaķınca cehennem ŧopraķı ŧutruķı 

olmaķdan ħalāś dilerseň bunda vücūduňı sükker-i Ǿaşķ-ı ilāhįye žarf idegör.  

 ٌفد ذه ِك ت٘ك ٖٓ ا وپ٘ك ذٞ   

  ػّوها ّٗ٘اـد قاّٗٔ٘ك ذٞ       

 bā-i ǾArabį’le zencįr ǾAcemįle naśįĥat u vaǾž maǾnāsınadur maǾnā ķatıraķdur benüm ت٘ك 

pāy-bendüm senüň vaǾžuňdan Ǿaşķı ŧuymadı senüň bilici Ǿaķluň maĥrūmluġuň yetmez mi 

ki ِٜٚٓا ظ ّٝ أُهء ػك
808

 ŧıbaķınca beni de menǾ idersin yaǾnį Ǿaşķ beni şeş cihetden eyle 

baġladı ki Ǿālem-i vaǾž olsa bir ķılın ķoparamaz zįrā ķalb [121b] pādişāhdur aǾžā bendeleri 

gibi ve Ǿaskeri gibidür pādişāh ķanda gitse ħadem ü ħaşem ve ķullar da anda gider. Li-

muĥarririhi  

Aśl olan ķalbi viren maĥbūbına
809

 

Sāyir aǾžā da gider maŧlūbına  

 

Fehm ķıl ķulluķda Ǿużvuň bir yeder  

Aňlayana bu simāǾuň sır yeder  

Anuňiçün 
810

ّٕ أُؽّة ػٖ اُؼٓؽٙ اٍ ك٠ ْٔٔمّ ر٠٘ إُ٘ػ ٌُٖ ٍُد أٌؼٚ ا  buyurdılar ĥikāyet ĥażret-i 

Mollā Şems-i Tebrįz ķuddise sırruhumā ile mülāķāt olup Mollā şūriş ü ġavġāyla meşhūr 

olduķda baǾż Ǿulemā nuśĥ itdiler Ǿaķluňı devşür semtüňi niçün bıraķduň dediler Mollā da 

her birin ĥaķįķatle ilzām etdi velį inkār u himmete lāyıķların ceźb idüp tevbekār ve hem-

derd oldılar ammā bū Lehebvār bed-aśl ĥāsidler ki ħuffāş gibi żiyā-i ĥaķįķatden bį-behre 

idiler inkārla āteş-i ĥırmānda ķaldılar ve cemāǾat-ı erbābü’l-ĥased َ ٖٓ ٍٓكك٠ ظ٤كٛا ؼث
811

   

                                                           
805

 Tîn, 95/4. Ayetin manası: “…en güzel şekilde…” 
806

 İsrâ, 17/70. Ayetin manası: “Andolsun şerefli kıldık…” 
807

 Bakara, 2/24. Ayetin manası: “…yakıtı insanlar…” 
808

 Anlamı: Manası: “Kişi bilmediği şeye düşmandır.” 
809

 Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün 
810

 Armutçuoğlu, age., s. 26. İmam Busîrî’nin Kaside-i Bürde’sinin 11. beyti. Anlamı: Candan öğüt verirsin 

lâkin duyamıyorum! Âşık katında zîra müsâvî medh u zemi.” 
811

 Tebbet (Mesed), 111/5. Ayetin manası: “…boynunda bir ip olduğu hâlde”  
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gürūhundan oldılar anlarla žarįfāne deprenüp muǾārażalaşmadı belki fehmleri ķadar cevāb 

buyurdı ki benüm bendüm sizüň pendüňüzden ķavįdür ki bend-i Ǿaşķ filleri ķıl ile yeder ve 

arslānları kedi ider  

Çekdi bu bār-girānı mecnūn  

Eyledi silsile-i Ǿaşķ zebūn  

Ve [aşķı]
812

 taǾrifle bilünür śanup eŧibbā ħasta-dil olduķlariçün maraż didiler ve ĥükemā 

Ǿaşķ bir cevher-i mücerreddür nažar u simāǿla artar cimāǾla gider didiler ve kimi de  ٗانذؽهم

ٓاٌٟٞ أُؽثٞب
813
  ve kimi de ّٚاُفهٝض ػٖ اُثّه٣

814
 dediler ve kimi de 

815
 ٛ٘ي االٌران ًّٝق االٌهان

kimi muķaddimesinden kimi evsaŧından söylediler her kişi uġraduġı ve bildügi ķadar 

söyledi nārı
816

 ĥarāret ü yübūsetinden ķarı beyāż ve bürūdetinden bildükleri gibi Ǿaşķı 

Ǿunśūriyyātdan śandılar Ǿaķlla bilmek diledükleriçün ĥaķįķate ve müntehāsına yetemediler 

Ǿaşķ ħod-Ǿanāśırdan ħāric ve kitāblarda noķŧası yoķ ve taǾrįfi muĥāl zįrā cins ü faślı 

bilinmez bir keyfiyyet-i bį-keyfdür ancaķ ser-güźeşt lafžı ile taǾrįf mümkindür ki başından 

geçen bilür ammā Ǿuşşāķ riyāżet ü iĥtirāķ u fenāyla ve ehline ħıźmetle ve ceźble rüsūmları 

mużmaĥil olup 
817

 emrine imtiŝālen vezįr-i Ǿaşķ şāh-ı ĥaķįķate vesįle-i ٝاترـٞا ا٤ُٚ ا٤ٌُِٞح

vuślat ve Burāķ gibi sebeb-i ķaŧǾ-ı merāĥil ü vāsıŧa-i ķarįb ķılup Ǿaşķa ulaşup ĥaķįķatin 

ŧuydılar ammā maǾşūķuň görünmek murād etmedügi kimselere sırr-ı Ǿaşķı açamadılar ve 

bir maķāma vardılar ki [122a] semendervār āteş-i Ǿaşķ āşiyānları oldı ve ŧabǾ-ı 

beşeriyyeden ve evśāf-ı Ǿunśuriyyeden çıķup ve Ǿaşķuň ġayrıdan müstaġnį olup aǾyān-ı 

ħalķa Ǿaşķ-ı ġayrıçün tekebbürlük śatdılar (…) tevāżuǾ etdiler li-muĥarririhi  

  Yazmamışlardur kitāba hįç Ǿaşķuň sırrını
818

  

Seyr ider ķalbden ķulūba bir güherdür ķıymeti  

 

 إ ٚهف ًٚ ]ػّن[ ٠ٓ اكىٝق قنق   

 تٞ ـ٤٘لٚ ِاكؼ٠ قن٠ٌ ٌٗهق                      

 artmaķ ve arturmaķdur ol ŧaraf ki Ǿaşķ derd arturdı İmām-ı AǾžam u ŞāfiǾį dersi اكىٝقٕ

oķutmadı yaǾnį her şeyǿüň mülk eger melekūtda bir žāhiri ve bir bāŧını vardur Ǿaşķ Ǿilmüň 

bāŧınıdur Ǿaşķuň da bāŧını maǾrifet ü şühūd u ĥayretdür žāhiri şerįǾat ve ŧarįķatdür ĥażret-i 

                                                           
812

 aşķı: - S1, - S2, - S3.  
813

 Anlamı: “Sevgili dışındakileri yakan bir ateş” 
814

 Anlamı: “İnsanlıktan çıkma.” 
815

 Anlamı: “Orada örtüler var ve sırları ortaya çıkaranlar var.”  
816

 nārı: nār s1, - S2, - S3.  
817

 Mâide, 5/35. Ayetin manası: “…O’na yaklaşmaya vesile arayın…”  
818

 Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün 
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Ķurǿān bu ikisin cāmiǾdür ĥażret-i Ǿaleyhi’s-selām liyāķate göre kime žāhirin kime bāŧının 

kime ikisin de ögretdi ve dįn ħıdmeti kemāl bulup ħıdmetine Ǿarż isteyü maħdūm-ı muŧlaķa 

gitdi baǾde ħulefā-i rāşidįn ve eǿimme-i müctehidįn gelüp hażret-i Ķurǿān ve ĥadįŝi tefsįr ü 

tenķįr idüp iǾtiķādāt u Ǿibādāt Ǿilmleri ve vaǾd u Ǿıydı bildürdiler ve ŧarįķ-i ehl-i sünneti 

farķ-ı đālle şübehātından arıtdılar ammā taķvįm-i žāhir-i şerǾle meǿmūr olduķlariçün 

ĥaķāyıķ-ı Ǿilm-i esmāyı ٝنأ٣د نت٠ّ تؼ٤ٖ نت٠ّ ٝك٠ اؼٍٖ ٔٞنج
819

 sırrını ifşā etmediler 

bilmediklerinden degül belki ižhārla meǿmūr olmaduķları içün ķalbleri ol Ǿilmi śaķladılar 

ki CaǾfer-i Śādıķ buyurur 
820

 li-muĥarririhi Ǿafā ا٠ٗ الًرْ ٖٓ ػ٠ِٔ ظٞاٛهٙ ٠ً ال٣هاٙ لٝ ٝظٜي ك٤لر٘٘ا

Ǿanhüm  

 ِاكغ ٗؼٔإ ٝاؼٔك ٓاُي إٓ قن٠ٌ ٌٗهق  

٤ٌُٚ  إٓ قّن تٜا٠٣ ٛه ٠ٌ٣ قن ٤ٌ٘ٚ ًهق                                     

                                                                

ammā Ǿulemā-i rāsiħįnden baǾż selāŧįn ki ķara yüzüm yollarına ħāk olsun mecmaǾü’l-

baĥreyn olup ĥażret-i Ķurǿān ve ĥadįŝüň hem žāhirin hem  ٖا٠ُ ٌثؼح اتط
821

 bāŧınuň tecerrüd-

i rūĥāniyye ile kesb idüp ķalbleri Ǿarş-ı pür-nūr ve baĥr-i mescūr ve beyt-i maǾmūr u raķķ-ı 

menşūr oldı ve āb-ı ĥayāt-ı fenādan içdükleriçün Ħıżr-ı vaķt olup Ǿilm-i ledünni keşf 

etdiler ٔىح ًإٌُٔ٘ٞ ال٣ؼِٜٔا ااّل اُؼِٔاء تاهلل ٝإ ك٠ اُوهإ ٤ًٜ
822

 gürūhundan olup Ǿālem-i rabbānį ve 

mirǿāt-ı sulŧānį ve nefeĥāt-ı ħamr-ı yezdānį olup إ هلل ِهاتا اػكٙ ال٤ُٝأىٚ ال اِهتٞا ٜٓ٘ا ٚاتٞا
823

 

ŧıbaķınca ĥayāt-ı ŧayyibe buldılar ve Ǿaşķ anlaruň Ǿāriyetį ve ħayālį varlıķların [122b] 

yaķup şarāb-ı Ǿaşķa sāķį ve Ǿaşķla bāķį oldılar ve iki cihān ve on sekiz biň Ǿālem 

eŧv[ā]rından el yuyup maǾşūķdan ġayrıdan göz yumup müstehlek-i ġayb-ı hüvviyet ve 

müstaġraķ-i baĥr-i ĥayret oldılar  ٕٔ ًٝإ هللا ُْٝ ٣ٌٖ ٓؼٚ ٠ِٔ ٝا٥ٕ ًٔا ًا
824

 vücūdı ile müteĥaķķıķ 

olup beķā-i ebede irdiler ammā müctehidįn rađiyallāhu Ǿanhüm ecmaǾįnüň śadedleri 

nižām-ı žāhir-i Ǿālem olmaġın mirżā-yı derd-i Ǿaşķa maǾcūn-ı vaĥdetden śunmadılar.  

     ِهغ ػّن ان ٖٓ ت٣ٌْٞ تهقٝاّ   

 ٔك ه٤آد تٌمنق ٣ٖٝ ٗاذٔاّ       

 dimekdür maǾnā Ǿaşķ ٝا٣ٖ ِهغ dür’ٝا٣ٖ aślı ٣ٖٝ maǾnāsınadur ػ٠ِ ,ته eger maǾnāsınadur ان

şerĥini ger men müdām söyleyim yüz ķıyāmet geçe bu dükenmeye yaǾnį Ǿaşķa āħir ü 

                                                           
819

 Anlamı: “Rabbimi Rabbimin gözüyle ve en güzel şekilde gördüm.” 
820

 Anlamı: “Ben ilmimin cevherlerini gizliyorum ki hiç kimse onları senin yüzünde görüp de büyüsüne 

kapılmasın.” 
821

 Anlamı: “Yedi karnı vardır.” 
822

 Anlamı: “Kuran’da saklanmış bir takım şekiller vardır ki onları ancak Allah’ı hakkıyla bilenler bilir.” 
823

 Anlamı: “Allah Teâlâ Hazretleri’nin evliyası için hazırlamış olduğu bir şarab vardır ki, onu içtikleri zaman 

sarhoş olurlar.” 
824

 Anlamı: “Allah vardı onunla birlikte hiçbir şey yokken. Şimdi de aynen öyledir.”  
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nihāyet olmaduġiçün şerĥ-i Ǿaşķa da ĥadd u ġāyet yoķdur eger źerrāt-ı mevcūdāt ķadar 

lisānum da olsa ve niçe yüz biň faslında bir noķŧası Ǿayāna gelmeye ki buyurur  ٕهَ ُٞ ًا

اُثؽه ٓكاقا أٌُِاخ نت٠ّ ُ٘لم اُثؽه هثَ إ ذ٘لم ًِٔاخ نت٠ّ
825

 buyurur zįrā Ǿaşķ muĥabbetullāhdur yaǾnį 

śıfatullāhdur Ķurǿān da sıfatullāhdur.  

    واٌٗٚ ذان٣ؿ ه٤آرها ؼك ٌد   

  ؼك ًعا اٗعاًٚ ٝٔق ا٣ىقٌد           

Zįrā tārįħ-i ķıyāmete ĥad vardur ĥad ķanı anda ki vaśf-ı Ĥaķ ola zįrā ķıyāmetüň ĥaddini 

baǾżılar delāǿil-i iķnāǾiyye ile yazmışlardur İmām Suyūŧį ve ġayrı gibi ve baǾż Ǿalāyim-i 

žāhiresi daħi vardur ki niçesi mevcūd olmuşdur tafśįli Meśābįĥ ve Ķurŧubį’de ve ġayrıda 

meźkūrdur ammā Ǿaşķ-ı evvel ü āħir ve žāhir ü bāŧın ve ezelį vü Ǿažįm ve muĥįŧ
826

 [123a] ü 

ezelį vü ebedį Allāh’uň vaśfıdur aňa mebdeǿ ü intihā yoķdur pes kemāli ile bilinmesi 

muĥāldür ve beyān olunması daħi muĥāldür.  

       ا٣ٖ ٤ِ٘كٟ ٓٞت٣ٞٔد ًَٞ تاق   

  اب ؼ٤ٞاٍٗد ـٞنقٟ َٗٞ تاق          

 maǾnā bu sözüm işitdüň vücūduňda her ķıluň saňa ķulaġ ٓٞتٟٔٞ ذٞ ذها ًَٞ تاق yaǾnį ٓٞت٣ٞٔد

olsun ve āb-ı ĥayātdur içdüň nūş olsun yaǾnį ٝذؼ٤ٜا الٕ ٝاػ٤ح
827

 minvālince bu nuŧk-ı yezdānı 

ve bu süħan-ı raĥmānı cān ķulaġı ile işitdüňse tenüňde her źerreň yüz ķulaġ olsun. 

Külliyetüňi bu semāǾa ħarc olsun ġayrıdan ferāġ olsun tā bu āb-ı ĥayāt-ı meǾānįyi içmekle 

rūĥuň ĥayy-ı bāķį ola anuňiçün buyurur.  

     اب ؼ٤ٞإ ـٕٞ ٓفٞ ا٣ٖ نا ٌؽٖ   

 نٝغ ٗٞ ت٤ٖ قن ذٖ ؼهف ًٜٖ       

 emrdür ًٜٚ٘ ve ًٖٜ eskidür. MaǾnā āb-ı ĥayvān di buňa söz ت٤ٖ nehydür ٓفٕٞ emrdür ـٕٞ

dime. Eski ĥarfün teninde yeňi cān görür. yaǾnį 
828

 ŧıbaķınca benüm ٓا ٣٘طن ػٖ اُٜٟٞ

vücūdumda bu nuŧķ-ı ilāhį söyleyen ĥaķįķat-i Muĥammediyyedür ki žarf-ı āb-ı ĥayāt-i 

ilāhiyyedür yoķsa hevāǿ-i hevādan degüldür. Pes bu ĥayāt-ı cān-ı evliyā ve ġıdā-yı rūĥ-ı 

aśfiyādur buna söz dime āb-ı ĥayvān di ki rūĥuňa żamm iderseň tāze cān virür pertev-i 

raĥmān bulursın. Ve esrār-ı Ķurǿān’ı tuyup cān içip de cānān bulursuň ve ölmeden 

ķurtulup 
829

ٕٓ٘ٞ ال٣ٔٞذٕٞ   .gürūhundan olursın أُٞٔ

   ا٣ٖ ٗٚ ٗعْ اٌد ٝٗٚ نٍِٓد ٝٗٚ ـٞاب   

                                                           
825

 Kehf, 18/109. Ayetin manası: “De ki: “Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa Rabbimin 

sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi…”   
826

 Muĥįŧ: muĥįŧ ü Meśābįĥ’üň Melāĥim’de muĥįŧ S1, - S2, - S3.  
827

 Hâkka, 69/12.  Ayetin manası: “…işiten kulaklar onu bellesin diye.” 
828

 Necm, 53/3. Ayetin manası: “O, nefis arzusu ile konuşmaz.” 
829

 Anlamı: “Müminler ölmezler.” 
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 ٝؼ٠ ؼن ٝهللا اػِْ تإُٞاب             

Bu Ǿilm ne kevkebdür ne remmālluķdur ne düşdür ĥaķķuň vaĥy-i kerįmidür ŝevābı ol yeg 

bilür yaǾnį rūĥ-ı iżāfįyem ve ĥaķįķāt-i Muĥammedįyem ki ben anda fenā ve anuňla beķā 

bulmuşamdur ve anuňla üc meǾānįye miǾrāc-ı rūĥānį ķılmışamdur ve medrese-i lāhūtda 

[123b] 
830

ى كال ذ٠ٍ٘ئٌ٘وه كاٝؼ٠ ا٠ُ ػثكٙ ٓا اٝؼ٠ 
831

 dersini üstād-ı muŧlaķdan oķumuşamdur. Ve 

levĥa-i ķalbimde bu sebaķları evvel yazup anda ĥaķāyıķ u fāyiķ Ǿulūmı ve esrār-ı ledünni 

derc etmişimdür. Her ki benim [gibi]
832

 Ķurǿān’ı śāĥibinden oķumaķ iste[r]se çeşmini 

ġayra nažardan ve ķalbini ġayra muĥabbetden ve ķulaġın ġayra ıśġādan ve dilini lafždan 

kesüp bu aǾżā ve külliyetin śıfā[t]-ı semǾ ü ķudret ü baśar ve Ǿilm-i Ĥaķda maĥv eylesün tā 

ت٠ ٣ٍٔغ ٝت٠ ٣ثٕه ٝت٠ ٣٘طن
833

 hükmünce semǾ-i ĥaķla süħan-ı Ĥaķķı işidüp üźn-i Ĥaķla 

diňlesün ve lisān-ı Ĥaķla söylesün ve śıfat-ı Ǿaşķ ve muhabbet-i ilāhiyye ile sevsün ve 

sevilsün ĥāśılı varlıġı bi‟l-cümle ālāt-ı Ĥaķ olmaġa ihtimām eylesün ve illā bu ħalķ-ı 

Muĥammedį ve bu şįme-i Muĥammediyye ve sįret-i Aĥmediyye śūret ü ķālile vücūd bulur 

degüldür ve āb-ı ĥayāt-ı Ǿaşķ ve rāyiĥa-i rūĥ-ı ilāhį rāygān ele girer degüldür ve rāygān-ı 

āb-ı ĥayāt dil-i mürdegān olan Ǿaşķ u dimāġında sedd-i kibri defǾ iden rāyiĥa-i maĥv u fenā 

ele girmek mümkin degüldür. ُا ظهٟ هكّ اُوِْ تاالٌٍٗانا ّٔ ٠ ٛ٘ا هاٍ ٠ُ هٟٞ اُثاٍ اُّ٘اٚوٕٞ ك٠ ٔهغ اهٍٞ كِ

ل٤ٖٗ اُوك٤ٌٖ أٍُ٘ٞت٤ٖ ا٠ُ ـكٓح اُوكٝي أُرؼاٍ ػظ ك٠ تؽه ؼو٤وح اُؽاٍ ٝؼ٢ ػ٢ِ ؼث٤ة لٝاُعٔاٍ  اُف٤اٍ ػ٠٘ أُٞٔ

ٍّٔاء ٝ ّٟ ٠ٍِء ظاء ُْٝ ذؼهف ٓا اُؼهٖ ٝٓا اُ ث٤ح اُر٢ ُْ ذلوٚ ال ّٕ ٓا ٝاُعالٍ كوِد ٓفاٚثا ُؼكم ت٤ر٢ ا٣ّٜا اُّ٘لً اُ

اُل٘اء ٝٓا اُثواء إ اٚٔؼد ك٤ٜا ٝنكود ن٤٘د ٝ٘ؽٌد ٝإ ذّكق ػ٤ِي ت٤ٌد ٝؿٙثد ُْٝ ذؼهف ٖٓ اٗد شْ ذكّػ٠ 

 [124a] ٓؼهكح نتّي ٝاٗٔا انٌِي ا٠ُ ٛمٙ اُكان اُلا٤ٗح ٝظؼِي ٤٘لا ك٤ٜا ُرٌٍة ك٤ٜا أُؼهكح تؽوا٣ن اال٤ِاء كٖٔ اٝنق

َّ إُِٔؽح شْ ذهى اُثؽس ػٜ٘ا  َّ ا٠ُ ٓؽ ٝذّاؿَ ت٘ؼٜٔا كوك ٤٘غ أُطِة ٢ٍٗٝ أُٔانب ٝذعاَٛ تأُِعاء ٖٓ ٓؽ

ٌٜا ِٝكّٛا ٓها٣ا ُِ٘ؼْ االـه٣ّٝح ًٔا هاٍ ٝذِي  ٝأُٜهب ٝهللا ذغ ظؼَ ٗؼْ اُك٤ٗا ٌٝهٝنٛا آصاال ُِ٘ؼْ االـه٣ٝح ٝتٞٔ

ِرٞإ ٣رؼظ تاُوهإ اُؼظ٤ْ االٓصاٍ ٗٙهتٜا ُِ٘اي ُؼِْٜ ٣رلٌهٕٝ كٖٔ ُْ ٣رلٌه ك٤ٔا ػا٣٘ٚ ٖٝٓ ُْ ٣رؼظ تٔا ِاٛكٙ ٤ًق ٣

 َّ َّ ٖٓ ظ كؼ٤ِي تٔالوٓح ٖٓ ٣هق ظٔاؼي ٣ٝى٣ػ ظِٜي ٣ٝٔؽٞ لٗثي ٣ٝطهق ؿلِري اػ٠٘ ٓكغ أُؽثٞب اُمٟ تعالُٚ ظ

ٖٓ االػ٤إ ٝتعٔاُٚ اظَٔ اُؽٞن ٝاُـِٔإ ٔٞنخ االٍٗإ ًراب ٔؽا٣ق اال٤ِاء ظِك اُوهإ 
834

ٝٔ٘كهح االٌٔاء 

                                                           
830

 A’lâ, 87/6. Ayetin manası: “Sana Kuran'ı biz okutacağız ve asla unutmayacaksın.” 
831

 Necm, 53/10. Ayetin manası: “Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi.” 
832

 Gibi: - S1,- S2, -S3.  
833

 Buhârî, Rikak 38. Hadis-i kudsinin manası: “ …benimle duyar benimle görür benimle konuşur.” 
834

 Anlamı: “Yazma konusunda bir süre inkisara uğrayınca, hafızası güçlü, hayal aleminde dolaşan Allah’a 

hizmete kendini adamış sufi-meşrep birtakım kimseler bana dediler ki hakikat denizine dal, cemal ve celal 

sahibi habibini zikret. Ben de kendime seslenerek şöyle dedim: Ey hiçbir şeyi düşünemeyen, yer, gök, fena, 

beka nedir bilmeyen sabi nefsim. Dünyaya tamah edip rahat edince onu arkadaş edindin, ondan razı oldun. 

Güldün, dünya sana ağır gelince ağladın ve öfkelendin. Kim olduğunu bilmediğin hâlde Rabbini bildiğini 

iddia ettin. Rabbin seni bu fâni dünyaya gönderdi, seni orada misafir kıldı. Bunu eşyanın hakikatini bilesin 

diye yaptı. Kim bir yerden maslahat yerine getirilir, sonra da oradaki arayışlarını terkederse, dünyanın 

nimetleriyle meşgul olursa istenileni zayi eder; hedefi unutur. Sığınacağı ve varacağı menzilden cahil kalır. 

Allah teala dünya nimetlerini ve sevinlerini ahiret nimetlerine benzetmiştir. Dünya sıkıntılarını da uhrevî 
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 ey nefs-i dūn Muĥammed Musŧafā mirǿātına nažar eyle evvelā ki anuň nūr Ǿilmi اُؽ٠ٍ٘ اػ٠٘

kendü ĥaķįķatüň ŧuyup śāniyen aňa uyup zümre-i śāliĥįn ü merĥūmįnden olasın belki 

źerre-i himmeti münǾakis olursa nūr-ı āfitāb saňa rüşd ide ve ķaŧre-i himmeti śorulursa 

ĥasret-i ĥarāret baĥr-i semāya çıķup inzāl-i eşk ide didükde ilhām oldı ki anuňla 

münāsebete biđāǾa gerek ol cānibe lāyıķ sermāye senüň vücūduňda bulunmaķ  اػّى ٖٓ ٓؿ

 mālikseň ve arıtmalıķ ile derbān-ı bāb-ı şefāǾat ve gürbe-i beyt-i bereket ü niǾmet اُثـٖٞ

olup anuň tedāĥüline müteşebbih ü muķallid olasın denildükde murād ettüm ki baĥr-i (...) 

Muĥammediyyeden cevāhir iħrāc idüp sulŧānlardan ĥallice şeb-çerāġ yaķam ġavvāś 

olmadımsa bāri tācir-i cevher-fürūş olam pes feresle cüzǿįce münāsebetümüz olduġı eclden 

ħāŧıra oldı ki baĥr-i meŝnevįde birķac beyt iħrāc idüp terceme itdüm ve (…) āyāt u 

eĥādįŝüň kütüb-i siyerde olan [124b] muǾcizātuň śaĥįĥü’l-münaķ ŝemįnü’l-bahālarından 

iħrāc idüp tercemeye żamm itdüm baǾde nazar idüvem gördüm niçe kimseler ķaddesallāhu 

sırruhu’l-Ǿazįz Meŝnevį-i Şerįfi iħtiśār idüp ebvāb-ı fuśūl ile fihris-meǿāl ħuśūśan Sįne-çāk 

ĥażretleri bir laŧįf nüsħa intiĥāb idüp baǾde Dervįş Ǿİlmį ĥażretleri şerĥ etmişler ve iki üc 

nüsħa-i muħtaśıra daħi gördüm her biri bir semtile intiĥāb etmişler lākin bu ķadar (…) sırr-

ı vaĥdet-i Muĥammediyyeden daħi bir miķdār iħrāc idüp Ǿaķd-ı (…) żamm etmediler. 

Nažm-ı Meŝnevį’de murād ħod taśavvufdur taśavvufdan murād  ٤اء ّٙ ػ٘ك ٤ِف٘ا أًُّ اُكان٣ٖ ٝاُ

ُِٔ٘ى٤ُٖ ٓؼهكح ٓا ٌَُ ٍِئ ٝ ِٜٞق ٓهظغ ًَ ؼآك ٝؼ٠
835

 pes vāsıŧa-i žuhūr-ı kesret ve rābıŧa-i cūşiş-i 

baĥr-i vaĥdet olan Muĥammed Muśŧafā śallāllāhu teǾālā Ǿāleyhi ve sellem ki kendü 

mirǿātından ve cümle merāyādan mažhar-ı sırr-ı ĥaķįķatdür ki mihmān-ħāne-i ħalvet-i 

ķurbet ve bāǾiŝ-i maǾrifet-i vuślatdur ve mezkūr olan ebvāb u fuśūl-baĥrlerinüň aślı ve 

Ǿummānı ve muĥįŧ-i bį-kerānıdur ve muķaddimetü’l-vuśūl ve sebebü’ž-žuhūr ve’l-ĥuśūldür 

belki anuň şarāb-ı şeker-(…) ve tāmü’l-leźźeti yanında baĥr-i muĥįŧ-i serāb-nümā bir 

ķaŧre-i şūrįdesidür. Ve cümle (…) emvācı anuň derd-i Ǿaşķı cūş u ħurūşundan meded ve 

anuň ĥicāb-ı muĥabbeti yanında ķıbāb-ı āsmān-ı ħarāba müşerref birķac (…) sergeştelerdür 

ki śarśar-ı Ǿaşķuň ednā hareketine baķar ki gird-bād gibi her źerre-i ġubārı ġırbālle aransa 

bulunmaya ve el-ān ķıbāb-ı (…) anuň aĥcārı dü kelimeden ħālį degüldür ki bāġ-ı cihānda 

yine muĥabbet yili esmeden ħālį degüldür ve anuň derd-i Ǿaşķı ile ħarāblıka yüz ŧutan (…) 

                                                                                                                                                                                
sıkıntıların aynası yapmıştır. ‘Bu misalleri insanlara teşekkür etsinler diye veriyoruz’ buyruğunda olduğu 

gibi. Açık bir şekilde ortada olanlar üzerinde tefekkür etmeyen, gördüklerinden öğüt almayan yüce 

Kuran’dan nasıl öğüt alır? Senin, seni serkeşl,ikten uzaklaştıracak, cehaletini giderecek, günahlarını silecek, 

senden gafleti uzaklaştıracak olana sımsıkı sarılman gerekir. Bu kişi yücelenlerin kendi celaliyle yüceldiği, 

güzelliği huri ve gılmanlardan daha çok olan sevgili Hz. Peygamber’dir.”  
835

 Anlamı: “İki yurdun güneşi, iki menzilin ziyası şeyhimize göre her şeyin bilgisi diri olan ve öven herkeste 

bulunur.” 



258 
 

dil-i derdmendāna Ǿarş-ı aǾžam reşk ider tārem-i bālā ġam-ı ġamdan inzāl-i eşk ider  ٖٗؽ

ُٕٞ ا٥ـهٕٝ ّٝ اال
836

 ŧıbaķınca ve ٖٝاقّ ت٤ٖ أُاء ٝ اُّط٤ ً ً٘د ٗث٤ّا
837

 ĥükmünce ol [125a] beşer ü 

enbiyā mucįbü’-daǾvā li-Ǿilmi ve’r-rūĥāniyye cümleden sābıķdur ٓا ـِن هللا ن ٍ ّٝ ٝؼ٠ا
838

 bu 

şāhdur 
839

 minvālince bi-ĥasebi’s-sebiyye ve’l-Ǿaliyye cümleden ُٝٞالى ُٔا ذٌٕٞ ك٠ إٌُٞ ًأىٖ

muķaddem ü fāyiķdür ve ħilķat cihetinden cümleden cism ü pākterdür ve Tāhā tefsįrinde 

ehl-i siyer yaǾnį ػ٤ة َّ تاُّطاٛه آٖ ً
840

 buyurdılar ve ħulķ cihetinden ٓوكٌا ٖٓ ٤ِة ْٝٛ ٝن٣ة ٝ 

aǾžam u aĥsendür ki 
841

 ve risālet cihetinden cümleden eşref ü ekmel ü tām اٗي ُؼ٢ِ ـِن ػظ٤ْ

ve marżį ü şamil ü nāsıħ ü Ǿālįdür ve nübüvvetine şāĥid hazret-i eśdaķu’ş-şāhidįn ki leff ü 

neşr-i müretteb ile bu āyāta nažar eyle  ُ٤ّٞ أًِد ٌُْ ق٣ٌْ٘ ٝ اذٔٔد ػ٤ٌِْ ٗؼٔر٠ ٝن٤٘د ٌُْ االٌالّ ا

ق٣٘ا
842

 , ٝٓا انٌِ٘اى ااّل نؼٔح ُِؼا٤ُٖٔ
843
   ve ًِٚ ٖ٤ُظٜهٙ ػ٠ِ اُك٣ّ

844
ٝٓا انٌِ٘اى ااّل ًاكح ُِّ٘اي 

845
  ve nažar-

ı ٖاال نؼٔح ُِؼا٤ُٔ‟de Ǿālem māsivāllāh iken Ǿālemini cemǾ getürdügi Ǿulemāya besdür ki 

enbiyā vü evliyā daħi nūr-ı raĥmeti ve çerāġ andan yaķdılar ًٝل٠ تاهلل ٤ِٜكاً دمحم نٌٍٞ هللا
846
ٝهللا  

٣ؼِْ اّٗي ُهٌُٞٚ
847
ٝٓا دمحم ااّل نٌٍٞ 

848
  ve muǾcizesi cümleden ķāŧıǾdur  كإ ً٘رْ ك٠ ن٣ة ٓٔا ّٗىُ٘ا ػ٠ِ

ػثكٗا كاذٞا تٍٞنج ٖٓ ٓصِٚ
849

 ve kerāmeti hemeden şerįfdür ki źātına izafet idüp dedi 
850

 ٟ ٌثؽإ اُم

 ve menzili cümleden rāfiǾdür ki اٌهٟ تؼثكٙ
851

ّْ قٗا كرك٠ُّ كٌإ هاب ه٤ٌٖٞ اٝ اق٠ٗ  ve ķuvveti ve ش

tevekküli cümleden ekŝerdür ki هللا ٓؼ٘ا ّٕ الذؽىٕ ا
852

 ve edeb ü himmeti (…) ٓا واؽ اُثٕه ٝٓا

ٚـ٠
853

 ve Ǿirfānda cümleden aǾrefdür ki 
854

 dedi ve اٗا اػٌِْٔ تاهلل ٝاـّاًْ
855

ٓا ػهك٘اى  buyurdı 

Ǿirfānlarına şāhiddür ki ĥaķįķāt-i Ǿirfān Ǿirfānına daħi vücūd virmeyüp 
856

 ال٣ؼهف هللا ااّل هللا

                                                           
836

 Anlamı: Biz sondan gelenlerin öncesiyiz. 
837

 El-Aclûnî, age., II, s. 121. Anlamı: “Hz. Âdem suyla balçık arasındayken ben yine peygamberdim.” 
838

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Uysal, age., s. 40-421. Anlamı: “Allah’ın ilk yarattığı ruhumdur.” 
839

 Anlamı: “Sen olmasaydın kainatta olan hiçbir şey olmazdı.” 
840

 Anlamı: Bütün kusurlardan, kederlerden, şüphelerden arınmış, her türlü ayıptan emindir. 
841

 Kalem, 68/4. Ayetin manası: “Şüphesiz sen büyük bir ahlaka sahipsindir.” 
842

 Mâide, 5/3. Ayetin manası: “…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve 

sizin için din olarak İslâm’ı seçtim…” 
843

 Enbiyâ, 21/107. Ayetin manası: “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”  
844

 Fetih, 48/28. Ayetin manası: “…bütün dinlere üstün kılmak için…” 
845

 Sebe, 34/28. Ayetin manası: “Biz, seni ancak bütün insanlara gönderdik…” 
846

 Fetih, 48/28-29. Ayetin manası: “…Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah’ın Resûlüdür…” 
847

 Munâfikûn, 63/1. Ayetin manası: “…sen elbette Allah’ın peygamberisin…” 
848

 Âli İmrân, 3/144. Ayetin manası: “Muhammed, ancak bir peygamberdir…” 
849

 Bakara, 2/ 23. Ayetin manası: “Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede 

iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin…” 
850

 İsrâ, 17/1. Ayetin manası: “O kulunu [Hz. Muhammed] geceleyin yürüttü…” 
851

 Necm, 8-9. Ayetin manası: “Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (Peygambere olan 

mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.”  
852

 Tevbe, 9/40. Ayetin manası: “…Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber… 
853

 Necm, 53/17. Ayetin manası: “Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.”  
854

 Buharî, Edep, 72; Müslim, Fedail, 127. Hadisin manası: “Ben sizin Allah’ı en iyi bileniniz ve en çok 

korkanınızım.”  
855

 Mehmet Yılmaz, age., s. 117. Anlamı: “Seni bilemedik.”  
856

 Anlamı: “Allah’ın ancak layıkıyla Allah bilir.” 
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minvālince yine seni bilen senlügüňdür ve māye-i śıfat-ı Ǿilmüňdür diyü Ǿöźr ü ižĥār-ı 

Ǿaczdür [125b] ve Ǿurefāya ħafį degüldür ki ĥażret-i Kelįmün Ǿaleyhi’s-sellem 
857

ان٠ٗ اٗظه 

ان٠ٗ ؼوا٣ن اال٤ِاء ًٔا٠ٛ buyurduġı ile hażret-i ĥabįbüň ا٤ُي
858

  buyurduġunda kemāl-i 

Ǿirfānlarına delālet-i kāfįye vardur ki bu kelām rüǿyeti edeb ü remzile ŧalebdür egerçi ikisi 

de Ǿinde’l-ŧāǿife ŧāleb-i rüǿyetdür ًّٚٗا dimekdür ki şems-i źātuňa beşer gözi baķmaķ lāyıķ 

degüldür ve ŧāķat getüremez ķāyilüm ki mažhar-ı evśāfum olan çe vü çūnundan ve birūn u 

derūnundan śıfātuňı tecellį iden yaǾnį ĥaķāyıķ āyinelerinde inǾikās-ı nūr vechüňi görem ve 

cümle āyinede ĥayy u ķayyūm śıfatınla žuhūruňı şühūd etmek baňa besdür dimiş olur. 

Anuňiçün kümmel-i ǾArab ve İbn ǾAbbās ػا٣ٖ هللا ظٜهج
859

 diyü eyitdiler ammā muħālefetiyle 

bu ķuluň taŧbįķi ol kitābdan ŧaleb oluna ve fenāsı eblaġdur ki ٌِْهَ اّٗٔا اٗا تّه ٓص
860

 ve ķurbı 

ve taĥķįķi [cümleden] [e]kmeldür ki 
861

اّٗا ًل٤٘اى  vaķt ü nuśreti aķherdür ki ٠ُ ٓغ هللا

٣ٖئأٍُرٜى
862

 
863

ٝهللا ٣ؼٕٔي ٖٓ اُّ٘اي ve Ǿiśmeti aĥkemdür ki ك٤ٌٍل٤ٌْٜ هللا
864

 ve ümmeti efđaldür 

ki ً٘رْ ـ٤ه آح
865

ًٝمُي ظؼِ٘اًْ آحً ًٌٝطا 
866

ٝـ٤ه االٓٞن اٌٝطٜا 
867

 ve aśĥābı efđaldür ve maķāmları 

meydān-ı rıżāda ve śaĥrā-yı śıdķda erfaǾdur ki ٍّٕٞاتوٕٞ اُٝٔىي أُوّهت ٍّاتوٕٞ اُ اُ
868
ٍّاتوٕٞ االُٕٝٞ   ٝاُ

ا٠ُ هُٞٚ ن٠٘ هللا ػْٜ٘ ٝن٘ٞا ػ٘ٚ
869

اقهٕٞ  ّٕ ٝاُٝٔىي ْٛ اُ
870

 źürriyetine muĥabbet cümle 

aĥvālimizden ve aǾmālimizden yigdür هَ ال أٌىٌِْ ػ٤ِٚ اظًها اال أُٞقّج ك٠ اُوهت٠
871
  ve gerçe 

872
٠ِٗٞ ّٙ  gibi ĥadįŝ-i nehy-āmįz ve menǾ-engįz daħi maĥallindedür ammā bunuň الذطه٠ٗٝ الذل

gibi ĥadįŝlerde ĥażret-i Ǿaleyhi’s-selāmı kemāl-i Ǿilm ü Ǿirfān ve kemāl-i maĥv u 

fenālarındandur ki ٌُْٜهَ اّٗٔا اٗا تّه ٓصٌِْ ٣ٞؼ٠ ا٠ُ اٗٔا ا
873

 emrine imtiŝālendür ve ķāśįde-i 

bürįdede İmām Buśįrį raĥimehu ĥażretlerinüň  

ٓا اقػرٚ إُّ٘انٟ ك٠ ٗث٤ّْٜقع     

                                                           
857

 A’râf, 7/143. Ayetin manası: “…Bana (kendini) göster; seni göreyim!... 
858

 Aliyyül-Kârî, age., 8, 3453. “Bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster.” 
859

 Anlamı: “Allah’ı açıkça gördü.” 
860

 Fussilet, 41/6. Ayetin manası: “De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım.” 
861

 El-Aclûnî, age., II, s. 156. Anlamı: “Allah benimledir.” 
862

 Hicr, 15/95. Ayetin manası: “(Seninle) alay edenlere karşı biz sana yeteriz.” 
863

 Bakara, 2/137. Ayetin manası: “…Onlara karşı Allah sana yeter…” 
864

 Mâide, 5/67. Ayetin manası: “…Allah seni insanlardan koruyacaktır…” 
865

 Âli İmrân, 3/110. Ayetin manası: “Siz en hayırlı ümmetsiniz…” 
866

 Bakara, 2/143. Ayetin manası: “İşte böylece sizi mutedil bir millet kıldık…” 
867

 El-Aclûnî, age., I, s. 346. Hadisin manası: “İşlerin en hayırlısı vasat (orta) olandır.”  
868

 Vâkıa, 56/10-11. Ayetin manası: “(Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler. İşte bunlar, (Allah'a) en 

yakın olanlardır.” 
869

 Tevbe, 9/100. Ayetin manası: “(İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile 

onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır.” 
870

 Hucurât, 49/15; Haşr, 59/8. Ayetin manası: “…İşte doğru olanlar bunlardır.” 
871

 Şûrâ, 42/23. Ayetin manası: “…De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret 

istemiyorum…” 
872

 Anlamı: “Hristiyanların beni övdüğü gibi beni övmeyin, gereğinden fazla saygı duymayın.” 
873

 Fussilet, 41/6. Ayetin manası: “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilâhınızın bir tek İlâh 

olduğu vahy olunuyor…” 
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874

   ٝاؼٌْ تٔا ِٔىد ٓكؼا ك٤ٚ ٝاؼرٌْ

[126a] beytinde įmā vardur ki ıŧrā vü tafđįlden ĥaźer Įsāya naśaranuň didügin dime tafđįlde 

ol mertebe ĥarāmdur bāķį neķada[r] ögseň cāyizdür dimekdür ًٔا ال ٣فل٠ ػ٠ِ اُث٤د yāħūd 

ĥażretüň kemāl-i ıŧrā vü tafđįlden nehy-i şerįfi ĥaķįķat-i Muĥammediyyesin fehm ü idrāke 

lāyıķ olmayanlardan sırr-ı ĥaķįķat-i vāĥid-bįn iĥfā içün ola lākin meydān-ı Ǿaşķda iħtiyār 

Ǿaşķda olmaġın Ǿaķluň iħtiyārı yoķdur ħuśūśan medĥ-i maǾşūķda ħuśūśan maĥbūb-ı ħudā 

Muĥammed Muśŧafā vaśfında ħuśūśan maĥbūb-ı muŧlaķuň maĥbūb-ħāne-i ĥāśiyyeti 

yoķdur āyāt-ı keŝrete (…) vaśf itmiş ola ve maǾnāları da żāhir ü naśś ola ħafį müşkil ü 

müǿevvel olmaya ve kendüleri de Ǿaleyhi’-selām ٝاالـه٣ٖ ٠ُ ٓغ هللا ٝهد ٝاٗا اكَٙ اال٤ُٝ ٖ  

ٝالكفه
875

 dimiş ola pes taŧbįķ-i tām żāhir oldı ki cenāb-ı ħāne-i lāhūti maĥbūbınuň ĥaķįķat 

yüzin aġyārdan śaķınup göstermedi ve göremedüklerini iǾlāmen ْٝٛ ال٣ثٕهٕٝ
876
  didi ammā 

ol vech-i ĥaķįķati görmege lāyıķ olanlar gördiler ki anlar içün 
877

ا٠ٗ كوك نأ٠ٗ ؼوًآٖ ن  didi 

yaǾnį beni śūretim görenler görmedi ve düşde şühūd idenler etmedi benim śūretim śıfat-ı 

ĥaķdur bu yüzüm degüldür bu yüzüm vücūdumuň niķābıdur beni gören görmedi beni 

gören oldur ki mirǿāt-i źātullāh olan vech-i iżāfįmi her şeyǿde şühūd ide ve Ǿayān ide ki her 

şeyǿüň varlıġı menim ki nūr-ı basįŧim ve şems-i Ǿālem-tāb-ı nūr-ı feyżimde bir źerre ve 

baĥr-i muĥįŧ baĥr-i vaśf-ı muĥįŧimden bir reşĥa vü ķaŧredür baǾde žuhūr ide ki ol żįyā-yı 

baśįŧüň müntehį vü māverāsı şems-i źāt ve āfitāb-ı ĥaķįķat imiş pes enfüs ü āfāķda şühūd 

ide ki her görünen ĥaķ imiş daħi aǾyān [126b] vücūda gelmişler imiş ًٔا هاٍ ٌ٘ه٣ْٜ ا٣ر٘ا ك٠  

االكام ٝك٠ اٗلٍْٜ ؼر٠ ٣رث٤ٖ ُْٜ اٗٚ اُؽن
878

اٟ ٣ؼِٕٔٞ إ ؼو٤وح ٓاك٠ االكام ٝاالٗلً ٛٞ اُؽن  
879

 imdi 

ümmet-i Muĥammed’üň her birinüň ĥālince bir şühūdı vardur hįç sırsuz ser yoķdur. Pes 

Ķurǿān’da ve ġayrı kütübde olan evśāf-ı rāciha-i Muĥammediye’i iħfāya mecāl yoķdur ki 

güneş balçıķa setr olmaz fil ķıl ile yedilmez ħuśūśan Ǿuşşāķdan eslāfımız ki ķara yüzüm 

yollarına ħāk olsun bį-iħtiyār ĥüsn-bahā-i maĥbūb-ı Ħudā ve ĥilye-i Muĥammed 

Muśŧafā’yçün esfār yazmışlar. Pes bu müflis-i bį-dil ve beste-i pā-bend-i āb u gil meydān-ı 

Ǿilm ü Ǿirfāndan piyāde ve śaĥrā-yı ŧāǾat u taķvāda fütāde ĥaste-dillerüň (…) ve bį-liyāķat 

                                                           
874

 Armutçuoğlu, age., s. 44. Busîrî’nin Kaside-i Bürde’sinin 43. Beyti. Anlamı: “İsâ’ya Nasârâ’nın 

dediklerin deme de, Velvele ver cihâna gönlünce et medhini!”  
875

 El-Aclûnî, age., II, s. 156. Anlamı: “Ben önceki ve sonrakilerin en hayırlısıyım. Ama övünmek yok.” 
876

 A’râf, 7/198. Ayetin manası: “…ve onlar görmezler.” 
877

 Buhârî, Tabir, 10; Müslim, Rüya, 2. Hadisin manası: “Beni rüyada görengerçekten görmüştür.” 
878

 Fussilet, 41/53. Ayetin manası: “İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki 

onun (Kuran'ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun…” 
879

 Ayetin anlamını şöyle açıklamış: “Yani ufuklarda ve nefislerinde var olsn şeylerin hakikatinin gerçek 

olduğunu bilsinler.”  
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bühtān-nām ķazananlaruň alçaķı cenāb-ı ĥaķķa lāyıķ bir źerre ħıźmet bulamayup fermānda 

vü dermān  içün dermānda iken ĥażret-i Verrāķ’uň 

 ظ٠ٗٞ٘ تهت٠ ٓم ٓكؼد ؼث٤ثٚ

٣ٍا ٓػ ػثكا ُْ ذلكٙ أُٞاػظ     

ŧıbaķınca ٓؼرهف تاُوٕٞن
880

 iken kemāl-i kereme istināden maĥż-ı iĥsān u śamįm ü Ǿayn u 

ġufrāna iǾtimāden 
881

ذوكّ ٣ا ٝؼ٤ك ٓؽثر٠ (…) olmaķ ricāsına ٓـرهم ٖٓ اُثؽٞن
882

 mıśrāǾı geldi 

medĥ ħuśūśunda yazılan ķaśāyid-i varāķiyyedendür baǾde ħāŧıra bu doġdı ki bu nice 

demdür śarf u naħv ve fıķh u meǾāniye baǾżı resāǿil nāmında yazduġuň hevācise ve 

müŧālaǾa śanduguň vesāvise taśnįf nāmın urduň cümle söz söylenüp bir güzelüň ĥüsn ü 

aħlāķında yazılmaķ revā mıdur ve bir ķac manķır içün bir şāǾir ne zaĥmetler çeker sen daħi 

çekseň saňa daħi ħazįnedür ġanįyy-i muŧlaķ ŧarafından Ǿirfān-ı vicdān naķdinden bir 

nesnecük virmeyeler mi ve etmegi acdan esirgerler mi ĥuśūśan ĥażret-i cevād-ı kerįm 

[127a] ol ħazįnedāra ٍّأىَ كال ذٜ٘ه ا اُ ّٓ ا ا٤ُر٤ْ كال ذوٜه ٝا ّٓ كا
883

 dise yetįmi ve bį-kesi ol maĥzenden 

bir cüzǿį nesne ile yoķlamayalar mı ve ne eksile ki dirįġ ideler mi dedüm.  

  Ey cümle baş tācı  

  Źerreň cihān ħarācı  

  Şeyħį düşübdür acı  

  Acuňdur etmek ister  

Ħāśśa senüň memdūĥuň  ol server-i enbiyā ve rehber-i evliyā mütemekkįn-i müttekā-

yı ٍُٝٞف ٣ؼط٤ي نتّي كره٠٘
884
  mekįn-i mekān-ı 

885
 ًإ ve bihterįn-i tācirān-ı bāzār-ı ٖٓ ًإ هلل 

ُٚ  
886

هللا ve śadr-nişįn-śuffe-i 
887

ٚ  ve mażhar-ı sırr-ı  كَ ؼر٠ اؼثّٚال٣ىاٍ ػثكٟ تروهب ا٠ُ تاُ٘ٞا  كالا اؼثثر

ً٘د ٌٔؼٚ ٝتٕهٙ ٣ٝكٙ ٍُٝاٗٚ كث٠ ٣ٍٔغ ٝت٠ ٣ثٕه٠ٗٝ ٣ٍٔغ ٝت٠ ٣ثطُ
888
  sırr-i įcād-ı ħalāyıķ ve 

maĥbūb-ı ĥażret-i ħālıķ şemǾ-i şebistān-ı cāy-ı 
889

ات٤د  ve zįnet-i meclis-i اٍُالّ ػ٤ِي ا٣ّٜا اُ٘ث٠ّ 

                                                           
880

 Anlamı: “kusurları itiraf eden” 
881

 Anlamı: “denizlerde boğulan” 
882

 Anlamı: “Allah buyrudu ki biricik habibim bana yaklaş.”  
883

 Duhâ, 93/9-10. Ayetlerin manası: “Öyleyse sakın öksüze kötü muamele etme; ve sakın bir şey isteyeni 

azarlama.” 
884

 Duhâ, 93/5. Ayetin manası: “Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.”  
885

 El-Aclûnî, age., II, s. 243. Hadisin manası: “Her kim Allah için olursa…” 
886

 El-Aclûnî, age., II, s. 243. Hadisin manası: “…Allah da onun için olur.” 
887

 Anlamı: “O kulum benimle söyler, benimle işitir, benimle görür, benimle elini uzatıp iş yapar.”  
888

 Buhârî, Rikak 38. Hadisin manası: “Kulum ben onu sevinceye dek nafilelerle bana yaklaşmaya devam 

eder. Ben onu sevince işiten kulağı, gören gözü, tutan eli olurum.” 
889

 Tahiyyat Duası. Anlamı: “Allah’ın selamı senin üzerine olsun…” 
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ػ٘ك نت٠ ٣طؼ٠٘ٔ ٝ ٣ٍو٠٘٤
890
  tāb-ı mişkāt-ı demhā-yı evliyā ĥallāl-i müşkilāt-ı Ǿulemā vü eśfiyā 

ola anuň ve anuň mitĥati  

  اػك ٓكؼٚ إ اُوِٞب ذؽرٚ   

 تاٝٔاكح ذع٠ِ الا ٠ٛ ذٕكٙ          

mefhūmunca jengār-ı ķulūbuň taħliye ve tecliye ve taśfiyesine bāǾiŝ ola lā-cerem baĥr-i 

Meŝnevį’de birķaç beyt bahāne düşüp tercümeye şürūǾ olundı ve her beyti bir maĥalden 

alup ve her mücelledden bir ķac beyt alınup münāsebetle bir rişteye nažm olundı.  

   ػّن ظِٞك تؽهنا ٓاٗ٘ك ق٣ي   

 ػّن ِا٣ك ًٞٛها ٓاٗ٘ك ن٣ي    

ǾAcemde ق٣ي kesr-i dalla çölmekdür maǾnā Ǿaşķ ķaynadur źikrleri çölmek gibi Ǿaşķ eridür 

aşındurur ŧaġları ķum gibi yaǾnį māye-i ĥubb ve riyāĥ-ı Ǿaşķ ki ٣ؽثّْٜ ٝ ٣ؽثّْٜٞٗ 
891
اؼثثد إ      

اػهف
892

 ŧıbaķınca śıfat-ı ķadįme-i źāt-ı ĥaķdur deryālaruň da [127b] cūşişi ol muĥįŧ-i 

muĥabbetüň ħurūşundandur ve mevci de ٖٔاُه٣ػ ٖٓ ٗلً اُهؼ
893

 ĥadįŝ üzere Ǿaşķdandur ve 

Ǿaşķ ki śıfat-ı ĥaķdur 
894

 ĥükmünce ُٞ اٗىُ٘ا ٛما اُوهإ ػ٠ِ ظثَ ُها٣رٚ ـاِؼًا ٓرٕكًّػا ٖٓ ـ٤ّح هللا

ŧaġları pāre pāre ider dedi lākin ķasvet ü ġaflet ķulı da insān-ı żaǾįf ŧaşdan ziyāde 

olduġiçün ŧaġ ve ŧaşuň götüremedügi emānet-i maǾrifeti ve vedįǾat-i Ǿaşķ u muĥabbeti 

895
 ŧıbaķınca ol beş naĥįfe taĥmįl etdiler ve ol yük altında leźźet bulanlar ٝؼِٜٔا االٍٗإ

dediler ki beyt  

 تان آاٗد ذٞ ٌهًٞكه ِْٝٛ  

 ًه كإ ٖٓ ظِّٞ ٜٗ٘ك ُٝوة ظٍٜٞ    

 

 تا دمحم تٞق ػّن پاى ظلد   

تٜه ػّن اٝنا ـكا ُٞالى ًلد                         

NiǾmetullāh’da eydür ظلد żamm-ı cimile muķārin maǾnāsınadur burada murād budur 

ammā kesrle iki ķat şeyǿ ve zen ü merd murād olunur dediler maǾnā Muĥammed’le Ǿaşķ-ı 

pāk u bį-ġaraż cüft oldı anuňiçün Ħudā aňa ُٞالى dedi yaǾnį sen olmasaň bir nesne vücūda 

                                                           
890

 Ebû İshak Şâtibî, age., s. 295. Hadisin manası: “…Rabbimin yanında gecelerim, Rabbim beni yedirir 

içirir.” 
891

 Mâide, 5/54. Ayetin manası: “… Allah, sevdiği ve kendisini seven…” Ayetin aslı şu şekildedir:  ٝ ّْٜ٣ؽث"

 ٣ؽثّٞٗٚ"
892

 El-Aclûnî, age., II, s. 121. Hadisin manası: “…bilinmek istedim.” 
893

 Ahmed b. Hanbel II/268, 409, 518. Hadisin manası: “Rüzgar rahmanın nefesindendir.” 
894

 Haşr, 59/21. Ayetin manası: “Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah 

korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün…” 
895

 Ahzâb, 33/72. Ayetin manası: “…Onu insan yüklendi…” 
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gelmeyeydi dedi ve dediler ki 
896

 hadįŝ-i ً٘د ً٘ىا ٓفل٤ا كاؼثثد إ اػهف كفِود اُفِن الػهف

ķudsįsinde elif lām ahd içündür ؼِن’dan murād اٍٝ ٓاـِن هللا نٝؼ٠
897

’de ki ؼِن ‘dur yaǾnį 

Muĥammed’dür yaǾnį cenāb-ı Ǿizzet dir ki maĥbūb u maǾrūf olmak diledigüm içün 

Muĥammed’i yarattum tā ve[r]d-i cemāl-i bį-çūnuma bülbül ve mül-i muĥabbetümle lā-

yaǾķıl ve meydān-ı Ǿaķl-ı külde lebįb ve kelām-ı bā-kemālüme Ǿandelįb ola ve ٝاُفِن ٠ّ٘ٓ
898

 

ŧıbaķınca ol vesāŧetle bāķį ħlaķ yazduruldı tā ol mirǿāt-i ħāśdan ĥaķķı anlar da görüp sırr-ı 

muĥabbet şāyiǾ ola ve keŝret-i merāyā ve Ǿuşşāķ-ı ĥaķķuň vaĥdet ü maĥbūbiyyetine şāhid 

olup sırr-ı Ǿaşķ beyne’l-ħalāyıķ şāmil ü zāyiǾ ola.  

       ٓ٘ر٠ّٜ ػّن چٕٞ اتٞق كهق   

٤ٕٓ ًهق   پً ٓهٝنا و اٗث٤ا ذؽ   

[128a] ٌٓه اٝنا ,ٓهاٝنا dimekdür kemā merre. MaǾnā çünki o Ǿaşķuň yalňuz müntehāsı oldı 

anı enbiyādan taħśįś etdi yaǾni çünki ذوكّ ٣ا ٝؼ٤ك ٓؽثّر٠
899

 meydān-ı Ǿaşķda ķaŧǾ-ı merāĥil ile 

fāris-i yektā oldı ve sürǾat-i seyrine kimse yetemedi maħśūś-ı dergāh oldı zįrā anuň varduġı 

maķām-ı ٖهاب ه٤ٌٞ’e ve mekānet-i 
900

 e Ǿurūc etdi’هاب ه٤ٌٖٞ a bir kes varmadı ki ol’٠ُ ٓغ هللا

sāyir enbiyā cibāl ü arāżįde münācāt etdiler ve sāyir enbiyā ġālibā cennet ü caĥįm ve eflak 

ü aĥvālin kitābla bilüp söylediler ammā sulŧānumız hem oķudı hem miǾrācda gördi söyledi 

anuňiçün ümmet-i Muĥammed’üň įmānı ümem-i sālifeden ķavį oldı ĥattā cenāb-ı Ǿizzet 

ĥāl-ı ĥayātında ĥabįbe Ǿarż-ı cemāl-i bi’l-kemāl idüp   

   ذؤًّٗ ت٘ا ٛما اُٞٔاٍ ٝلاُِواء  

َّ اُفِن ٝاقٕ ُؼّىذ٠       ظى اُؽعة ـ

diyüp yersiz göksüz yere iletdi ki 
901

 ŧıbaķınca ٠ُ ٓغ هللا ٝهد ال٣ٍؼ٠٘ ك٤ٚ ِٓي ٓوّهب ٝال ٗث٠ّ ٓهٌَ

rüsul u melāǿikeden oraya kimse śıġmadı ve daħi ĥażret-i ĥabįbüň ismi ile kendü ismini 

Ǿarş u levĥ ü cennetde meǾan yazdı ve įmān ħuśūśunda daħi adını adından ayırana kāfir 

dedi cümle enbiyāyı aňarsa da ve maħśūś-ı ĥażret etdigiçün mülk-i risāleti anuň alnında 

bāķį ķaldı zįrā ki mülk anuň idi ġayrılarda vedįǾat gibi idi ĥattā kebįrde Beyħakį’den 

naķlen buyurup Muĥammed Ǿaleyhi’s-selām peyġamberlere daħi cin ü melegüň daħi 

peyġamberidür yaǾnį anlaruň da ħabercisidür tedebbür ve evvel ü āħir maĥkeme-i şerǾüň 

                                                           
896

 El-Aclûnî, âge., II, 121. Hadisin manası: “Ben gizli bir hazine idim; tanınmak istedim, beni tanımaları için 

mahlukatı yarattım.”  
897

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Uysal, age., s. 420-421. Anlamı: “Allah önce ruhumu yarattı.”  
898

 Anlamı: “Yaratma bendendir (bana aittir).” 
899

 Anlamı: “Biricik habibim ilerle.” 
900

 El-Aclûnî, age., II, s. 156. Anlamı: “Allah benimledir.” 
901

 El-Aclûnî, age., II, s. 156. Anlamı: Benim Allah ile öyle bir vaktim var ki o vakte ne mukarreb bir melek 

ne de neb-i Mürsel girer.” 
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ĥākimi oldur enbiyā tevvābıdur ٝٓا انٌِ٘اى ااّل ًاكح ُِّ٘اي
902

 buna şāhiddür ki enbiyā da 

nāsdandur [128b] cinden peyġamber yoķdur anuňiçün ġayrılaruň şerǾi nesħ oldı dįn-i 

Muĥammedį bāķį ķaldı ve ħażret-i Mūsā rivāyet istedükde ذها٠ٗ ُٖ
903

 dinildi ammā 

sulŧānımız Ǿaleyhi’s-selām Ümmü Hānį ħānesine istirāĥatde iken miǾrāca ve rüǿyet-i 

cemāle daǾvet olundı ve ĥażret-i İbn ǾAbbās resūli’l-kerįm śallallāhu Ǿaleyhi ve’s-sellem 

ĥażret-i ĥaķķı bir kerre cehreten ve Ǿayānen gördi der İbnü’n-Naķįbü’ş-şecerį iki kerre 

gördi dir ve įmān-ı yeǿs maķbūl degül iken ًٗٞااّل هّٞ ٣
904

 diyü istiŝnānuň vechinde dimişler 

ki ol ŧāǿife Ǿaźābı inerken görüp nām-ı Muĥammedį alınlarına yazup secdeye düşdiler 

anuňiçün Ǿaźab ķalķdı ve Cibrįle her dem Ĥażret-i Ĥaķķ 
905

-buyurdı ķaçan ki ĥażret ـق ٠ّ٘ٓ

i Ǿaleyhi’s-selām peyġamber oldı şimden giru mahbūbuma ĥıźmet itdüň ķahrumdan emįn 

ol dedi ve İsrāfįl Muĥammed Muśŧafā’dan ġayrıya inmedi ki Minhāc’da meźkūrdur. Cāmį 

ķaddesallāhu sırrahu’s-sāmį  

  ٛه كٙا٣َ ًٚ اٗث٤ا ناتٞق  

  ٛه ـٕا٣َٔ ًٚ ا٤ُٝا ناتٞق          

   

 ًه ِٞق ظِٔٚ ٓعرٔغ تاْٛ  

 ِٞق او كَٙ اؼٔك ٓاًْ   

 

Ĥikmet ü fıŧnat u mürüvvet ü Ǿilm  

Himmet_ile şecāǾat_ile ĥilm  

CemǾ idüp cümle anda ķodı vedūd  

Cümleden anı eyledi maķśūd  

كاالٗث٤اء ًِٜٔٞ اكَٙ اُٞنٟ تاُ٘ٓ ًإ اؼٔكْٛ اؼٔك اُفٕاٍ
906

ٝٓا انٌِ٘اى االنؼٔح ُِؼا٤ُٖٔ 
907

 şāhiddür ki 

ًِْٜٝ ٖٓ نٌٍٞ هللا ِٓرًٔ ػهكا ٖٓ اُثؽه اٝ نِلا ٖٓ اُك٣ّْ
908

 maǾnāsınca miyāh-ı maǾārifi her velį vü 

nebį anuň baĥr-i Ǿilminden her kes ķabı ķadar almışdur lākin baĥre naķś iremez  

   ًٝاّٗٚ ًِٔ كَٙ ْٛ ًٞاًثٜا    

 
909

٣ظٜهٕ اٗٞانٛا ُِ٘اي ك٠ اُظِْ     

                                                           
902

 Sebe, 34/28. Ayetin manası: “Biz seni bütün insanlara ancak gönderdik…” 
903

 A’râf, 7/143. Ayetin manası: “…Sen beni asla göremezsin…” 
904

 Yûnus, 10/98. Ayetin manası: “…Yunus’un kavmi müstesna…” 
905

 Anlamı: “Benden kork.” 
906

 Anlamı: “Rivayete göre bütün peygamberler takvaca üstündür. Onların övgüye en layık olanı hasletleri en 

çok övülendir (O da Hz. Muhammet’tir.) 
907

 Enbiyâ, 21/107. Ayetin manası: “(Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” 
908

 Armutçuoğlu, age., s. 42. Busîrî’nin Kaside-i Bürde’sinin 39. beyti. Anlamı: “Peygamberlerin hepsi, Allah 

Rasulü’nün dergâhından bir avuç, yahut hikmet ve fazilet yağmurlarından bir yudum su istemektedirler. 
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nuŧķunca żiyā-ı heme-muķarrebįn anuň źerre-i pertev-i cemāli ve źerre-i śadef-i kemālidür 

[129a] ammā Ǿāleme żiyā virmekle şems naķś [i]rmez ve ehl-i hadįŝ  خ ٣ٌٞق االِطه ٔٞ٣ ُْ

ؼٍ٘ٚ
910

 Ǿaleyhi‟s-selām diyü rivāyet etdiler ve bu maǾnāyı taĥķįkan buyururlar ki  ّٖٓ٘ىٙ ػ

ِه٣ي ك٠ ٓؽاٌ٘ٚ كعٞٛه اُؽٍٖ ٝؿ٤ه ٓ٘وٍْ
911

 yaǾnį Ǿālemüň güzelleri inǾikās-ı Muĥammed‟üň 

nūr-ı vechinden güzel oldılar ammā anuň ĥüsni śıfat-ı cemal-i ĥaķdur naķs u inķisāma 

maĥal olmaz  

  Dil niçe her dilberüň ĥüsnünde ĥayrān olmasun  

  ǾĀriyetdür ĥüsn-i Aĥmed’den çü ĥüsn-i her nigār  

 

   Ĥüsnüňden irer bahā cihāne  

   Maķśūd ŧapuň cihān bahāne  

 

ّْ ٓؼ٘اٙ ٝٔٞنذٚ   ؼا٢ِٔ كٜٞ اُمٟ ذ

ٟٔ اٍُْ٘           شْ أطلاٙ ؼث٤ثا تان

ŧıbaķınca cümle meǾārif ü meǾālį ve ĥüsn ü cemāli ĥażret-i ħudā bir źāt-ı efđale yaǾnį 

ĥabįbe ecmel cemǾ idüp cemāline mirǿāt-ı ħāś ve melceǿ-i ħāś ve eħaśś-ı ħavāś itdi ķıŧǾa  

  انٟ كَٙ ًَ اُّهاي ك٠ اُٞاؼك اُعً٘  

 Ŧıbaķınca cümleye serdār u ser-çeşme vü mecmaǾ itdi  

ٚٔ ٝظٚ نّب ػاُْ     ا٣٘

  ٓعٔٞػٚ كَٙ تٖ اقّ        

 ٓكغ ذٞ ؼ٤ق اٌد تاوٗكا٤ٗإ   

 ٣ًْٞ اٗكن ظٔغ نٝؼا٤ٗإ    

Senüň medĥüň ĥayfdur zindānįlere diyem. Rūĥānįler mecmaǾında maǾnā senüň medĥüň 

sicn-i dünyāda ve zindān-ı Ǿunśuriyyetde ve mahbes-i beşeriyyetde ķalup Ǿālem-i Ǿulvįden 

bį-ħaber olan dūn-himmetlere ĥayfdur zįrā anlaruň gözleri ĥayvān gözidür turābį vü tįredür 

ْٝٛ ال٣ٕ٘هٕٝ
912

 ŧıbaķınca nefsi müselmān etmeyenler seni göremezler ve ĥayvān ķulaġıylla 

maǾnā sözin dinleyemezler seni görüp işitmege ise fenāyla cisme rūĥ hükmün geydürüp 

[129b] rūĥānįlere ķarışmaķ ister ĥāķįķat-i Muĥammediyye ise sırr-ı Ǿaşķ u sırr-ı vaĥdetdür 

ve ism-i aǾžam ve vaśf-ı rabb-i aǾlemdür fenā bulmayanlara andan söz söylemeyüp metāǾı 

ucuz śatmaķ ve ziyān-ı bāzārdur ķıŧǾa  

                                                                                                                                                                                
909

 Anlamı: “Sanki o güneş gibidir, onlar da güneşin yıldızları. Karanlıkta güneşin nurları insanlar için ortaya 

çıkıyor.” 
910

 Anlamı: “Yusuf (as.)’a Hz. Peygamber’in güzelliğinin yarısı verilmiştir.”  
911

 Anlamı: “Sen onların en güzelliklerinin sebebisin ve güzelliğin cevheri, kaynağısın.” 
912

 Fussilet, 41/16. Ayetin manası: “…Onlara yardım da edilmez.” 
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اٍ ػِٔا ا٘اػٚ   ّٜ    ٖٝٓ ٍٓؿ اُع

 ٓكغ ٝ ذؼه٣لٍد ذفه٣ن ؼعاب   

 كانؿٍد اوٓكغ ٝ ذؼه٣ق اكراب           

daaĥ ü taǾrįf ĥicāb yırtmaķdur. TaǾrįfden fāriġdür āfitāb. YaǾnį cümle Ǿālemde žuhūr iden 

kemālāt u żiyālar 
913

ػ٤ِْٜ ٖٓ ٗٞنٙشْ نَ   ĥadįŝince nūr-ı Muĥammed[į]’den muķtebesdür  

  Sen bedr-i temāmı kimse görmez  

  Gözlerde egerçi var bu sevdā  

   

Ĥattā şems ü ķamer ü nücūm  

Mirǿātleri hep aňı gösterir  

 

Āyāt-ı muǾcizāt-ı cenāb-ı risāleti 

Her vaķt ħalķa barmaġla gösterir hilāl  

Ve cümle eşyāda olan ĥüsn ü cemāl ü kemāl ü Ǿulūm-ı vicdān ve revāyiĥ-i ŧayyibe ve 

leźāyiź-i laŧįfe cümle اُفِن ٢٘ٓ  ŧıbaķınca baĥr-i śıfat-ı Aĥmediyyedendür. Li-muĥarririhi  

Śafā vü Ǿilm ü ĥüsnüň muķsimidür
914

 

Şu kim bü’l-Ķāsım ile künyeti var   

Pes ٕٝٝك٠ اٗلٌٍْ اكال ذثٕه
915

 ŧıbaķınca gözüň gördügi ķulaġuň işitdügi nesneler ve görüp 

işitmesi cümle ol nūrdan müsteǾārdur imdi şemsi medĥ iden gözin öger baśįrem diyü. 

Źemm iden gözin źemm ider aǾmāyım diyü şemse hįc nesne yoķ ve hem güneş aǾmānuň 

Ǿamyın arturur nitekim pāk śu aĥcāruň ġılžet ü śalābet ü ķasvetin arturur hem baśįretleri 

kör olanlar ٕٝال٣ثٕه ْٛٝ
916

 ŧıbaķına anuňiçün göremediler imdi esirgemeli şol kimse ki 

Ǿālemüň vücūd u żiyā vü ħuśūśunda muĥtāc olduġı şemse ĥased ide  

  Ǿİlm ü Ǿirfān u ĥayāta çün senimişsen sebeb  

  Nice ķuluň olmasun ol nice ins ü cin senüň  

Ve bilmeye ki ol ĥased etdükce Allāh teǾālānuň žiyāsın daħi artura ĥasedi žulmeti kendüye 

ķala [130a] ْٗٞنٙ ُٝٞ ًهٙ اٌُاكهٕٝ ٣ه٣كٕٝ ٤ُطلٔىٞا ٗٞنهللا تاكٞاْٜٛ ٝهللا ٓر
917

  

 ـه٤ِكنا ًٚ ٤ٛط ٗثاِك ـلاَ  

 ٤ُي ـلا ِها تك٣كٕ ا٠ًٝ كرٖ ٓعاٍ  

                                                           
913

 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II. 176. Hadisin manası: “Sonra onların üzerine nurundan saçtı.” 
914

 Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Fe’ûlün 
915

 Zâriyât, 51/21. Ayetin manası: “Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz?” 
916

 A’râf, 7/198. Ayetin manası: “…oysa onlar görmezler.” 
917

 Saff, 61/8. Ayetin manası: “Onlar ağızlarıyla Allah'ın nûrunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler 

istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır.” 
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Ve denildi ki źāt-ı Aĥmed maŧlaǾ-ı Eĥadiyyetden ŧoġmuş şems-i ilāhi olduġiçün sāyesi 

yere düşmezdi ve leŧāfet ü nūrāniyyetinden cism śanmayup sinek ķonmazdı baǾżılar 

dediler ki اٗد ٠ّ٘ٓ mıśdāķınca Muĥammed žıll-ı ĥaķdur gölgenüň gölgesi olmaz baǾżılar 

dediler ki cism-i śuverįlerinüň žıllı varıdı اُقْٕ ٠ّ٘ٓ ħiŧābında žāhir ü bāŧınları maĥv olup 

tenleri rūĥ ve keŝāfetleri nūr u laŧįf oldı žıll ķalmadı ki ħaŧŧ-ı istivāda žıll görünmez 

baǾżılar dediler ki žıllı Ǿarşda ķodı anuňiçün bį-žıll idi ĥikāyet ؼٌا٣ح ٖٓ ظِٔح تٞاػس أُؼهاض 

Ǿarş-ı aǾžam cenāb-ı ĥaķķa lābe idüp ĥabįbüňi daǾvet eyle ol maĥbūb-ı ħāś bu serāy-ı 

ħāśuňda gerek ol Ǿaliyyü‟l-himmet ĥażįż ednāda lāyıķ degüldür diyü tażarruǾ etdükde 

miǾrāca daǾvet olundı emr-i miǾrāc tamām olup vedāǾ murād etdüklerinde Ǿarş ĥanįn etdi 

maĥbūbuňı benden ayırma didi pes ĥażret-i resūl cenāb-ı ĥaķdan muħayyer ķılındıķda  ٖا٣

ر٠ ّٓ ٣ٌٕٞ ا
918

 dedi Cebrāǿįl Ǿaleyhi’s-selā[m] ك٠ اُؽٙٗ   didi ĥażret-i Ǿāleyhi’s-selām eyitdi 

baňa ümmetsüz Ǿarşdan ümmetümle ĥażįż yegdür dedükde Ǿarş dedi ki bārį žıllın benden 

yādigār u eglence ķosunlar tā ĥaşr oluncaya dek baňa eglence ola andan beni mesken ide 

didükde ĥażret-i Ǿaleyhi’s-selām žıllın Ǿarşda ķodı anuňiçün bį-žıll idi.  

    هكن ذٞ تٌمِد او قنى ػوٍٞ   

  ػوَ اٗكن ِهغ ذِٞك تٞ اُلٍٙٞ          

Senüň ķadrüň derk-i Ǿuķūldan geçmiştir. Ǿaķl ki seni şerĥ etmek isteye fuđūlluķ ider ki 

Ǿaķl[a] ol maǾnā müyesser degüldür. Ammā kāmiller Ǿulüvv-i himmetile Ǿālįye Ǿurūc 

iderler dünyā-yı ednāya belki felege tenezzül etmezler belki Ǿaķl-ı cüzǿį sāĥasından geçüp 

āşiyān-ı Ǿarşda daħi eglenmeyüp [130b] Ǿālem-i ġayb-ı muŧlaķa ŧayerān iderler ve gülzār-ı 

Eĥadiyyete cevelān iderler şöyle ki bunlar Ǿarş-ı raĥmān olurlar ve śūret-i raĥmāna girerler 

ħilāf-ı ĥükemānuň ki beşer Ǿaķl maķāmından geçmez ve merātib-i mücerredāta irişmez 

didiler ammā maķām-ı Ǿaķldan geçmeyüp kendüler esfelde ķal[d]uķların ifşā etdiler 

bilmediler ki merātib-i sülūkuň ĥaddi ve maķāmātınuň Ǿaddi yoķdur ve seyr-i fillāha ġāyet 

yoķdur ve baĥr-i ilāhįye nihāyet yoķdur. Ħuśūśan ehl-i sünnet ve cemāǾat meźhebinde 

Ǿavām-ı beşer Ǿavām-ı melekden ve ħavāś-ı beşer ħavāś-ı melekden efđaldür cumhūr 

bunun üzeredür ki Ǿulemāya ħafį degüldür beşerüň ilerüce sebaķı olmasa tafđįl olmazdı 

Verrāk buyurur  

 ا٣ٔكغ ٖٓ اش٠٘ اال ُٚ ذ٘لٍٚ  

        ػ٤ِٚ ك٤ٌق أُكغ ٖٓ تؼك ٤ّٗا  

Cāmį   

ٍ ههإ    ّٝ      آٓك اُؽٔك ا

                                                           
918

 Anlamı: “Ümmetim nerede olacak?” 
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 پً اُْ او ت٠ إٓ      

yaǾnį  

  ٍ ّٝ  اُؽٔك نا تؽٞإ ا

 ٌاو اُق الّ او ٝت٤ْٔ تكٍ    

Tā nām-ı Muĥammed evvel-i Ķurǿān’da meźkūr ola. Pes لُي اٌُراب
919

’dan murād ٕاالٍٗا

ٝاُوهإ ذٞأٓإ
920

 ŧıbaķınca müsemmā-yı Muĥammedįdür ki nüsħa-i cāmiǾa-i Ķurǿāniye ve 

risāle-i muĥįŧ-i ekvāniyyedür ve Ǿulūm-ı yaķįniyye ve şühūdiyye anda ŝābitdür 
921

 الن٣ة ك٤ٚ

böyle olmasını ehl-i şühūd Ǿayānen görmüşlerdür şek yoķdur beyān isteyene 
922

ًإ ـِوٚ 

اّٗي ُؼ٠ِ ـِن ػظ٤ْ ĥadįsi ile اُوهإ
923

 āyetinüň taŧbįķi yeterdür ki Ǿažįm esmāullāhdan iken 

ħalķ-ı Muĥammedį’ye ve vaśf-ı Aĥmedįye ad virdi.  

   ٝٔق ـِن ٠ًٍ ًٚ ههإٓ ٌد  

 ـِن ناٗؼد اٝچٚ آٌاٍٗد       

Ħuśūśan baĥr-i ĥażret-i Ķurǿān ĥażret-i Muĥammed’üň ķalb-i vāsiǾinde temevvüc idüp 

cevāhir ü dürer-i Ǿulūm ve ĥaķāyıķ-ı ĥaķķa ve maǾārif-i daķāyıķa śanduķca oldı ve 

mažhar-ı ilāhį-i küllį oldı ve mücellā-yı śıfat-ı celālį vü cemālį oldı miftāĥ-ı iķfāl-i ķulūb 

oldı fātiĥ-i ebvāb-ı Ǿuyūb oldı emįn-i rümūz ve maħzen-i esrār-ı künūz oldı. Pes melekūtį 

olan Ǿaķluň Ǿilmi ol sulŧān-ı ceberūtįnüň vaśfın ne bilsün [131a] anuňiçün ŧuyanlar ِٞج ّٕ اُ

ٍّالّ ػ٤ِي ٣ا ٓعٍٜٞ اُوكن ٝاُ
924

 diyü śalāt virürlerdi ħuśūśan ĥavāss-ı ħamse-i žāhiresin ve 

ħavāss-ı ħamse-i bāŧınasın śıfat-ı ĥaķķa tebdįl iden nice medĥ ola ki buyurur  

ٚٔ اٝنا ٖٓ وظإ ٝچّْ ذٞ     ًلر

 ٖٓ ؼٞاّي ٖٝٓ ن٘اٝـّْ ذٞ  

Ĥażret-i ĥaķ aňa didi ki ben dilüňüm gözüňüm ĥavāssuňum rıżāňum ħışmınum yaǾnį  ً٘د

ٌٔؼٚ
925
اُؿ   ĥadįŝince benim śıfatım sırrınuň sen śāĥibisin belki Ǿayn-ı sırrım ve Ǿayn-ı 

śıfatımsın ki seni görmeyenler beni görmeden maĥrūmdur ve beni sevüp görmege lāyıķ 

odur ki senüň maĥbūbiyyetüň aňa žāhir ü maǾlūmdur ve sensüz beni kendü Ǿilm ü Ǿameli 

ile görmek isteyen nā-murād u şūmdur.  

    چٕٞ ِكٟ ٖٓ ًإ هلل اوُٝٚ    

  ٖٓ ذها تاِْ ًٚ ًإ هللا ُٚ                  

                                                           
919

 Bakara, 2/2. Ayetin manası: “O kitap (Kur'an)…” 
920

 Seyyid Haydar Amûlî, age., s. 239. Anlamı: “İnsanla Kur’an ikiz kardeştir.” 
921

 Âli İmrân, 3/9. Ayetin manası: “… şüphe edilmeyen (bir günde)…” 
922

 Nevevî, Riyazü’s-Salihin, Ter. Hasan Hüsnü Erdem ve Kıvamuddin Burslan, Ankara: DİB yayınları,  

1972 (1851 nolu hadis).  Hadisin manası: “Onun ahlakı Kur’andı.)  
923

 Kalem, 68/4. Ayetin manası: “Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” 
924

 Analamı: “Salat ve selam sana olsun, ey vasıfları bizce tam olarak bilinemeyen!” 
925

 Buhârî, Rikak 38. Hadisin anlamı: “Ben onun işiten kulağı olurum…” 
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ُٚٝ ǾArabįdür cünūn u ĥayret u Ǿaşķ maĥallinde müstaǾmeldür. Çün sen ًإ هلل ٖٓ
926

 olduň 

ĥayretden ben de senüňiçün oldum ki ُٚ ًإ هللا
927

   vaǾdümdür. YaǾnį çünki āteş-i ĥayret 

seni ħayālāt-ı beşeriyyeden uśandırup benlik etdi yaǾnį bende maĥv etdi ben daħi senlik 

oldum yaǾnį śıfat-ı beşeriyyetüň yerine śıfat-ı ulūĥiyyetim ķodum ki  ٓان٤ٓد ال ن٤ٓد ٌُٖٝ هللا

ن٠ٓ
928

 ve إ اُّم٣ٖ ٣ثا٣ؼٞٗي اٗٔا ٣ثا٣ؼٕٞ هللا
929

 şehādet ider ki Aĥmedüň vücūdı yaǾnį mįm-i 

imkānįsi Eĥad ķalurimiş ammā ٌُْٜهَ اّٗٔا اٗا تّه ٓصٌِْ ٣ٞؼ٠ ا٠ُ اٗٔا ا
930

 ve اّٗي ال ذٜكٟ ٖٓ اؼثثد
931

 

ve اٗي ٤ٓد ٝاّْٜٗ ٤ّٓرٕٞ
932

 miŝāli āyāt-ı Ǿižām yine vücūd-ı beşeriyyenüň fenāsın gösterir ki 

senligüňle beşersin ve senligüň ile hidāyet idemezsin zįrā ķudretüň ĥayātuňa tābiǾdür 

ĥayātuň benüm ĥayy-ı ķayyūmlugum iledür dimekdür ve hem ĥaķįķat-i Muĥammediyyeyi 

nažar-ı aġyār u bį-gānelerden setr içündür. Tedebbür ve lā taǾteriż. Pes libās-ı Muĥammedį 

ve ķınāǾ-ı Aĥmedį içinde [131b] ki Aĥmedlik śıfat-ı ĥaķdur śıfat ise źātdan ġayrı degüldür 

ki śūfiyye bu mesǿelede eşǾarį mezhebin iħtiyār etmişlerdür ki Füśūś şerħlerinde mesŧūrdur 

Mollā daħi bu semt üzere buyurur lisān-ı cemǾle ki  

   ًٚ ذها ٣ًْٞ ذها ًا٠ٛ ْٓ٘    

 ٛهچٚ ٣ًْٞ اكراب نِْٝ٘    

Gāh sen direm gāh men direm saňa ne dirsem yine āfitāb-ı pür-żiyāyım. YaǾnį Allāh teǾālā 

ĥįn-i vuślatda bį-keyf ĥabįbine buyurur ki ĥabįbim  

ٚٔ او ك٤ٗ كا٣ْٙ    تؽهٓؽ٤ٛ نِؽ

ٚٔ او ٗٞن اوٛهّ         ٗٞن ت٤ٍٛ ُٔؼ

kelāmı üzere ĥaķįķatüň yaǾnį senüň şems gibi basįŧ ve nūr-i muĥįŧ olan ķalb-i pür-żiyāň ve 

rūĥ-i pür-nūruň benim śıfatımdur ki cümle ervāĥ u eşbāĥ 
933

 mıśdāķınca شْ نَ ػ٤ِْٜ ٖٓ ٗٞنٙ

andan mustażįdür. Gerek nefs-i Muĥammedį diyem gerek ķalb gerek Ǿaķl gerek rūĥ gerek 

sır gerek ħafį gerek ĥaķįķat gerek Ǿaşķ ve gerek Ǿāşıķ cümlesi ĥaķįķatde menem laŧįfe-i 

ilāhįyem ve ĥaķįķatde rabbānįyyemdür daħi kimse yoķdur. Li-muĥarririhi  

  Men Ǿaşķ-ı hezār nāmem geh bülbül ü geh gülven  

  Geh Ǿāşıķ u geh maǾşūķ geh serħōş u geh mülven
934

  

Li-muĥarririhi  

                                                           
926

 El-Aclûnî, age., II, s. 243. Anlamı: “Her kim Allah için olursa...” 
927

 El-Aclûnî, age., II, s. 243. Hadisin manası: “…Allah da onun için olur.” 
928

 Enfâl, 8/17. Ayetin manası: “…attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı (onu)…” 
929

 Fetih, 48/10. Ayetin manası: “Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler…” 
930

 Fussilet, 41/6; Kehf, 18/110. Ayetin manası: “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Vahy 

olunuyor…” 
931

 Kasas, 28/56. Ayetin manası: “(Resûlüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin…” 
932

 Zumer, 39/30. Ayetin manası: “Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” 
933

 Ahmed b. Hambel, Müsned, II. 176. Hadisin manası: “Sonra onların üzerine nurundan saçtı.” 
934

 Mef’ûlü/ Mefâ’îlün/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlün 
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  Var yār u libāsveş aġyār
935

  

  Ġayra varlıķ ķomadı ġayret-i yār  

Ĥażret-i ĥaķ her ķanda ki bir żiyā göstermişdür heb nūr-i śıfātındandur. Meŝelā ĥażret-i 

Ķurǿān ki nū[r]dur ٝاٗىُ٘ا ا٤ٌُْ ٗٞنا ٓث٤٘ا
936

ٝاذثؼٞا ]ا[اٗٞن اُّمٟ اٗىُ٘ا 
937

 buyurur ve Muĥammed 

nūrdur Ķurǿān çerāġına mişkāt olduġiçün ٓصَ ٗٞنٙ ًٌّٔاج
938

 beyt  

 ًهٗٚ چهاؽ كَٙ ذٞناٙ ٤ٗاتك او ًهّ  

 ها كِٜاٟ ِة نٝإ نٙ ٗثهق تٔ٘ى٠ُ  

Ve įmān budur ٝظؼِ٘ا ُٚ ٗٞنا
939

 mutābaǾat-ı Muĥammed nūrdur  ْٜٗ٣ٍؼ٠ ٗٞنْٛ ت٤ٖ ا٣ك٣ْٜ ٝتا٣ٔا
940

 

pes bu cümlenüň nūrı هللا ٗٞن [132a] ٍّٖٔاٝاخ ٝاالن اُ
941

‟dur saǾādet ol müǿminüň ki bu cümle 

envārı ķalbinde cemǾ idüp ٗٞنػ٠ِ ٗٞن
942

 oldı anuňiçün ķalbi Beytullāh ve vechi  ٓهأج ٖٓ أُٞٔ

 ٖٓ أُٞٔ
943

 ŧıbaķınca āyine-i ĥak-nümā oldı. Pes bu şarāb-ı vaĥdet ki o envārı cāmiǾdür. 

Menim ezeliyyetim baġında eĥadiyyetim tevekindendür her ķanda ki ol şarāb-ı feyż ola 

velį eger nebįden yine ħamr menimdür. Gerek küpden iç gerek ķabaķdan gerek destiden 

ancak ayrılıķ żarfdadur. 

  ٤ِف٠ ـالْ ٠ً ً٘ك قٍ ناو ٌٌهػّن   

   ٤ٓفاٗٚ ـْ پ٤اُٚ ٌثٞ ٝ ًكٟٝ ٍٓد           

Ve cümle semǾalarda ki żiyā menim nūr-ı vechimdür ve pertev-i hüsnümdür. Gerek bāl-i 

müǿminde görünsün gerek yaġ-ı müǿminde gerek aġaç fenerde žuhūr etsün gerekse 

demürde.  

 نِٖٝ ِٞق ون٠ِ٘ٝ لاخ ٖٓ ظٜإ  

 ًه پهقٙٔ ٔلاخ ـٞق او ٌّه تهآٝنّ   

YaǾnį nūr-ı źātım śıfāt-ı beşeriyyetim içinde gizlüdür eger perdesiz tecellį etse đalālet 

Ǿālemden ķalķardı ki Mevlānā buyurur eşǾārında ki  

 اًه ؼعاب دمحم تكّنق او ٣ٌّاؾ  

٤ًٍّ ته قنق وّٗان    ٛىان ناٛة ٝه

                                                           
935

 Fe’ilâtün/ Mefâ’ilün/ Fe’ilün 
936

 Nisâ, 4/174. Ayetin manası: “…ve size apaçık bir nur indirdik.” 
937

 A’râf, 7/157. Ayetin manası: “…gönderilen nûr'a (Kur'an'a) uyanlar…” Ayetin aslında son kelimede “ا” 

harfi yoktur.  
938

 Nûr, 24/35. Ayetin manası: “…Onun nuru bir kandil yuvasına benzer…”  
939

 En’âm, 6/122. Ayetin manası: “… bir ışık verdiğimiz kimse…” 
940

 Tahrîm, 66/8. Ayetin manası: “…Onların önlerinden ve sağlarından (amellerinin) nûrları aydınlatıp 
gider…” Ayetin aslı şu şekildedir:  ْٜٗٗٞنْٛ ٣ٍؼ٢ ت٤ٖ ا٣ك٣ْٜ ٝتا٣ٔا 
941

 Nûr, 24/35. Ayetin manası: “Allah, göklerin ve yerin nûrudur…” 
942

 Nûr, 24/35. Ayetin manası: “…(Bu,) nûr üstüne nûrdur…” 
943

 El-Aclûnî, age., II, s. 263. Hadis-i şerifin manası: “Mümin müminin aynasıdır.” 
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Lākin  ٍٞٛك٣ٜا ٌُٖٝ ؼن اُو ًٍ َّ ٗل ٠ّ٘ٓ الِٓٔىٖ ظّْٜ٘ ٖٓ اُعّ٘ح ٝاُّ٘اي اظٔؼ٤ُٖٝٞ ِٔى٘ا الذ٤٘ا ً
944

 āyeti ِٔى٘ا ُٞٝ

ُهكؼ٘اٙ تٜا ٌُٝ٘ٚ اـِك ا٠ُ االنٖ
945
  āyeti ĥükmünce perdei ķaldurmaķ dilemedük ķaldurmaķduk.  

     و٣ٖ ٌثة كهٓٞق ا٣ىق ٝاُٙؽ٠ّ    

 ٝاُٙؽ٠ّ ٗٞن ٤ٔ٘ه ٕٓطل٠  

Anuňiçün İzid ٝاُّٙؽ٠ buyurdı ki murād-ı Muĥammed’üň nūr-ı ķalbidür. YaǾnį aśl-ı 

Muĥammed nūr-ı eĥad olduġiçün gündüzüň izdiyād-ı nūrı zamānı olan đuhā nāmını 

ĥabįbine ad etdi.  

  Buldı Meryem bikrken bir şemme nūruňdan eŝer  

  Anuňiçün ŧapdılar ǾĮsā’ya çendįn māh u sāl  

 

   هٍٞ ق٣ٌه٤ًٖ ٘ؽ٠ نا [132b] ـٞاٌد نٌٝد      

    ْٛ تهاٟ اٌٗٚ ا٣ٖ ْٛ ػًٌ اٌٝد   

Bu ķavilde đuĥā Muĥammed’üň yüzi ĥaķķiçün dimekdür anuňiçün ki nūr-ı vech-i 

Muĥammedį nūr-ı vech-i ĥaķķun inǾikāsıdur yaǾnį vech-i Muĥammed’üň vech-i pür-żiyāsı 

şems-i duĥā gibi žalem-i đalāleti ķaldırup Ǿālem-i münevver etdügi anuňiçündür ki ol vech-

i Muĥammedį vech-i şems-i ĥaķįķate ٣ٍِْ ٝظٜٚ ا٠ُ هللا ٖٓٝ
946

 ŧıbaķınca müteveccih olup aňa 

mirǿāt düşüp ol mirǿāta ٍّٔاٝاخ ٝاالنٖ هللا ٗٞن اُ
947

’uň reşş-i śıfātı olmuşdur pes ٝاُٙؽ٠ diyü 

ķasem etmek senüň vech-i ĥabįbüňde pertev śalan veçh-i bāķįmüň nūr-ı ĥaķķiçün dimek 

olur anuňiçün ĥażret-i Mollā buyurur  

 ٝنٗٚ تهكا٠ٗ هٍْ ًلرٖ ـطاٌد   

 ـٞق ك٘اچٚ ال٣ن ًلد ـكاٌد      

 ve illā fenā bulacaķlara ve maħluķlara yemįn etmek yaňlışdur ħuśūśan ًلرٖ yaǾnį ًلد

fenāya ķasem rabbü’l-Ǿizzet ve’l-beķāya ne lāyıķdur ki ħallāķ-ı cihān maħlūķuna and içe 

mi  

ال اؼّة ا٥ك٤ِٖ   
948
ًلد إٓ ـ٤َِ   

 ٠ً ك٘ا ـٞاٛك او٣ٖ نّب ظ٤َِ   

  

ال اؼّة ا٥ك٤ِٖ
949

                                       didi Ħalįl       

                                                           
944

 Secde, 32/13. Ayetin manası: “Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, «Cehennemi hem 

cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım» diye benden kesin söz çıkmıştır.” 
945

 A’râf, 7/176. Ayetin manası: “Dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o, dünyaya 

saplandı…” 
946

 Lokmân, 31/22. Ayetin manası: “Kendini bütünüyle Allah'a veren kimse…” 
947

 Nûr, 24/35. Ayetin manası: “Allah, göklerin ve yerin nûrudur…” 
948

 En’âm, 6/76. Ayetin manası: “…batanları sevmem.” 
949

 En’âm, 6/76. Ayetin manası: “…batanları sevmem.” 
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  Hįc ķasem ider mi maħlūķa Celįl  

Li-muĥarririhi  

Dimişken ceddimiz 
950

 ّٝظٜد ٝظ٠ٜ

  Niçün nefsüň sivāya  ٝظٜر٠ var
951

  

İmdi sulŧān-ı enbiyā ْٝاذّثؼد ِٓد اتاءٟ اته٤ٛ
952

 buyurur ĥażret-i İbrahįm de śabāvetinde necm 

ü ķamer ü şems görüp nūr-ı źāt žan idüp ŧolanduġın görünce ٖال اؼّة ا٥ك٤ِ
953

 dedi yaǾnį ben 

ŧolananları sevmezim dedi sen daħi anuň ümmeti ve ħalįlüň tābiǾ-i milleti isen her fānį 

żiyāya göňül virme ki Ǿāriyetdür ŧolanması muķarrerdür necm ü māhtāb[s]a da ve her 

çerāġuň söyünmesi muķarrerdür āfitāb-ı Ǿālem-tābsa da pes  

  Her gördügüň çerāġa göňül virmezem seni  

  Bir özge şemǾa yanmaġa pervāne śaķlaram  

[133a] didükleri gibi sen daħi şemǾ-i cemāl-i bāķį ħudāya fānį varlıġuňı yaķagör ki ħalįl ü 

yār-ı maĥbūb-ı muŧlaķ olanlaruň Ǿādeti efkār-ı sivāya ve ħavāŧır-ı hevāǿiyye ve ķuyūd u 

ġayriye ve ehl ü evlād ve mülk ü mal u bāġ u serāy ve elbise-i melih ve eŧǾime-i nefįseyii 

göňülden çıķarmaķdur ki Ǿuşşāķ ve ehl-i muĥabbet ü millet ehl-i ħıltuň Ǿādet ü meźhebi 

budur böyle olmayana muĥabbet daǾvāsı kiźbdür belki şeb-i beşeriyyetde uyurken bį-

ħaberāne śayuķlamaķdur  

ّٟٔ اٝ     تاو ٝا٤َُِ اٌد ٌرّان

ّٟ اٝ     ٝإٓ ذٖ ـا٠ًّ ژٌٗان

Ger ve َٝا٤ُِ anuň settārlıġı ve cismidür ki yüzi örtüsidür ve ĥaķįķat-i insaniye senüň yaǾnį 

rūĥ-i muķaddesinüň ābāsıdur baǾżılar đmĥdan murād rūzdur ayea ħod gicedür didigünüň 

meǿali yine budur ki vech-i Muĥammed’de žāhir olan yine ĥaķķuň pertev-i śıfāt-ı 

bāŧıniyyesidür ve illā beşeriyyet kendülügiyle ve žulmet ü keŝāfetle nūr u žuhūr bulamaz.   

  Mažhar-ı vaśfıdur anuň çe vü çün  

  Ĥüsni mücellāsıdur birūn u derūn  

Ve illā ĥaķ celle vü Ǿalā ĥādiŝe ķasem etmez zįrā ħalįl beşerü’l-aślken āfilįnden iǾrāż ide ve 

vech-i ķalbįsini vaĥdete tevcįh ide ve ا٠ّٗ ٝظٜد
954

ٝٓا اٗا ٖٓ أُّه٤ًٖ 
955

 diye ĥaķ maħlūķuna 

nice ķasem ider.  

 اكراتُ چٕٞ قن آٓك وإ كِي       

                                                           
950

 En’âm, 6/79. Ayetin manası: “…yüzümü çevirdim…” 
951

 Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Fe’ûlün 
952

 Yûsuf, 12/38. Ayetin manası: “Atalarım İbrahim’in dinine uydum…” 
953

 En’âm, 6/76. Ayetin manası: “…batanları sevmem.” 
954

 En’âm, 6/79. Ayetin manası: “Şüphesiz (yüzümü) çevirdim…”  
955

 En’âm, 6/79. Ayetin manası: “…ben müşriklerden değilim.” 
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تاِة ذٖ ًلد ٤ٖٛ ٓاٝقّػي   
956
  

ٖ٤ٛ āgāh ol ve Ǿacele ķıl dimekdür maǾnā yaǾnį Çün mirǿat-i Muĥammediyyeye ĥaķķuň 

āfitāb-ı cemāli maŧlaǾ-ı saǾādetden ŧoġdı ve toķundı Pes şebvār keŝįf olan Muĥammedüň 

teni gicesine ٓاٝقّػي نتّي
957

 dedi yaǾnį seni žulmet-i keŝretde ve belā-yı aśĥāb ve ġumūm-ı 

kefere ile ĥayretde ve keŝāfet-i beşeriyyetde ķomaz belki keŝretüňi nūr-ı vaĥdetime ve 

keŝāfetüňi leŧāfet-i śıfat-ı rūĥāniyyetime tebdįl iderim şöyle ki cismüň rūĥ ĥükmün giye ve 

ġayra māniǾ olan keŝret ü vaĥdet yüzine merāyā ve şühūd olup kemāl-i şühūd vech-i 

vaĥdetüňe daħi ziyāde muǾayyen olalar. [133b] 
958

 yaǾnį zindān-ı müǿmin olan dār-ı ٝٓا ه٠ِ

dünyāya ve sicn-i beşeriyyyete seni getürdügüm ġażabımdan aňlama belki zindānįlerüň 

aĥvālin görüp raĥm idüp serāy-ı cennet ve cemālime ve śarĥ-ı raĥmet-i viśālime anlara da 

mürşid olasın ki raĥmet-i Ǿālemiyānsın dir Tefsįr-i Ķāşānį ve Süllemį’de mufaśśaldur.  

 ـٞاٗك ّٓىَٓ ت٠٘ ناو٣ٖ ٌثة   

ًٚ تهٕٝ آٟ او ٤ًِْ اٟ تٞاُٜهب                

Sūre-i Müzzemmili oķudı ĥabįbine anuňiçün ki kilimden ŧaşra gel ey ħalķdan ve 

māsivādan ķaçan başuňı kilime çekme yüzüňi örtme ki sen sırr-ı Ǿaķl u cānsın seni 

görmeyenler cānsuz ten ķalurlar ki küffāriçün آٞاخ ؿ٤ه اؼ٤اء
959

 dedi.  

 ٤ٖٛ هْ ا٤َُِّ ًٚ ِٔؼ٠ اٟ ٛٔاّ   

 ِٔغ ٠ٓ تا٣ك تّة اٗكن ه٤اّ       

 dimek sen benim şemǾimsin gice de ķāǿim gerek. YaǾnį sen benim nūr-ı śıfātımuň هْ ا٤َُِّ

mumısın yaġuň fitįlüň erise de nūruň benim nūr-ı źātımdan ve nefĥa-i sırr-ı śıfātımdandur. 

Ve lākin leyl-i fenāda şemǾ-i vücūduň ħıdmet-i dįniçün dik ŧurmayınca 
960

 اُفِن ٠ّ٘ٓ

mıśdāķınca maĥśūl-i bāġ-ı vücūduň olup cümle aĥvālinde saňa istinād u iǾtimād iden ve 

ĥayāt u ķıyāmda saňa iǾtidād ve keremine iǾtiyād iden dān-hā-yı ümmet żāyiǾ olmaķ lāzım 

gelür nitekim كاٌروْ ًٔا آهخ
961

 buyurur ki senüň elifveş bį-nuķŧa ve bį-ĥicāb ve bį-iǾvicāc 

olan ķadd-i ħaŧŧ-ı istivāň ki anuň da ķıyāmı benim ķayyūmiyyetim iledür ansuz rūz-ı rūşen 

gicedür ve ķāfile-i şeb-revān ansuz seyr-i ilallāh idemezler. Li-muĥarririhi  ذف٤ٍٔا ُِؽاكظ هكي

 ٌّهٙ

ٕ ـثه ٝؼكخ قٌٝدٔهف ٝت٠ ٗوطٚ تٞق چٞ    

 ِك ٓعّهق قُْ او ؿ٤ه ًالٙ ٝظه پٌٞد           

                                                           
956

 Duhâ, 93/3. Ayetin manası: “…seni bırakmadı…” 
957

 Duhâ, 93/3. Ayetin manası: “Rabbin seni bırakmadı…” 
958

 Duhâ, 93/3. Ayetin manası: “…sana darılmadı.” 
959

 Nahl, 16/21. Ayetin manası: “Onlar ölüdürler, diri değildirler…” 
960

 Anlamı: “Yaratma bendendir (bana aittir).” 
961

 Hûd, 11/112. Ayetin manası: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…” 
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 ٚلَ قُها ٌثن ٌهٝهكَ ػاخ ٝـٌٞد   

 ٤ٍٗد ته ُٞغ قُْ ظى اُق هآرٚ قٌٝد    

 چٌْ٘ ؼهف ق٣ٌه ٣ان ٗكاق اٌراقّ            

Li-muĥarririhi   

كاٌروْ  
962

‟üň elfi durur ol elįf
963

 

Elf-i ilāh ile olupdur elįf 

 

Ŧoġrı yolı anuň ile
964

 vardılar 

Vaĥdeti bu ĥabli ŧutup buldılar  

 

Ĥabl-i Ħudādur ŧutana Ǿāķıbet  

Ĥadd-i eĥad mesken olur bį-cihet  

 

Vuślat u Ǿilm ü şeref ü fażl u cūd  

ǾAşķ u muĥabbetle taķarrüb sücūd  

 

Sāye sürūrında ķazandı ķamu  

Ķıldılar aňa dükeli ser-fürū  

 

Şāhid-i sāŧıǾ dileriseň dilā  

ĶaŧǾ ider iki elif-i enbiyā  

 

Evvel ü āħirde olan kāmilān  

Benden alupdur heme Ǿilm-i Ǿıyān  

 

  ki maǾiyyet sırınuň rāzıdur ت٠

٣ٍٔغ ت٠ ٣٘طن ت٠
965

 nāzıdur  

 

Virmese Aĥmed aňa ت٠ remzini  

Kim ŧuyadı maĥv ile ney remzini  

                                                           
962

 Anlamı: “Dosdoğru” 
963

 Müfte’ilün/ Müfte’ilün/ Fâ’ilün 
964

 anuň ile: nuň ile S1, - S2, - S3.  
965 Konuştuğunu duy.  
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İki elif bu sıra iki Ǿimād  

Aňa nebį tekyelenüp buldı ad  

 

Biri ezel biri ebed elfidür  

Biri yüzi biri anuň zülfidür  

 

Lafž-ı nebį aňa işāret ider  

Olmasa ت٠ nūn nedür ey püser  

 

Dāǿire-i şeş cihet olan cihan  

Žāhiri ħalķ bāŧını sırr-ı nihān  

 

Nuķŧa-i nūn sırr-ı ت٠nüň şāhidi  

Rūĥ-i iżāfįye gider rāh-idi  

 

Keŝrete düşürdi sözi cāhilān  

Cāhil içün söz uzadur Ǿālimān  

 

Şeyħį de var mı gele ġammāz ola  

Reml aňa remmāl ola remmāz ola 

        تاَ ًّر٤ثإ قن٣ٖ تؽه ٔلا   

 ًٚ ذٞ ٗٞغ شا٠ٗ اٟ ٕٓطلا           

Gemici ol bu śafā źikrinde ki sen Nūĥ-ı ŝānįsin ey Muśŧafā yaǾnį reh-revāna yol bilici 

gerekdür ħuśūśan baĥrde ħuśūśan gemici geçinür niçe levend gemileri vardur śırāt-ı 

müs[ŧ]aķimi koyup sübülde gezerler ve tevĥįd yolundan şaşanlaruň (…) olurlar.  

ا٣ٖ ظٔؼ٠ چٞ ِٔغ آٌٔإپ٤ُ      

 اٗوطاع ٝـِٞج آنٟ ناتٔإ      

Bu cemǾde şemǾ-i semā gibi münķaŧıǾ u mütebettil olup ħalvet ķılanlarla ķal yaǾnį  ٝأثه

ٗلٍي ٓغ اُّم٣ٖ ٣كػٕٞ نتْٜ تاُـكاج ٝاُؼ٠ّّ 
966

 minvālince ّٝالنٛثا٤ّٗٚ ك٠ االٌال
967

 ŧıbaķınca śāfį vücūduň 

ķayırup ħalķdan ķaçma ve şemǾ-i beşeriyyetüň bį-ħıdmet ve bį-nefǾ yanmasun belki 

                                                           
966

 Kehf, 18/28. Ayetin manası: “Sabah akşam Rablerine dua edenlerle birlikte candan sebat et…”  
967

 Anlamı: “İslamda ruhbanlık yoktur.” 
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ümmetüň içün yaġuň erit ve fitįlüň çürüt kendülügüňden gec tā mişkāt-ı vücūduňdan ve 

zücāce-i ķalbüňden iştiǾāl iden nūr-ı çerāġ rāh-ı hüdā ve mürşid-i şāh u gedā olup  قن ظِٔد

[134b] ِة ًْ ٚٔ ػاُْ ذاب  ŧıbaķınca leyl-i dünyāda yol yanılmayalar  ٌٗ٘ك ناٙ ٔٞب تٜ٘اقٙ تٌق ّٓؼِ

ve maǾżūb-ı dāllįnden olmayalar nitekim Meśābiĥ’üň اُٙؼ٤ق ٖٓ ٖٓ اُوٟٞ ـ٤ه ٖٓ أُٞٔ أُٞٔ
968

 

ĥadįŝinde müǿmin-i ķavį cānından geçüp illeri ķayurandur dediler.  

     ٚاػرإ چٕٞ ٌٌإ تهتكن ذٞ   

 تاٗي ٠ٓ قانٗك ٌٟٞ ٔكن ذٞ   

Yā Muĥammed senüň dįnüň ve benim tevĥįdime ŧaǾn u daħl idenler anlardur ki ürerler 

senden yaňa yaǾnį bedr ki śadr felekde şeb-revāndur itler üremekle seyrinden ķalmaz pes 

iħlāśla ŧālib-i ĥaķ olan śūfįlere mürāǿįlerdür yā baŧŧāllardur ًَذثك٣َ اٌَُّ اال
969

 ider 

dedüklerinde ol ŧālib benim neme gerek il ġavġāsı yetmez mi baňa dost sevdāsı diyüp 

ĥażret-i (a.s)a keferenüň sāĥir ü mecnūn diyüp ve yaramaz ķaśd etdüklerinde  ٖٝٓا ْٛ تٙاّن٣

تٚ ٖٓ اؼك اال تالٕ هللا
970

ٌٝٓهٝا ٌٝٓههللا ٝهللا ـ٤ه أُاًه٣ٖ 
971

ٝهللا ٣ؼٕٔي ٖٓ اُ٘اي 
972

ك٤ٌٍل٤ٌْٜ هللا 
973

  ٖ هَ ُ

٤ٕ٣ث٘ا ااّل ٓاًرة هللا ُ٘ا ٛٞ ٓٞالٗا
974

ٝػ٠ِ هللا ك٤ِرًَٞ أُرًِٕٞٞ 
975

 
976

كرًَٞ ػ٠ِ هللا  ve هَ اػٞل تهّب اُلِن
977

 

ve هَ اػٞل تهّب اّٗاي
978

 gibi āyāt ve resūle ĥabįbim medĥ ü źemmden kimse kimsei arturup 

eksemez ve yaramaz ķaśd etmekle ben murād etmeyince kimse kimseye żarar idemez. Sen 

baňa ŧayan ve benimle ol żārr u nāfiǾ benüm adımdur sen ser-i kārvān-ı hüdāsın it ürür 

kervān geçer hemān baňa istiǾāźe vü iǾtiśāmı muĥkem it buyurulan mefhūm gibi sen daħi 

inkisār bulduķça incibārı keser ve cebr elinde olan cebbārdan iste ve mücāhedeň artur ve 

aňa teveccüh eyle ve sürüldükce źübāb gibi ilerü depin yüzsüzlük eyle.  

  ǾĀşıķa ŧaǾna tāziyāne olur  

  Rāhda süst iken revāne olur  

    ٗٞن تههالب ٓثـٍٞ٘د ٌٝفد   

 واٌٗٚ اوِٝك ًاٌك اٝنا ٗوك ٝهد 

                                                           
968

 El-Aclûnî, age., II, s. 266. Hadisin manası: “Kuvvetli mü’min, (Allah katında) zayıf mü’minden daha 

hayırlıdır.” 
969

 Anlamı: “Yemek için şekil değiştirmiş.”  
970

 Bakara, 2/102. Ayetin manası: “…onlar Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler…” 
971

 Âli İmrân, 3/54. Ayetin manası: “(Yahudiler) tuzak kurdular; Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, 

tuzak kuranların hayırlısıdır.” 
972

 Mâide, 5/67. Ayetin manası: “…Allah seni insanlardan koruyacaktır…” 
973

 Bakara, 2/137. Ayetin manası: “…Onlara karşı Allah sana yeter…” 
974

 Tevbe, 5/51. Ayetin manası: “De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim 

mevlâmızdır…” 
975

 İbrâhîm, 14/12. Ayetin manası: “…Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkülde sebat etsinler.” 
976

 Neml, 27/79; Âli İmrân, 3/159. Ayetin manası: “O hâlde sen Allah'a güvenip dayan…” 
977

 Felak, 113/1. Ayetin manası: “De ki, sabahın Rabbine sığınırım.” 
978

 Nâs, 114/1. Ayetin manası: “De ki, İnsanların Rabbine sığınırım.” 
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Nūr u żiyā ķālbazanlara ķatį mebġūżdur [135a] zįrā ķalb şems ü ķamer ışıķında bilinür 

naķd-i vaķti kesāda varur yaǾnį nūr-ı ilāhį-i Ķuǿrānį ki mişkāt-ı Muĥammediyyeden ŧoġup 

Ǿāleme pertev śalmışdur küffār anuňiçün sevmezler ki mużaħref ü bāŧıl u mümevveh ü Ǿāŧıl 

oldı anuňla āşikāre olur ki kefere ĥaķķında rüsvāy idüp  buyurur  ٣وُٕٞٞ تاكٞاْٜٛ ٓا٤ًُ ك٠

هِٞتْٜ
979

٣ؽمن أُ٘اكوٕٞ إ ذ٘ىٍ ػ٤ِْٜ ٌٞنج ذّ٘ثٔىْٜ تٔا ك٠ هِٞتْٜ 
980

 ve ġayrihümā pes śarrāfuň 

Ǿadūsudur kelb dervįşlere düşmen olduġı gibi ħuśūśan ا ّٗىُ٘ا ػ٠ِ ػثكٗا كؤذٞا كإ ً٘رْ ك٠ ن٣ ّٔ ة ٓ

تٍٞنج ٖٓ ٓصِٚ
981

 ilh. āyeti nāzil olduķda bu taķrįǾ ü tevbįħ ü tehdįdden keferenüň ġayret-i 

cāhiliyye ŧamarları müntefiħ olup keŝretleri ve feśāĥata ve belāġatla şöhretleri ile ilzām-ı 

müǿminįne tehālükleri ġalebe idüp cidd-i kāmil ve beźl-i mā-fi’l-vesǾ idüp rüsvāy 

olmayalım diyü ĥażret-i Ķurǿān’a nažįre söylemek murād idüp Ǿāķıbet emekleri żāyiǾ olup 

muǾārażaya taśaddį mümkin olmamaġın bi’ż-żarūrį belįġleri ٓا ٛما ًالّ اُثّه تاُاّلخ ٝاُؼّىٟ اٗٔا

االٔ٘اّ ااّل ٤ُوّهتٞٗا ا٤ُٚٛٞ ٔاؼة اُوٟٞ ٝاُوكن اُمٟ ٓاٗؼثك 
982

 dediler zįrā Ǿilm-i belāġati eyle tekmįl 

etmişlerdi ki kendü bilgülerinden yuķarı ŧavķ-ı beşerde belāġat olmaduġın yaķįnen ve 

taĥķįķen bilmişlerdi nitekim sehere-i FirǾavn kendülerinden yuķarı siĥr yoġ idügine 

kemāllerinden yaķįn etdükleriçün Ǿaśā-yı Mūsānuň taśarrufını muǾcize idügin ķaŧǾen bilüp 

įmān getürdiler bularuň da kimi įmāna geldi kimi
983

ا ّٞ   ٝظؽكٝا تٜا ٝاٌر٤و٘رٜا اٗلٍْٜ ظِٔا ٝػِ

ŧıbaķınca islāma Ǿār idüp celāǿ-i vaŧan etdiler ve kimi daħi biz yuķarı oturalım anlar 

yerinden gitsünler tā įmān getürüp tābiǾ olayuz didüklerinde  ٝالذطهق اُّم٣ٖ ٣كػٕٞ نتْٜ تاُـكاج

ٝاُؼ٠ّ ٣ه٣كٕٝ ٝظٜٚ
984

 nüzūl etdi ki ki anları yerinden ayırmaġa ben rāżı degülüm āħirü’l-emr 

bāri anlar ayrılmazsa da [135b] ĥażretüň muķābilesinde biz oturalım bize nažar etsün ve 

yüzüne biz baķalım didükde ٍُّٕٞٝاتوٕٞ اال ٝاُ
985

 ŧıbaķınca pes ķademler muķaddemdür 

gözdeki daħi anlar ayırduġuňa rāżı degülüm didi ki buyurur ْٜ٘ٝال ذؼك ػ٤٘اى ػ 
986

 ve baǾde 

987
اهٍٞ ُٔا  .Ǿibāretinde ĥabįbine nāz-engįz ve Ǿitāb-āmįz (…) daħi var ذه٣ك و٣٘ح اُؽ٤اج اُك٤ٗا

ّٖ ٝأُِي ٌٝا٣ٔه أُفِٞهاخ ٖٓ نٝؼٚ ظؼَ اُع٤ٔغ ٚل٤ال ٝقـ٤ال ّٓراهاُٚ ٝٓوها ُ٘ثٞذٚ أطلاٙ هللا  ٝظؼَ االًٗ ٝاُع

رٚ آٖ اُؼِٔاء ٖٓ االؼثان ٝاُّهٛثإ ًاٌُؼة  ّٓ ِٝاٛك اُهٌاُرٚ ؼر٠ اـثهٙ االٗث٤اء ك٠ ًرثْٜ ِٝٚثٞا إ ٣ٌٞٗٞا ٖٓ ا

                                                           
979

 Âli İmrân, 3/167. Ayetin manası: “…Ağızlarıyla, kalplerinde olmayanı söylüyorlardı…”  
980

 Tevbe, 9/64. Ayetin manası: “Münafıklar, kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir sûrenin 

müminlere indirilmesinden çekinirler…” 
981

 Bakara, 2/23. Ayetin manası: “Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, 

haydi onun benzeri bir sûre getirin… 
982

 Anlamı: “Laf ve uzza adına bu beşerin sözü değildir. Ancak güç ve kuvvet sahibinin sözüdür ki biz putlara 

sadece ona yaklaştırsınlar diye ibadet ederiz.”  
983

 Neml, 27/14. Ayetin manası: “Kendileri de bunlara yakînen inandıkları hâlde, zulüm ve kibirlerinden 

ötürü onları inkâr ettiler…” 
984

 En’âm, 6/52. Ayetin manası: “Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O'na yalvaranları kovma!..” 
985

 Tevbe, 9/100. Ayetin manası: “(İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk…” 
986

 Kehf, 18/28. Ayetin manası: “…gözlerini onlardan çevirme…” 
987

 Kehf, 18/28. Ayetin manası: “…Dünya hayatının süsünü isteyerek…” 
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٣رْٜ أٌٚ ٝ ؼ٤ِرٚ اُّه٣لرٚ ك٠ االٗع٤َ ٝاُرٞناج ٝإُؽق ٝشثد إ اتا ظَٜ ٝاُٞٛة ٝػثك هللا تٖ ٌالّ ٝؿ٤هْٛ ُهٝٔ

نأٟ ا٤ِاء ٜٓ٘ا اّٗوام اُؤه ٝٗىٍٝ ظثه٣َٔ ٝنأٟ ؿ٤هٙ ا٣ٙا ٓؼعىاخ ًص٤هج ٜٓ٘ا ٗثغ اُؼ٤ٖ ِٜٝاقج اُؽعه ٌٝعٞق 

ٌاٝٔ أُّه٤ًٖ ػِٔٞا ؼو٤ورٚ اههٝا ؼ٤س ه ا ٝنٝٔ ّٞ اُٞا ٓاٛما ًالّ اُّعه ًٝالّ اُٙثغ ٌُٖٝ ظؽكٝا ػ٘اقا  ٝاٌرٌثانا ٝػِ

اُثّه ؼ٤ٖ ػعىٝا ػٖ أُؼان٘ح تاهٕه ٌٞنج كال ٓؽاُح إ ٛما االػرهاف ْٜٓ٘ اػرهاف ت٘ثٞج ٗث٤٘ا ٠ِٔ هللا ذغ ػ٤ِٚ 

ا شثد اػرهاف ػوالٔىْٜ ٝػِٔأىْٜ شْ ػاٗك تؼْٜٙ ٝاػرمن  تؼْٜٙ كاٌٗان ظٜالٔىْٜ ٝػٞآْٜ ال٣ؼك اٌٗانا تَ  ّٔ ٝاٍُِّْ الُ

ا ؼووٚ اَٛ اُث٤إ ال٣ؼك ًالٓا ٝاٗٔا ٣ؼكّ ٖٓ أٞاخ اُؽ٤ٞاٗاخ ال ػٞآْٜ ًاالٗؼاّ تَ ْٛ اَ٘ ًالّ ؿ٤ه اُث٤ِؾ ػ٠ِ ٓ

كال ػطه تؼك ػهٝي ك٘ؼٔد اُؽِح ٝاُِثٞي الا شثد اٗٚ الن٣ة ظكّا ك٠ ٛما اٌُراب ا ُٔ٘ىٍ ػ٠ِ اهرٙاء ٗل٠ اُعً٘ ُٝما 

ك الٕ اُوهإ اٗىٍ ّٔ ج ٓؽ ّٞ ح االتك٣ّرٚ ال ُْ ٣هب ك٤ٚ  هاٍ الن٣ة ك٤ٚ ٝشثد اٗٚ الن٣ة ك٠ ٗث ّٓ ػ٤ِٚ ٓث٤ّ٘ا ُؽو٤ورٚ ٝنٌاُرٚ اُؼا

ٍّ ػ٠ِ ٛما أُؼ٠٘ اقـاٍ إِ إ ذ٤ٌ٤ٌّرٚ ػ٠ِ  [136a] ٖٓ ٣ؼثّه ٓ٘ٚ اُه٣ة ٝاُرٕك٣ن اػ٠٘ تِـاء هه٣ُ ٝػوالٔىْٜ ٣ٝك

كْٜ ٝاهَ ذؼوَ ٝاٗٔا اُعِٔح ؼ٤س هاٍ كإ ً٘رْ ك٠ ن٣ة ٣ؼ٠٘ تؼك شثٞخ ػعىْٛ ػٖ اذ٤إ ٓصِٚ الن٣ة ك٤ٚ ٖٓ ك٤ٚ اق٠ٗ 

٣هب ك٤ٚ ٖٓ ال٣لهم اُؼِْ ٖٓ اُْٞٛ ٝالاُّي ٖٓ ا٤ُو٤ٖ ًطأىلح القن٣ّح كإ ظِٔد اُعَٜ أُهًة اؼاْٜٚ ؼر٠ ال٣وكن 

ّٞ اكالا ٌٔىِٞا تإ اُّي ؼٌْ ٌِٞا ك٠ ٌِْٜ ٝناتٞ ك٠ ن٣ثْٜ شْ ٝشْ  ٝاُؽٌْ تٞهٞع ٠ِٔ ٖٓ اُؽوا٣ن ٝاُٞاهؼاخ تَ ٌِ

ْ ٓهٖ ٝظِٔاخ تؼٜٙا كٞم تؼٗ ٝاُؽأَ كثثالؿح اُوهإ ٝٓؼعى٣ّح شثد ٗثٞخ دمحم الٗٚ اًثه ِّْٝٛ ظّها ال ك٠ هِٞتٜ

ٓؼعىاذٚ ٝػ٤ِي تاُرؤَٓ ا٣ّٜا اُِث٤ة ك٠ اظرٔاػْٜ تإ ٣ؤذٞا تٔا ٣ٔاشَ اهٕه ٌٞنج شْ ك٠ ػعىْٛ ٝهُْٜٞ ٓاٛما ًالّ 

ٌاء أُّه٤ًٖ ِاٛك٣ٖ ػ٠ِ ؼو٤ّح اُثّه ٠ً ذؼهف ًٔاٍ هكنج هللا كاٗٚ ٛٞاُمٟ اظٜه اُؽن تٍِإ اَٛ اُثاٚ َ ٝظؼَ نٝٔ

ا ٝؼىٗا ٝٓثطالُٚ ٝٓظٜه اُك٣ٖ اُو٣ْٞ ًٝٔا ًِّْ هللا ٠ٌٞٓ ٖٓ  ّٝ االٌالّ ًٔا نت٠ّ ٠ٌٞٓ ت٤ك كهػٕٞ ٤ٌُٕٞ ُٚ ػك

اُّعهج ٝؿ٤هٙ ٠ًٝ ذلهغ ًٔا آه توُٞٚ كثمُي ك٤ِلهؼٞا تؼك ٓا هاٍ ٣اء٣ّٜا اُ٘اي هك ظاءذٌْ ٓٞػظح ٖٓ نتٌّْ ِٝلاء ُٔا 

كٝن هَ تلَٙ هللا ٝنؼٔرٚ كثمُي ك٤ِلهؼٞا اُػ ٝهاٍ ك٠ ؼن اٌُلهج ك٠ هِٞتْٜ ٓهٖ كٌإ اُوهإ ٝدمحم ٚث٤ثا ك ّٕ ٠ اُ

ا ٌِٜٓا ٌُِلهج أُؼاٗك٣ٖ الٕ أًُّ ذى٣ك ػ٤َِ اُؼ٤ٖ ػِّرٚ ٝأُاء ٣ى٣ك اُؽعه ٔالترٚ ذّٔه ٛما أُطاُؼح  ّٔ ٝذه٣اهاُ٘ا ٌٝ

ا كرػ ُٜما ا٤ٌٍُه كِِكػاء ٖٓ االـ ّٔ ٞإ ًرث٘اٛاٛ٘ا اُِٜرْ اـرٔ٘ا تاُف٤هٓ
988

 Geldük ol çerāġ-ı nebevį ki nūr-ı 

                                                           
988

 Anlamı: Ben derim ki Allah (Hz. Peygamber’i) seçip insan, cin, melek ve diğer mahlukata kendi ruhundan 

üfleyince herkesin özünde ona bir özlem, onun nübüvvetini onaylama ve onun risaletine şahit olma duygusu 

var etti. Hatta peygamberler kendi kitaplarında ondan haber verdiler ve onun ümmetinden olmak istediler. 

Ka’b, Vehb b. Münahhib, Abdullah b. Selam gibi Yahudi ve Hristiyan din adamları onun ismini ve hilye-i 

şerifini İncil, Tevrat ve diğer kitaplarda gördüklerinden emin oldular. Ebu Cehil ayın yarılması, Cebrail’İn 

inmesi gibi bazı mucizeleri gördü. Onun dışındakiler de pek çok mucize görmüştür. Su fışkırması, taşın 

şahitlği, ağacın secdesi, sırtlanın konuşması bunlardan bazılarıdır. Fakat inat, istikbar ve üstünlük 

taslamalarından dolayı inkâr ettiler. Müşriklerin önderleri Kuran’ın en kısa surelerimden birisinin dahi 

benzerini getirmekten aciz kaldıklarında ‘bu bir beşer sözü olamaz.” diyerek aslında Hz. Muhammed’in hak 

peygamber, Kuran’ın hak kitap olduğunu anladılar ve itiraf ettiler. Şüphesiz onların bu itirafı Hz. 

Peygamber’in nübüvvetini açıkça itiraf etme anlamına gelir. Zira onların akıllıları ve âlimlerinden bu itiraf 

sabit olmuş sonra onların bazıları inat ve mazeret beyan ederek inkâra devam etmişlerdir. Avamın sözlerine 

gelince bunlar inkâr sayılmaz. Bilakis belagatçılara göre beliğ olmayanların sözü kelam bile kabul edilmez. 

Hatta onlar hayvanların sesleri kategorisindedir. Zira onların avamı hayvanlar gibi hatta daha da aşağıdadır. 

“Arustan sonra başka bir koku yoktur.” “o ne güzel bir elbise ve giysidir.” Olduğuna göre. Bundan dolayı 

Allah teala “Bu kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır.” buyurdu. Bu durum Hz. Muhammed’in 

nübüvvetinde de şüphe olmadığını ortaya koymaktadır. Zira Kuran ona onun hakikatini ve onun umumî, 

edebî nübüvvetini açıklamak için indirilmiştir. Zira onun için şüphe ve tasdik ifadesini kullanan ondan şüphe 

etmez. Bütünüyle bir şüpheyi kastediyorum. Zira yüce Allah ‘Eğer Şüphe içerisindeyseniz’ (Bakara 1/24-24) 

buyurmuştur. Yani inkârcı Kureyş müşriklerinin buranın benzerini getirmekten aciz olduklarının sabit 

oluşuna en ufak bir fehmi olanın, azcık bir akletme yeteneği olanın ondan şüphe edemeyeceğinin ilave 

edilmesi de bu manaya delalet etmektedir. Zira Kuran’dan ancak ilmi vehimden, şekki yakinden ayıramayan 
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ĥaķdur kemālile şaǾşaǾa vü żiyāsı Ǿālemi ķablamışdur ħırsuzlar ķalb-zenler üfürmesinden 

aňa elem yoķdur ْٜٛا ٗٞنهللا تاكٞا]ٝ[ ٣ه٣كٕٝ ٤ُطلٞٔ
989

 śoňunda ٕٝٝهللا ٓرْ ٗٞنٙ ُٝٞ ًهٙ اٌُاكه
990

 

şāhiddür anuňiçün ǾAbdurraĥman es-Sülemį ķuddise sırruhu Ĥaķāyıķ tefsįrinde ٝٓا ًإ هللا

٤ُؼمّتْٜ
991

’de buyurur ki mā-dām ki ümerā ve ķużāt şerǾ-i Muĥammedįye riǾāyet ideler ilā 

yevmi’l-ķıyāme Ǿadüvleri maġlūbdur ümmet emāndadur lākin Ǿadli žulme sünneti bidǾate 

tebdįl etseler muntažır [136b] olsunlar belāyā vü fiten ü mihene dir  

  پً تٕٞنخ ػاُْ أـه ذ٠٣ٞ    

 پً تٔؼ٠٘ ػاُْ اًثه ذ٠٣ٞ         

Śūretde ey ādem Ǿālem-i aśġar sensin ammā maǾnāda Ǿālem-i ekber sensin zįrā hey şeyǿ 

ĥaķķuň mirǿātıdur ammā insān hem ķudreti ve hem hem Ǿilmi ve cemālį vü kemālį 

mirǿātidür pes insānda bu ķadar śıfat bulununca dükeli on sekiz biň Ǿālemde bulunan 

insānda mevcūd imiş insānda bulunan Ǿavālimde yoġmuş beyt  

   ذ٠٣ٞ ـالٔۀ ٓعٔٞع اٗعْ ٝ اكالى  

 ٠ُٝ چٚ ٌٞقًٚ ـٞق نا ٢ٔٗ ٠ً٘ اقناى       

Beyt  

 اكه٤ُٗ ٗصان كهم ذٞاٗك  

 تهٓچ٤ٖ چٕٞ ـٍإ ٗصاناوناٙ  

Didükler[i] gibi sen ulı kişisin saňa ĥaķ Ǿazįz dedi ٖ٤٘ٓ ٝهلل اُؼىج ُٝهٌُٞٚ ُِٝٔٞٔ
992

 ĥükmünce 

śıfat-ı Ǿizzetde seni müşterek etdi. Ve senüňle bāġ-ı cihāna belki gülşen-i cināna zįb ü zįnet 

virdi seni kemālāt-ı ġayr-i maǾdūde ile mükemmel ve feżāǿil-i lā-tuĥśā ile mufażżıl etdi 

                                                                                                                                                                                
kimseler şüphe eder. Dirayeti, ilmi olmayan kimseler gibi. Bu gibi kimseleri cehaletin karanlığı kuşatmıştır. 

Muktedir olamazlar. Hakikat ve duruma göre hükmedemezler. Bilakis şüphe ederler. Oblara şek üzerine 

hüküm bina edilir mi diye sorulsa şüphe ettikleri şeylerden de şüphe ederler. Ve hep böyle devam edip 

giderler. Zira onların kalplerinde hastalık vardır ve karanlıklar içerisindedirler. Hasıl-ı kelam Kuran’ın 

belagati ve mucize oluşuyla Hz. Muhammed’in nübüvveti de sabittir. Çünkü Kuran onun en büyük 

mucizesidir. Ey akıl sahibi! Yüce Allah’ın kemal-i kudretini bilmen için müşriklerin Kuran surelerinin en 

kısasına benzer bir sure yazmak için biraraya toplanmaları sonra da aciz kalmaları konusu üzerine 

derinlemesine düşünmen gerek. Batıl ehlinin lisanınca müşriklerin önde gelenleri İslam’ın hakikatine şahit 

kılınmışlardır. Musa as.ın kendisi için bir düşman, hüzün kaynağo, davasının batıliyetini ortaya koymak ve 

hak dini ortaya çıkarmak için Firavun tarafından yetiştirilmesi gibi. Allah’ın Hz. Musa ile ağaçtan konuşması 

gibi. Yüce Allah’ın ‘Bundan dolayı sevinsinler.’ sözünde emrettiği gibi sevinmeleri için. Allah’ın bu emri 

ayetteki şu ifadelerden sonra gelir. ‘Ey insanlar! Size, Rabbinizden öğüt (vaaz) ve göğsünüzde olana 

(nefsinizin kalbindeki hastalıklara) şifa gelmiştir…’, ‘De ki: “Allah’ın fazlı ve O’nun rahmeti ile artık 

ferahlasınlar (sevinsinler). (Yunus, 10/56-57)’ Kalplerinde hastalık olan kâfirler hakkında durum şudur: 

Kuran ve Hz. Muhammed bizim için doktor ve ilaçtır. İnatçı kâfirler içinse zewhir ve helak sebebidir. Çünkü 

güneş gözün hastalığını artırır. Su taşın sertliğini arttırır. Bu mütalaaya, bu kalbi kırık olana açılan şeylerden 

dolayı yer verilmiştir. İhvana dua etmek için onları burada yazdım. Ey Allah’ım hayırlısıyla tamamlamayı 

nasip eyle. ”    
989

 Saff, 61/8. Ayetin manası: “Onlar ağızlarıyla Allah'ın nûrunu söndürmek istiyorlar…”  
990

  Saff, 61/8. Ayetin manası: “…Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır.” 
991

 Enfâl, 8/33. Ayetin manası: “Allah, onlara azap edecek değildir…” 
992

 Munâfikûn, 63/8. Ayetin manası: “…Oysa, şeref Allah'ın, Peygamberinin ve inananlarındır…” 
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sen bihterįn-i āferidegān ve mihterįn-i ber-güzįdegān aħter-i āsmān-maǾrifet ve zübde-i 

çār-ŧabǾ u şeş cihetsin. 

Naķşunuň miŝli Naķşibend-i ezel  

Hįc śūret yaratmadı evvel  

 

Ħākken ĥaķ mükerrem [etdi] seni   

 Ĥüsn-i taķvįmle aķvem etdi seni  

 

Bunca maħlūķı rām ķıldı saňa 

Feyz-i ħāśśını Ǿām ķıldı saňa   

saňa sen 
993

 ħumundan kedūy-ı beşeriyyete ķoyulmış mey-i Ǿaşķ-ı ezelįsin sen اؼثثد إ اػهف

mirǿāt-i ħāśś-ı cemāl-i lem-yezelįsin Ǿālem senüň ĥużūruňa ŧufeyldür sen cümlenüň 

güzelisin bir ķac gün libās-ı cismānį içinde śalınur ve eglenürsün Ǿāķıbet bu köhne-serā-yı 

Ǿunśurįden aśluňa alınur ve meleǿ-i aǾlāya beklenürsin sen ĥoķķa-i ĥaķāyıķ-ı 

Ķurǿāniyyesin sen śanduķca-i daķāyıķ-ı furķāniyyesin ölmedin ķadrüňi bilegör leyle-i ķadr 

sendedür ġafletde bulunmayıgör mey-i nābuňı isrāf ü żāyiǾ idüp ħāke dökme ve cevher-i 

nā-yābuňı cehl ile mezbeleye bıraķma śūret-i türābuňa baķma sen Ǿanāśırdan ŧaşra bir 

vücūd-ı şerįfsin cism-i ħarābuňa baķma miǾmār-ı Ǿālem elinde bir bāz-ı laŧįfsin ĥayfā ki 

çürük tenüňüň (…) rūz-ı aĥvāli seni seyr-i illallah[137a]dan alıķodı ve levĥa-i vücūduňdan 

bu telvįn ü ābį-meşreblik śafā sebaķın yudı bu žıll u zāǿilüň ħˇāb u ħayāl ķuru iĥtimālinden 

ötüri mülk-i įmān ü Ǿirfāndan ve cennāt u cemāl ü rıđvāndan geçer misin 
994

 ٝآراوٝا٤ُّٞ

gününde güruh-ı hüdādan özüňi elüňle saçar mısın ve ĥarr-ı temmūza döymeyen tenüňi 

cehenneme atar mısın ve Ǿömr-i dāǿim ile cennetüň server ü ĥūrin Ǿaźāb-ı caĥįme ve cevr-i 

zebānįye śatar mısın saňa düşer mi bu ġaflet ü beŧālet ü bed-sįretle dü-cihā[n] deger 

cevherüňi balçıķla örtesin ve nefįs iken nefse uymaġla ve nefes ŧutmaġla ĥayvāndan ħasįs 

olasın sen ħod bunda geldüň ki melekden daħi artasın ebyāt  

  Gevher-i Ǿaşķı zįver-i cān it  

  Ķaśd-ı āb-ı ĥayāt-ı Ǿirfān it  

   

Ŧālib-i şehvet-i miĥāl olma  

  Sākin-i ħāne-i ħayāl olma  

                                                           
993

 El-Aclûnî, age., II, s. 121. Hadisin manası: “…bilinmek istedim.” 
994

 Yâsîn, 36/59. Ayetin manası: “Ayrılın bir tarafa bugün…” 
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Ħūb-rūsın çü turş-rū olma  

  Rāst-ħūsın dürūġ-gū olma  

   

Ħāk- i rāh olaňa şarŧ-ı rāh budur  

  Çāh-ı Ǿuzlet gözeteňe cāh budur  

   

Var der-i ĥaķķa ser-firāz olasın    

  Ķo der-i ħalķı bį-niyāz olasın  

   

Ǿİzzetüň ĥażret-i ħudādan ola  

  Manśıb-ı cāhuň ol serāda ola  

   

Niçe dek ŧavāf-ı KaǾbe’-i gil  

  Bir nefes ķıl ŧavāf-ı KaǾbe-i dil  

   

Ŧaleb-i śoĥbet-i ħisān etme  

  ŦamaǾ-ı ahd-i nā-kesān etme   

   

Devlet anuň ide bucaķda maķām  

  Ne nişān gözleye cihānda ne nām  

   

Besleme cismi kim yeri gūrdur  

  Ħuriş-i girm ü ķūt-ı her-mūrdur  

   

Rūĥuňı kelbe hem-nişįn etme 

   Nefsüňi fāsıķa karįn etme  

   

Kāmil-i külfet-i mücāhedesin  

Ķābil-i leźźet-i müşāhedesin  

 

Ħātemüň virme dest-i şeyŧāna 

Dįve baśılma düşmez insāna  
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İmdi ٕٞٗا٤ُٝاء هللا الـٞف ػ٤ِْٜ ٝالْٛ ٣ؽى ّٕ اال ا
995

 zümresine ķarışagör ve seyf-i Ǿaşķile nefsüňi 

Ǿıyd-i vaśla ķurbān idegör ve illa (…) tekye-i cihānda nā-pākken alup maĥbūb-ı bį-çūne 

ķurbānlıġa sezā görülmezsin  

Ve naķd-i vücūduň śāfį u muzaħraf bulunup nārla imtiĥāna muĥtāc olursın   

 ظاٛها إ ِاؾ أَ ٤ٓٞٙ اٌد   

ِك ِاؾ ٍٛد    تاٚ٘ا تٜه شٔه    

Žāhiren budaķ mįvenüň aślıdur ammā ol aġac bāŧınen ve ĥaķįķat-i [137b] mįveden ötüri 

dikülmüşdür yaǾnį 
996

 didükleri üzere bāġbānuň اُؼِّح اُـأى٤ح ٓاذوكّ ك٠ اُرٕٞن ٝذؤـه ك٠ اُٞظٞق

ķalbinde evvelā ŝemere ħāŧırası ķopmasa şeceri dikmezdi pes vücūd-ı irādį vü Ǿilmį vü 

taśavvurįde ŝemer muķaddem imiş Ǿālem-i vücūd u cihān-ı Ǿaynįde ol ŝemer muǿaħħarda 

görünürse pes ve 
997

 ŧıbaķınca zerrāǾ-ı ezel yaǾnį bitürici Allāh ]أ[اٗرْ ذىنػٞٗٚ اّ ٗؽٖ اُّىانػٕٞ

aġacı yaratmazdı mįve murād olmasa pes maǾnāda aġac mįveden toġmuşdur ُٞالى
998

 bunı 

gösterir ki eger ĥabįbim اؼثثد إ اػهف
999

 ĥükmünce senüň vāsıŧaň ile Ǿālem-i Ǿilmimde 

ižhār-ı vaśf u ķurb u muhabbet ve iǾlān-ı ġavgā-yı Ǿaşķ u ĥayret murād etmesem seni baňa 

ve ekvānı saňa mirǿāt yaratmazdım.  

 ٕٓطل٠ و٣ٖ ًلد ًآقّ ٝاٗث٤ا   

 ـِق ٖٓ تاِ٘ك قن و٣ه ُٞا  

Anuňiçün اقّ ٖٝٓ قٝٗٚ ذؽد ٣ٞاءٟ ٣ّٞ اُو٤آح
1000

 dedi yaǾnį ādem ü enbiyā benim ardımca 

ŧursalar gerek livāǿü‟l-ĥamdim altında yaǾnį Ǿālem-i Ǿilmįde ve mecmaǾ-ı ervāĥda 

cümleden muķaddem olduġum içün cümle ķıyāmetde ardımda ŧuralar ve rūhları benim 

rūĥumdan baħş olup vaŧan-ı aślįleri benim külliyetim Ǿālemi olduġiçün niye sancaġım 

dibine cemǾ olsalar gerek 
1001

اٍُاتوٕٞٝٗؽٖ االـهٕٝ   ĥadįŝince bu remzdür yaǾnį śūretā 

āħirsem de lākin Ǿilm ü Ǿılliyyet ĥasebi ile ve bāǾiŝ-i vücūdları olduġum sebeb ile 

cümleden muķaddemim ki buyurur ً٘د ٗث٤ا ٝاقّ ت٤ٖ أُاء ٝاُط٤ٖ
1002
  

         ًه تٕٞنخ ٖٓ وآقّ واقٙ اّ        

                                                           
995

 Yûnus, 10/62. Ayetin manası: “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar 

üzülmeyeceklerdir de.”  
996

 Anlamı: “Gâî illet tasavvurda önde olan, varlıkta sonra gelendir.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Nuri Adıgüzel, 

“İslam Felsefesinde” İllet” (Neden) Kavramı, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 2. 

2002, s. 169.  
997

 Vâkıa, 56/64. Ayetin manası: “Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?” 
998

 El-Aclûnî, age., II, s. 148. Hadisin manası: “Sen olmasaydın…” 
999

 El-Aclûnî, age., II, s. 121. Hadisin manası: “…bilinmek istedim.” 
1000

 Mübarekfûrî, Tuhfetü’l-Ahvezî, IV, 130. Hz. Adem ile ondan sonra gelenler de benim sancağım altında 

toplanacak.” 
1001

 Müslim, Cuma, 22. Hadisin anlamı: “Biz (dünya ehli arasında) sonuncularız. Fakat kıyamet günü 

birinciler olacağız (hesabımız önce görülecek).” 
1002

 El-Aclûnî, age., II, s. 121. Anlamı: “Adem su ile çamur arasında iken ben peygamberdim.”   
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 ٖٓ تٔؼ٠٘ ظكّ ظكّ اكراقٙ اّ   

Śūreten ādemden ŧoġdum ise maǾnen dedemüň dedesiyim yaǾnį lisān-ı sırr u cemǾle ve 

zebān-ı mevlūd-ı maǾnevįsi ile buyurur ki ve anı 
1003

ٝإ ً٘رْ اتٖ آقّ ٔٞنج ك٠ِ ك٤ٚ ٓؼ٠٘ ِاٛك 

ذ٠ ّٞ كٞهٚ ًٝل٠ تٚ ٤ِٜكاالِاٛك  ol şāhid daħi Ǿālim-i Ǿilmullāhdur ki تات
1004

  

 ًى تهاٟ ٖٓ ِكَ ٌعكٙٔ ِٓي   

 او پ٠ ٖٓ نكد ته ٛلرْ كِي      

Benden ötüridür ādeme melegüň secdesi menim eclimden cennete girdi yaǾnį nūrü’l-envār 

vāśılu’l-ervāĥ olup ādemüň alnındaġı nūr- rūĥumdan olup ve ol nūrda śıfat-ı ĥaķ olduġiçün 

tenler aślı olan ādeme melāǿike vü ervāĥ [138a] secde etdiler ve benim pertev-i nūrum 

anuň alnında lemeǾān urduġiçün maķāmı cennāt-ı Ǿāliyye oldı ammā ādemüň cennetden 

ħurūcı beşeriyyet ve śūret-i aĥvālinden idi yine menim nūrumuň ĥāmili olduġiçün tevbesi 

ķabūl oldı ve anuňla ķomayup 
1005

ٍ اٌُلهج  ħiŧābına sezā görüldi ĥadįŝde اٗا ظؼِ٘اى ـ٤ِلح ّٝ ا

 buyurur yaǾnį her şeyǿ ol taśavvur zihninde taśvįr iden śūreti ižhā[r] gerek ħuśūśan آـهاُؼَٔ

fikr-i ĥaķ yaǾnį irādet-i ezel ħod-źāt-ı ķadįmüň vaśfın ķadįmidür bilindigi maǾnā ādem 

Muĥammed’den ŧoġmuş ve aġaç mį 

veden ĥażrete ümmį denildigi de Allāh u aǾlem aśl u maķśūd u netįce vü Ǿillet-i ġāǿiyye 

maǾnāsına ola yaǾnį ümmį   ّ  dendür ķaśd maǾnāsına pes cümle kütüb ü śuĥuf-ı mürselįnde’اَ

kebįr taķrįri üzere meźkūr ve cümlenüň žuhūrına bāǾiŝ ve cümleden maķśūd olmaġın ümmį 

denildi yaǾnį maķśūdluga mensūb yāħūd ümmü’l-ervāĥ ve’l-ķulūb olduġiçün kemā merre 

yāħūd maķśūd-ı aślį olan ĥażret-i ĥaķķa kemāl-i intisābından denildi yine ilāhį dimekdür 

yāħūd rūĥ-ı iżāfįsi ism-i aǾžam ve nūr-ı ĥaķ ve ümmü’l-Ǿulūm olduġiçün ki  ٠ـِن اقّ  ػِ

ٔٞنذٚ
1006

 ‟de ِٚٔلر ٠ػ  dediler kemā merre yāħūd ümmü’l-ĥaķāyıķ olduġiçün yāħūd 

ümmü’l-ķurādan yaǾnį KaǾbe’den ķopduġiçün yāħūd ümmü’l-kitābla tevǿem olduġiçün ki 

االٍٗإ ٝاُوهإ ذٞأٓإ
1007

’dür yāħūd ķalb-i şerįfi levĥ-i maĥfūž-ı ħudā olup cemįǾ Ǿulūm anda 

ketb olduġiçün ve ol levĥden ٓا اٝؼ٢
1008

 sebaķın ve ümmü’l-medāris olan ķābe-ķavseynde 

ٌ٘وهٔىي
1009

 dersin okuduġiçün denildi yāħūd ümmete anasından şefķatlü olduġiçün denildi ki 

                                                           
1003

 Muhammed Rıza el-Kummî, Tefsirü Kenzü’d-Dekaik ve Bahru’l-Garaib, Vizeratü’-s-Sekafeti ve’l-

irşadü’l-İslami, 1366, C. 1 s. 499. 
1004

 Anlamı: “Allah’tan üstün şahit yoktur. O şahit olarak yeter.” 
1005

 Sâd, 38/26. Ayetin manası: “Biz seni halife yaptık…” 
1006

 Buharî, İstizan 1, Müslim, Bir, 115. Hadis-i şerif. Manası: “ (Allah) Adem’i kendi suretinde yaratdı.” 
1007

 Seyyid Haydar Amûlî, age., s. 239. Anlamı: “İnsanla Kur’an ikiz kardeştir.” 
1008

 Necm, 53/10. Ayetin manası: “…vahyini bildirdi.” 
1009

 A’lâ, 87/6. Ayetin manası: “Sana [Kur’anı] okutacağız…” 
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yaǾnį kemāl-i şefķatde ve tamām-ı merĥametde analıġa mensūbdur اُ٘ث٠ّ ا٠ُٝ تا٤ُٖ٘ٓٞٔ ٖٓ
1010
 

 de bu remz vardur ki aňa aŧadan eşfāķ u erĥamdur teǿemmel ammā ehl-i luġat ümmį’اتأىْٜ 

yazu yazmayandur ve üstāda varmayandur didüklerinde ĥażretüň kemāl-i medĥin 

müşǾirdür ki ĥażret-i ĥaķ ĥabįbini ħōcaya virse ħōca şākirdden efđal olmaķ lāzım gelürdi 

pes ġayret-i ĥaķ ĥabįbinden evlā vü ekmel kimse bulunduġına rāżı olmadı anuňiçün 

ĥabįbini mekteb-i [138b] lā-mekānda sūħte ķılmaķla cehālet ü efkār-ı sivāiyye ĥarķ olup  كا

ٝؼ٢ ا٢ُ ػثكٙ ٓااٝؼ٢
1011

 Ǿilmin oķutup Ǿilm-i ĥaķįķate dānişmend etdi  

٠ ٓؼعىج ك٠                                 ّٓ ًلاى تاُؼِْ ك٠ اال  

اُعا٤ِّٛح ٝاُرّؤق٣ة ك٠ ا٤ُرْ            
1012

                           

          ٌٍَٓ او پ٤ـٔثه ا٣ّاّ ـ٣ُٞ             

 ذ٤ٌٚ ًْ ًٖ تهكٖ ٝتهًاّ ـ٣ُٞ                

 ŧayanmaķ ًْ azdur yaǾni az ŧayan maǾnā kesilme kendü ķarn u eyyāmuňda olan ذ٤ٌٚ

peyġamberüňden az ŧayan kendü fenn ü kāmuň yaǾnį kendü bilgüňi bıraķ ve murāduňdan 

gec ve aduňdan gec bir rūĥ-i ķudsįsin
1013

 rūĥ-i iżāfį-i Muĥammedįde maĥv etmiş ve 

Muĥammedlük boyaġına boyanmış ve anuň ħulķ u śıfatına girmiş cismini müteveccih-i 

rāh-ı şerǾ-i Muśŧavį ve ķalbi mesken-i ĥubb-ı Aĥmedį ve Ǿaşk-ı Muĥammedį ķılmış ve 

vücūd-ı pür-seyyiǿesin ĥaķįķat-i Muĥammediyye tebdįl etmiş bir kimseye yapış ki eyle 

kimse zamānınuň peyġamberidür zįrā andan mevlid-i bāŧınį sırr-ı Aĥmedį ŧoġup sırr-ı 

Muĥammed ādemi ħalįfetullāh etdügi gibi anı da kendüye ħalįfe ider bi-ĥamdillāh ĥażret-i 

şemsimiz de bu maǾnāyı kerrātla uyanıķla meǾāniye etdügidi ġarażım evliyāya iǾtiķād 

etdürmekdür inanmayan kendü bilür niçe defǾa śūreten mestlikle žuĥūrdan ġayrı vāķıǾada 

ĥażret-i risālet şemsimiz ķuddise sırruhu śūretinde görüldügi çoķdur 
1014

ٝهللا//  ًل٠ تا هلل ٤ِٜكًا

ػ٠ِ ٓا ٗوٍٞ ٤ًَٝ
1015

      

 ٔك ا٤ٓكٌد ا٣ٖ وٓإ تهقان ًاّ   

َّ اٌُالّ           ػاِواٗٚ اٟ هر٢ ـ

Śad murād var bu zamānda ķaldır ve ŧut ŧamaġuň yaǾni söyleme Ǿāşıķāne ey yigit sözi 

bıraķ bu takdįrce ًّا kāf-ı ǾAcemiledür. Yāħūd ǾArabile ola maǾnā śad murād var bu ħalķ-ı 

                                                           
1010

 Ahzâb, 33/6. Ayetin anlamı: “Peygamber müminlere daha önce gelir (evladır)…” Ayetin sonunda 
bulunmayan bir kelime eklenerek “ ْٜاُ٘ث٠ّ ا٠ُٝ تا٤ُٖ٘ٓٞٔ ٖٓ اتأى” “Peygamber müminlere babalarından daha önce 

gelir (evladır)…” şekli oluşturulmuştur.  
1011

 Necm, 53/10. Ayetin manası: “Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi.”  
1012

Armutçuoğlu, age., s. 96. Busîrî’nin kaside-i bürdesinin 139. Beyti.Anlamı: Cahiliye Devrinde ümmi iken 

ilim sahibi olması sana yeter. Yetim iken terbiyeli olması da mucize olarak sana yeter.”  
1013

 rūĥ-i ķudsįsin: - S1, - S2, - S3.  
1014

 Fetih, 48/28. Ayetin manası: “Şahit olarak Allah yeter.”  
1015

 Kasas, 28/28. Ayetin manası: “Söylediklerimize Allah vekîldir.” 
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zamānda sen murādāt fāniyeňi ortadan ķaldur ve sözüňi ki süflį vesvesedür kes yerine 

اُؼ٤ِا ٠ًِٝٔد هللا ٛ
1016

 gele yaǾnį evvelā dilüňden elfāž-ı żāyiǾįye ve kelimāt-ı müsāvįyi gider 

ve ŝāniyen ķalbüňden ĥadįŝ-i nefsi yāǾnį çürük fikri ķaldır ŧālibseň saňa derd ü Ǿaşķ yeter 

aralıķdan çıķ ve ketħudālıķuňı bıraķ senüň dünyevį maǾįşetüňi Allāh teǾālā üzerine iltizām 

idüp Ǿibādete daħi hem ķuvvet [139a] virüp hem yolın göstermişdür hemān ħıdmetüňde 

sürünme de ol žāhirüňi ve ķalbüňi ħıdmet ü muĥabbetle bir idüp küdūrāt-ı kevneyn fikrini 

gideregör ki 
1017

ظٞكٚ ٠ٓا ظؼَ هللا ُهظَ ٖٓ هِث٤ٖ ك  ĥükmünce bir ķalbi bir Ǿāriyeti ve emāneti 

emāniyy-i bāŧıla ve murādāt-ı müsteǾāraya ĥabs eyleme zamāneye baķup ehl-i zamāne gibi 

olma selef-i śāliĥe ħalef olagör ki şimdi zamāne ħalķı zencįr-i ġavġā-yı keŝretle ve ĥabl-i 

beşeriyyet-i pür-keŝāfetle murġ-ı rūĥuň cenāĥların baġlayup Ǿālem-i ervāĥa śuǾūd-ı ŧayerān 

u seyrāndan alıķorlar yāħūd ًّٟه إ ٗلؼد اُمًه كم
1018

 ŧıbaķınca daħi nefs ü rūĥa fenā virmeyüp 

sulŧānu’l-Ǿuşşāķ ǾAmrü’l-fāriż el-Mıśrį’nüň Tāǿiyye’sinde 

   ٝال ذي ٖٓٔ ٤ّّٚح قنٌٝٚ   

  تع٤س اٌروهخ ػوِٚ ٝاٌروِّد     

  كصْ ٝناء اُ٘وَ ػوَ ٣كم ػٖ          

 ٓكانى ؿا٣اخ اُؼوٍٞ ا٤ٍُِٔح                    

Buyurduġı üzere fenāyla Ǿaķl-ı külle irmeyüp ve kendü Ǿaķl-ı cüzǿįsinden öte Ǿilm yoķ žan 

idüp muǾcib ü mütekebbir olana sırr-ı vaĥdet ħaberin ifşā etme dilüňi kes Ǿāşıķlıķ anı ister 

dimek ola  

  ق٠ُ په ٓفىٕ اٌهانقانّ  

 ٌُٖٝ قنوتإ ٍٓٔانقنّ  

Ħātimetü’l-kitāb dibācede įmā etdigümüz üzere evvel-i kitābda ve āħir-i kitāblarda midĥat-

i sulŧān-ı enbiyā enseb olup ve bu zaĥmetimizüň ķabūline bāǾiŝ-i ķavį olmak ricāsına bir 

ķaśįde-i çār śuffe nažm u żamm oldı. ٙ٠ٛٝ ٛم  

  Ey maħzen-i feżāǿil elŧāf-ı Ĥaķķa mažhar
1019

  

  Ey mecmaǾ-ı ħaśāǿil mecmūǾ-ı ħalķa rehber  

    

Ey menbaǾ-ı mürüvvet ey maǾden-i fütüvvet  

  Ey aśl-ı feyż-i raĥmet cūd-ı vücūd-perver  

    

                                                           
1016

 Tevbe, 9/40. Ayetin manası: “…Allah’ın sözü ise en yücedir…” 
1017

 Ahzâb, 33/4. Ayetin manası: “Allah, hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır…” 
1018

 A’lâ, 87/9. Aytin manası: ““Faydalı olacaksa insanlara öğüt ver.” 
1019

 Müstef’ilün/ Fe’ûlün/ Müstef’ilün/ Fe’ûlün 
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Ħulķuň ķamudan ekmel ħalķuň ķamudan efđal  

Rūĥuň ķamudan evvel cismüň ķamudan enver  

 

Ey žulmetüň żiyāsı ey ħastalar şifāsı  

Ey ġam[l]ular śafāsı luŧfuň śayar mı diller  

 

Ey dürr-i baĥr-i vaĥdet mühr-i nigįn-i ķudret  

Mihr-i semā-i ʿizzet serdār olanlara ser  

 

Cismüňde sır şerįǾat rūĥuňda hem ŧarįķat  

Sırruň hüve‟l-ĥaķįķat hem ħānesin ü hem der  

 

Ey ŧūtį-i ĥaķāyıķ [139b] ey bülbül-i daķāyıķ  

Źātuň ķamuya fāyıķ dįnüň ķamudan ažher  

 

Ey dürr-i baĥr-i tevĥįd iķlįm-i Ǿaşķ-ı ferįd  

Ey ĥıśn-ı şehr-i ümmįd müşkil senüňle eyser  

 

Śıdķ u śafāya śuffe mihr [ü] vefāya ķubbe  

Rūyuň diler eĥibbe ey ĥabb-ı hubbe beyder  

 

Ey Muśŧafā-yı raĥman ey murtażā-yı insān  

Ey muķtedā-yı her cān Ǿallām-ı sırr-ı ester  

 

Ey şemǾ-i śurĥ-ı ħađrā mişkāt-ı bezm-i aǾlā  

Miftāĥ-ı nūr-ı eclā miśbāĥ-ı ķalb-i ĥayder  

 

Ķānūn-ı dįni vāżıǾ aǾlām-ı Ǿilmį rāfiǾ 

Ey her belāyı dāfiǾ Ǿarş-ı ħudāya dilber  

 

Ey rāfiǾ-i đalālet ey dāfiǾ-i cehālet   

Müştāķ-ı ber-cemālet aǾrāż u cümle cevher  
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Ey seyyid-i civān-baħt şāh-ı cihān felek-taħt  

Cān-baħş u hem cihān-raħt her zerre anı söyler  

 

Keşşāf-ı sırr-ı evśāf Ǿaşkuňla śāf her śāf  

Ķāfı muĥįŧ olan ķāf Ǿanķā-yı ķudret-āver  

 

Ey raĥmetüň nesįmi ey cennetüň naǾįmi  

Ey yoķlayan yetįmi şefķat eline dāver  

 

Ŧıbb-ı ķulūb-ı eşbāĥ śabb-ı śabā-yı- fettāĥ  

Feyż-i feżā-yı ervāĥ cümle saňa musaħħar  

 

Ey seyyid-i memālik ey māniǾ-i mehālik  

Ey mürşid-i mesālik ey reh-revāne rehber  

 

Iślāh-ı her fesādį miftāĥ-ı her murādį  

Sulŧān-ı Ǿadl ü dādį mennāǾ-ı śanǾat-ı şer  

 

Sulŧān-ı her sipāhį ey cümlenüň penāhı  

Eşyāǿ turā kemāhį aślile oldı manžar  

 

Destān-serā-yı sulŧān ey bülbül-i ħoş-elĥān  

Şāhįn-i dest-i ĥannān śayyād-ı hem-dilāver  

 

Ne varsa žāhir ü ġayb nūruňdan oldı bį-reyb  

Ĥūr u cināndaki zeyb senden durur  muķarrer  

 

Ey Ǿālemįne raĥmet nūr-ı hüdā-yı ümmet  

Ey reh-nümā-yı vuślat esrār-ı hinde-server  

 

Olunca rūz-ı maĥşer nefsi oķuya her ser  

Ŧutıla cümle diller ancaķ hemān o söyler  
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Ey mihr-i Ǿālem-i dil ey pįşvā-yı menzil  

Ey naķş-ı ĥātim-i kül senden ķamu muśavver  

 

Ey rūĥı cümle cismüň ey genci her ŧılısmuň  

Ķassāmı cümle ķısmuň bu’l-ķāsım-ı seħāger  

 

Śarrāf-ı dürr-i Ǿirfān Ǿarrāf-ı sırr-ı subĥān  

Vaśśāf-ı Ǿaşķ-ı raĥmān sulŧān-ı baĥr hem ber       

 

[140a]             Ey şāh-ı sırr-ı vaĥdet salār-ı cümle millet  

                        Şehbāz-ı dest-i ķudret śayyād-ı heft kişver  

 

ǾUnvān-ı naśr-ı fursat mihmān-ı Rabb-ı Ǿizzet  

Çevgān-ı ŧūb-ı devlet ey dü cihāna mefħar  

  

Ķapuňda cümle sāǿil baġladı saňa maĥmil  

ǾArż ide geldi müşkil cümle velį peyġamber  

  

ǾAşķuňla döner eflāk nūruňla gül olur ħāk  

Biter senüňle her çāk ey her şikeste şeh-per 

  

Ey mevc-i baĥr-i bį-ĥad sırr-ı vücūd-ı ebced  

Mürseller içre Aĥmed ey cümle başa efser 

  

Ey aśl-ı lafž u maǾnā bįħ-i dıraħt-ı ŧūbā  

Ǿİlm-i ledünne dānā çeşm-i cihāna gevher 

  

Ey aśl-ı Ǿaşķ u ġavġā maĥbūb-ı leyl-i isrā  

Pāyüňde Ǿarş-ı aǾlā kemter gedāsı mihter  

  

Ey Ǿāśiyāne eşfaǾ luŧfuň ķamuya maŧmaǾ     

Ey mühr-i Ǿayn-ı maŧlaǾ ķapuňda mihr çāker  
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Feyyāż-ı Ǿilm-i raĥmān miftāĥ-ı genc-i Ǿirfān  

Ey ħastegāna Loķmān ġassāl-ı her mükedder   

  

 ٣ا ٤ٌّك اٍُه٣ّٚ ٣ا اِهف اُثه٣ّٚ       

ًٞشه٣ا ِٓثً اُؼه٣ّٚ هٍاّ ؼٖٞ ٝ   

   

 ٣ا ٓؼط٠ أُٞاٛة ٣ا ٓهِك أُهاذة

٣ا كاذػ أُطاُة ػاُْ ذها ٍٓفه           

 

  ِٞه٠ ا٤ُي ؿاُة قٓؼ٠ ُك٣ي ٌاًة 

  ٣ا ٗٞن ٗعْ شاهة ْٛ ٓاٙ ٝ ٜٓه اٗٞن  

 

ٚٔ قٍ ًٟٞ ذٞ ٗؼْ ٓ٘ىٍ     نٟٝ ذٞهثِ

   ؼاّلٍ ظِٔٚ ٌَّٓ اٟ ت٠ تكٍ ٌؽ٘رٞن    

    

إ ٛٔچٞ  ّٔ ْٗ تٞق اٟ هطهٙٔ ذ٣ْٞ تٞق ػ      

ن  ّٞ   ت٠ ذٞظٜإ ػكّ تٞق ػاُْ وذٞٓ٘

  

ٚٔ ًْ قن٤ٌهخ اٟ ٌّٓهّ    ػهٍِد پا٣

ٚٔ ًْ ٣ي ًاؿكٟ وق كره    ُٞؼٍد ٓا٣

  

ا     ّٔ         ػاّلّ ػِْ أٌا اٟ اٌْ إٓ ٍٓ

   كرّاغ ٌّه ٓٞال ًّاف نٓى ٛهقن       

     

ٚٔ ػٞانف                                       ٚٔ ٓؼانف ٌهنِر ٌه چّٔ       

 ٌهقان ظِٔٚ ػانف اٟ أَ ٓا٣ٚ ٝٗه           

 

ŞerǾüň durur müǿebbed źātuň durur müǿeyyed  

Yapduň binā müşeyyed muĥkem durur musevver  

 

Sırr-ı cemāl ü Ǿizzet remz-i celāl ü heybet  

Ġamz-ı kemāl-i ķudret cümle saňa muķarrer  
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Feyżüňden aldı ǾĮsā mevtāyı ķıldı iĥyā  

Beyżā yed old[ı] Mūsā nūruň ile ser-ā-ser 

 

اوًؽَ ـاى إٓ پاٟ چّْ آچك١  
1020
ظِٔٚ لٟ ناٟ   

ٌّه اكىاٟ پهٕٓه ق٣ٖ تٌٍه                                                    اوٗطن ِ

 

  او ٌٓه چّٔد آٛٞ قن ًٜٞٙ ًلرٚ ٣اٛٞ                                   

 او وُق ذ٤ٌٞٚ نٝ اكراقٙ ٍٓي ٓؼّطه                          

 

Ķāvs-ı ķāżā-yı ebrū ķurulıdur be-her sū  

Ol mūy-ı Ǿanberįn-bū Ǿaķl alur ādem avlar  

 

Yek-dāne ħāl-i dil-cū anuňla dām iken mū 

 قن ٗىق چّْ ظاقٝ ٚٞپ هٙاٟ ًٔره              

 

Ey śāĥib-i meŝānį Yūsuf ola mı ŝānį  

Kim ola saňa ŝānį maĥbūb-ı Rabb-i ekber  

 

ǾĀşıķ aňa Züleyħā saňa cemįǾ-i eşyā  

Belki Ħudā teǾālā ey enbiyāya server  

 

Olmasa idi nūruň ĥüsni olmazdı ĥūruň  

Ey aślı her sürūruň cümle śafāya maśdar  

 

 اٟ ن٣ٌٝٚ ٘ؽ٢ قّ ٤ٌٗإ ت٘ىق ذًْٞ            

Şeb zülfüňe göre ħam nūr-ı celāle mažhar  

 

Ey muķtedā-yı ervāĥ ey nūr-ı žıll u eşbāĥ  

Ey muġleķāta miftāĥ ey kāyināta mihter  

 

Görmese bunda rūyuň görmez ĥaşirde būyuň  

Ŧutmasa güft ü gūyuň yoldan azar melekler  

                                                           
1020

  .Ü, -S1, -S2 آظك : آچك١ 
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Ǿİlmüň ķadar ilāhį taǾžįm ķıl mykāhį  

Ol şāh cümle şāhį ki_oldur cemāle mažhar 

 

Aśĥāb necm-i hādį bulsun bi-külli nādį  

Rıđvānile murādı olunca rūz-ı mahşer  

 

Lā-siyyemā ol aǾlām ol çār rükn-i islām  

Bulsun hezār ikrām yā Rabb bi-külli maĥżar  

 

Śıddįķ-i yār-ı gāruň hicret yolunda yāruň  

Ol şāh-ı nāmdāruň ķıl ravżasın muǾanber  

 

Fārūķ-ı dįnį yā Rabb ķapuňda ķıl muķarreb  

Ķıl ravżasın müheźźeb Ǿizzet vir aňa berber  

 

ǾOŝmān-ı źü’l-ĥayāyı ol maǾden-i vefāyı  

Ol maħzen-i śafāyı nūruňla eyle eźher  

 

Ol ehl-i   yı ol ĥāmilü’l-livāyı َٛ اذا

Ol menbaǾ-ı seħāyı Ǿizzetle eyle berter  

 

O mecmaǾ-ı śafāyı serdār-ı ال كرا‟yı  

Bula ebed rıżāyı Ĥayyı der tevĥįdi   

 

Derdile yanmışidi cāndan uśanmışidi  

Hem fānį olmuşidi der ĥayy-ı bāķį ĥayder  

 

Ķanın ķurıtmışidi cismin çürütmüşidi  

Yaġın eritmişidi diri diriydi ĥayder  

 

 ٣ا ِاكغ أُؼا٠ٔ اِلغ ًٖٝ ٓ٘ا٠ٔ                

م اُّ٘ٞا٠ٔ ػثك ٘ؼ٤ق اكوه            ال ٣اـٔ
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Mücrim ķatı düşüpdür yolın daħi şaşupdur  

Ĥadden günāh aşupdür  [141a] ķaldı ĥaķįr ü mużŧar  

 

Śınķun dil ü şikeste zencįr-i ġamla beste  

Süst ü naĥįf ü ħaste ĥayrān u deng ü serser  

 

Bir ķatre aňa kāfį belki cihāna vāfį  

Yā şāfį yā muǾāfį ĥastaňdur ey şifāger  

 

Ey cümle başın tācı źerreň cihān ħarācı  

Şeyħį düşüpdür acı acuňdur etmek ister  

ķaśįde-i āħirį li-muĥarririhi  

  Ey ĥabįb- iǾArabį nūr-ı ilāhį medenį
1021

 

  Seg-i bābuň şeh olur her ne ķadar olsa denį 

  

  ǾAşkuň ile evliyā ħayline şāh olmadı mı  

 Olmuşiken rāǾį-yi üştür
 
Üveys el-Karanį 

  

 Toz [u] topraġile yollarda döner bād-ı śabā 

 Ħāk-i pāyuň dileyü saňa ķılur devresini  

  

 Sāĥanuň ŧaşınaǾāşıķ ǾAdenüň içi ŧaşı  

 Bu ĥayādan surħreng old[ı] Ǿaķįķ-i Yemenį  

 

 Ş[ā]hlıķ bendeligüňde idügin ŧuyduġiçün  

 ŞerǾüňe cān ile ħıdmetler ider şāh seni  

 

 Çöpçe gelmez sensüzin serv-i çemen gözlerime  

 Maķśadım bu merĥabā ide
1022

 muġaylān dikeni  

 

                                                           
1021

 Fe’ilâtün/ Fe’ilâtün/ Fe’ilâtün/ Fe’ilün 
1022 merĥabā i: Tef’ile fe’ilâtün olması gerekirken fâ’ilâtündür. 
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 Dü cihān perverişi nuŧķ-ı faśįĥüňden alur  

 Ĥükemā cümle virür şerbetüňe cān u teni  

 

 Saňa virildi ķemāl ile maǾallāh śıfatı  

 İrāde śıġmadı kes cümle kesüpdür süħanı  

 

 Eŝerüň şemm idenüň şemm iden āŝārından  

 Şāmmesi ŧuymaz anuňǾanber ü misk-i Ħoteni  

  

 İsteyüp ĥabl-i metįn ile dilā ĥıśn-ı ĥaśįn  

 Rāh-ı Ǿaşķına girüp boynuma ŧaķdım reseni  

 

 Źillet ü ķılletile ķaldım ayaķda kerem it  

 Yerde ķalsun mı sevenler seni ey şāh seni  

 

 Ķıl cemālüňle müşerref vir beķā baǾde
 
fenā  

 Ol ĥayāt-ı dil ü cānı ķuluna göstereni  

 

 MenbaǾ-ı Ǿilm ü kerem mecmaǾ-ı Ǿirfān u edeb  

 Maħzen-i ĥüsn ü şiyem keştį-i dįnüň dümeni  

 

 MaǾden-i fażl u kemāl mažhar-ı nūr-ı müteǾāl 

 Māhį-i žulm-i žalem ehl-i Ǿināduň reseni  

 

 Ĥāmį-i dįn-i metįn māĥį-i küfrān-ı đalāl  

 Śādıķu’l-ķavl ü emįn bāġ-ı cihānuň semeni  

 

 Bende-i cūd u seħāsı dü-cihān ħalķı ķamu  

 Ķuvvet ü faħr-i cihān oldı anuň āmedeni  

 

 Maŧar-ı raĥmeti ŧāǿirdür anuň aķŧārda  

 Sırr-ı Ǿaşķile Ħudā nūr ider anı seveni  
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 BāǾiŝ-i Ǿaşķ-ı Ħudā vāsıŧa-i ħalķ-ı cihān  

 Merkez-i devr-i vücūd kān-ı vefā baħr-i ġanį  

 

 Žıll-ı Ĥaķķ şems-i hüdā şaǾşaǾa-i nūr-ı Ħudā  

 Ħulķı ħoş źātı güzel leb śadef ü diş ǾAdenį  

 

 Luŧfı çoķ ŧatlu dili mažhar-ı ķudretdür eli  

 Müźnibe Ǿafv u ħarābātaǾimāret vaŧanı 

 

 Müflise luŧf idici daħi yetįme şefķat  

 Düşmüşüň destin alan dāfiǾ-i ġamm u miĥenį 

 

 Senlügüň ĥaķķı ki maħlūķa odur aśl-ı uśūl  

 Virdi bu Şeyħį ķuluň sende fenā eyle beni 

Ol duǾādur ki yüz biň śalāvāt yerine geçer dediler ve belki bį-Ǿaded dirler َٔ ّْ ّْ ٠ِٔ  اُِّٜ اُِّٜ

َّ ؼهف اُلا اُلا ٠ِٔٝ ػ٠ِ ٤ٌّكٗا دمحم ػكق  ػ٠ِ ٤ٌّكٗا دمحم ػكق ؼهٝف اُوهإ ؼهكا ؼهكا ٠ِّٔٝ ػ٠ِ ٤ٌكٗا دمحم ػكق ً

ق ٓاُْ ٣ٌٖ ٝػكق ٓا٠ِّٔ ػ٤ِٚ إُِّٕٔٞ ٖٓ ـِوي ك٠ ٌٔٞاذي ًَ اُق اُلا اُلا ٝػكق ٓاك٠ ػِٔي ٝػكق ٓاًإ ٝػك

ٝان٘ي اتكا قأىٔا ٌهٓكا ا٠ُ ٣ّٞ اُو٤ٔٚ  ٠ِّٔٝ ػ٠ِ آُٚ ٝأؽاتٚ ٝاَٛ ت٤ر٤ّٚ ٝػ٠ِ ظ٤ٔغ اُراتؼ٤ٖ ٝأُعرٜك٣ٖ 

ٍّه٣ٖ ٝأُؽكّش٤ٖ ٝاُلوٜاء ٝإُٔ٘ل٤ٖ ٠ِٔٝ ػ٠ِ ظ٤ٔغ االٗث٤اء ٝأُه٤ٌِٖ ٝػ٠ِ ظ٤ٔغ اُّهظاٍ ٝأُّ ا٣ؿ ٝأُل

ج ٝاُلرػ  ّٞ ٝاال٤ُٝاء ٝاٍُاقاخ ٝأُعاق٣ة اؼ٤اْٛ ٝآٞاذْٜ اظٔؼ٤ٖ ٝػ٠ِ اُوطة ٝاُفٙه ٝاال٤ُاي ٝنظاٍ ا٤ُٜثح ٝاُو

ّّهٝا٠ٗ ٝػ٠ِ ًِٔ اُك٣ٖ ا٤ٍُٞا٠ٌ ٝػ٠ِ اُّؼثإ اٌٍُك ٠ّٗٞٓ ٝػ٠ِ ػثاق هللا إُاُؽ٤ٖ  ٝاُّٜكاء ٝػ٠ِ ػثكأُع٤ك اُ

ؽهّ اُى٣ِٟٞ ٝػ٠ِ آّ٘ا ٝػ٠ِ اههتأى٘ا ٝذؼِّواٗا ٝػ٠ِ ظ٤ٔغ آح دمحم ػآح ٖٓ اَٛ أٍُاٝاخ اٝاالن٤ٖ٘ ٝػ٠ِ ات٤٘ا ٓ

 اظٔؼ٤ٖ اؼ٤اْٛ ٝآٞاذْٜ اظٔؼ٤ٖ

ُلٚ ٤ِف٠ تٖ ات٠ ا٤ُِس ٓؽهّ اُّى٠ِ٣ ك٠ ِٜه نت٤غ االٍٝ ٖٓ ذان٣ؿ اؼك ػّه   هك ٝهغ اُلهاؽ ٖٓ ذؽه ٣هٙ ػ٠ِ ٣ك ٓٞٔ

 ٝاُق ٝهلل اُؽٔك ٝؼٔك ٝإُِٞج ػ٠ِ دمحم ٝا٤ُٚ

ٝهغ اُلهاؽ ٖٓ ًراترٚ ٛما اٌُراب ٖٓ ٣ك ؼٍٖ تٖ ًِٔ اُك٣ٖ اُوىُعٟٞ ك٠ تِك آا٤ٌٚ ك٠ ٓكنٌح ػثك هللا پاِا ك٠  ٝهك 

ٝهد اُؼّاء ك٠ اٝاـه ظٔاوٟ ا٥ـه ٖٓ ذان٣ؿ اؼك ػّه ٝاُق ٖٓ ٛعهج اُ٘ث٣ٞح ػ٤ِٚ إُِٞج ٝاٍُِْ ذْ
1023

  

 

 

 

                                                           
1023

 Ferağ kaydının anlamı: “Bu kitabın müellifin eliyle yazılması şeyhim Ebu’l-leys Muharrem ez-Zilevî 

tarafından 1011 yılı Rebiülevvel ayında tamamlandı. Hamd Allah’a salatü’s-selam Hz. Muhammed’e 

mahsustur. Bu kitabın istinsahı hicri 1011 tarihinde Cemaziye’l-Ahir ayının sonlarında yatsı vaktinde 

Amasya Beldesi Abdullah Paşa Medresesinde Hasan b. Şemseddin el-Kızılcavî tarafından tamamlanmıştır.  
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 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. SĠVASÎ‟NĠN ġERH-Ġ CEZÎRE-Ġ MESNEVÎ‟SĠNĠN 

SADELEġTĠRĠLMESĠ VE DĠĞER TÜRKÇE CEZÎRE-Ġ MESNEVÎ 

ġERHLERĠYLE KARġILAġTIRILMASI  

 

3.1. Sivasî‟nin ġerh-i Cezîre-i Mesnevî‟sinin SadeleĢtirilmesi 

 

1. beyit  

 تّ٘ٞ او ٠ٗ چٞ ؼٌا٣د ٤ٌٓ٘ك                                  

او ظكا٣ٜا ٌِا٣د ٤ٌٓ٘ك                                                           

Mana: Neyden dinle neler hikâye eder ve ayrılıklardan nasıl şikâyet eder. Yani “Size işitme 

duyusu, gözler ve kalpler veren O‟dur” ayetinde belirtildiği üzere kulak, göz ve kalpten 

önde tutulmuştur. “Kulak verip dinleyin ve susun.” ayetinde ifade edildiği gibi Hz. 

Mevlânâ da dervişin kalbinin açılması ve göğsünün genişlemesi için gerekli anahtarın 

“susmak” olduğuna işaret eder. Derviş gönül kulağını ney gibi tevhid ateşiyle açıp sadece 

konuşanı değil ağaç, taş ve ney gibi cansız ve dilsizlerin seslerini de dinlemelidir. Çünkü 

dünyada Allah‟ın mayasıyla mayalanmamış nesne yoktur. Hepsi Allah‟ın gücü ve yüzünün 

yansımasıdır. Kulağıyla işitene manasız ses yoktur; vahşi hayvan sesleri, kuş nağmeleri ve 

sinek vızıltıları gibi kapı sesi, kaya yankısı ve meşe zırıltısı da tevhid sırrını duyurur. Bir 

miktar içi boş olanın nasıl etkili bir nağmesi varsa kulağı boş olanın da evliyanın gizli 

seslerini duyma yetisi vardır. “Kalbini boşaltmayan dost sözünü işitmez, bu manayı aşkın 

çeng, ney ve kavalı ortaya koyar.” beytiyle açıklandığı üzere dolu olandan ses çıkmaz. 

Ney, hâl diliyle der ki ben su ve toprak içinde büyüyordum; kökümle bağım, yaprak ve 

dalımla da bağlılığım vardı; fâni dünyanın fitne ve fesadından ve zor zamanın elem ve 

eziyetinden habersiz bir şekilde kendi hâlimde yaşıyordum. Allah‟ın takdiriyle birdenbire 

aslım ve vatanımdan ayırdılar. Başımı ve ayağımı kestiler, ciğerimi ve bağrımı ateşli 

eziyetlerle deldiler. Sonra Allah zahmetimi rahmet, hasretimi kavuşma yaptı, su ve 

topraktan oluşan sonsuz arzumu, ayrılığımı ve çokluğumu birliğe çevirdi. Başlangıçta 

hâlim kötü ve karanlıkken sonunda varlığın feyz, nur ve hayrına layık oldum. Böylelikle

1
Rectangle
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bir üstadın elinde pişerek ona sırdaş ve yoldaş oldum. O kâmil-i mürşid olan o üstat da  

“Rüzgar rahmanın nefesindendir.” hadis-i şerifinde belirtildiği gibi kutsal nefesleriyle beni 

şereflendirdi. Hz. Meryem, bakireyken İlahî bir üfürükle Hz. İsa‟yı dünyaya getirmiş ve o 

çocuk “Şüphesiz ben Allah‟ın kuluyum. Bana İncil‟i verdi.”  ayeti hükmünce Allah‟a 

bağlılığını ve şükrünü bildirmiştir. Çocukken mürşid-i kâmil olan Hz. İsa gibi ben de 

kamış parçasıyken “Ve onun içine ruhumdan üfledim.” ayetindekine paralel olarak 

meclislerde çalındım ve hidayet bostanının bülbülü oldum. Gerçekte neyle kastedilen Hz. 

Mevlânâ ve onun gibi varlığını Cenab-ı Hak‟ın varlığının ve sıfatlarının denizinde 

kaybedenlerdir ve bazı nüshalarda “alnia  m nalaan” yazılması da neyle kastedilenin 

mürşid-i kâmil olduğunu göstermektedir. Mürşid-i kâmiller sağa sola meyletmekten 

kaçınıp içlerini gönül daraltıcı vesveselerden ve dünyevi münasebetlerden uzak tutup, 

kendilerini gölgesi oldukları Allah‟a ulaştırıp onda fena buldular. Yani önceyi sonrayı ve 

zahiri batını birleştirdiler. Var olduğunu sandıkları vücutlarının yok olduğunu duyup 

kendilerini Allah‟a teslim ettiler, dışları/zahirleri Hak olup içleri/batınları hakkın 

bağışlayıcı nefesi oldu. Nitekim neyden neyzensiz ses çıkmaz. “Ben onun işiten kulağı, 

gören gözü olurum.” hadis-i kudsîsince kâmil ve ariflerin söylemek, istemek, görmek gibi 

tüm sıfat ve hâlleri Hak‟la oldu yani varlıkları Hak‟ta fena buldu. Şüphesiz Allah‟tan 

başkasına var demek şirktir. Enbiya ve evliyanın varlığı hep birdir ve o da Allah‟ındır. 

Varlığın hakikatinde hiç ortaklık yoktur. Sözü uzatmaya gerek yoktur. Fitil ve yağ ayrı olsa 

da bin mumun ışığı bir mumdandır ve çeşmeler ayrı olsa da onlara gelen su birdir.  

Duvar, bina ve cisimler ayrı gösterse de varlık güneşi tektir. “Allah göklerin ve 

yerin nurudur. O‟nun nuru, içinde ışık bulunan bir kandil yuvasına benzer. O ışık bir cam 

içindedir; cam ise, sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Bu ne yalnız doğuda ve ne de 

yalnız batıda bulunan bereketli zeytin ağacından yakılır. Ateş değmese bile, nerdeyse yağın 

kendisi aydınlatacak! Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Allah 

insanlara misaller verir. “O, herşeyi bilir.” ayetine uygun olarak Allah‟ın varlığı birdir ve 

yoklar, yokluğun karanlığından onunla kurtulup varlık bulmuşlardır. Hallac-ı Mansur 

Allah‟ın birliğini manevi gözüyle görmüş ve kulun Allah‟ta fâni olduğu cem‟ makamında 

“ben” diyerek Allah‟ın varlığında kendini yok etmiştir.  
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Mansur‟un “Ben Hakk‟ım” nidasıyla kendisini kastettiğini düşünen Bağdatlıların, 

bu sözü yanlış değerlendirerek Mansur‟un öldürülmesine karar verdikleri rivayet 

edilmektedir. Halbuki Ebu Yezid, Ebu Hasan Harakani ve diğer şeyhlerin sözleri de 

Mansur‟unkiyle aynı manadadır. Muhyiddin Arabi, Niyazi-i Mısri, Konevi ve diğer 

mürşitlerin sözlerini anlamamak suçken onları yermek daha büyük bir günahtır. Özellikle 

İbn Kemal ve Ebu Su‟ud gibi büyük âlimler kusus (?) hakkında bu kişilerin tam olarak 

anlaşılamayacaklarını itiraf etmişlerdir. Neyle kastedilen mürşid-i kâmil dedin. Soru: Peki 

ney ayrılıktan neden şikâyet eder? Çünkü ney yani mürşid-i kâmil, Allah‟la beraber olduğu 

gerçek vatanından ayırılarak karanlık ve fâni dünyaya getirilmiştir. Mürşid-i kâmil, zaman 

zaman bedeni arzularının sınırlamalarından rahatsız olup “Vatan sevgisi imandandır.” 

sözünde belirtildiği üzere gerçek vatanına hasret çeker. 

  

2. Beyit  

 ًى ٤ٍٗرإ ذا ٓها تثه٣كٙ اٗك                        

اٗك                     او ٗل٤هّ ٓهق ٝ وٕ ٗا٤ُكٙ    

Mana: Kamışlıktan kesildiği için ney inledikçe neyle birlikte erkek ve kadın inlemiştir. 

Yani ney ruh/candır, Allah onu ruhlar âleminden ayırmıştır. Ana ve babadan kasıt akl-ı 

küll ve nefs-i küldür. Ney aslını bilip ayrılıktan şikâyet eder. Allah‟a ulaşmak, hasreti 

bitirmediği ve can sıkıntısını gidermediği için evliya ve enbiyalar da arzuyla üzüntülerini 

dile getirirler. Örneğin, hayretlerinden tayy-ı mekânla gayelerine ulaşmış, bir yola ihtiyaç 

duymuyorken bile “Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.” ayetini 

söylerler. İnsan zaafları, acizliği, bilgisizliği gibi pek çok noksanlıkla başına geleceklerden 

habersizdir. Mahşer gününde cehenneme mi yoksa cennete mi gireceklerden olduğu belli 

değilken bu dünyaya çalışması ne büyük bir saçmalıktır. Ney, insanın Kur‟an‟ı dinleyerek 

mürşid-i kâmil olması ve başkalarına da faydalı olması gereğine değinmiştir. “[Size 

okuduğu] Kur‟an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.” ayeti vahyin Hz. Muhammed‟in 

kalbinden geldiğini ifade etmektedir. Yani aslında kastedilen Kur‟an‟dır. Söz hangi dilde 

söylenirse söylensin incidir; inci kesesi değil incinin kendisi kıymetlidir. Muhyiddin 

Arabi‟nin Arapça Fusus‟unda, Hz. Mevlânâ‟nın  Farsça Mesnevi‟sinde ve Yunus Emre‟nin 

Türkçe Divançe‟sinde yazılanlar aynı düşünce sistemine dayanmaktadır. Abdülmecid 

Sivasî‟ye göre bazı durumlarda mürşid-i kâmilin bir sözü dervişe çok yol aldırır, mertebe 

atlatır ve 40 günlük çileden daha yararlı olur. Ancak sözün etkisi, dertle dinlenip kalbe 

işlenince ortaya çıkar.    
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3. Beyit  

 ٤ٌ٘ٚ ـٞاْٛ ِهؼٚ ِهؼٚ او كهام  

 ذا ت٣ٌْٞ ِهغ قنق اِر٤ام                                                    

Mana: Dert ve hasretimi anlatabilmek için ayrılık derdinden açılmış bir sine isterim. 

Allah‟ın gücü, etkisi, sözü ve ibretleri kalbi açık, özü sağlam olanadır. Kalbi kapalı, özü 

çürük olana faydası yoktur. Öyle birine nasihat etme. Hz. Mevlânâ, neyin Allah‟ın tecelli 

vasıtası ve sözünün de manaca Allah‟ın sözü olduğunu söylemektedir. Hakikatte varlık ve 

söz Allah‟ındır. Bu nedenle ney, sözü ulaştırabileceği saf ve açık bir kalp istemektedir. 

Yani ney/mürşid-i kâmil onun ruhlar âleminden ayırıldığını bilen, bundan dertlenen ve 

kendisini anlayan kişi istemektedir. Dertsizler, derdinden anlamayacakları için onun sırdaşı 

olamazlar.  

4.Beyit  

 ٛه٠ًٍ ًٞقٝن ٓاٗك او أَ ـ٣ُٞ 

تاو ظ٣ٞك نٝوًان َٝٔ ـ٣ُٞ                      

Mana: Kim aslından uzak kalırsa kavuşma günlerine dönmeyi ister. Yani ruhlar âleminden 

ayırılan dallar ve nehirler, varlıklarının aslına/Allah‟a dönmek isterler. Çünkü bütün 

eylemlerinde Allah‟a ihtiyaç duyarlar.  

   

5. Beyit  

       ٖٓ تٜه ظٔؼ٤ر٠ ٗاالٕ ِكّ      

 ظـد تك ؼاالٕ ٝ ـِٞؽاالٕ ِكّ                                           

Mana: Ben her toplulukta inledim. Hem iyi hem de kötü ahlaklılarla aynı posta oturup 

sohbet ettim. Yani hem asi hem de salihlerle birlikte oldum, onları da ağlattım. Âlim ve 

salihler, halka doğru yolu göstermek (irşad) için çokluktan ayrılmayıp halkın arasına 

karışmalılar. Geçmiş ümmetlerin ruhbanları mağaralara kaçtıkları için Yahudi ve Hristiyan 

kavmi kendi dinî kitaplarına ters düşen hâl ve durumlarla başa çıkamadılar ve ayrılığa 

düştüler. Bu nedenle de çoğu putperest oldu. “İslam‟da ruhbanlık yoktur.” hadisi de bunu 

ifade etmektedir. Varlığını Allah‟ta yok edip birlik denizine dalanlar çoklukla 

perdelenmezler. Belki başkalarına çokluk ve perde gibi görünen şeyler onlara (mürşid-i 

kâmil) ayna olur ve çoklukta birliği görürler. Ayna çok olsa da güzel yine tektir. Vatana 

hasretten kurtulmanın yolu bedensel yalnızlık değildir. Belki yalnızlık arzusundan 

vazgeçmektir. Hicret, günahtan kaçmaktır. Eğer nefsinin isteklerine uyarsan dış/zahirin 

yalnızlıkta olsa da iç/batının çokluktadır. Böyle birlik/yalnızlık yine çokluktur. Böyle 
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vahdeti bırakıp aşıklar meclisi ve zevk sahiplerinin toplantılarını tercih etmen gerek. 

Nefsinde azla yetinene çokluk da birliktir.  

    

6. Beyit  

 ٛه٠ًٍ او ظٖ ـٞق ِك ٣ان ّ 

  او قنٕٝ ٖٓ ٗعٍد اٌهان ٖٓ                               

Mana: Herkes kendi zannettiği şekilde benimle arkadaş oldu. Kimse “Ben gerçekte kimim 

ve kiminle dostum?”  gibi sorulara yanıt arayıp içimdeki sırları öğrenmedi. Hz. 

Muhammed de insan suretindedir. Fakat Allah ona vahyetmiştir ve kendi sıfatlarından 

vermiştir. Gerçekte Hz. Muhammed kutsal ruhların özü ve kainatın kendisinden meydana 

geldiği düşünülen ruh yani muhit-i âlem (ruh-i izafi)dir. Hz. Muhammed‟i tam anlamıyla 

tanımadan onu anlatmaya kalkanların kendi korku, hayal ve zanları içinde kayboldukları 

ifade edilmektedir. Hz. Muhammed‟i ilmen bildikleri için kendilerini onun sırdaş ve dostu 

sandılar. Fakat çektiğini çekmedikleri için sırrını duymadılar. 

    

7. beyit 

 ٌّه ٖٓ او ٗاُۀ ٖٓ قٝن ٤ٍٗد

 ٤ٌُٚ چّْ ٝ ًَٞ نا إٓ ٗٞن ٤ٍٗد                    

Mana: Benim sırrım inlemeden uzak değildir. Sohbet arkadaşlarımın gözü ve kulağında 

benim aslımı görecek ruh-i izafinin ışığı yoktur. Canı görmek için can gözü, eşyadan gelen 

sesleri işitmeye de İlahî sesleri duyan bir kulak gerekir. Bunun için de gözü haramdan 

sakınmak, dünyanın süsüne aldanmamak ve kötü sohbetlerde bayağı sözlere kulak 

vermemek gerekir. Mürşid-i kâmilin zahir ve batında kulağı, Allah‟ın kulağıyla işitir ve 

gözü Allah‟ın gözüyle görür. Çünkü insan gözü Allah‟ı göremez ve insan kulağı Allah‟ı 

işitemez. Allah‟ın bütün eşyalarda tecellisi vardır. Dünyadaki her şeyin Allah‟tan olduğunu 

gören mürşid-i kâmil gerçekte Allah‟tan başka kimsenin var olmadığını anlar. Seyr-i 

sülukta önce zahirî sonra da batınî tecelli gerçekleşir. Işıkla Cenab-ı Hak‟ın tecellisi 

karanlıkla ise tecelli etmemesi kastedilmektedir. Cenab-ı Hak‟ı bulan bu ikisini 

birleştirdiği için varlığı iddiasında bulunmak imkânsızdır. Yani eğer biri asıl ve diğeri aslın 

neticesiyse asıl olmadan netice olmaz. Evliyaullah insanın can gözü, gönül gözü ve baş 

gözü olmak üzere üç çeşit gözü olduğunu belirtmektedir. Allah‟ı önce can gözü, sonra 

gönül gözü en son da baş gözü görür. Hz. Muhammed‟in Miraç gecesinde Allah‟ı baş 

gözüyle nasıl gördüğüne değinilmiştir. “Allah kişi ve kalbi arasına girer.” ayeti meydana 
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gelmiş, Hz. Muhammed‟in can, gönül ve baş gözü bir olmuş, Allah‟ı canında görmüştür. 

Buna aradaki perdeleri kaldırarak sebep olan yine Allah‟tır.  

 Zahir ve batında var olan sadece Allah‟tır. İnsanlar bu dünyadaki hayalî işleri, sıfatları 

ve isimlerini seyr-i sülukta yok etmez ve benliklerinden vazgeçmezlerse Allah‟ı bilemez ve 

göremezler.  

     

8. Beyit   

 ذٖ وظإ ظإ وذٖ ٍٓرٞن ٤ٍٗد

 ٤ُي ًٍها ق٣كٙ ظإ قٌرٞن ٤ٍٗد             

Mana: Ten candan can da tenden örtülü değildir. Fakat kendini başka varlık gibi gören ve 

varlığı ile sahiplik iddiasında bulunana canı görmeye izin yoktur. Güneşin açıkça 

görülmesi için nasıl su veya ayna gerekiyorsa canın görülmesi için de cisim gerekmektedir. 

İnsan, bedeni itibariyle zayıf, iri, sağlıklı veya özürlü vb. sıfatlara sahip olabilir. Fakat 

insanların “ben” demesi vücut itibariyle değildir. İnsanın özü bu dünyaya ait değildir, insan 

Cenab-ı Hak‟tan gelmesi yönüyle bakidir. Fakat bu bakilik cesediyle değil, ruhuyla 

alakalıdır. İnsan ruhu ulvi âlemdendir. Ceset ve ruh arasında gözle görülmeyen ve tüm 

canlılarda bulunan bir asıl vardır. Adı ruh-i hayvanidir ve kalpte bulunur. Canlıların 

tümünde bulunan 4 karışım (kan, balgam, safra ve sevda) özleri ateş, su, hava ve topraktır. 

Ruh-i hayvani bunların karışmasından oluşur. Ruh-i hayvaninin aslı/özü yani ruh-i kudsisi 

gözde duyma, kulakta işitme, sözde konuşma zevki, burunda koklama ve geri kalan 

azalarda da hareket ve idare kabiliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. İç organların 

yöneticisi kalp olduğu için diğer azalara ilim, kavrayış, hareket ve güç ondan sudur eder. 

Ruh-i hayvani kandil gibidir. Kalp fitilidir, gıda yağıdır. Kandilin yağı fazla geldiğinde 

fitili söndürmesi gibi çok yemek de mideyi güçsüz kılar ve ruhu kararıp ruhani tabiatı ölür. 

Ruh-i hayvani ruh-i insaniye vasıtadır. Çünkü öz/asıl ruh-i insanidir.  Ruh ve ruhla ilgili 

konular bilinmezse insan, sadece bedenen yaşar. Maddi ve biyolojik âlemdendir (mülk 

âlemi). Ama ruhu ile nur âlemindendir (melekût âlemi). Bu ruha ruh-i kudsi denilmektedir. 

Yüzünü Allah‟a dönmeyenin kalbi kötü kelime, fikir ve vesveselerle dolar. Yolun ve bu 

yolun ileri gelenleri önünde kalbini ve duygularını başka tarafa döndürüp penceresiz ev 

gibi karanlık olur. Tevhidle özünü temizleyip fesat âleminden kurtulan insan Allah‟ın 

sıfatıdır. Bu beden ve yürek yaratılmış olup fânidirler, ezeli ve ebedî değillerdir. Fakat ruh-

i kudsi yaratıldığı için ezeli olmadığı hâlde ebedîdir, fâni olmaz. Ruh için fâni olur demek 

küfürdür. Fahrettin Râzî, Gazalî ve Kurtubî bunu tefsirlerinde yazmışlardır. Ama bu ruhun 



301 
 

temiz özü, tüm yaratılmışların kendisi için yaratıldığı gerçeklik olan hakikat-i 

Muhammediyye yani hakikat-i insaniyyedir. Ruh-i kudsisini hakikat-i Muhammediyye‟de 

yok etmeyip akl-ı küle erişmeyen ruhlar Allah‟ın zatına ulaşamaz. Ruh-i izafi mertebesine 

yükselen Hz. Muhammed‟in kalbine girer. Dünya ve ahirette güvende olur. Kısaca ruh-i 

hayvani bedenin, ruh-i kudsi ruh-i hayvaninin ve ruh-i izafi ruh-i kudsinin canıdır. Ruh-i 

izafinin kudreti ve Allah‟ın zatının nuru ile beden, ruh-i hayvani ve ruh-i kudsi varlık 

bulmuştur. Beden fena olursa ruh bedenden çıkar, ona ölü derler. Ruh yok olmaz; sadece 

bedeni idare edecek gücü yoktur. Hatta bazı şahitler mevtle bedenin de yok olmadığına, 

ölülerin işitebildiği ama cevap veremediğine değinmektedir. Bu, bedenden güç gitse bile 

ilmin kaldığını göstermektedir. Toplanma ve dirilme, yokluktan sonra var edilme olmayıp 

ruha şekil verilmesi olayıdır. Şerhin bu kısmında “Cesetlerin toplanması nedir?” sorusuna 

verilebilecek “Yok edildikten sonra yaratılmadır.” cevabının da “Bedenin parçaları 

ayrıldıktan sonra onların bir araya getirilmesidir.” cevabının da mümkün olduğu ifade 

edilmektedir. İnsanın diriltilirken verilen parçaları dünyadaki parçalarının aynısı mı yoksa 

başka bir birleşimi midir sorusunu da sorgulamaktadır. Mu‟tezilî‟den Ebu Haşim aynı 

olduğunu söylerken ehl-i sünnet aklen ikisinin de uygun olduğuna değinmektedir. 

Kur‟an‟da “…onların benzerini yaratmaya [kadir] olan…” ayetiyle insanın dünyadaki 

parçalarının benzerinin yaratılabileceği açıklanmaktadır. Allah Hz. Muhammed‟in talebini 

geri çevirmez. Bu nedenle Hz. Muhammed‟in cismen ya da ruhen mi‟raca çıkmış olması 

imkânsız değildir. Evliyanın pek çok kerameti varken Hz. Muhammed‟in mi‟raca çıkışına 

şaşılmamalıdır. “O kulunu [Hz. Muhammed] geceleyin yürüttü.” ayeti delilince Hz. 

Muhammed geceleyin kendi başına Allah‟a yürümüştür. Bunu Mu‟tezilî de inkâr etmez, 

eden de kâfir olur. Kısacası cismen mi‟racı inkâr edenler zarara uğrar, kabul edenlerse 

inancını tazeler.  

   

9. Beyit  

ٟ ٤ٍٗد تاق اذُ اٌد اتٖ تاٗي ٗا  

  ٛه ًٚ ا٣ٖ اذُ ٗكانق ٤ٍٗد تاق                  

Mana: Bu neyin sesi, yel değil ateştir. Kim bu ateşi tutmazsa yok olsun. Yani mümin 

olanda iki hâlden biri gereklidir: Ya aşk ateşi ile hayalî varlığını ya da dünyevi fikirler ve 

nefsiyle ilgili vesveseleri yakıp yok etmelidir. Yoksa kendi ayıbını görüp, eksikliği, uyku 

ve yiyecekle hayvaniyeti kabul edip insan olmadığına üzülür ve yokluk sesi ile ödünç olan 

varlığından arınması gerekir. Buna içsel/batınî abdest alma ve manevi temizlenme derler. 
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Bunlar olmazsa var olmaması daha iyidir. Arifler kul ile Allah arasındaki en büyük 

perdenin bedenin nemi ve balgamı olduğunu belirtmektedirler. Sıcaklıkla bunlar vücuttan 

ayrılır, yerine sevgi ateşi gelir. O ateş, perdeleri yakar ve kulu Allah‟a ulaştırır.    

  

10. beyit  

  اذُ ػّوٍد ًاٗكن ٢ٗ كراق    

  ظُِٞ ػّوٍد ًاٗكن ٠ٓ كراق                

Mana: Aşk ateştir, ney içine düştü. Aşk kaynamasıdır ki şarap içine düştü. Neyde ne vardı 

ki İsa‟nın nefesi gibi taşlara hareket verdi ve üzüm şırasında ne vardı ki insan onun esiri 

oldu? Her şeyin hareketi, coşkusu aşkladır; yani aşk ateşiyledir. Ama her şeyin aşkı 

bulunduğu mertebeye göredir.  

   

11. beyit  

 ٠ٗ ؼه٣ق ٛهًٚ او ٣انٟ ته٣ك

 پهقٛا٣ُ پهقٛاٟ ٓاقن٣ك       

Mana: Ney, yârinden ayrılmış kimselerin yoldaşı ve arkadaşıdır. Neyin nağmesindeki 

perdeler Allah‟la aramızdaki perdeleri yırttı. YaǾni hakikatten ayrıldığını bilip ayrılık 

derdine düşene mürşid-i kâmil arkadaş olur. Ney, zahmet çekip hakir olan ve nefsinin 

arzularından vazgeçene arkadaş olur. Derviş ölü yıkayıcısının elindeki ölü gibi sabır, kabul 

ve cefaya tahammül etmezse kötü ahlakından arınmaz. Mürşid-i kâmil dervişten ihlasla 

dua etmesini talep eder. Derviş nefsinden sadece sızlanmayı almasını isterken yemek, 

içmek ve uykudan vazgeçtiğini belirtir. Ney/dervişin mürşid-i kâmilin işaretine hazır olup 

kendisini arkadaşı olarak kabul etmesi için ona yalvarır. Derviş, işlerinde şaşırıp çaresiz 

kaldığında ölmeden önce ölüp bedenini canına mezar kılan ariflere hizmet etmelidir. 

Sivasî, “Ona yaklaşmaya vesile arayın” ayeti gereğince onları Allah‟a ulaşmak için aracı 

edinmeleri gerektiğini belirtilmektedir. Böylece varlıkları güven, iman, ilim, irfan ve 

vicdan aşkıyla doldurulur.  

    

12. Beyit  

 ٛٔچٕٞ ٠ٗ وٛهٟ ٝ ذه٣اه٠ ًٚ ق٣ك 

 ٛٔچٞ ٠ٗ قٍٓاو ّٓراه٠ ًٚ ق٣ك               
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Mana: Ney gibi bir zehri kim gördü? Bu ney, inkâr edenleri zehirler ya da talibin nefs-i 

emmaresini
1024

 öldürür.  Ney gibi bir panzehiri kim gördü? Bu ney temiz inançlı aşığa ve 

insan ruhuna iyi bir hayat verip onu kalp hastalıklarından kurtarır. Ney gibi aşıkların 

nefesini düzelteni kim gördü? Yani ney, fikir ayrılıklarında ve kederli bir zamanda nefesini 

tüketip ömrünü geçiren kişinin “La ilahe illallah (Allah‟tan başka ilah yoktur)” sözüyle 

nefesini düzenler. Kısaca kişi kalbini Allah‟a bağlayıp tüm kalbiyle Allah‟a yöneldiği için 

gamdan kurtulup cemü‟l-cem‟
1025

 makamına layık olur.  

    

13. beyit  

 ٠ٗ ؼك٣س ناٙ پهـٕٞ ٤ٌٓ٘ك 

ّٕٜاٟ ػّن ٓعٕ٘ٞ ٤ٌٓ٘ك          ه

Mana: Bu ney kanla dolmuş aşk yolunun haberini verir. Mecnun‟un aşk hikâyelerini 

söyler. Bu yolda kanı ile oynayan aşığın sonu ma‟şuğa ulaşır ve belki de ma‟şuk olur. Ve 

salikin fenaü‟l-fenasının
1026

 bekası
1027

 ve birlik sırrı budur.  

 

14. beyit  

   ٓؽهّ ا٣ٖ  َٛٞ ظى ت٤َٜٞ ٤ٍٗد 

 ٓه وتاٗها ّٓرهٟ ظى ًَٞ ٤ٍٗد           

Mana: Aklın sırrı akılsızlıktır. Dilden çıkanı anlamayı sadece kulak arzular. Yani aşka 

düşen kişi aklı terk eder. Bu akl-ı ma‟aşın
1028

 gitmesidir ve akl-ı cüz‟i
1029

 hakikate tam 

erememiş kişilerde bulunur. Aşka sır olmaz. Çünkü bu akıl insan vücudunun geçici 

                                                           
1024

 Nefs-i emmare: “Mutasavvıfların açıklamalarına göre, kötülükleri emredici durumunda olan ve bu 

yüzden de “emmare” sıfatıyla anılan nefis, bu ilk makamda dünyaya karşı eğilimlerle doludur. Kibir, hırs, 

haset, cehalet, zulüm, şehvetlere esir olma, kötülüğe meyilli olma gibi gerçekten kötü veya şer kabul edilen 

sıfatları vardır.  Henüz şehâdet (görünen) âleminde bulunan bu nefis Allah‟a doğru gitmektedir.” Yani seyr-i 

ilâllah‟tur.” Hayrani Altıntaş, Tasavvuf Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları, t.y., s. 58.  
1025

 Cem‟ü‟l-cem‟: Hakk‟ı halkta ve halkı Hak‟da görmekten ibarettir. Cem‟de farkın önemi, farkta da cem‟in 

önemi yoktur. Ama cem‟ü‟l-cem‟de hem farkın hem de cem‟in önemi vardır. Kara, age., s. 373.   
1026

 Fenâ: Bir şey tüketmek, yok olmak manasınadır. Fenâ, ıstılahta insanın kötü sıfatlardan kurtulması hâli 

olup nefsani haz ve arzularının yok olması demektir. Kulun daima içinde kendini yok ettiği varlıkla meşgul 

olması sebebiyle eşyadan tamamen yok olması hâlidir. Altıntaş, age., s. 156.  
1027

 Beka: Zat, sıfat ve işlerin kişinin olmadığını anlamaya fena, bunları kişinin sanırken Allah‟ın olduğunu 

anlayıp kabul etmeye de beka denir. Kara, age., s. 870.  
1028

 Akl-ı ma‟aş: İnsan kalının maddi alemden ibaret olduğu, yani maddi eğilimlerin olduğu akıl/mertebedir. 

Uludağ, “Akıl”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 2. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, 1989, s. 247.  
1029

 Akl-ı cüz‟i: Ukul üç kısım üzeredir: Bir kısmı akl-ı evveldir ki enbiyâ ve kümmel evliyânın ukûlü bu 

aklda dâhildir. Ve bir kısmı akl-ı evsâttır ki ukûl-i eflâkdır. Ya‟ni eflâkde sâkin ve mütehayyiz olanların 

ukûlüdür. Muharrekât-ı eflâk olsun ve gayrıları olsun. Ve bir kısmı akl-ı âhirdir ki ukûl-i cüz‟iyyedir. Ve 

ekser-i nâsın aklı bunda dâhildir. Onun için akl-ı cüz‟î ve akl-ı maâş derler, akl-ı küllî ve akl-ı maâd 

demezler. Kara, age., s. 795.     
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isteklerinin kölesidir. Kulak dili nasıl arzuluyorsa aşk da akl-ı külü arzular. Kısacası salik 

aklı terk etmeyince akl-ı küle ulaşamaz ve bunun da başı susmaktır. Susmak, vesveseleri 

giderir, vesvese gidince anlayış ve aşk gelir. Konuşunca vesvese doğar ve dilde perde 

ortaya çıkar. Buna çare izinle zikretmek ve mürşidini hatırlamaktır. Eğer vesvese gitmezse 

damağında bir şey varmış gibi nefesini üç kere çekip ondan sonra “la ilahe illallah” demek 

gerekir. Yine gelirse günahtan arınmak için pişmanlıkla üç kere “Allah‟ın çirkin bulduğu 

işlerden, sözlerden, fiillerden, hatıralardan, bakış ve duyuştan Allah‟a sığınırım. Allah‟tan 

başkasının gücü ve kuvveti yoktur.” desin.        

    

15. beyit 

 قن ؿْ ٓا نٝوٛا ت٤ٌاٙ ِك

 نٝوٛا تا ٌٞوٛا ٛٔهاٙ ِك

Mana: Bizim gamımızda gündüzler gece oldu ve gündüzler ateşle yandılar. Yani bizim 

gamımız ve çektiğimiz üzüntünün çokluğundan dış görünüşümüz değişti, ruhumuz ve 

içimizin hâlini yansıttı.  Gündüzümüz Allah‟ın sıfatına döndü. Yani “Allah onların 

kötülüklerini iyiliklere çevirir.” ayetince beşeriyetimiz Allah‟ın varlığına döndü. Dış 

görünüşlerimiz yani nefsani hislerimiz ruhani hislerimizin ateşinde yandı. Allah‟la olan 

beraberliğimizin nurundan dolayı şeyhler ve mürşitler yaratılmışlara yol gösteremediler, 

hatta ruhani suretimizin mumuna pervane olup yandılar. Hz. Mevlânâ ruh-i izafinin ışığını 

hüzünle kazandığını ve hüznün ömrün zekatı olup gamsız insan olmayacağını ifade 

etmektedir. Pişmeyen hamlıktan kurtulmaz ve şeyhlere göre yolun (seyr-i süluk) açılması 

hüzün ve kederledir.  

     

16. beyit  

 نٝوٛا ًه نكد ًٞ نٝ تاى ٤ٍٗد 

 ذٞ تٔإ اٟ اٌٗٚ چٕٞ ]ذٞ[ پاى ٤ٍٗد          

Mana: Gündüzler gittiyse gitsin de ki gam yoktur. Senin gibi temiz kimse yoktur, sen kal. 

“Ölmeden önce ölünüz.” hükmünce yiyip yatmak alıp vermek, süslenmek ve eğlenmek 

gibi eylemlerle nefsani hislerden vazgeçtiyse gam yoktur. Sonu, “Dünya leştir.” hükmünce 

pislik olacaktır. Sen Allah‟ın elinin şahini olan ruh-i izafi, temiz ol, senden daha temiz 

başka bir şey yoktur. Sonun yoktur, çürümezsin, güzellik ve aşkla ebedî hayat senindir. 

Sivasî, günlerle kastedilenin mürşitler de olabileceğine değinmektedir. Yani zamanımızdan 



305 
 

nice şeyhler öldüyse gam değil. “Ey Şems-i Tebrizi sen kal ki senin gibi bizi insanlıktan 

temizleyen yoktur.” demektedir.   

 

17. beyit  

 ٛهًٚ ظى ٓا٢ٛ واتُ ٤ٌهِك       

ٛهًٚ ت٠ نٝو٣ٍد نٝوَ ق٣هِك                   

Mana: Balığın dışındaki her şey suya toktur. Nasipsiz olanın günü uzaktır. Balıkla 

kastedilen vahdet ehli olanlardır. İzzet ve zikirle birlik denizinde boğulurlar ve suya 

kanmazlar. Sudan ayrılsalar yok olurlar. O suyun kıymetini o denizden nasibi olan bilir, 

nasipsizler bilmezler, onların kavuşma günleri uzaktır. O gün onlara geç gelir. Çünkü aşk 

nazlıdır ve sadık aşık ister. Dervişlerin mürşitlerle dalmaları ve suya ihtiyaçlarını bilmeleri 

gerekir. Aksi hâlde şeyhi olmayanın yolu ve kavuşma günleri uzaktır.  

   

18. beyit  

 قن٤ٗاتك ؼاٍ پفرٚ ٤ٛچ ـاّ

  پً ٌفٖ ًٞذاٙ تا٣ك ٝاٍُالّ                           

Mana: Pişmişin hâlini ham olan anlamaz. Öyleyse söz kısa olmalıdır. İşi söylemeden 

yapmak işi söyleyerek yapmaktan iyidir. Yani nice yıllar çalışmakla yanıp tutuşan dertlinin 

hâlini yolun başındakiler anlayamaz. Yani (Allah‟ı) duyanların selamına, veliliğin daimî 

yakınlığına ve gayretine ulaş. 

   

Dinleyenin AnlayıĢsızlıkları Hakkında 

19. beyit  

 ا١ قن٣ـا ًه ذهاً٘عا ٣كٟ 

 ذا وظاْٗ ِهغ قٍ پ٤كا ِكٟ              

Mana: Ey benim hasretim, inlemem ve ağlamam. Gel, zaman senin zamanındır. 

Konuşmaya uygun sevgili bulamadım. Herkes Allah‟ın sırrını anlayamaz sadece kalp 

genişliği olanlar anlar. Anka kuşunun yiyebileceği lokmayı serçe hazmedemez. İnsanın 

zahiri tendir ve âlem-i halktandır, ölçüsüz olmaz. İnsanın nefis, can ve gönül denilen batınî 

manası vardır. Âlem-i emirdendir, ölçüsü yoktur. “De ki ruh benim Rabb‟imin 

emrindendir.” ayetinin anlamı budur. Burada ruh-i izafi denilen çok gizli sırrı vardır. Bu 

dördü görünüşte zıttır ama esasında aynıdır. Birinci olarak kalp göğsün solundadır ve çam 

fıstığının kabuğu gibidir.  Ortasındaki kara kan, ruhun kaynağıdır. Ama hakikatte İlahî bir 
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organ olup insanın özüdür. Allah‟ın emir ve yasaklarına muhatap olan budur. Parçaların 

cisimlerle, sıfatların zatla ve oturanın oturduğu yerle alakası gibi kalbin de cesetle alakası 

vardır. İkinci olarak ruh, çok yumuşak bir cisimdir; kaynağı kalbin içidir yani kalbin 

özüdür. Onu, kalbin sıcaklığı pişirmiştir. Üçüncü olarak nefis, “kötü huyları kendinde 

toplayan” anlamındadır. Fakat esasında bahse konu olan histir, eğer nefis Allah‟ın emrine 

uyup isyandan kurtulursa mutmainne derler. Bazen yanılsa da kusuru için kendini paylar 

ve kendiyle uğraşırsa levvame olur. “…Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine 

karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder…” ayetinin manası budur. Bu 

nefsin, özür ve itirafı Allah‟ın hoşuna gider. Hatta Kur‟an‟da “[Kusurlarından dolayı 

kendini] kınayan nefse de yemin ederim.” ayetinde olduğu gibi bu nefse yemin vardır. 

Hatta şehvet ve isteğine yenilirse nefis kararır, emmare olur. Dördüncüsü akılla bazen ilim 

sıfatı kastedilir, yeri kalptir. Bazen de ilimleri anlayan kastedilir, kalbin kendisidir. Bahsi 

geçti. “Allah‟ın yarattığı ilk şey akıldır.” hadisiyle kastedilen budur, ilim değildir. İlim 

sonradan yaratılmıştır, ilk yaratılan olamaz. Cismani kalp, cismani ruh, şehvani nefis ve 

ilmî akıl birbirinden görünüşte farklı olmalarına rağmen hepsi gerçekte idrak duygusudur. 

Bir insan çocukken ilkokul, büyüyünce medrese öğrencisi olur. Sonra stajyer, daha sonra 

öğretmen ve en sonunda kadı ve defterdar olur. Ama hepsi gerçekte insandır. Sıfatına göre 

insana emmare, levvame, mülhimme, mutma‟inne, razıyye, marzıyye ve kâmile derler. 

Bunların ayrıntıları Gazali‟nin Acayibü‟l-Kulub adlı eserinde zikredilmiştir. İnsanın 

hakikati budur, bu hakikatin yürek bineği, ten evidir ve bu hakikat de padişahdır. Hisler ve 

uzuvlar asker ve hizmetçileridir. Allah‟ın teklifi ve hakikati bunadır. Mutluluk, utanma gibi 

duygular ve Allah‟ın lütfu, ona olan aşinalık yürekte gerçekleşir. Bunu bilmekse 

Allah‟ı Kur'an-ı Kerîm‟in bildirdiği gibi tanımanın anahtarıdır. Fakat bunun asla ve sıfata 

etkisini açıklamak şeren yasaktır. Allah ne cisim ne de sonradan yaratılmış birşey değildir, 

yeni öğrenci için bunu bilmeye gerek de yoktur. Çünkü akıl bunun bulunduğu yere 

varamaz ama salikin anlayışı sülukla genişlese kalbi görür ve aracı ile hem ilim hem de 

gözle Allah‟ı bulur. Akl-ı cüz‟iyi Allah‟ta yok edip kalbi bilmeye layık olup akl-ı küll 

(kâmil akıl) olmayınca bunu sindirmek mümkün olmaz diye üzüntü çeker ve der ki “Ey 

benim hasret ve inlemem. Gel zaman senin zamanındır.”.  

        

20. beyit  

 ٤ًٖ ٌؽٖ ٤ِهٌد قنپٍرإ ظإ 

 ت٠ ًّ٘كٙ ـَٞ ٠ٔٗ ًهقق نٝإ 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Allah
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kur%27an-%C4%B1_Ker%C3%AEm
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Mana: Can memesinde bu söz süttür, o sütü emen olmadıkça süt güzel akmaz. Kâmil 

insanın geniş göğsü, ilim ve manalar sütünün denizidir. Mürit, bu sütün emicisidir. Mürit 

susuz olup içten gelen bir istek, yalvarma ve hizmetle emmeyince kâmil kalpten ilim sütü 

akmaz. Bunun şartının candan dinlemek, içten sevgi ve inançla ona yönelmek olduğunu 

söylemişlerdir. Kalp birlik sırrıdır ve ruh-i izafi ve Kur‟an‟la ilgili esastır. İlim makamına 

ayak basmayan zikir sahibi olamaz. Gönlünü teslim edip kalple dinlemesi gerekir.  

  

21. beyit  

 ٍٓرٔغ چٕٞ ذّ٘ٚ ٝ ظ٣ٞ٘كٙ ِك 

 ٝاػظ ان ٓهقٙ ِٞق ٣ًٞ٘كٙ ِك  

Mana: Dinleyici hadis ve Kur‟an‟a susamıştır. Nitekim şeyhinin kelimelerindeki hayat 

suyu Kur‟an‟ın ve hadisin özüdür. Susuz olduğu için su istemesi gerekir. Nasihat veren ölü 

ise de söyler. Konuşmanın hikmeti acı ve gamlı olan gönülleri tatlı ve mutlu eder. Nasihat 

verenin kalbine mana, diline konuşma verir.  

  

22. beyit  

 ٍٓرٔغ چٕٞ ذاوٙ آ٣ك ٠ٗ ٓالٍ 

 ٔك وتإ ًهقق تٌلرٖ ً٘ي ٝالٍ   

Mana: Dinleyen taze gönüllü olmalı yorgun olmamalıdır. Dilsiz ve peltek vaiz yüz dilli 

olur, yine de derdini anlatır. Müridin yağlı çıra gibi yanmaya istekli olması gerekir. Gönlü 

soğumuş sufiyi yedi cehennem yakamaz. Tövbe etmiş, saf gönüllü bir  asker böyle sufiden 

daha iyidir. Çünkü yaş kömürü yakmak zordur.  

   

23. beyit  

 چٕٞ قنا٣ك ٓؽهّ قٝن او ًىٗك   

ك                                                         ته ًّا٣٘ك إٓ ٌر٤هإ نٟٝ پ٘  

Mana: Dince müsaade olunmayan fakat zararsız olan (biri) gelirse Müslüman kadınlar 

manalı sözlerinin örtülerini açarlar. Veliler mâsivallaha
1030

 dinen müsaade olunmadığını 

bilip Allah‟ın evi olan kalbe muhabbetullahtan (Allah sevgisinden) başka besin koymazlar. 

Onlar Allah‟ın gelinleri gibidir, insanlık örtüsü ve beden duvarı içindeki sabır ve 

                                                           
1030

 Mâsivallah: sözlükte “şey” anlamına gelen mâ ile “başka, gayr” anlamındaki sivâ kelimesinden türetilmiş 

bir tabir olan mâsivâ mâsivallah, mâsive‟l-Hak şeklinde de kullanılır. Tasavvufta yaygınlığı sebebiyle çok 

defa mâsivâ demekle yetinilir. Uludağ, “mâsivâ”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 28. Cilt, 

İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003, s. 76.    
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masumluk kubbesiyle örtülmüşlerdir. Kalbe başka fikirlerin girmesinden korkmuşlardır. 

Gelip geçici heves ve nefsin arzusu girip de değerli imanı ve ilim aşkını talan etmesin diye 

gözü yabancıya bakmaktan, dil kapısını gereksiz sözden, ağzı haramdan ve kulağı 

dinlemesi haram olandan korumuşlardır. Onların sırrını kimse duyamaz. İçten sevgi, kabul, 

sohbet ve hizmetle kendilerine mahrem olanlara kubbeden baş gösterip feleğin çevresini 

kuşatan manaların sırrını açarlar. Yani kalp sırrını bildirirler ama inkâr edenlere ve işe 

yaramazlara açmazlar.  

   

24. beyit   

 چٌٞٗٚ ٗآؽهّ قنا٣ك او قنّ   

 پهقٙ قن پٜ٘إ ِٞٗك اَٛ ؼهّ                                     

Mana: Ne zaman kapımdan içeri mahrem (dince müsaade olunmayan) gelse sır ehli 

perdede gizlenir. Yani ben Allah‟ın geliniyim, ruha ait güçlerim ve kutsal sırlarım var. 

Ama inkâr edenlere ve ayıp arayanlara yüz göstermem. Hak edenlerden de saklamam.   

   

25. beyit  

 چٌٞٗٚ واؿإ ـ٤ٔٚ ته تٜٖٔ وقٗك 

    تِثالٕ ـآَٞ ِكٗك ٝ ذْ وقٗك                                                           

  

Mana: Kargalar orta kış ayına çadır kurdukları için bülbüller susar ve dilsiz olurlar. Yani 

ortama namahrem gelse Allah sırdaşları ilimden bahsetmezler. Aşk ve vicdanla ilgili 

eşyayı ucuza satmaya korkarlar. Çünkü köpeğin boynuna elmas kolye takmak haksızlıktır. 

Öyleyse her karga Allah‟ın izin vermediği şeylerin kazancında olanlara muhabbetullah 

şekeri sunmaz. Çünkü muhabbetullah şekeri, temiz kazançlıların, sadakatli aşıkların, 

Kur‟an bağının papağanlarının ve ilim bahçesinin bülbüllerinin lokmasıdır.  

  

26. beyit  

 ٍٓرٔغ  ـلرٚ  اٌد ٝ ًٞذٚ ًٖ ـطاب

اٟ ـط٤ة ا٣ٖ ٗوُ ًْ وٕ ذٞ تهاب                                                                               

Mana: Dinleyen uyumuştur, sözü kısa tut. Ey konuşan, bu boyayı su üzerine az vur. Yani 

kararlılık makamına ayak basmayıp, boyayıp boyamama kararsızlığında kalan ve su gibi 

her üzüntüyle akmaya meyillenip su yolunda durmayan salikin gözü bakmasına rağmen 

uyur. Çünkü o öğrenci/mürit Allah‟ın boyasıyla yani sevgi sıfatıyla ve Allah‟ın ilmiyle 
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boyanmamıştır ve her gördüğü zarftan (kılıftan) bir renk ve pas alır, her ateşle yanar, her 

yel ile kımıldar ve her toprak ile bulanır. Sırlar âlemini ancak rüyasında görür. Ona 

makam-ı şühuddan
1031

 haber vermek suya yazı yazmak gibi anlaşılmaz. Ancak dünya ile 

ilgili şeylerden arınıp başka şeyler yazılmaya uygun, temiz ve inanmış gönül levhası 

kazanırsa makam-ı şühudu anlar.   

   

27. beyit  

 ػانكإ ًى ظاّ ؼن ٤ِٞٗكٙ اٗك 

 ناوٛا قاٍٗرٚ ٝ پ٤ِٞكٙ اٗك     

Mana: Arifler Allah‟ın kadehinden içmişlerdir. Sırları bilmişler ve gizlemişlerdir. Allah 

kadehiyle anlatılmak istenen var olan mutlak (şüphesiz) aşktır ve tarafsız sevgidir. Bu 

sevgiye dünya ve ahiretle ilgili korku ve ümit karışmasın. Belki Allah‟ın lütuf ve ihsanı ile 

tecellisinin bütün eşyalarda eserlerini görüp ister istemez sever, kalbine hâkim olamaz. 

Kim buna ulaşırsa iki dünya sırlarını ve ilm-i ledünniyi öğrenir. Fakat kubbelerde 

örtülülerdir.  

   

28. beyit   

      ٛهًها اٌهان ًان آٞـر٘ك               

 ٜٓه ًهقٗك ٝ قٛاُٗ قٝـر٘ك                 

Mana: Kime bu işin sırlarını öğrettilerse ağzına mühür vurup diktiler. Yani aşkla ve gözle 

gördükleri sırları dile getirmeye izin vermediler. Hakikat incisine sedef olmaya layık sedef 

bulunca izin verirler ve sessizlik istemezler.  

 

   

                                                           
1031

 Şühûd: “Sözlükte “görmek, şahitlik etmek, gözlemlemek; bir nesnenin hakikatine vâkıf olmak” 

anlamlarına gelen müşâhede kelimesi tasavvufta Allah‟ın zuhur ve tecellilerini görmeyi, seyir ve temaşa 

etmeyi ifade eder. Müşâhedenin gözün müşâhedesi, kalbin müşâhedesi, ruhun müşâhedesi ve sırrın 

müşâhedesi gibi mertebeleri vardır. Gözle (basar) müşâhede hareket noktasıdır; bunun ilerisi kalp gözüyle 

(basîret) müşâhededir. Belli bir mânevî mertebede bulunan bir sâlike içinde bulunduğu mertebenin üstü 

gāibdir, onunla üst mertebeler arasında birçok perde (hicâb) bulunur. Sülûkün amacı bu perdeleri aşıp 

ardındaki ilâhî hakikatleri temaşa etmektir. Perdenin ötesindeki ilâhî hakikatler daha açık, daha nurlu ve daha 

latiftir. Perdelerin açılması konusu tasavvuf kaynaklarında muhâdara, mükâşefe ve müşâhede şeklinde üç 

aşamada ele alınır. Muhâdara, Hakk‟ın zikrinin hâkimiyeti altında olan kalbin O‟nun huzurunda 

bulunmasıdır. Muhâdara, Allah‟ın var ve bir olduğunu gösteren delillerin sâlikte oluşturduğu mânevî hâlin 

neticesinde gerçekleşir. Mükâşefe delillere ihtiyaç kalmadan kalbin Hakk‟ın huzurunda bulunmasıdır. 

Müşâhede ise hiçbir şüphe kalmadan Hakk‟ın kalpte huzurudur; Cüneyd-i Bağdâdî‟nin ifadesiyle sâlikin 

kendini kaybederek Hakk‟ı bulmasıdır. Ayne‟l-yakīn, ilme‟l-yakīn ve hakka‟l-yakīn de bu üç hâlin başka bir 

tarzda ifadesidir.”  Uludağ, “müşâhede”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 32. Cilt, İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006, s. 152.    
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29. beyit  

 ته ُثُ هلٍِد ٝقنقٍ ناوٛا

 ُة ـَٔٞ ٝقٍ پهاو آٝآوٛا                                                          

Mana: O arifin dudağı üstünde kilit ve kalp hazinesinde sınırsız sırlar vardır. Ama dudak 

susmuştur. Kalpleri sırlarla ilgili şarkılarla doludur. Yani sırrın yasaklarını haramilere 

açmasınlar diye sır öğrettiklerinin ağzını kapadılar.  

   

30. beyit  

 ٌّه ؿ٤ة إ نا ٌىق ٝ آٞـرٖ 

 ًٞ وًلرٖ ُة ذٞاٗك قٝـرٖ                                                     

Mana: Sözde dudağını dikmeyi becerebilen kişiye âlem-i gayb
1032

 sırrını öğretmek yaraşır. 

Yani fâni şeylerden nefsini çekip kanaat içinde yaşayarak (riyazet) ve nafile ibadetlerle 

öğrendiği sırrın her birini göğsünde saklayıp başka bir sırrı öğrenmeye çabalasın. Hz. 

Muhammed altın gibi pas tutmayan aşkını, sufilik yolu olan zehabını, seyr-i süluk ve 

manevi hâllerden oluşan mezhebini ört ki şeytan hırsızı ve yol kesici eşkıyalar peşine 

düşüp seni kibir ve ikiyüzlülük bıçağıyla bıçaklamasınlar.  

   

31. beyit  

اٌهان ظالٍ  ًَٞ اًٌٗ ِٗٞك  

 ًٞچٞ ٌٌٖٞ ٔكن وتإ اكراق الٍ                                                     

Mana: O kulağı kesik, Hz. Mevlânâ‟nın beyitlerinin kadehinden sırlar şarabın içer ki susam 

gibi yüz dili de olsa dilsiz kalsın. Yani onun dudağının sırrını dilsiz çocuk içer. Öyleyse 

şeyhler meclisinde kulağını açıp dinlemeyen manaları anlayamaz. Çocuk gibi itirazsız ve 

sözsüz olmayı beceremeyen yeni dervişler Hz. Muhammed‟in irfanının sütüyle terbiye 

edilmeye layık olmaz. Terbiye eden(öğretmen) gerek hayatta gerekse ölmüş olsun 

kabirlerini ziyaret etmek, kitaplarını okumak ve ruhlarına dua etmekle onlardan feyz alır. 

Fakat öğrenci onların sıfatını ne kadar anlamışsa ve onlara yönelme, kabul ve inanç hangi 

mertebedeyse o denli feyz alır. Yönelmenin Allah‟a olması gerekir. Ama o velinin ruhunu 

yönelmeye aracı kılmak gerekir. Tevhid ehli dünya ile ilgili işlerde insanlara bölünse 

insanlar görünür olduğu için dışını ve görünen kısmını onlara yöneltmesi gerekir. İçini ise 

şeyhine döndürmesi gerekir. Ka‟be‟ye giden hacının ev sahibini düşünmesi gerektiği gibi 

                                                           
1032

 Âlem-i gayb: Âlem-i gayb, ya‟ni âlem-i ilme âlem-i emr ve âlem-i ilâh ve âlem-i vücûb dediler. Ve bu 

âlemde olan terekküb, ictimâ‟-i esmâ-i ilâhiyye ma‟nâsınadır. Kara, age., s. 420.  
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aynı şekilde salik de çok gayret etmeli, zikir ve nefsi terbiyeden başka iyi insanlara 

doğruluk veya hizmetle mürşidin kalbine de girmelidir. Burası Allah‟ın evidir. Buraya 

giren insan şeytanî düşmandan ve şikâyet edenden korunur. Çünkü onların kalbine Allah 

her zaman bakar ve sen de bu sebeple göz kulak olunursun.  

   

32. beyit  

 ذا ٣ٌٞٗك ٌّه ٌِطإ ناتي     

      ذا ٗه٣ىق ه٘ك ناپُ ًٌٓ                                                             

 Mana: Sultan sırrını kimseye söylemesin. Şekeri sinek önüne dökmesin. Yani Hz. Molla 

“Hak geldi batıl yok oldu.” ayeti gereğince insanlığımın hayallerini ve kendi varlığımı yok 

edip yerine İlahî yüceliğin (celal) sırrı gelmiştir. O sırrı benim kadehimden içenin dilsiz 

olması gerekir. Sultanın sırlarını kimseye demesin. Sinek gibi her yemeğe, her leşe ve her 

pis şeye konanlara ilim şekeri verilmez.   

  

33. beyit  

 قنـٞن قن٣اّٗك ظى ٓهؽ اب

 كْٜ ًٖ ٝهللا اػِْ تإُٞاب                                                            

Mana: Su kuşundan başkası denize layık değildir. Anla, Allah doğruluğu daha iyi bilir. 

Yani su kuşlarından başka kuş denize yakın olamadığı gibi hakikat denizine de hakikat ehli 

yakındır. Ne olursa olsun o denize ve alana hakikatten haberi olmayanlar yaklaşamaz belki 

de kaçar.  

   

Hz. Mevlânâ‟nın Zatının Mükemmelliği Hakkında 

34. beyit   

 ٓاٛٔٚ ٓهؿا ت٤ا٤ْٗ ا١ ؿالّ 

                                           تؽه ٣إ قاٗك وتإ ٓا ذٔاّ                                                             

Mana: Hepimiz su kuşlarıyız ve hakikat denizinin dalgıçlarıyız. İstersek dalarız; istersek 

çıkarız. Ey oğul, bizim dilimizi hakikat denizinin iyi yüzücüleri bilir. Yani Molla der ki 

cem‟ü‟l-cem‟ makamındayız. Yaratılmışı yaratanla( Allah‟la) birlikte görürüz. Bizim 

dilimizi ehl-i şühûd bilir.   
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35. beyit  

 ـِن ٓا ته ٔٞنخ ـٞق ًهقٙ ؼن 

 ٝٔق ٓا او ٝٔق  اٝ ٤ًهق ٌثن                                                       

Mana: Birinci mısra hadisin tercümesidir. İkinci mısra ise hadisin tercümesinin 

açıklamasıdır. Allah bizi kendi suretinde yarattı. Bizim sıfatımız onun sıfatındandır. Yani 

“Allah Adem‟i kendi suretinde yarattı” hadisinin manası “Kendi sıfatları üzere yarattı.” 

demektir. Cismin yaratılışı ruhun sıfatı üzeredir. Ruh-i kudsi insan suretinde arıdan biraz 

büyük temiz bir nesnedir. Ve ruhun sıfatı Allah‟ın sıfatı üzeredir. Çünkü ruh öğrendiği 

şeyleri ve duymak, görmek gibi vasıfları Allah‟ın sıfatından alır.  

   

36. beyit  

 ظٍْ ٓا نٝپَٞ ٓا ِك قن ظٜإ 

ٓا چٞ قن٣ا و٣ه ا٣ٖ ًٚ قن ٜٗإ                                                                                                     

Mana: İnsanlık âleminde cismimiz yüz örtüsüdür. Biz deniz gibi saman çöpünün altında 

gizliyiz. Yani bizim yüzümüz bu değildir. Bu görünen şey bizim yüz örtümüz ve 

perdemizdir. Eğer görünen şey yüzümüz olsaydı Hz. Muhammed hakkında “…sana 

bakarlar, halbuki görmezler.” denilmezdi. Cisim ruh katında deniz üzerindeki saman çöpü 

gibidir. Yani bizim sırrımız ve hakikatimizin denizi, ten çöpü altında gizlidir, dışımıza 

bakan onu göremez.  

   

37. beyit  

ٌّهّ  ًإ ه٘كّ ٤ٍٗرإ ٌ

 ْٛ و ٖٓ ٠ٓ ن٣ٝك ٝ ٖٓ ٤ٓفٞنّ                                                 

Mana: Şekerin kaynağıyım, şeker kamışlığıyım. Şeker hem benden biter hem de şekeri ben 

yerim. Yani insanlığımın kamışlığı meşe gibi dışından kesret (herkes gibi) gösterir. Ama 

biz vahdet (birlik)  şekerinin kaynağıyız ve Allah‟ın sırlarının ilmini ve batın ile Allah‟ı 

tanıma aşkı, keşif ve ilham benden doğar, ben yerim. Kamışımız çoksa da şekeri bir 

mayadandır. Öyleyse benim bilgimi anlayan bendendir ve o benim nurumdandır. Bu 

görüntü ve çokluk âleminde olan kamışların hepsi şekerin mayasını benden aldılar. 

Hakikatte onlar ben ve ben de onlarım. Onların yemesi benim yememdir. Benden 

başkasına yani benim sıfatıma girmeyene nasip değildir. Bu söze lisanü‟l-cem‟ derler. 

“…[Ey Muhammed!)] De ki: “Hepsi Allah‟tandır…” ve “İnsanlara ufuklarda ve kendi 

nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun (Kuran'ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli 
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olsun…” ayetleri buna işaret eder. Eğer ruh bahsinde Cenab-ı Hak‟ın zatı olmasa diğer 

türler, sınıflar ve şahıslar vücut bulmazdı.   

   

38. beyit  

 ذا ًٚ ٗله٣ثك ِٔا نا ٌَِ ٖٓ      

  ٗوَ ٖٓ ٤ِٞٗك پُ او ٗوَ ٖٓ                                                 

Mana: Ben dünyadan ayrılmadan önce benim şeklim sizi aldatmasın diye kıymetli 

beyitlerimin şarabını için. Yani kâfirler gibi surete bakanların “Bu ne biçim peygamber ki 

yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır” dedikleri gibi dışıma bakıp ve şeklime aldanıp içimin 

sırrından mahrum kalmayın. “De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım” ayetinin 

sonundaki “Bana vahyediliyor.”un sır ve birliğine bakın. Hz. Muhammed‟de ruh-i izafinin 

sırrı, Allah‟ın gayba dair vahyi ve İlahî ilimlerin doğuşu vardır. Bende bunlar vardır. Ben 

zahir iken batın olmadan ve asıl vatanıma gitmeden ilmimin mezesini için.     

   

39. beyit  

 ٖٓ چٞ ـه٤ِكّ ٤ٓإ ٗٞن ؿهم

  ٠ٓ ٗراْٗ ًهق ـ٣ُٞ او ٗٞنؿهم                                                     

Mana: Ben güneş gibi nur içinde boğuldum. Kendimi nurdan ayırmaya gücüm yetmez. 

Çünkü benim gölgeye benzeyen varlığımı ve hayalî görüntümü varmış gibi gösteren 

Allah‟ın sıfatıdır veya Allah‟tır. Bunu açıklamak gerekir. Benim suretim insanlardan farklı 

değildir. Fakat bende “Bunun üzerine Allah kuluna vahyini bildirdi.” ayetinin nuru vardır. 

Sıfatının ışığı insanlığımın karanlığını yok edip dışımda ve içimde Allah‟ın sıfatı kaldı. 

Özü zaten Allah‟tandı, sıfatı da o oldu. Beni insan sanıp nurumdan mahrum olmayın, ben 

hakikatte beşer değilim. Bu durumda Allah‟ın varlığının, yarattığı şeylerin esasının ve 

yarattıklarını kuşatmasının bilinmesi gerekir. Bil ki, sonradan yaratılmış olanların görünen 

vücutları asıl hakikatlerinden farklıdır ve bu vücutları hakikatlerine bağlıdır. Mesela Zeyd 

denildiğinde zihinde beliren tasavvur, zeydin gerçek ruhunun tasavvurudur. Bu gerçek ruh, 

görünen surete varlık vermiştir. Zihnen anlaşılan varlığımız bu dünyada, görünen 

varlığımız sayesinde tecellilere mazhar olmaktadır. Fakat varlığı zorunlu olan Cenâb-ı 

Hakk‟ın varlığı ile hakikati aynıdır. Filozaf ve sufiler, “Eserlerin kaynağı olan varlık 

nasıldır?” sorusunu farklı cevaplamaktadırlar. Bazı filozof ve mutasavvıflar kaynağın, 

varlık ilmi ve Allah‟ın ruhu adı verilen Allah‟ın bir sıfatı olduğunu söylemektedir. 

Mutasavvıflar ve filozofların çoğu ise kaynağın Allah‟ın varlığından başka bir şey 
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olmadığını ifade etmektedirler. Yaratılmış her şey Allah‟la var olmuştur. Öyleyse Allah‟ın 

zatı eşyayla birliktelik ilişkisi içindedir. Ama bu ilgi belirsizdir ve hem bilme meyli hem de 

bilgisi olanlara da şeren izin verilmemektedir. Bazı zahir ehli “Allah her şeyi kuşatandır.” 

ayetinde amacın ilmi kuşatma olduğuna değinirken İslam âlimleri maksadın Allah‟ı 

kuşatmak olduğunu ifade etmektedirler. Onlara göre Allah‟ın kuşatması iki şekildedir: Zatî 

(özüne dair) ilgi ve sıfatına dair ilgi. Zatî ilgisi kendi içinde ikiye ayrılır. Birincisi genel 

olarak varlığın bütün zerreleriyle ilgisidir. “Allah her şeyi kuşatandır.” ayeti bunu ifade 

etmektedir. İkincisi özel ilgisidir yani ilmi, kudreti ve diğer sıfatlarıyla ilgilenmesidir. 

“Allah her şeyi ilmiyle kuşattı.” ve “…Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.” 

ayetleri bunu ifade etmektedir.   

 Beyitte Hz. Mevlânâ der ki nasıl ki ay ve yıldızlar güneşten ışık alıp görünürler 

fakat güneş çıktığında yok olurlar. Benim de beşeriyetim Allah‟ın nurunda mahvoldu. Bir 

damla gibi olan vücudum İlahî denizde yok oldu. Âlemi aydınlatan o nur bu hayalî 

vücudumu kaplayıp mahvetti. Varlığını görmediğim bir nesneye nasıl var diyeyim yalan 

mı söyleyeyim. Gün ışığı olmaksızın güneş ve ay ışığı var olmadığı gibi benim de varlığım 

o nurladır. Belki de o nurun aynıdır. O olmasa benim nurum yokluk âleminde kalırdı.  

   

40. beyit   

 نكرْ٘ ٌٟٞ ٗٔاو ٝإ ـال 

٤ٍِٔد نٙ ته ـِوها                                                           تٜه ذؼ        

Mana: Namaza ve helaya gitmem yaratılmışlara yol göstermek içindir. Yoksa ben suret 

(biçim) âleminden ayrıldım. Fakat sizi irşad edip ten zindanından kurtarıp ruhen 

yükselteyim diye size yol göstermek için ten kafesinden suret gösterdim.  

  

41. beyit  

 ـٞاب ٠ٓ ت٤ْ٘ ٠ُٝ قن ـٞاب ٠ٗ 

 ٓكػ٠ ٍٛرْ ٠ُٝ ًمّاب ٠ٗ                                                              

Mana: Düş gördüm uykuda değilim. Ey dost, inatçı oldum, yalancı değilim. Düşle 

kastedilen âlem-i misal,
1033

 ahiret, âlem-i ervah ve melekûttur. Yaratılmışların çoğu zahirî 

                                                           
1033

 Âlem-i misal: Bu mertebe sufiler tarafından kabul edilen bir mertebedir. Bu mertebe, zâtın parçalanma ve 

bölünme kabul etmeyen şekiller ile hariçte zuhûrudur. Bu mertebeye misal denmesinden maksad; ruhlar 

âleminde bulunan her bir ferdin, cisimler âleminden bürüneceği bir şeklin benzerinin bu âlemde zahir 

olmasından ötürüdür. Buna âlem-i berzah da derler. Bu mertebe, gayb ve şehadet arasını ayıran bir sınırdır. 

Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 5. Basım, İstanbul: Ağaç Kitabevi Yayınları, 

2009, s. 48.   
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hislerle bunları göremez. Belki salihler uykuda düşle görürler. Çünkü zahirî hisleri olanlar 

zahirî olanları anlarlar. Göz yumulunca batınî hislerin pencereleri açılıp melekût âlemi 

düşte görülür. Çünkü uyku o âlemde bulunur. “Uyku ölümün kardeşidir.” Ama Hz. 

Mevlânâ uykuda görülen ahirete ait âlemi zahir ve batınını birleştirdiği için açıkça 

görmektedir. Hz. Mevlânâ‟nın bu iddiaları “Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.” 

ayetinde olduğu gibi ilk önce nimete şükürdür. İkinci olarak salikin dikkat ve sabırlı bir 

biçimde çaba göstermesini sağlamaktır. Salik fena âlemine bakan his ve azalarını, dünyevi 

ilgi ve alakalardan ve yemek-içmekten men edince o âlemi gören batınî hisleri açığa çıkar. 

İlimle biliyorken (ilme‟l-yakin) gözle görerek (ayne‟l-yakin) bilir.  Örneğin evliyanın iç 

(batınî) sesleri, ilham ve bilgileri ve meleklerin Allah‟ı anmaları kulağı yalan, gıybet ve 

çalgılardan korumaktadır. Zikirle hikmetli sözler söyleyince kalbindeki aşkın hayat suyu 

coşar, zihninin uyanıklığı dilini gereksiz sözcükleri söylemekten men eder. Ağzını 

haramdan koruyan ruhani gıdalara, “Rabbim beni yedirir ve içirir.” sofra ve şarabına layık 

olur. Kalp aynası kötü his ve davranışlardan arınıp parlasa kalbin Allah‟a gayreti de artar 

ve levh-i mahfuza
1034

 bedel olur. Manevi âlemlere girenin kalp gözleri açılır, melekleri, 

peygamberleri görür ve onlardan feyz alır. Hz. İbrahim gibi yerin ve göğün iç yüzünü 

tamamen görür, kalbini bunların sevgisinden temizler. “O doğunun da batının da Rabbidir. 

O‟ndan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin.” ayetine uyarak Allah‟a dayanıp 

her işini ona bırakıp samimi bir kul olur. Bu ilmin kuralları medresede öğrenilmez. 

Medrese âlimleri bu ilmin varisleri karşısında çocuk gibi kalır. Kısacası âlem-i fena
1035

 

hakikat âlemine göre rüya, hayal ve gölge olduğu gibi hakikat âlemi de fena âleminde 

yaratılmışlara düşle görülür. Ama ariflerin kalp gözü ve ceset gözü arasındaki bağlar ney 

gibi koptuğu için iki göz bir olup on sekiz bin âlemi haberi olanla görürler.   

    

 

 

                                                           
1034

 Levh-i mahfuz: Sözlükte “yazı yazmaya uygun yassı ve düzgün yüzey” anlamındaki levh ile “korunmuş” 

mânasındaki mahfûz kelimelerinden oluşan levh-i mahfûz “üzerine yazı yazılan, silinmekten ve değişikliğe 

uğramaktan korunmuş düzgün satıh” demektir. İslâm âlimleri levh-i mahfûzun keyfiyeti hakkında farklı 

görüşler ileri sürmüşlerdir. 1. Levh-i mahfûz gayb âlemine ait bir husus olup mahiyeti bilinmemektedir. 

Tasvirine ilişkin rivayetler asılsız ve felsefî teorilere bağlı yorumlar anlamsızdır. Sadece onun bütün nesne ve 

olayların ilâhî kalemle yazıldığına, Allah‟ın tabii ve içtimaî kanunlarını ihtiva eden bir kitap olduğuna 

inanmak gerekir. 2. Levh-i mahfûz Allah ile melekleri arasında bir vasıtadır. Yedinci kat göğün üstünde olup 

arşta ve İsrâfil‟in gözleri önünde bulunur. İçinde bütün nesne ve olayların bilgisi ayrıntılı olarak yazılmıştır. 

3. Levh-i mahfûz en büyük feleğe ait küllî nefistir. Bilginin âlimin zihninde ortaya çıkışı gibi varlık ve 

olaylar da levh-i mahfûzda zuhur eder. Yusuf Şevki Yavuz, “Levh-i mahfuz”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam 

Ansiklopedisi 27. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003, s. 151.    
1035

 Âlem-i fenâ: Âlem-i zât. Kara, age., s. 420.  
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42. beyit  

 ٗىق اٌٗٚ ُْ ٣مم قػ٣ٍٞد ا٣ٖ 

 ٗىق ٌٌإ اكن ٓؼ٤ٍ٘د ا٣ٖ                                                             

Mana: Bu söz iddiadır, onun katındaki bunu tatmamıştır. Ama ufukta oturanlar katında 

manadır. Yani beşerî dünyadan ve onun işsizlik ve dalgınlığından Allah‟a kalben 

yönelmenin yüceliğiyle ve çabayla arınıp itaat ve aşkla mana göğüne ulaşır. Orada makam 

tutmuş olanların katında sözüm manadır ama çaba göstermeyen ve yetersiz olanların 

yanında iddiadır.  

    

Münkirlere Edilen Nasihatler Hakkında 

43. beyit  

 چٕٞ ذها إٓ چّْ ]تاٖٚ[ ت٤ٖ ٤ٗٞق 

ً٘ط ٠ٓ پ٘كان اٗكن ٛه ٝظٞق                                                                     

Mana: Her varlıkta hazine olabileceği ihtimaliyle hiçbir varlığa hor bakıp inkâr etme. 

Çünkü senin içi gören gözün yoktur. Bütün yaratılmışlar Allah‟tır. “Rahmanın yaratışında 

hiçbir uyumsuzluk göremezsin.” ayeti anlamınca Allah‟ın yaratmasında kusur yoktur ve 

varlığı kendi sıfatı üzerine yaratmıştır. Hakikatte mayaları Allah‟tır ve onsuz vücutları 

yoktur. Farklılık yaratılışta değil tavır, hâller, söz ve eylemdedir. Fakat gördükleri manaya 

mana gözü gerek.  

  

44. beyit  

 ًه ذها تاوٌد إ ق ٣كٙ ٣و٤ٖ

 و٣هٛه ٢ٌٌ٘ ٢ٌ٣ ٌهٛ٘ي                                                   

Mana: Görerek öğrendiğin gözün açıksa sen de her bir taş altında bir asker gör. Yani 

gözünü “la ilahe illallah Muhammeden resulullah” sürmesiyle açarsan her zerrede bir mana 

görürsün ve bunlar seni uyaran birer asker olurlar. Sivasî, konuyla ilgili 6 beyitten oluşan 

bir şiire de yer vermektedir.  

     

45. beyit  

 ًان قن٠ّ٣ٝ ٝناٟ كْٜ ذٍد 

 ٌٟٞ قن٣ّٝإ ٌٓ٘ه ٍٓد ٍٓد            

Mana: Dervişlik işi senin anlamandan öte ve uzaktır. Onlar tarafına hor bakma, suç istersen 

bilmediğin yeter. Dervişliğin elenmiş ve biraz su serpilmiş toprak olduğunu söylediler. 



317 
 

Toprağa basan ayak ne incinsin ne de tozlansın. Yani derviş cefa çeksin ama cefa etmesin. 

İnsanlık toprağının tozu göz yaşı ile yok olmayınca olmaz. Ama hakikatte dervişlik “Allah 

indirdi de, sonra bırak onları” hükmünce “La ilahe illallah Muhammeden resulullah” 

yelleriyle Allah‟ın dışındaki şeylerin bulutlarını dağıtıp bakışı Allah‟ın güneşinden 

ayırmamaktadır. Fikren ve zikren Allah‟la olmaktır ve bu kulpu bütün âlem şeytan olsa 

kıramaz. Dervişliğin başı terk ve yokluk âlemi, sonu buluşma ve inançtır. Onu bulmayan 

bilmez ve kişinin bilmediğini inkâr etmesine şaşılmaz. Âlem, insanlar şeytan olsa da bu 

kişiye zarar veremez. Fakat mahrumiyete sebep olur. Dervişliğin 5 şartla olduğunu 

söylediler. Bunlar; 1. Tarikat dostuna teslim olmak ve sevgi duymak. 2. Devam……..3. 

helal lokmayı azaltmak. 4. Devamlı samimi bir şekilde ve sevgiyle Allah‟ı anmak. 5. 

Nafile, teheccüd, işrak ve evvabin namazlarını tarikatta farz bilmek. Kabiliyetle gayret 

birlikte olmayınca sadece kabiliyetle olmaz. Samimi olmayan itaatle iş bitmez. Edep 

kulluğa sıkıca bağlanıp söylemek, bakmak ve yemek hususunda Allah‟ın huzurunda 

olduğunu düşünmek, bunlara tedbirle yaklaşıp hizmette kötü niyetten sakınmaktır. Allah 

yolunda edepsizlik yoktur ve edepsiz, Allah yolunda değildir.  

   

46. beyit  

 واٌٗٚ قن٣ّٝإ ٝناٟ ِٓي ٝٓاٍ

 نٝوٙٔ ق انٗك ژنف او لٝ اُعالٍ

Mana: Onun için dervişlikte mal ve mülk sevgisinden vazgeçilmiştir. Dünya ve içindekiler 

geride bırakılmıştır. “Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.” ayetinin kaynağında  

“Biz seni rızıklandırırız” sofrasında rızkın sonu yoktur ve dervişler bütün mahluklara 

rızkını veren Allah‟a gönül bağlamışlardır.  

   

47. beyit  

ات٤ًِ ُؼ٤ٖذٞٛٔإ ق٣كٟ ًٚ   

 ًلد ٖٓ او اذّْ اقّ و ٤ٖٚ 

Mana: Sen ancak öyle gördün ki şeytan Adem‟in balçığını görüp din ve manasını görmedi. 

Dış görünüşüne bakıp ben faydalıyım, ateştenim, Adem balçıktandır, dedi. Ateşle Allah‟ın 

kahrının varlığını ve yakıcı, varı yok edici oluşunu bilmedi. Toprakta lütuf vardır, alçak 

gönüllülükle yüz sürenin tohumlarının bereketini arttırır. Tüm tohumlardaki kuvvet ve 

kabiliyeti ortaya çıkarıp hoş renkli, kokulu ve lezzetli yapar. Kölenin görevi hizmet edip 

tavrını değiştirmemek ve padişahın yanında kahyalığını sürdürmektir. Şeytan padişahın 
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işine karışıp “Allah dilediğini yapar.” ve “O yaptığıyla  sorgulanmaz” olarak kendini öven  

büyük padişaha itiraz ettiği için mutluluk kapısından kovuldu. Kısaca şeytan Allah‟ın 

birliğini inkâr etmedi. Fakat “ve kâfirlerden oldu.” denilmesi Allah‟ın insanı saygıdeğer 

kılıp ona secde edilmesini uygun gördüğünde şeytanın kendini insanla karşılaştırıp yanlış 

bir hükümle karşı çıktığı içindir. Ayrıca toprakta olan Allah‟ın cemal sıfatını örtüp inkâr 

ederek yalnızca ateşte olan celal sıfatını ispat ettiği içindir. İsim ve sıfatlarından birini 

inkâr etmek tarikat ve şeriatta küfürdür.  

  

48. beyit  

 چ٘ك ت٠٘٤ ٔٞنخ آـه چ٘ك چ٘ك 

 ظٍْ ات٤ٍِا ٗها ٣ٌكّ تث٘ك         

Mana: Sureti uzun bir süreden beri görürsün, çok uzun bir süre. Nefse yenilip şeytana uyan 

gözünü bir an bağla ve ruhani gözünü açarak gör. Şüphesiz bunda surete bağlı kalan 

bunda/dünyada ve onda/ahirette kör olur.   

    

49. beyit  

 ًاناو٣ٖ ٣ٝهإ ِك ٌد اٟ ٓهق ـاّ 

 ًٚ تّه ق٣كٟ ٓه ا٣ٜ٘ا نا چٞ ػاّ     

Mana: Ey ham kişi! Evliyaullaha sıradan insanlar gibi bakıp insan sandığın için iş yıkıldı. 

Yani bilmek, cennete ve Allah‟ın yüzüne layık olmak için yaratılmış özünü yıktın. İlim ve 

aşk pazarı için verilen ömür sermayeni değersizleştirdin. Fakir evliyayı hakikate tam 

erememişlere benzetmekle Allah‟ın mertlerinin lütuf ve yardımından mahrum kaldın.    

  

Kendilerini Kâmillerle KarĢılaĢtırıp Onları Taklit Edenler Hakkında 

50. beyit   

 ظِٔٚ ػاُْ و٣ٖ ٌثة ًٔهاٙ ِك 

                                 ًْ ٠ًٍ واتكاٍ ؼن اًاٙ ِك                                                                      

Mana: Pek az kişi evliyaları duyduğu için halk yolunu şaşırdı. Çünkü evliyaların varlıkları 

parlak bir aynadır. Onlara bakan gururlular kendi çirkin hâl ve bozuk inançlarının 

yansımasını hakikatleri bilen pirde görürler. Ahmaklar hakkı batıl, batılı da hak gösteren 

şeyi aynanın sanıp inkâr ederler. Ama kalbi sağlam olanların sevgi ve inanç güzelliği 

yansıyıp yansıdığı yerde lütuf ve fazilet ortaya çıkar. Sevgi ve teslimlerinin çokluğu ve 
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içten imanlarıyla mürşidin kalbine girip ilim sahibi ve Allah‟ın bakışına layık olurlar. 

“Oraya kim girerse güven içinde olur.” ayetinin mükafatını bulur.  

    

51. beyit  

 إٓ ق٠ُ ًى آٌٔاٜٗا ته ذهاٌد

 إٓ قٍ اتكاٍ ٣ٝا پ٤ـٔثه اٌد                                                         

Mana: O gönül, göklerden de yücedir. O, levh-i mahfuz ve beytü‟l-ma‟mur olan 

abdal/derviş veya peygamberler gönlüdür. Göklerden ve arştan daha yücedir. Belki arş-ı 

a‟zam onların gönül sahasında bir küçük tanedir veya felekler onların hoş nefeslerinin 

rüzgarı ile dönen bir saman çöpüdür.  

  

52. beyit  

 هٕك ظ٘ي اٗث٤ا ٠ٓ قاِر٘ك 

 ظٍْ ق٣كٗك اق٠ٓ پ٘كاِر٘ك   

Mana: Peygamberlerle savaş yapmaya niyetlendiler. Cisim görüp insan sandılar. Yani 

inkâr edenlerin gözü nursuz ve kördür. Bu nedenle veli ve peygamberlerin cismi, beşerî 

bulanıklıktan arınıp ruh sıfatına girer ve parlaklık verirdi. O nuru değil, sadece dış 

görünüşünü/suretini görüp onları kendilerine benzettiler; kendileriyle karşılaştırdılar.  

  

53. beyit  

 ًلد ا٣٘ي ٓا تّه ا٣ّإ تّه 

ٚٔ ـٞات٤ْ ٝ ـٞن   ٓا ٝا٣ّإ تٍر

Mana: İşte biz de insanız, onlar da insanlar. Bizler gibi onlar da uyku ve yemeğin 

kölesidirler. “Rabbimin yanında gecelerim, Rabbim beni yedirir içirir.” sofrasından 

yedikleri ruhani/manevi yemeği görmeyip sadece vücut, elbise ve çadırlarına baktılar.   

   

54. beyit  

 ا٣ٖ ٗكاٍٗر٘ك ا٣ّإ اوػ٠ٔ 

ٍٛد كهه٠ قن٤ٓإ ت٠ ٓ٘رٜا                         

Mana: Arada sonsuz fark olduğunu kör oldukları için bilmediler. Bilgisizliklerinin sebebini 

ve dünyaya neden geldiklerini unutup ömrü ve Allah‟a meyillerini ruh-i hayvani yaşayışa 

harcadıkları oldu. Bir bilene sorsaydılar. Ariflerin ruh-i kutsisine en yakın mesafe ruhlar 

âlemidir. Onların işi her nefeste Allah‟la birlik olmaktır.  
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55. beyit  

 اوٓؽون ذآوِك كه هٜاٌد 

 ٤ًٖ چٞ ق]ا[ٝق اٌد ٝإ ق٣ٌهٔك اٌد                            

Mana: Hakikati ortaya çıkaranla onu taklit eden arasında çok fark vardır. Ortaya çıkaran 

Hz. Davut gibi taklit eden Davut‟un sesi gibidir. Davut‟un sesi Davutsuz var olamayacağı 

gibi hakikati taklit eden de ortaya çıkaranla dost olmayınca Davudî nefes olmaz. Yani 

nefesi, neşesiz ve manasızdır; etkili olmaz. Hayvanların seslerine eklenmiş olur. 

Hakikatleri bilen âlimler Davud gibi Allah‟ın varlığıyla var olup, sonsuz iyi hayat kazanıp, 

geçici varlığını yok edip, bekabillaha (kulun Allah'ın huzurunda baki ve var olması)
1036

 

erişir. Allah’ın halifesi olmaya uygun olurlar. Hakikati taklit eden yitiktir, yel gibi her 

tarafa esip durur. Bir gün sesi işitilir, bir gün ölümle batar. Sesi hakikate ulaşmadığı için 

halk dilinde hayırla zikredilmez ve canlı kalmaz. Sadece birkaç gün eşek sesiyle meşgul 

olup aldandığı gibi gururluluğu kendine kalır ve sonu değersiz olur.  

   

56. beyit  

ٖٓ ـكا ٣ًٞ٘ك ٤ُي   ًاكه ٝ ٓٞٔ

                  ٍٛد ٤ٗي          ٠قن ٤ٓإ ٛه قٝ كهه  

Mana: Kâfirin de müminin de dilinden Allah‟ın sesi çıkar. Ama arada fark vardır. Kâfirin 

zikri şirkle ve peygamberi inkârladır. İnsanın hakikatine yani kalbe uymadığı için kayanın 

yankısı gibi anlamsız ve faydasızdır. Kâfirler hakkında “Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı 

söylüyorlardı.” denilmesi bunu ifade eder. Ev sahibi çirkinse kaftan, çadır ve ev güzelliği 

fayda etmez. Ama ikisi de güzel olursa söze gerek kalmaz. Müminin zikri iman ve içten 

sevgiyledir. Dışı, içi, kabuğu ve özü de sağdır. Kısaca istenilen şeyi onu isteyenlerin 

yoluyla istemek gerekir. Zikreden çabalayıp kalp yoluyla gönlünü iki yapması gerekir. 

Şüphesiz Ka‟beye gidenin ardından gitse uzaklığı artar. Öyleyse Allah‟ın iznini isteyen 

mürşidin izninde bunu bulur. Davut içine giren yel Davut sesini gösterir ve Allah‟a 

kavuşmak isteyen pir Davut seslinin kalbine girer. Böylece Beytullah‟a girip Allah‟a ulaşıp 

halifetullah olur. Allah, zahir ve batında kulunun hâllerine bakar, onları görür ve duyarken 

dağ başında bin kere makam istesen vermeyeceği bilinir. “…Evlere kapılarından 

girin…”ayetince her makam için bir kapı koymuştur. İşte manevi makamlar, ebedî 
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mutluluk ve daimi kıymettir; onu isteyen, şeyhin isteğine sadık kalmalıdır. Yani şeyhin 

reddini Allah‟ın reddi, kabulünü Allah‟ın kabulü bilmeyen makam sahibi olamaz.  

    

57. beyit  

 إ ًكا ٣ًٞك ـكا او تٜه ٗإ 

     ٓرو٠ ٣ًٞك ـكا او ػ٤ٖ ظإ                                               

Mana: O fakir, ekmek için Allah der. Ama takva ehli ve perhizdekiler gönüllerinin 

derinliklerinden tertemiz bir biçimde Allah derler. Yani Hz. Mevlânâ bazı dervişlerin 

yokluk âlemine Allah‟ı bulmaya girdiğini söyler. Allah‟tan başkasını dilemez, dünya ve 

ahiret ehlullaha haramdır.  Hakikati ortaya çıkaranlar (muhakkık) kalpten zikretmekle 

anlatılmak istenenin “Allah‟ın dışındaki her şeyi, kendi özünü ve fikirlerini ortadan 

kaldırıp mutlak varlığı yani Allah‟ı ispat etmek, yok olmakla var olmak ve kalbini aşk ile 

doldurup başkasına yer bırakmamak” olduğunu söylediler. “Allah‟ı çok anın” ayetinin başı 

dille devam eder. Dil kapıcı; kalp, padişahın özel odasıdır. Onun için Allah, “Benim evimi 

temizle.” emretmiştir. Çünkü kapıcıyla görüşmeyen padişahla buluşamaz. Ama sahip 

olmayı düşündükten sonra dille zikrin perdesi ortadan kalkar ve kapıcıya ihtiyaç olmaz. 

Kilidin kimisi zaruretinden, acizliğinden ve işsizliğinden derviş olur. Kâfir ile müminin, 

fakir ile takva sahibinin zikri farklı olduğu gibi isteğe bağlı dervişlik ile zarurete bağlı 

dervişliğin mertebesi de farklıdır. Ariflerden birine zulmün ne olduğunu sorduklarında “Bir 

şeyin başka bir şeyin yerine koyulmasıdır” dedi. Kâmillerden biri ise gönlün Allah‟ın 

sevildiği yer olduğunu ve o yere başka bir şey koymanın da kendi canına zulmetmek 

olduğunu belirtmektedir. Aşkın fatihasının edep ve içten sevgi olduğunu söylediler. 

Allah‟ın duyduğunu, gördüğünü ve bildiğini bilince dilini, hâlini, işlerini ve kalbini 

gereksiz şeylerden sakınmaktır. Özellikle zikir ve ibadetten evvel pişmanlıkla tövbe ve 

salavat getirip ondan sonra başlamaktır. “Kalpleri katılaşmış olanların vay hâline” ayetinin 

açıklamasında edepsiz zikredenler kendilerinin Allah‟ın huzurunda olduğunu bilmezler. 

İşte bunun bedeli kalp katılığı ve zulümdür.  

  

58. beyit  

 ٛه قًٕٝٞ وٗثٞن ـٞنق  ٗهاو ٓؽَ  

 ٤ٌُٚ ِك و٣ٖ ٤ُٗ ٝ وإ ق٣ٌه ػٍَ                       

Mana: Bal ve eşek arısı aynı çiçekten yediler ve aynı sudan içtiler. Birinden neşter birinden 

de bal oldu. Nefsini doğru yola yollayan bir fidan gibi, her şeyden bir ilim öğrenip kalbine 
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koyduğu “La ilahe illallah muhammeden resulullah” çiçekleri inanç ve iman tatlılığına 

dönüşür. Böylelikle yok olma gamının acıları gider. Belki nicelerini tatlı sözlü yapar. Ama 

bazısı pis ağzı, yanlış dünyevi niyeti, hainliğiyle ikiyüzlülüğü ve zulmü arttırıp ulaştığını 

sokar ve zehirle dolu akrep oluverir. Kiminin kaynağı ve aslı temiz olduğu için “La ilahe 

illallah muhammeden resulullah” ateşiyle yanınca saflığı ve altınlığı görünür.  

   

59. beyit  

ٝ آب  ٛهقٝ ًٕٞ اٛٞ ٤ًا ـٞنقٗك  

 و٣ٖ ٠ٌ٣ ٌه٤ًٖ ِك ٝ وإ ّٓي ٗاب         

Mana: İki türlü geyik de aynı ottan yediler ve aynı sudan içtiler. Birinden gübre birinden de 

misk oldu.  

   

60. beyit  

 ا٣ٖ ـٞنق ًهقق پ٤ِكٟ وٝ ظكا 

 ٝإ ـٞنق ًهقق ٛٔٚ ٗٞن ـكا         

Mana: Biri yer Allah‟ın nuru olur. Yani Allah‟ı içten seven, kabul eden, ona ulaşmaya 

çabalayan kişiler ve sadece Allah‟a yönelenlerin yediği şeyler nur olur. Ama ibadette sufi 

görünüşlü ve istemekte tembel olanın yediği pis olur. Sadece olgunluğa ulaşıp ömrü yiyip 

bitirmek olur. Bu da meyvesiz ağaca benzer.  

   

Pîrlerin Temiz Zatları Hakkında 

61. beyit  

 چٕٞ ٓثكٍّ ًّرٚ اٗك اٍ ؼن 

       ٤ٍٗر٘ك او ـِن تهًهقإ ٝنم                                          

Mana: Allah dervişleri değiştirdiği için onlar yaratılmışlardan değillerdir, yaprağı çevir. 

Yani dervişler, “Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir.” ayetince beşerî 

varlıkları, dünyevi hayalleri ve nefsani fikirleri değişip yaratılmışların anladığından farklı 

bir varlık kazanmışlardır. Nefsini kırıp Allah sevgisiyle kendinden geçerek ruhani âleme 

ulaşmışlardır. Onlar senin bildiğin yaratılmışlardan değillerdir. Kendinle karşılaştırıp dil 

uzatıp merhametten uzak kalma. Yahut onlar ruh-i izafi sahibi olmuşlardır, hakikatleri 

Allah‟ın sıfatıyla değişip bekabillah olmuşlardır. Bu sırları duymadığın yeter, inkâr etme.  
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62. beyit  

 ظٍْ ِاٗها ْٛ وٗٞن اٌهِرٚ اٗك 

 ذا و نٝغ ٝ او ِٓي تٌىِرٚ اٗك                    

Mana: Allah, ruh ve meleklerden öte geçinceye kadar onların cismini nurla yoğurmuştur. 

Yani ruh ve melekler âlemini geçmiş, isim ve sıfatlar âlemine (ceberut) girmiş ve kendi ad 

ve sıfatından vazgeçmişlerdir. Bu nedenle “Şüphesiz en son varış Rabbinedir.” hükmünce 

isteyenin aslı ve döneceği yer sıfat âlemidir. Sülukla asıl vatanına kavuşmuş olur. Bu çürük 

kervansaraya niye geldiğini bilip aşk yazarının önünde anlayış dersini okuyup şeyhi sağsa 

ona hizmetle, öldüyse onun, zatının ilmiyle aynı olduğunu anlamakla emrini tutması 

gerekir. Hz. Mevlânâ sırlarının yerini bilmek isteyenlere beyitlerinde aramalarını ve suret 

âleminden çıkıp mana âlemine girdiğini söylemektedir. Onu eserlerinde bulamayanların 

evlerine dahi gelseler bulamayacaklarını belirtmektedir. İşte kâmillerin kitaplarını okuyup 

anlayan ve Allah sevgisiyle kendilerinden geçişlerine bakıp mak‟ad-ı sıdk ehline karışanlar 

tecellinin kaynağı olur. Batınlarının nurı zahirlerini sıbgatullaha
1037

 boyar. Üç mertebeyi 

çıkıp ruh ve melekler katını geçer.  

    

63. beyit    

ك قن قٍ اٌٗٞن٠ٓ نا ق٣كٙ ا ٗ  

 قن ك٘اٟ ٓؽٗ ٠ِ نا ق٣كٙ اٗك                  

Mana: O dervişler üzüm tanesi içinde şarap görmüşlerdir. Yokluk içinde Allah‟la varlık 

bulup mutlak varlığı ve hakikatler hakikatini görmüşlerdir. Fena (yok olmak) kulun 

batınına Allah‟ın el koyması ve kişinin Allah‟tan başka hiçbir şeyden haberi olmamasıdır. 

Ama safi yok olmak, yok olmaktan da yok olmaktır. Yani yok olduğundan da haberi 

olmamaktır. Çünkü yok olma sıfatı ve onunla vasıflanmak da masivallah gibidir. Ondan 

haberi olmak safi yok olmaya aykırıdır.  

   

 

                                                           
1037

 Sıbgatullah: “Hak din ve selim fıtrat mânasında Kur‟an‟da geçen bir terkip. Sözlükte “boyamak, suya 

batırmak” anlamındaki sabğ (sıbğ, sıbağ) kökünden sıbga (boya, renk) ile Allah lafzından oluşan sıbgatu‟llāh 

tamlaması “Allah‟ın boyası” demektir. Cevherî bu terkibi “Allah‟ın dini” (eś-Śıĥâĥ, “śbġ” md.), Râgıb el-

İsfahânî ise “Allah‟ın insanda yarattığı, onu diğer canlılardan ayıran akıl ve fıtratı” (el-Müfredât, “śbġ” md.) 

diye tanımlamıştır. Dilciler Allah‟a yaklaştıran her şeyi kastederek söz konusu terkibin “Allah‟ın dini, şeriatı, 

hilkati” anlamlarına geldiğini de belirtmiş (Lisânü’l-ǾArab, “śbġ” md.), boyanın kumaşı süslemesi gibi dinin 

de onu benimseyen için bir tür ziynet olduğuna işaret etmişlerdir (Kāmus Tercümesi, II, 712). Sıbganın aynı 

mânalara gelen, fakat zamanla Filistinli Hristiyanların lehçesinde “vaftiz” anlamı kazanan Ârâmîce bir 

kökten gelmiş olması ihtimaline de işaret edilmiştir (Jeffry, s. 192)." Mustafa Sinanoğlu, Türkiye Diyanet 

Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 37. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009, s. 85.  
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64. beyit  

 ت٤ّره او ـِود اٌٗٞنٛا 

ـٞنقٙ ٤ٜٓا ٝ ٗٔٞقٙ ِٞنٛا      

Mana: Üzüm daha yaratılmadan önce onlar şarap içip kargaşalık göstermişlerdir. 

Sevgiliyle sarhoşluk vermeyen bir şarap içtim. Asma fidanı yaratılmadan kararsız bir 

sarhoş idim anlamındaki beyitle anlatılmak istenen şudur: Sonsuz âlemde Allah‟ın zatıyla 

birlikteyken birlik tecelli edip adı sanı belirsiz sarhoşluklar etmişlerdir.  

   

65. beyit  

 ته ذهٗك او ػهَ ٝ ًه٠ٌ ٝ ـال 

 ٌاً٘إ ٓوؼك ٔكم ـكا            

Mana: Bunların şan ve şerefleri yokluk âleminden yüksektir. Bu derviş mak‟ad-ı sıdkta 

bulunmaktadır. Yani bunlar birlik ve görünen âlemdirler, Allah‟tan başka hiçbir şeyi 

görmezler. Çünkü a‟yan-ı sabite kâmil katında ve arifler nazarında Allah‟ın isimlerinin 

tecellisiyle meydana çıkmış ve mümkün olduğunca gizlenmiş Allah‟la ilgili işlerdir. Dünya 

yokluk âlemindeyken yani yaratılmamışken belki şimdi emrin aslı/özü odur. Varlığı hiç 

kimsenin varlığına bağlı olmayan Allah‟ın sıfatları iki cihanda da ortaya çıkar. “A‟yan-ı 

[sabite] vücûddan bir koku duymadılar.” hükmüne göre onlar yokturlar. Her şeyde ve 

herkeste görünen lütuf ile kahır ve hüsn ile heybet faziletlerinin hepsi görecelidir. Hakikati 

Allah‟a dair hakikatlerdir. O varlık, başlangıcı olmayan ilmi sureti gereğince mertebeler 

sebebiyle ortaya çıkmıştır. Zat ve sıfatları benliklerinden değildir. Ruh-i izafi ve bütün 

büyük isimlere ulaşan arifler Allah‟tan ayrı değillerdir. Hepsi âlem-i halâ ve melâdan
1038

 

yüksek ve temizdir.  

 

 

 

                                                           
1038

 halâ ve melâ: “Âlemin içinde veya ötesinde var olduğu düşünülen boşluk. Arapça‟da “boş olmak, boş 

kalmak” anlamında masdar olan halâ kelimesi “boşluk” anlamında isim olarak da kullanılmaktadır; zıddı 

melâdır (doluluk). Halâ, farklı felsefî anlayışlara göre “cisimden bağımsız olarak var olan boyut” veya 

“cismin doldurduğu var sayılan farazî boşluk” şeklinde açıklanır. Bazılarına göre ise “var olması imkânsız 

şey” anlamına gelir (krş. Cürcânî, et-TaǾrîfât, “ħalâǿ” md.). Felsefe ve kelâmda boşluk kavramı sözlük 

anlamının ötesinde “herhangi bir cisimden yahut yer kaplayan cevherden hâlî olan yer” mânasındadır. Bu 

tanım bir bakıma halâ kavramının muhtevasında adem anlamının bulunduğunu ifade etmektedir.” Vecdi 

Akyüz, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 15. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

1997, s. 221.   
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Evliyaların Mertebelere Ayrılması Hakkında 

66. beyit  

 و ا٤ُٝا اَٛ قػا ـٞق قًه اٗك 

 ًاٙ ٠ٔٛ قٝوٗك ًا٠ٛ ٠ٓ قنٗك 

Mana: Evliyadan dua ehli olanlar da başkadır. Bazen dikerler, bazen yırtarlar. Yani idare 

kuvvetiyle bazen hayır dua edip yapıcı olurlar, bazen de bedduayla yıkıcı olurlar. 

Benliklerini Allah‟ta yok ettikleri için her istekleri Allah‟ın isteği olur.  

   

67. beyit  

 هّٞ ق٣ٌه٠ٓ ِ٘اٌْ وا٤ُٝا 

 ًٚ قٛاّٗإ تٍرٚ تاِك او قػا                     

Mana: Evliyadan ağızları duayla bağlanmış bir kavim daha bilirim. Halka idare elini 

uzatmazlar. Kaza ve belayı kabul edip boyun eğerler. Belki belada özel bir zevk 

bulmuşlardır. Bundan kurtulmayı istemek küfürdür. İyi muamele ve zorlamayı Allah‟ın 

yakınlığı dışındaki şeylerle aynı görürler. Birini diğerine tercih etmezler. Bu kavim 

yeryüzünün ricalullahıdır. Bunlar olmasa Allah en sefil âlemi yıkardı. Yani Allah, 

“Sevgiye layık kemal sahipleri olmasa yeryüzünü yıkardım.” demektedir.  

   

68. beyit  

 هّٞ ق٣ٌه ٌفد پٜ٘إ ٠ٓ نٝٗك

 ِٜهٙٔ ـِوإ ظاٛه ٠ً ِٕٞ    

Mana: Çok gizli giden bir kavim daha vardır. Zahirle ilgilenenler bunu ne zaman bildiler. 

Onlar “Benim gök kubbemin altında öyle dostlarım vardır ki onları benden başka kimseler 

bilemez.” hadis-i kudsisince gizlilerdir. Zahir ilminin ehilleri onları bilemez ve sözlerini 

anlayamaz. Çünkü onlar bedenle ilgili olanların meydanından ve akıl çölünden ötedirler.  

   

69. beyit  

 ْٛ ًهآرّإ ْٛ ا٣ّإ قن ؼهّ 

 ٗاّ ا٣ّإ ]نا[ ّٗ٘ٞ ٗك اتكاٍ    

Mana: Hem kerametleri hem de kendileri Allah‟ın özel hareminde gizlidir. Gelinler gibi 

onların isimlerini derviş de işitmez. Yani dervişler onların isim ve işaretlerini de işitip 

göremez. Zatlarını nerede anlarlar. Onlar şerefleriyle kendilerini anlatmak isterler. Zahir 
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ehli de dâhil değildir. Bu tayfa Allah‟ın batınî sıfatına sahiptir. Onun için batın âleminde 

gizlidirler. Diğer veliler bunların görünenleridir ve gizlilik ehli değillerdir.  

   

70. beyit  

 ًه وا٣ّإ ٓعرٔغ ت٠٘٤ قٝ ٣ان 

ْٛ ٠ٌ٣ تاِ٘ك ْٛ ُِ ٔك ٛىان            

Mana: Eğer bunlardan iki dostu bir arada görsen hem bir olurlar hem altı yüz bin. Yani 

ikisi bir yere gelse altı yüz bini de orada hazır bulunur. Çünkü hakikatte altı yüz bin de 

birdir ve bu ikinin idaresi ve kabz,
1039

 bast,
1040

 ve himmeti halkın altı yüz bininden çoktur.   

 

71. beyit  

 ته ٓصاٍ ٓٞظٜا اػكاق ِإ 

 قن ػكق اٝنقٙ تاِك تا]ق[ِإ                   

Mana: Eğer onların sayıları dalgalar gibiyse denizin dalgalarını gösterdiği gibi yel onların 

sayılarını gösterir. Yani bedenler dalganın hakikat yelinin tecellisi sayılmıştır. Cisimler ve 

hakikate tam erememiş olanların cisimleri de hakiki ruh denizinin dalgalarıdır. Ama 

denizden ayrılıp değiştiğinde katı bir cisme dönerler. Tabiatı yenmekle nur dalgasıyken 

zulmete/karanlığa dönerler. Eğer güzel bir ders ve lütuf yardımlarına yetişse yine katı 

cisimler iken kirlilikten kurtulup asla ulaşıp rahat olurlar. Ama arifler, kirlilik istemeyip 

dalgalarını denize iletip bazen deniz bazen de dalga olurlar. Cismaniyetleri ruhaniyete 

dönüşür. Nurani olgunluklarından kâmilin cismi, görünüşte ve ruhta başka iken cismi 

gönül şenliğiyle ruhun sınırına girer. İki tarafın da birbirine karışmadan aynı/bir görünmesi 

demirin sıcaklıkla kızarıp köz olması, şeffaf şişeye su ya da kırmızı şişeye şarap koyulması 

gibidir.  

 

 

   

                                                           
1039

 Kabz ve bast: Sâlikin mânevî bir tutukluk içinde bulunması hâlini ifade eden tasavvuf terimi. Sözlükte 

“daralma, büzülme; tutukluk, durgunluk, sıkılma, tasalanma” gibi anlamlara gelen kabz, tasavvuf terimi 

olarak sâlikin bir anda kalbine gelen (bk. VÂRİD) mânevî sıkıntı, huzursuzluk sebebiyle hissettiği tutukluk 

ve durgunluk hâlini anlatır (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “bsŧ”, “ķbż” md.leri; Kāmus Tercümesi, II, 1291; 

III, 22) ve genellikle karşıtı olan bast ile (rahatlık, ferahlık) birlikte kullanılır. Kabz ve bast hâlleri diğer 

mânevî hâller gibi geçicidir. Sufiler bu tür hâlleri kaynağı, sebebi, ortaya çıkış şartları bakımından çeşitli 

sınıflara ayırmışlardır. Uludağ, “kabz”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 24. Cilt, İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2001, s. 44-45.     
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72. beyit    

 ٓلرهم ِك ا كراب ظاٜٗا                           

 قن قنٕٝ نٝوٕ ا تكاٜٗا              

Mana: Bedenler penceresi içinde canlar güneşi dağınık oldu Yani ten hanesinde âlem-i 

melekûta açılan on iki pencere vardır. Ruh-i kudsinin ışıkları bu pencerelerden geçip cisim 

hanesini kaplamıştır. En ufak bir yer bile kaplanmadan kalmamıştır. Ama hakikate tam 

erememiş kişinin kötü ve karışık karakterinin o pencerelere perde düşürmesiyle karanlıkta 

kalmalarının sebebi bütün azalarını gerekli olmayan şeylere kullanmalarıdır.  

   

73. beyit  

ٓ٘إ ٓؼكٝق ٤ُٝي ا٣ٔإ ٠ٌ٣  ٔٞٓ 

 ظٍْ ِإ ٓؼكٝق ٌُٖ ظإ ٠ٌ٣  

Mana: Sayıları çoğalmışsa da iman nuru birdir. Tenler sayılmıştır. Yani çokluk surettedir. 

Can yani hakiki ruh birdir.  

   

74. beyit  

 ذلههٚ قن نٝغ ؼ٤ٞا٠ٗ تٞق 

 ٗلً ٝاؼك نٝغ اٍٗا٠ٗ تٞق 

Mana: Dağınıklık ve perişanlık ruh-i hayvanidedir. Ama tek nefis (nefs-i vahid) olan ruh-i 

insanidir. Ruh-i hayvaninin mekânı yürektir ve kandile benzer. Ruh-i hayvani onun yağı, 

ruh-i insani, nuru/ışığıdır. O nurun ziyası/aydınlığı akıl, söyleme kabiliyeti ve imandır.  

   

75. beyit   

     او ٗظه ًاٍٛد اٟ ٓـى ٝظٞق     

ٖٓ ٝ ًثه ٝ ٣ٜٞق                                               اـرالف ٓٞٔ  

Mana: Burada kâh mekân anlamındadır. Yani “bakılan yer” demektir. Ey varlığın göz 

bebeği mümin, kâfir ve Yahudi‟nin birbirine zıtlıkları bakılan yerdedir. Yani bu zıtlıklar 

göründüğü yere göredir. Her şeyde hiddet (celal) ve güzellik (cemal) sıfatıyla görünen 

varlık, hakiki bir değildir. İşte mümin kullukla sevgi kazanıp aşk ve sevgi kanadıyla 

mertebeler atlar ve sıfatların tecellisine yani ruh-i izafiye ulaşır. Bundan sonra da Allah‟ın 

tecellisine layık olup hakikat sırlarını görür. Ama o nura ulaşamayıp karanlık, küfür, 

kötülükle dolu şüpheli gecelerde kalanlar hakikatten utanıp cismani âlemde hapis kaldılar. 

Sonra da cüz‟i akıllarıyla korku yollarına girdiler. Veya nazargâh “Herkesin adı görüşüne 
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göredir.” anlamındadır. Müminler her şeye Allah‟ın nuruyla baktılar. Her şeyin olduğu gibi 

varlığın da hakikatini ve aslını gördüler, birlik sırrına erdiler. Kâfirler çokluk gözüyle 

bakıp ayna çokluğundan bir güzeli çok sanıp hem arzusunu Allah saydılar, hem de cansız 

varlıkları ve putları kabul ettiler.  

  

76. beyit  

 قنٓؼا٠ٗ ذعى٣ٚ ٝ اكهاق ٤ٍٗد 

 ٝاٌٗٚ ِك ٓؽعٞب اتكإ قن ٤ٌٍِد                     

Mana: Manalar içinde ayrılık ve başka birlik yoktur. Ve o bedenlerin çokluğundan rûhü‟l-

ervâhı
1041

 (ruhların ruhu) çok sandı. Şüphe karanlığının içinde kaldı. Bir bahçenin meyve, 

sebze ve çiçekleri yapıca, sayıca ve görünüş itibariyle farklı iken “Aynı su ile sulanır.” 

ayetince aslının aynı su olduğunu ve yokluk bağındaki beden çeşmesinden Allah ile var 

olduğunu bilip ikilikten kurtulamamak akıl işi değildir. Bunun akla en uygun benzetmesi 

kuvvetli bir delil varken şehvet ve dünya sarhoşu olmaktır.  

   

Ġnsanın YaratılıĢ Menzilleri Hakkında 

77. beyit  

 ٓ٘ثٍٛ تٞق٣ْ ٣ي ًٞٛه ٛٔٚ 

 ت٠ ٌهٝ ت٠ پا تٞق٣ْ إٓ ٌه ٛٔٚ                  

Mana: Âlem-i ezelde (başlangıcı olmayan âlem) hepimiz başsız ve ayaksız tek bir özdük. 

Hepimiz o baştaydık. Yani âlem-i zattaydık. İrade ve tecelli yeli tevhid (birlik) denizini 

coşturup dalgalarımız yani suretlerimiz meydana geldi.  

   

78. beyit  

 ٣ي ًٜه تٞق٣ْ ٛٔچٕٞ اكراب 

ت٠ ًهٙ تٞق٣ْ ٝٔاك٠ ٛٔچٞ اب                                                                                                

Mana: Güneş gibi tek parça bir inci/öz idik. Su gibi temizdik. Arada senlik benlik 

uyuşmazlığı yoktu.  

 

 

 .  

                                                           
1041

 Rûhü‟l-ervâh: “Rûhü‟l-kuds, rûhu‟llâhdır ki rûhü‟l-ervâhdır. Hayta-i kün tahtina duhûlden münezzehdir 

ve mahlûk değildir. Zîrâ vücûh-i Hak‟dan vech-i hâsdır ki vücûd ol vechile kâimdir, Âdem‟de menfûhün-

fîhdir. Rûh-ı Âdem mahlûk ve rûhullâh mahlûk değildir.” Kara, age., s. 579.  
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79. beyit  

 چٕٞ تٕٞنخ آٓك إ ٗٞن ٌهٙ 

 ِك ػكق چٕٞ ٌاتٜاٟ ًٌ٘هٙ    

Mana: O yüce nur bu suret âleminden geldiği için burçların gölgesi gibi sayıldı/çok oldu. 

Yani o nur tek saf bir parça ve tek bir nurdu. Fakat beden burçlarının her biri bir gölge olup 

o nuru ayrı gösterdi. Su yüzündeki kabarcıklar, kabarmakla başka bir varlık gibi 

görünmelerine rağmen suyun aynısıdırlar. İşte hakikatte müminin ruhu ve bedeni birdir, 

ayrı değildir sadece baktığı yerden anlaşılır.  

 

80. beyit  

ٍ تا ه٤ِْ ظٔاق  ّٝ  آكٙ ا

 ٝو ظٔاقٟ قن ٕ تاذ٠ اٝ كراق                    

Mana: O inci o âlemden önce cemad iline geldi. Cemadlıktan nebatlığa düştü. Yani başta 

ruhlar âlemindeydi, sonra felek ve yıldızlar, daha sonra unsurlara oradan cemada en 

sonunda da nebata geldi.   

   

81. beyit  

 ٝو ٗثاذ٠ چٕٞ تؽ٤ٞا٠ٗ كراق 

 ٗا ٓكَ ؼاٍ ٗثاذ٤ٜ٤ط ٣اق    

Mana: Nebatlıktan hayvan mertebesine düştü. Hiç nebatlık hâli hatırına gelmedi. Bir 

âlemden diğerine geldiğinde önceki âlem aklından giderdi. Hiç anlamazdı, aslını 

unutmuştu. 

   

82. beyit  

 تاو او ؼ٤ٞإ ٌٟٞ اٍٗا٤ُٗ 

 ٤ٌّٓك إٓ ـاُو٠ ًٚ قا٤ُٗ    

Mana: O yaratıcı (Allah) hayvan âleminden insan âlemi yönüne geri çekti. Allahı bilirsin. 

Yokları var ve varları hâlden hâle dönüştürür. Çünkü hayvanı insan gıdası yapıp, ondan 

meni olmuş ve o ana rahmine düşüp insan sureti giyip bütün âlemi gezerken toprağın 

merkezine konmuştur.  
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83. beyit  

 ٛٔچ٤ٖ٘ اه٤ِْ ذا اه٤ِْ نكد 

 ذا ِك إً٘ٞ ػاهَ ٝ قاٗاٟ وكد                           

Mana: Yine bunun gibi memleketten memlekete dolaşıp gitti. Akılsız gelip akıllandı.  

“İnsanın olgunluğu neyledir?” “Hepsinin faydası nedir”, “Neye ve niçin geldi?”, “Ne 

zaman gider ve geri döndüğü dünyaya hazırlanmasının gereği ne?” gibi soruları anladı. 

İnsanlık kulluktur, söylediğini tutup yasaklarından sakınmaktır. Anlayış olmayınca 

hayvandan farklı olunmaz. “Ayrılın bu tarafa bugün” gününde suçlulardan ayrılamaz. 

Çünkü insan arzu, şehvet, niyet, yaşayış ve öfke hususunda hayvanla aynıdır.  

   

84. beyit  

 ـ٣ّٞرٖ ّٗ٘اـد ٤ٌٍٖٓ آق٠ٓ 

 او كى٠ٗٝ آٓك ٝ ِك قن ٠ًٔ    

Mana: Uyuşuk insan anlamadı. Çokluk tarafından gelip eksikliğe düştü. Yani yaralı ruh 

zevk, sefa, beka, ruhani yaşayış ve vefa memleketi olan ruhlar âleminden uyku ve 

hayalinden dolayı cefayla dolu cisim kafesine oradan eski saraya ve bela boğazına gelip 

sonu leş olacak. Yani nefs-i emmarenin eşeği, ömrünün bir saati Allah‟ın cennetinin sadece 

bir anına bedelken su, arpa gibi boş heveslerle ömrünü geçirip cahil kaldı; irfan sahibi 

olmadı. Sonuç olarak “…Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru 

yolu bulamamışlardır.” ayetiyle şereflendiler.  

   

Kendini Bilmeye (Ma‟rifet) TeĢvik Etmek Hakkında 

85. beyit  

 اٟ ـ٘ي إٓ نا ًٚ ظإ ـٞق ِ٘اـد

 اٗكن آٖٓ ٌهٓكٟ هٕهٟ تٍاـد   

Mana: Kendi zat ve hakikatini anlayan kişiye ne mutlu! Ebedî korkusuzluk içinde kendine 

bir saray yaptı. Belki mümin tövbe etse “…muhakkak ki şeytan size düşmandır…” 

ayetinde bahsedildiği gibi şeytanın düşmanlığı artar. Derler ki şeytan vesvese verip 

günahlara sevkederek tövbesini kırmaya çalışır. O düşman tövbe edeni görür, tövbe eden o 

düşmanı görmez. Tövbe eden zayıf, arkasında güçlü ona yardım eden bir kale yoksa ve 

şeytan hilede güçlüyse tövbe eden çaresiz kalır, kurtulamaz. O güçlü arka kuvvet, şiddet ve 

kahredici Allah‟tır. Allah müminleri “O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. 

Onlardan korkmayın, eğer mümin iseniz, benden korkun.” şeklinde teselli etmektedir. 
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Şeytana da “Şüphesiz, (gerçek) kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin 

olmayacaktır…” buyurmaktadır. Yeniden müminlere “O hâlde Allah‟a koşun…” 

demektedir. Müminin arkasındaki güçlü kale de “Allah‟tan başka ilah yoktur.” 

anlamındaki kelime-i şehadettir. Tövbe eden devamlı zikr etmelidir. Meşarık ve 

diğerlerinde bir kimse sabah akşam 100 kere “Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, O‟nun 

ortağı yoktur, mülk O‟nundur, hamd O‟na aittir. O, herşeye kâdirdir.” derse şeytanın o 

kimseye ulaşamayacağı ifade edilmiştir. Kısaca “Allah‟tan başka ilah yoktur.” sözünü 

tekrarlayan kimse, bu sözün nurunun sonucunda ilham makamına varıp kendi zat ve 

hakikatini bilir. “Bilesiniz ki, Allah‟ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar 

üzülmeyeceklerdir de.” ayeti gereğince iki âlemin korkusundan da uzak olur hem de 

ahirette kendi için kusursuz bir kale yapar. Soru: Marifetullahın belirtisi nedir? Cevap: 

İnsanla ilgili sakınılacak şeylerden kalbin korkusuz ve kararlı olması gerekir. Yani 

sohbetlerde dilini gereksiz ve fazla sözden uzak tutmayı, aşırı açlık hissi varken elini 

yemekten çekmeyi ve güzel bir suret gördüğünde (örneğin erkeklerin kadınlara bakması) 

bakmamayı ve öfke anında düşmanlığı sindirmeyi ve öfkeyi yenmeyi başarsın. Kısaca 

ikiyüzlülüğü, kibri, dünyanın güzelliklerini ve nefsin arzusunu gönülden çıkarmayı 

başarsın. Yemesi, uykusu, giymesi ve kazancı çaresizlikten olsun. Süslenme ve hırsla 

olmasın. Kendini daima Allah‟ın huzurunda bilip edeple kendini kontrol etsin. Halk şeriat 

bakımından kusur bulamasın.  “Bu sıfatlarla donanmış olmayana ilimde söz söylemek 

haramdır.” deyip olgunlaşmamış kişinin olgun kişinin hâlini bilemeyeceğini 

belirtmişlerdir.  

   

86. beyit  

 ٛهًٚ ٓؽعٞتٍد اٝـٞق ًٞق ًٍد

 ٓهاق إ تاِك ًٚ ت٤هٕٝ او ٌٍِد

Mana: Kim perdeli ise sadece çocuktur. Kâmil (olgun) kişi şüpheden sakınıp yakın 

meydanına ayak basandır. Pir ya da âlim olsun nefsini bilip perdeden kurtulmayan kişi 

çocuk gibidir hatta daha da kötüsüdür. Ama meydanın kişileri damlasını denize ulaştırıp 

deniz ilminin ta kendisi olmuşlardır. İşte insanlık budur, suret değildir.   

 

87. beyit   

 ًهته٣ُ ٝ ـا٣ٚ ٓه قٌر٠ ٠ًٍ 

 ؼهتى تهان٣ُ ٝ ٓه تاِك ت٠ٍ  
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Mana: Eğer sakal ve bıyık ile kişi insan olsaydı keçilerde de çok sakal bıyık vardır. Yani 

insan ilim ve irfan sahibi olmadığı sürece ona “şereflendirdik” adı helal olmaz. Âlimler 

meyve veren ağaç gibi gölge ve lezzetleri ile mutluluk verirler. “ Rahman, Kur‟an‟ı öğretti. 

İnsanı yarattı.” ayetinde tefsir âlimleri Kur‟an ilmini insanın yaratılması üzerine sundu. 

İlim olmayınca insan olmaz diye uyardıkları gibi. İnsanın hayvandan farkı ilim, irfan sahibi 

olması ve batın ile Allah‟ı tanımasıdır. Yoksa diğer hâller hayvanda da vardır. Âlimler 

karanlık âlemin gören gözü, güneşi, Allah‟ın halifeleri ve Kur‟an hazinesinin bekçileridir. 

Âlim suçlu ise de itikat ve mezhebi sağlamdır. Cahiller İslam‟ın yolunu âlimlerle 

gördükleri için onların da âlimleri içten sevmeleri gerekir. Çünkü âlim yolunu şaşırmışlara 

yol gösterir, yönünü kaybetmişlerin Kur‟an‟ın ışığıyla yolunu şaşırmalarına engel olup 

onları Allah‟a döndürür. Cahil onlara duyduğu sevgiyle ikiyüzlülüğün karanlığından ve 

reddolunmuşluktan kurtulur. Ama âlimler cahillere, kendi istek ve heveslerini amaç 

edinenlere karışmamalıdır. Çünkü onların boyasına boyanıp onlardan kötü koku alırlar. 

Kısaca insan dedikleri Allah‟ın hazinesi /gerçek hazinedir ve batınî bir nesnedir. Dıştan 

bilinmez, şekle bakarsan insanın hakikatini duyamazsın. Şimdi dış görünüşü bırak (suret). 

O zaman iç âlemine (siret) girip oradaki lezzet ve gönül şenliğini görürsün. Ama bu âleme 

girmek için kalp temizliği şarttır.  

   

88. beyit  

  پً چٞ اٖٛ ًهچٚ ذ٤هٙ ٠ٌِ٤ٛ

 ٤ٔو٠ِ ًٖ ٤ٔو٠ِ ًٖ ٤ٔو٠ِ                        

Mana: Demir gibi bulanık ve paslı bir ayna olsan da kalp aynanı cilalat. Kalp, kirli suretten 

paslanmış ve bulanıklaşmıştır. Cilacıya yani iki kanatlı bayrak sahibi mürşide teslim et ve 

onun her emrini/işini yap. Sonuçta riyazetle (nefsini terbiye ederek) aynan temiz ve cilalı 

olsun.  

   

89. beyit  

 ذا قُد آ٤٣٘ٚ ًهقق په ٔٞن 

 اٗكن ٝ ٛه ٌٞ ٤ِٓؽ٠ ٤ٌْ ته 

Mana: Gönlün suretle dolu ayna olsun. Sen de onun her yanından gümüş sineli olgun ve 

baki bir güzel seyret.  
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90. beyit  

ٚٔ ٌٝٞاي ت٤هٕٝ ًٖ و ًَٞ   پ٘ث

 ذاتٌِٞد آ٣ك او ًهقٕٝ ـهَٝ 

Mana: Kulağına feleklerden/âlemlerden sesler gelene kadar fitne pamuğunu kulağından 

çıkar. Ruhlar âlemine gidip feleklerin aşkla coşmasını ve gizli dualarını işitebilmek için 

masiva (dünya ile ilgili şeyler) yani fitneyi kulağından çıkar.  

    

91. beyit  

 پاى ًٖ قٝ چّْ ]ن[ا او ٟٓٞ ػ٤ة 

 ذا تث٠٘٤ تاؽ ٌهٌٝرإ ؿ٤ة          

Mana: Gayb Servistanı‟nın (İran‟da bir şehir) bağını görmek için iki gözünü ayıp 

kıllarından temizle. Yani kimse senin ayıbını görmeden gözünü temizle. Ayıbı görmediği 

suretçe gaybı göremez.  Gözünde kıl biten o kılı yolmayınca göz, görme zayıflığından ve 

yaşarmadan kurtulmaz.  

    

92. beyit  

 قكغ ًٖ اوٓـى ٝاو ت٠٘٤ وًاّ 

 ذاًٚ ن٣ػ هللا قن ا٣ك قن ّٓاّ   

Mana: İnsan nefesinin ve mübarek kokunun beynine girmesi için burnunu (gereksiz) 

kokudan koru. Yani gayb-ı hüviyetin (Allah‟ın öz zatı)
1042

 ve aşk ile yakınlık sıfatının 

kokusunu isteyen kişi beyninin içini gereksiz kokulardan temizlesin ve daima o koku için 

hazır olsun. Hz. Muhammed, “Rabbiniz için sizin ömrünüzde kokular vardır. Uyumayın, 

ömrünüz oldukça kokusunu alın. Belki ecel gelmeden güzel hayatın kokusunu 

bulursunuz.” demiştir.  

    

93. beyit  

 ٤ٛط ٌٓمان اوذة ٝ ٔلها اشه 

 ذا ت٤ات٠ قن ظٜإ ٚؼْ ٌِه   

Mana: Kendinde sıtmadan ve safradan
1043

 eser bırakma. Sonuçta dünyada şekerin tadını 

bul. Safravi olan kişinin acılık kendi ağzında olduğu için bal ve şekeri acı bulur. Yani 

                                                           
1042

 Gayb-ı hüviyet: Arapça mutlak bilinmez veya gayb. İllet-i ta‟ayyün bakımından bu gayb, Allah‟ın 

zâtından ibarettir. Cebecioğlu, age., s. 227.  
1043

 Safra: Antikçağ ve Ortaçağ‟da insanın biyolojik, ahlâkî ve psikolojik fonksiyonlarını etkilediği kabul 

edilen dört sıvı madde. Tıp tarihinde ahlât-ı erbaa anlayışı eski Mısır‟a kadar gitmektedir. Mısırlı hekimler, 
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Allah‟ın sevgisinin lezzetine engel olup ayrılık zehrine sebep olan kötü huyların safralarını 

sirkeli ballı şerbet zikriyle uzaklaştır. Allah‟la kulu arasındaki perdelerin ilki şeren (dinen) 

haram ve günah olan şeylerdir. İkincisi de gönle dünyevi suretlerin işlemesidir. Bu gönlün, 

konuşması perişan, kelimeleri dağınıktır ve çeşit çeşit renkleri, şekilleri olan güzel suretleri 

seyretmekten çok perdesi vardır. İşte bu gönül, puthane gibi suret ocağı olup manası 

gitmiş; perde buraya yerleşmiştir. Perdeyi tam bir eziyetle kaldırmak gerek. Kıymetli 

kitaplardaki görüşlere göre güzel sözler söyleyip işitmeye, çok gülmeye, nağmelere, 

lezzetlere ve şehvetlere alışmak uzaklık ve uyku verir. Güven ve rahat kalmaz. Allah‟la 

meşgul olmayı engelleyen en büyük şey konuşmaktır. Bu nedenle “ Susmak konuşmaktan 

iyidir.” demişlerdir. Çünkü her sözden vesvese çıkar, gerçi Allah‟ın feyzi kuldan kesilmez. 

Ama nefsin hadisi feyze engeldir. Saliki en çok hadis-i nefs rahatsız eder. Karışıklık verir, 

meşgul olmasına ve dalmasına engel olur. Bir kâmil şiddetli sıcakta nefsine oruç teklif 

etmiş, nefsi bunu kabul etmiştir. Gereksiz sözü terk etmesini söylemiş ama buna 

katlanamamıştır. Böylelikle perdesinin gereksiz söz söylemek olduğunu anlamıştır. Bir 

kulun çok engeli varsa hangisini kaldırması zorsa onu kaldırsın. Çünkü o diğerlerinin 

kaynağıdır. Malik b. Dinar “Ne zaman kalbinde tasa bedeninde zayıflık, rızkında darlık 

görürsen bil ki boş söze alışmışsın.” demiştir. Kalbi başka şeylere bağlayan şey, hayır veya 

şer olsun perde olmak yönüyle aynıdır. Allah, peygamberine kendini kontrol etmeyi 

öğretip “Cümle hâlinde seni görürüm benim makamımı bilip adımı gözet.” buyurmuştur. 

Kısacası her ne perden varsa günahtır. Öyleyse cismanilik safrasından ve şehvetler 

sıtmasından duygularında ve kalbinde eser kalmasın. Sonuçta aşk şekeri ile beynin/kalbin 

lezzetlerle dolsun. Gerçi safralı, balı acı bulduğu gibi vesveseli kişi de ibadetin lezzetini ve 

zikrin tatlılığını duymaz ya da bunlar ona acı gelir. Ama zikir, nafile ibadetler ve daimî 

abdestle o acı gider.  

    

94. beyit  

ْ٘كَۀ ذٖ ناو پاٟ ظإ تٌٖ  ًُ  

 ذا ً٘ك ظٞالٕ ت٤ٌهق إ چٖٔ              

Mana: Ten bağını can ayağından kurtar.  Böylelikle o çimenin çevresinde dolaşabilirsin. 

Yani can kuşunun tuzağı ve ruh-i kudsi papağanının ayak bağı olan cismi alakalardan, 

                                                                                                                                                                                
hastalık sebebi olarak bünyedeki kan, balgam, kara safra ve sarı safradan ibaret dört sıvının kirlenmesini 

gösterirlerdi. Bundan dolayı tedavide kirli sıvıların boşaltılması (kan almak, müshil vermek vb.) yoluna 

gidilirdi. Ayşegül Demirhan Erdemir, “Ahlât-ı Erbaa”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 2. Cilt, 

İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1989, s. 24.  
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insani zincirler ve nefsi arzulardan canını ve gönlünü kurtar. Sonuçta hakikat göğünün 

çimenliğinde ve ahiret âleminin saray ve gül bahçesinde Allah‟a yaklaşmışların ruhlarıyla 

uçabilesin. Hz. Mevlânâ ma‟rifet bölümünde kalbin cilalanmasını emredip sonrasında her 

bir beyitte kulak, göz, burun, ağız ve diğer azaları kısaca açıklamakla şuna işaret etmiştir: 

Gönlünü ve gönle tabi şeyleri (gönlün askerlerini) bilmeyince kalbi bilmek ve onu 

cilalamak mümkün olmaz. Öyleyse bütün askerleri, kulağın kelimeleri duymasını 

sağlamaya yönlendirip gereksizi dinlememek, gözü sebatla çalıştırıp haramdan sakınmak 

gerekir ve diğerleri de bunun gibidir. Fakat bu suretteki/dış aletlerin yerine kullanmak için 

kalbe bazı iç/batınî aletler gerekir ki bunlar havass-ı hamse-i batınadır ( içsel beş duyu). 

Hayal, düşünme, koruma, idrak ve hatırlama kuvvetidir. Bunların yeri zihindedir. 

Açıklaması uzun kelam kitaplarında vardır. Her birinin belli bir görevi vardır. Bu aletin 

birine zarar gelse insanın işi bozulur. Bu askerler kalbin idaresindedir. Kulağa izin verirse 

işitir ve diğer havass-ı hamse-i zahire (dış beş duyu) de böyledir. Mesela kalbin izni ile göz 

görür, el tutar, ayak yürür ve cümle aza gönle itaat eder. Melekler Allah‟a karşı çıkmadığı 

gibi kalbe hiç karşı çıkmazlar. Bir iki gün teni saklayıp ahiret ticaretini yapsın ve asli 

vatanına giderken azık eylesin. İşte bu ten, gönül memleketidir. El, dil, ayak ve diğer 

azalar sanat ehli gibidirler. Örneğin nefsani huylardan ibadet sahibinin arzuları gibidirler. 

İnsanın ortaya çıkması ve neslin bekası için yaratılmışlardır. Öfke, şehrin polisidir. Nefis 

ve şeytana karşı koymak, ayak diremek ve onlarla savaşmak için yaratılmıştır. Ama arzu, 

hırslı ve yalancıdır. Akıl vezirine uymayıp şehirde bildiğini yapmak ister. Öfke ise kötülük 

yapan, kan dökücü ve keskindir; mahvetmek ve bozmak ister. Eğer kalp padişahı, aklı 

vezir edinip ona danışıp bu ikisine aklı musallat ederse şehir güvenli, düzenli olur; 

hizmetlerini görür ve mutlu olurlar. Allah korusun akıl bu iki zalime uyup onlarla fenalıkta 

birleşirse kalp memleketi yıkılır, padişah da adalet ve memleketin idaresi için sapkınlar ve 

gazaba uğramışlardan olur. Padişah veya vezir, boş alışkanlıklarla oyun, av, çöl gezintisi 

ve çalgılara bağlanıp padişahlık için gerekli hâlleri unutsa sonuçta bazı yerlere düşmanlar 

musallat olup yine memleket yıkılır; ikisinden de içinde bir şey kalmaz. Uyanıp memleketi 

kurtarmaya başlar. Aksi hâlde düşman memleketten de geçip memleket küfür ve günahla 

dolar. Yabancı ve isyancı musallat olur. Bu şehrin içinde kalp denilen bir sultan tahtı vardır 

ve onda ilim, irfan derler hazinede saklanmış Allah‟ın mücevheri; tevhid (birlik) denilen 

İlahî para ve Allah‟ın mührü vardır. Şimdi ruh padişahının kıyı gezintisi ve duvara bağlılık 

gibi bedenî alakaları bırakıp beni ona bekçi koydular deyip ten duvarını ona kale yaptılar 

diye sebatla çalışması gerekir. Aksi hâlde o, emanete hıyanet edendir.         
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Taliplerin Kalben Allah‟a Yönelme Gayreti (Himmet) Hakkında 

95. beyit 

 ٓهؽ تا په٠ٓ پهق ذا آ٤ِإ 

رٍد اٟ ٓهقٓإ                         ّٔ  پّه ٓهقّ ٛ

Mana: Kuş, kanadıyla yuvasına dek uçar. Ey insanlar, insanın kanadı himmettir. Yani 

kudretin/büyüklüğün bulunduğu kuş yuvasına yani İlahî makama uçması, yakınlığı ve 

yükselmesi, himmetine göredir. Yani himmet saliki gayba inanmaktan şüphesiz bilmeye, 

oradan da bizzat görmeye ulaştırır ve himmetsiz kişi, faydasız ve tembel hayvan gibidir. 

Himmetin manası seni istediğin şeye şüphe etmeden ulaştırabilendir. Üzüntü az ise de hor 

görmeyesin, ipin ucunu elden bırakıp kaybetmeyesin, aceleci de olmayasın. Hızlı giden at 

acele etmekle yoldan kalır, yavaş giden aksak eşek yol alır. Çalışmada eksiklik görmeyip 

gün gece yorulmayıp devam edesin, işini bitirmeyince rahatlığa yüz tutmayasın. Sınav ve 

eziyet sureti gördükçe veya olmayacak fikirlerin vesvesesi harekete geçtikçe dert ve 

yalvarışını çoğaltıp kavgacı nefisli eziyete kamçı ve mızrak vurup görülünce sinek gibi 

edepsizlik edip ileri atılasın. Sonuçta ilmi ma‟rifete, zühdü aşka, zahmeti rahmete, derdi 

sıhhate, uzaklığı yakınlığa ulaştırmayınca cihat bölgesini himmetin ortasından çizmeyesin. 

Asıl himmetin manası, salikin ağız tadını yoklayıp her gün aşk meydanında yükseliş ve 

inişini bilmektir. Yükselişte şükürdür ve inişini vakit kaybından bilip af dilemektir. Yani 

ömrünün yakınlık ve hazır bulunmakla mı yoksa uzaklık ve uykuyla mı geçeceğini 

bilmeyen yolunu bulamaz. Düşe aldanmak doğru değildir. Çünkü hayalle geçen ömür 

değildir. Ağız lezzetine bakmak gerek ve salike nafile namaz ve zikirde sayı şart değildir; 

kalp huzuru ve tam bir yönelme gerekir. Buna da kalbî öğrenme/bilme derler.  

    

ġeyhlerin Istılahları Hakkında 

96. beyit   

 تاواًه تاِك ٌل٤ك ٝت٠ ٗظ٤ه

 چٌٞٗٚ ٤ٔكَ َٓٞ تاِك ِك ؼو٤ه                               

Mana: Doğan beyaz ve benzersiz bir kuştur ki avı sıçan olursa kıymetsizdir. Yani 

himmetin doğanı gibi kudret âleminde (âlem-i ceberut) uçup mana ve hakikat kuşlarını 

avlayacakken alçak dünyanın kötülük sıçanlarına bağlanırsan ve ruhani avdan mahrum 

olursan görünüşte hoş, manada kıymetsizsin.  
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97. beyit  

 ٝنتٞق ظـكٟ ٤َٓٝ اٝ تّاٙ

ًالٙ                   اٝ چٞ ٔك تاوٌد ٌٓ٘هقن        

Mana: Eğer baykuş olursa şahin eline meyleder. O çeşitli nimetlerden utanıp gönül 

tokluğuyla yaklaşırsa yüz doğan gibidir, suretine bakma. Yani insan da sureten kıymetsiz 

olup himmeti ve çalışması görülen âlemeyse kudret bileğinde yuva yapmış hüma gibi yüce 

himmetlidir; alçağa inmez ve her dağa konup yuvalık ismini kabul etmez.  “…kendini 

Allah‟a teslim ederse…” ayetine uyarak Allah‟tan başka şeylere yönelmekten utanıp 

niyetini Allah‟a yöneltir. İşte şahin yaratılışlı ve hüma isteklinin suretine bakma. Bakarsan 

manasından mahrum olursun. Bunun aslı kâfir, günahkâr veya cahil deme. Hemen 

himmetinin yüceliğine bak. İlahî aşk suyunun temiz soyluluğundan değil belki de özün 

güzelliğindendir. Bunun da temiz yaratılış ve kusursuz damla olduğu bilinmektedir. 

Terbiyeyle nice çorak yerlerden şeker ve nice dikenlikten taze gül yetişmiştir. Nice taşlık 

meyve bağı olmuştur. Ama peygamberin oğlu olsa bile öz olmayan soysuzdur. Hz. Nuh 

oğlu için “Senin soyundan değildir.” demiştir. İşte babası yoluna girip şeriati sağlam ve 

tarikati kurucu olmayınca er oğlu er olmaz. Ama er oğlu er olmayan atayla er olur. Esma-i 

Hüsna şerhinde “adl” isminde ezeli yeteneği, sonradan edindiği yeteneği yener. Örneğin 

çocuğa babasından bin kırmızı miras kalsa, bunu günaha ve gereksiz şeylere israf etse iflas 

eder. Ama bir fakir oğlunun çalışarak zengin olduğu bilinir.  

    

98. beyit  

 ػاِو٠ ًٚ ا ُٞقٙ ِك تا ـ٤ه ٝ ِه 

 ـ٤ه ٝ ِه ٌٓ٘ه ذٞقن ٛٔد ٌٗه  

Mana: Hayra şerre karışmış bir aşık olsun. Hayır ve şerrine bakma, himmetine bak. Eğer 

himmeti yüce ise hayır ve şer ona perde olmaz. O himmet de onu şerde bırakmaz. Mesela 

bazen ibadet etse bazen de avarelik yapsa himmet onu İlahî arzuya ulaştırıp sadece 

Allah‟la meşgul ettirir ve az zamanda mertebeleri atlatır.   

    

99. beyit  

 ًه ٠ٌ٣ ٓٞنٟ ٤ٌِٔا٠ٗ تعٍد 

ٌ٘ه اٗكن ظٍرٖ اٝ ٌٍد ٌٍد ٓ  

Mana: Eğer bir karınca Süleymanlık isterse onun talebini tembel ve önemsiz görme. Yani 

çoğunlukla himmetin (isteğin) büyüklüğü insanlıktaki tesiri iledir. Karınca yaratılmışların 
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en zayıflarından biriyken peygamber mertebelerinin en büyüğü olan Süleymanlık‟ı kendine 

himmet ederse himmetine bakıp ağzına ve niyetine bak deme. Layık olmasa hiç himmet 

etmezdi, himmete hiçbir nesne perde olmaz. Yani herkesin değeri himmet ettiği nesnedir. 

Şimdi hakikat sultanlığı ebedî bir mülk ve ona ulaşma fırsatı eldeyken nefis yeli vücudun 

bağında eserken bundan faydalan. Bahar yeli gibi tevhidin (birlik) sıcaklığıyla estir. 

Sonuçta kalbin, hakikat bahçesi ve ilim meyvesinin ağaçlarının bulunduğu yer olsun. 

Cahillikten kurtulup saltanatta ebedî kalasın ve Süleyman gibi nesnelerin hepsi dostun ve 

bağlı kalınan şeyler olsun. Belki asla tahtını kaybetmeyecek bir padişah olursun.  

    

Surete Bakmaktan Men‟ ve Mana Ġçin TeĢvik Etmek Hakkında 

100. beyit  

 چ٘ك ٔٞنخ آـهاٟ ٔٞنخ پهٌد 

  ظإ ت٠ ٓؼ٤٘د او ٔٞنخ ٗهٌد  

Mana: Ey surete tapıcı, ne zamana kadar surete (bu) bağlılık. Manasız canın da suretten 

kurtulmadı mı? Yani “İman edenlerin Allah‟ı zikretmekten ve inen haktan dolayı 

kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi?...”ayetince Müslümanlar surete 

bağlılık ve cismi düzeltmeyi bıraksınlar. Çünkü suretle mana bir yere gelmez. Suret ehli 

mana ehli olmaz. Suretten geçmeyince mana âlemi açılmaz.  

    

101. beyit  

 ًه تٕٞنخ آق٠ٓ اٍٗإ تٞقٟ 

 پً دمحم ظَٜ ٣ٌٍإ تٞقٟ   

Mana: Eğer Adem suretle insan olsaydı ve Hz. Muhammed Ebu Cehil‟le beraber olsaydı. 

Yani insani hakikat ve ademlik aynı manadır. Allah‟ın zat ve sıfatları o manada yer 

almıştır. O maya her insan suretinde vardır. Ama potansiyel yetenek olarak vardır ve 

ödünçtür. Ama peygamber ve veliler kendileri kazanmışlar; çalışma ve sülukle onu 

kullanmışlardır. Çalışmadan verilen ezeli feyz (ilim) ve anlayış (kabiliyyet) ziyan olur. 

İnsanın mayası, kendisine teklif edilen bir maldır. Herkese birkaç kere sevgi ilmi sunulur. 

Fakat kıymeti çalışma ve yok olmayladır. Ona değer verilirse mülk olur ve aksi hâlde 

başka isteyene verirler. Öyleyse çalışma ve kabulle onu mülk edinmeyen öldüğünde 

canlılığın hakikati olan o mana, çıkar gider. Yani o diri ve daima var olan Allah‟ın sıfatıdır. 

Ama mülk edenler ölmezler. “…elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız…” ayetinin 
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karşılığını bulurlar. Kabirleri mezar olur ve toprağı değerli olur. Çünkü o nur kabrin 

toprağına yansır. Ama faydasız kabri karanlık olur.  

    

102. beyit      

 ِك ٌه٤ِهإ ػاُْ ظِٔٚ پٍد 

 چٕٞ ٌي أؽاتها قاقٗك قٌد  

Mana: Âlem arslanlarının başları alçak oldu. Çünkü Ashab-ı kehfin (Yedi Uyuyanlar) 

köpeğine el verdiler ve cennete soktular. (Köpek) yakınları  oldu. Karınca‟nın Süleymanlık 

himmeti gibi suret hiç engel olmadı. Şimdi suretin ne kadar kötüyse salihlere yakın 

olursun. Varlığının fenerine bir küçük mum koyarlar, bedenin bezinden ışığı dışarı vurup 

hem “…Dünyada da, ahirette de itibarlı…” olan zümreden hem de kalplerin sevgilisi 

olursun. Kıyamette de cennet hizmetlilerine (hur u gılman) güzellik satarsın. Kısaca 

kalbinde olgunluk havası varsa ömrünü boşa harcayıp hayırsız olma. Aslın, peygamberin 

ruhudur. Ona meylet. Sen yoksun, ehlin yok, mülkün yok. İki çürük bir araya gelse sağlık 

olmaz. İnat ve itirazı bırakıp bilmek isteyen canını cahillikle kıymetsiz etme. Kendi 

kitabını farklı gör, son tasnif edenin sınıflandırmasıyla yetinme. Emanetten kimseye mülk 

olmaz. Başkasının  kesesindeki parayla kişi zengin olmaz. Kendi bilgini bırak, okul çocuğu 

gibi saf ol. Allah‟ın birliğini temsil eden “elif” harfi ile dost olup eliften birlik haberini, 

doğruluktan “Dosdoğru ol” emrini alıp sadece Allah‟a yönelerek tek kalıp “…Allah 

[indirdi] de, sonra bırak onları…” ile amel et. Sabrı yiyecek ve giyecek yap. Bunlar 

yakınlık sebeplerinin temelidir. Seyr-i ma‟allah‟a ulaşmaya sebep olur. “…Şüphe yok ki, 

Allah sabredenlerle beraberdir.” ve güzel sabır peygamberlerin sıfatı olduğu için dünya ve 

ahiret belasını engellemeye sabırdan daha iyi kalkan olmaz. Deniz dibinde ve maden 

toprağında tutulmaya sabredip alçaklığa katlanan kıymetli taşların sonu padişahların 

başında inci taç olur. Gerçi eziyet ve çalışma yarasına sabır acıdır. Acele düşmanı yendirir. 

Ama kişi düşmanı sabırla yener ve elbette akıllılar korkusuzlukla hareket eden kişinin 

düşmanını yendiğini sınamışlardır. “Sabrı tavsiye ettiler.”le amel kalesine girene düşman 

bulmak yoktur. Düşman sana sövse cevap verme. “Ahmakların karşılığı susmaktır.” ile 

davran, söz esnektir; sen dilsiz ol, dalga vurma, okyanus gibi ol. Evliyanın tamamının ilk 

mertebesi cömertlik, ikincisi sabırdır; dediler. Şeytanı üç kişi yener; susan, oruç tutan ve 

sabreden. Diğer ikisi yine sabra çıkar. Sakin olma, utanma, edep ve çekinme gibi huylar 

sabırdan türer. Şimdi sen de sabırla değersizlik/sıradanlık kabul et, nam ve şöhret gibi 

hayaller ve kuru ihtimalleri dikkate alma. Bu kadar ilimle şeytanın şöhret ve itibardan ne 
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kazandığını biliyorsan sen de çocukların çöplükte kale benim dediği gibi meclislerde eline, 

cana, dine, irfana fayda vermeyen kalbi koruma/önem verme, nal dizmede ol. Dine 

bağlılığın zahmetine sabredip şeriat kökünü gönül bağına sağlam dik ve tevhid (birlik) 

suyuyla sulanmasında tembel olma ve mürşid ne emrederse ağırlaşıp kesinlikle hayır deme. 

Belki de emrini Allah‟ın emri bil. Açlık ve uykusuzluk canlılığıyla ömrünü dağıt. Ağlama, 

dert ve muradına eremeyen ol. Üzüntülü gez ve bütün yaratılmışlardan özünü alçak bil. 

Nefsinin ayıplarını ve ocak düşmanı olduğunu bildiysen kesinlikle kimseye kötü bakma. 

İsteklerini bırak, eziyetten mutluluk duy.  Çünkü ölü yıkayıcısının elindeki ölü gibi böyle 

teslim ol. Şeyh seni insanlık şerefinden yokluk suyuyla yıkasın. “…Şüphesiz Allah çok 

tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.” Kutsal zümresine katar ve Allah‟ın dostu 

olup teslim ve anlayışın kadar Kur‟an‟a ait hakikate hokka olursun. İlimler sana feth olup 

hislerin gerçek varlığına dönüşüp nurun aynısı olasın. Öyleyse bu azimle/çalışmayla 

mertebeleri bulana suretten zarar yoktur.    

     

103. beyit  

 چٚ و٣اٍٗرُ اوإ ٗوُ ٗلٞن 

 چٌٞٗٚ ظاُٗ ؿهم ِك قن تؽه ٗٞن             

Mana: Canı nur denizinde boğulduğu için sevilmeyen suretten olan fakat Allah için çalışan 

o salike ne zarar. Yani nefis köpeği  sureti kötü ise de zararı yok. İnsana ait suret değildir. 

İnsanın elbisesi, çadırı ve evi sarı veya siyah olur.  

    

104. beyit  

ً تكاٌٗٚ ٔٞنخ ـٞب ٌٝٗٞ پ  

 تاـٕاٍ تك ٤ٗهوق ٣ي ذٍٞ       

Mana: Öyleyse bil ki suret güzel, hoş ve ölçülü olursa içi kötü huylu olsa fayda etmez. 

Yani gönül oğlu Allah‟la amel edip güzel yaratılışlı ve iyi ahlaklı olmayınca benzersizsen 

de faydasız surettir.  

    

105. beyit  

 ٖٓ ٗك٣كّ قن ظٜإ ظٍد ٝ ظٞ 

 ٤ٛط ا٤ِّٛد تٚ او ـٟٞ ٌٗٞ      
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Mana: Bu arayıcılık âleminde güzel huydan daha iyi bir maharet görmedim. Kişi 

beğenilmeyen nefsani huylarını ve şeytanca vesveselerini Allah‟a ait sıfatlar ve ilme dair 

fikirlerle değişirse tecelliye layık olur.  

    

106. beyit  

ونٌده٤ٔد ٤ٔٛإ ٝ ٤ًٍٚ او    

           ت٠ ونٟ ٤ٔٛإ ٝ ٤ًٍٚ اترهٌد                  

Mana: Meşin torba ve kesenin değeri altındandır. Altınsız kese eksiktir ve değeri yoktur. 

Altınla anlatılmak istenen iyi niyet, içten sevgi ve güzel huydur. Kese insan bedenidir. 

Yani manayı bilmeyen, içini (batını) görmeyen ve huy güzelliği olmayan tenler hakikatte 

cansızdır. Allah Müslümanlar hakkında “[Aklen ve fikren] diri olanları uyarması…”  dedi. 

Hayatla kastedilen kalp sağlığıdır, bu da iman ve irfanla olur.  

    

107. beyit  

إ تٞق ٛٔچ٘اٌٗٚ هكن ذٖ او ظ  

 هكن ظإ او پهذٞ نؼٔإ تٞق 

Mana: Öyle ki tenin kıymeti candandır. Can ve gönlün değeri Allah‟ın ışığındandır. Yani 

ilim ve irfan sıfatındandır ve rahman olan Allah‟ın nurunun (Nurullah) aksidir. Can o 

akisle vardır, onsuz olmaz.  

    

108. beyit  

تكٟ ظإ وٗكٙ ت٠ پهذٞ ًًٕ٘ٞه  

 ٤ٛط ًلر٠ ًاكه ا ٗها ٤ّٓرٕٞ      

Mana: Eğer müminin canı rahman olan Allah‟ın ışığı olmadan sağ olsaydı kâfirlere hiç 

“ölüler” der miydi? Bilinir ki müminin canı rahman olan Allah‟ın ışığından ve kâfirin canı 

hışım ve büyüklük ateşinin dumanındanmış. O mümin canın verimi, kalp temizliği (içten 

sevgi), yakınlık ve görmekmiş. Kâfirin canının verimi şirk, karanlık ve kalp katılığıymış.  

    

109. beyit  

 ٓـى ٛه ٤ٓٞٙ تٚ اٌد او پٌٞرُ

 پٌٞد قإ ذٖ نا ٝ ٓـى إ قٌٝرُ                    

Mana: Her yemişin içi dışından iyidir. Teni kabuk, dostu iç bil. Yani insan ağacının 

veriminin meyve gibi içi ve dışı vardır. Canının canı dostdur. Çünkü teni ve canı meydana 
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getirmiştir. Eğer iç olmasa kabul olmazdı. Allah‟ın sıfatı olmasa bu yokluk ve diğerleri var 

olmazdı. Önce biz yoktuk, Allah vardı. Sonuçta biz gidip yine Allah kalacaktır. Dünyada 

geçirilen bir iki günden sonra kimlerden ayrılıp kimlere ulaşacağınızı görün. Her nesne 

sizinle kabre gitmeyeceğinden şimdi de Allah‟la dost olup bedeniniz ölmeden kalbinizi 

nesnelerden uzak tutun. Sonuçta kıyamette gönül çekirdeği sağ bulunsun.  

110. beyit  

 ٓـى ٗـىٟ ق انق آـه آق٠ٓ 

               ق٣٠ٌٓك٠ٓ اٗها ِٚة ًٖ وإ        

Mana: İyi iç insanı tutar. Bir an o nefesten onu iste. Yani insanın içi rahman olan Allah‟ın 

nefesidir. “Rüzgar rahmanın nefesindendir.” bunu açıklar. O iç, cümle içlerin en 

şereflisidir. O nefesi duymak iste ki li maallah (Allah benimledir) vaktini bulmayanlar 

hakikatte insan değillerdir. Çünkü sırrının sırrını duymamışlardır. Aksi hâlde insanda irfan 

ve şahitlik bulunmayınca insan adı yalan olur. İnsan, “İşte onlar hayvanlar gibidir.”den 

olur.    

    

111. beyit  

 آـه آقّ واقٙٔ اٟ ٗاـِق 

 چ٘ك پ٘كانٟ ذٞپٍر٠ نا ِهف                      

Mana: Ey atasına benzemeyen, sonuçta Adem‟in oğlusun. Bu alçaklığı nasıl şeref sanırsın? 

Sen babanın ocağından yani cennetten gelmişsindir. Asıl vatanın Allah‟ın kudret ve 

saltanatının tecelli yeridir. Allah‟ın sureti üzere yaratılmışsın. Niçin himmetini geri 

çevrileceğin aşağıların en aşağısına (cehennemin dibi) harcayıp ululuk sanırsın. Bu alçak 

himmetle Allah‟tan uzak ve evliyadan ayrı kalırsın. Şimdi “…Allah‟ın sözü ise en 

yücedir…” hükmünce gönlünü ve kalbini çok yüce kelimeye (kelime-i ulya) çevirip alçak 

ve geçici değerini ve fikrini bırakıp samimi dost gibi “…Ben batanları sevmem.” 

nağmesiyle “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri yaratana döndürdüm.” 

avazını hem kalbi hem de diliyle söyleyip “ Kim kendini Allah‟a teslim ederse…” sağlam 

kulbuna yapış ki kainat şeytan olsa o Allah‟ın ipini (Kur‟an-ı Kerim) üzemez.  

   

Asilerin Tövbesi Hakkında 

112. beyit  

ٚٔ ػٔه ـ٣ُٞ ذًٞه٤ٌٚ ًهقٟ  ٗآ  

 ذٞتٚ ًٖ واٜٗا ًٚ ًه قٌد ذٞپ٤ُ 
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Mana: Eğer ömür defterini kararttıysan evvelki yaptıklarından tövbe et. Yani suçundan dön 

ve bir daha suç işlemeye niyet etme. Sonuçta kötülük defteri varlık levhasından tövbe 

suyuyla yıkanıp beyaz olsun. “Eğer geçmiş hâllerini Allah‟ın bildiğini bilirsen pişman ol, 

bilmezsen Müslüman ol ki „bilendir, işitendir, görendir‟ isimlerini inkâr Allah‟a 

inanmamaktır.” denilmiştir.   

    

113. beyit  

 ػٔه اًه تٌمِد ت٤فُ ا٣ٖ قٍٓد 

 آب ذٞتُ قٙ اًه اٝ ت٠ ٍٗٔد      

Mana: Ömrün geçtiyse kökü bu nefestir, ıslak değilse ona tövbe suyunu ver. Yani ömründe 

bir saat kaldıysa ömrün kök gibidir, ganimet bil, su ver, kuruyup cehennem odunu 

olmayasın. Ömrünün ağacından faydasız kalmayasın.  

 

114. beyit  

تكٙ آب ؼ٤اخ  ػٔهذهات٤ؿ   

 ذا قنـد ػٔه ًهقق تا ٗثاخ                

Mana: Hayat suyunu ömrünün köküne ver. Sonunda ömür ağacın meyve versin. Ömür 

ağaç gibidir. Özdeki kökü nefistir. Tövbe suyu onu diriltip ondan çeşitli rahmet meyvesi 

biter.  

    

115. beyit  

 ظِٔٚ ٓا٤ٜ٘ا او٣ٖ ٤ٌٗٞ ِكٗك

 وٛهتان٣٘ٚ او٣ٖ ًهقق چٞ ه٘ك 

Mana: Tüm geçmiş bu tövbeden iyi oldu. Geçen yıllık eski zehir şeker gibi tatlı oldu. Yani 

“…Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir…” ayetince geçmiş suçları, tövbe ile Allah 

tarafından bağışlanıp iyiliğe döner ve zehir gibi öldürücü olan geçmiş günahlar değişip 

şekerden tatlı olur. Zakkum ağacı Sidre
1044

 fidanına döner.   

    

116. beyit  

 ٤ٌّٔىاذرها ٓثكٍّ ًهق ؼن 

  ذا ٛٔٚ ٚاػد ِٞ]ٕ[ق إٓ ٌثن                  

                                                           
1044

 Sidre: Arabistan kirazı. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 24. Baskı, Ankara: 

Aydın Kitabevi, 2007, s. 951.   
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Mana: Allah günahlarını değiştirdi. Sonuçta geçmiş suçların hepsi ibadet oldu. Yani 

Allah‟ın lütufları kötülükleri döndürdü. 

    

117. beyit  

 ذٞتٚ آ]ن[٣ك ٝ ـكا ذٞتٚ پى٣ه

 آه اٝ ٤ًه٣ك اٝ ٗؼْ اال٤ٓه  

Mana: Tövbe edin, Allah tövbeleri kabul eder. Emrini tutun ki o emirler sultanıdır. Yani 

sizi azaptan sakınıp günahtan tövbeyle uzaklaştırdı. Sonuçta çalışma ve güzel amelle 

“İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir?” mükafatına layık olursunuz.  

     

118. beyit  

 ٓهًة ذٞتٚ ػعا٣ة ٓهًثٍد

 ته كِي ذانق ت٤ي ُؽظٚ و٣ٍد  

Mana: Tövbe bağı, garip bir bağdır; bir anda alçaktan feleğe sıçrar. Yani tövbe sağlığınızda 

seyr-i süluku, öldüğünüzde gökleri ve kıyamette sıratı yıldırım gibi geçirir. Sonuçta tövbe 

eşeği böyle çabuktur. Kazanç: Hakikate tam erememişe günahtan sakınma ve tövbe ne 

kadar lazımsa evliyalara da yeme çokluğundan, hatalardan ve dikkatsizliklerden tövbe 

etme ve sakınma lazımdır. Hakikate tam erememişe günah için evliyalara da gaflet (En 

mühim vazifeyi düşünmeyip, Cenab-ı Hak‟a itaat gibi işleri bilmeyip, başka kıymetsiz 

şeylerle uğraşmak.) için azab vardır. Onlardan biri şeyh meclislerini önceki gibi idaresine 

almasa gıybet ve kötülük söylense adı kendine haramdır ve halkı kendine çekemez. Kim 

hangi marifet olursa olsun bir marifette daha çok bilgisi varsa diğerlerini de çeker.         

    

119. beyit  

 چٕٞ ته انٗك او پ٤ّٔا٠ٗ ا٤ٖٗ 

 ػهَ ُهوق او ا٤ٖٗ أُمٗث٤ٖ    

Mana: Pişmanlıktan inlerler. Suçluların iniltisinden gökyüzü (arş) titrer. Yani kişi suçunu 

anıp gönülden pişman olup inlemeyle Allah‟a günahını söylese Allah‟ın rahman 

(bağışlayan) sırrı ortaya çıkar ve gökyüzüyle birlikte ağlar. İnlemesine dayanamayıp 

sonbahar yaprağı gibi titrer. Gaffar (günahları bağışlayıcı) olan Allah kulunun suçunu 

bağışlayıp affedinceye kadar durmaz. Önemli olan inlemendir. Sonuçta gökyüzü seninle 

olup senin için medet istesin.  
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GözyaĢının Faydaları Hakkında 

120. beyit  

 وانٟ ٝ ًه٣ٚ هٟٞ ٌهٓا٣ٚ اٌد

َّ ٝهٟٞ ذهقا٣ٚ اٌد     نؼٔد ً

Mana: İnlemek ve ağlamak güçlü bir sermayedir, (Allah‟ın) bütün rahmeti daha güçlü bir 

dadıdır. Yani ameller sermayesi “Ölünceye kadar Rabbine kulluk et.” ayeti hükmünce 

ilme‟l-yakin (ilimle bilmek) ve „ayne‟l-yakin (gözle görerek bilmek) kârla satmak içindir. 

O sermaye kusur ve inlemeyle iki katına çıkıp her iki dünyanın arzularını terbiye eder. O 

sermaye besleyici, büyütücü ve çoğaltıcıdır. Yani her dilencinin bir gönlü vardır. Suçlu 

iyilik bilmez, açın gönlü göz yaşıdır.  

    

121. beyit  

٘كق چٖٔذا ٌٗه٣ك اته٠ً ـ  

    ذا ٌٗه٣ك ٚلَ ٠ً ظِٞك ُثٖ                        

Mana: Bulut ağlamasa ne zaman güler çimen, çocuk ağlamasa ne zaman kaynar, taşar süt. 

Öyleyse cennet ve yüz görmek istersen istemenin yolu inleme ve tevazuyla yalvarmaktır. 

Elbette dertle niyaz edenin isteği gerçekleşir. “…(Allah) aşırı gidenleri sevmez.” ayetinin 

manası “Duada aşırıya kaçanı Allah sevmez.” demektir. Öncelikle dertsiz olan aşırıya 

kaçar diye ayet ile hadisi karşılaştırırlar. Çünkü aşk ve dertle olan duada karar aşkın ve 

rahman olan Allah‟ın iradesinin olur. İrade, kulun isteğe bağlı hâli kadar ortadan kalkar, 

elinde olmadan sorumlu olmaz. Dertsiz isteğe arifler rezillik demişlerdir, sonuçsuzdur.  

  Dua itaatlerin esası, ibadetlerin özü, darda kalanların ve muhtaçların sığınağı, 

günahkârların kurtuluş vesilesidir. Allah teala zikredenleri, dua edenleri sever; duayı terk 

edenlere ise buğzeder. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Allah‟ın fazlından isteyin zira 

O kendisinden istenilmesini sever; kendisine dua etmeyen topluluğu ise zemmeder. Ve 

yine şöyle buyurmuştur: Dua ederek Allah‟tan istekte bulunmayanları Allah unutur.” “ (Ey 

Muhammed!) De ki „Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!‟…” Furkan 22/77.  

“Rabbiniz şöyle dedi: “ „Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi 

kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.‟” Mu‟min, 

40/60. Duayı terk ettikleri için böyle olur. Düşünen kimseler için her üç ayette de müjdeler 

olduğu açıktır.  
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122. beyit  

     ٚلَ ٣ٌهٝوٙ ٠ٔٛ قاٗك ٚه٣ن

ٚٔ ِل٤ن                             ًٚ تڭه٣ْ ذانٌك قا٣

Mana: Bir günlük oğlan ağlayıp da (ona) acıyan dadının geleceğini bilir. Ama dadı 

dikkatsiz, öfkeli, yorgun ve uykuda olabilir. Ama Allah, bütün gaybları, geçmişi, geleceği, 

hazırda olmayanı, dünyadakileri, ahirettekileri ve her şeyi bilendir. Allah dikkatsiz olmaz, 

yalvarana cömerttir. Eziyet edene sabırlı ve yumuşaktır. Asi ve kâfir de olsa tövbe ve 

inleme kılsa kabuldür. “…kendisini uyuklama ve uyku tutmayan…”dır, uyumaz. “…Bize 

bir yorgunluk da dokunmadı.”dır, yorulmaz.  

  

123. beyit  

ٚٔ قا٣ٌإ     ذٞ ٠ٔٗ قا٠ٗ ًٚ قا٣

  ًْ قٛك ت٠ ڭه٣ٚ ٤ِه اٝ نا٣ٌإ                              

Mana: O dadıların dadısıdır ve bütün terbiyecilerin Rabb‟idir. Onun ağlamadan bedava 

sütü az verdiğini bilmez misin? Yani aşığın isteğinin gerçekleşmesi dertsiz ve arzusuz 

gelişigüzel olmaz. Görmüyor musun? Çocuğun ağlaması dadının şefkatine sebeptir. 

Öyleyse eğitmenlerin ve kölelerin eğitmeni Allah, şefkat ve lütuf sütünü korkusuz ve 

isteksiz işsizlere az verir. Ama kalbi kırıklara ve ağlayanlara çok verir.  

    

124. beyit   

     ًلد ٤ُٝثٌٞا ًص٤ها ًَٞ قان 

       ذا ته٣ىق ٤ِه كَٙ ًهقًان              

Mana: Az gülsünler ki bu yoklukta gülecek bir şey yoktur, gülme yeri değildir. Taşı başa 

vurup gönül ferahlığım olsun diye ne kadar çalışsan bela, gam, zahmet ve yükün artar. 

Çöplükten koku ve güzellik isteyen, zevke ve eğlenceye düşkün biri gibi cennete has 

dertsiz hoşnutluğu dünyada istediği için çok ağlar. Çünkü yerin üstü uyku (gaflet) yeridir 

ve altı ayrılık yeridir. Nasihat: Kâmiller kulun gam çekip istediğini yapan (cebbarlık ) 

sıfatını görmekle kastedilenin ağlamak ve tövbe etmek olduğunu söylediler. O görmenin 

sağlığının izleri yalvarmaya meyl edip maddi şeylere değer vermediği için üstüne başına 

özenmemek ve özen vermeyenlerden uzaklaştırılmaktır. “ Ona kötülük duygusunu  ilham 

edene andolsun ki…” ve nefsinde istek bulursa şükür gerek, acizlik bulursa tövbe ve 

tevazu gerek. Talibin nazarı Allah‟ın ezelî yardımını gözlemeli ve o sebepsiz lütuftan 

istemeyi bir an kesmeyip gönül tokluğundan sakınıp aç dilenci gibi kapıdan ayrılmamalı ve 
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Allah‟ın azını çok bilmeli. Elim ve gönlüm boştur. Bu malın tükenmesi tasasından beni 

kurtar. Allah için bir şey edegeldim. Ne olursa olsun senden olan bir nesne ver hemen. 

Allah‟ın gönül tokluğundan korkup geri çevirme korkusundan titremek gerek. Allah 

kulunu sevse ona gaybını açar ve ağlatır, sevmediğine bildirmez. Öyleyse cahillik 

ayıbından büyük ayıp olmaz. Şimdi hiç ağlayacak bir şey bulamazsa ağlayacak bir şey 

bulamadığını, ayıbını göremediğini düşünüp bu cahillik ve körlük ile ölmek korkusundan 

ağlaması gerek.  

    

125. beyit  

 آـه ٛهڭه٣ٚ او٣هاـ٘كٙ ا٣ٍد 

  ٓهق آـهت٤ٖ ٓثانى ت٘كٙ ا٣ٍد 

Mana: Her ağlamanın sonu gülmektir. Sonunu gören mübarek (hayırlı) kuldur. Öyleyse 

ahirette mutlu olayım dersen burada (dünyada) ağlamaktan ayrılma.  

    

126. beyit  

   تاَ چٕٞ قٝالب ٛهقّ چّْ ذه

            ذاو ٔؽٖ ظإ تهن٣ٝك ـٙه          

Mana: Dolap (çıkrık) gibi her zaman yaşlı göz ol ve gözü yaşlı dolapla gönül bostanını 

sula. Sonunda mana meyvelerini kazanıp iki âlemde (dünya ve ahiret) güzellik ve gönül 

şenliğinde olasın.  

    

Nefsin Arzularıyla Mücadele Etmek (Mücahede) Hakkında 

127. beyit    

ٟ تكنٝ]ٟ[ إٓ إٓ ذٍدإٓ چٚ ًان      

   ٝنٗٚ ا٣ٖ ت٤كاق ته ذٞ ِك قنٌد            

Mana: Ekip biçtiğin senindir. Ekmezsen bu zulüm sana kararlaştırılmıştır. Yani “Dünya 

ahiretin tarlasıdır.” hükmünce tarladaki (dünya) günlerini boş ve uykuyla geçiren, ekin 

biçme zamanında pişman olur. Çünkü ekmediğini biçemez ve kazançsız fakir kalır. 

Halbuki zulümle biçersen zalimlik kalır.  

    

128. beyit     

      ٤ٛط ً٘كّ ًانٟ ٝظٞ ته قٛك

 ق٣كٙٔ ا ٌث٠ ًٚ ًّهٙ ـه قٛك               
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Mana: Hiç buğday ektin arpa verdi mi veya eşek sıpasını doğuran at gördün mü? Yani 

ahiret amelini kazanıp hayır ve cömertlik yaptıysan bedeli “…Rabbinin rızkı daha hayırlı 

ve daha kalıcıdır.” amelinden yüz mertebe daha iyidir. Eğer nefse ve diğerlerine 

zulmettiysen cezası kesinleşmiştir, değişmez. Ameline tutulup ayrılamazsın. 

     

129. beyit     

 اٟ ـ٘ي اٌٗٞ ظٜاقٟ ٤ٌٓ٘ك

   تهتكٕ وظهٝ قاقٟ ٤ٌٓ٘ك            

Mana: Kısmetli kimse nefisle savaşırsa bedene engel olur. Yani kanaat içinde yaşayarak 

(riyazet) nefsi güçsüz etsin ve karakteri yensin. Aşka ve ibadete nefsini terbiyeli bir köle 

etsin. Aşk kılıcıyla öldürüp ruhunu diriltsin. Diri ve kaim olan Allah‟ın hayatıyla baki 

dirlik kazansın. Nefsani lezzet ve tabiat kalesini yıksın ve bitmeyen hırs masalını kısaltsın; 

ömür ipi uzamadan şeriatin sağlam ipine sıkı tutunsun ve kendine gelsin. Borçlu 

hissetmeden kendi içinde Allah‟a sefer edip o seferde âlemi dolaşsın.  

    

130. beyit  

   ًهذًَٞ ٠ٌ٘٤ٓ لن ًانًٖ 

 ًّد ًٖ پً ذ٤ٌٚ ته ظثّانًٖ             

Mana: Tevekkül edersen amel içinde et. Ekin ek, ondan sonra kudret sahibi olan Allah‟a 

sığın. Yani önceki kapı istektir. Sen gayret ve diyetle (sakınmak) gönül tarlasının çöp ve 

taşını gider. Sonra zikir ve ibadet tohumunu ek, bitirme işini Allah‟a havale et.   

    

131. beyit  

 ظٜك ٤ٌٖٓ ذا ذٞا٠ٗ اٟ ٤ًا

  ا٤ُٝا ٝاٗث٤اقن ٚه٣ن اٗث٤ا             

Mana: Ey ulu, evliya ve enbiyanın yoluna gücün yettikçe gayret et. Mümkün olduğunca 

tevhid süpürgesiyle gönül evinden basit/boş fikirleri süpür ve yok olacağı unutagör. Fena 

(yok olma) düzlüğünü terk et. Dünya damına işaret ulaştır. Eğer ölüm ve perişanlığını 

görüp dünyadan alacağını aldıysan yani haberini duyduysan sonuçta enbiya ve evliya 

nuruyla parlayıp dünyada ve ahirette onlarla olasın.  
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132. beyit  

 ًاكهّ ٖٓ ًهو٣إ ًهقٌد ًً

     قننٙ ا٣ٔإ ٝٚاػد ٣ٌ٘لً    

Mana: Eğer bir kimse iman ve ibadet yolunda zarar verdiyse ben Allah‟ı örtmüş, 

görmemişim. Yani sen ölünceye dek ömrünü ibadete harca. Bir nefesinde bile zarar 

bulunursa ben Allah‟ı örtmüş ve görmemişlerden olayım. “Bizim uğrumuzda cihad edenler 

var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz…”deki abartmalar âlimlerce 

bilinmektedir.  

    

133. beyit  

 ٌ٘ي تهآٖٛ وٟٝ اذُ تعٍد

ٗا قنٌد ا٣ٖ ٗثاِك ٝن شثاِك             

Mana: Taşı demire vurdu ateş çıkmadı mı? Bu olmaz, olursa da azdır. Yani iman ve ibadet 

taşla demir gibidir. İmansız ibadet kabul olmaz, ibadetsiz iman azaptan kurtarmaz. Yani 

fakat bu ikisi aynı yere gelince aşk ateşi, kalbî anlayış nuru ve ilim ışığı ortaya çıkmasa 

şüphesiz tesiri olur. “…Çünkü Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez.” “Şüphesiz 

Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler.” İki 

yüzlünün ameli gibi nadir olur.  

Kapıyı Israrla Çalan Girer Hakkındadır 

134. beyit  

 ـٞق ًٚ ًٞتك ا٣ٖ قن نؼٔد ٗصان

 ًٚ ٤ٗاتك قن اظاتد ٔك ٛىان  

Mana: Bu rahmet kapısını kim çaldı da yüz bin kabul bulamasın. Yani kim Allah‟ın 

günahları örtme, yardım, iyilik ve doğruluk kapısını dua ile yalvarmayla çalarsa şerefli, 

cömert Allah ona yüz bin kapı açar. Meşhur âlimler duanın kabulüne dair yüz kadar şart 

yazmışlar. Ama Tefsir-i Kebir‟de iki şartın bir araya getirildiğini söylemişler. Biri kendi 

kusuruna hor, fakir, kulluk ve aczle pişmanlık duymaktır ve suçluyken Allah‟ın kendisini 

mahvetmemesi hatta nimet vermesinden utanıp düşünmektir. Şartın ilki “Eğer yağmur 

yağmasa, bitki bitmese, yağ ve bal veren hayvanlar kırılsa, ay ve gün doğmasa, ateş yağsa 

sular acı ve çorak olsa, Allah‟ın kudretini gözün görmese, dil söylemese, kulağın işitmese, 

aklın alınsa, kalbin kararsa, öz yaratıcını unutsan ve onu anlayamasan, çeşit çeşit 

hastalıklara tutulsan ne yapardın?” diye korku, utanma ve pişmanlıktır. “Ayrılın bir tarafa 

bugün…” gününde beni “…ahirette de kördür…” dendiği zaman kör olan topluluğa katıp 
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Allah‟a şükredenlerden seçerse hâlim nolur diye rızık edinmektir. Borcu varsa Allah‟ın 

doğrusuna eğer ….. helal saymaya başlamaktır. İkinci şart İlahlık değeri ve rububiyet
1045

 

gücüne bakıp acz, alçaklık, za‟fın görünmesi ve yoksulluk etmektir. Allah‟ın rahmet 

denizinin, cömertliğinin ve günahları örtmesinin çok olduğuna ilmini bilip “Allah‟a duayı, 

size cevap vereceğinden emin olarak yapın.” ve “Ben kulumun benim hakkımdaki zannına 

göreyimdir.”  hükmünce kabulüne şüphesiz inanıp “Şüphesiz ki Allah ısrar ile dua eden 

kulunu sever.”e uygun olarak el boşluğunu sunup eksiksiz bir ısrar ve gayret göstersin ve 

bu arada bir miktar salavat
1046

 getirip enbiya ve evliyaya bağışlayıp onların ruhaniliğini ve 

güzel isimleri aracı kılsın. Sonunda “…Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim…” 

mükafatına (layık) ve makamları daha yüksek olsun.  

 

135. beyit  

 چٕٞ قنٓؼ٠٘ و٠ٗ تاوخ ً٘٘ك

  پّه كٌهخ وٕ ًٚ ِٜثاوخ ً٘٘ك              

Mana: Mana kapısını çaldığın için sana açarlar. Fikir kanadını çal ki yükseklerde uçan ve 

çok dolaşan doğan yapsınlar. Sonunda ilim/irfan gökyüzüne ruhani mi‟rac yapıp Allah‟ın 

görülmedik sanatlarını ve şaşırtıcı hikmetlerini izle. Yani “Bir saat tefekkür bir sene nafile 

ibadetten daha hayırlıdır”a uygun olarak Allah‟ın kudret ve iyiliğinde tefekkür et ve 

zihnine geleni himmetin yüceliğiyle pek yüce kelimeye özel kıl. Nefsani fikirler, şeytanî 

kelimeler ve alçak hatıraları terk et. Sonunda gökyüzü gibi gerçek nurlulara sahip olasın. 

Ama akbaba ve karga gibi leş yiyen karakterini koyup pislikten arınagör. “…[Allah] çok 

temzilenenleri sever.” hükmünce padişahın huzuruna layık ve sultanın koluna yoldaş ve 

uygun olasın. Her pislik, varlık kiriyse ve her hapisane, insanlık hapsi, hırs ve pislikle 

                                                           
1045

 Rubûbiyet: Allah‟ın zâtı, a„yân-ı sâbiteye nisbetle kâdir ve mürîd gibi ilâhî isimlerin, hâricî varlıklara 

(ekvân) nisbetle rezzâk ve hafîz gibi rabbânî isimlerin menşeidir. Mülk ve melekût âleminin tamamına 

“hazret-i rubûbiyyet” denir. Rab Allah‟ın rubûbiyyet makamındaki umumi ve özel bir ismidir. Allah her şeyi 

“rab” ismiyle terbiye eder, her şey varlığını O‟ndan alır, yaptığını O‟nunla yapar, ihtiyaç duyduğu hususlarda 

O‟na müracaat eder (Kâşânî, s. 147, 148). Rubûbiyyet makamı kayırma ve sığınma makamı olduğundan bu 

makamda Allah‟a “yâ rab!” diye dua edilir (Gazzâlî, III, 14). Uludağ, “Rab”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam 

Ansiklopedisi 34. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2007, s. 373.   
1046

 Salavat: Hz. Peygamber‟in mânevî şahsiyetini selâmlama anlamında bir tabir. Sözlükte “dua, tâzim, 

rahmet” gibi anlamlara gelen salât ile (çoğulu salavât) “esenlik” mânasındaki selâm kelimelerinden oluşan 

salât ü selâm, “aleyhi‟s-salâtü ve‟s-selâm” veya “sallallāhu aleyhi ve sellem” şeklindeki dua cümlelerinin 

yerine daha çok Osmanlı Türkçesi‟nde kullanılmıştır. Böyle dua etmeye “salavat getirme”, Arapça‟da ise 

“tasliye” denir; bu duadan söz edilirken “salvele” kısaltması kullanılır (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “ślv” 

md.; İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 155-156; Fîrûzâbâdî, s. 6-7). Kâşgarlı Mahmud salavat karşılığı olarak alkış 

(övgü) kelimesine yer vermektedir (DİA, II, 470). Mehmet Suat Mertoğlu, “Salâtü selâm”, Türkiye Diyanet 

Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 36. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009. s. 23.   
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doluysa su kuşları gibi fena suyuyla yıkanmayınca kusursuz ve temiz olan Allah‟ın 

eline/yardımına layık olmaz.  

    

136. beyit  

      چٕٞ ِٚة ًهقٟ تعك ا٣ك ٗظه 

         ظك ـطا ٌٗ٘ك چ٤ٖ٘ آ٣ك ـثه                     

Mana: Çalışmayla istediğin için sana bakar. Çalışmak hata etmez. Haber böyle gelmiştir. 

“Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz…” 

buyurur. Öyleyse Allah‟ın yüzünü görüp onun iznini isteyen gayretle elbette bulur. Ama 

insanlar ihmal ve tembelliğinden şöyle derler: Yarın bir iş yapacak olan düşünmez ki bu 

gün de dünün yarınıdır. Bu gün ne yaptı ki yarın ne yapsın. Görünenin kıymeti bellidir, 

diye dünya veya ahiret arzusuna gayreti terk etmek ve avarelik yapmak uygun değildir. 

Kula işini Allah‟a bırakma (tevekkül) lazım olduğu gibi gayret de bazı yerlerde önemlidir. 

Fakat bu ikisinde de aşırıya kaçmamak (ifrat ve tefrit) gerekir. “…insan için, çalışmasından 

başka bir şey yoktur.” ayetine bakanlar gayreti tevekküle tercih etmişlerdir. Emrin başına 

bakanlar teslimi tercih ettiler. (Örneğin) sudan geçmek için gemi gerekir. Fakat gemicinin 

de aleti iyi kullanması gerekir ki sonunda amacına ulaşsın. Şöyle ki dümeni dışarı tutsa 

uygun bir rüzgar da olsa amaca ulaşamaz, belki de uzaklaşır, tehlikeye düşer. Yeni 

başlayan bir talebe için seçimin çok hikmeti vardır. Mutluluk ve haydutlukta, çıkış ve 

inişte isteğe bağlı yol olmayıp bütünüyle dâhil olmak gerekir. Allah akıl verdi ve Kur‟an-ı 

Kerim‟i gönderdi, kulluk emretti.  Kulluk için gerekli el, ayak, göz, kulak gibi aletleri 

yarattı. İşte ibadet için yarattığı kula bu kadar çok alet verdi, yaratılış amacı olan ilim ve 

amel olan ibadeti kolaylaştırdı. Çünkü ilk olarak anlamak için duyma ve görme kudreti ve 

kulluğa bedenle ilgili alet verdi. İkinci olarak verilmiş bu mayayı nasıl kullanacaklarını ve 

bu yola nasıl gideceklerini başlangıcı olmayan bir defter gönderip orada anlattı. Doğru 

yolun o yola girmeyi istemek olduğundan başka yol göstermek nasıl olur? Kişi insanlığını 

bırakırsa bu azaları yerinde kullanmadığı için “…hayvanlar gibi…” sınıfından olur. O 

zaman “…[Rabbin] kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.” hükmünce Allah kişiyi ibadet 

ve rahmet için yaratmışken  kendini cehennem için yaratılmış olan şeytanlar topluluğuna 

katıp “…zincirlere vurulmuş” olurlar. O şeytanların sıfatını giydikleri için onlardan olurlar. 

“…insan ve cin şeytanlarını…” ayeti bunu gösterir. “Andolsun biz birçoklarını cehennem 

için var ettik…” ayetiyle karşı çıkma. Fakat bunu önceki ayetlerdekine mahsus kıl ve geri 

kalan ayetlerdekilerle karşılaştır. Rahmet hususunda “…ve bunun için onları yarattı…”  ve 
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“Sizi boşuna yarattığımızı mı sandınız?” gibi ayetlere bak ve de “Andolsun var ettik…”ten 

sonra yeniden başlamak suretiyle “…kalpleri olup da bunlarla anlamayan…” ve “…işte 

onlar hayvanlar gibi…” buyurduğunda bunları cehennem ehli olan cin tayfasıyla 

getirmekte ve sonra getirip bağlamada bunların cennete girmelerinde İmam-ı Azam‟ın 

sustuğu ve haklarında kesin delil (nass-ı katı‟) olmayan cin tayfasının sıfatlarına ve 

şeytanca yaratılışa girdiğine ima vardır. Bu sözü geçen azaları kullanmadıkları için ve 

insanlık şükrünü bilmeyip aşağılama kabul ettikleri için cin tayfası üstün kılınıp insana 

sunuldu ve bilinen ilme uyup “Suyun rengi kabının rengidir.” dediklerini ehl (evliyalar) 

bilirler. Ama sona erenin ne tür bir seçimi olursa olsun çalışma ve Allah‟a havaleyle onu 

kendinden uzaklaştırsın ve yok etsin. Allah‟ın onun için seçip uygun gördüğünün kendi 

seçiminden daha faydalı olduğunu bilsin.  

    

137. beyit  

     ًهڭهإ ًٝه ِرات٘كٙ تٞق

 ػاهثد ظ٣ٞ٘كٙ ٣ا ت٘كٙ تٞق              

Mana: Ağır, yorucu veya sabırsız olursa sonunda (yine) arayıcı bulucu olur. O anda yüce 

himmet gerekir, yorgunluk, tembellik gerekmez. Yeni başlayan talebenin ruhu insanlığa ait 

bir yumurtadır ve içinde ruhani âlemle alakalı bir doğan kuşu vardır. Eğer mümin vatanını 

unutur, yuvalık edip ten yuvasını düzeltmeye çalışır ve ruh yumurtasını tavuk gibi 

basmazsa kokar. (Sonuçta) mana yavrusu bozuk ve ziyan olur. Talibin uyuşukluğu çok 

faydasızdır ki oruca, devam eden dün namazına (gece namazı) ve susarak zikre devam 

etmek gerek. Lokmasının mümkün olduğunca helal olması gerek ve elbette arkadaşı salih 

kişilerden olması gerek. Karşılaştır ki bir kimse senin sevmediğin (kişiyle) tanışsa hazzeder 

misin? “Allah‟a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları olsa bile Allah‟a ve 

peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin…” ayeti âlimlere 

yeterlidir. Kişiyi yıkan da yapan da arkadaşıdır. Bu kadar açıklama yeter. Ayete uygun 

olarak Müslüman, babası da olsa Allah düşmanına sevgi duymazmış. Sevgisiz müminle ve 

salihle akrabalık zarar ve akrabalık olmaksızın sevgi boşmuş. Kâfirin yakın mirasçısı 

müslüman olsa veya müslümanın yakını kâfir olsa kesin akrabalık da olsa mirastan uzak 

kalır.  
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138. beyit  

تهٌه ًٟٞ ٠ًٍچٕٞ ٠٘٤ّٗ   

٠ًٍػاهثد ت٠٘٤ ذْٞٛ ن٠٣ٝ                     

Mana: Bir kimsenin mahallesinde oturduğun için sonunda o kimsenin yüzünü görürsün. 

Şimdi sevgilinin mahallesinde bekleyerek talip olana sevgili yüz gösterip can/gönül 

gözüyle bakarsın. Mahalleyle anlatılmak istenen “Kalp Allah‟ın evidir.” hükmünce 

gönülde daima o eve girip çıkana gözcü olup bekleyen ve yabancıyı iman gayretiyle 

uzaklaştıran, bir gün o evde gerçek sevgilinin yüzünü (Allah) görür.  

    

139. beyit  

 چٕٞ وچا٠ٛ ٠ٌ٘٤ٓ ٛه نٝوـاى

آب پاى ن٠ٌ تا ػاهثد ا ٗكن      

Mana: Bir kuyudan her gün toprak kazarsan sonunda temiz bir suya ulaşırsın. Hem kanar 

hem de yıkanırsın. Yani yaratılış kuyusu ve insanlık balçığından yavaş yavaş nefsi kırarak 

(riyazet) geçip o yiyecek ve içecek ağırlığından kaynaklanan uykudan kurtulur ve varlığın 

kuyusundan su ve kili az az çıkarırsın. Sonunda temiz su gibi temizleyen olursun ve 

temizlenmiş bir kutsal ruha ulaşırsın. O hayat suyuyla daimî bir ömür bulursun. Ama 

aceleyle bir defada kuyu kazılmaz, yavaş yavaş olması gerek.  

    

140. beyit  

    ًلد پ٤ـٔثه ًٚ چٕٞ ًٞپ٠ قنٟ 

   ػاهثد وإ قنتهٕٝ آ٣ك ٌهٟ    

Mana: Peygamber bir kapıyı çalarsan sonunda bir baş görürsün dedi. Yani ruhlara ait olan 

kalp âlemi ruhlar âleminin kapısına bitişiktir. Bu kapıyı azimle vurduysan o kapıdan İlahî 

âlem (âlem-i lahut) Kaf‟ının mekânsız Anka‟sı baş çıkarıp can çölünde dolaşsın.  

    

141. beyit  

  قن ِٚة وٕ قأىٔا ذٞٛه قٝ قٌد 

       ًٚ ِٚة قن ناٙ ٤ٌٗٞ نٛثهٌد                 

Mana: Daima iki elinle iste. İstek Hz. Muhammed‟in yolunda iyi bir rehberdir. Allah dilese 

ilk önce istek yolunu, ondan da gaye kapısını açar.  
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142. beyit   

   ًٚ تٌلد ٝڭٚ تفا٠ِٞٓ ٝڭٚ 

    تٟٞ ًهقٕ ڭ٤هٛهٌٞتٟٞ ِٚ                

Mana: Bazen söylemekle bazen susmakla bazen de koklamakla her yönden (istek) 

padişahının kokusunu tut. Yani konuşmanda, susmanda ve tüm vakitlerinde ömrünü hesap 

et ve amacını kontrol et. Kalbinin parlaklığından himmetini (heves) ve bakışını başka 

şeylere döndürme. Onda nur alameti ve doğan gibi güç vardır. Gönül manzarasının başka 

isteğini bırakıp yaratılmıştan geçip Allah‟ı zikreden ve onun dışındakileri unutan ol. 

Allah‟ın dışındakileri isteyen seni aldatmasın. Öyleyse tevhid (“La ilahe illallah 

Muhammeden resulullah”) ve Kur‟anı, rahman olan Allah‟ın sıfatlarını, sayısız nimetlerini 

bazen söylemekle bazen sessizce varlığında ve bunun dışındakilerde olan güç ve 

olgunluğunu düşünmekle ara. Uyuşukluk ve aşırı istekten sakın. Sonuçta sevilen yüzü bir 

gün cilve edip seni senliğinden kurtarıp “Allah benimledir.” cezbesi zamanına layık etsin. 

Cüneyd-i Bağdadi murakabe
1047

 dersini kediden aldığını söyler.  Ansızın bir gün bir fare 

deliğini gözetip avına öyle yöneldi ki kılını bile kımıldatmadı. Sonuçta avladı. O zaman 

sırrıma gelen ses “Ey gayretsiz, ben senin amacın olmada bir fareden eksik değilim. Sen 

keremli insanken kediden alçakta/aşağıda olman gayret midir?” dedi. Talibin kendiliğinden 

kaybolup çıkıncaya dek sürekli sözle ve kalpten Allah‟ı yad etmesi gerekir. Her sanat 

ehlinin birbirinden hoş olduğunu bilsin. Deri, kumaş, koku satıcısı ve dokumacı gibi ilim 

sahipleri herkesten hoştur. Reşehat‟te Allah‟ı isteyenin herkesten daha hoş olduğu 

söylenmiştir.  

    

143. beyit  

 ٤ٖٛ ٓىٕ ذٞاو ٓال٠ُ آٙ ٌهق

       قنق ظٞ ٝقنق ظٞ ٝقنق ٝقنق         

Mana: Uyanık ol usanmışlıktan soğuk ah etme. Aşkın yoğunluğuyla dert iste. İşte hakikat 

âlemi açılıp mana yüzü görünmedi diye soğuk ah etme. Sana yüz gösterecek olan derttir bu 

nedenle dert iste. Derdin dermanı elbette elde edilir. Çünkü bütün kilitlerin ve bağların 

anahtarı derttir, ondan ayrılma. Böylelikle zorlukların çözümlenip şüpheden arınasın. 

Arifler dediler ki kişinin dertlenmeden Allah‟a tapması “Kendi nefsinin arzusunu kendisine 

ilâh edineni gördün mü?” hükmünce kişinin kendi isteğine tapması, demektir.    

                                                           
1047

 Murâkabe: Arapça, gözetlemek, korumak, kontrol etmek demektir. Allah‟ı kalb ile düşünmek. Allah‟ın 

her zaman, her yerde hâzır ve nâzır olduğunu; kendini görüp, işittiğini bilinç olarak yaşamak. Cebecioğlu, 

age., s. 445.  
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144. beyit  

ٍ ٔؼة ًّد ّٝ    اٟ تٍا ًانٟ ًٚ ا

   تؼك وإ تٌّاقٙ ِك ٌفرٖ ًمِد              

Mana: Ey çok işlerin başı güç oldu, sonra açıldı katılığı geçti. Yani isteğinde vesveseye, 

dünya bağına ve engellere uğrarsan ümitsiz olma. Sevgide samimiyetini sorgulamak için 

aşığı aşık oluncaya dek iltifat edip göğsünden iterlermiş. Ondan sonra “Hile yaptığın 

gönlümü alıncaymış” hükmünce “Yıkıl durma bize görünme, bu yolun cefası çoktur 

dayanamazsın” diye bahaneler uydururlar ve senden yalvarmanı isterler ki tahammül edip 

dayanasın. Zehir içirirler, fakat balı hemen ardıncadır. “Sabrederek ve namaz kılarak 

[Allah‟tan)] yardım dileyin…” ile amel edip inleyerek namaz kıl. Az zamanda Allah bu 

çaresiz ve gücenerek olan duanı bolluğa döndürsün. Birçok kimsesiz de mutluluk 

gölgesinde ganimetten faydalansın. Hatem ve Karun‟a da iyiliğin olmasın.  

    

145. beyit  

 اٗكن٣ٖ نٙ ٠ٓ ذهاَ ٠ٓٝ ـهاَ

        ذا قّ اـه ق٠ٓ كانؽ ٓثاَ     

Mana: Bu yolda yönel ve tırmala ya da yönel ve tırmalan. Son ana kadar bir an alakanı 

kesme. Yani kaşın, kurun, kazın, sürün ve yönünü o tarafa çevir. Sonuçta bir amaca ve pire 

erişesin. İlim ve sanatı olan aç ve muhtaç olmaz. Yerler, gökler, güneş, ay, rüzgarlar ve 

nehirlerin hepsi bize hizmet edince bizim de emredilen hizmete ömrümüzü harcamamız 

gerektiğini bilirsin. Birçok hayvan bizim hizmetimiz için yaratılır. Biz kendimize 

zulmetmeyelim ki “…Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.” 

sözünün gereğince nimete küfredene öfkeden ve kazançsız olduğu için hüsrandan 

(günahların çokluğundan) kurtulmak yoktur.  

    

146. beyit  

  ٛٔه٠ٛ ناظٞ ًٚ وٝ ٣ات٠ ٓكق        

 ٛٔكّ ْٝٛ قنق ظٞ ٣ات٠ اؼك   

Mana: Kendisinden yardım göreceğin bir yoldaş iste. Senin nefsinle nefsi ve gönlünle 

gönlü bir olsun ve senin derdini paylaşsın. Sonunda Allah‟ı bulasın. Allah‟ı isteyenin 

(mürit) nefsiyle nefsi aynı olması gerekir. Sonunda onu koruyup “…İyilik ve takva 

(Allah‟a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın…” ayeti gereğince eziyetleri aşmaya 

yardım etsinler.     



356 
 

147. beyit  

 ٤ُي ٛه ًٔهاٙ نا ٛٔهٙ ٓكإ

 ؿاكالٕ ٝ ـلرٚ نا اڭٚ ٓكإ  

Mana: Her yol değiştireni yoldaş bilme. Gafil ve yatanları bilgisi var sanma. Allah‟ı 

istiyorsan değerini anla. Vakit sahibiyle vakti olmayanı ayır. Heves ehliyle dost olma. 

Sonuçta seni yüce iken alçağa itmesin ve sen cahillik çölünde şaşkın olmayasın.  

    

148. beyit  

 ٍٛد ذٜ٘ا٠٣ تٚ او ٣انإ تك    

چٕٞ ٤ّٗ٘ك تك ِٞق٤ٗي ٣اتك                                 

Mana: Kötü yoldaştan yalnızlık ve birlik daha iyidir. İyiler kötüyle durursa kötü olur. Yani 

manevi mertebelere devam etmede (seyr-i süluk) yoldaş bulamazsan yalnız kalmak 

bilgisizle sohbet etmekten daha iyidir. Nefsinin kötü kokusu seni de kötü kokulu yapar. O 

hâlde “İnsanlarla ünsiyet kurmak iflas alametidir.”e uygun olarak kişinin boşluğuna 

alamet, işlerin hepsine karışıp her yerde bulunmasıdır. Talibin kendini tok gözlülük 

hazinesinde hazine gibi saklayıp aynı cinsten olmayanların sohbetinden kaçınması gerekir. 

Sonunda kulağı iyi duysun. Herkesin kendi derdi yeterken el belasına yenilmek de 

ahmaklıktandır ve geri çevirme belirtisidir. Hakiki mümin zikir ve düşüncesini Allah‟ın 

hizmetine ve ahiret işine harcasın. İşe engel olacak çalı çırpıyı tevhid ateşiyle yaksın. Ana 

karnında yalnız olduğun için kimseden eziyet çekmezdin. Yemek yenilecek ve içilecek 

yerin nerende idi? Ecel yine seni yalnız bırakıp yerin karnına yalnız girmen gerekir. İşte bu 

iki karın arasına bozuk bir yakınlık katıp beş on gün için yerini ateşe verme ve demişler ki 

Allah‟la aşinalığın belirtisi dünya ehlinden kaçmaktır. Diğer resimleri, ikiyüzlülüğü ve kini 

terk etmektir. Allah‟ın zikrine engel olan akrabalara akrep; arkadaş ve evlada düşman ve 

zebani, demişler. Falan hâl için kesrete (çokluğa) karışıp olayını anlatıp sırrını açıklayan 

Allah gözünden düşer ve sırrını açanda durum (hâl) kalmaz. Nitekim israf edende mal 

kalmaz.  

    

149. beyit  

       غير پير استاد وسرلشكر مباد

  پيركردون نى ولى پير رشاد

Mana: Pirden başka kimse üstad ve komutan olmasın. Felek ve dünya piri değil irşad 

(doğru yolu gösterme) piri olsun. Yani salikin kendisine uyduğu kişi mürşit olmalıdır. 
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Yoksa feleğin dumanı, ayların geçmesi ve devirlerin tekrarlamasından sakalı ağaran, kalbi 

katı ve duygusuz olan değil. Ona arif çocuk da demez, belki hayvan ve katı cisim der. 

Çünkü çocuklarda teslim, utanma ve korku vardır. Ama hakikati kalbiyle anlamayan 

yaşlıda hırs ve ahmaklık hastalığı vardır ve bu hastalık bulaşıcıdır. Şimdi “Görüntüsü size 

Allah‟ı hatırlatan kimselerin yanında oturun.” hadis-i şerifince yakınlığından lezzet alıp 

uyandığına çok yakın ol. Kendini ten, onu can anla. Cansız olamadığın gibi onsuz olma. 

Sonunda mürşidin kendi hakikatine erişesin. Fakat gayret etmen gerekir. Aksi hâlde 

çabalamazsan sana mürşidin himmetinin etkisi işlemez. Taklit ve ikiyüzlülük ehlinden 

sakınmak farzdır. Çünkü onlar yoldan çıkarıcıdırlar, talibi münkir edip mürşitten ayırırlar.   

 

150. beyit  

   پ٤هتاِك ٗهقتإ أٌإ

وًٚ ڭهقق اؤًإذ٤ه پّهإ ا                   

Mana: Gönüllerin merdiveni pir ve mürşittir. Ok uçmasının sebebi yay kuvvetidir. Mürşit 

kudret sapının yayıdır. Eğer kalbine girersen seni ok gibi menzile uçurur ve bir anda en 

yüksek zirveye varıp muradının hedefine ulaştırır. Sonunda sırların sahibi ve Allah‟ın 

tecelli ettiği yer (manzar-ı gaffar) olursun. “Ol der ve olur” sırrına ve velilik makamına 

erişirsin.  

    

Talibin Her ĠĢine MürĢit Gerektiği Hakkında 

151. beyit  

    پ٤هنا تٌى٣ٖ ًٚ ت٠ پ٤ه ا٣ٖ ٌله

      ٍٛد تً په اكد ٝـٞف ٝ ـطه            

Mana: Pir seç, bu yolculuk pirsiz afetli, korkulu ve tehlikelidir. Korkuyla dolu sıkıntı 

adasıdır. Yani Allah‟ın yolundan zor yol yoktur. Yoldaşsız yola gitmek imkânsızdır. 

Öyleyse yolu bilene güvenip kalp temizliği ve bağlılıkla yapışıp varlığını ve vesveselerini 

onda yok et. Sonunda sana Hz. Muhammed‟in Hz. Ebubekir‟e verdiği “…„Üzülme, çünkü 

Allah bizimle beraber…‟” müjdesini versin. Her hâlinde vefalı nefsine uyan ve seninle 

anlaşan arkadaşın olsun. Mutlu olup onun devlet kuşuna benzeyen gölgesinde menzilleri 

geç.  
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152. beyit   

 إٓ ن٠ٛ ًٚ تانٛا ذٞ نكرٚ

  ٔٚ            ت٠ هالٝوٟ قنإ آِلر

Mana: Birçok kez gittiğin yolda bile kılavuzun olmadan hayrete düşer, şaşırırsın. Hiç 

gitmediğin yola nasıl gidersin? Eğer gidersen şehirlerin dar geçitlerine tutulup hem 

varlığını yok eder hem de amacına ulaşamazsın.  

    

153. beyit  

ٚٔ اٝ ته ذ ٞ ًًٍٞهٗثاِك ٌا٣     

         تً ذها ٌه ًّرٚ قانق تاٗي ؿٍٞ                                        

Mana: Onun korumasının gölgesi ve lütfunun büyüklüğü sana arka olmazsa şeytani 

vesveseler senin başını döndürür. Ey ahmak ve yenilmiş kişi, mürşidin gölgesi üzerinde 

olmasaydı seni devlerin sesleri çoktan şaşırtırdı. Yani mürşidin bakış ve koruması senin 

gibi habersizin üzerine bakmasaydı pek çok dev gibi insan görünüşlü şeytan sana dine 

bağlılık, sünnet ve müslüman topluluklar suretinden görünür, hilelerle seni amacına 

ulaştırayım diye aklını çeler ve yalanla seni Allah yolundan alıkoyup yolunu şaşırtırlar. 

Ama melek ahlaklı mürşitler “Allah‟ın emriyle onu korurlar.” Allah‟ın emrinin kuvvetiyle 

zahir ve batınında gözcü olursa ne dev, ne nefis ne de münkirler senin yolunu şaşırtırdı. 

Çünkü pirin bakışı akanyıldız (şihab-ı sakıb) gibi “…şeytanlara atılan taşlar…” olur ve 

onları uzaklaştırıp sana doğruyu gösteren yıldız olur.  

    

154. beyit  

 ٛهًٚ قننٙ ت٠ هالٝوٟ نٝق

         ٛهقٝ نٝوٟ ناٙ ٔك ٌاُٚ ِٞق          

Mana: Her kim kılavuzsuz yola çıkarsa her iki günlük yol ona yüz yıllık olur. Yani pirsiz 

bu tehlikeli yolda iki günlük yolu yüz yıl çalışsan aşamazsın. Ama yolu bilene güvenip 

uysan bir saatte nice bin günlük yol alırsın.  

    

155. beyit  

 اِٚة اُكّن اـ٠ ٌٝٛ إُكف

   ٝاِٚة اُلٖ ٖٓ أؽاب اُؽهف           

Mana: Kardeşim, sedefin ortasından inciyi iste. Sanatçılardan sanat iste. Yani akıllı 

kimsenin ilk önce isteğinin ehlini/sahibini bulması gerek. Sonunda isteğinin hakikatine 
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ulaşsın. Yoksa başı boş talebenin (istekli) makamsızlık makamında (meçhul-i mutlak, 

lataayyün mertebesi) olması zarardır, tarikat hâlleri münkir eder. “Kişi bilmediği şeye 

düşmandır.” hükmünce bulamadığı için nesne yok sanır. Denizde balık çoktur ama elbette 

sahip olup av hâllerini ehlinden görmeyen hayata sebep olan balığı ele geçiremez. İşte 

gayretle her nesneyi yerinden iste, deri tabaklayandan koku, terziden ayakkabı isteme.  

    

156. beyit  

ٚٔ ِاٛإ ِٚة ٛهقّ ِراب   ٌا٣

ذا ِٟٞ وإ ٌا٣ٚ تٜره واكراب                      

Mana: Padişahların gölgesini iste, her nefeste acele et. O hâlde o gölgeyle güneşten daha 

yüce olasın. Yani arifler ki mananın padişahlarıdır. Onların gölgesinden ayrılma ve 

sözlerini dinle. O hâlde güneşten daha parlak olasın.  

    

157. beyit  

 ٜٓه پاًإ قن ٤ٓإ ظإ ّٗإٓ

ُفِٞإقٍ ٓكٙ ااّل تٜٔه ق      

Mana: Temizlerin sevgisini canının içine dik. Sadece gönlü hoşların sevgisine gönül ver. 

Yani kalbimin evi, cennet olsun dersen Sidre-i müntehâ
1048

 ağacı olan  sevdiğinin Tuba‟ya 

benzeyen boynunu ona dik. Kalbinin burcunu gönlü hoşların güneşinin doğuş yeri yap. 

“Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır…” hükmünce varlığın bir nur olsun. Şimdi arifleri 

sev. Sonunda iki dünyada onlar makamında ol. Soru: Eğer ariflik hâli içten gelir, dış 

görünüşten anlaşılmazsa  onlarla nasıl olayım? Arkadaş olup aynı toplulukta bulunduğunda 

kalbinden dünya hevesi ve kötü şehvetler çıkıp yerine ahiret düşüncesi ve sevgi gelse 

sözlerin yumuşar, gönül alakalardan temizlenir. Böyleleriyle ol ve ayrılma ki bu kalp 

bakırına en büyük iksir ve kimyadır. Şimdi isteğini aradan çıkarıp onun temiz eteğine 

yapışıp istekte bulun. Sonunda sana fakr (Kendisindeki bütün her şeyin Allah'a âit 

olduğunu bilmek) ve aşk derslerini okutsun ve sendeki hak ve adalete uygun ödünç mayanı 

sana mülk edip ebediyen geri çevrilmekten kurtarsın. Dünyanın dedikodu, geliş gidiş ve 

                                                           
1048

 Sidre-i müntehâ: Âlem-i melekûttur. Sidretü‟l-müntehâ bir şeceredir ki felek-i sâmin olan kürsî ile semâ-i 

sâbi‟a miyânında kâiğmdir. Felek-i burûcun muka‟arındadır diyenlerin dahi murâdları budur ki, beyne‟d-

dâreyn hadd-i berzahı onun için ağsan ve fürû‟u âlem-i bâlâya ser çekip, ehl-i cinâna naîm ve usûlü ehl-i 

nîrâna zakkûm olmuştur. Zîrâ semâvât-ı seb‟ âlem-i kevn ü fesâddan olmakla muka‟ar-ı mezkûrdan aşağısı 

hadd-i cahîmdir. Kara, age., s. 610. Farklı bir görüş olarak sidre-i müntehâ “Hz. Peygamber‟in Cebrail ile 

dünyada görüĢ-tüğü bir mekânda bulunan ve Arapların bildiği bir ağaç” olabileceği dile getirilmiştir. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. Nihat Uzun, “Kur‟ân‟da Üç Ağaç Türü Yahut Bazı Âyetlerin Anlamlarını Yeniden 

Düşünmek”, Dinbilimleri Akademik AraĢtırma Dergisi, Cilt 11, Sayı 3, 2011. S. 162.  
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adaletli kavgasından ve insanın sakınması gereken kötülüklerden kurtulup eşyanın 

hakikatini görüp varlık mertebelerini eskiden olduğu gibi bilip çeşitli kiplerin (sigalar) tek 

asla dönüşünü anlayıp hakikatlerin hakikatini ve birlik sırrını göresin.  

    

158. beyit  

    نٝتعٞ ٣انٟ ـكاٟ نا ذٞ وٝق

  چٕٞ چ٘إ ًهٟٝ ـكا ٣ان ذٞ تٞق            

Mana: Git, Allah‟lık bir sevgili iste.  Çünkü sen de onun gibi ol, Allah da senin sevgilin 

olsun. Yani teslim, doğruluk ve inançla kalpten Allah ehlini iste ve yollarından git. 

Sonunda onların duyduğunu duyup Allah‟a yakın ol.  

    

Ariflerin Sohbeti Hakkında 

159. beyit 

 ٛهًٚ ـٞاٛك ْٛ ٠ّّٗ ـك]ا[

٤ّٗ٘ك قن ؼٙٞن ا٤ُٝا ذا    

Mana: Kim Allah‟la aynı toplulukta olmayı dilerse velilerin huzurunda otursun. Yani 

Allah‟ın huzurunda daima hazır ve herşeye gücü yeten Allah‟ın gözünün görüdüğü 

hakikatler meydanında seyirci olmak dilersen varlığın özü ve kainatın yaratıcısının 

huzurunda manevi (cismi, kalbi, suretleri ve içi) bir biçimde arasıra ledün ilminin sırlarını 

onun kitabından oku. Reşahat‟da şöyle anlatılır: Hz. Mevlânâ‟nın gamlı ve elemli olduğu 

bir günde birisi çıkagelmiş ve “Aşıklarla dost olup aşkı seç, aşık olmayanlarla arkadaşlık 

etme.” anlamında bir beyit söylemiş. Hz. Mevlânâ da bu beytin anlamına göre 

davrananların mutluluk bulacağını ve ebedî kötülük görmeyeceğini söylemiştir.  

    

160. beyit   

 ؼٙٞن ا٤ُٝا ًه ٠ٌٍِٗ

٠ٗ ٠ًِ ذٞٛال٠ً واٌٗٚ ظىٔى٠                  

Mana: Eğer evliyanın huzurundan koparılırsan mahvolursun. Çünkü cüzsün, kül değilsin. 

Çünkü veliler hakikatler hakikatiyle bakilerdir. Senin zatın, o hakikatin nurunun ışığıdır ve 

bütün isimlerle nesnelerin tamamına tecelli etmiştir. Yani senin tenin, ruhun ve kalbin 

cüzlerdir (parça), bütününe varlık derler. Eğer bu parçaları diri olan Allah‟ta yani mutlak 

varlığın ortasında bırakıp bütünüyle kurtulsan damla denize düşmüş gibi deryayla bir ol, 

alçak cüzilikten kurtulup kül (bütün) ol, kimyada kullanılan maddeler üstad eliyle pişip 
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varlık bakırıyla yeniden kaynayıp bitmeyince ömür sermayesinden faydalı alışveriş 

imkânsızdır. O hâlde bakırını ateş (aşk) , tevhid (birlik) ve fenaya (yok olma) vermeyince 

külden (bütünden) ayrı ve zarardasın. Zikir, riyazet ve ibadet suyuyla hayalî varlığın ve 

Allah‟tan başkasını düşünme. (Fikr-i siva) pisliğinden arınmazsan temiz değilsin. 

Cehennem ateşiyle temizlenmelisin; ya burada yak ya da orada yakarlar.  

    

161. beyit  

      چٕٞ ]ِٟٞ[ قٝن او ؼٙٞن ا٤ُٝا

ٚٔ قٝن او ـكا                    قن ؼو٤ود ًّر

Mana: Velilerin huzurundan uzaklaştığında hakikatte Allah‟tan uzakmış olursun. Çünkü 

veliler, özel/hususi sarayın ağaları ve hususi odanın sevilenleri, Allah‟ın gelinleri ve ev 

ednâ meydanının binicileridirler. Onlardan uzak olan Allah‟tan uzak olur ve ayrılık 

çölünde (yolunu şaşırır) şaşakalır.   

    

162. beyit  

    ْٛ ٠٘٤ّٗ اَٛ ٓؼ٠٘ تاَ ذا   

 ْٛ ػطا ٣ات٠ ٝ ْٛ تاَ كرا                   

Mana: Mana ehline yakın ol, sonunda hem isteğine eriş hem de cömertlik ehlinin yolunda 

ol. Yani veliler bostanından meyve alayım dersen suretten vazgeçenlerle yakınlaş. Sonunda 

beşerî varlık ağacı, dünya bağına hangi meyve için dikilmiştir sana gösterilsin. Seni varlık 

bağına bekçi ve bahçivan etsinler. Sonunda çerçöp ve taşlardan beşerîlik toprağını arıtıp,  

çiftçiliği kabul edip kalbinin cenneti günün her saati sevgi ve marifet (irfan) meyvesi 

versin. İyilere uygunluk taklitle de olsa tahkike vesiledir. Ansızın yalanın gerçek olur. 

Kimya‟da şöyle anlatılır: İkiyüzlülük ve hayâya benzetmekle cimrilik, kötü bir hastalıktır, 

deva olmaz. Sadece salihlere benzetmekle zarar vermez, doğrulunun araştırılması gerekir. 

Benzetmeyle zikr eden ikiyüzlü kimseyi tasavvuf ehline katıp asla yoğurma. Hemen varıp 

fasıklara benzeterek tamamen tevhid ehlinden ve dine bağlılıktan uzaklaştırırsın. “Allah‟ın 

mescitlerinde onun adının anılmasını yasak edenden kim daha zalimdir…” ayeti anlamınca 

müminin kalbinde Allah‟ın anılmasını engellersen senden zalim kimse olmaz. İnsaf ehli 

hiçbir sanatın başlangıcında hakikatin kolay olmadığını bilir. Elbette bozuk bir amaç ve 

ikiyüzlülükledir. Elbette “Mecaz hakikatin kantarıdır.”. kalabalık ortasındaki hacı hacdan 

kalmaz. Önü çeker, arkası devam eder. “(Edepsizle) arkadaşlık kişiye tesir eder.” hadisiyle 

iş yapan uyanıklarla arkadaş ol. Denize pis leş de düşse günler geçtikçe denizde yok olup 
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günler sonra denizlik sıfatını alıp temizlenir. Ama denize ulaşmayıp yerinde kalan bir 

kazan suyu bir damla mürekkep siyah yapar ve bir damla pislik kirletir. İşte fasıkın cinsi ile 

karışması ikisini de kirletir ve rengine boyar. Hiç olmazsa fena ehlinden ayrılma, onlarla 

temiz süluk eyle (temiz bir yol takip et). Temiz toprak pis suyu temizler.  

    

163. beyit  

          ظإ ت٠ ٓؼ٠٘ قن٣ٖ ذٖ ت٠ ـالف

      ٍٛد ٛٔچٕٞ ذ٤ؾ چٞپ٤ٖ قنؿالف                

Mana: Manasız can ten içinde kınsız, kın içindeki ağaçtan yapılmış kılıç gibidir. Yani can, 

ten âlemine geldiğinde öz varlığında olan manasından haberdar olmaz. Belki cismani 

görünüşler çalışmanın yüceliğiyle bir mertebeye varır. Hayvan gibi görünüşünden 

anlaşılması mümkün olmaz. Çalışıp var sandığı hayallerini seyretmekten kendini 

vazgeçirip başka bir kişiye yönelmesin. Bütün varlığı, cemalinin; varlık dünyasının 

mertebeleri de kemalinin aynalarıdır. Alçak himmet olup aynasını su, toprak ve sefil 

dünyaya döndürdüğü için alçaklık ve kederliliğine boyansın. Şüphesiz o can bu tende altın 

bir kın içindeki ağaç parçasıdır. Ten kınında olduğu için ne ettiğini kimse bilmez. Ama 

“Ve onlar, güzel ameller işlediklerini zannediyorlar.”a göre kendilerini iyi sanan kötülerin 

içi dışına çıkınca (batını zahir olunca) ne olduğu bilinir. Öyleyse eşek çanına ve örtüsüne 

aldandığı gibi zahirle kalma. İçinde sevgi saflığı yokken dışınla aldanma. Belki kul iki 

hizmet için geldi. Biri ibadetle zahirî temizlenmedir ve “Ben cinleri ve insanları, ancak 

bana kulluk etsinler diye yarattım.” budur. Diğeri niyetin güzelliği ve ihlasla bütün söz, 

eylem ve hâllerde batınî temizlenmedir ve  “Hâlbuki onlara hakka yönelen kimseler olarak 

O‟na kulluk etmeleri emredilmişti.” budur. Öyleyse kulluğu ibadete, ibadeti ihlasa mahsus 

kıldı. İbadet bulunsa ihlas bulunmasa elbisen temiz, bedenin pis kalır. Beden elbise gibidir, 

insana ait olanı ruhtur. Demişler ki bir tüccar Hint‟ten ipek diye açmadan pazara yük 

getirse çoban giysisi ve şal çıksa ne derece utanç duyar ve zarara uğrar. İbadet yükünü 

getiren çok zalim, cahil kimseyi ve ihlası ikiyüzlülükten, sıhhati kötülükten ayırmayanı 

elbette mahşerde nebi ve veliler arasında açtıklarında günahlar çıksa ona ne derece zarar, 

rezillik ve ümitsizlik erer? Onların şahitliğiyle son bulan ceza çok olacak. Kendi 

varlığınızın yükünü buradayken temel isimlerin anahtarıyla açmıyorsan ve içi nasıldır 

bilmiyorsan, kumaşın iyisini kötüsünden ayırmayı bilen Allah‟a ileteceğin kumaşı burada 

kontrol eder, kötüyse değiştirirsin. Oradan yola girer ve ömrün sermayesi olmadığı 

takdirde “Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu 
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bulamamışlardır.” hükmünce yol aradığın için haramiye gider, kârsız kalır ve cehenneme 

layık olursun.  

 

164. beyit 

     ذا ؿالف اٗكن تٞق تا ه٤ٔد اٌد

     چٕٞ تهٕٝ ِك ٌٞـرٖ نا اُد اٌد               

Mana: O manasız ruhtan meydana gelmiş olan ağaçtan kılıç, beden kınında olduğu için 

kıymetlidir. Zahir ehli onu değerli kılıç sanar. Ecel kabzası can kılıcını tutup çektiğinde 

cehennem odunu olmaktan başka işe yaramaz. Neye uğradığını orada bilir. Bu da fayda 

etmez; hem rezil olur hem azarlanır hem de cezanlandırılır.      

    

165. beyit 

 ذ٤ؾ چٞپ٤ٖ نا ٓثه قنًانوان

 تٌ٘ه اٍٝ ذا ٗڭهقق ًانوان   

Mana: Ağaç kılıcı savaşa götürmeden önce bak. Sonunda işin faydasız, bağırıp çağırma 

olmasın. Canında mana sikkesi yoksa suret kınına aldanıp ben de savaş emiriyim, diye 

atılma. Sonunda ayrılık ateşiyle yanmayasın.  

    

166. beyit  

           ًهتٞق چٞپ٤ٖ تهٝ ق٣ٌه ِٚة

     قن تٞق أُاي پ٤ُ آ ٣ا ٚهب

Mana: Eğer canının kılıcı ağaçtan ise git başkasını iste. Eğer elmastan ise gönül şenliğiyle 

ileriye, meydana gel. Yani canın manasız ise mana sahibi Davud gibi “…demiri ona 

yumuşattık.” ve işlerin olgunlukla dolu olmasını dile. Öfkeli insanlığını teslim eyle. Nefesi 

körlüğü ile “…Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah‟ın zikrine karşı yumuşar.”a 

ulaştırıp seni tevhid ateşiyle sevgi ocağında kaynatıp seni öyle sağlam bir kılıç yapsın ki bu 

kılıç masiva fikirlerini kesip, nefsin isteklerinin vesveselerine engel olup, birçok zayıfa 

arkadaş ve yardımcı olup, nefsine uymuş  Allah yolunun haramilerinden seni kurtarsın ki 

kıyamet savaşına dünya boğazından manasız canla varma. Bu iş yerinden o meydana 

vardığında kılıcınla cenneti al.  
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167. beyit  

ٚٔ ا٤ُٝاٌد    ذ٤ؾ قن وّناق ـاٗ

 ق٣كٕ ا٣ّإ ِٔا نا ٤ٔ٤ًاٌد

Mana: Mana ve can kılıcı evliyanın savaş malzemelerini (barut, gülle, kurşun, tüfek vb.) 

koyduğu yerdedir, yani kalbindedir. Himmet ederlerse ağacın özü demir olur, demirin özü 

kılıç olur. Şimdi onların sohbetinden ayrılma. Çünkü onları görmek size kimyadır. 

Beğenilmeyen beşerî hareketlerinizin bakırını altın ederler, uykunuzun bakırını nadir bir 

kıymetli taşa döndürürler. Haramilerden sakının. Çünkü göz parasını ziyan ederler. Ama 

evliyaya hizmet etmek iki dünyada da sıkıntı ve sapıklıktan kurtulmaktır. Bütün kâmiller 

bu sözde birleşmişlerdir.  

    

168. beyit 

 ًهذٞ ٌ٘ي]ٝ[ ٔفهٙ ٝٓهٓه ِٟٞ

 چٕٞ تٕاؼة قٍ ن٠ٌ ًٞٛه ِٟٞ

Mana: Şayet taş, mermer ve kaya olsan da gönül sahibine ulaştığın için mücevher olursun. 

Yani kalbin ne kadar katı, kaba, duygusuz, zevksiz, ruhsuz ve paslı olsa da her zaman 

yardım etmekle bir kâmile ulaş. Onun bakışı ve iksire benzeyen nefesi katı gönlünü 

mumdan daha yumuşak yapar, mücevhere döndürür. Bahaeddin Hoca, ehlullahla sohbetin 

akl-ı meadı arttırdığına ve yola taklitle girenin içten sevgi ve gayretle hakikate erdiğine 

kefil olmaktadır.  

    

169. beyit 

 ٗان ـ٘كإ تاؿها ـ٘كإ ً٘ك

   ٔؽثد ٓهقاٗد او ٓهقإ ً٘ك              

Mana: Gülücü ateş, bağı da gülücü ve belli eder. Allah‟ın yiğitlerinin sohbeti seni 

yiğitlerden eder. ٕٗان ـ٘كا tefsirde güneş, ay ve yıldızlardır der, asılları ateştir. Bu sebze, et 

ve meyveler bunların dönüşüm ve değişimindendir. Ne zaman havada bulutlar kalmazsa 

bunlar güler.  Neşelenip hava açılınca çiçek, sebze ve etlerle süslenirler. Böylece kalp 

aynası hakikat güneşini bulutsuz doğurmaktadır. Hizmet ve teslimle o kalbe giren talibe 

onun ışığı dokunup cahillik kışıyla dalsız ve kokusuzken güzel yüzlü ve kokulu olur. Kalbi 

“…sonra kalpleri yumuşar…” ayeti tıbakınca yumuşatılmış olup büyüyüp gelişebilir. Ama 

inkâr kuyusunda kalıp kâmil kalbin çölüne girmeyenler ebedî cahilliğin karanlığında ve 
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şaşkınlığın kışında kalır.  İnkarın sebebi, hem zevksizlik hem de ayıp arayan dedikodu 

ehliyle arkadaş olmaktır.    

Yalancı ve İddiâcılarla Sohbetin Yasak Olması Hakkında 

170. beyit  

 قٌٝر٠ ظاَٛ ٤ِه٣ٖ ٌفٖ

 ًْ ِ٘ٞ ًٚ ٍٛد چٕٞ ٌْ ًٜٖ             

Mana: Eski uzlaşma için tatlı sözlü cahillik dostluğunu az işit ki uzun süreli katil zehir 

gibidir. Yani süluk ehlinin hâllerinden nasipsiz ve habersiz olanların sözü tatlıysa da uzak 

dur, sevişme. “Dille bal karışmıştır, gönülde de yaban arıları ve yılanlar vardır.” varlığı 

sevgi bağına küp olmamıştır. Ancak “İmanları gırtlaklarından öteye geçmez.” hükmünce 

imanın hakikatinden nasipsizlerdir. Yalnızca benzetmeyle anlatırsak dilden çıkan boş 

sözdür. Böyle olanların sohbetinden kaç ki ansızın vesveselerinin zehri sana da tesir ederek 

seni yolundan alıkoyup vahdet sırrından mahrum etmesin.  

    

171. beyit 

 واؼٔوإ تٌه٣ى چٕٞ ػ٠ٍ ًه٣فد

  ٔؽثد اؼٔن ت٠ٍ ـٞاٜٗا ًٚ ن٣فد          

Mana: Hz. İsa‟nın kaçtığı gibi sen de ahmaklardan kaç. Ahmak sohbeti çok kan döker. 

Aklın kabul edeceği sözü, hak nasihatini tutmayan ve karakterinin gerektirdiklerinden 

dönmeyene ahmak denir. Belki erenleri inkâr edip inat ve muhalefet alışkanlığı vardır. 

Böyle kişiler mürşitten fayda görmezler. Madem ki bilgilerini bırakıp teslim olmazlar, o 

zaman salike böylelerinden kaçmak farzdır. Böyle kişiler, hem ruh-i kudsiyi öldürürler 

hem de arkadaşlarını hayvan ederler. “(Edepsizle) arkadaşlık kişiye tesir eder.”  ölçütünce 

zalim, günahkâr ve dünyaya aşık olan zengin tamahkarlara karışma. Çünkü günah hastalığı 

cüzzam gibi bulaşıcıdır. Temiz gönüllü ibadet edeni pis sohbet, bozucu ve bozguncu eder. 

Kalp burcundaki aşk güneşi ve sevgi ayına güneş ve ay tutulması ulaştıran zulmün bozuk 

meclisidirler. Seni kendi boyalarına boyayıp Allah‟ın boyasından (sıbgatullah) mahrum 

ederler. Kara bir dağa ak su koysan suyu kara gösterir. Hiç kendi münkir olan sana itikad 

bağışlar mı? Kendinde yok, ne bağışlasın. Kendi ırz ve dinini saçıp savuran senin dinini 

korur mu? Öz nefsi ve Rabbini bilmeyen rezil sana ne öğretir? Şimdi onlara karışıp 

çöplüğe akan temiz su gibi pis olma. Dinini ve dünyanı zararla doldurma. Yel temiz bir 

şeyken leşe uğrasa kötü koku getirir, çok mesafe kattedip savurmayınca bundan 

kurtulamaz. İşte inkâr sahibi, günahkâr, akılsız, utanmaz ve ikiyüzlü dostla arkadaş olma, 
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iyiysen seni de kötü eder, kendi sıfatına döndürür. Kötüysen, iki kötüden bir iyilik mi olur? 

Hz. Musa‟ya benzemeye çalışan Firavun sana yeter. Hikâye: Hz. İsa çölde giderken bir 

ahmak gördü ve ondan kaçtı. Kavminden bir kimse neden kaçtığını sordu. İsa, bir ahmağa 

rastladığını ve ondan kaçtığını söyledi. O kişi “Ölüleri diriltir, körlerin gözünü açarsın. Bir 

ahmağı akıllı edemez misin?” dedi. İsa da şöyle dedi: “ Sohbet edip gördüm ki asla 

insanlığa ulaşamaz. Benden ona fayda yok, onun kötü nefsinden bana zarar gelmesin, diye 

kaçıyorum. Hastalığa şifa buldum ama ahmağa kaçmaktan başka çare bulamadım.”   

    

172. beyit        

ً٘ك  قٙ ٓهق قٙ ٓهق نا اؼٔن           

 ػوَ نا ت٠ ٗٞن ٝ ت٠ نٝٗن ً٘ك

Mana: Köye gitme, köy insanı ahmak yapar. Aklı nursuz eder, parlaklığını alır. Köyde bir 

gün kalanın aklının eksildiği, bir hafta duranın aklının dörtte birinin gittiği, bir ay duranın 

aklının hiç kalmadığı meşhurdur. Hz. Muhammed “Size düşen ümmetin çoğunluğuyla 

hareket etmektir.” buyurmuştur. “Büyük şehirlerde durun, aklınız artsın.” dedi. Küçük 

kasabalarda durmayın, aklınız eksik olur. Burada köyle kastedilen insan-ı nakıs
1049

 ve 

(Allah‟a) ulaşamayan şeyhtir.    Büyük şehir, mürşid-i kâmildir. Her şeyi içine alan büyük 

şehirde her şey bulunur. Orada da zahirî ve batınî ilimler bulunduğu için Kur‟an‟ın sırrına 

cilt düşmüş, Cami‟ ismiyle şereflenmiş ve farklardan, vesveselerden arınmış olur.   

 

173. beyit 

٤ؿ ٝأَ ٗاِكٙقٙ چٚ تاِك ِ        

      قٌد قنذو٤ِك ٝ ؼّعرٜا وقٙ   

Mana: Köy ne olur, benzetmeye ve delile el uzatan (Allah‟a) ulaşamamış şeyhtir. Yani 

damlasını ehadiyyet (Allah‟ın birlik tecellisinin) denizine ulaştırıp eşyaların hakikatlerini 

ilimle, gözle ve hakikatini anlayarak görmemiştir. İşte körken basiret (hakikati kalbiyle 

hissedip anlama) ve talib değilken şeyhlik iddisıyla yalan söz söyleme dükkanını açıp deli 

gibi halkı başına üşürüp savaş ve kesret (çokluk) sebebi olur. Soğuk ahını halka kement ve 

gözyaşı tanesini tuzak edip itaat edeni gölgelendirir ve itaat etmeyip ziyaret etmeyene kin 

tutar, haset ve düşmanlık eder. Evliyanın sözünden çalıp halka nasihat ve ikiyüzlülük satar. 

                                                           
1049

 İnsan-ı nakıs: Mevlânâ‟nın görüşlerinden yola çıkarak şöyle açıklanmaktadır: insan-ı nakıs ise, kendi 

mevhum olan varlığında ve enaniyetinde müstağraktır. „Ve bir Hakk‟ın vücudu ve bir de benim vücudum 

vardır‟ deyip durur. Abdülhakim Yüce, “Tasavvufta Ġnsan-ı Kâmil ve Mevlâna”, Tasavvuf, Sayı 15, 2005, 

s. 74.  
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Sevgi dolacak beyne reislik sevgisi doldurur. “İltifata aldanma yüce makamlar gözleme. 

Sadrazamı koruma. Terazide (mahşerdeki) ayak tabanındaki boş köpük yükseğe 

meyilliymiş”. Onun için onun yanına varan çaresiz köylü şehirli yanında konuşamaz. Yani 

ansızın bir bilene rastlar; suretinin düzgün, kişiliğinin perişan olduğu açığa çıkıp rezil olur.      

    

174. beyit 

    ؼهف قن٣ّٝإ تكوقق ٓهق قٕٝ 

   ذا تفٞ]ا[ٗك ته ٠ٔ٤ٌِ وإ كٍٕٞ 

Mana: Alçak kişi dervişlerin bazı ilmi terimlerini çalar. Sonunda bir gafil ve ahmak (olur). 

Buna o büyüden veya o ilmi tabirlerden büyü okusun. Yani o habersiz iddiacılar bazı 

sözlerin nesir ve nazmından okuyup yeni talebelere “Sizi yola hâl ehli edeyim.” diye 

inandırıp kendine köle edip yolu açıkken huzuru 6 yolla bağlar ve kirletir. Haberi yok ki o 

iddiacı, izzet ve hürmet yüküne ve iltifata tahammül edemeyip aşkın saygısını bir nesne 

sanıp işlerinde ve sözlerinde de ikiyüzlülüktedir. Yapmacıklık nacağı ile kendi ayağını 

vurup yoldan kalır. Kılavuz böyle olunca arkasına düşen nasıl olur, karşılaştır. Yukarıda 

adı geçmiş ve güçsüz şeyhlik taslayan kişi kendini yüce görüp üzerine düşmeyen taç ve 

hırka ile korkuluk gibi sivrilip kibir esrarıyla hayran (şaşkın) ve hile şarabıyla şeytan ve 

sarhoşun soytarısı olur. Şemseddin Sivasî‟nin beytinin anlamı şöyledir: “Arkadaş, başına 

her köpek işemesin, dersen yolda çok fazla dikilme.” 

    

175. beyit  

 او ـكا ٠ٗ تٟٞ اٝنا ٠ٗ اشه

      قػ٣ُٞ اكىٕٝ و٣ّد ٝتٞاُثّه                  

Mana: Onda ne Allah‟la ilgili koku ne de onun tesiri var. Fakat iddiası Şit ve Adem‟den 

(Allah‟ın selamı üzerlerine olsun) fazladır. Eğer onda korku tesiri olsaydı gitmediği yola 

gittim, bilirim diye dört mezhepte haram olan yalanı hâl ve söz diliyle söylemezdi. 

Bilmediği yola kılavuzluk ve şeyhlik gösterip yol değiştirmezdi. Bağlılığını bildirip 

düşmanını çoğaltmazdı. Belki kendi ayıp ve kusurlarını duyup canını kurtarmaya çalışıp 

kaplumbağa gibi başını hırkasına çekip kişiyi içten vuran nefis ve onun aldatıcı arzularıyla 

mücadele edip çaba sarfedip geceleri uyanık kalarak başka şeylerle olan ilgiyi gönül 

sayfasından temizleyip dinî kaftanını kibir, ikiyüzlülük ve gizli riyakârlık pisliğinden 

korurdu. Suretleri manevi olsa bile terk etmelidir. Kur‟an okumak ve namaz kılmak için ilk 

şart temizliktir. Sufi yolunda siva fikri, beşeriyyet ve hevesten ayrılmazsa kâmil katında 
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cünüptür (cenabetlik), deniz bile onu arıtamaz. Ancak terk ve mahv suyu ile yıkansın. 

İmamları cünüp olduğu için sadece ona “vay” değil; belki “vay” o cemaate ve namazlarına. 

Bu mahvla da olmaz. Belki kalp sayfasından ve eşyanın yapraklarından sonsuz 

cemalin/güzelliğin mushafını okuyup zahir ve batın bilmekle ve Kur‟an‟la ilgili manayı 

keşfetmekle olur. (Beytin anlamı: Şeyh güzelliğinin mushafını akıtmazsa mürşit olmaz. 

Kur‟an‟ı doğru bilmediği için onu kimse rehber eylemez.) Onun için İmam Gazali, “Tahsil 

görmeden mürşit olmak yoktur. Böylelikle Kur‟an‟ın manasını keşf edebilsin.” buyurur.  

    

176. beyit  

  ق٣ٞ ٗ٘ٔٞقٙ ٝنا ْٛ ٗوُ ـ٣ُٞ

٣ًٞك وا٣كا٤ُْ ]ب[٣ُا٠ٔٛٝ       

Mana: Şeytan ona bile suretini göstermeden daha çok ricalü‟l-gaybtanım der. Yani hakikat 

âlemiyle görünen âlem arasında gaybü‟l-cin denilen bir hayal âlemi vardır. İkinci 

makamda sufi o geçide uğrar, (o geçit) dev, peri ve cinin makamıdır. Hakikat-i 

Muhamediyye âleminin hudut başıdır, ötesi hakikattir. Ateşten ruhlar o hakikate geçmek 

dileseler en yüce yerdeki melekler şihab-ı sakıbla (akanyıldız, meteor) vücutlarını yakarlar. 

Şeytanla alakalı bazıları o âleme girip şeytanlarla dost olup kâfirlerin harika hâllerini 

(istidrac) öğrenip gaybdan haber verirler. Sıradan insanlar, onu veli sanıp dinden çıkarlar. 

Ama mümin “O Allah‟ın nuruyla bakar.” hükmünce kahinliğin kâfirlerin harika hâlleri 

(istidrac) olduğunu irfanın nuruyla anlayıp “…Hak geldi, batıl yok oldu…” anlamınca 

himmet nuruyla onun ateşini söndürür ve devini yakarlar. Amelini hükümsüz bırakırlar. 

Ama nuru zayıf olanlar etkilenir ve bağlanırlar. Velilik makamına erişmek nerede? Daha 

gaybü‟l-cin âlemine girip şeytanı görmeyenler nereye ulaşır? Yani daha emmareden 

levvameye varmayanlar arada 5 makam daha varken nasıl kâmil nefislik iddiasında 

bulunur, ehil olan bilir.  

   

177. beyit  

    ـهقٙ ٤ًهق قنٌفٖ ته تا٣ى٣ك

    ٗ٘ي قانق او قنٕٝ اٝ ٣ى٣ك                  

Mana: Sözde Bayezid üzerine eksiklik arar. Ama Yezid onun içinden utanır. Her ne kadar 

o eksik ve şeyhlik taslayan kişi Bayezid‟in eksiğini tutup kendini kıymetli gösterir ve hâl 

makamında dönemin Cüneyd‟ine görünmeyi düşünürse de içine baksan  makam sevgisinin 
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(hubb-ı riyaset), dünya isteğinin, şehvetlerin zevkiyle dolmuştur. Yezid yezidlikle onun 

heves dolu kalbinden utanıp kendi küfrüne alışır.  

   

178. beyit  

  چٕٞ ت٠ٍ ات٤ًِ اقّ نٟٝ ٍٛد

  تً تٜه قٌر٠ ّٗا٣ك قاق قٌد   

Mana: Nice insan yüzlü şeytan vardır. Her ele el vermek olmaz. O şeyhlik taslayan 

görünüşe ait (hakiki olmayan) şerle taklit eder. Ama kalbi şerin hakikatinden habersiz, 

şeytan dostudur. Birçok veliliğe layık yüce ahlaklı ve temiz kilden iyi çalışır nesnenin 

vücudunun ve sade gönüllerinin yollarına çalı olup menzilinden şaşırtıp şeytanlık ederler. 

Kendilerinin ruhu cahillikle ölmekle velilerin tamamını en çok da nebileri ölü zannedip 

“…Hayır, onlar diridirler…”, “…Elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız…” ayetleri 

“Müminler ölmezler.” ve “İşlerinizde şaşırdığınız zaman kabirdekilerden yardım 

isteyiniz.” hadislerinde kâmiller yani evliyalar kastedilmişken ve bu manayı (ifade eden) 

eser ve hadisler çokken Muhyiddin Arabî ve Mekkeli Ebû Tâlib gibi sultanlar, “Ricalin bir 

kısmı mukaddes (temizlenmiş) ruhludur.” derken “Onlar öldükten sonra ruhları tasvir 

olunan nur olup halkın arasına karışıp hizmet ederler.” derken bunları âlem ederler ve ölü 

sanıp ölüden ne feyz olur diye maddi manevi nimetlerden uzak kalırlar. İnsanın hakikatini 

bilmediklerinden ve insanı bu suret sandıklarından bu böyledir. Ruh bahsinde olduğu gibi 

“Allah, onların kalplerini mühürlemiştir…” ayetine nail olup eşkıya zümresine katılırlar. 

Bilmezler ki salik fenafillah olunca kendi sıfatları gider nefsin cahilliği yerine Allah‟ın 

kudreti (Kudretullah) gelir. Öyleyse Bekabillah olanların idaresinin kesilmesi Allah‟ın 

sıfatlarının kesilmesine çıkar. Ahmaklıklarının çokluğundan, falan velinin mezarını birkaç 

gün hiç olmazsa tecrübeyle alışkanlık edeyim. Bazı dua ve ikramlar edeyim. Yahut 

kâmiller, kitaplarının her beytini İlahî kadehler yapıp (onlara manalar) şarabını 

doldurmuşlardır. Birkaç gün kitaplarını eğlence edeyim. Kalbime o mezardan veya 

kitaptan zerre kadar zevk gelirse alışkanlık edeyim. Olmazsa inkâr yine hazır nesne demez. 

Hatta Hz. Şeyh vefatlarından önce “Şimdiden sonra feyzi asıl bizden isteyin. Çünkü 

hayattayken dost, evlat ve kesretle ilişkim vardı. Can kuşum beden kafesinden ve ten 

yuvasından uçtuğu zaman kutsal ruhumun nuru amelle beraber gider. Kudret elinde 

olurum. Siz benden isteyince ben de çok bağışlayıcı olan Allah‟tan isterim. İstek „…O‟na 

yaklaşmaya vesile arayın…‟ tıbakınca vesile olup teslim ve inancınız kadar size feyz 

veririm.” dedi. Şahidim Allah‟tır, şimdi öyle oldu. Sakın böyle münkirlerin nasihatlerini 
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tutmayasınız. Çünkü kâmil ölmez, belki isim ve sıfatlarının tevhidini (birliğini) yok eder. 

Tevhid-i zatta (Allah‟ın birliği) bulunanlar Allah‟ın zatıyla varlık bulup âlem ve âlemin 

varlığını kuşatır, tutar ve açarlar. Fakat insanlıklarıyla değil. Nitekim baştan insanlıkları 

yoktu. Yine birlik ateşiyle (nar-ı vahdet) yok edip, sıfatları varlığı resminden geçip hayy-ı 

kayyum hayatıyla hem ebedî olurlar hem de idare etme hakkı ellerinde olur. İşte bu 

karanlık ve bulanıklık ayıbını ve perdeyle örtünen hayırsız kişilerin kavmi bu hâlleri 

kaldırıp ruhani, nurani ve kedersiz olan temiz varlığın hâllerini nasıl anlar? Amaç zarar ise 

cahilliği ve duymadığı yeterken acep nasıl inkâr eder? Büyük evliyalara istekte bulunan 

gençlere lazımdır ki “Sureti pire ulaşamazsa da hayatında diyeceği sözü bizim için yazıp, 

koyup gitmiştir.” diye ruhuna teslim ve çabayla yönelir.  Elbette o pirin ruhaniyeti ona 

yönelme ve inancı ne kadarsa o âlemde ruhani feyzi ve rabbani ilmi saçıp talibin esasını ve 

ruhani parçalarını mizaçla ilgili kederlerden o kadar temizler ve parlatır. Anne aslan 

yavrusunu nasıl beslerse öyle besler. Öyleyse iddiacılara yönelip kendini çöle atma. Eğri 

yayın oku amaçlanan hedefe ulaşmaz. Son pişmanlık fayda etmez ve kederi gitmez. Mutlu 

müridin, pirine isteği ve teslimi sağlam olur. 

   

179. beyit  

   واٗي ٤ٔاق آٝنق تاٗي ٝٗل٤ه 

                       ذا كه٣ثك ٓهؽ نا إٓ ٓهؽ ٤ًه                            

Mana: Kuşları aldatsın diye avcı ıslık öttürür. Kuş tutucu yani iddiacı bazı velilerin ilmi 

tabirleriyle ıslık çalıp gönül kuşuna talip olanı avlar ve kendi insaniyet kafesinde alçak 

dünyanın çekirdeğine/tanesine aldanıp hapsolduğu gibi o güçsüzün de ömrünü değirmen 

eşeği gibi şaşkınca geçirtir.  

   

180. beyit 

 قٌرها ٍٓپانظى قنقٌد پ٤ه

اٌد ٝـث٤هپ٤ه ؼٌٔد ًٞػ٤ِْ                             

Mana: Elini pir elinden başkasına emanet verme. Öyle pir ki her şeyden haberi olsun ve 

herşeyi bilsin. Yani bir pire mürit ol, o pir bütün İlahî makamları, ahiretle ilgili saygıya 

layık olan şahısları (Hazerat-ı gaybiyye), beşerî ve İlahî varlık mertebelerini tek tek 

seyredip ilimleri öğrenmiş olsun. Kalbi korku ve ümit (havf u reca), sıkıntı ve ferahlık 

(kabz u bast) geçirip yokluğa (fena) düşürsün.  
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Temiz Pîr Hakkında 

181. beyit 

      ٤ِؿ ًثٞق پ٤ه ٣ؼ٠٘ ٌٓٞپ٤ك

تكإ اٟ ٗاا٤ٓكٓؼ٠ٔ٘ ا٣ٖ ٓٞ                  

Mana: Şeyh kılı ak olan pirdir. Ey ümitsiz, bu kılın manasını bil. Yani şeyh kılı ağarmışa 

derler. Kılın ağarmasıyla kasdolunan nedir bilmezler ki.  

   

182. beyit  

 ٍٛد إٓ ٟٓٞ ٤ٌٚ ٍٛر٠ اٝ

 ذا وٍٛر٠ اَ ٗٔاٗك ذان ٓٞ 

Mana: O siyah kıl onun varlığıdır. Sonunda varlığından bir kara kıl kalmasın. Yani siyah 

kılla kastedilen beşeriyetin boş karaltısıdır. Kara gün yüzüne doğup sahibinin bahtını ve 

yüzünü kara eder. Şeyh kibrin uğursuzluğu ve beşeriyetin karanlığından bir kılı kalmayana 

derler. Belki bütünlüğü ezel güneşinin ışığından tel tel ruhani nura dönsün. Ancak 

filozoflar “Kıl aklığı soğukluk ve balgamdan olur.” derler. Hiç balgamdan Allah‟ın nuru 

doğar mı? Gelelim ne zaman dedikodu aklığından geçip kalp kılını sevdadan sanar ve bunu 

fenayla yıkayıp ağartırsan o nurla kalp gözü açılıp o eşyanın hakikatlerini görürsün. Fenanı 

da yok edip baki ile beka bulursun. Ölmeden kurtulup toprağın inci, kabrin mezar olur. 

Beşerî vasıflar gidip Allah‟ın göründüğü yer ve mutlak varlığın sebebi ol. Sakalın siyah ya 

da beyaz olması önemsiz kalır, varlığın Hak varlığı olur.  

   

183. beyit 

إٓ ٟٓٞ ٤ٌٚ ٝٔق تّه ٠ٍٛر  

ٌه ٟن٣ُ ٝٓٞ ٤ٍٟٗد إٓ ٓٞٓٞ  

Mana: O kara kılla beşeriyet karanlığının sıfatı kastedilir. Yoksa sakal kılı, baş kılı değil. 

Kıl aklığı sadece örnektir.  

   

184. beyit 

    ػ٠ٍ٤ اٗكن ٜٓك قآنق ٔك ٗل٤ه

ٓا٤ِف٤ْ ٝپ٤ه  گّرًٚٚ ظٞإ ٗا       

Mana: “Şüphesiz ben Allah‟ın kuluyum. Bana kitabı (İncil‟i) verdi ve beni kıldı…” ve 

benzeri ayet hükmünce İsâ (a.s) beşikte “Daha yigit olmadan “Biz şeyhiz ve piriz” diye 

yüz söz söyler. Yani İsâ peygamber, daha üç günlük masumken beşikten “Ben Allah‟ın 
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kuluyum, bana gökten kitap indi, beni özel peygamber kıldı.” diye haykırdı. Şeyhlik, 

mürşitlik peygamberliğin temelidir. Diğerlerinin şeyhliği peygamberin halifeliğinin 

hizmetidir. Allah kimi özel ilmiyle şereflendirdiyse yaşlı veya genç olsun mürşit odur. 

Sözü, işi ve hâli tümü Allah‟ındır. Suretine aldanıp kitaplarda yazılmamış ilminden 

mahrum olmayagör. Pirlik, kalbin Allah‟tan nur almasıdır. Kılın balgamdan ağarması 

değildir. Belki nefis ve beden de nuru kalpten yakar. Hane ortasına mumlu fitil dikilse 

etrafından karanlık kalkar. Kalbi Allah‟ın nuruyla dolana bedeninin ve sakalının karalığı 

zarar etmez.  

   

185. beyit  

        چٞ ٠ٌ٣ ٟٓٞ ٤ٌٚ ًإ ٝٔق ٓاٌد

ٓوثٍٞ ـكاٌد٤ٍٗد تهٟٝ ٤ِؿ                   

Mana: Bir kara kıl bizim sıfatımız olduğu için kimde (kara kıl) yoksa şeyhtir, Allah‟ın 

sevdiğidir. Bizim kendi karalığımız batını (içi) gören gözümüze perde idi. Gitsin, hem piriz 

hem sevileniz. Çünkü Allah‟ın eşyalardaki birlik tecellisinden (Vâhidiyyet) ve birlik 

sırrından (sırr-ı ehadiyyet) bizi uzaklaştıran odur     

 

186. beyit  

 چٕٞ تٞق ٣ُٞٓ ٌپ٤كان تاـٞقٌد

 اٝٗٚ ٤ِفٍد ٝٗٚ ـاْ ا ٣ىقٌد

Mana: Kılı ak olsun ama kendisinden çıkmamış olsun. İkinci doğum (vilâdet-i sâniye)
1050

 

ile doğmamış olsun. Masivanın temiz varlığı Allah‟ın varlığında perişan olmasın. Sakalı 

ağarsa ölümlü pir de olsa ne şeyh ne de Allah için özeldir.  

  

187. beyit  

  پ٤ه په ػوَ تاِك اٟ پٍه

           ٗٚ ٌپ٤كٟ  ٟٓٞ اٗكنن٣ُ ٌٝه          

Mana: Oğul, pir başında sakalında kıl aklığı olan değil aklı temiz olandır. Yani pirlik akıl 

nuru ve ilimle varlığını geçici kılıp o nurun sahibiyle beraber olmak ve beka (ebedîlik) 

bulmaktır. Bunun belirtisi yüzüne bakınca duraklamadan aklına Allah gelmesidir. Bu 

belirti o nurun gereğidir. Yoksa bu çamurdan yaratılan beden ve cisim Allah‟tan uzaktır. 

                                                           
1050

 Vilâdet-i sâniye: …rûh-ı hayvanînin hayat bulduğu doğum… Mustafa Uzun, “Can”, Türkiye Diyanet 

Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 7. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993, s. 139.    



373 
 

Bütün kötü sıfatlarını güzel ahlaka döndürüp görünüşte (zahirde) Allah‟ın ipine ( 

mu‟tasım-ı bi-hablillah) ve içinde (batında) Allah‟a tutunana (mu‟tasım-ı billah) batınî 

kıblesi sırf zat (zat-ı baht)
1051

 olsun ve gözü mutlak zattan ayrılmasın. Zahirde zerre kadar 

İslam şeriatine uymayan sünnet veya farz durumu ve sözü olmasın. Cismi şeriatte, aklı ve 

ruhu tarikat ve hakikatte, sırrı tamamen kavuşmada olsun. İki cihanda  Allah‟tan başka 

arzusu olmasın. İlim yönüne eksiksiz uysun. Keşif durumunu gizlesin. Her talibin 

mertebesine göre irşad etsin. Yeni başlayana bitirenin terimini/sözünü söylemesin. Gönül 

almaya önem versin. Özellikle Allah sevgisiyle divane olanları, aşk ehlini ve kalplerin 

erbablarını incitmekten sakınsın. Daima kendi kusurunu görüp o gördüğü acz ve şaşkınlığı 

lütuf ve kereme hastalık bilip korunsun. Bütün saliklere bundan iyi ümit yeri yoktur, 

dediler. Böyle olanlar maddi eğilimlerin bulunduğu mertebenin (akl-ı ma‟aş) hayallerinden 

vazgeçip, arınıp akl-ı küll âleminde gezinsin. Yoksa kalbi karayken sakalı ağaran mürşit 

olamaz.   

Taliplerin Doğruluğu Hakkında 

188. beyit  

 چٕٞ ًى٠٘٣ پ٤ه ٗاوى قٍ ٓثاَ

 ٌٍد ٝن٣ىٗكٙ چٞ آب ًَٝ ٓثاَ     

Mana: Pir seçerken nazik gönüllü olma. Gevşek ve ağır olup su ve toprak gibi dökülücü 

dağılıcı olma. Yani sen dünya tarlasında güzel bir timsahın lokması için yaratılmış 

tohumsun. Varlık sedefinde tek tohumun hizmetinde doğrulukla durup nefs-i emmare 

üzerine dik durmayınca yaratılmışın ve nefsin nokta koymasından başını kurtaramazsın. 

Eğer biçimsiz ekin gibi gevşek olursan ve yatmaya meyledersen ibadetinin sermayesi ve 

tohumu saçılır ve boşa gider. Eğer su gibi bozuk meyille her aşağıya akarsan “(Allah) 

Adem‟i kendi suretinde yaratdı.” müjdesinden mahrum olup akarsu gibi suret bağlamakta 

kalırsın. Hakikat yolunun talibi ve birlik sırrının mülazımıysan varlık damlasını birlik 

(vahdet) denizine ulaştırmış bir kâmili kendine ayna edip orada iyi ya da kötü şeklini 

göresin. Fakat onu kendinle karşılaştırmayasın. Ona kibir, inat ve naziklikle karşı 

koymayasın. Faydasız ve gevşek olmayasın. Sonunda onun kutsal nefesi içine işleyip seni 

hakikatinden haberdar edip senlikten kurtarsın.   

 

   

                                                           
1051

 Zat-baht: Alem-i ıtlak, alem-i lahut, alem-i la-taayyün. bu mertebede varlık her türlü isim, sıfat ve 

hükümden münezzehtir. Buna mertebe-i ahadiyyet de denir. Ayrıntılı bilgi için bkz. İhsan Kara, a.g.e., s. 521. 
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189. beyit 

ذ٤ٍِْ ِٞ چٕٞ ًهكر٠ پ٤ه٤ٖٛ   

 ٛٔچٞ ٠ٌٞٓ و٣ه ؼٌْ ـٙه نٝ                

Mana: Pir olarak kabul ettiğin kişiye teslim ol, sakın gafil olma. Hz. Musa gibi Hızr‟ın 

emri altında git ve yürü. Yani Hz. Musa Mecma‟ul-Bahreyn (iki denizin birleştiği yer)‟de 

Hızr‟la buluştuğunda “Sana tabi olayım, hizmet edeyim. Sen de bana Allah‟ın öğrettiği 

ledünni ilminden öğret.” dedi. Hızr dedi ki “Uyamazsın, bilmediğine itiraz ettiğin için 

amelime tahammül edemezsin.” Musa “Sabrederim.” dedi. Bu kıssa Kur‟an‟da vardır. Sen 

de denize ait bir şeye yani zahir ve batın ilmine sahip vaktin Hızr‟ına teslim ol, emrine 

“Nasıl ve niçin?” deme. Sonunda Musa gibi gaybı keşfedesin. Buradan duyuldu ki şeriat 

âlimleri hakikat âlimlerinin eksikliklerini görürler. Hayra yormak daha iyiymiş. Hz. 

Musa‟nın inkârı her ne kadar şere ve Tevrat‟a uygunsa da Allah‟ın izni ve isteğine uygun 

değildi. Anlaşılan bu ledünni ilminin sırrı “Ümmetimin âlimleri İsrailoğullarının 

peygamberleri gibidir.” buyuran Hz. Muhammed Mustafa‟nın ümmetinde de vardır. 

Anlaşılan bu sır olunca ilimle amel idip gündüz oruç tutan geceyi uyanık geçiren, 

vakitlerini bölüp sabah akşam zikreden toplulukta olsun. Haram helali seçmeyip çekingen 

mizaçlı olup meyil seline karışıp müslümanlığı (urve-i vüska/sağlam kulp) elden bırakıp 

bölünmüş gibi her çöpe yapışan da olmasın.  

   

190. beyit  

      ا٣ٖ نٌٞالٕ ٤ٔ٘ه ناو ًٞ

 ٍٓرٔغ ـٞاٛ٘ك اٌهاك٤َ ـٞ 

Mana: Bu gizli sırları söyleyen hak elçileri İsrafil gibi işiten isterler. Sonunda bedava fetva 

versinler. Şeriat ve tarikat meselesini yaysınlar. Zorluğunu çözsünler. Yani İsrafil suru 

ağzına alıp suru üflemekle kıyamet koparmaya ne kadar (zamandır) hazırdır. Bu mürşitlere 

de senin varlığının kıyametini koparıp “Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır…” 

meydanına seni iletmek için hazır bir sen isterler. Ağzına telkinle İlahî isimlerin üfürüğünü 

koyup emrettiği zamanda üfüresin. Sonra himmet et. Zamanın İsrafil‟i olup dünyadan 

adalet alan emredecilerin (emmare-gan) başına kıyamet koparasın.   

   

191. beyit   

  ٗفٞذ٠ قانٗك ٤ًٝهٟ چٕٞ ِٜإ 

    ت٘ك٠ً ـٞاٛ٘ك او اَٛ ظٜإ       
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Mana: O hakikat padişahları, büyüklük ve kibirlilik yaparlar. Padişahlar gibi dünya 

halkından kulluk isterler. Yani ehlullah Allah‟ın Mütekebbir (Allah‟ın büyüklüğü ve 

azameti) ismiyle mayalanmış ve azametine sahip olmuşlardır. Onun için dünya 

padişahlarına tenezzül etmezler. Talipden inancında samimilik, kalp temziliği (sıdk), can 

ve malını verme görmeyince sırlarına ortak etmezler.  

   

192. beyit 

 ٠ً نٌاٗ٘ك ا٣ٖ آاٗرها ترٞ

           ذاٗثا٠ِ پُ ِإ ناًغ قٝذٞ          

Mana: Ruku‟ eden gibi hizmetlerinden boyun iki kat olup, sevgilerinin kemerini ortalayıp, 

emirlerini farz bilmeyince ibadet ve irfan emanetini nasıl sana ulaştırırlar.  

  

193. beyit          

 ٠ٗ ًكا٣اٗ٘ك ًى ٛه ـكٓر٠

ن ّٓ٘ر٠ ّٝ  او ذٞ قانٗك اٟ ٓى

Mana: Ey yalancı, fakir değiller ki hizmetlerinden dolayı sana minnet duysunlar. Yani 

onlar diğerleri gibi Allah‟tan başka hiçbir şeye muhtaç değillerdir ki senin minnetinden 

utanç duysunlar. Onlar çok azizlerdir.      

   

194. beyit  

 ذا اقتٜاِإ تعاًٚ ٗآٝنٟ

           او نٌاُرّإ چٌٞٗٚ ته ـٞنٟ        

Mana: Edeplerini yerine getirmediğin müddetçe onların elçiliklerinden nasıl yemiş yersin? 

Yani hizmetlerin eziyetin beyanını kabul etmeyince onların haberlerinden bir şey 

kazanmazsın. Kısaca edep, kendi isteğini bırakıp mürşit rızası bulmaktır. Ahır köşesi 

mürşidin emriyle irfan (manevi ilim) evi olur. Yani mürşitten feyz istersen dost ol, yük 

olma; kelepçeye düşürme, gücün varsa yükünü götür, evliysen riyazet et, mürşit kapısında 

bekarsan oruç, yemek ve elbiseni istişareyle yap, verdiğine kanaat et, fazla edinme, vakit 

ve mallarını israf etme, istemediğiyle tanışma/istemediğinden haberdar olma, neşelendiği 

ve incindiği yeri duy. “…fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten 

çekinmez…” anlamınca o mürşit sana gerekmezini demeye utanır. Yalnız sen gizlenip 

utanırsın. Kısacası köle gibi kendi hazırlığını bırak hemen dediklerini yap; hatta izzetlimiz, 
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“Dervişe verilenden fazla yemeği helal akçesiyle alsa tarikatte hainliktir ve haramdır.” 

emretmişlerdir.  

   

195. beyit  

    ٛه اقتّإ ٠ً ٠ٔٛ آ٣ك پٍ٘ك 

  ًآ ٓكٗك ا٣ّإ و ا٣ٞ إ تِ٘ك   

Mana: Her edep onlarca ne kadar beğenilmiştir? Onlar yüce köşkten gelmişlerdir. Yani 

onlar, olgunlukla olmayınca herhangi bir hizmeti beğenmezler. Çünkü onlar arşın yüce 

İlahî âleminden gelmişlerdir. Orada Allah‟a en yakın melekler (Kerrûbiyyûn) de hizmet 

edemez.  

   

196. beyit  

   قٍ ٗڭٚ قان٣ك اٟ ت٤ؽأالٕ

        قن ؼٙٞن ؼٙهخ ٔاؼة قالٕ               

Mana: Ey meydana çıkmayanlar, bir şeyin iç yüzüne bakan ve kalp sahibi olanlar 

huzurunda gönlünüzü inkâr ve vesveseden koruyun. “Onlarla doğru dürüst otur. Çünkü 

onlar kalplerin casuslarıdırlar (kalplerden geçenleri bilirler).”. Onların Allah‟ın 

işitmesinden alınmış bir kullukları vardır, onunla işitirler ve kedere düşerler. Şimdi huzur 

ve gıybetlerinde zahir ve batınınızı gereksiz şeylerden koruyun ki nefesleri ile pek hoş 

olasınız. Çünkü ehil demek kalplerinin aynasından başkalarının kiri gidip gayb ve içle ilgili 

resimleri ve gaybla ilgili suretleri aynalarına aksedip açıkça görürler ve kalbi hastalıklı 

münkirleri, hilekârları, yüze dost olanları bilirler. Herkese yüzüne göre tabanca (tokat) 

vururlar, demektir. Yani sakın senin davranışında, sözünde yalan ve kötülük görmesinler. 

Sonunda  “…doğrularla beraber olun.” hükmünce amel edip seninle olsunlar. Sakın ki 

onların reddi Allah‟ın reddidir. Saadet istersen hizmetlerinde gerçek sabah aydınlığı gibi 

saf kalpli ol. Sonuçta saadetin güneşi doğup alnın açık, yüzün ak olsun. Beytullah (Allah‟ın 

evi) olan kalbinden Allah‟tan başka şeyleri düşünme hırsızını sür. Şüphesiz fenerin içinde 

mum olmasa dışarı ışığı çıkmaz. Onlar sende nur görmeyince kalbinin karanlığını bilirler. 

Başıma kakmadılar diye gururlanma. Talib için terbiyenin aslı Allah‟ın her yerde olduğunu 

bilip uykuda ayağını uzatmaktan sakınmaktır. Tuvalette utanıp başını aşağıya salıp, gözünü 

yumup sükûtla oturmaktır. Böyle terbiyeyla sakınan Allah‟ın gerçekten de huzurunda olan 

sonucu görür demişler.  
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197. beyit  

پُ اَٛ ذٖ اقب ته ظاٛهٌد                                                    

         پُ اَٛ قٍ اقب ته تاٍٚ٘د    

Mana: Ten ehli önünde terbiye bellidir. Allah onlara batın gözü vermemiştir, gizli ayıbı 

görmezler. Ten gözüne insanların iç yüzlerini görmek verilmemiştir. Sonuçta insanlar 

birbirini incitmesin ve utandırmasınlar. Ama gönül ehline zahir ve batın parlaklığı da 

birdir. Şimdi onların katında zahir hâllerinde ve kalp evinde edepli olmak gerek. Gelelim 

Allah‟ın aynasından terbiyeye. Utanma lazım olunca  “…Hiçbir sırrınız gizli kalmaz.” olan 

Allah‟ın her yönde ve her mekânda yönsüz ve mekânsız var oluşu ilim ve kuşatma, 

gözetme, duyma ve görme nedenlerince senin onun huzurunda olduğuna karar verilmiştir. 

Zahir ve batınını bilen ve kuşatandır. “…Allah, kalplerinizdekini bilir…”e uygun olarak 

senin kalbine “…evimi temizle…”ye uygun bir biçimde “evim” dedi. Sonunda şirkin 

pisliğinden, kibir ve riya hevesinden, gurur pisliğinden ve başkalarının aldatıcı 

vesvesesinden sakınıp “…Artık putlara tapma pisliğinden kaçının…”, “Heva ve hevesini 

Tanrı edinen kimseyi gördün mü?” manasından korkup mecazi sevgililer fikri yani yabancı 

suretiyle ve toprağa benzer duvarla aldanıp kalbinin Ka‟besini bu resimler ve perhizle 

puthane ve hayalî şekillerle ömrünü efsane yapma. Çünkü “…Nereye dönerseniz Allah‟ın 

yüzü işte oradadır…” ayetine iman ettin ve kuşatan, duyan, gören ve gözeten isimlerini iyi 

bildin. Onun kulluğunu onu görür gibi yap. Mesela namaz, zikir ve tilavette niyetin 

doğruluğuyla, huzurla ve alçak gönüllülükle terbiyeli ol ki namaz müminin mi‟racıdır. Zikr 

ve tilavet Allah‟la konuşmaktır. Secde ettiğin yerden gözünü ayırma. Yani kendini görme, 

belki daima aslının toprak ve meni olduğuna bak ki şeytan özünü gördüğü için ve toprağa 

bakmayıp inmediği (tenezzül) için ümitsizlik ve mahrumiyet ateşinde yandı ve “…beni 

ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın.” dedi.             

   

198. beyit  

ـكا و٣ّإ ٜٗاٗها ٌاذهٌد                                                      ٠ً   

ن ٗاظهٌدئواٌٗٚ ا٣ّإ تهٌها     

Mana: Allah onlara batın gözü verdiği için onlardan gizli nesneleri nasıl örtsün? O nurla 

kalpleri bilirler.  
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199. beyit  

 ذٞ تؼ٠ٌٍ پُ ًٞنإ تٜهظاٙ

  تاؼٙٞن آ٠٣ ٠ّ٘ٗ پا ٣ٌاٙ       

Mana: Sen mansıbdan (memuriyet) dolayı körlerin önünde aksini (tersini) yaparsın. 

Huzurla gelip ayak altında oturursun. Yani dünya beyleri ve büyükleri önünde edeple 

oturursun, beni esirgeyip mansıp versinler diye onlara uyarsın ve saygı gösterirsin.  

   

200. beyit  

   پُ ت٤٘ا٣إ ٢ً٘ ذهى اقب

اوإ ًّر٠ ؼطة ٗان ِٜٞاذها                     

Mana: Ama gözü olanlar ve düşüncesi kuvvetli olanlar önünde edebi terk edersin. Onun 

için şehvet ateşine odun oldun. “Benim sevdiğim kullarım benim gözümle görür.” derken 

onlar nazarında edepsizlik ve ihanet ettiğin için şehvet cehennemine düşüp cehennem 

kibriti olursun.  

   

201. beyit  

 ت٠ اقب ًلرٖ ٌفٖ تاـاْ ؼن

 قٍ ت٤ٔه اٗك ٤ٌٚ قانق ٝنم         

Mana: Allah‟ın özeline edepsizlikle söz söylemek gönlü öldürür, can ve gönül sayfasını 

karartır. Kişiyi bilmeyip de biliyormuş zannettirir (cehl-i mürekkeb). Karalama kâğıt yazı 

kabul etmediği gibi velileri incitmek kalbin rahatlık ve irfan yeteneğini yok eder. Nasihat 

etki etmez. Sakın edepsizlikten ki onların reddi Allah‟ın reddidir. Amellerini boşa 

harcama. Allah sahabelere “Dostumun (Hz. Muhammed) sesinden sesiniz yüksek olmasın. 

Yoksa ameliniz boşa gider.” dedi. Ayette “Seslerinizi, Peygamber‟in sesinin üstüne 

yükseltmeyin…işledikleriniz boşa gider…” buyurur. O hâlde derviş sözünü mürşit katında 

ölçülü ve söylemek gerek.  

   

202. beyit  

 او ـكا ظ٣ْٞ ذٞك٤ن ٝاقب

   ت٠ اقب ٓؽهّٝ ًّد اوُطق نب            

Mana: Yardım ve edebi Allah‟tan dileyelim. Edepsiz (kişi) Allah‟ın lütfundan mahrum 

oldu. Yani gece gündüz oyalanıp saygın kişilere layık hizmet isteyelim. Allah‟a özel 
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(kişiler) nazarında edepsizlikle mahrum olmayalım diye yolun (tarîk) yabancılarından 

uzaklık isteyelim.   

 

203. beyit  

اِد تكت٠ اقب ذٜ٘ا ٗٚ ـٞق نا ق  

   تٌِٚ آذُ قنٛٔٚ آكام وق          

Mana: Edepsiz yalnız kendini yaramaz tutmadı. Belki cümle âleme ateş vurdu. Küçük bir 

hikâye vardır. Bir edepsiz bir vilayete yeter, bütün halkının şan ve şerefinin eksikliğine ve 

rezilliğine sebep olur. Kargayla bülbül sırdaş ve yoldaş olamadığı gibi hakikat bülbülünün 

de belirtisi karga ve karga sıfatlı dünya çöplüğünde leş yiyenlerden uzaklık ve sabitlikmiş. 

“Gözü yabancıya (na-mahrem) bakmasa güneşin yüzü toprağa sürülmezdi. Her ağaç dalı 

ve ağaç meyveyle dolu, edebinden önüne baktı.” Edep kimde varsa ilim, vakar, korku, 

dehşet, alçak gönüllülük; hırsı, kini, sövgüyü, hiddeti terk etme, utanma, sabır; kendi ayıp 

ve kıymetini bilme ve başkalarının ayıbına göz yumma onda vardır ve edep tohumu bunları 

meydana getirir, demişler. Çünkü edep nuru karanlık huylarını durdurur. Her kişinin 

tarikatin edebine uyması bütün güzel huyları biraraya getirdi ve bütün kötü huyları 

engelledi. Ve demişler ki edepsiz söz söyleyen ve durumlar yaratanlardan hayvan daha 

iyidir. Diliyle gönül yıkmaz, sadece köpekle yoldaş olur. Demişler ki herkes içinde huyuna 

ve ameline göre bir görünüş bağlamıştır. “…siz bölük bölük gelirsiniz.” gününde o 

görünüşte toplanır (haşr). İşte surete aldanıp her insan görünüşlüyü insan sanma. 

Arkadaşına ya da edep ve huyuna bak. Edepliden ve edepsizden edep öğren. “Ama 

“(Edepsizle) arkadaşlık kişiye tesir eder.” büyük hadisinden kork ve onunla arkadaş olma. 

Çünkü yüzsüzlük, edepsizlik ve münkirlik bulaşıcı bir hastalıktır.  

   

204. beyit  

ٌٝدٛهًٚ ٗآهقٟ ً٘ك قنناٙ ق          

اٌٝد        نٙ وٕ ٓهقإ ِك ٗآهاق       

Mana: Kişi dost yolunda alçaklık eder, kişilerin yolunu yağmalar ve münkir edip yolundan 

alıkoyarsa alçaktır. Allah yolunun salikleri arasına kalın kumaş ve elbiseden sufilik 

hazırlayıp ne zamandır hırsız suretli taklitçiler karışır. Nefs-i emmaresi küçük bir fırsat 

bulsa hakikate tam erememişten daha kötü durumlar eder. Velilerin namusundaki eksiklik, 

yollarının şanına eşkıya olur. Allah yolunda onlardan öç öyle alır ki dünyaya geldiğine 

pişman olur.     
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ġeyhi Ġmtihan [Hakkındadır] 

205. beyit  

   ٤ِؿ ناًٚ پ٤ّٞا ٝ نٛثهٌد

 ًه ٓه٣كٟ آرؽإ ًهق اٝ ـهٌد                

Mana: Şeyh önden giden ve yol gösteren olduğu için bir mürit onu sınasa o eşektir, insan 

değildir. Yani ölünün teneşirde ölü yıkayana teslim olduğu gibi mürit de şeyhine teslimle 

kendi varlığını şeyhinde yok edip (fena) şeyhin varlığını tasdik etmelidir. Aksi hâlde bazen 

tasdik edip bazen imtihan etmek insani ruhu öldürür. Böyle ruh, insan değil eşektir.   

 

206. beyit  

  آرؽاُٗ ًه ٠ً٘ قنناٙ ق٣ٖ

 ْٛ ذًٞهقٟ ٓٔرؽٖ اٟ ت٠ ٣و٤ٖ      

Mana: Ey bilgisiz, eğer din yolunda onu imtihan edersen, sen imtihan olmuş olursun. Sen 

yerde o gökte, onun mertebelerinin seyrini öğrenmemişken nasıl sınarsın? Ancak kalpler 

ehline içindeki (batınî) hainliğin açılıp himmetlerinden mahrum olursun. Arifler arasında 

imtihan yoktur, sadece yol arkadaşlığı vardır. Daha yüksek makama ulaşmak için 

yarışırlar. Kimin meşrebi yüceyse herkes onun sözünü dinleyip meşrebinden seyr, şükür ve 

nur alırlar.  

   

207. beyit  

  ظهأخ ظِٜد ً٘ك ػه٣إ ٝكاَ

ا٤َاٝ تهٛ٘ٚ ٠ً ِٞق وإ اكر  

Mana: Cahilliğinin cesareti seni çıplak ve rezil eder. O senin çıplak sanmandan nerede 

çıplak olur? Yani kişinin anlamadığı işlere cesaret ve vekillik etmesi sadece cahilliğini ve 

ahmaklığını göstermesidir. Ama kâmil şeyh halkın sorgusundan korkmaz. O Allah‟ın 

isimlerinin nurlu elbiseleri ve takva cübbesiyle süslenmiştir. O anda senin inkârın seni iki 

dünyada (dünya ve ahiret) çıplak ve rezil eder.  

   

208. beyit  

    آرؽإ ٛٔچٕٞ ذّٕهف قإ قنٝ

ذٕهف قن چ٘إ ِا٠ٛ ٓعٞ ذٞ       

Mana: Şeyhde imtihan, eşyaya etki etmek, onları idare etmek (tasarruf) gibidir. Sen onun 

gibi padişahtan tasarruf etmesini isteme. Yani mürşidin pirini sınaması onda tasarruf ve 
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tahakküm (zorla hükmetmek) gibidir. Kâmil insan yedi ülkenin, yerin ve hükümdarlığın 

padişahıdır. Çünkü yapamadığın işe baş koyup ömrünü boşa harcayıp perişan etme, işini 

bozma. Soru: Bir kimse vilayete ayak bassa kutsal ruhlar onu kendilerine koymazlar. 

Ondan kusur da gelse özür, fena ve gücenme için olur, geri çevirme için olmaz. “Fâni olan 

vasıflarına tam olarak döndürülemez.” hükmünce onlarda yaratılışın ortaya çıkması ve 

beşerîlik korkusu yoktur. “Bilesiniz ki, Allah‟ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar 

üzülmeyeceklerdir de.” tefsirinde velilerin üzerine ve zararlarına korku yoktur. Belki özür, 

ağlama ve yalvarmaları hoş geldiği için ağlamaktır.  

   

209. beyit  

ٚٔ ا٣ٖ آرؽإ چٕٞ آٓكٌد ٌٌٞٝ        

تفد تك قإٓ ًآك ًٝهقٕ وقٌد            

Mana: Bu imtihan vesvesesi kalbine geldiği için onu talihsiz bil. Sana geldi ve boynunu 

vurdu. Yani ansızın imtihan et. “Gayb bilir mi? Fikrimi keşfeder mi? Allah‟a ulaşmış 

mıdır? Şere karşı duruşu var mıdır yoksa her şeyin Allah‟tan geldiğini mi düşünür?” diye 

boş fikir aklına getirirsen bunlar, talihsizliğini gösterir. O vesvese imanının boynunu vurup 

mana çocuğunu yani kutsal ruhu öldürüp, ziyan edip “Kün fekan” levhasından adını ve 

varlığını yok etmeye gelmiştir.  

   

210. beyit  

وٝقچٕٞ چ٘إ ٌٝٞاي ق٣كٟ وٝق      

      تا ـكا ًٖ نٟٝ نا اٗكن ٌعٞق                

Mana: Öyle vesvese gördüğünde çabuk çabuk Huda‟ya ve secdeye dön. Yani kesin bir 

zayıflık sebebiyle böyle vesvese meydana çıksa Allah‟a yönel, yüzünü yere sür, dua 

secdesi kıl ve ağla.   

   

211. beyit  

 ٌعك ًٜها ذه ًٖ او ]ا[ِي نٝإ

 ٠ً ـكا ذٞ ٝا نٛا]ْٗ[ ڭٔإ       

Mana: Secde ettiğin yeri gözyaşından ısla. Ey Huda, “Bu kötü şüpheden beni kurtar ve bu 

yer gök titretici karanlık şüphelerden azad et, pirimi benden hoşnut et, göğsümü temizle, 

bir daha kalbime fikirler getirme. Bunu giderip yerine dert ve aşkını bırak, sonunda helak 

olmayayım diye yalvar. Aksi hâlde iki dünyada mürşidin hakikatine ulaşamazsın. 
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Cahilliğin sana bela olarak yeterken itiraz dahi etme. Her fiili ve sözünü Allah‟tan bil, 

ruhunu ruhuna ulaştıragör. Sonunda iki dünyada ebedî saadete erişeyim.” de.    

Ayıplamaktan Vazgeçme Hakkında 

212. beyit  

ّٖ ٤ٌٗٞ ته ته اـٞإ ٔلا          ظ

     ًهچٚ آ٣ك ظاٛه او]ا[٣ّإ ظلا         

Mana: Göründüğü gibi onlardan size eziyet de gelirse temiz kalpli kardeşler (ihvan-ı safa) 

hakkında iyi düşün. Yani din ve yol kardeşleri sana eziyet etseler onları zalim kendini 

mazlum bilme. Çünkü onlar Allah ehlidir. Her şeyin doğrusunu görüp farkederler. Senden 

layık olmayan duruş ve beğenilmeyen hareket görmeyince (bunları) değiştirmeyi huy 

edinmezler. Elbette şerde veya yolda eksikliğini duyup seni kurtarmak için terbiye ve 

eziyet ederler. Kan tutana kan alan (hacamat eden) gerekir. Ama acısı var diye nasıl çabuk 

helak olur? Şimdi sen de rahatsız ve asi olma. O eziyet kılıcıyla nefis fidanının başını kesip 

cins (aynı çeşitten) meyve aşılamak ister. İki beyit  

  Darbetmek sana nefsinde fazla zarar veremez       

Nefsin sonsuz bir kıblesi olduğu için  

 

Şeyh beynindeki kibir seddini ortadan kaldırır  

Koku almaz onun çünkü (…) var   

Talipsen o hastalığı kendinde bul, kendini kusursuz bilip karşılaşma, kibirle suçu onlara 

atma. Hastalığım olmasa neşterlemezlerdi, diye dermanını iste. Bil ki eğer inkisarda (kalp 

kırıklığında) eziyet, çalı gibidir. Ama varlık bağına, ameline güvenme. Kibir hırsızı 

girmesin, derler. 

  

213. beyit  

  ا٣ٖ ـ٤اٍ ْٝٛ تك چٕٞ ِك تك٣ك

 ٔك ٛىانإ ٣ان نا اوْٛ ته٣ك   

Mana: Bu hayal ve manasız korku meydana çıktığı için yüz bin sevgiliyi birbirinden ayırdı. 

Yani hayaline uyup kendini ayıpsız sanmaktan büyük ayıp yoktur. Bilmediği hâlde kendini 

biliyor zanneden (cehl-i mürekkeb) kişiler ve Allah‟ın nefret ettiği kişiler öyledir. Çünkü 

“Allah bir kulunu sevdiği zaman ayıplarını ona gösterir” hadisince Allah sevdiği kula 

ayıbını gösterir, ayıbını göremeyen Allah‟ın düşmanı imiş. Kişinin kendini iyi sanması 

şeytanın özelliğidir. “Nazar haktır”  hadisince herkese göz değer. “Nazar adamı mezara, 
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deveyi kazana sokar.” hadisince kötü göz adamı mezara, deveyi çömleğe sokar. Ama 

kişinin kendine nazarı çok değer demişler. Kendisini gören kişiler Allah‟la büyüklük 

kavgası edenlerdir. “Büyüklük benim ridamdır, azamet de benim izarımdır. Kim, 

bunlardan birinde benimle iddialaşmaya kalkarsa, onu cehenneme atarım.” hadisince el 

gözü kişiyi kabre sokarsa kendi gözü kişiyi cehenneme sokar. Allah kusurlardan uzaktır ve 

nebiler günahsızdırlar. Diğer insanlar kusurlardan kurtulmamışken ben iyiyim demek 

“Bilmediği hâlde kendini biliyor zannetmenin karanlığı beni kapladı, körüm, aslım toprak 

ve meni; ortalarım günahların taşıyıcısı ve sonum leş iken ben „beni‟ överim. Ahmaklık ve 

sefihlik o kadar olgunlaştı ki bu övgümün anlamının kendimi yermeye vardığını dahi 

anlayamam.” demektir. Görgüsüzlükten daha kötü hastalık kendini beğenmişliktir. Yani 

kendi bilgisini beğenmek, kendini görmek ve kendini göstermektir. Kardeşlerle uyuşmaya 

büyük bir engel olup zıtlık, kin ve ikiyüzlülükle sonu görgüsüz kimse gibi çaresiz olup 

arifler sohbetinden uzak kalır. Kıta  

  Dünyada kusursuz sevgili isteyen sevgilisiz kalır  

Eğer talibe ayıbını söyleseydi her kiminle dost olsa dostum benden iyi deseydi, kendini 

yerseler ayıbımın azını derler çoğunu duymamışlar diye şükür etseydi, öyle olunca dosta 

iltifat etmek, düşmana dost gibi görünmek ve biri hakkında gıybet etmekten kaçınmak gibi 

iki dünyanın kurtuluşunun anahtarı yoktur. Akıllı, düşmanı ne denli sert ve taş gönüllüyse 

yumuşak huylulukla pamuk sıfatlı olsun ki zarar görmesin. Herkesin bildiği gibi top ve 

tüfek, toprak ve saman gibi yumuşaklara etki edemez. Taş gibi mücadeleye dayanan 

nesneyi harap eder. Taş taşa dokunsa parçalandığından diğer ses ve gevezelikle rahatsızlık 

ve rezilliği bildirilmiştir. Herkesin bildiği gibi iki deli bir araya gelse her biri ters yöne 

çektiği için zincir kırılır; uslu olan ardına düşse iplik de kırılmaz. “… sizin (mehirden) 

vazgeçmeniz takvaya (Allah‟a karşı gelmekten sakınmaya) daha yakındır.”a uygun olarak 

düşmanını affet, yoksa “…O hâlde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona 

saldırın, (fakat ileri gitmeyin)…” ile amel edip eziyet ve haddinden fazla kavga etme. Bir 

iş söyle ve gıybetine bir söz söyle ki dost olunca utanmayasın. Barış mümkün olsun. 

Müminin kalbi vahdet (birlik) şarabının kadehidir. Elinde olan yeminini unutup, sövüp onu 

kırma. Kırık cam rastgele bütün olmaz. Sevgi ehlinin yemini kırıp kırmamaktır. Sonunda 

“Ben kırık kalplerdeyim” arkadaşlığını bulsunlar. Yapabiliyorsan eziyet edene ondan daha 

fazla sevgi göster. Kara gönüllü olup durum ve tavırlarında kin, kibir ve kıskançlık 

görmesinler. Kalbini deniz gibi erit. Hakikat ehli “Kişiye kendi nefsinden başka düşman 

yoktur, korkarsan amelinden kork. Kimse kimseye Allah‟ın izni olmadan zarar veremez. 
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Hâlbuki onlar, Allah‟ın izni olmadıkça (o sihirle) hiç kimseye zarar veremezlerdi.”dir. 

Ancak zarar sana ait olursa kinle din bir araya gelmez ve akıllı olan günahkârlara uymaz. 

Altın  kaseyi kırmakla taşın değeri artmaz ve altının değeri azalmaz. Söyleyen işitir, vuran 

vurulur, el üstünde el vardır. Ama sen “… Allah‟ın eli onların ellerinin üzerindedir…” de, 

düşmanı Allah‟a bırak. Âlemin kahretme gücü olanına (Allah‟a) kimse karşı olamaz. Eğer 

ömür sermayesinden fayda istersen uslu dur, deve kadar fayda kazan. Her yerde uslu 

durma ve kazanma. Anlaşma, dağları devirir, kirleri yıkar, günahkârlar sana sövseler 

“…Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.” ayeti ile amel edip 

“…öfkelerini yenenler…” bölüğünün devletini bul. Kısaca, bir tavır takın ki sonra sen 

utanacağına düşmanın utansın. Niyetinin düşmanca imtihanını yumuşak huyluluğun 

pamuğuyla boğazla. Çünkü Hz. Peygamber, “Yumuşak huylulukla müslüman yaptığım  

kişiler, demir kılıçla müslüman yaptığım kişilerden çoktur.” dedi. Düşmanın yumuşak 

huyluluğu ve iyilik parasıyla kul eyle. “İnsan ihsanın kölesidir.”. Bu sözü geçen vasıflarla 

vasıflananların her mücadelesinin sonu faydalıdır. Fakat cahile bu sıfatlar zor işler. Ama 

emin ve şen asla varayım diyenlerin devrin halkından mümkün mertebe uzaklaşıp yalnız 

kalması gerekir. Onların yemininde fesattan men etme imkânsız olduğu için kıskanç 

olanlar, ikiyüzlüler, afyon ve esrar ehli gibi ayrılığın gereği olanlarla arkadaş olma. Çünkü 

kendi nefisleriyle Allah‟ın yeminine uyamayanlar yabancıyla nasıl gider? Nefsini ve 

ömrünü boşa harcayıp canına eziyet edenler vefa eder mi?  

Âlim ve salihin düşmanlık nefsini bilmeyip canını sakınmayanların dostluğundan 

iyidir. Az önce anılanlarda ölçü yoktur. Tercih ipini tutan elden bırakıp kıymetsiz bir ele 

vermişlerdir. Fenleri deliliğe değişip afyon fenine değişmişlerdir, açıklamayı napalım. 

Onların Hakk‟ı kabul nedenleri de buna şahittir. Aklı hâline bırakan selimler ve irfan sahibi 

âlimler sevgi ve düşmanlığı ölçüyle kullanırlar. Yalnızlık da onun için lazımdır. Gerçi 

düşmana dost gibi görünmek, dinlenme ve rahmet sebebidir. Ama bunamış ve bilgisizle 

dost gibi görünmek de çok zordur. Sen aşağıdan aldıkça seni korktu sanıp daha çok sataşır. 

Hemen çare “Zamâne kardeşlerinden uzaklaşmak.”tır ve bu kabulün ortaya çıkışı bazı 

tahrikçilere doğru gelmiştir. Mazur buyrulsun.  

 

214. beyit  

ـٞاٛك ًٚ پهقٙٔ ًً قنقچٕٞ ـكا        

ٚٔ پاًإ تهق        ٤ُِٓ اٗكن ٚؼ٘
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Mana: Huda bir kimsenin perdesini yırtmayı istediğinden dolayı kalbi temizleri ayıplamaya 

yöneltir. Yani Allah bir kimseyi rezil ve rahmetinden uzak etmek istese ona ayıplamayla 

Allah‟ın ehlinin kalbini yıkma isteği verir. Sonunda onları kırık gönüllü eyler. Madem ki o 

kırıktır ve hüzünlüdür, o kıran kişi mutlu olmaz. Talihsizlik el verir. Esma-i Hüsna 

şerhinde kâmiller açık açık anlatmışlardır. Eğer cefaya sebat edip alışırsa arifler ona 

merhamet gözünü yumarlar. Bu hâlde Allah kahrediciliğiyle tecelli edip onu kahreder. “Bir 

kimse âlemin ilmini okusa onda birkaç alamet bulunursa cahilliktir.” demişler. O alamet 

manasız kelimelere alışıp lokmasında haram ve helali seçmeyip “Senin en büyük önceliğin 

ilim taleb etmektir.”de “Emir altında ilim (yapan) herkesin hâlini ve malını tedarik 

etmektir.” derken canını kayırmamaktır ve bu belalar kendisinin uzaklık, gaflet ve 

eziyetine yeterken salihleri ayıplamaya alışmaktır. Herkesin başına buyurulana önem 

vermesi gerek, el kahyalığını bırakması gerek. Niçin yaratıldıysa olurunu görmesi gerek. 

Öyle sürekli ayıplayan, şikâyet ve eziyet eden eksik olmaz. Yine cehennem de boş kalmaz. 

Onun için yaratılmışlar vardır. Kendini onlara katma. Bin ayıplamadan bir zikir ve tespih 

iyidir. “Kemalin alameti gönlün ayıplama ve inkârı bırakmasıdır.” dediler. “Nefsin sana 

yeter.” ve “…Allah de, sonra da onları bırak…”  

   

215. beyit  

 ـكا ـٞاٛك ًٚ پِٞك ػ٤ة ًً

   ًْ وٗك قن ػ٤ة ٓؼ٤ٞتإ ٗلً     

Mana: Eğer Allah bir kimsenin ayıbını örtmek isterse o kişi ayıplıların ayıbına nefesini az 

vurur. Yani (Allah) ona ayıp kapılarını bağlar. Sonunda o kimse dünyada her ne meydana 

gelirse gelsin Allah‟tan bilip kazaya rıza ve Allah‟ın hükmüne vefa gösterir. Sadece 

Allah‟a yönelir ve ona ibadet eder. Yahya Çelebi buyurur  

  Âlem kubbesinde ses yapma 

  Çünkü kişiye ondan söz gelir  

  Olgun her zaman sabırlı ve sakin olur  

  Âlemi olmamış (ham) sesler doldurur  

 

  Evin köşesinde boş bir şarap küpü olursa 

  Sözüne karşılık verir sessiz kalmaz    
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216. beyit  

 ٌرهًٖ ذاته ذٞ ٌرانٟ ً٘٘ك

ا٠٘ٔ٣ ته ًً ٓف٘ك     ذاٗٚ ت٠٘٤              

Mana: Ört ki sana da örtücülük etsinler. Sonunda kahır ve gazaptan korkusuzluk 

görmeyince kimseye gülme. Korkusuzluk bu cihanda kolaylıkla olmaz. İçten ve riyasız 

olanlar dahi büyük tehlikededir. Ancak şu kadar ki kalbini masivadan tamamıyla 

temizleyen içten ve riyasız olsun. Onlar korkusuzluk kapısına girmişlerdir. Yani sen 

diğerlerinden gördüğün ayıpları ört; sonunda senin de suçunu örtsünler. “Ektiğini 

biçeceksin.”dir. Çünkü insan ayıplıdır. Kusur, pislik ve ayıptan uzak durmak Allah‟ın, 

günahlardan kaçınmak nebilerindir. Ekseriya diğer halk düşer ve ayağa kalkar. Yani ayıp 

görürsen durumu düzelt; ayıbsız izzetli ve mertebesi yüksek sadece Allah‟tır.  

   

217. beyit  

 اٟ ـ٘ي ظا٠ٗ ًٚ ػ٤ة ـ٣ُٞ ق٣ك

 ٛهًٚ ػ٤ث٠ ًلد اٝ ته ـٞق ـه٣ك

Mana: O kısmetli can kendini ayıbını gördü. Her kim bir ayıp söylediyse onu kendine aldı. 

Yani nefsini azarlayıp onunla hesaplaşarak desin ki “Nefsim sen de geçicisin, bu ayıp 

sende de bulunur. Eğer fiile gelmediyse de bu şerre, sende de kabiliyet vardır. Düşüncede 

bu hata sende de vardır. Çünkü insanın ayıp, hüner, iyilik ve kötülüğü söz, fiil, düşünce ve 

kalbinden doğar. Bu üçü sende de vardır. Belki onun o ayıbı bağışlanır. Senin başkasının 

ayıbını gördüğündeki (ayıbın) sana döner. Belki senin “…zira zannın bir kısmı günahtır…” 

alametince bu suç olan zannın bağışlanmaz. Bu zan “Kişinin fiili kötü olunca zanları da 

kötü olur.” alametince bu basit fiiller ki bir kökten ayrılan zan üzerinde kalıp sıkıntıda 

olasın. Bu söyleyen el ayıbı sana da Allah tarafından ibreti gösteren bir aynadır. Sonunda 

diğerlerinin ayıbına bağlanmasından ve bakışından korkma. Ne bu gayra uyup gıybet et. 

Din kardeşine halk için niçin şöyle yaptın, deme. Çünkü Hz. Ali, kesrette nasihat başa 

kakmaktır. Fitnesi faydasından fazladır. “Bir kimseye topluluk içerisinde nasihat etmek 

onu azarlamaktır.”  Pis ve inatçı cahile nasihat yalnızken de caiz değildir. Yararsız nasihat 

ziyandır. “Faydalı olacaksa insanlara öğüt ver.” Belki cahile nasihat okun ucundaki parça 

gibidir. İrin yarar vermediğinden başka düşmanlık ve nifaka çeker. Canım kurtuluşa ersin 

diyen kişi nasihati geçmeyene (nasihatten anlamayana) söylemez. Nitekim Hz. şeyhimiz 

Şemseddin (Allahu teala onun sırrını kutlu kılsın) buyurur  

 Mal sahibine nasihat ederdim huzur ehli dedi ki  
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 Ölü bir köpeğe buhur yakman uygun değildir  

Şimdi küfre “ ... Bu Kuran'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki bastırırsınız…”a 

uyarak Kur‟an-ı dinlemeyip kaldırdıkları gibi inatçı ve zevke düşkün de doğru söyleyen 

dostunu ve düşmanını bilmez. Doğru sözü yük sayar. Belki Kur‟an ve hadisi küçük 

görmekle kâfir olur. O küfre sen sebep olursun. Yahut nasihatini tek başına yapsın. 

Kimseye suçundan başka bir şey sorulmaz diye delil koyar, sadece onu zaman uslandırır. 

Ansızın dokunduğun hastaya ölüm yaklaşınca ilaç fayda etmez, panzehir de versen katil 

zehri olur. İşinin ehli doktor hastanın nabzını tutup ölüm belirtisi görünce ilaç da yapmaz. 

Çoklarının bildiği siyah başka boya almaz ve sabunla ağarmaz. Nefsin arzuları 

günahkârların alışkanlığı olur. Alışkanlık beşinci tabiattır. Eğri büyümüş ağaç gibi 

doğrulması mümkün olmaz, ona nasihat hatadır. Huzur, o rahat gönlün ki hakikate tam 

erememişin meşguliyeti ona bağ olmasın. Çünkü zatında olmayana nebiler de iman 

veremez. Ebu Cehl, Ebu Leheb gibi. Beyzavî (r.h) “… suçu kendisini kuşatmış…” 

tefsirinde demiş ki “Kul bir günahtan tövbe etmese bir günaha daha girer. Alışkanlık olur. 

Hatta kalbini kaplar. Kalbi kötü fiilini beğenir. Ondan başka lezzet yok, inanır, yasak 

edene kin duyar. Sonuçta küfür ve yalanla o nur gider. “Sonra Allah'ın ayetlerini yalan 

sayanların sonu pek kötü oldu…”ya uygun olarak son olarak imansız gider. Onun için 

ayete önsöz ekinden “…cehennemlik olanlardır, onlar orada temelli kalacaklardır.”  

buyurur.   

   

218. beyit  

و ـٞق اٟ پٍه ؿاكِ٘ك ا٣ٖ ؼ٤ّاٍ ـِن ا      

    الظهّ ڭ٣ٞ٘ك ػ٤ة ٣ٌكًه               

Mana: Ey oğul, bu halk kendilerinden habersizdir. Şüphesiz birbirlerinin ayıbını söylerler. 

Eğer habersiz olmasaydılar nefislerini bırakıp başkasıyla ilgilenmezlerdi, belki nefislerinin 

ve başkalarının da kusurlarını gidermeye çalışırlardı. Tam hikmet sahibi olan (Allah), 

“İnsanın belası dilindendir.” hükmünce dili daireden çıkmasın ve sahibini belaya 

uğratmasın diye iki katlı kaleye hapsetti. Biri ağız bir de şu surlu kaledir, demişler. Bir 

sussun iki dinlesin diye büyük yaratıcı (Allah) ağızda dili bir kulağı iki yarattı. Fitilin dili 

uzamasa ucunu kesmezlerdi. İlim ve irfanla âlem çırası da olsan yine senin süsün ve 

sevginin ebedîliği susmayladır. O hâlde halk nefislerini unuttukları için birkaç günlük 

ömrünü ve sayılabilen nefsini (Ma‟dudü‟l-nefs) bazen yemek ve uykuda bazen çalışmada 
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veya gıybet ve kötülüklerde geçirip son nefesinde iflas edip nasipsiz kalır. Ahiretteki ceza 

yerinde neye layıksa adaletle bağını görürler.  

Münkirlerin ġeyhi Yermeleri Hakkında 

219. beyit  

 ٛهًٚ تاِك او وٗا ٝوا٤ٗإ

    ا٣ٖ تهق ظٖ قن ؼن نتّا٤ٗإ         

Mana: Kim zina sonucunda doğarsa zina edicilerden olur. Allah‟a dair âlimler hakkındaki 

yanlış şüphe öyledir. Yani âlimler ve şeyhler hakkında kötü şüphe edenler bu ikisidir. 

Salihin oğlu değillerdir. Salihler için dediler ki…  

   

220. beyit  

 ِانب ـٔهٌد ٌٝاُٞي ـث٤س    

ًچا تاِك ٓـ٤س     ًٔهٛاٗها او            

Mana: Adı âlim ve salih ama şarap içen pis bir ikiyüzlüdür derler. Yoldan çıkanlara nasıl 

yardımcı olur? Kendi yolunu yitiren başkasına nasıl yol gösterir? Başını kurtaramayan 

günahkâr eli nasıl kurtarır ve salih eder? Galiba böyle diyenler Hz. Sultanü‟l-Uşşak‟ın 

buyurduğu gibi aşıkların elinde olmadan hareket, titreme, sarhoş gibi bakışlarını ve bazı 

ayıklığa ters düşen durumlarını görüp içmesi kesin haram olan ve terki farz olan şarabı 

içmiş sanırlar. Başka şarap yok sanırlar. “Allah teala hazretlerinin evliyası için hazırlamış 

olduğı bir şarap vardır…”ı  duymayıp İlahî aşk şarabı ki onun meyhanesi ariflerin kalbidir. 

Onu içilmesi aşıkların yolunda farzdır. Çünkü onlara masivayı unutmak farzdır. Bu 

unutmayı hakiki olmayan şarap olmadan kuru zühtle bulmak imkânsızdır. Tatmadıkları 

sabah içilen içkiye ulaşırken  

  O temiz olmayana söyleyin şarapla temizlensin (taharet alsın)a   

uygun olarak hem sersemlik vermeyen hem temiz olan temizleyici şarap göz yaşından 

içilir. Rahmanın bakışından saçılır. Onu, o gözü pis olan sersemlik veren şarapla 

karşılaştırmakla kötülerler. Bu meyhanenin piri temizlenmiş Muhammet Mustafa (a.s)dır. 

Burada bu şarabı içmeyen orada dahi temizleyici şarabı içemez. Nitekim bu pisi burada 

içip tövbesiz giden kişinin orada kevserden içemediği gibi.  

   

221. beyit  

 ا٣٘چ٤ٖ٘ تٜرإ ٓ٘ٚ ته اَٛ ؼن

اٍ ذٍد تهڭهٝإ ٝنما٣ٖ ـ٤  
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Mana: Böyle iftirayı Allah ehli üzerine bırakma. Bu (senin) bozuk hayalindir, kâğıdı 

döndür. Yani bu aklın ermediği yere iftira etme dersi “…zira zannın bir kısmı günahtır…” 

tasdikince kalbinin sayfasına beyazken şeytanın yazdığı karalama, manasız ve karışık bir 

yazıdır. Hayalden mana çıkmaz. Kalp levhanın beyazca yanına bak. Okuyabil ki Allah‟ın 

ehli haram kılınmışlarla perdelilikten kaçar.  

   

222. beyit  

  ا٣ٖ ٗثاِك ٝنتٞق اٟ ٓهؽ ـاى

  تؽه هِىّ ناو ٓهقانٟ چٚ تاى

Mana: Ey toprak kuşu! Kulzüm denizine bir pis bulaşmasından denize ne korku ne de gam 

karışır. Yahut Kulzüm denizi pislikten gam çekmez. Çünkü pislik ona tesir etmez. Yani 

evliyaullahın zatı sınırsız bir denizdir ki bir nesne onu değiştirmez. Mesela bir pisi 

(murdar) denize atsan değiştirir mi? Onlar “Fakirlik yüz karasıdır.”a uygun olarak siyah 

nurdan fena elbisesini giymişlerdir. O Allah‟ın boyasıyla (sıbgatullah) başka boya kabul 

etmeden kalmışlardır. Kâmiller varlığını birlik (ehadiyyet) denizinde gark etmiş ve mahvla 

denizle bir olmuşlardır. Bir pis onun güzel nefsine yakınlaşsa (kendi) aslı ve hakikatini 

değiştirip iğrençliğini giderip temiz ve temizleyen bir nesne olur. Varlığı tesirli o kâmili 

“Allah dilediğini siler…” kaynağından aldığı kudretle pisliğini temizliğe döndürür. Ey 

denizden uzak toprak kuşu! Beşerî âlem ve vesvese ahırının pisliklerinde tavuk ve kaz gibi 

batıp kalmışsın, Kendini sakın. Su kuşu olmadığın için pis gelip pis gidersin. Pisliğin 

yeterken deniz gibi temizleri, arındırıcıları ve fena suyuyla varlıklarını yıkayanları inkâr 

edersin.  

   

223. beyit  

 واذُ اتها٤ٛٔها ٗثٞق و٣إ

 ٛهًٚ ٗٔهٝق ٌد ڭ٤ٓٞرهي اوإ           

Mana: İbrahim (a.s)‟a ateşten ne zarar gelir? Kim Nemrut huyluysa işte ateşten o korksun. 

Hz. İbrahim‟den eser kalmayıp varını hakiki dostluk sıfatında mahv ettiği için ve beşeriyet 

ateşini hakikat nuruyla değiştirdiği için Nemrut ateşinin hakikati değişip ateşken akarsu 

oldu. Çünkü her fiili Allah‟tan bilip, ona teslim olup isteğini Allah‟ın isteğinde fâni 

kılmıştı. Nemrut onu mancınıkla ateşe attığında Cebrail yetişip “Bir ihtiyacın var mı?” 

dediğinde Hz. İbrahim “Var ama senden değil.” şüphe edilmeyecek biçimde kâmil olduğu 

için Allah‟ın rızasından başka bir şey istemedi, sivaya rağbet etmedi. Ateşe indiğinde 
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“…serin ve zararsız ol…” emredildi. Çünkü isteğin çıktı ve unsurların yaratılışının tesiri 

isteğinle olup hakikatlerin varlığının tesiri sıfatımın ortaya çıkmasına bırakıldığını duydu. 

İster istemez varlığından vazgeçip vefamı ve eziyetimi aynı gördü. İşini bana bıraktı. Ben 

de cehennem ateşiyle korkutup “Ey ateş! İbrahim kulumun bir kılını yakarsan seni 

cehennem ateşine yakarım.” dedi. O an Halil‟in önünden ateş korkak (yabani) gibi kaçardı. 

Çamur gül bahçesi olurdu. Kısacası nefsin arzusunun ve gazabının ateşini aşkın nuruyla 

değişip cismi ruh eden bir arif olsun. Halil (sadık dost ve Hz. İbrahim‟in adı) gibi arzular 

ve harabeler ateşine de girse nurunun kuvveti ateşin yaratılışını bozup zehri panzehir olur. 

Böyle kişiler Sırat‟tan geçerken cehennem çağırsın. Çünkü “Ey mümin, çabuk geç senin 

nurun benim ateşimi söndürüyor.”dur. (Bunun) gereği Nemrut nefsi müslüman yapmaktır. 

Böyle yapandan ters bir duruş görürseniz kötülük etmeyin. Ateşin kahrına düşersiniz. 

Çünkü onlar istek (irade) yeli esmeyince hareket etmezler. Hareketleri Allah‟ladır.  

   

224. beyit  

 لُّد اٝتٚ وٚاػد ٗىق ؼن

       پ٤ُ ًلهَ ظِٔٚ ا٣ٔاٜٗا ـِن            

Mana: Onun güvenmesi Allah‟ın nezdinde ibadetten daha iyidir. Onun küfrünün yanında 

bütün imanlar eskidir. Yani Allah‟ın sevgilisi olan kâmilin işlediği günah “Allah celle 

celâlühu bir kulu sevdi mi günah ona zarar veremez.”e uygun olarak reddetme için olmaz; 

kırılma, gücenme için olur. Allah katındaki değerlerine bakıp gururlanmasınlar, diye olur. 

Nitekim sevgilisine “Seni öksüz bulup da barındırmadı mı?” ve sonrasındaki ayetleri 

Allah‟a dair yokluğa sebep olan kırılması hakiki mihraptan haberi olmayan nefsine 

uyanların sahte ibadetinden iyidir. Rivayet edildiğine göre iblis, Hz. Ömer‟i sabah için 

uyandırdığında Hz. Ömer “Kimsin?” dedi. “Dostunum” dedi. Ömer “Sende dost siması 

yok.” dedi. İblis “Şeytanım.” dedi. “Ya, acaba Allah sana apaçık düşman demiştir, saflık 

ve sevgi iddiası nedir?” diye ısrar edince iblis “Vallahi ey Ömer, sabah namazı geçince o 

kadar ağla ki ödediğinden daha fazla mertebe bul diye korkumdan uyardım. Ama hakikate 

tam erememişlere bir kere ulaşınca imanını ulaşıncaya kadar çabalar. Meğer müslümanlar 

topluluğu ve arkadaşlar Allah yolunda hazırlıklı ve güçlü bir yol göstericisi ve yol arkadaşı 

olsun ki “Takvâ ehli güçlüdür (günahlardan sakınır).” dediler ve hakikate tam 

erememişlerin anlamayıp küfür diye hükmettikleri fiiller ve sözler ki kâmillerde bulunur ve 

ellerinde olmadan meydana gelir. Sema‟ları gibi istiğraklarında kendilerini ve eşyayı mahv 

görüp Allah‟ı Allah gözüyle istek olmadan (bi-keyf) görüp cem‟ diliyle (lisan-ı cem‟) 
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Mansur‟un “ben” dediği “Kendimi tespih ederim şanım ne yücedir.” ve Bayezid “Ben 

söylüyorum ve (ben işitiyorum.) İki yerde de benden başkası var mı?” demiştir. Ebu‟l-

Hasan Harakani “Sufi yaratılmamıştır.” demiştir. Zat‟ın nuru tecelli edip kendilerini ve 

kainatı mahv ve harap edip mesela gökte gündüz yıldızlar sabitken görünmediği gibi ve 

güneşin ışığı kendisinden başkasını geçici ve telaşlı kıldığı gibi bunlar da sıfatlarını ruh-ı 

izafi denizinde mahv edip damlaları sıfat denizini bulmakla varlık ilinde kendi hakikatleri 

gözüyle hakikat yüzünü görüp (şühud) hakikatlerinden haberdar “Ben ve Allah‟ım” 

dediler. Ehil olan bilir ki “O ve Allah‟ı” demektir. Çünkü şühud ehli bir varlıktan başka 

varlık delil göstermezler. O Allah‟ındır, asla manevi sultanlardan Hz. Kur‟an‟a karşı zerre 

kadar duruşları olmaz. Beyit  

 Var işin hakikatinde o olduğunu anla hemen 

 [Öyleyse] bu cihan da yokluk mülkündedir  

Bu varlığın şerhi icazla (az sözle çok şey anlatma)  چٞ ـه٤ِكّ قنٕٝ ٗٞن ؿهم ٖٓ istersen bul. 

İşte bu küfür bilenler katında imanın aynıdır. Hakikate tam erememişlerin katında değerli 

bir kumaş (atlas) gibidir, eski çulha bezi yanında.  

   

225. beyit  

 ًلهٝ ا٣ٔإ ٤ٍٗد إٓ ظا٠٣ ًٚ اٌٝد

ٌٞد  ٝا٣ٖ قٝنٗي ٝ پواٌٗٚ اٝ ٓـى ٌد               

Mana: Yani ariflerin delil gösterdikleri bir varlık vardır. O varlığın olduğu İlahî âlem ve 

batınî dünyada küfür ve iman yoktur. Çünkü o varlık dünyanın özü ve on sekiz bin hakikat 

âlemidir. Küfür ve iman dışarıdadır, renk ve cilt gibi. Küfür ve iman bu mülk ve melekût 

âleminde ve teklif dünyasındadır. İnanıp inanmamak görülmeyende ve şüphesiz bilme 

mertebesinde (mertebe-i yakin) olur. Ama Allah‟ın varlığını gözle görerek ve her şeyi 

bilerek gören gönül ehli ayne‟l-yakin ve hakke‟l yakin sahibidir. Bu ikisinden kurtulup 

varlığı hakikatin özü ve birliğin özü olmuştur. Vahdet (birlik) makamında bu küfür ve 

imanın yeri yoktur. Bu ikisi o özün dışı ve rengi yerine geçmektedir. Azizimiz Şemseddin 

bu semte girdiğimizde hakirine bu sarhoşlukta euzu besmele çekerek Allah‟a sığınma sona 

ermeyince sarhoşluk âleminde şeytan yoktur, dediler. “Hemen sığın” emriyle emir altına 

girmezsin, buyurdular.  
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226. beyit  

 ٤ًٍد ًاكه ت٤فثه وا٣ٔإ ٤ِؿ

   ٤ًٍد ٓهقٙ ت٤فثه اوظإ ٠ِ

Mana: Şeyhin imanından habersiz kâfir kimdir? Şeyhin canından habersiz ölü kimdir? 

Yani şeyhin gaybî imandan (görünmeyen iman) geçip iman-ı şühudî (görünen iman) ve 

hak ve adalete uygun dinine çabalayıp ulaşmayan hakikat âleminin ve vahdette iman 

dünyasının kâfiridir. Yani varlığı hayalini var sanıp o hayal bulutları, sahte perde ve şüphe 

karanlığı hakikat yüzünü üretmiştir. Şeyhin ruh-i izafisine canını bağlayıp ulaştırmayan 

güzel ebedî hayatı bulmamıştır. Hayvani canı sağsa insani ruhu ölüdür. Böyle kimse 

dünyaya geldim ve insan oldum, demesin.    

   

227. beyit  

 ًان پاًاٗها ه٤اي اوـٞق ٤ٌٓه

 ًهچٚ ٓاٗك قن ِٗٞرٖ ٤ِه ٤ِه

Mana: Temizlerin işini kendinle karşılaştırma. Gerçi yazıda aslan süte (Farsça yazılışta) 

benzer. Yani arif ve cahil beşerî surette budur. Yazıda aslanın süte benzediği gibi. Fakat 

diri aslanla cansız şeyin yani sütün arasında yıldızlar ve yer arasındaki (kadar) fark vardır. 

İşte onlara şöyle ettiler diye uzun dilliliğin zararı sana aittir. İsteğin boşa gittiyse 

irfanlardan mahrumluğun kalp oklarını yakıp bela okuna hedef olma.   

Kendine Tapanların Durumu Hakkında 

228. beyit  

 اوٛٞي ٝاو ػّن ا٣ٖ ق٤ٗاٟ قٕٝ

  چٕٞ وٗإ ٓه ٗلٍها تٞقٕ وتٕٞ  

Mana: Hevesten ve bu alçak dünyanın aşkından kadınlar gibi nefse yenik düşmektir. Yani 

“Heva ve hevesini tanrı edinen kimseyi gördün mü?”ye uygun olarak arzu ve geçici süslere 

heves etmektir. Dünya şarabıyla sarhoşluğu bilmezlikten gelerek nazlı ömrünü 

değersizleştirip kâmillerin ayağının toprağını gözüne cila sürmesi etmeyip körle yola gidip 

“…ahirette de kördür…” bölüğünden olmaktır.  

   

229. beyit  

     تا قٍ تا اَٛ قٍ ت٤ٌا٠ٌٗ 

    تا ِٜإ ذى٣ٝه ٝنٝتٚ ِا٠ٌٗ        
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Mana: Kendi kalbine ve kalp ehline yabancılık ve mana padişahlarına yalancılık ve 

tilkiliktir. Yani hizmetsiz ne kendi gönül ehli olabilir ne de gönül sahibine teslim olup 

onlardan isimlerin anahtarını alıp zorluklarını açabilir. Belki kendi onları gafil sanıp 

dostluk suretinden görünüp tilkilik ve alaycılık eder. Kendinin birçok ayıbı varken o 

güneşlerin zerre kadar ayıbını arar, gıybet edip iftiralar atar.  

   

230. beyit  

هق چ٤ى ذٞ ٠٣ًٞ ًكاٌدًه پم٣  

            ٝنٗٚ ٠٣ًٞ ونم ٌٝٓهٌد ٝ ن٣اٌد      

Mana: Bir nesneni kabul etse köle ve dilenci dersin. Dervişlikle amacı “Yemek için şekil 

değiştirmek”tir dersin. Almasa halkı inandırmak için hile ve ikiyüzlülüktür dersin, sebep 

ararsın.  

   

231. beyit  

       ًهقن ا٤ٓىق ذٞ ٠٣ًٞ ٚآؼٍد

  ٝنٗٚ ٠٣ًٞ قنذٌثهٚاُغ اٌد  

Mana: Halka karışsa aç gözlülük için dersin, karışmasa kibirli dersin. Onun kendi bakışı 

size kimya ve karışması size Allah‟tan lütuf ve hidayettir. Fenalığı rahata, kötülüğünüzü 

iyiliğe döndürür. Kötü kader olduğundan “Kişinin fiili kötü olunca zanları da kötü olur.” a 

uygun olarak mürşidin her işine sebep arayıp canlılık veren sohbetinden, kimya benzeri 

bakışından ve eşsiz varlığından mahrum kalırsın.  

   

232. beyit  

ن انٟ ًٚ ٣ٖٓا ٓ٘اكن ٝانػم  

 ٓاٗكٙ اّ قن ٗلوٚ كهوٗك ٝوٕ  

Mana: Yahut Allah‟ın resulü zamanındaki münafıklar gibi “…Bizi mallarımız ve 

ailelerimiz alıkoydu. Allah‟tan bizim bağışlanmamızı dile…” özrünü edip mürşide özür 

bulamayınca kendine özür bulup bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk ve hizmetçi gibi 

kimselerin nafakası üzerimde kalmış. İşimi bırakıp gönül ehlinin hizmetine varırsam 

bakmakla yükümlü olduklarım aç kalır on,ların rızkı üzerimdedir, dersen “…canlıların 

rızkı ancak Allah'a aittir…” derken “üzerimde” dersen “Sen kimsin ve rızık verenin sıfatı 

nerededir?” demişler. Kim kendi tedbiri şartında olsa bizzat cehennemdedir, sarhoşluktan 

duymaz. Kim Allah‟ın kaderini anlama düşüncesinde olursa “Kadere iman endişe ve 
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sıkıntıları giderir.” ve “Kim Allah‟ın kader sırrını bilirse musibetler ona kolay ve hafif 

gelir.” hadislerine uygun olarak bizzat cennette ve kedersizdir.  

   

233. beyit  

  ٠ٗ ٓها پهٝاٟ ٌه ـان٣كٍٗد

 ٠ٗ ٓها پهٝاٟ ق٣ٖ ٝنو٣كٍٗد

Mana: Ne başımı kaşıyacak ne de din kazanacak takat ve kuvvetim var. Yani başımı 

kaşımaya elim değmez. Salihler sohbetinde cihat etmek ve dindarlık öğrenmek nerede 

kaldı. Ancak işim Allah‟a kalmıştır.  

   

234. beyit  

  اٟ كالٕ ٓا نا تٜٔد ٣اق قان

         ًٚ ِّٞ او ا٤ُٝا پا٣إ ًان             

Mana: Falan beni himmetle an. Sonucunda evliyadan olayım. Yani sevgisiz ve hizmetsiz 

dersen bir veliye yardım et. Hazır bir çiğnenmiş velilik lokmasını, ben de yutup ansızın 

veli olup çıkagelseydim, dersin. Zevk ve eğlenceye düşkünlüğünden bu meydanın 

sultanlarında bela ve hakirliğe katlanmadan yakınlık ve kıymete erişen olmadığını 

düşünmezsin. Gam ve elem köprüsüne uğramadan velilik çölüne geçen yoktur. Riyazet 

zehrini ve cefa zakkumunu tatmadan sevgi nimeti ve irfan lezzetlerini yiyen yoktur. İnsafla 

bak ki nebilerin övünme sebebi Allah‟ın sevgilisi, ruhların ve cisimlerin temeli, her şeyi 

açanların anahtarı Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) “Hiçbir peygamber benim çektiğim 

kadar eziyet çekmedi.” diyesin. Allah‟ın kemali akılsızlığından ve deliliğin ve bunamanın 

bolluğundan velilik mertebesini alçak dünyanın kazancından daha aşağı zannedip dünya 

kazancına gelince Allah‟a tevekkül etmeyip fena ve harabına karar verilmiş olan işini 

şeyhlere dahi inanmayıp zayıf teninin temizliği ve zayıf cismin için sıkıntıya düş, dönüp 

sana ebedî lazım olan seninle kalacak ve daimî mutluluk verecek işleri berikine tavsiye 

edip himmetler iste. “…Evlere kapılarından girin…”i bilmezlikten gelip kapıya varmadan 

bacadan düş. Allah‟ın sana tavsiye ettiği gibi kulluğu yine Tanrı‟ya veya veliler ve 

nebilerine bırakıp “…Allah beni doğru yola iletseydi, elbette O‟na karşı gelmekten 

sakınanlardan olurdum.” yahut “…bizim şefaatçılarımız var mı…” nağmesini vur. 

“…(canlıların) rızkı ancak Allah'a aittir…” ve “…biz paylaştırdık…”a uygun olarak 

Allah‟ın gerekli kıldığı rızka ben kahyalık ve sahtekarlık etmeyince olmaz diye kötü zanda 
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bulunup “…Allah‟ın, hakkında kötü zanda bulunan…” sonucunda “…Kötülük girdabı 

onların başına olsun…”a layık ol. Bundan başka cahillik ve aksi rezillik dahi ne olsun?  

   

235. beyit  

 ا٣ٖ ٌفٖ ٗٚ قنق ٝ ٌٞوًلد

           ـٞات٘اًٚ ٛهوٙ ًلد ٝ تاوـلد 

Mana: Bu himmet isteği de dert ve hararetle değildir. Uyku arasında sayıkladı ve yattı yine 

uyudu. Yani hemen kuru sohbete sebeb olup dedi. Eğer biraz dert ve isteği olsa o aşk onu 

İlahî doktor hizmetine mecburen ulaştırıp çare isterdi.  

   

236. beyit  

 ٤ٛچ چانٙ ٤ٍٗد او هٞج ػ٤اٍ

  اوتٖ قٗكإ ًْ٘ ًٍة ؼالٍ

Mana: Yahut bahane edip bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk ve hizmetçi gibi kimselerin 

yaşayışından medet yok, daha iyi ibadet olmaz, der. Dişimin dibinden helal kazanıp 

bakmakla yükümlü olduğum eş, çocuk ve hizmetçi gibi kimselere nafaka edeyim, der. 

“Onlar namazlarındadır. Allah ise onların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.” hadisini bilmez ki 

kendi kulluğunu görüp ihtiyaçları gideren Allah onun bütün isteklerini kolaylaştırsın.    

   

237. beyit 

 چٚ ؼالٍ اٟ ڭّرٚ او اَٛ ٘الٍ

       ؿ٤ه ـٕٞ ذٞ ٠ٔٗ ت٤ْ٘ ؼالٍ

Mana: Ey azgınlardan olan. Helal ne? Senin kanından başka helal göremem. Yani helal 

kazanç bedenine köle olup canını, başını ve sonunu, imanını ve ahiretini satman değildir. 

Bil ki böyle hayvanca yaşayıştan, sıkıntılı ve sonu hasretli hayattan hayvani ruhunu aldırıp 

nefsini yok edip ölmeden öldüğün daha iyidir. Helal senin insanlık kanındır ki seni Allah 

ve Allah ehlinden ayırdı. Cahilliğinden geçici dünyaya beni niye gönderdiler, demezsin. 

Sefer ehline hazırlamak hoştur. Belki hemen uygun ve az bir zamanda şehvetlere köle olup 

“…Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır...” “Doğrusu mallarınız 

ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır…” (a uygun) insanlar için can daha öncedir 

bilirsin, demezsin.  
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238. beyit  

 اوـكا چانٌرُ ٝاو ُٞخ ٠ٗ

 چان٣ُ او ق٣ٖ ٝاو ٚاؿٞخ ٠ٗ 

Mana: Onun çaresi Allah‟tandır, lezzetli yiyeceklerden değildir. Çare ölçüyü aşan 

azgınlardan değil, dindendir. Yani kazançla nefsime, bakmakla yükümlü olduğum eş, 

çocuk ve hizmetçi gibi kimselere muhtaç olmamak için nimet kazanırım, diye seni 

Allah‟tan alıkoyan kazançlarından sana ahirette fayda yoktur. Senin de onların da rızkını 

(sizi) yaratmadan hazırlayan Allah‟tır. Kazançlı ve kazançsız nimeti onun cömertlik 

sofrasında yer. Onun için evindeki nimetin kimin gıdasıdır ve senin gıdan kimin evindedir 

bilmezsin. Ahiretine çare Mustafa‟nın dini, Allah ve Allah‟ın velisindendir; lezzetli 

yiyecekler ve Allah‟tan başka her şeyden değildir.   

    

239. beyit  

    اٟ ًٚ ٔثهخ ٤ٍٗد او ق٤ٗاٟ قٕٝ 

 ٔثه چٕٞ قانٟ وٗؼْ أُاٛهٕٝ   

Mana: Alçak dünyadan ayrılmaya sabrın yoktur. Bütün dinî ve dünyevi işlerini iyileştiren, 

hazırlayan ve açanların güzelinden nasıl sabredersin? Yani bunlar gibi sultanın sayısız 

nimetlerine dıştan ve içten batmışken utanmadan ona nasıl ardını dönüp dünyaya 

yönelirsin? O ebedî sevgilinin cennet ve cemalinden ayrılmaya nasıl sabredersin? Geçici 

dünya için nefsini zorlarsın. Oysa ki ömrün geçip sana bir kere dünya bağında sevgi yeli 

dokunmaz bile. 

  O cismi ateşte yansın şevkinle sema etmez  

  Kişi o canı napar başkasına veda etmez  

   

240. beyit  

ًٚ ٔثهخ ٤ٍٗد اوپاى ٝ پ٤ِكاٟ   

   ٔثه چٕٞ قانٟ اوإ ًد آكه٣ك 

Mana: Ey temiz ve pise, helal ve harama sabrı olmayan! O seni yarattı, ondan nasıl 

sabredesin? Hangi isteğinle nefsin karşı durduğu helalden riyazet (nefsi kırarsın) edersin ve 

de yaramazlık bu ki haramdan kaçamazsın.  

 Yahut batın ehlinin dilinin pek azıyla temiz, ahiret; pis dünyadır ki “Dünya bir 

leştir.”  ve “Dünya ahiret ehline haramdır, ahiret de dünya ehline haramdır Allah ehline ise 

hem dünya hem ahiret haramdır.” hadisi bazen dünya lezzetlerine bazen de cennetler, ahu 
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gözlüler ve köşkler sevdasına aldanırsın, demektir. İkisi de nefsin hazzı ve cismin 

nasibidir. “Cennet ehlinin çoğu ahmaktır.” hadisine uygun olarak ev sahibini unutup ev 

istersen ahmak ve aptalsın. Seni yoktan var edip kalbini irfan yeri eden ve cümle eşyayı 

sana asalak yaratan ruhunun hazzı ve Allah‟ın arzusu nerede? O seni kendi için yaratıp 

sana anlamanda “O hâlde Allah‟a koşun…” ve “…Allah [indirdi] de, sonra bırak onları...” 

umumi hükmünce seni dinleyici yaptı. Dünya veya ahiret varlık âlemini bırak, yaratana 

dön, sanatla yapılmışı bırak sanatçıya yönel, demedi.  

Her Güzelliğin Sonunun Zorluk Olması Hakkındadır 

241. beyit  

 اٟ تك٣كٙ ُٞذٜاٟ چهب ـ٤ى

ٚٔ اٗها تث٤ٖ قن آب ن٣ى  كِٙ

Mana: Ey yağlı ve tatlı yiyecekleri gören (kişi) kalk. Fazlasını tuvalette görürsün. Yani 

dünyanın bütün yiyecek veya giyecek bütün güzel işlerinin ve süslerinin sonu elbette 

yokluk, karışıklık ve perişanlıktır. Yüz eziyet ve zahmetle kazandığın, altın ve akçeler 

harcadığın nimetler ay, gün, yıldızlar, melekler, yel, yağmur ve toprak ona hizmet ettiğini 

görmez misin? Şekli, rengi, kokusu ve lezzeti güzelken nefisle şeytan batınını (içini) 

maden yaptığı için o nimet sana bir gece yoldaş olmakla fesat ve kötü olup bedenine kir, 

ağırlık ve acı verip seni tuvalete muhtaç eder. Fazlasını döktürmeyince eminlik  

(korkusuzluk) vermez.  

   

242. beyit  

 ٓه ـثصها ًًٞٚ إٓ ـٞت٤د ڭٞ  

 قن ٚثن إٓ ٗـىٝ إ ٗـىٟ ٝتٞ

Mana: O kıymetsize “O güzelliğin nerede, tabaktaki o iyiliğin, güzelliğin ve kokun 

nerede?” de. Yani var olup sonra bozulan bu âlemde görülen varlığın, neden bozuldu?  

   

243. beyit  

 ٣ًٞك اٝ إٓ قاٗٚ تك ٖٓ قآّ إٓ

ٜٗإ چٞ ِكٟ ذٞ ٤ٔك قاٗٚ ِك  

Mana: Çirkin hâl diliyle o güzelliğim tohumdu. Ben tuzağınım çünkü sen av oldun, 

tohumum gizlendi. Yani düzenbaz dünyanın arzusu seni tohumla avlamaktı. Avlandığın 

için tohumluk hayalî görünmez oldu. Mir Hüseynî‟nin beytinin anlamından yola çıkarak 

şöyle denilebilir: Önce buğday tanesi görüp kendini avın önüne atan insanın üç yüz yıl bela 
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ve gamlar tuzağına girmiş, alıkoyma ve tasalar zincirine bağlanmış olduğunun nasihati 

sana yeterken ve o kadın hilesinden ne çektiğini bilirken heves tuzağına ve dünya kadınına 

gönül verip tutulduysan işte kazancını gör. Yahut ceset tuzağına ve nefis kadınına gönül 

verdiysen işte öğrendiğini gör, demektir. Akıllı tuzağı görüp tohumundan da geçip boğazın 

büyüklüğünü öğrenmek için terk ve fenayı seçsin. Giymeyip, yemediğinde giydim ve 

yedim saysın. Çünkü nihayetinde bütün eğlenceler rüya gibi geçer.  

 Bütün isteklerini önüne katıp gönül meydanından çıkar  

 İsteklerine ulaştın, istek atını sürdün say    

Kâmil velilerin nasibinden “Bilesiniz ki, Allah‟ın dostlarına hiçbir korku yoktur…”   

hükmünce alçak yerde korkusuzluk ve kurtuluş nimeti istersen mümkün mertebe alaka 

ipini bu geçici dünyadan kesmeye çabalayıp “Kim iyilik yaparak kendini Allah‟a teslim 

ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur…”a uygun olarak fikir ve zikrini Allah‟la 

yap. Allah‟ın güzel isimlerinin ve en parlak sıfatlarının ipine yapış. Sonunda “…Kim 

Allah‟a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o, doğru yola iletilmiştir.” daimî mutluluğunu bul.  

 

244. beyit  

 ٛهًٚ آـهت٤ٖ ذه اٝ ٍٓؼٞقذه

ت٤ٖ ذه اٝ ٓؼثٞقذهٛهًٚ اـٞن  

Mana: Kim nesnenin sonuna bakarsa daha mutludur. Kim ahırını görürse daha 

uzaklaşmıştır. Yani saadet ehli uzağı gören bir tayfadır ki her şeyin neticesini ince 

düşünürler. Onlar iki dünyanın bela ve zilletine düşmekten kurtulurlar. Kim sadece bedeni 

ahırını yani karnını ve diğer cesedin ihtiyaçlarını görür, düşünce ve bakışını ona mahsus 

kılar ve aziz ömrünü o ahır hizmetine harcarsa onlar haydutlardır. Hemen kıymetleri o eski 

elbiseyle düşer. Onlara “Kimin himmeti karnına giren şey olursa değeri de karnından çıkan 

şey olur.” de. Yahut dünya, eşek nefisli olanların ahırıdır. Eşeğin dünya ve ahiretten 

mahsulü yemleri ve ahırı olduğunu duymakla gayret edip insani semte dönüp dünya 

yemlerinden eşek nefis bir miktar çeksin. Tevhid ve nafile ile gıdasını Allah‟ın güzel 

buğdayı ve Allah‟a ait hikmet meyvesi kılıp uzak ve haydutken saadetli ve yakın olur.  

   

245. beyit  

 اٟ وـٞت٠ّ تٜانإ ُة ًىإ

 تٌ٘هإٓ ٌهقٟ ٝونقٟ ـىإ



399 
 

Mana: Ey baharın güzelliğine şaşırıp dudak ısıran! O sonbahar vaktindeki solukluğa ve 

sarılığa bak. Yani sen dünya bağında Allah‟ın eliyle dikilmiş bir ağaçsın. Karşı duruşlu bir 

rüzgarla sen de solarsın. Şimdi geçici dünyanın süsüne fazla aldanma.  

   

246. beyit  

 نٝو ق٣كٟ ِٚؼد ـٞن٤ِك ـٞب

  ٓهى اٝ نا ٣اق ًٖ ٝهد ؿهٝب

Mana: Gündüz güneşin doğuşunu gördüğünde batışında ölümünü an. Ya da emir kipiyle 

güneşi seyretmekten vazgeç. Her parlayana aldanıp gönül verme. Çünkü İbrahim‟im 

milletindensin, gayret et. Ceddine hayırsız evlat olma. Emanet bırakılan nurlardan geç. 

“…Ben batanları sevmem.” de. Gökyüzüdeki güneşin yüzüne bir parça bulut perde olur. 

Ama iman güneşinin ziyasına ve aşk ve irfan güneşine mülk ve melekût (iç ve dış ya da 

maddi ve manevi) çokluğu perde olmaz. Gökyüzündeki güneşin yükselme, alçalma, 

doğma, batma ve yok olmayla başı dönmüştür. Birlik (vahdet) sırrının güneşi ve yalnızlık 

(halvet) zamanının güneşi gece ve gündüz birdir. Değişmek ve başkalaşmak yoktur. Belki 

bu şiş, varlık ve kalp evinde yani secdeye varılan evde doğruluğu ispat edilmiş bir söz 

demiriyle mıhlanmıştır. Güneş çırası kıyamette nursuz, kıvrılmış, çabuk ve kederli olur. 

“Güneş, dürüldüğü zaman”, “Allah, doğruya erenlerin hidayetini artırır.” ve “Onların 

hidayetlerini artırdık.” “…ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır…”a uygun 

olarak iman çırası kıyamette de parlak olur ki “Mümin erkeklerle mümin kadınların 

nurlarının, önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir…” ve 

o güneş tutulur. Ama hakikat-i Muhammediye güneşi sürekli belirir. Gizlilik ve eksiklik 

kabul etmez. Eğer gecelerde sabahlarda görünmeseydi geceleri kalkıp teheccüd namazı 

kılanlar gönül şenliğinin olduğu yolu bulamazlardı, sülukta ayağa minnet menzillerini ve 

durakları geçemezlerdi. Gökyüzündeki güneş bedene zayıflık ve şekle karanlık verir. Ama 

marifet güneşi, iki dünyada da kuvvet, nur ve kıymettir. Felek güneşi bazen yüksekte bazen 

de yerdedir. Ama birlik (tevhid) güneşi her zaman yüksektedir. “…Güzel sözler O‟na 

yükselir…” ve yaratılmışların akılla bilme sebebi oysa, varlıkların yaratıcısının görme 

sebebi budur. O ufuk zeminin doğusundan doğar. Bu yüce doğu kutsal âlemden doğar. 

“…Allah‟ın sözü ise en yücedir…” Kısaca onunla dünya görülür. Allah bununla görülür ki 

yüce kubbenin damı ve en yakın yerin arsası onun varlığı ile ortaya çıkmıştır. Parlayan 

güneşin altın kandili, Allah‟ın zatının nurunu karanlıklara serpmesi için gökyüzünün 

kubbesine pencere olmuştur. O pencerenin ateş ve nurunun yansımasının sıcaklığı, hakaret 
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dolu zeminine dokunduğunda gül bahçesi meydana gelmiştir. (Dahası) o ezeli güneşin ve 

baki zatının güneşinin ziyasının en alçak ışıklarından ve parlak bir miktarından bin tane 

gönül alan sureti ve gönle ferahlık veren çehresi varlık bulmuştur. Bir zerresinin nurunun 

yansımasıyla bin rahip, papaz ve putperest zühdü terk edip, zünnar kesip secdeye gelmiştir. 

Gökyüzündeki güneşte Allah‟ın nuruna göre bu kadar ayıp bulununca ehil, evlat, mallar, 

rızıklar, fâni süsler, bağ, bahçe ve altın akçe de gözüne nurlu görünür. Ama yüze gülücü 

fakat çabuk kaybolucudurlar. Ama ziyası hesap edilen günlerincedir, fitil ve yağı kadardır. 

Bunlara dil bağlamak da zevke düşkünlüktür. “Ey Şems her çıraya gönül verip dönme. 

Çünkü her zaman var olan Allah‟ın mumuna pervanesin, pervanesin.” Yahut şerefli beytin 

manası şudur: Ömür gündüzü bitip ecel gecesi ulaşıp insanlığın başladığı yerde hayat 

güneşi dolunca karanlık kabrinde kimsesiz ve yalnız kalacağın vaktini unutma. 

  

247. beyit  

 تكن نا ق٣كٟ ته٣ٖ ـَٞ چان ٚام

تث٤ٖ اٗكن ٓؽام        ؼٍه ذُ نا  

Mana: Ayın dolunay olduğunu gördün, bu hoş çardak üstünde ayrılığını de gör. Görünen 

anlamı bilindi. Yahut dünya ahirete göre gece olduğu için “Yeryüzü, Rabbinin nuruyla 

aydınlanır…”a uygun olarak Allah‟ın yüzünün nuruyla âlem ziyayla dolar. Çünkü o nur 

evinin kapısında bu dünya güneşi alçak bir altın halkadır. Bu dünya gecesinde bir dolunay 

gibi yüz güzelliğine sahip birine aldanma. Bazen eksildiğini görüp ayrılık ve pişmanlık 

çekersin.    

Fâni Dünyayı Terk Etmek (Terk-i Fenâ) ve Bakiliği Elde Etmek (Kesb-i Beka) 

Hakkında 

248. beyit  

 ٛهًٚ اوٟٝ ِاق ًهقٟ قنظٜإ

    او كهام اٝ ت٤٘ك٣ُ إ وٓإ

Mana: Her neyi hatırına getirirsen ve düşünürsen hemen ayrılığını da an ki hemen (onunla) 

birliktedir. “Kavuşmadan önce ayrılığı, bina etmeden önce yok oluşunu düşün.” Her neyle 

eğlenip kalırsan hemen ayrılığını da an, (onunla) birliktedir. Şimdi yok olmadan Allah 

dışındaki düşüncelerini bırak ve hayallerini yok et. Sonunda güzel bir hayat ve ebedî sıhhat 

bul. Yani masivanın güzelliğini bırak. Hatta amelinin de eksikliğini duyup yapmadım san 

ki bir gün amelden dahi kalman gerek. Kendisine üzülüp Allah‟a ulaş.  
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249. beyit  

 واٗچٚ ًّر٠ ِاق تً ًً ِاق ِك

  آـه اوٟٝ ظٍد ٛٔچٕٞ تاق ِك

Mana: O arzudan sen sevindiydin. Çok kişi senden önce sevindiydi. Sonra ondan da kaçtı, 

esen yel gibi sana geldi.  

   

250. beyit  

ٓ٘ٚ ٟاوذٞ ْٛ تعٜك ذٞ قٍ تهٝ  

تعٚ ٟپ٤ُ ًٞتعٜك ذٞـٞق اوٝ  

Mana: O senden sıçrar, sen gönlünü ona verme. Ondan önceki olup kendin ondan sıçra. 

Yani diğerini av yapıp aldattı, hilekâr dünya sana geldi . Fırsat elde iken “O hâlde Allah‟a 

koşun” emrine uyarak sen ondan kaç ve kaçıp kurtul ki Adem zamanından beri aldanıp 

hasretle göçenlerin sana nasihat etmesi yeter.   

   

251. beyit  

 ػّن ته ٓهقٙ ٗثاِك پا٣كان

 ػّوها ته ؼ٠ّ ٝته ه٤ّّٞ قان

Mana: Ölü üstünde aşk durmaz. Aşkı ve sevgiyi Allah‟a duy. “…her şey yok olacaktır…” 

hükmünce en son Allah‟ın dışındaki her şey, sona erilen makamda ve yok olmanın (geçici 

dünyanın) bittiği yerdedir. Hemen ölü hükmündedir. Nefsini veya ehil ve malını seversen 

hepsinin sonu yok olmadır. Dünyaya sığmayan padişahları savaşsız dar tabuta sokar ve taş 

dolu mezara koyarlar. Tahtını gam tahtasıyla ve bahtını katı ve elemli kaderle değiştirir. 

Eflatun ve Calinus da olsan içecekleri, yok olma (fena) kadehiyle ve macununu, zehirli şey 

ve belayla değiştirir. “Dünya ve ahiret (cennet) birbirinden farklıdır. Ölüm ve canlılar 

birbirine bağlıdır.” a uygun olarak sen ki dört ileri gelen ve birbirine zıt tamlamalardan var 

oldun. Dört soyda seninle bakilik arasında ayrılık; ölümle nefisler arasında ayrılmazlık 

vardır. Yaşıtı gidenin ölümünü anmak gerekir. Cenaze götürenin götürüleceğini düşünmek 

gerek. Oyuncak oynayan feleğin seni gökyüzüne benzeyen saraylarda da beslese ardından 

kuyu kazmasına şüphe yoktur.  

 

Bu kocakarı döndürücü sana boyunluk verdi sanma. Sonuçta senden de yüz çevirip 

felek gibi boynunu büküp çürük boynunu eğdirmesinin şüphesi yoktur. Hemen çare enbiya 

ve evliya gibi canını sevgiliye teslim edip belki değiştirip “Müminler ölmezler.” 
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mertebesini bulmaktır. Böylelerin cisminin ölmesi “Ölüm müminin hediyesidir.”e uygun 

olarak kafesi kırılmak ve bülbül yuvasına varmak, dünya gamından kurtulmaktır, hayatın 

kendisidir. “Allah‟a sığınırız.” Ölüm tövbesiz ölmektir ve hilekâr şeytanı, iman nakdini 

yağma etmektir. Şiddetli azap, dert, eziyet ve çok güçlü ateşin ebedîliğini hak etmektir. 

Derisi yandıkça bir deri daha yaratılıp azabı şiddetli olup dostların hiç yardımı 

dokunmamasıdır. Belki “…(dostlar) birbirine düşman…” hâli ortaya çıkıp “…bizi 

saptıranları göster…” diye şüpheli bir biçimde birbiriyle hırıltı etmektir. Buna inanan kişi 

aşk oyunculuğunu ölümle ilgili hükümde olandan geçirip (geçici olandan vazgeçip) bir 

dosta yapar ki baki ve ölümsüzdür. Nefsine ve kafasına uygun dost edinip sonsuz 

kavuşmaya layık olur.  

  

252. beyit  

 ػّوٜا٠٣ ًىت٠ ن٠ٌٗ تٞق

 ػّن ٗثٞق ػاهثد ٠ٌ٘ٗ تٞق

Mana: Renk ve şekil için olan aşklar aşk olmaz. Sonu utanma olur. Yani yanağın hilesinin 

kızıllığına boyanmışa, dudakla sarhoş olmuşa, göz, kaş, yüz ve benle büyülenmişe, diğer 

güzelliklere, yiyeceklere, içeceklere ve giyeceklere aldananın sonu rezilliktir. Kısaca gönül 

aynası âlemlerin resimlerinden tevhid suyuyla yıkanıp arınmayınca Allah‟ın sıfatlarının 

dersi yazılmaz. Gönül Allah dışındaki her şeyden el yıkamayınca kavuşma namazı 

kılınmaz. Ama bu şekillerden arınıp parlak olsa yerine kendinden geçmişlik gelir. Yani 

kendi varlığını ve Allah dışındaki her şeyi yitirir. Çünkü temizlemek kendinden 

geçmişliğin öncesidir. Bu yokluk, vicdanın kendisidir ve sevgiliye kavuşma buradadır.  

   

253. beyit  

ذٞ ـه٤ِك قن ق٣ٞان ذاكدپه  

 ذاتُ ػان٣ّر٠ ق٣ٞان ٣اكد  

Mana: Güneşin ışığı duvara saptı. Ödünç ziyayı duvar buldu. Yani akıllıları deli gibi türlü 

türlü alaca renklere boyayan o güzel renkler, manevi güneşin ışığıydı. Mecazi sevgililere 

yansıyıp varlık duvarı, hamamda rengarenk camların güneşin yansımasıyla kendi renklerini 

gösterdikleri gibi her birinin kabiliyetlerine göre renk ve hoşluk aldı. İşte yaratılmışlar 

onun renksiz esasını yani baki ve ezeli cemalini bilmeyip yansımasıyla merhamet edip bu 

gölge ve uykuyla asılsız zevkteyken sonsuz güneş o hayalî ziyayı o geçici surete dair 

sevgililerin ten duvarlarından alıp harap ve yıkık susuz çömlek ve gül suyundan uzak, kuru 
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dudaklı ve yorgun aşık geçinen kadın gibi her yalancı süse meyleden alçaklar uykulu 

bakan gözlerini açıp görsünler ki gül açılmış yerinde yeller eser. O hâlde o zaman 

pişmanlık çekmedin. Şimdiden (sonra) her şeyin suretine bağlanma. Sonunu düşünüp her 

şeyin hakikatinden başka bir şeye bakma.  

   

254. beyit  

 قٍ چٚ ت٘كٟ ته ًِٞؾ اٟ ٤ٌِْ

  ًٚ اٝتاِك ٓو٤ْٝاِٚة ا٠ِٔ 

Mana: Bir toprak parçasına neden gönül bağlarsın. Ey ahmak, devamlılığı olan bir asıl 

(esas) iste. Yani bu geçici güzellik kesek üzerindeki güneşin ziyası gibidir. Bazen (güneş), 

hareketle batar. Ona gönül verip bunaklık etme, olduğu gibi duran bir asıl iste. Bir an 

kendinden ayrılmasın.  

  Bu güzel suret en güzel eserdir  

  Manada onun sevgili olduğunu hemen anla  

 

 Ey gururlu, gönlünü yansımaya verme  

 Çünkü sonun yansıması nursuz olur  

 

 Gönül şenliği dilersen asıl için çabala  

 Bakilik dilersen asla ulaş  

Dünyayı Terk Hakkında 

255. beyit  

 ت٘ك تٌٍَ تاَ اواق اٟ پٍه

 چ٘ك تا٠ِ ت٘ك ٤ٌْ ٝت٘ك ون

Mana: Ey oğul, bağı kır hür kal. Gümüş ve altına ne kadar bağlı olursun? Bu ikisi özünde 

birer cansız işidir. Ay ve güneş terbiyesiyle renkli olup dünya ehli katında aziz ve 

saygıdeğer olur. Ancak hakikatte  taş ve toprakla beraberdir. Taşa secde eden melekler 

olan halife oğullarındansın. Bütün mallar, hayvanlar, madenler ve bitkiler senin için 

yaratılmıştır. Su ve toprağın nasıl esiri olursun? Bu faydasız bağı kırıp Allah‟ın yiğitleri 

gibi aşk zincirine bağlanıp Allah dışındaki her şeyin ve heveslerin eyvah bağından 

kurtulsan olmaz mı?  
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256. beyit  

 ًه ته٣ىٟ تؽهنا قن ًٞوٙٔ 

   چ٘ك ً٘عك هٍٔد تٌهٝوٙٔ 

Mana: Denizi bir bardağa dökersen bir günlük kısmetin hangi kısmı sığar. Yani Allah‟ın 

nimet denizine göre insanın gönül gözü bir bardak gibidir. O sonsuz denizi bardağa döksen 

ancak cismince alır. İşte doyacağından fazla hazinen de olsa esasında senin değildir. 

Kesende veya çuvalında da olsa bırakır gidersin.   

   

257. beyit  

 ًٞوٙٔ چّْ ؼه٣ٕإ په ّٗك

 ذا ٔكف هاٗغ ّٗك په قن ّٗك

Mana:  Hırslıların gözünün bardağı dolmadı. Sedef kısmetine razı olmayınca inciyle 

dolmadı. Yani dünya dolusu nimetle de hırslının gözü doymaz ve kısmetinden fazlasını 

yiyip giyemez. Düşmanlara bırakır gider. Ama kısmete kanaat edenler rıza ve teslim 

incileri ve kanaat ve sabır güherleri ile kalp sedefleri dolup iki dünyada üzüntüleri olmaz 

ve kurtulmuş olurlar.  

 Ey Meâlî, âlemde düşmanların kötülüğünden kurtulmak için  

 Tok gözlülük âlemi içinde kanaat gibi kale olmaz.  

   

258. beyit  

 ذهى ق٤ٗا ٛهًٚ ًهق او وٛك ـ٣ُٞ

 پ٤ُ آ٣ك پ٤ُ اٝ ق٤ٗا ٝ ت٤ُ         

Mana: Kim dünyayı terk ederse onun önünde dünya da fazlası da onun önüne kendi 

zühdünden ileri gelir. Güzel bir temizlikle züht ve takva kılanın dünya ve ahiret önüne 

gelir, ikisi de mülkü olur. “Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası 

vardır.”, “…Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş 

azabından koru.” Gelelim dünyayı terk şudur; kul kabir gibi dar yere gireceğini bildiği için 

hayatında sığacak kadar mekâna razı olsun, yüce evler yapmasın. Taşı taş üzerine 

koymasın. Dünyevi isteklerden ne hatırına gelse ölüm o istekten bıktırsın. Can gözüne 

insanlık tozunu perde etmesin. Perde oldukça gözyaşıyla yok olma suyuyla sulasın. Gerçek 

güneşi görmesine perde olan şüpheleri kalbine koymasın. “…Evlerin en dayanıksızı ise 

şüphesiz örümcek evidir…”e uygun olarak ölüm yeliyle yok olma sarsıntısıyla insanlık 

binasının yıkılacağını unutmasın. Çünkü, örümcek el mülkünde bina yaptığı için (binasını) 
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yıkarlar. Sen Allah‟ın yıktığını yapamazsın. Ancak toprakla oynayıp çocukluğunu 

gösterirsin. Edepli konuk en iyi konağa dalkavukluk etmez. Sen Allah‟ın misafirisin. 

Hemen aşk kuvvetiyle yıkık kalp evini yap ve otur. Sonunda Allah‟ın evi olmaya layık 

olup onun yüzünü gör. İsteğini kendinde bulup süluka ihtiyacın olmasın.  

   

259. beyit  

 ٛهًٚ او ق٣كآن ته ـٞنقا]ن[ ِك

 ا٣ٖ ظٜإ ته چّْ اٝ ٓهقان ِك

Mana: Kim görüşme kısmeti bulduysa bu dünya onun gözüne pislik oldu. Yani kim sülukla 

görmeye layık olduysa bu dünya lezzeti ve süsünün sonu ve anlamı leştir. Bütünüyle ona 

leş görünür. Mutlaka binanın, cismin, yemeğin ve giyeceğin sonu yıkılmak ve toprak 

olmak olup ne kadar şaşaalı elbise giyse ecel haramisinin soyacağını düşünerek bu ilmi 

görmekle değiştirir. Görür ki şuan pis ve eşek imiş. “Bütün gelecekler yakındır.” olan 

ahiret mülkünün tazeliğini bilir ve “…Baki kalacak salih ameller daha hayırlıdır…” deyip 

düşünce ve yönelmesini bakilik mekânına mahsus kılar.   

   

260. beyit  

  ِٓي تهْٛ وٕ ذٞ اقْٛ ٝان وٝق

 ذات٤ا٠ٗ ٛٔچٞ اٝ ِٓي ٝ قٝق    

Mana: Dünya mülkünü çabuk birbirine vur. İbn-i Edhem gibi sonunda çok sevilen Allah‟ın 

mülkünü, ebedîlik mülkünü ve manevi mülkünü bul. Nitekim İbrahim İbn-i Edhem ecel 

okuna, ölüm kılıcına, şaşaalı elbiseye, görünen hazinelere, güçlü kalelere ve sağlam 

burçlara engel ve siper olmadığını bilip dünyayı bırakmayınca bakiliğe (beka) yol 

bulamadı. Sen de istiyorsan seni bırakacak mülkü sen evvel bırak. Sonunda sevgi sebebiyle 

sevgiliye ulaş ve mutlaka kabarcık gibi istek ve heves yeliyle kabarıp kabarıp da yaparsan 

sonuçta dünya yeliyle şüphesiz yıkılırsın. Su üzerine yapılan sarayın, toprak ve sudan 

olanın hâli bilinir.  

   

261. beyit  

 ا٣ٖ ظٜإ ـٞق ؼثً ظاٜٗاٟ ِٔاٌد

 ٤ٖٛ ن٣ٝك إ ٌٞ ًٚ ٔؽهاٟ ِٔاٌد

Mana: Yani “Dünya müminin zindanıdır.”a uygun olarak bu dünyanın kendisi can gözünün 

zindanıdır. Uyanık olun. O yöne süluk edin ve yönelin. Orası sizin çölünüzdür. Yani 
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ruhunuz ki en yüksek gök ve cennetten gelmiştir, yine o rahatlık dolu vatana ulaştırmaya 

çalışın. Bu iller bizim iller değildir. Belki müminin zindanıdır. Ruhun hapisanesidir. Çünkü 

ruh burada kibir ve geçici sevgi şarabıyla sarhoş olup alçalır. Mal hamalı, cübbe, sarık, 

namus silsilesine bağlılık ve riayet yoldan alıkoyar. Ama etrafta serbestçe bulunan 

cevherler, fakirlik ve tecrid iksiriyle aşk ateşinde kaynayan bakır nadir bir altın olur. Bu 

yeter ki İran ve Roma padişahları çokluğunu ve noksanlığını görmeyip hazineler ve geçici 

cevherlerle kendini överken peygamber sultanları fâniliğin sonsuz hazineleriyle övünüp 

“Fakirliğim övüncümdür.” , “Benim sanatım da fakirlik ve cihaddır.” buyurdu. Herkesin 

bildiği gibi deri bir postla, sünbül, zambak ve birer soğana kanaat ettikleri için güzel bir 

koku hazinesine sahip olurlar. Başın üzerinde yerleri var. Soğan, tahta gibi kat kat elbiseler 

giydiği için acısı insanı ağlatır. İnsanlar dediler ki fakir kanaat edip başkasından hâlini 

gizlese de kalbi zengindir. Sözlerinde ve kitaplarında çok kez böyle sabırlı bir fakir Allah‟a 

şükreden zenginden yücedir ve bu doğrudur dediler. Allah mümine aziz dedi. Hadis-i 

şerifte “Müminin şeref ve itibarı gönül tokluğu içinde bulunup insanlardan bir şey 

istememesidir.” buyurdu. Bu ikisinden anlaşıldı ki Allah‟ın geçimi altında olan fakir başı 

açık yalın ayaksa da diğerinin şükrüyle taç, ayakkabı ve elbise giymesin. Zenginlerin, 

doktorların ve beylerin kapısını bilmesin. Kimseye ihtiyacını arz etmesin. Allah‟ın 

gayretinden korksun. Yavan bir şekilde ekmek parçasını yiyip başkaları ödünç yağ alınca o 

nefis hazinesinden sabır ödünç alsın. Her hâle şükür Allah‟a desin. “…(Allah) onları sever, 

onlar da (Allah‟ı) severler…” ibretine uygun olarak Allah müminini sevdiği için 

başkalarına meyletmesini istemez. Belki “De ki eger babalarınız oldu ise…” “…size 

Allah‟tan ve peygamberinden (…) daha sevgili ise artık Allah‟ın emri gelinceye kadar 

bekleyin…”e uygun olarak masiva sevgisi olanları korkutursan yaratılmışken sevdiğinin 

başkalarına yönelmesini istemezsin. “Gayyûr olan Allah, buna nasıl razı olur?” Eğer 

zenginlikle anlatılmak istenen izzet ve mutluluksa kul galiba gönül şenliğine, huzura, 

cennete, yüzüne ve sevgiliye kavuşmaya fakirlikle sahip oldu. Zenginin malı arttıkça 

bağlılığı ve gamı artar. Zenginler bunu bilir. Zenginlik ve izzetin hakikati, dikensiz gül ve 

yılansız hazine ise fakirlik imiş. Fakirliğin lezzetini duyan bu hususu bilir.   

   

262. beyit  

 ٤ًٖ ظٜإ چاٙ اٌد تً ذان٣ي ٝذ٘ي

            ٍٛد ت٤هٕٝ ػا٠ُٔ ت٠ تٞ ٝ نٗي                         



407 
 

Mana: Bu cihan çok karanlık ve dar kuyu gibidir. Bunun dışında bir âlem vardır ki kokusuz 

ve renksizdir. Çok geniştir. Yüce himmet kılıp bu hastalık getiren kuyudan kurtulup 

Allah‟a ait bağdaki insanın kokusunu duy.  

   

263. beyit  

ٕاٗث٤ا نا ذ٘ي آك ا٣ٖ ظٜا  

     چٕٞ ِٜإ نكر٘ك اٗكن الٌٓإ                                         

Mana: Peygamberlere bu âlem dar geldi, padişahlar gibi mekânsızlığa gittiler. Yani 

mekânsızlık âlemine göre karanlık âlem dar bir kuyu gibidir. Peygamberler ve veliler 

burada eziyet ve şiddet çekip eğlenemeyip “…Bilesiniz ki Allah‟ı anmakla huzur bulur.” 

kısmıyla o çöle uçup kurtuldular. Çünkü buna yönelmenin hem ahiret mutluluğuna engel 

olduğunu hem de bu uyku ve hayal için sonsuz kavga ve yüz kuru zahmet çekenlerin 

sonunda örf ve bağlılığını bırakıp iflas etmiş gibi çıplak göçtüğünü gördüler.  

 Kişinin hizmetçileri ve dostları deli gibi başına üşerse ömrünün sonunda bir yele 

gitmeyip karanlık toprağa tek ve yalnız gider. Şimdi fare ve böcek gibi sana bu koyunun içi 

hoş gelip iç açıcı meydanı unutma. Yoksa son pişmanlık fayda etmez.  

   

264. beyit  

 لًهؼن ًٖ تاٗي ؿٞالٗها اتٍٞو

 چّْ ٗهًً نا او٣ٖ ًهًً تكٝو

Mana: Allah‟ı zikret. Şeytanların sesini yak. Nergis gözünü akbabaya tayin et. Yani tevhid 

ateşiyle şeytan sözlerini yak. Fakat hayvanlıktan geçip riyazetle insanlık kederlerini bir 

miktar yıkamayınca kalp vesveseden arınmaz. Şimdi kalbinde vesvese hıltlarını tevhidin 

ateşli şerbetiyle yak. Nergis gibi dünyaya açılmış gözünü akbaba gibi leş ve pislik yiyen 

emmare nefsin (nefs-i emmare) isteğinden yıka. Yani herhangi bir emeline ulaşmışını 

görmezlikten gel. Sonunda Allah aşkı kalbini mesken idip “Öyleyse yalnız beni anın ki ben 

de sizi anayım…”a uygun olarak zikreden iken zikredilen, severken sevilen olasın. Eğer 

zikrettim ama vesvese kesilmedi diye sorarsan cevap şudur: Öncelikle icazetin zikri pirlere 

danışmak ve ortalama bir nefsi kırmayla (riyazet) olması gerek. Gönlü gıybet, iftira ve 

yalandan temizlemek gerek. “…Allah‟ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay 

hâline! …”de bazı tefsirciler dediler ki zikri zikrolunanın büyüklüğünü akla getirmez. 

Sözünü karakterin dikkatsizliğiyle, nefsin arzusuyla, ikiyüzlülükle ve edepsizlikle yaparlar. 

Böyle kalbin zikri iç sıkıntısı verir, demektir. Soru: Bazılarına sülukun başında tevhidin 
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kemal mertebesi doğar sonra yine yitirir. Cevap: O mertebe, onun mülküdür. Su aktığı yere 

yine akar. Fakat değeri verilmeyince mülk olmaz. Önceki ortaya çıkma, meydana gelen 

kıymetli eşyayı emaneten almaktır, satın almak değildir. Kıymet budur ki öncelikle kalple 

gönlü benzeterek birleştir. Yani gönül andıkça kalbinden Allah‟a dair amacın sensin ve 

senin rızandır, deyip aklını yancıya gitmekten sakın. İsteyene tan yerinin ağarmasından 

kuşluğa kadar kalbini başkalarından saklamak mümkündür. Bu kadar saat gayret edenin 

hayal kurma merkezi çalışmaz. Yerine hakikat gelir. İkinci kıymet terk, yok olma (fena) ve 

yıkılmaktır (mahv). İşte o yıkılmadan önce görünen hâldir, makam değildir. Yerinde 

durmaz. Ama kalp tevhidle varlıktan temizlense kendinden geçmişlikle Allah‟ın dışındaki 

her şey yakılır. Sufi burada yok olmadan sonra bakilik bulur. Tasarruf ilimlerine sahip olur. 

Artık insanlık varlığına dönmeye güç olmaz. Yani vesveseler son bulur. Burada bulunan 

yetmez. Buna yokluk ve gaybet derler. Ama bu şeyin iç yüzünün sıhhatine şahit olan o 

zamanda yoktur. Amel güçlüğü gidip sevgiyle tembel olmadan çalışmaya sahip olmaktır.   

Mal ve Makamın
1052

 Yerilmesi Hakkında 

265. beyit  

ٛٔچٕٞ ًالٙ تٞقٓاٍ ٝ ون ٌهنا   

 ًَ تٞق ًٞ او  ًِٚ ٌاوق پ٘اٙ     

Mana: Mal ve altın baştaki külah gibidir. O kel, başını külahla saklar, sonuçta keli örtülür. 

Mana bakımından kel, içi vesveselerin ayıbıyla dolmuşken dışını malla, süse batırır. 

Soğanın kırmızı kabuğu soyulmayınca acısı duyulmadığı gibi bunun da kabahatleri “Bütün 

sırların yoklanacağı günü hatırla!” duyulsun. Çünkü madem ki aşk bıçağıyla soyulup 

tarikat tavasında mana aşçılarının elinde pişmez, ham ve acıdır, elbiseyle tatlı olmaz. 

Dünya hizmeti için biriyle kavga etmek gerekmez. Mümin olan kardeşini bir külah için 

düşman etmez. Özellikle baştan alınacak emanet külah olsun. Yani alınacağı kesin olan bir 

şey olsun. Hemen burada sağlam bir kalp ve kavgasız bir baş kazanmaya geldin. Sağlamca 

bir baş kazansın, yüz külah eksik olmaz.   

 

 266. beyit  

وُق اٗي ٝظؼك نػ٘ا تاِك َ  

َ             چٕٞ ًالُٛ نكد ٝـِٞره تاِك    

                                                           
1052

 Kelime esas alına nüshada (S1) “cân” şeklinde geçmesine rağmen diğer nüshalardan kontrol edilerek ve 

diğer Türkçe Cezîre-i Mesnevî şerhlerinden sağlaması yapılarak “câh” biçimine karar verilmiştir.  
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Mana: Onun zülüf, turra ve kahkülü zarif olsun. Külahı gittiğinde daha hoş olur. Yani 

tevekkül ve kanaatle işini Allah‟a bıraktığı için kavgasız başı, cahillik ve kin olmayan 

sinesi, “(Ey Muhammed) açıp genişletmedik mi…” sırrından İlahî bilgisi ve aşk bıçağıyla 

açılmış, zararlı huylar ve Allah‟tan başka şeylerle ilgili fikirler ondan uzaklaştırılmış olsun. 

Çünkü gönül hazinesi Allah‟ın isimlerinin anahtarıyla açılır. Onun yok olmakla öğrenmesi 

ve eski giyinmesi şu gönül alan güzel zülüf gibidir. Amber kokulu turra başından külahı 

gidince hafif esen yelle dolu kadeh can dimağını güzel kokutur.  

 

 İşte bu dünya tacı ona irin ve küftür. “Sevdiğin şey seni (başka şeylere karşı) kör 

ve sağır eder.”  Anlatılan mana budur. Herkes kendi bilir ki bu külah pek çok kel baştan 

ayrılmış pisliktir. “Dünya leştir.” bunu açıklar. En yakın temiz olan bilgili ve akıllı ki özü 

sağ olup içine hava işleyip çürük ve harap olmasın. Yani sırların sahibinden olsun. 

Dünyaya ihtiyacı kadar yapışıp bu çokluk ve bağlılık olan rütbeleri ve menfaati başkasının 

elinden zorla almaz. Bu pis külahı kel olmayan başına giymez.     

 

267. beyit  

 ٓاٍ ق٤ٗا قاّ ٓهؿإ ٘ؼ٤ق

 ِٓي ػوثا قاّ ٓهؿإ ِه٣ق

Mana: Dünya malı zayıf kuşların tuzağıdır. Ahiret mülkü nazik kuşların tuzağıdır. İşte her 

işin sonunu düşünmek için delilere zincir vururlar. Kim bağlılık için gayret ve hevesle 

büyük eziyeti ve şöhret belasını kendi isteğiyle seçerse deliden de delidir. Zincirini kendi 

eliyle takınmıştır. Bu karanlığa ait zinciri takınıp dünya zindanındaki nur ve iyilik 

meydanında bağlanıp çoğunun hapsedilmekle can verdiğini bilmez. Dahası karanlık 

hapisaneye girmişdir. Şimdi dünya tuzağının tanesi mal, güzellik ve bakmakla yükümlü 

olduğu eş, çocuk ve hizmetçi gibi kimselerdir; makam ve reislik, kanat ve koldur. 

Hakikatte leştir. Bu leşe konan kuş karga gibidir. Leşle meşgulken tuzağa tutulup kanadı 

kırılsın. İrfan meydanında uçamasın.  

   Ey temiz amelli ne zamana kadar konuşacaksın? 

  Durumu anlamaman için daha kötü ne olsun  

 

 Kanadını aşkla yak sonunda uç ki  

 Cebrail kanatla alakasını kesmediği için Sidre‟yi geçemedi  
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 Mal gamıyla niçin gönlünü bağlıyor ve inliyorsun  

 Dinle ney iniltisini mal mülkle zaman geçirme  

 

 Tuzsuzdur, dertsiz ibadetinin çeşnisi yok  

 Zahid o amelini aşk günah sayar  

 

 Rütbe, bütün ayaklara yüz sürmendir  

 Bütün baş, makam ve mal ayağına sürünsün  

 

 Ey Şeyhî, ne zamana dek hayalle mümkün olmayanı isteyeceksin? 

 Bu eğri hayalinin bayrama hilal olacağını sanma     

Ama ahiret mülkünün kuşları vahdete yönelme çimenliğinin bülbülleri ve yüce himmet 

göğünün eşsiz devlet kuşları akbaba gibi leşten utanıp avlarını ebedî hayata belki birlik 

sıfatı edip “Hiçbir gözüm görmedi.”yle nimetlere layık olup “…hayırlarda yarışanlar…” 

topluluğu ile dergâh yakınlarından olurlar.     

 

268. beyit  

 تاو ًٞٗٚ اٟ ا٤ٌه ا٣ٖ ظٜإ

  ٗاّ ـٞق ًهقٟ ا٤ٓه ا٣ٖ ظٜإ 

Mana: (Kendinin) tersine ey geçici dünyanın esiri, adını dünyanın reisi yapmışsın. Yani 

sen hırs ve hevesinin kölesi ve düşkünüyken tersinle isimlendirilmişsin, iki efendin varken. 

Hikâye: Bir gün devrin İskender‟i askeriyle giderken ansızın bir yıkıntıdan bir pir göründü. 

İskender “Acaba bu korkutan makamdaki kimdir, deli midir?” diye soru sorarak üzerine 

geldi. Derviş asla İskender‟e iltifat etmedi. İskender kızıp “Bana niçin saygı göstermezsin 

ve kadrimi bilmezsin? Ben âlemin İskender‟iyim. Bu devirde âleme arka ve yüz benim.” 

dediğinde pir haykırıp “İnsanın en son ayrılığı, ölümle gerçekleşince bana yaratılmışla 

tanıdıklıktan ne fayda? Hem akıllı olduğum hem de uzakları gördüğüm için geleceği de 

geçmişe sayıp yaratılmıştan uzak durmakla bu yıkıntıda mutlak zatın arkadaşıyım.” dedi. 

“Deli sensin. Çünkü iki arpa etmeyen bir şeyi mesele edersin.” dedi. “Allah indinde 

dünyanın sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı kâfir kişiye bir bardak su içirmezdi.” denk 

olmayana ağır mülküm dersin. İki günlük ödünç ömür için kula, hayvanlara ve diğer 

mülklere bağlanmış ve köle olmuşsun. “Neye bağlanırsan onun kölesi olursun” 

tamlamasını hecelememişsin. Mülkle ödüncü fark etmemişsin. Pek çok padişah senin gibi 
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gururla hayalî meselelerde idi. Şimdi kiminin toprağı fakirlere kuru duvar ve kimininki  

çöplük olup ayak altında yok olup kalburla aransa tozları seçilmez.  

 Gafil olma gözünü aç çünkü bu mutluluk evinin  

 Bekçisi baykuş, kapıcısı örümcek olmaktadır.  

Sen yaratılmışa ne arka ne de yüzsün. Ancak cismin iki damla kirli meniden ve aslın toprak 

tarağından meydana gelmiş şüphesiz yıkıklıkla ilgili bir suretsin. Köpek nefsin sahibi 

kapısını yitirmiş, ekmek yediği evi unutmuş  ve kibir perdesi can gözünü kör etmekle bu 

yıkık hamam ocağında geçici balçığa batıp kalmışsın. Bu emanet bırakılanları ebedî mülk 

zannedip yoldan sapacak ve eskiyecek olan nimet ve cübbe sanmışsın. Gam yerinin 

hakikat olmayan ve devam etmeyen zevkini hakikat sanıp can mülkünde olan aşk, irfan ve 

vicdan zevki gibi lezzetleri unutup ne yazık ki bilmeye gelen canını bilmediği hâlde 

kendini biliyor sanmakla bilgisiz kalmış ve ömür sermayeni boşa harcamışsın. Bu bir 

günlük gönül şenliğine bağlanmışken ve sonunda terk, mahrumiyet ve çıplaklık 

şüphesizken zevke düşkün bir biçimde kendini “…oysa onlar güzel iş yaptıklarını 

sanıyorlardı.” usulünce iyi işte sanırsın. Mal toplandıkça gönül dağılmak, elem ve şiddet 

şüphesizken lezzet ve huzur bulayım dedikçe zahmet ve alçaklık artarken benimle beraber 

olma iddiasını nasıl edersin? Özellikle  “…mal çoğaltanlar helâk olmuş.” hadisince mal 

çoğaldıkça arkana fitne yükü yüklenip seni Sırât-ı Müstakîm
1053

 sülukundan alıkoyup 

dünya kibri yoluna çalı çekmiş olur. Mal sahibini yollarda korkutacağını ve üzeceğini 

bilirken ve nefis eşeğin bu yükler altında yorgunken seyr-i ila‟llah‟a nasıl gidersin? Böyle 

korkaklıkla ömür sermayesi ticaretinde nasıl fayda edersin ve bunca belalara yenilmişken 

ve yardım yokken bana İskender‟im diye hangi ağızla yukarı kalkıp büyüklenirsin? Çünkü 

sen benim kulumun kulusun” dedi. İskender “Ben kişi oğluyum.” dedi. Derviş “Hırs ve 

gazab kapımda iki kulum idi. Hizmetleri bana hoş gelmedi, kovmuştum. Sonunda başıboş 

gezerken seni uykuda bulup geçici güzellik ve kalplerin yıkımı bağıyla bağlayıp Allah‟ın 

kuluyken dünya ve paranın kulu etmişler. Şu zevke düşkünlük ki dünya şarabıyla 

sersemken ve dünya benciyle esrarkeş hayaline düşüp iki ağalı ortak bir mal ve kulken 

hâlini bilmeyip seyyidlik ve padişahlık iddiası dahi edersin. Satranç ağacının büyüğü gibi 

çoklukla eziyete ve şöhretle belaya düşüp olgun geçinirken çocuk oyuncağı, uyku ve 

                                                           
1053

 Sırât-ı Müstakîm: “Gerçeğe götüren doğru yol anlamında bir Kur‟an tabiri. Sözlükte “anayol; doğru ve 

apaçık yol” mânalarına gelen sırât ile “dengeli ve dosdoğru” anlamındaki müstakīm kelimelerinden oluşan 

sırât-ı müstakīm “apaçık, dosdoğru ve hak yol” demektir. Burada yol kelimesinin dosdoğru diye 

nitelendirilmesi onun “hedefe ulaştıran en kısa yol” anlamına geldiğini gösterir.” Hülya Alper, “Sırât-ı 

Müstakîm”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 37. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, 2009, s. 119.   
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karanlık aleti olmuşsun. Gerçi fil, at ve askerin var. Ama meydanın açık bu çeşitli 

hareketlerden ise Sırat-ı Müstakim‟e ve doğru yola süluk edip bu zor işler sahasının ve 

engeller meydanının gösterişinden kurtulsan olmaz mı? Şah-mat sesi hiç kulağına gelmedi 

mi?  

 

 Eğer hâl ve anlamını duyduysan kibir başını kes, iddia ayağını kır. Çoğu bu ayaktan 

sarhoş olup ayılmayıp öldüler. Bu kibir meydanı Allah‟ındır, baş göstereni baş aşağı 

ederler dediğinde İskender şaşırıp padişah tacını başından attı. Toplulukla dervişin eteğine 

düştü. Bu nasıl bir hâldir bana anlat ve beni hizmetine kabul et. “Nefsimi bildim ve onu 

sevdiğim şeylerden arındırdım.” dedi.  

 

Sen aşk tabancasına doyamazsın ve bu belalı yola benimle uyamazsın. O mutlak 

hâkim “Ahmaklar olmasaydı dünya harap olurdu.” tasdikince seni de hayale uygun bir yola 

hizmete koymuş. Hemen var, kulluğunu bilip yüzünü toprağa sür.Yoklukla ve güçsüzlükle 

hizmetinde bulun. Bir daha ispat edemediğin iddiada bulunma. Alıp gidemeyip mecburen 

terk edeceğin şeye mülküm deyip yalan söyleme. Son zamanda dürüstlerden olup 

“…doğrularla beraber olun.” emrine uymak için dürüst olanlarla bir arada ol.  

 

269. beyit  

 اٟ ذٞ ت٘كٙٔ ا٣ٖ ظٜإ ٓؽثٞي ظإ

ٚٔ ظٜإ     چ٘ك ٠ًٗٞ ـ٣ّٞها ـٞظ

Mana: Ey bu cihanın kölesi olan, canını hapsedip fena (geçici) damına girmişsin. Nasıl 

kendine cihanın hocası dersin. Canını, me‟ad ve bakilik âlemini unutup gece gündüz nefsin 

hizmetinde esirken ve Allah dışındaki güzelliklerin zinciriyle kilitliyken hapishane 

düzeltmekle ömrünü harap etmişsin. Sonuçta bu zindan “Ahiret dünya ehline haramdır.” 

hükmünce seni cennet bostanında gılman ve hurilerle yürümekten alıkoyar.  

   

270. beyit  

 ٓه ا٤ٌهاٗها ُوة ًهقٗك ِاٙ

 ػًٌ چٕٞ ًاكٞن ٗاّ إٓ ٤ٌاٙ

Mana: Esirlere şah lakabını vurdular. Çarpmayla beyaza siyah, siyaha beyaz namını 

vurdukları gibi. Yani onlar yaratılışın zincirinden, insanlığın bulanıklığından ve nefsin 

köleliğinden kurtulmasın. Mülkün ebedî ezeli sahibi katındaki yüce dilek kapısına layık 
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olmayıp belki cehennemin en alt katında kalıp himmetsiz olsun. Ona saltanat namı, esire 

şah ve siyaha beyaz dediklerine benzer. Meğer mana şahlarıyla tanıdık ve birlikte olmakla 

“Ben meliklerin melikiyim (hükümdarların hükümdarıyım) bana itaat edin sizi melik 

yapayım.”a uygun olarak ahiret saltanatı ve rahman hilafetine layık olup ödüncü kendine 

mülk olsun.   

   

271. beyit  

 ِاٙ ًٞ او ؼهْ هٕك ٛه ؼهاّ

         ٤ٌٓ٘ك اٝنا ًكا ٣ًٞك ٛٔإ

Mana: Şah ki hırsından her harama niyet etsin. Ulu kişi ona dilenci der. Yani haram, hazine 

ve hizmetçi toplama sevdasında olan şahlar ebedî mülkten habersizdir ve uyku kadehiyle 

sarhoş ve dalgın olurlar. Böyle himmet zirvesinin devlet kuşları yani sultanları ona zavallı 

köle derler.  

 

272. beyit  

 ِاٙ إٓ قإ ًٞ و ِا٠ٛ كانؿٍد

 ت٠ ٓٚ ٝ ـه٤ِك ٗٞنَ تاوؿٍد

Mana: Şehlikle alakasını keseni şeh bil. Ay ve günsüz nuru parıldar ve doğar. Yani şeh, 

şehlik belasından ve şehler kapısından gönlü tok olup tevekkül, tek ve kanaat ülkesinden 

züht ve takva askeri, irfan ordusuyla varlık mülkünü fethedip Allah dışındaki düşüncelerin 

askeri ve heves yabancısının askerini kırıp perişan etsin. Kalbin güzel beldesini yapıp ruh 

sultanına taht eylesin. Cömertlik ve adaletle varlık şehrinde devlet eyleyip nefsani ve 

ruhani kuvvetlerin halkını layık olduğu gibi emri altına alıp, koruyup vilayete güven ve 

rahat versin. Sonunda nefs-i emmarenin hırsızları ve hilekâr dünyanın şehvetli meclisi yol 

bulup korunmuş memlekete kötülük ulaştırmasınlar. Ruh mülkünde şeh olup alameti ve 

emri keskin kılıç olsun.  

 

273. beyit  

فرُ ـٞاٗكٙٔ ذفرٚ ت٘كٌد آٗچٚ ذ  

 ٔكن پ٘كانٟ ٝته قن ٓاٗكٙٔ      

Mana: Tahta bağlayıcıdır. Onun adını taht koymuşsun. Onu kalp sanıp kapıda kalmışsın. 

Yani o taht diye övündüğün bir tahtadan çatılmış surettir. Hakikatte ne yükselmesinin 

faydası ne de alçaklamasının zararı var. Onunla gururlanmak dışarısındandır. Hakikatte şen 
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bir kalp temiz bir gönüldür. İki dünyada onun gibi yönetip yüzük altında kainat ele 

geçirilmiş ve itaatli olsun. O salihler kalptir, “… Oraya kim girerse, güven içinde olur…” 

içyüzünde budur.  

   

274. beyit  

 او ـهاض ان ظٔغ آنٟ ون چٞ ن٣ي

 ػاهثد او ذٞ تٔاٗك ٓهقٙ ن٣ي       

Mana: Yani haraçtan kum sayıldığında altından topla. Dünyayı doldursa da sonu yiyen de 

yedirilen de giyen de giydirilen de yok olup varlığından mezarında sadece kabir kumu kalır 

ve kalanı gitsin. Düşmanların hakaretine harcanıp fakir ve hakir hesabını verip azabını 

çekersin. Eğer benimle birlikte geri gitsin, kalmasın dersen isteğinle cömerlik et. 

Defterinde seninle bulunan odur. Başkası düşmanlara kalır. Çünkü “Kişinin hayatında 

bakır bir para vermesi ölümünde bin akçe vermesinden daha iyidir.” demişler. Kıymet, 

makam, iyilik, yaratılanlar ve yaratan katında övülmeye sebep güçlü cömertliktir ki bu 

Allah‟ın sıfatıdır. Şerefli cömertlik sıfatına girene azap etmez. Her gün cömertin ekmeği 

yendikçe ve elbiseleri giyildikçe belaları kovulur ve düşmanları mahvolur. Veliliğin ilk 

nişanı cömertliktir. Mala kıyan cana da kıyar, cana kıyan canların canını bulur. Cömert kişi 

cömertliğine minnet etmesin. Bil ki cömertliği Allah‟tan gelir ve canına minnet de onunla 

beraber gelir. Yani cömertlerden olduğuna şükür etsin. Akarsu gibi hem malı hem de dini 

sürekli akıp bereket bulup yerinde durur. Ama cömertlik de yerinde övülmüştür. 

Tamahkarlık gibi yersizi yerilmiştir. İşte mertliğin cömertliği fakirler ve salihler için 

gereklidir. İnsanlar yoklukla cömert Allah‟ın sevgilisi olsunlar ve iyi duaya ulaşsınlar. 

Ama zalimler ve fasıklara olan cömertlik değildir, israftır. Allah müsrifi sevmez. 

Cömertliğin büyüğü âleme ders vermek, nasihat etmektir. Sanat ehli için tamahkarlık 

etmeyip sanatını öğretmektir. Hepsinin tersi yerilmiştir. Özellikle fakirlere öğretmeye 

kibirlenmek, selam verip almak ve göz kaşla işaret etmek haydutluk ve lanetlenmişlik 

belirtisidir, demişler.            

  

275. beyit  

 ٗهقتإ ـِن ا٣ٖ ٓا ٝ ٠٘ٓ اٌد

 ػاهثد و٣ٖ ٗهقتإ اكراق ٤ٍٗد  

Mana: Halkın merdiveni bu biz ve benliktir. Sonuç bu merdivenden düşmeliktir. Yani 

halkın kibirliliği ve bencilliği merdivene çıkmak gibidir. Ona çıkan mecburen düşer. 
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Çünkü kibirli kibrini itiraf edemez. İtiraf etmeye güçsüz, aciz ve yoksul olmayan kimse 

gerek. Bunların ise yaratılmışta bulunması imkânsızdır. İzzet ve büyüklüğü olan (Allah‟ın) 

adeti izzetin zirvesinde (kibre)  tenezzül edenleri  alçaklığın en aşağısına düşürmektir. 

Şimdi talibin kendiliğinden göz kapayıp izzet etrafında nafile ibadete yönelmek için 

mabede kapanması gerek. Bu mana, batınî bit biçimde Allah‟a yönelip onda yok olmadan 

ve pir önünde kötü huy ve alışkanlıklardan kutulup iyi huy ve davranışlar edinme (mahv) 

dersini okumadan mümkün değildir.  

 Allah‟a yönelip ibadetle ilgilenmek padişahlıktır kaçmamak daha iyidir  

 Dünya alakası bağıyla eşek ve köpek bakıcısı olmamak daha iyidir  

 

 Dünya alakasını istiyorsan boynunu aşk zincirine sun  

 Aşk padişahına ulaşıp sonra pişman olmamak daha iyidir  

 

 Yârı görmek istersen kendini görme gözünden uzaklaştır     

 Haraplık toprak suretliye gözcü olmaktan iyidir  

 

 Allah‟ın peygamberi “Nazar haktır” dedi nazardan sakın  

 Gözünden sakın, şeytan olmamak daha iyidir  

 

 Cübbeyle hayalini ölmeden önce ölmeye hazırla  

 Bu pislikle gelip gitmekten insan olmamak daha iyidir  

  

 Fakirliği seç padişahlar padişahı olmak istersen  

 Şeyhî huzur ehli olup perişan olmamak daha iyidir  

 

Kâmiller demişler ki varlığını ve tedbirini bırakıp nafile ibadete yönelmek için mabede 

kapanmayı hak etmek yakınlığa sebep olmakta “la ilahe illallah” zikrinden (nefy ve 

ispat)
1054

 daha yücedir. Hatıralara heves etme, mülk ve padişahlıkta nafile ibadete 

yönelmek için mabede kapanma tasarrufuyla bilinir ve bulunur. Terim olarak buna cem‟ ve 

kabûl derler. Akıllı ve olgun olmayan kişinin mülk ve yaşayış âleminde tedbir edemediği 
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 Cem‟: Sâlikin her şeyi Allah‟tan bilerek halkı yok, hâlikı var görmesi hâli anlamına gelen tasavvuf 

terimi. Hasan Kâmil Yılmaz, “Cem‟”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 7. Cilt, İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993, s. 278.   
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gibi nafile ibadete yönelmek için mabede kapanan kişi de manevi olgunluğu bulmayan 

ahiret sahibidir ve padişahlıkta tasarruf edemez.  

   

276. beyit  

 ٛه ًٚ تاال ذه نٝق اؼٔن ذهٌد

 اٌرفٞإ اٝ تره ـٞاٛك ٌٍِد 

Mana: Her kim daha yüce giderse ahmaktır. Onun kemiği daha kötü parçalansın. Yani bu 

bizlik benlik merdiveninde çok üste çıkanın sonu o merdivenden uçmaktır, kemiği fazla 

kırılır. Akıllı kendi hiçliğini bilip benlik, büyüklük ve kibrin Allah‟tan başkasına layık 

olmadığını anlayıp pis sudan ve karanlık topraktan olana alçak gönüllülükten ayrı düşmez. 

“Toprak nerede, mahlukatın Rabbi nerede!” diye fakirlik etsin ki “Kim Allah için tevazu 

gösterirse Allah onu yüceltir.”e uygun olarak yüce mertebe isteyen kişi alçak gönüllülük 

yapsın. Yükseğe çıkmak için cahillik ve çocukluk gerekir. Çocuklar mezbeleliklerde kale 

benim diye oyunlarına döner, gece olunca kale boş kalır ve basit bir saray isteyenken el 

uzatanın ayıbı açılır (ortaya çıkar).  

 

277. beyit  

 إٓ ـكا ٝ ٗكٟ ًٚ قاقٗد ػٞاّ

ٞ ٛٔچٞ ٝاّ  تاو تٍراٗ٘ك او ذ  

Mana: O efendiliği halk vermiştir. Ödünç gibi senden geri alırlar. Yani halkın verdiği 

devlet hizmeti (mansıb) ve reislikler ödünç gibidir. Ona kibirlenenler, bunlar ödünç 

alındığında sadece hasret ve pişmanlığın kalacağını bilsinler.  

  Bu eski hilekâr daha sonra elden almayacağı ne verir? 

  Bana ders olacak, aldanacak durumu hangisi? 

   

278. beyit  

ّٟ ػان٣ّد تؽن  قٙ ـكا ٝٗك

 ذا ـكا ٝٗك٣د تفّك ٓرلن

Mana: Ödünç efendiliği Allah‟a ver. Benliğini ve efendiliğini Allah‟ın sultanlığında yok et. 

Sonunda Allah sana düşmanlık, ayrılık ve ödünç olmayan birleşmeye ait bir efendilik 

bağışlasın. Yani kendi varlığından geçen İbn-i Edhem ve diğer padişahlar gibi Allah‟ın 

rızası için ödüncü ve Allah dışındaki her şeyi bırak. Sonunda bitmez ve ayrılmaz bir 

padişahlık bulasın.   
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ġöhret ve Bela Hakkında 

279. beyit  

 اِرٜان ـِن ت٘ك ٓؽٌْ اٌد

قننٙ ا٣ٖ او ت٘ك آٖٛ ٠ً ًٍٔد               

Mana: Halkın meşhur olması kuvvetli bir bağdır. (Allah) yolu içinde bu demir bağdan ne 

kadar az olur? Yani şöhret kuvvetli bir bağdır ki demir zincirden daha iyidir. Çünkü salik 

ilgilerden ve engellerden kalp tahtasını temizlemeyince ve kesret (çokluk) zincirinden 

kurtulmayınca Allah yolunda menzil katedip isteğe ulaşmaz. “Masivâdan soyutlan.” 

buyurdu. Kimine ilim ve marifet engel olur, kimine suretlere ait iyilikler bağ olur ve 

bazısına bu iki hâle meyletmek put olup Allah‟tan alıkoyar. Onun için salik için gizli zikir 

daha iyidir, dediler. Hem yüksek sesle söylemekte (cehr) ikiyüzlülük gelse gizlemek 

farzdır. Sesleri dışarı çıkanlar davul ve tanbur gibi içi boşturlar, dediler. Şimdi Allah‟ın 

dışındaki her düşüncenin yüceltilmesinde yüksek sesle okumak daha kuvvetli ve daha 

faydalıdır. Tayyibî Haşiye‟sinde “Rabbini, içinden zikret…” tefsirinde yüksek sesle 

söylemenin birçok faydasını ve üstünlüğünü yazar. Bunlardan biri Cehrî zikirde
1055

 

görülmüştür ki vesvese olmaz der ve bütün eşyayı zikrine şahit etmektir ve diğeri de 

Allah‟ı andırıp hem zikreden hem zikrettiren olmaktır. Yani hem zikret hem zikrettir 

emriyle amel etmektir. Bir emirle amel etmek ve iki emri yerine getirmek arasında mertebe 

ve ecirde fark vardır. Hikâye Nakşibendiyye‟den bir kâmil sufileriyle yüksek sesle 

söylerek (cehr)  zikretmeye alışıkmış. Nakşibendiyye‟den bir kâmil de ona tarikimizin 

esası gizlemek üzerineyken yüksek sesle zikir ettiğinizi duyduk diye mektup yazmış. Onlar 

da biz de sizi gizliyormuşsunuz diye duyduk şeklinde cevap yazmışlar. Yani bütün doğru 

yollarda şöhret ve ikiyüzlülükten çekinmek gerek. Çünkü yüksek sesle söylemenin ve 

gizlemenin aynı olduğu duyuldu. Yani aynı sıfata girdi. Belki yüksek sesle söylemenin 

ikiyüzlülüğü daha iyi oldu. Yapmadığımız zaman zikreden olduğumuz iddasında bari 

değiliz. Ama fakir şerhedenin amacı yüksek sesle söylemek (cehr) ve gizlemeyi (ihfâ) 

umumi bir biçimde birbirine tercih değildir. Çünkü mürşidimiz  ve amcamız Şemseddin 

(Kabri iyi ve temiz olsun) meşrebe göre hem Nakşibendiyye‟nin gizlemesiyle hem de 
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 Cehrî zikir: “Bu zikirde Lailahe illallahı, Subhanellah, Elhamdülillah, Allahu ekber, Estağfirullah veya 

Esmaü'l-Hüsna'dan bir isim çekilir. Toplu zikirlerde önce ilahiler okunur, dinî bir vecd meydana getirilmeğe 

çalışılır. Sonra zikre başlanır. Özel meclislerde dervişlerin iştirakiyle yapılan cum'a zikirlerine (Hadl'a) denir. 

Zikri, dinî önder idare eder; Bazan zikirde mazhar da çalınır. Bir düzen içerisinde (Ritm ile) Lailahe İllallah, 

Hayy, Hayy veya Allah, Allah kelimeleri dilden kalbe hızla vurulmak suretiyle vücut diz çöküldüğü yerde 

öne arkaya hep beraber sallanır. Mevlevilerde sema' yapılır.” Süleyman Ateş, Ankara Üniversitesi Ġlahiyat 

Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, 1966, s. 238.  
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Halvetiyye‟nin yüksek sesle okumasıyla doğru yolu gösterirdi (irşad). Tercihte deneyen 

huya (meşreb) dönerlerdi. Tabiatı aşkla dolu, şiddetli ve öfkeli olana yüksek sesle okumayı 

emrederdi. Ama yüksek sesle ve gizlice ibadetin delillerin etraflıca açıklanmasını isteyen 

Hz. Bistâmî‟nin Kevkeb-i Dürrî kitabına baksın. Kalp erbabına meşk hâliyle yazılanlar 

yeterlidir. Herkes dersini alır, inkârı kaldırır. Bil ki bizim tarikimizde yani Halvetiyye‟de 

sokaklarda ve davetlerde yüksek sesle ibadet ederiz. Halka ortasında sema‟ ederiz. Bunlar 

tehlikeli değildir. Halkayı bir uğurdan döndürmede özellikle genç delikanlının karışmış 

olmasında büyük zarar vardır. Delillerden başka ruhla ilgili de bazı şühud ehli meleklerin 

dağıldığını şühud etmişlerdir. İmam Gazali (k.s) Kimya‟da dönen sufinin kalbine 

(ibadetini) başkasına gösterme (isteği) gelse  şirktir. Büyük tehlikesi vardır. İşte bizim 

tayfanın sufilere niçin yüksek sesle bağırmazsın, dediğimizde kalbimizin o zaman hangi 

heveste olduğunu yoklamak gerekir. Eğer bize içten sevgi ve kalp temizliği gerekse ve 

tarikimizin temeli odur  “Riyâ, ikiyüzlülük, amele güvenme ve şüphelerden arınmış”, “O 

gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Allah‟a arınmış bir kalp ile gelen başka.” Eğer 

berikine hatırlatmak ve şevklendirmek iyi niyeti de mümkündür. Her kişi kalbini bilir, 

incelemek farzdır. Akıllı başkasının uyanması ihtimali için içten sevgisini yitirmek 

istemez. “…Allah en iyi koruyandır…”, “Kalpler onun elindedir.” Şeyhe, müride makam 

sevgisi ve tanınma demir bağ gibidir. Menzilden alıkoyar. Sonunda kişiyi içten yıkan nefis 

ve onun aldatıcı arzularıyla mücadele etme (mücahede) ve Allah‟ı hatırlayıp kendinden 

geçme (cezbe) eliyle o zincir kırılmaya (başlar). Değirmen eşeği gibi dönerek onun başını 

ölünceye kadar nefsani hayallerinin meydanında çevirir. Ama meydan almaz. İşte salikin 

varlığından olgunluk ve iyilik görmemesi gerekir. Belki hüner, ilim, güzellik, hizmetçiler, 

mal gibi bütün ödünç şeyleri Allah‟ın verdiğini bilip ödünçle kibirlenip büyüklük sahibi 

Allah‟ın gazabına layık olmamaktır. Çünkü İlahî adet unvan ve gösteriş sahiplerini yerle 

bir etmektir. Yüzü yerde olanı güneş gibi şan ve şerefi yüksek biri yapar.  

 Bu felek keder dolu ve kötüdür  

 Gururlanacak nesi var olabilir  

Şimdi “Yerini bilip sınırı aşmayan kişiye Allah merhamet etsin.”e uygun olarak hâlini 

bilmeyen, alçaklık ve hiçliğini anlamayan yokluğun sıfatıyla değişemez.  

   

280. beyit  

 ذا ذٞا٠ٗ ت٘كٙ ِٞ ٌِطإ ٓثاَ

   وـْ ًُ چٕٞ ًٟٞ ِٞ چًٞإ ٓثاَ          
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Mana: Gücün yettikçe kul ol, sultan olma. Top gibi yara çekici ol, baston olma. Yani 

gücün yettikçe ulu ve azarlayan olma. Belki top gibi hor, hakir ve zavallı ol. Yaralanmış 

olmayı alışkanlık edin. Halkın eziyetine dayanıp cefa ve belalarına yüz çevirme. Baston 

gibi işi birine bırakıp elem ulaştırma. Daima rahatlık getirmeye çalış. Çünkü salikin güçlü 

mutluluğunun ve izzetinin sebebi incinip incitmeden dayanmak ve sabretmektir. “Eğer 

akranlarının üstünde olmak istersen bilgisizlerin eziyetine tahammül et.”.  

 

 Kötülük edene iyilik (etmektir). Öfkesini yutmak ve affetmek iman nurunun 

ışığıdır. Affetmek peygamberlerin huyudur. Yumuşak huylunun kalbi Allah evidir. Öfke, 

hiddet ve kin yeni talebe ve çocuğundur. Aslında köpek huyudur. Şeriat gereği olursa, 

başka. Akıllının, yetişkinin ve olgunun huyu affetmektir ki Allah affedeni sever. Hadiste 

“Kininden başka kimseye gazap etme.” dedi. Aman nefsin öfkesine yenilip haksız 

çarpışma ve öldürmeye çabalama. “İnsan Allah‟ın  binasıdır, o binayı yıkan 

lanetlenmiştir.”dir. Yani insan Tanrı yapısıdır. Yıkan lanetlenmiştir, rahmetten uzaktır. 

Karşılaştır. Senin evini yıksalar ne derecede öfkelenirsin? Sonunda “Nasıl yargılarsanız 

öyle yargılanırsınız.” hükmünce el üstünde el vardır. Allah‟ın adaletiyle yokluk yeli seni de 

yıkar. Kâfirse de zulmedilmişin duasına dağlar dayanmaz, demişler. Kan dökenin sonunda 

kanı dökülür. Allah sonraya bıraksa da ihmal etmez. Allah için kin tutmak hükmünce dinde 

olmayan bir inanışı icat edeni ve günahkârı Allah‟ın emri kadar vur ve öldür veya dil 

terbiyesiyle ırzını yık, haddini bildir. Bu da güzel bir ameldir. Tanrı düşmanına gülerek 

bakmak isyandır. Allah‟ı seven düşmanını sevmez. İmam Şâfi‟î hazretlerinin “Kim 

öfkelendirilir de kızmazsa merkeptir.” dediği budur. Yani Allah‟ın emriyle hiddet istenen 

yerde hiddet etmese eşektir. Bil ki ruhun lezzet duyduğu şeye meyletmesi (muhabbet) 

günahkâra günah olunca günahkârın hâline eyvah.  

   

281. beyit  

 ٛهًٚ اٗكن ػّن ٣اتك وٗكٙ ٠ً

 ًله تاِك پُ اٝ ظى ت٘كٙ ٠ً 

Mana: Kim aşk içinde dirlik bulursa onun katında kulluktan başkası küfürdür. Yani aşk 

şarabıyla ebedî hayat bulan ve basiret gözüyle bütün şeyleri Allah‟ın varlığıyla görüp 

kimlik denizine batanların katında ve mezhebinde büyüklenmek ve kibirlenmek haramdır. 

Kısaca kulluktan başkası ilahlıkta ortaklık etme davasıdır.  
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282. beyit  

 قاٗٚ تا٠ِ ٓهؿٌاٗد تهچ٘٘ك

 ؿ٘عٚ ًٞق ًاٗد ته ً٘٘ك    

Mana: Eğer tohum olursan kuşcağızlar seni düşürürler. Gonca olursan oğlancıklar koparır. 

Yarık ol ki hepsinden kurtul. Yani Allah‟ı talep etmeyip dünyayı seversen elbette sana 

muhalif bir şey bulunur. Tohum veya gonca olsan da kurtuluş yoktur. Her olgunluğun sona 

ermesi ve her varlığın yok olması kararlaştırılmıştır. Dünya tuzağında kimseye kurtuluş 

yoktur. Sonuçta kazancı bırakıp işleri bütünüyle Allah‟a bırakıp aradan çıkmayınca yok 

olmaktan başka huzur yeri yoktur, gerisini bırak.  

 Kim kendinden vazgeçerse sevgiliyle tanıdık olur  

 Kim aradan çıkarsa halis bir müslüman olur   

   

283. beyit  

 ٛهًٚ قاق اٝؼٍٖ ـٞق نا قن ٓىاق

  ٔك هٙاٟ تك ٠٣ٌٞ اٝ نٝ ٜٗان

Mana: Her kim kendi güzellik ve olgunluğunu arttırarak satarsa yüz yaramaz kaza ona 

yönelir. Yani kimin marifetinin olgunluğu veya bir sanatta hünerini açıklayarak kendini 

satsa belki eksikliğini göremeyip gizli olmayan ilim suretinden ve zühdünden hürmet 

görsün. Akl-ı kül sahibi olmadığı için ve beyninde safra ve beyaz, safra ve balgam karıştığı 

için sureti olgunluk sanıp cevizin acı ve yeşil kabıyla yaşayıp tatlı ve acısını duymasın. 

Sütün tatlılığından zevk almasın ve haberi olmasın. Böyle kimseye el gözü değer ya da 

kendi gözü değer ki öylesine bela kendi özünden oldu. Şimdi yalnız kalıp hâlini 

gizlemeyenin hırsızı çok olur. Özellikle şimdi tanıdık suretinde mücadele etsin. Sırrını 

söyletip kovarlar veya rezil ederler. Muhyî Çelebi‟nin beyitleri  

 O kötü işli şeyh deliye benzer  

 Ki her gün küçük büyük başına üşer  

  

Onda ki velilikten eser olsun  

 Can gibi kendini gizlesin  

Ama Nakşibendilerin halvet der-encümen (Halk içinde Hak‟la olmak) buyurdukları odur ki 

“Sufi kâin ve bâindir (İnsanlarla beraber görünüp kalben Allah ile olandır).” tıbakınca 

görünüşte dışını (zahir) halkla tanıdık Allah‟la yabancı göster. Ama için (batın) Allah‟la 

tanıdık halkla yabancı olsun.  
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 Gönülden tanıdık ol, dışarıdan yabancı semtini tut  

 Şaşırtacak kadar hoş gidiştir, akıllı ol deli suretini tut  

 

“Bunları ne ticaret ve ne de alışveriş Allah‟ı anmaktan alıkoyar…” bu manayı gösterir. Bu 

makamın sahibine yalnızlık (uzlet ve halvet) şöhrettir. Şöhrette bela vardır. Bu mertebe 

sahibi arasıra pazarda dahi gezse ses işitmez. Onun için kalp zikredilene gidip kullardan 

kulak da kalp ardına düşer. Helal lokma ve susmakla beş gün çoklukta (kesret) veya 

birlikte (vahdet) zikirle meşgul olan bir mertebeye erer. Bu mertebede kendinin ve halkının 

kelimeleri ya da sesleri de hep tevhid işitiyor.   

   

284. beyit  

 پٌٞر٤ٖ چانم آك او ٤ٗاو

 قن ٚه٣ن ػّن ٓؽهاب ا٣او                                                        

Mana: Duadan kürk ve çarık geldi. Aşk yolunda Ayaz‟a mihrab. Hikâye: Ayaz‟ın hususî 

bir hücresi vardı. Bir ferdi oraya koymazdı. Bir gün sarayın ileri gelenleri Sultan 

Mahmud‟a Ayaz‟ı saf ve sadık bir köle sanırsınız, hazinenizi alıp filan hücreye yığmıştır 

dediler. Asla kimseyi koymaz. Sultan Mahmud şaşırdı. Ama Ayaz‟ın sadakatini birçok 

defa sınamıştı. Acele etmeyip fitnecilere varın o hücreyi basıp yağmaladıklarınız sizin 

olsun, dediğinde bunlar mutlu olup otuz tane ağa kapısını bozup baktılar. Asılı duran eski 

bir hasır, kürk ve çarıktan başka bir şey yok dediler. Bu hiledir mal gömülüdür. Yanlarını 

kazdılar, iz bulamayıp aciz kaldılar. Utanç sonucunda Ayaz‟ın yanına dönüp özür dileyip 

yakındılar. Ayaz da kabul edip günahlarından geçti. Hâllerini padişaha bildirdi. Padişah da 

cezalarını Ayaz‟a havale edip nasıl bilirsen öyle yap dedi. Ayaz da “…öfkelerini yenenler, 

insanları affedenlerdir…” ile amel edip bağışladı. Sonra Ayaz‟a “Bu boş odada sır nedir?” 

dedi. Ayaz padişahım ben Müslüman olmayan bir hükümdarın egemen olduğu yerlerden 

getirildiğim zaman bu kürk arkamda, bu çarık ayağımdaydı, başka hiçbir şeyim yoktu; 

yoklukla gelmiştim. Padişahım sayesinde devrin veziri gibi sınırsız lütfa eriştim. Her gün 

meclisten kurtulunca bu iki eski nesneme saygı gösteririm ve nefsim asi olma derim. 

Vezir-i azam oldun, bu ikisinden başkasına kudretin yokken “Sultanın beğendiği ayıp, 

hünerdir.”e uygun olarak bakmayıp iltifatla bunca kıymet ve şerefe ulaştıran padişahlar 

padişahını unutma ve nimetine küfretme. Neyin varsa hiçbir yolla değerliliğin yoktur. Hep 

onun temiz keremi ve yardımıdır. Yolunda toprak ve sadık ol diye kendimi terbiye ederim, 

dedi. Böylece padişahın da sevgisi bir kat daha arttı. Çarıkla kastedilen baba suyudur, kürk 
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anne suyudur. İnsan onunla yazılır. Şimdi salik Ayaz gibi neden meydana gelip varlık 

âlemine ne ile geldiğini bilip “Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.” manasını 

düşünüp kendinde emanet olan ilim, irfan, kudret, olgunluklar ve mallardan menilik 

âleminde olmayan nimetlerden ne kadar nimet ulaştığını düşünsün. Yaşama, konuşma, 

duyma, görme, kudret ve istemeyle kendini bezeyip azamet ve lütfun aynası ve bütün 

maksadı edip dünya ve ahirette değerli bir misafir ve hitap edilen kişi olup nimetlerin 

iyisini kendine veren mülklerin sahibi ve mutlak Mahmud‟u bilsin. Böyle ilahî sıfatı ve 

rahmani mayayı alçak dünyaya harcamak ve esasında mülküm olmayan ödünç mülkle 

övünüp “ben” demek ne hatadır desin. “Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı?” 

demedi mi diye büyüklenmeyi bıraksın. Şimdi ağaçlar gibi değeri yüksek ve şerefli gölge 

olmak isteyen kişinin öncelikle toprak gibi alçak olup gölge gibi fakir ve hor olması gerek. 

Dediler ki Allah gözü, yanlış bir hayalle çirkinliğini duymayıp kendini olgun gör, diye 

değil  eksikliklerini gör diye yarattı.  

 Bu eğri ve eksik kişi ben doğru ve olgunum demiş 

 Batıl sözü doğruymuş eksiklikte tamammış 

 

“Allah bir kulunu sevdiği zaman ayıplarını ona gösterir”e uygun olarak Allah kulunu sevse 

ayıbını gösterir. Eğer ayıbını görmediysen körlükten büyük ayıp olmaz. Kıyamette kör 

meydana çıkar. Derdine derman isteyenin “Mümin müminin aynasıdır.”a uygun olarak bir 

sarrafı ayıbına ayna etmesi gerek. Sonuçta ayıbını gören Allah‟ın sevgililerinden olsun. 

Aksi hâlde kimse kendi gözüyle yüzünü göremez.  

   

285. beyit  

 ٛهًٚ تهقان اٖٝٓ ٝٓا ٠ٓ وٗك

 نقّ تاتٍد اٝ ٗٚ ته تاال نٝق 

Mana: Kim kapıda ben ve biz çalarsa Allah‟ın kapısından geri döndürülmüştür. En yüce 

makama ruhani olarak yükselemez. Yüksekle kastedilen irfan makamıdır. Allah‟ı isteyene 

kendisi, dünya veya ahiret düşünülmüş olsa işarettir ki Allah‟ı Kur‟an‟ın bildirdiği gibi 

tanımak (marifetullah) için yaratılmamıştır, belki cennet veya cehennem için yaratılmıştır, 

demişler. Kibir, büyüklenme ve gurur sevdasında hayalin yalanında ve sapkınlığın 

gölgelerinde kalmıştır. Allah‟ın kapısından kovulmuştur ve doğruluk kapısından 

uzaklaştırılmıştır. Sonuçta ben ve biz tuzağını kırıp gücenme (inkisar) ve dua (niyaz) 

tevazuyla yalvarma ve fakirlik tarafında olmayınca o yükseğe uçamaz. Sedef denizde 
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alçaklığı seçtiği için ve kaplumbağa gibi başını kabına yani sedefine çekdiği için kıymetli 

olur. Ama büyüklüğün çalı çırpısıyla su üstüne çıkarsa kıymetsizdir. Hilal yumuşak bir 

cisim, boyu dal ve bedeni kısa bir nesneyken bütün âlem görmek için bayram ayı gibi ona 

talip olur. Ama parlak dolunay on dördünde âleme ışık salarken yükselip büyüdüğü için 

kimse bağlanıp iltifat etmez. Toprak alçak olduğu için Allah halifesi Adem‟i ondan yarattı 

ve ona gökler, yerler, yağmurlar ve yeller hizmet eder. Güneş ve ay ışık tutarlar. Melekler 

de Allah‟ın emriyle Adem‟e hizmet eder. Su aşağıya meylettiği için âlemin yaşayışına 

sebep olur. Üzüm ağacı kibirle ve yukarı yükselmekle başını kılıca teslim edip ve alçaklığı 

seçip rüku (eğilmek) ve sücud (secdeye varmak) tarzında yetiştiği için çok nimetler 

meydana getirir ve halk beğenir. Galiba esnek olmayan çınar, şimşir, çam fıstığı ağacı ve 

söğüt gibi ağaçlar meyvesiz kalır. Dağlar yükseldiği için kar ve kış belasına ilk önce uğrar 

ve geç kurtulurlar. Yollar çiğnendiği için kar kalmaz. Duman yükseldiği için yüzü kara 

karadır. Güneş ve ay döndüğü için tutulmalardan (güneş ve ay tutulması) emin olmazlar. 

Hâlden hâle geçip farklı renk ve görüntüler sergileyen (telvin) sufi gibi bir makamda emin 

olup karar tutamaz. Şeytan hiddetli olduğu için ve alev gibi büyüklük sattığı için en 

aşağıya geri gönderildi. Dediler ki tevhid, ibadet için teni nefsani arzulardan ve kulluk için 

kalbi tehlikelerden ayırmaktır. Ne olursa olsun Allah‟ın eşi benzeri yoktur, eşi benzeri 

olmayanı tevhid imkânsızdır. Şeriatte tevhid, Allah birdir demek olsa da tarikatte gönlü 

Allah‟tan başka her şeyden ayırmaktır. Dediler ki sen düşmandan ayrıl yani başka 

sevdadan gönlünü çek. Dost hazırdır, isteğe lüzum yoktur. Dediler ki ağzına helva veren ile 

ensene tokat vuran bir olmayınca tevhidde eksiksin. Şeyh Bahaeddin bizde çok ilim ve 

görünen hâller olmasının sebebi cahillerin cefasına sabır ve tahammül etmemizdir, der ve 

Molla ve sufi olma; müslüman ol, tevhid eden ol. Yani falanlık varlığından ve ününden 

geç. Yazarın şiiri 

 İrfanla ilimden iz bırakma  

 İzin olmasın yoklukta iz bul  

  

 Allah‟ın ışığı bütün dünyayı kapladı  

 Ey himmetli, açıp görmek için göz gerek 

Yazarın şiiri 

 Ey Şeyhî dedikoduyu kısa kes  

 Şeyhilik olmaksızın padişahın yoluna niyet et     
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 Kendini mahveden abdallar ve fakir         

 Bütün her şeyde Allah‟ın nûrunu seyreder  

 

 Eğer batın gözü görürse  

 Gizli anladıkların meydana çıkar  

 

 Ey talip gel bu varlıktan temizlen  

 Allah‟ın yolunda kalbi bütün ve tez canlı ol  

 

 Bir gönülde bin arzu zordur  

   Tek arzusu olan kişi akıllıdır  

 

Ve Mesabih‟in riya babında “Parmakla gösterildiği dinî veya dünyevî işlerde kişiye şer ve 

fitne yeter. Ancak Allah‟a güvenip Allah‟ın koruduğu kul olsun.” Yazar kendisine ait şöyle 

bir mısraya yer vermiştir:  Şöhretsizlik sönmekten ve batmaktan koruyan bir emandır. 

  

Hadiste “Zikrini gizle (şöhret olma) yiyeceğini güzel yap.” bu manaya gelir. Bir 

gün bir deli dedi ki sakın seni duymasınlar, sana iyi demesinler, toplanıp seni yemesinler.  

 

 Ve talip kendini satmak için söz söylese Allah‟ın gözünden düşer, dediler. Yani 

rahmet gözü onu beğenmez. Sufinin bir işi beğenildiğinde bundan haz duysa şerde 

günahkâra zina ne kadar engelse o hazzı da (ona) o kadar engeldir. Yani yolunu kesip 

yolunu vurmak da sufiye iyi zina gibidir. Halbuki hazza benliğim ile uygun değildim, 

iyiliğinin ta kendisidir, diye Allah‟a minnettar olsun.   

 

 Benim ruhum nefis köpeğinin havlamasıyla doludur. Sahibi hoşt demeyince 

susmaz. Çünkü onun emriyle havlar. Çare sahibine yalvarmaktır. Hem yine bu ite toplan, 

tavşana kaç demek aciz kalıp kapıma gelsin diyedir. Düşün. Şimdi bu derdin çaresi 

yokluktur. İflas etmişe hırsız sataşmaz, yokluğa düşegör ki buyurur  

   

286. beyit  

اض كِي ا٣ٖ ٤ٍٗر٠ اٌدظ٤ٍد ٓؼه  

 ػاِوإ نا ٓمٛة ٝق٣ٖ ٤ٍٗر٠ اٌد
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Mana: Nedir merdiven? Feleklere yokluktur. Aşıklara mezhep ve din, yokluktur. Nefis, 

akıl, cisim ve resme bütünüyle varlık derler. Hz. Muhammed bunu yıkıp bir etmeyince 

“Allah buyurdu ki biricik habibim bana yaklaş.” hitabına layık görülmedi ve yükselmekle 

(mirac) istiva hattı ve “…iki yay aralığı kadar, yahut daha az…” makamına ulaşmadı. 

“Sana Kuran'ı Biz okutacağız ve asla unutmayacaksın.” “Bunun üzerine Allah, kuluna 

vahyini bildirdi.” haberini “Allah, Âdem‟e isimlerini öğretti…” mektebinde okumadı. 

Yokluğu bulmayan aşıkların imanından haber işitmedi ki (yokluk) çeşitli yollara ulaştırıp 

Allah‟tan başka her şeyi unutmakmış. Hz. Yunus, değerli özün manasını keçeye sarıp 

Türkçe olarak der ki  

 Yusufumu kaybettim Kenan içinde  

 Yusufum bulundu Kenan bulunmaz  

 

287. beyit  

ا٣ٍد ٠ًان ًاٙ ً٘ط قن ٤ّٗ  

چ٤ٍد                      ٠چٚ قاٗك ٤ٍٗر ٠ٍٛر ؿّهٙ             

Mana: Allah hazinesinin sıfatının yeri veya zamanı yokluk mekânıdır. Yani müminin 

kalbidir veya yokluk zamanıdır ki salikin yıkılma (mahv) günleridir. Allah hazinesinin iş 

yeri yokluktadır. Varlıkla gururlanan yokluğu ne bilir. Yani Allah‟ın bütün hazineleri ve 

hazine evi yokluk âlemi içindedir ki mana okyanusudur. Dilediği kadar varlığa getirir. 

Varlık âlemi buna göre denizdir. Sen bu fanî ve hayalî varlığın sersemisin. O âlemin 

esasını ve zevkini nasıl bilirsin? Sonuçta o âlemden bir suret kazanıp can verenden ona 

girmeyince onun büyüklüğünü anlayamazsın.  

   

288. beyit  

٠ًّد ـ٘ي ٤ٍٗر ٠ـَٞ تهاه  

٠  آنقخ ًه ٤ٍٗر ٠ٍٛر ٌٟٞ  

Mana: Eğer yok olduysan yokluk atı, seni hakikî varlık şehrine ulaştıran iyi Burak oldu. 

Yokluk rahvanına ve yokluk atına bin. Çünkü çok çabuktur. Seni bir anda ebedîlik 

mülküne ve izzet varlığına ulaştırır.  

Tevekkül ve Kanaat Hakkında 

289. beyit  

 ٔثه ًٖ تا كوه ٝتٌمان ا٣ٖ ٓالٍ

 واٌٗٚ قن كوهٌد ػّى لٝاُعالٍ 
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Mana: Fakirliğe sabret, bu kaygıyı ve yorgunluğu geçiştir. Çünkü Allah‟ın izzetinin 

hazinesi fakirliktedir (fakr). “Müminin izzeti insanlara karşı tok gözlü olmasıdır/istiğna 

göstermesidir.” hadis-i şerifi izzet fakirliğini saklayıp halka gönül tokluğu sattığını 

gösterir. Yani salik Hz. Muhammed‟e mensup fakirlik yoluna girdiğinde bazı zorlamaya ve 

sınavlara itiraz etse kırılmasın ve gam dolmasın, sabretsin ki Allah‟ın hürmeti kulunun 

hayal kırıklığında, muradına eremeyişinde ve fakirliktedir. Çünkü anne çocuğun uygunsuz 

isteklerinde ağlamasına bakmaz. Suyunu da devamlı ısıtır, büsbütün yakmaz. Allah‟ın bir 

adı Cebbardır (her şeyi yapmaya gücü yeten), kırıklarını sarıcı demektir. “Beni kalbi 

kırıkların yanında arayın.” hükmünce Allah‟ın rızası için kaygıyı ve kırıklığı kabul et. 

Sonunda sevginin kırık sarıcı tahtalarıyla kırığın kaynamaya/birleşmeye döner. Kısaca 

hevesin pisliğinden ve Allah dışındaki her şeyin kirinden arınmak için fakirlik suyundan 

daha temiz su yoktur.  

 Gel yokluk yıkanmasını başına koy      

 Cenabetliğe yakın olanlara hürmet edilmez  

 

 Yok olmamış bir tüyün kalsa  

 Ettiğin dua kabul olmaz    

 

 Kibir defterinin kâğıdını yak  

 Bu aşk işaretleridir kitap olmaz  

 

 Kendini yok et, nefsini tanı  

 Nefsi anlayandan Allah uzak olmaz  

   

290. beyit  

 ٤ٖٛ ذًَٞ ًٖ ِٓهوإ پا ٝقٌد

 نوم ذٞ تهذٞ وذٞ ػاِورهٌد 

Mana: Uyanık ol tevekkül eyle ayağını ve elini titretme. Rızkın sana senden daha aşıktır. 

Yani sıkıntılı olma ki “...biz paylaştırdık…”taki nasibin sana çok isteklidir. Sen hemen 

fakirlik yolunda tevekkül ve yönelmeyi bırakma. Rızık için halka tenezzül edip her gelenin 

eline bakma. Hadiste “Kuruntu, İblis‟in tuzaklarından bir tuzaktır.” buyurur. Yani halktan 

ummak şeytanın hilelerindendir. Kul ağası evini bırakıp kapı kapı gezse gayretli ağaya 

mutlak bağ gelir. Bu vesvese ile kalbini doldurdu ve eğlendi diye sabırsızlık edip kalbini 
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fakirlik nurundan utandırma. “…Eğer müminler iseniz, yalnızca Allah‟a tevekkül 

edin.”deki “iseniz” şüphecilik işaretinden hem kork hem de utan.  

 

291. beyit  

ٚٔ ٓؼاَ  ته قٍ ـٞق ًْ ٗٚ اٗك٣ّ

 ػ٤ُ ًْ ٗا٣ك ذٞ ته قنًاٙ تاَ

Mana: Gönlün üzerine yaşama fikrini az bırak. Rızkın yazılandan az gelmez, sen hemen 

dergâhta ol. Yani “...biz paylaştırdık…” ve “…rızkı ancak Allah'a aittir…” derken gam 

rızkını çekmeyi bu ayetlerle gerekli bulmaktan Allah korusun. Kanaat yüzünü hırs, aç 

gözlülük ve perdeyle örtme. “Dünya hırsını bırak geçinmede aç gözlülük yapma. Hırs 

sahipleri fakirdir, kanaat edenler zengindir.”e uygun olarak zenginlik dedikleri kanaatle 

kalbin zenginliğidir. Kişinin kalbi zengin olmasa bütün dünya onun olsa doymaz. Hırs 

yapmasan da nasibin seni bulur. Boşuna hırsını Allah‟la arana perde yapma. Ne kadar çok 

zahmet çeksen de yazılandan çok yiyip giyemezsin, ellere bırakır gidersin. Ağa kulunun 

işlerini iyi bilir. Hemen kulun da kanaat ve sabırla ağasının dediğini tutması tam 

yerindedir. Hikâye: Bir arif bana rızık ister misin, dedi. İsterim, dedim. Arif, vaktinden 

evvel mi sonra mı (istersin), dedi. Eğer evvelse ömrünü ziyan edip bedenine zahmet verme. 

Sonra ise senin değilmiş, ulaşmaz. Vaktinde ise desen de demesen de gelir. “Bizim 

üzerimize düşen bize emredildiği gibi ona ibadet etmektir. Onun üzerine düşen de bize 

vadettiği gibi bizi rızıklandırmakdır.”, “İnsanlar mescitlerdedir. Allah ise onların 

ihtiyaçlarını giderir”, “Benim kefil olduğum şeyde sıkıntıya düşme senin sorumlu olacağın 

şeye uğraş.” tektir. Ağa kapısını bırakıp el kapısından rızık isteyen ahirete dair intikamla 

harama düşkün olur veya dünyaya dair intikamla zenginlik bulamaz, fakirlikten kurtulmaz. 

Hırs susama hastalığı gibidir, sahibi kanmaz. Galiba aç gözlüler zengin ve rızık veren 

Allah‟a kötü şüpheler duydukları için ellerin kapısına muhtaç olurlar. Çünkü “…Allah‟a 

kötü sanıda bulunan…” hükmünce bir aciz yaratılmıştan isteyip “…Kim Allah‟a tevekkül 

ederse, O kendisine yeter…” ve Rabbine güvenmeyen Allah korusun kötü şüphe ve inanç 

duyup kulunu besleyemez, düşüncesinin küfrüne düşer. Allah da “Ben kulumun benim 

hakkımdaki zannına göreyimdir.”e uygun olarak yüzüne göre tabancasını vurur. Yani 

vermez sandığı için sandığına göre muhtaç ve hakir eder. Düşün ki bir değirmen taşının 

boğazını iflas etmiş bir işçi deler, yine o taşın boğazı tohumsuz kalmaz. Senin boğazını 

kudret parmağı delmiş, tohumsuz kalırım mı sanırsın? Şimdi “Her kim Allah için olursa 

Allah da onun için olur.”a uygunsundur. Allah‟ta Allah‟la olursan “Fakirler Allah‟ın 
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ailesidir.”e uygun olarak Allah‟ın ailesi olmuş olursun. Yetiştirilmen onun üzerindedir. 

Başkasına ihtiyacını söylemekle kendini uzaklaştırma, hor görüp dergâhtan ayrılma.  

   

292. beyit  

 ًلد پ٤ـٔثه ًٚ ظ٘د او آُٚ

   ًه٠ٔٛ ـٞا٠ٛ وًً چىٟ ٓفٞاٙ                                       

Mana: Hz. Muhammed, “Allah‟ın cennetini ve yüzünü (görmek) istersen başkasından bir 

şey umma. Çünkü senin de başkasının da rızık vereni odur. Tamamı ona muhtaçtır.” dedi.     

   

293. beyit  

ِْ ٓهذهاًه٠ٔٗ ـٞا٠ٛ ًل٤  

ا ٝ ق٣كان ـكا                                                         ظ٘د أُاٝٔ

Mana: Eğer dilemezsen cennet mekânı ve Allah‟ın yüzü için sana kefilim. Yani sabır ve 

tevekkülle hâlini sadece Allah‟tan isteyip ona razı olursan ben senin için (Allah‟ın) yüzünü 

görmekle cennette ebedî durmana kefilim, buyurur. O cennet ki nehirlerinin taşları yakut, 

zeberced, la‟l, inci ve mercandır; toprağı müşk ve anberdendir. Girenlerin hepsi gençleşip 

daha da güzelleşir ve gönül şenlikleri artar. Yaşlılık, acizlik, hastalık, gam, ölüm, uyku, 

açlık, susuzluk, fakirlik, ihtiyaç, alçaklık, sıkıntı, vazife ve ibadet çekmezler. Ret, engel, 

zorlama ve öfke olmaz. Belki her cennet ehli birçok huri, gılman ve köle ağalık efendilik 

eder. Hükümlü bir köleyken padişah olur ve orada gece gündüz, ay ve güneş olmaz. Belki 

“Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır…”a uygun olarak Allah‟ın yüzünün nuruyla içi ve 

dışı dolar ve her ağacın yaprağına hafif bir rüzgar dokundukça her yapraktan canlılık veren 

bir ses açığa çıkar. Şöyle ki nağmeleri cennet ehlini hayran, şaşkın ve sarhoş eder. Tek bir 

inciden çadırlarda güzel incilerle ilgili dostlarla sohbet edilip cennet şarabının ırmağı ki 

cennetin bütün bağlarını dalaşır, huriler inciden kadehlerle sarhoşluk vermeyen şaraplardan 

müminlere sunup sadece gönülleri şenlenir. İşte oraya varınca henüz kul başına buyruk 

olup hür olur. Zahmeti rahmet ve rahatla; horluğu izzet ve mutlulukla; hizmeti şeref ve 

efendilikle değişir. Bütün korkulardan kurtulur ki burada korkup günahına tövbe eder ve 

efendisi kulluğuna ihlasla boyun sunar.  

   

294. beyit  

 ٤ٖٛ اوٝ ـٞا٤ٛك ٠ٗ او ؿ٤ه اٝ

  آب قن٣ْ ٓعٞ او ـّي ظٞ    
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Mana: Uyanık olun, bütün istekleri ondan isteyin başkasından değil. Suyu denizden isteyin, 

kuru çaydan değil. Yani O‟ndan başkasından istemek tatlı denizi bırakıp susuz çölden su 

istemek gibidir ve seraptan içilecek şey istemek gibidir. İstekleri topluluğun hazinesinden 

verenden istemek, iflas etmişlerin sandığından cevherler istemek.  

   

295. beyit  

 ٝن تفٞا٠ٛ او قًهْٛ اٝ قٛك

  ته ًق ٤ُِٓ ٌفا ْٛ اٝ ٜٗك

Mana: Eğer başkasından dilerseniz hem o verir. Çünkü onun meyli avucuna cömertliği o 

koyar. Yani onun gönlüne şefkat koyup meylettiren kısmetin sana ulaştırmaya onu vasıta, 

vesile ve hizmetli yapmıştır. Acele ve edepsizlikle Allah‟ı hazır görmeyip başkasından 

dileme ve padişahın nimetini yiyip elbisesini giyip sonra göndereni bırakıp getirene şükür 

ve minnet eyleme. Ancak “İnsanlara teşekkür etmeyen Allah‟a da şükretmez.”e uygun 

olarak ulaştırma aracı olduğu için ona dua et. Yazarın şiiri  

  Ey cömert, rahmet edici ve rızık veren çok bağışlayan  

  Rahmetinin nimetinin içinde boğulmuştur padişah ve fakir  

 

  Cömertlik denizinin sonu yok bahşişin minnetsizdir  

  Ey bedelsiz hem maksatsız lütuf  saçan  

   

  “Size ulaşan her nimet…” geçti ki sensin hemen  

  Nimet ve rahmet veren hem de şüphesiz, hamda layık  

  

 Zeyd ve Amr‟ı irfan ve ihsan vesilesi eyleyen 

 Yokları var eyleyen cansızları canlandıran  

 

 Hakikatte yoktur nimete veren Allah‟ın dışındaki her şey birdir  

 Yoktan var eden ve keşfedendir kudretine engel yok  

 

 Mümkün ve yaratılmış cömertlik etse ona karşılık diler  

 Başka bir amacı yoksa sevap veya övgü bekler  

 

 Yoksa şefkat gösterir fakire kalpte incelik vardır  
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 Ya bağlılıktır ki hakirlik çok boyunu bükmüş   

  

 Ya cimri adından utanır cömertlik eder  

 Veya kalp evinde dünya güzelliğinden keder kalmamıştır  

 

 Bu Şeyhî‟nin yine zerre kadar eksik etmez rızkını  

 Zengin kişi, Allah‟ın cömertliğine hizmetçi ve sebep olur 

 

 Nimetin ve bütün varlığın aslı Allah‟tır  

 Nimeti ve ondan yararlananı yaratan o mutlaktır  

 

 Hem bizimdir azlık, hastalık ve hakirlikle eziyet  

 O aziz ve o Rabb ölümsüz ve azarlamayandır  

  

 Onun özünü anlamakta kâmil akıl delilikle doludur  

 Âlimler hayrettedir Şeyhî, cahiller ne bilsin  

  

296. beyit  

 پً چٚ ػه٘ٚ ٠ٌ٘٤ٓ اٟ ًٜه

ق تٔؽراض ق٣ٌه         اؼر٤اض ـٞ    

Mana: Ey kötü asıl, ihtiyacını senin gibi bir muhtaca da sunarsın. Yani Allah‟ı bırakıp 

ihtiyacını senin gibi bir muhtaca da sunduğun kötü asıllılığındandır. Eğer hakikatin saf ve 

güzel imişse başkasına hâlini sunarak özünü gözden düşürmezdin. Belki ne dilersen ondan 

isteyip alışverişin onunla, duan ve ağlaman ona olurdu.  

   

297. beyit  

 ٌهًٚ ٓلهَٝ ٝٛىانإ ظإ ت٤ٖ

        اوه٘اػد ؿهم تؽه اٌٗث٤ٖ

Mana: Sirke satma ve binlerce canın kanaatten bal denizinde boğulduğunu gör. Yani sirke 

satıcı fakirler gibi fakirlikten şikâyet yüzünü ekşitme ve ekşi yüzlü olma. Kanaat denizine 

düşegör. Bu deniz şekerinde ibadet tatlılığına ve dua lezzetine gark olmuşlar çoktur. 

“…Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını bilseydi…” sesini vurup derler ki nolurdu 

halk, bu kanaatteki affetme lezzetini ve bağışlama temizliğini bilselerdi. Yaratılışın  
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işkencesinden zikirle ve nefsi kırmayla canlarını kurtarıp bizim gibi ebedî rahata 

ulaşırlardı. “Allahım bizi bütün kullarınla birlikte rızıklandır.”  

   

298. beyit  

 قاٗٚ ًٔره ـٞن ٌٖٓ چ٘ك٣ٖ نكٞ

ـٞاٗكٟ تفٕٞ ال ذٍهكٞا چٕٞ ًِٞ  

Mana: Tohumu az ye, bedene çokluk, fazlalık çalma. “…yiyiniz…” ayetini okudun 

“…israf etmeyiniz…”i de oku. Yani dünya tuzağının tohumları ki çeşit çeşit yemeklerdir. 

Çok yemekle bedenine kat kat yamalar vurup şişmanlatma ve büyütüp kalınlaştırma. 

“…israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” ile amel edip sonunda tuzağına tutulup 

cezanın hesabını hak etmeyesin.  

   

299. beyit  

 ٗا ـٞنٟ قاٗٚ ٤ٗلر٠ ذٞ تكاّ

ٍّالّ  ا٣ٖ ً٘ك ػِْ ه٘اػد ٝاُ

Mana: Tohum yemezsen tuzağa düşmezsin. Kanaat ilmi bunu yapar işte o kadar. Yani 

tohumdan gönlü tok olup veliler gibi yemenin ve içmenin ibadete kuvvet ve çaresizlik 

kadar olmayınca insanlığa ve eşyaların hakikatlerine doyamazsın. Bedenin huzurunu amaç 

edinip kaz ve tavuk gibi çöplükte kalıp yüksekten düşer, yükseğe uçamaz. Eğer aza veya 

tatsıza kanaat edip tasa, çaba ve açlıktan lezzet ve gamlılıktan kalp kırıklığı ve huzur bulup 

acıda, sızlanmada ve yıkıklıkta şen görüp ve gelene razı olup eziyeti vefa ve hışmı gönül 

şenliği bilirse iki dünyanın gamından sağlam ve huzurlu olup kavgasız baş ve şenlikli 

yaşayış bulur. Fena ehli olduğunun belirtisi kahrı lütuf bilip sadık dost gibi nefsi kırmakla 

yanan ateşe girmektir. Sonunda dünya ateşi solmayan bir gül bahçesi olur.  

   

300. beyit  

 ًه ذٞ ا٣ٖ ا ٗثإ وٗإ ـا٠ُ ٠ً٘

      په و ًٞٛهٛاٟ اظال٠ُ ٠ً٘

Mana: Eğer sen bu belleğini ekmekten boş yaparsan mücevherlerle doldurursun. Yani 

karnının kesesini boşaltıp oruç ve nefsi kırmakla alışasın. Bilginin kıymetli 

mücevherleriyle kalbini, Allah‟ın hazinesi yaparsın.  
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301. beyit  

 ٚلَ ظإ او ٤ِه ٤ِطإ تاو ًٖ

اُٗ تا ِٓي اٗثاو ًٖ       تؼك و  

Mana: Can uşağını şeytan sözünden geride tut. Sonra onu melekle ortak yap. Yani bu 

yediğin gıdalar hep şeytan sütüdür. Doyup nefsi rahata eriştirirsin. Ondan diğer hüküm ve 

başa kakmalarına da boyun eğersin. Ayrıca ruhu yaralar, zayıflatır ve hâlsizleştirirsin. 

Şimdi can bülbülünü nefis kargasının pençesinden kurtaragör. Sonunda melek mertebesine 

ulaşıp çocukken bilgili, izzetli ve değerli olsun ve körken görsün.   

   

302. beyit  

ٍِد ًِٝٞد ًٔره ـٞن او٣ٖ ًِ  ٗإ 

 ذا ٗٔا٠ٗ ٛٔچٞ ڭَ اٗكن و٤ٖٓ        

Mana: Ekmek ve et balçıktır, az ye bundan. Sonunda balçık gibi yerde kalmayasın ve en 

aşağıya düşmeyesin. Yani bu ikisinin aslı çok sert, karanlık, alçak ve ağır olan 

topraktandır. Çok bağlanma ki nefis ve tenin kuvvetlenip ruhun zayıf olmasın. Topraktan 

bir cisim gibi ağırlıkla yüce makama uçmaktan kalmasın.  

 Sehl-i Tüsterî, dervişin açlık, geceleri uyanıklık, sükût ve yalnızlıkla olgunlaştığını 

söylemektedir.  

   

303. beyit  

 نٝو ؼٌٔد ـٞن ػِق ًا ٗها ـكا

 ت٠ ؿهٖ قاقٌد او ٓؽٗ ػطا

Mana: Yürü hikmet yeminden ye ki Allah onu kendi hissesinden maksatsız vermiştir. Yani 

yürü şikâyet kulağını ağız yapıp aşk ve irfan şarabı iç ve hikmet ilminin rızkından ye. 

Çünkü o Allah‟ın maksatsız hazinesindendir ve yalnız başına güzeldir. Ruhun gıdası odur. 

Bu âleme gelmesi o hikmet gıdasını kazanmak içindir, der. Kazanç: Talip giyme ve 

yemede mürşidine uysa kâfir olur. Çünkü onlar başlangıçta nefsi kırmayı tamamlayıp 

karınlarını genişletmişlerdir. Toklukla tasalanmazlar. Yeni talebenin tersine ki çok yeseler 

şişip yoldan kalırlar. Nefsi çokça kırsalar yine yol gidemezler. Çünkü ruha dair gıdaları 

yoktur ki o aşkla kuvvetlensinler. Kıta “Nice açlık vardır ki hazımsızlıktan daha kötüdür.”e 

uygun olarak sevinçleri gider. Gönül şenliğinin ateşi söner. Ortalama bir nefsi kırma 

gerektir. Yağ çok olsa şamdanın ışığı söner, az olsa ışık zayıf olur.  
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304. beyit  

 نوم ذٞ ؼٌٔد تٞق قن ٓهذثد

 ًإ ڭِٞ ٤ًهٟ ٗثاِك ػاهثد    

Mana: Mertebe içinde senin rızkın hikmettir. Sonuç bu sert lokmalar gibi boğazı tutucu 

olmasın. İnsaniyet mertebesinin rızkı hikmet ilmi ve irfan vicdanıdır. Hayvanların yulaf 

olduğu gibi ve o gıda ki güzel nurdur. Suretle ve karanlıkla ilgili sert gıdalar gibi boğazı 

kaplamaz. Hikâye: Behlül için iki değirmen taşı hizmette ortakken biri sersem ve şaşkın 

olup devrin pergeli gibi dönmektedir. Ama altındaki tasasızdır, neden, diye sorarlar. O 

büyüklük, kibir ve büyüklenme; o buğz ve manasız değirmen tahtası onda olduğu için 

üzüntüden kurtulmaya ve huzura takati yoktur, diye cevap verir.  

   

305. beyit  

 ا٣ٖ قٛإ تٍر٠ قٛا٠ٗ تاو ِك 

 ًإ ـٞنٗكٙٔ ُؤٜاٟ ناو ِك  

Mana: Bu ağzı bağladın, bir ağız daha açıldı ki o sır lokmalarını yer ve sır kelimelerini 

söyler. Yani nefsi kırar veya gereksiz kelimelere ağzını kapatırsan içinden (bâtın) bir ağız 

daha açılır. İlim ve marifet lokmasını yer, aşk şarabını içer ve hikmet sözlerini açıklar.  

   

306. beyit  

 ًه و ٤ِه ق٣ٞ ذٖ نا ٝا تهٟ  

 قن كطاّ اٝ ت٠ٍ ٗؼٔد ـٞنٟ

Mana: Eğer teni şeytan sütünden kesersen onun katında çok yemek yersin. Yani varlığı 

bilinen gıdasını kesersin. Nurlu rızık yiyip kibir ve şehvetle tabiatının dolmasından 

kurtulursun.  

   

307. beyit  

 ٣ٖٝ ـٞنِٜا اٗكى اٗكى تاو ته

 ٤ًٖ ؿكاٟ ـه تٞق ٠ٗ إٓ ؼه   

Mana: Bu yemeklerden nefsi az az, derece derece kes veya kendin kesil. Bu eşek gıdasıdır 

ve boğaza yanaşıp kendine kul olanlarındır. Nefsin kulluğundan kurtulmuş ve helal 

doğmuşların gıdası değildir.  
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308. beyit  

 ًه ؼالٍ آ٣ك ت٠ هٞخ ػٞاّ

 ٚاُثإ قٌٝد نا تاِك ؼهاّ

Mana: Eğer halkın rızkı için helal gelse dost talep edenlere haram olur. Çünkü gıdaları 

manevidir. Marifet, aşk, sevgi ve (Allah‟ın) yüzünü görmektir. Yani “Allah ehline ise hem 

dünya hem ahiret haramdır.”a uygun olarak dünyaya dair ismiyle her lezzet, ahirete dair 

Allah‟la arasına perde olur. Yönelmeyi engeller ve unutturur. Şeriatte helaldense de Allah‟ı 

talep edene günah ve haramdır. Talibin iki hâlde sakınması gerektiğini söylediler; yemek 

yerken ve söylerken. Talibe helal olan haram olunca haram olduğunu bilip kaçmayanların 

Allah‟ı isterim ve severim demesi yalandır. Hatta Reşehat‟te hamuru yoğuran abdestsiz 

yoğursa salike helalse de şüpheli gibidir, alçak gönüllülük ettirir, demektedir.  

   

309. beyit  

 ٤ٍٗد ؿ٤ه ٗٞن آقّ نا ـٞنَ

 ٝ وظىإ ظاٗها ٤ٗاتك پهٝنَ

Mana: Nurdan başka insana yiyecek yoktur. Cana ondan başka terbiye gelmez. Yani 

insanın aslı temiz bir ruh ve nur olduğu için serti sindiremez, yine gıdası nurdur ki yine 

aslındandır, başkasından değil. Sen ruhun nuruyla ten arasında aracı olmuşsun, çalış. Sert 

gıdayı bırakıp yumuşağını kazan ve onunla beslen. Sonunda o nurla “…Nereye dönerseniz 

Allah‟ın yüzü işte oradadır…” görmeye ve istemeden “…Nerede olsanız, O sizinle 

beraberdir…” yolculuğuna layık olasın.  

   

310. beyit  

 ٓأىكٙ ػوٍِد ٠ٗ ٗإ ٝ ٌٟٞ

ػوٍِد اٟ پٍه ظاٗها ؿكا ٗٞن  

Mana: Bu ümmete gökten inen yemek sofrası akıldır. Ekmek ve kebap değildir. Ey oğul, 

canın gıdası akıl nurudur. O nurla mümin kul, doğruyu yalandan; rütbe almayı, işten 

ayrılmaktan ayırıp doğru yola onunla gidip maksada ulaşır. Yoksa İsrailoğulları sofrası gibi 

soğan ve mercimek değildir.  

   

311. beyit  

 ػًٌ إ ٗاٍٗد ٤ًٖ ٗإ ٗإ ِكٌد

 ك٤ٗ إ ظاٍٗد ٤ًٖ ظإ ظإ ِكٌد                            
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Mana: O ekmeğin mayasının aksetmesiyle bu ekmek ekmek oldu. O canın feyzidir ki bu 

can can oldu. Yani yeryüzündeki yemekler can ekmeği olan o nurun ziyasındandır. Bu 

hayvani ruh “Yaratma bendendir.”e uygun olarak ilahî ruhun yani hakikat-i 

Muhammediyye‟nin aksetmesidir. Her şeyin canlanması o nurladır. O nurun canlanması 

Allah‟ın zatıyladır.  

 

312. beyit  

 چٕٞ ـٞنٟ ٤ٌ٣ان او إٓ اًَُ ٗٞن

 ـاى ن٣ىٟ ته ٌه ٗإ ٝ ذ٘ٞن    

Mana: Bir kere o nur yiyecekten yediğin için tandır ekmeğine toprak dök. Yani ilahî aşk 

gıdası bir kere kalbine tecelli etse onunla varlığın nur olsa bu hâle erersin. Hiç yiyeceklere 

tenezzülün kalmaz. Belki sürekli onu görme lezzetiyle şaşırmış ve gönül şenliğiyle dolmuş 

olup hiçbir şeyden menfaat beklemezsin (gönlün tok olur).   

   

313. beyit  

 ظِٔٚ ٗاـَٞ او ٓعاػد ـَٞ ِكٌد

 ظِٔٚ ـِٜٞا ٠٣ ٓعاػرٜا نقٌد      

Mana: Bütün hoş olmayan hasta ve sıkıntılı gönüller, açlıkla iyi olmuştur. Bütün iyilikler 

açlık olmaksızın kötüdür. Yani devam etmeyen hâl yitip gitmiş asıldır. Çünkü doymak, 

kabiliyeti bozar, layıklıktan alıkoyar. Fudayl “İki özellik kalbi bozar, çok yemek ve çok 

uyumak kalbi öldürür.” dedi. Çok yiyen içer; içen uyur; uyuyan örtünür, uzaklaşır ve 

uzaklaştırılır. “Açlık evliyaların yiyeceğidir, sıddîk olanların bedenleri açlıkla yaşar.”a 

uygun olarak açlık velilerin gıdasıdır. İbadet etmek cennete (girmeye), ibadette edep 

yakınlığa sebep olur. Ama açlıkla kalp beşerî kederlerden ayrılmayınca salih amel dahi 

uzaklık sebebi olur.   

 Onun için perhiz iyidir demişler. Macunlardan çok yiyen, çok hasta olur. Sıhhat 

için ilaç kullanıp iyileşir. Yine çok yer, yine hasta olur, yine ilaç kullanır. Sonuç olarak ilaç 

dahi ona zarar verir. Tutukluk, öd ve hıltlar meydana çıkar. Böylece kişi suç işleyip 

gönülle tövbe eder, yine suç işler yine tövbe eder. Giderek günahta ısrar edip günahkârlık 

ruha, karaktere dönüşür ve kalbe bir hâl olur. Kalpten pişmanlık ve saf bir geri dönüş 

mümkün olmaz. Tövbe dahi boş söz ve kuru dille olup fayda etmez. Birdenbire ölüm 

yetişip gafletle gitmesinler diye ehlullah, Allah‟tan başka her şeyde perhiz yapmışlar ve 

Allah‟la meşgul olmuşlar. İzzet, mutluluk ve hürmet sebebidir ki kanaatle minnet etmek 
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halkı alçaklıktan kurtarır. “…Oysa, şeref Allah'ın, Peygamberinin ve inananlarındır…” 

müjdesine layık olur. “Müminin şeref ve itibarı gönül tokluğu içinde bulunup insanlardan 

bir şey istememesidir.” müjdesine layık olur. Fâni vücuda yani en alçak isteğe 

meyletmekten kurtulup “Himmetin yüceliği imandandır.” nuruyla parlar ki bu nur her 

alçak ve aç gözlüye ve her alçak aç yüzlüye verilmez. Çünkü onların dünyaya gelme 

amaçları yiyecek ve uykuyla meşgul olmaktır. Onun için yar olduk sanırlar. Buldukça 

bunayıp ebedî gayeden habersiz olmakla hırsa köle olup yemeyip giymeyeceğini dahi 

kazanmak ister.  

   

314. beyit  

 ٣ا ؼه٣ٓ اُثطٖ ػهض ٌٛما

 اٗٔا أُٜ٘اض ذثك٣َ اُـكا    

Mana: Ey karnı için hırs yapan şöyle yüksel. Araştırmak suretiyle doğru yol gıda 

değiştirmektir. Yani beden gıdasını ve hayvan gıdasını insan gıdasıyla değiştirmektir. İnsan 

aslında melek cinsinden olan ruhtur. Yani melek gıdasını kazanmaktır. İrfan şarabının 

küpü olan kalp hanesini şeytan yemeğiyle dolduranda ruhani mirac olmaz ve marifet 

eklenmez. Bir kalbe ya yemek ya da ilim ve hikmet sığar. Köpek gibi bulduğuna sarkan 

hırslı kalpler de sevilmemiş olur ve pis yerlere gezegen olur. Kötü koku beyni bozar. Kaz 

ve tavuk gibi kanadından da faydalanmaz. Şimdi derece derece cismanî karanlığa dair 

gıdayı ruhani olanla değiştirip basamak basamak ruh âlemine yüksel. Nefsi kırmakla 

kastedilenin bedenle alakanın kesilmesi ve arzuyla yolun çalısının giderilmesi olduğunu 

söylediler. Neticeye bağlamanın yolu budur ki salik şu bağlılığı keser. O engel galip 

değildir. Ama hangi engelden geçemezse hemen ona önlem alsın.  

   

315. beyit  

 نٗط ظٞع او نٗعٜا پا٤ًىٙ ذه

           ـأٚ قن ظٞػٍد ٔك ٗلغ قًه                                       

Mana: Açlık hastalığı hastalıklardan daha temizdir ki ağrısı yoktur. Özellikle açlıkta başka 

yüz yararı da vardır. Yani açlık hastalık da verse daha iyi bir hastalıktır. Kanlı ishal gibi pis 

değildir.  
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316. beyit  

 ـٞق ٗثاِك ظٞع ٛهًٍها وتٕٞ

 ٤ًٖ ػِلىا ن٣ٍد واٗكاوٙ تهٕٝ

Mana: Açlık herkese aciz olmaz ki bu ölçünün dışında bir otlaktır. Yani açlık herkese itaat 

etmez. Çünkü dünya nimetleri çoktur. Yulafın çokluğu gönül tokluğuna bırakmaz. Onun 

için açlığı herkes kendi için ele geçirip aciz bırakamaz. Oysa ki nihayet Allah‟a sahip olur.  

   

317. beyit    

 ظٞع ٓه ـأإ ؼوها ٠ٓ قٛ٘ك

 ذا ِٞٗك او ض ٝع ٤ِه وٝ نٓ٘ك 

Mana: Açlığı Allah‟ın yakınlarına vermişlerdir. Sonuçta bu açlıktan zorlu arslanlar olurlar. 

Yani açlık konusunda usta olanlar (ileri gelenler) nurla beslenip Haydar gibi Allah‟ın 

arslanı ve velilik kuvvetiyle mutlak zatın kahramanı olurlar. Allah yolunda nefis ve şeytan 

haramilerini öldürüp Allah‟ın semtine ümmetlik ile gider.  

   

318. beyit 

 ظٞع ٛه ظِق ًٝكا ن٠ً قٛ٘ك 

 چٕٞ ػِق ًْ ٤ٍٗد پ٤ُ اٝ ٜٗ٘ك

Mana: Ahterî, cilfi marifetten veya dünyadan eli boş ve yalnızca kabuk, içi yok, baskısız 

yonga gibi terbiyesiz, edepsiz şeklinde açıklamaktadır, olabilir. Sıhah‟ta yazdığına göre 

cefa verici, zulmedici demektir, olabilir. Yani açlığı her kalbi ve eli boş kula nasıl verirler? 

Çünkü yem az değildir. Onun önüne koyarlar. Yani açlık beğenilen, kıymet gören, izzetin 

ve mutluluğun sebebidir. Hemen onu gidermeye önlem alır. Ama talib (yeni başlayan 

derviş) için şeyhine bağlılık önemlidir. Çünkü mürşit aynadır. Cezbe onsuz gelmez. Pirle 

bağı kesmemek gerek. Sonuç, masivayı defetme sebebi olan cezbe makamına varınca 

burada pirini başkası bilen ayrılıkta kalır.  

 Ama tamamlayan için daha iyidir. Çünkü kâmiller için mutlak cemali mürşit 

aynasından görmek eksiktir.   

   

319. beyit  

 اؿركٟ تاُ٘ٞن ًٖ ٓصَ اُثٕه

     ٝاكن االٓالى ٣ا ـ٤ه اُثّه  
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Mana: Nurla beslen, ey beşerin hayırlısı, göz gibi meleklere uy. Yani gıdanı nur eyle, göz 

gibi âlemi iyi gören ol. Melek gibi cismin kalınlığından çıkıp yumaşaklık kazan. Sonuçta 

nefis şeytanından kurtulup perdelenmeyip sevilesin.  

   

320. beyit  

 چٕٞ ِٓي ذٍث٤ػ ؼوها ًٖ ؿكا

  لاى او ائذا ن٠ٛ ٛٔچٕٞ ٓال

Mana: Melek gibi Allah‟ı yadetmeyi (tespih) gıda kıl. Sonuçta onlar gibi zarar ve ziyandan 

kurtulasın. Yani keder, gam, zarara uğrama, ağrı ve incinmek cismanî olmakla ilgilidir. 

Sen ki tespih gıdanla ruhani miraca yükselme çabasındasın, melek gibi dünya ziyanından 

ve bedenin ağırlığından kurtulmaktasın, bunun başlangıcı (girişi) aşktır. Aşk şarabı, teni ve 

kalbi uyuşturunca ten acıktığını anlamaz ve kalp gam tutmaz. Aşk ki hilesiz olur, beden 

kararlarıyla onu mahveder. Tenin dışı kaftan gibi olur. Kaftanı kesmekle beden acımaz, 

kalp gömlek gibi olur. Bunu başına gelen bilir.  

   

321. beyit  

 ؼثّما ـ٠ٗٞ ٜٗاقٙ قنظٜإ

او چّْ ـ٤ٍٍإ تً ٜٗإ ٤ٌُٚ                                              

Mana: Cihana ne güzel sofra koyulmuştur. Ama cimrilerin gözünden kesin gizlidir. Yani 

zikir ve tespihin sonu ve bedeli akıl, aşk, marifet ve sevgidir. Bunlar çeşit çeşit nimetlerdir 

ki cimri olmayan ve minnetsiz sofralardır. Aşıklar meydanına salınmış, çekilmiş ve 

serilmiştir. Bazen aşıklar ve arifler nazarında talipler onu yiyip içmektedir. Fakat avarelik, 

tenbellik ve rahatına düşkünlükle ömürlerini boşa geçiren ve irfan kazanmayıp öz canlarına 

cimrilik eden alçakların “Sevdiğin şey seni (başka şeylere karşı) kör ve sağır eder.” 

hadisince hırs ve arzu gözlerini örtmekle burada dahi kör oldular. O çok değerli nimetleri 

ve sonsuz lezzetleri göremedikleri için tadamadılar. “…Ahirette de kördür…”e uygun 

olarak cennet nimetine dahi layık olmadılar. Nasıl, yiyip içmeye nerede layık olurlar? 

Kısacası dünyada tatsız ekmek kazanmakla olmadığını bilirken sonsuz nimete dahi 

çalışmak gerek deyip çalışmazlar. Dünya kuşunda ekmedikleri için dünyada ve ahirette 

çıplak ve ekmeksiz kaldılar.  
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322. beyit  

او ٗؼٔد ِٞق ًهظٜإ تاؿ٠ په  

   هٍْ ٓان ٝ ٓٞن ْٛ ـا٠ً تٞق

Mana: Cihan bağı nimetle dolmuş olsa bile yılan ve karınca kısmının gıdası yine toprak 

olur. Çünkü tabiatlarında başka kabiliyet ve liyakat yoktur. Şimdi bütün zat ve marifetinin 

nurlu âlemi isimler ve sıfatlarla dolsun, marifet zamanına yakınlık kazanmayanlar o 

manevi nimetlerden mahrup olup uzak kalırlar. Çünkü kısmetleri gayretsizliklerine göre 

oldu ve kötü tabiatlarından çabayla mahv ve fena kazanmadıkları için “Allah dilediğini 

siler…”e uygun olarak beşerî ve karanlık hayalleri yok olup (mahv) “…dilediğini de sabit 

kılıp bırakır…” alametince varlıklarını doğru sözle değiştirip onunla devamlılık 

bulamadılar. Kudsilik çölünün doğanıyken alçaklık ve gayretsizlikle beşerî toprakta 

kaldılar. Elbette gıdaları da toprakla alakalı koyu ve karanlıktan başka bir şey olmadı. 

Konak, konuğun mertebe ve edebine göre ziyafet verir ve yüzüne göre tabanca vurur. 

Papağana şekeri, bülbüle gül bahçesini, kargaya leşi, deveye çer çöpü, yılana toprağı gıda 

kıldığı gibi Allah, dünya ziyafet hanesinde herkese gayret ve yaratılışına göre lokmasını 

verdi. Mümine lazım olan çaba ve büyük gayrettir.  

   

323. beyit  

 پً ًٖ اٟ قٕٝ ٛٔد ًٝٞذٚ ت٘إ

 ذا ت٠ٌ تاِك ؼ٤اخ ظإ ت٘إ      

Mana: Yeter, ey alçak himmetli ve kısa parmaklı, ne zamana kadar canının sağlığı ekmekle 

olur. Yani nefis eşeğini tasarruf için Allah‟ın ipiyle (Hablullah) yani Kur‟an‟la yüce 

âlemden gelen alçak himmetli ve kısa parmaklı ruh, yediğin yeter. Sonuçta ne zamana 

kadar senin hayatın ekmek ve aşla olur. Ruhlar âleminde ekmek ve aşsız ruh edin. 

Allah‟tan alınan kayıtsız ve yarasız ruhtun. Melek gibi yiyeceğin ve içeceğin Subhanallah, 

Lailahe illallah, güzel ve yüksek mertebeli nurdu. Şimdi yine meleklerin gıdası için 

çabalayıp “Müminler ölmezler.” daimî güzel hayatını bul. Şüphesiz bu hayvani ruhta 

devamlılık imkânsızdır. Bu hayvani ruhu bırakmayanın Allah‟la baki olma (baki billah) 

ihtimali mümkün değildir.  

   

324. beyit  

ٚٔ ِٞنٌد ظاخ  اٟ ًٚ اٗكن چّٔ

 ذٞ چٚ قا٠ٗ ِٛ ظ٤ؽٕٞ ٝ كهاخ
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Mana: Ey senin makamın acı çeşme içindedir sen Şat, Ceyhun ve Fırat‟ı ne bilirsin. Yani 

ey emmare nefisli acılıkta ve taklit acısında kalmış bilgisiz ve habersiz, taklitçi ve eksik 

kalan (kişi),  ilim ve şer suretini dünya tuzağı ve yaşam sermayesinden kılmışsın. 

İkiyüzlülüğün namını züht ve takva kılıp, “İnsanla Kur‟an ikiz kardeştir.” aklıyla 

akıllanmışsın. Bu sıfatlarla vasıflanmış sevgili olmayacağını bilmeyerek yüce ruhtan ve şer 

sahibinin arzusundan habersiz kalmışsın. Sen basiret sahiplerinden değilken beşerî, zayıf 

fikrinle ve cahil nefsinin şüpheci anlamasıyla Kur‟an‟ı tefsir ederim sanırsın. Bilmezsin ki 

Beyzavî ile Kur‟an‟a dair hakikat müsveddeden temiz kâğıda geçirilip tarikatin beyaz 

geniş yolu açık olmaz. Gizli bilgileri açan gözle görmek, şüphesiz bilmek ve ilim gözüyle 

anlamak olmaz. Yokluk uğurunu mahvedip aşkın hakikat uğuruyla değiştirip hakikat 

yerine (mak‟ad-ı sıdk) ayak basıp erbab-ı kadem (uğurlu ulular) kutsanmış ruhlarını 

meclislerine iletip “Rahat olunuz, uğur getirdin.” diye iltifat etmezler. Bu durumda ruhani 

miraç sana kolay gelmez ve dahi “Vahyetti…” ve “Sana [Kur‟anı] okutacağız…” veraset 

ilmi “Sonra biz, o kitabı miras olarak verdik…” kaynağında sana bildirilmiş olmaz. Ey bu 

suret ve ikiyüzlülükle tarikat Şat‟ını, hakikat Ceyhun‟unu ve marifet Fırat‟ını nasıl bildin? 

Ağzın acıyken halka tatlı sunduğunu sanıp kendini mürşit addedersin.  

 Hikmet sözünü koruyan söz, her tuzluyu tatlı yaptı  

 Mısır kervanına söyleyin bir daha şeker satmasın  

Bu beyti Hz. Şeyhimiz (Şemseddîn Sivasî) iki cihanın güneşiyle (Hz. Muhammed) ruhani 

olarak buluştuklarında bütün iltifatı buyurduklarında demiştir. Kendi şerefli aktarımıdır.  

   

325. beyit  

 اٟ ذٞ ٗانٌرٚ او٣ٖ كا٠ٗ نتاٚ

                                   ذٞچٚ قا٠ٗ ٓؽٞ ٝ ٌٌه ٝ اٗثٍاٚ         

Mana: Ey ki sen bu geçici kervansaraydan kurtulmadan yok olmak, sarhoşluk ve açlık 

nedir nasıl bilirsin? Yani ey dünya kervansarayından, geçici ve pislik süsünden, vefasız ve 

devamı olmayan renklerin, suretlerin ve şekillerinden, kararsız gönül şenliğinden özünü 

kurtaramayan zayıf, çaresiz ve tenbel! Sen hayalî ve uykudaki varlığını yok edip Allah‟ın 

cömertlikle dolu varlığıyla ayakta durmayı ve Allah‟ın aşkının heyecanından sarhoş, şaşkın 

ve çılgın olmayı nasıl bilirsin ve baki Allah‟a ulaşıp dünyada mutlu olmakla hakikatlerin 

sırlarının açılmasıyla mülkün ve meleklerin tasarrufunu nasıl yaparsın? Aşkla yokluk 

kazanıp bakışını nefsinin köleliğine ve yaratılmışlığına, zatına dair fakirliğine ve Allah‟ın 

yüceliğine ve yaratıcılığına, zatına dair zenginliğine ulaşmadan; Kur‟an‟ın içyüzünü ve 
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şeyhanî hakikati anlamak için dışını şeri‟atle sağlam yapıp süslenmeden bilirim demek 

senin için yalan ve haramdır. Öyle ise itikad ve teslimle İlahî sakilerin elinden sarhoşluk 

vermeyen şarap içip o içkinin keyfinin galip gelmesiyle “…Hak geldi, batıl yok oldu…”ya 

uygun olarak nefsani yaratılış vesilesi Allah‟ın besleyicilik (rububiyet) ve rızık vericilik 

yönünde geçici ve telaşlı olup meydana çıkıp ortada olan şeyleri birlik denizine (bahr-i 

ehadiyyet) dalmış ve bitirilmiş gör. Kendini ve diğerlerini unut. O zaman istemeden 

hakikatten bir ses gelir. Yazar‟ın bir beyti   

  Benim hatırımda sadece o vardır 

  Gözünü aç ki onu görsün  

İşte Mansur‟un “ben” dediği cem‟ diliyle hakikat öyleydi. Örnekte olduğu gibi. Kitabın 

başında veya şer ehlinin diliyle “Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak 

yarattık…”a uygun olarak yaratılışın mayası Allah‟ın sıfatının varlığıyken “Ben batılım.” 

demek uygun değildir. Onun için “Ben Allah‟ım.” dedi “Ben gerçekten ve hikmetin gereği 

olarak mahlukum.”manasına. Firavun “ben” diye suretine ve insanlığına dedi. Firavun 

hakikatini anlayıp “ben” dese Allah demiş olurdu.  

  Aşk candan elini silmektir  

  Marifet gördüğünü bilmektir    

Ve Züleyha hususunda demişler ki  

  Gördüğünü bilse gafil olmasa  

  O zaman (Allah‟a) kavuşan arif olurdu  

İşte genişlemenin (inbisatın) manası budur. Cüneyd burada “Cübbemin altında Allah'tan 

başkası yoktur.” ve “Ben söylerim ben dinlerim iki yerde.” Başkası ve Mansur “ben” ve 

Bayezid “Kendimi takdis ederim.” dediler. Yani yoku yitirip varı tarif ettiler.  

  Yoku yitiren öz varını buldu  

  Sözünü kesti (?) rahatı var  

 

  Gönülde söz sadece Allah sözüdür 

  Öz ve yüz onundur her şey odur (ayniyyet)    

  

  Hakikat Leyla‟sının Mecnun‟u olan  

  Leyla hakikat, Mecnun‟un sureti var  

  

  Asıl varlığı gören aslın neticesini yaktı  
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  Yoku varı seçip birliği (vahdet) var 

 

  Gözünle bakma Allah‟ın nuruyla bak  

  Şaşar, şaşı bakanın şirki var  

Bunlar bu hâlde muhakkak benliğin aklı gitmiş ve cüz‟i aklın alınmış olup onun yerine 

geçen ve Allah‟ın sıfatı olan küllî akıl söyler. Gerçi Hz. Hızır Musa‟ya “Ben Allah‟ım.” 

sesi gelen ağaç gibi kalıpları görünür. Ama burada Mansur, Cüneyd ve Bayezid yoktur. 

Varlıklarının damlası birlik denizine batıp denizle bir olurlar. Kendileri yok olup 

varlıklarının damlaları denize düşmekle yine önceden var olan deniz kalır ki Allah‟ın 

dışındaki bütün varlıkların karanlığının devamlılığı hakikat güneşinin ortaklarına değer. 

Kısacası bunlar varlık dizgini ve tasarruf ipini bütünüyle Allah‟ın eline verip hemen 

söyleyen, işiten, gösteren, gören Allah olur. Yazar‟ın bir beyti  

  Şeyhî‟nin canı sana bundan başka irşad olmaz  

  Dünyaya bağlılığını yok eden “Ben Allah‟ım”ı işitir  

 

   Seninle her zaman gizli alışveriş eder  

   Perdesinden yanılıp kırılma  

 

   “Allah‟ın yüzü (zatı) oradadır.”ı tekrar ederken  

   Gönlünden inkârın gitmemesi garipdir (gitmemesine şaşılır)  

Açıklama: Her ne zaman kul kendinden geçip Allah‟a dair sıfatla vasıflanıp ikinci bir 

varlıkla var olup cismanî ve ruhani mertebelerde tasarruf ederse Allah‟ı halkın aynasından 

görsün. Yani halk aynasında Allah‟ın kemalini görsün ve halkı Allah‟ın aynasında görsün. 

Yani “Kim vücut mertebelerini anlarsa o insanlardan kâmil olanların efendisidir.”e uygun 

olarak varlık seyrinin mertebelerinde Allah‟ı görüp Allah‟ın aynasında halkın yokluğunu 

görsün ve bu iki görme birbirine perde olmaz. Bil ki sülukla bu kadar seyirlerden geçip 

asla ulaşan yine beşerî âleme bakınca kulluk yönünde ondan güçsüz ve itaatkâr kul olmaz. 

Ama zikredilen durumlar itibariyle ondan ulu ve kudretli kimse bulunmaz ki güçsüzlük 

yine güçsüzün, kudret yine kudretlinindir. Kıta  

  Yine yerinde deniz damla damla  

 

 

   



443 
 

326. beyit  

ٟ ذه ًكاچٕٞ ذٞ ػاِن ٤ٍٗر٠ ا  

       ٛٔچٞ ٠ًٛٞ ت٤فثه قان ٔكا 

Mana: Ey erkek kul, aşık olmadığın için dağ gibi habersiz, manasız ses verirsin. Şimdi 

namus arifinden geçip Allah‟ın aşkıyla ödünç varlığını yani yansıma ve bağış olan ilim, 

amel, hüner ve mal düşüncesini kalp sayfandan atıp can ve dünyadan geçmelisin. Bir üstat 

nazarında heves noktasından kalp levhanı saflaştırıp irfan meydanının yeni talebesi 

olmakla eşyaların hakikatlerini bilip ve kainatların içindekileri ve sonundakileri kısaca 

görüp kalp makamının ilk mertebesi olan hakla batılı ayıran ufka ulaşman gerekir. Sonra 

tecellilerle kalple ilgili yedi hâle yolculuk edip oradan sidretü‟l-müntehaya oradan “…iki 

yay aralığı kadar, yahut daha az…”a erip sonrasında kimlik denizindeki birlikte boğulup 

bazen sarhoş, bazen uyanık bazen hayret vadisinde kararsız olman gerekir. Bu yolculukları 

yapmadığın takdirde kaç yüz bin fen ve sanatın, çöl dolusu kitabın, Eflatun ve Calinus 

(Galen) kadar hikmetin de olsa faydasızdır. Yazar‟ın bir şiiri  

 Calinus, hasta olduğu için aşka hastalık demiş   

        Aşk ilacı ölüleri diriltir, can için sıhhattir  

 

 Şifa yerine ulaşmak istesen hasta ol  

 Bütün aşk hastaları sıhhati kapmış sıhhatlı olan duymamış  

 

 Aşkın mahallesi, aşk yüzü, aşk kılı ve aşk kokusu 

 Meskenimdir, baktığım yerdir, nergisimdir, anberimdir.  

Yazarın şiiri  

 İki cihan terbiyeyi Muhammed‟in sözünden alır  

 Filozofların hepsi can ve teni şerbet gibi sözlerine verir  

 

İlim, nasihat, eğitim, fetva hizmetleri, varlık dağına ilmin hakikat sıfatının tecellisi 

değildir. Sadece dağa seslendiğinde geri sana dönen ses gibi yine senliğin sesidir. Şimdi 

sultanî nefis ve ruhani dille yani Allah sözünü Allah‟ın diliyle sevk edeyim. Allah‟ın 

halifesi ve mutlak zatın (Allah‟ın) vekili olayım. Meclisin kederlenmeyle dolu yakıcı olsun 

ve beşerî zehirlere panzehirin olsun. Eşya bana ve ben eşyaya ayna olayım dersen 

bütünüyle teslim olup tevhid ateşiyle hayallerini yakıp mahvedegör.   
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AĢk ve Kayıtsızlık Hakkındadır 

327. beyit  

 ػاِواٗها ِاقٓا٠ٗ ٝؿْ اٌٝد

                                  قٌد ٓىق ٝاظهخ ـكٓد ْٛ اٌٝد         

Mana: Aşıklar için şenlik ve kaygı o anda odur. Müjdelik, hizmet ve ücret de odur. Yani 

zatıyla ilgili sevgi, sevginin sebebini bilmemen ve varlığında sevgisine başka bir maksat 

bulmamandır. İnsan olan sevgide dahi bu mana çoktur. Allah‟a duyulan zatıyla ilgili sevgi 

lütfunu görünce utanıp sevdiğin değildir. Kabalık ve bela görünce o sevgi tükenir. İşte 

aşıkların kalp ferahlığı (inbisat), gönül şenliği, kalp neşesi ve gözlerinin gamının gözünün 

nuru ve can hanesinin ziyası, cenneti, rıdvanı, ahu gözlüleri, köşkleri, ebedî cennetleri, 

çimenlikleri ve güzel kokuları hemen Allah‟tır. Ondan sonra aşk şarabının sarhoşluğuyla 

çektikleri eziyet ve sıkıntı, vefanın güzelliği, zahmet, zorluklar, rahmet ve zenginlik gelir. 

Sadece ayrılık, red, perde ve azarlama olmasın. Çünkü istekleri şüphesiz Allah‟tır. 

Başkasından gönül elini yıkamışlar ve o abdestle kavuşma namazını kılmışlardır ki 

“Abdest infisaldir (bir fasıldan başka fasla geçme) namaz ise ittisaldir (kavuşma, bir araya 

gelmedir). İnfisali yapmayan ittisali elde edemez.” dediler ve “…bütün benliğinle O‟na 

yönel.” “Yani Ey Muhammed! Allah‟ın izzetinden Allah‟a yönel.” “Allah [indirdi] de, 

sonra bırak onları...”  

 Tasavvuf yolu budur yolunu şaşırma  

 Sufi, yabancılardan yüz çevir, Allah de  

İşte bunlara cennet arzusu ve cehennem korkusu da gelmez. Çünkü aşkın ziyası Allah‟ın 

dışındaki her şeyin yıldızlarını mahvettiği için hiçbir şeyde aşktan başka nesne görmezler. 

Allah‟ın dışındakilerin hakikatte yok olduğunu bilmenin olgunluğuyla uyku ve hayale 

yönelmekten utanırlar. Belki “Dönüş yalnız onadır.” hükmünce hakikatlerin anlamının ve 

dönülecek yerin Allah (her an diri olup canlıya hayat veren ve her şeyi ayakta tutan) 

olduğunu görüp ister istemez “Allah‟ın ipine (Kur‟an‟a) sımsıkı sarılın…”a uygun olarak 

sevgi kabının kulbuna himmet eliyle sıkıca yapışıp son aşık sevgi denizinde boğulup varlık 

damlası deniz sıfatını buldu ve akl-ı külle şereflendi. Beşerî varlıkları ebedî zatta yok olup 

(fena) gerçek ve görünüşleri Allah vesilesi oldu. Gönlü yaralıların gönül hayatı ve 

dervişlerin gözlerinin nuru gönül sahipleri buyurur ki benim de isteklilerin terbiyesi için 

çektiğim zahmetten ve nefsi kırmaktan (riyazet) maksadım Allah‟tır, başka bir şey değil.  
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328. beyit  

 ؿ٤ه ٓؼّٞم ان ذٔاِا٠٣ تٞق

 ػّن ٗثٞق ٛهوٙ نٌٞا٠٣ تٞق

Mana: Eğer aşığın sevgiliden başka yolculuğu olsa aşk değildir. Boş söz ve rezilliktir. Yani 

bütün her şey mutlak cemalin aynasıyken, bütün aynalar Allah‟ın sıfatının sevgilisiyken 

nasıl, niçin dışarıdan ve içeriden yüz gösterirken sen hakikate bakmayıp elbise ve örtüsüne 

görüp  “…O sizinle beraberdir…”e alakasız bakışınla bakıp zannına göre uzaktan 

seyredersen “Biz daha yakınız…” tefsirini okur ama manasını bilmezsin. Halk içinde 

âlimsin ama içine (batınına) bakan gönül ehli katında rezil olursun. Tasavvufun kendisi, 

her şeye dikkatle bakıp kaynağını ve hakikatinin aslını elde etmektir. 

   

 Kısacası aşığın Allah‟ın dışındaki her şeye gözünü yummasıdır yahut bütün eşyayı 

celal ve cemalin aynası görüp varlıkta başka bir şey görmeyip çokluğun (kesret) ona birlik 

sebebi (vahdet) olmasıdır. Ne olursa olsun görünüşe önem vermek mananın bir yönüne 

perdedir (engeldir). Suret ve manayı bir görmeyenler şühud ehli (Ehlullah) olamaz. Ebedî 

hayat bulup ölü kalbinden kurtulmaz. Kısacası birlik (vahdet), meyvedir. Gerisi çerçöptür. 

Bu meyveden yemeyenlerin ömrünün kalanı vesvese, yanlış hayal, uyku ve kuru 

ihtimaldir. Meğer ziyanını bilip Allah‟ın dışındaki her şeyi unutup hayatından çıkarmaz, 

basiret nuruyla gördüğü sevgiliden başkasına nur verip içini oradan döndürmez, aslını onun 

aslında mahvedip başka sesi işitmezse sağır ve başka yüz görmeden kör olur. Eşyanın 

Allah‟ın ilminde bilgi olarak mevcudiyetinden (a‟yan-ı sabite) başka şeyler ona göz olur ve 

bütün eşyadan ve kendi ayrılık elbisesinden arınıp çıplak olur. O örtü bulutu gitmekle 

kendisi parlak bir güneş olur.  

 Külüyle kül olup her şeyi bıraktım       

Yaratılmışları vahdet (birlik) ateşinde yaktım  

 

Çünkü Allah varlığımın şehrini fethetti  

Mutlak zatın bende olduğunu gördüm   

 

Göz açıp kapayınca aşığın başka seyrettiği şey olsa aşık değildir. Çünkü Allah gayretlidir, 

kulunun kalbinin bir an için zatın sıfatını seyretmeyi bırakmasını istemez. Belki sabit, 

devamlı ve vaktinde hazır olmasını ister. Rahmetli Yazıcızade buyurur ki “Aşık başından 

sevda ebediyen hiç gitmeyene derler. Aksi hâlde o düzenbaz olur.” Dediler ki iman kalbi 
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Allah‟ın dışındaki her şeyden ayırmaktır, Allah‟a ulaştırmaktır. Buna saflaştırma derler. 

Çılgınlığın başlangıcıdır. Bu çılgınlık tam bir fakirlik ve bütün mahlukların kavuşmasını 

görmektir. “Fakirlik iki dünyada da yüz karasıdır.” hadisi üzere olgunluğun en mükemmeli 

ve sonun sonu budur.  

   

329. beyit  

 ػّن إ ِؼِٚ اٌد ًٞ چٕٞ ته كهٝـد

 ٛهًٚ ظى ٓؼّٞم تاه٠ ظِٔٚ ٌٞـد    

Mana: Aşk öyle bir alevdir ki alevlendiği için bakî sevgilinin dışındaki her şeyi yaktı. Yani 

aşksız ten ışıksız ev ve ateşsiz ocaktır.  

 Allah gönlümüzü aşksız bir an boş bırakmasın 

 Ey Zâtî kimsenin ocağı ateşsiz olmasın  

 

Aşk, aşığın kalbinde bir nur alevidir. Çünkü sine tandırı coşup dışta ve içte baki sevgiliden 

başka ne bilirse hepsini yakıp yok edip saf altın gibi kin, hile, masiva korku ve ümidinden 

aşığı temiz, saf, güvenilir ve bağışlanmış yapar. Yani o ateş aşığın yolunun çalı çırpısını 

eritip dünya süsüne bakmakla mutlu ve sevinçli olmaktan temizler. Kendi derdinden başka 

eğlence bulamayıp sonunda aşk sırlarından kurtarsın. Belki Allah‟ın dışındaki her şeyin 

bizzat kendisini yakıp  baş ve ayak göz ve iki âlemin aynası olup zuhur etmeme, 

birleşmeme ve memnun olmama hâliyle “…Allah, kişi ile kalbi arasına girer…” hükmünce 

sevgili (Allah) aşıkla kalbi arasında perde olduğu için fikir ve bakışı ona mahsus kılıp aşık 

kendisini bilmez ve görmez olur. Kendinden geçmek dediğimiz budur. Yazarın şiiri  

 Aşığın gönlü tandır olursa  

 Önce can, sonra ten nur olur  

  

Birlik (vahdet) nuru bütününü kaplayıp  

 Bazen Cüneyd-i Bağdâdî bazen de Beyazid-i Bestâmî olur  

Şimdi kendine en yakın olan mecazi varlık aşığın bakışından gidince onun dışındakiler 

şüphesiz gider, kalmaz.   

   

330. beyit  

 ػّن نا قن تفُّ ـٞق ٣ان ٤ٍٗد

٤ٍٗد ُ قن قٙ ٠ٌ٣ قن ٣ان ٓؽهٓ  
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Mana: Dedikleri gibi bu semt üzerine Allah daha iyi bilir aşkta kendini sevince ihsan 

yoktur. Belki kendi insanlığından geçip nefsine düşmanlık etmeyene bu ihsandan nasip 

yoktur, demek olur. Yahut kendini ortaya getirmez ve esirgemezse aşkta kendini seveni, 

isim ve canından geçmeyeni esirgemek yoktur. Şairin şiiri  

 Aşık kendi arzusunu terk edendir 

 Dost isteğini seçer alır  

 

 Varlığından bıkmış olan kişi  

 Yâra kavuşmakla mutlu olur  

  

 Sevgilinin yüzünü elbette göremez  

 Aşık olan nefsi için amel işlese  

 

 Sen günahsın senden tövbe et  

 Günahları bağışlayanın tarafına yönel   

 

O aşığın sırrı semtinde bir kimse yoktur. Yani aşık fena, mahv ve terkle varlık semtinden 

çıkmayınca ve can Yusuf‟u ten zindanında olunca, nasıl ve niçin suretinden, isim ve 

işaretten geçmeyince yani ruh fena bulmayınca aşkın ihsanına ve esirgemesine kimse layık 

olmaz. Çünkü aşk isteksizlerin isteğidir. Zaman ve mekânsız saf bir cevherdir. Zikrin 

daimîliğiyle hayal ilinden çıkıp kendi vücudu sandığı kıymetli kabul edilen bir ile nasıl 

geldiğimizi, hayalî olduğunu anlamayıp bu zihnî varlığın hayalini nasıl bir ilaveyle 

kazandığımızı ve kutsal ruhunun o mukaddes zatla beraberliğe kavuşup izafi ruhu nasıl 

fâni kıldığımızı bilmeyen kişiler “Allah‟ı Allah‟tan başkası tanımaz.”a uygun olarak 

Tanrı‟sını bilemez ve göremez. Hz. Musa, “…Rabbim! Bana (kendini) göster, sana 

bakayım…” dediğinde “…Beni (dünyada) katiyen göremezsin…” denildi. Yani senliğini, 

Musalığını kaldır ki beni Musa‟nın gözü göremez. Şimdi birlik gözüyle bak Musa, Tur ve 

yâr bir olsun. Sonunda bütün eşya sana hem yüz hem göz olur. Hakikatini hakikatinle 

göresin. Yazarın kendi şiiri  

 Gönül Hz. Muhammed‟in meşrebini bulduğu için  

 Varlığım göz ve yüz oldu  
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Musa, Tur ve yarı bir görene “…Bana (kendini) göster, bakayım…” demek nasıl bir iş ki 

kişi kendine ulaşma şartında olmaz. Fakat nefsi kırmakla insanlık gölgesi ve sonsal bulut 

kalkmayınca varlık güneşi parlaklığını göstermez.   

   

331. beyit  

 ٛه ٠ٌ٣ ناٍٛد قن قٍ ٔك ٓهاق

 ا٣ٖ ٗثاِك ٓمٛة ػّن ٝقاق       

Mana: Aşık geçinen her birinin kalbinde yüz istek var. Bu aşk ve sevginin yolu olmaz. 

Yazarın kendi şiiri  

 Bir gönülde bin istek olması zordur  

 İsteği bir yapan akıllıdır  

Yazarın şiiri  

 Mutlağı (Allah‟ı) bırakıp (başka şeylere) bağlanan kişi 

 Aşk yolundan döner/reddedilir   

Çünkü “Allah, hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır…” hükmünce kadim sevgili 

(Allah) insanın içinde iki yürek yaratmadı. Sonunda isteğini bir kılıp dünya ve ahirette 

mutlu olur. Bir gönül parçasını bin parça ve her parçasını istek hayalin için serseri edip 

emeline ulaşmak isteyen aşktan uzak kalamaz. Çünkü aşk için lazım olan mahrum kalmak 

ve varlıksız olmaktır. Hatta hoş görülmeyen bir şey ve elem de ulaşsa kederlenmeyip 

müminlerin imanını kabul ettiği gibi o da Allah‟ın takdirini de Allah‟ın geri çevirmesini de 

kabul eder. İsteği hemen sevgilinin (Allah‟ın) isteği olur. Layık ve uygun onun gördüğüdür 

desin. Fakat her kim ki aşk şamatacısı olmazsa bu iddia ona haramdır. Ek: Hakikî aşkın 

Allah‟ı amaçsız sevmek olduğunu anladıysan yüz isteği olan aşığın aşkının hakikî olmadığı 

da ispatlandı. Belki ona mecazî dediler ki beşinci beytinde açık olarak gelmeli. O da üç 

çeşittir dediler. Bir kımı sevgilsini gördükçe lütüf ve ihsan sıfatını (cemal) görüp baktıkça 

“…Yaratanların en güzeli olan Allah‟ın şânı ne yücedir!” deyip kardeşi gibi sevdikçe derdi 

artar, artmazsa bir an onunla kararı kalmaz. Ahı, sesi, iniltisi ve gözyaşından başka dert 

ortağı ve arkadaş bulamaz. Kalbine bozuk niyet hiç gelmez, koynuna da girse hareket 

etmez. Belki aşk ateşi emreden (emmare) hayalini yakmış olur. Bu üç çeşitin en iyisidir. 

Bu hâlde mürşidin eline giren çok gelişir.  Fakat yine Allah‟tan başkasına sevgi günahtır. 

Öyle ise aşkın yanına ulaşıp tam bir yanmayla başkasını görmez olur. “Ehlince bilindiği 

gibi” ikinci, zorluğa katlanmış gibi yapıp bayramlar ve toplanma (cem‟) genişliğine kanaat 

etmeyip öpmek ister. Fakat ahlaka uymayan bir fiil asla kalbine gelmez, buna suçu kadar 
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azarı vardır. Üçüncü Allah korusun köpek gibi pislik ister buna sevgi demek yalandır ki 

bundan büyük düşmanlık olmaz. Kişi sevdiğinin namusunu, adını ve dinini yıkar mı kendi 

de reddedilmiş olur buna mecazî de denilmez. Aşk adı buna hatadır. Buna eşek gibi meyil 

ve kepek gibi hâl derler. Hz. Molla işaret eder ki Allah‟ın dışındaki her şeye olan aşk 

dünyaya meyletmektir. Allah‟a tapanların işi değildir. Belki “Kendi nefsinin arzusunu 

kendisine ilâh edineni gördün mü?...”ye uygun olarak hevesi Allah olanların işidir.  

   

332. beyit  

 ِٓي ق٤ٗا ذٖ پهٌراٗها ؼالٍ

 ٓاؿالّ ػّن پاى لٝ اُعالٍ

Mana: Dünya mülkü tene tapanlara helal olsun. Biz Allah‟ın temiz aşkının kölesiyiz. Yani 

dünyadan geçmeyip tabiat altında ve insanlık hükmünde olup Allah‟tan başkasını 

sevenlerin olsun. Biz Allah‟ın dışındaki her şeyden kurtulup saf aşka hizmet ederiz. 

Padişahımız, üstadımız ve pirimiz odur, o bizim olsun.  

   

333. beyit  

 ٓطهب ػّن ا ٣ٖ وٗك ٝهد ٌٔاع

        ت٘ك٠ً ت٘ك ٝ ـكاٝٗكٟ ٔكاع

Mana: Aşk tanburcusu sema‟ zamanında bunu çalar ki kulluk bağdır; efendilik ise baş 

ağrısıdır. Yani aşıklar, aşk şarkıcısının nağme ve terennümlerinden efendilik ve kulluğun 

insanlığın sıfatları olduğunu anlamışlar. Aşıklık bu ikisinden başkadır. Çünkü aşk âlemine 

ayak basan (kişi) suretle ilgili bütün vasıflardan temizlenip efendilik ve bendelik yani 

hizmetçinin var sayılan özelliklerinden kurtulup görünüşte olduğu gibi gönlü zikirle kalbi 

teslim, doğruluk (sıdk) ve sevgiyle dolup Allah‟ın ehli olur.  

   

334. beyit  

 ت٘ك٠ً ٝ ٌِط٘د ٓؼِّٞ ِك

                                          و٣ٖ قٝ پهقٙ ػاِو٠ ٌٓرّٞ ِك         

Mana: Kulluk ve sultanlığın ne olduğu belli oldu. Bu iki perdeden aşık gizli oldu. Yani 

kulluk ve sultanlığın ücreti sonsuzdur. Eğer sultanlık olursa kavga, sıkıntı ve zarardır. 

Neşesi sürekli değildir ve manasızdır. Eğer kölelik olursa güçsüzlük, eziyet, eksiklik, 

korku, kırılma ve kaçıştır. Ama aşıklık bu iki perdeden gizli bir âlemdir. Orada şaşırma ve 

kavuşmadan başka bir şey yoktur. “Bana aşık olana ben de aşık olurum, ben kime aşık 
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olursam onun canını alırım, kimin canını alırsam diyetini de üstüme alırım.” Çünkü aşık 

sevgilinin yüzünün perdesidir. Aşk aşığın varlığını yani başka hayallerini almadan öldürüp 

mahvederek aşıkta sevgili sıfatından başka nesne kalmaz. Belki aşk, aşık ve sevgili bir 

olup hürmet, şöhret ve büyüklenme hayalleri yok olur, o da kalmaz.  

   

335. beyit  

 ػّن ٝ ٗآٞي اٟ تهاقن ٣ان ٤ٍٗد

   ته قن ٗآٞي اٟ ػاِن ٓٚ ا٣ٍد

Mana: Kardeşim, aşkla namus yar (sevgili) değildir. Ey aşık namus kapısında durma. 

Çünkü durursan aşkın değerini öldürürsün. Onun dediği gibi “İnsanlar size mecnun (deli) 

demedikçe imanınız sağlam olmaz.” Onun için sufinin her işini beğenseler yani sufinin her 

işinde aklı ve hazırlığı olgun olursa hiçbir zaman akılsızlık yüklenen durum ve tavrı 

belirmezse sufi değildir dediler. Dediler ki aşksız ten hakikatte cansızdır. Yazarın kendi 

şiiri  

 Su ve toparktır, ölüdür, alçaktır aşksız kişi  

 Zikrin, fikrin, uykun, uynaıklığın aşk olmalıdır   

  

336. beyit 

 ػّن و اٝٔاف هك٣ْ ت٠ ٤ٗاو

  ػاِو٠ ته ؿ٤ه اٝ تاِك ٓعاو

Mana: “…(Allah) onları sever, onlar da (Allah‟ı) severler…” “…bilinmek istedim…” ayet 

ve hadisindeki sevgiye, Allah‟ı arzettiği gibi Allah‟ın aşk ve sevgisi kendinde bulunan 

sıfatlarındandır. Daha kainat yaratılmadan ve ezel âleminde (her zaman var olan) aşk yine 

Allah‟ın kendinden ayrı değildi. Kef ve nundan (kün) kainatların belirmesi “…Bilinmek 

için mahlukatı yarattım.” hükmünce aşkın gereğiydi. Çünkü olgun güzelliği bilen akıllıysa 

elbette sever. İşte buradaki “bilinmek için” sevilmek için demektir.  

   

337. beyit  

 ػّن تٌّاكك كِي نا ٔك ٌِاف

  ػّن ُهواٗك و٤ٓ٘ها او ًىاف

Mana: Aşk, göğe yüz yarık yarar, aşk yok yerden yeri titretir. Yani aşk ezeli bir kuvvettir 

ki yer, gök ve ikisi arasında bütün zerreleri kuşatandır. Hatta eğer feleklerin üstünden geçip 

sevgilinin tahtına ulaşmak istese bir anda yedi feleği yırtıp padişahın tahtına ulaşır. Azamet 
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ve hışmıyla zemine bir tecelli etse yedi ülkede zelzele yaratıp parça parça eder. Hz. Aşk‟a 

(Allah) feleklerin, zeminin ve diğer varlıkların hepsi bağlıdırlar ve itaat ederler. Gerçek 

sabahın (subh-ı sadık) yakasını parçalayan ve aşıkların yok olan varlık zerresini beşeriyetin 

alçağından kaldıran ve yüce yapıp feleklerin üstüne çıkaran aşktır, buyurur.  

   

338. beyit  

 قٝن ًهقٜٝٗاٟ و ٓٞض ػّن قإ

                                     ًه ٗثٞقٟ ػّن تق]ي[نقٟ ظٜإ     

Mana: Göklerin dönüşünü aşk dalgasından bil. Eğer aşk olmasaydı cihan donardı. Yani 

Mevleviler gibi felekleri döndüren şarap küpü felekteki aşk şarabının dalgalanması ve 

coşmasıdır. Aşk huyları ve unsurları düzenleyip ondan isimlere sahip olup isimlendirilen 

insan oldu. Yani suretle manadan aşk yeli dalga vurmakla nefis, ruh ve kalpten ona 

dalgalar düştü. Yazarın kendi şiiri  

  Aşk okyanusu çok dalgalandı  

  Dalgalar (onun) aynası ve göründüğü yer oldu  

 

  Dalga ve deniz gerçekten birdir (aynıdır)  

  Şaşı bakan şaşıp karı kocalar sanır  

 

Ve cansızlar da aşktan can bulup onunla ayakta kalıp düzen buldu. Dediler ki cihanı 

aydınlatan güneşe aşk nurundan maya katılıp o mayadan yere dokunmasa değersiz 

topraktan çiçekler, meyveler gibi güzelliklerin görünmesi imkânsız olaydı ki Yahya Çelebi 

buyurur  

  Her bülbül sarhoş ve dalgın olur  

  Lale ve gül cübbesini yırtar  

  

Lale kimin için göğsüne dağ vurur  

  Bağın sümbülü  kimin çılgınıdır  

  

Acaba menekşe kime yar oldu  

  Ki gülşene zayıf ve beli bükük gelir  
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339. beyit  

 قن ٌٗ٘عك ػّن قن ًلد ٝ ٤ِ٘ك

    ػّن قن٣ا ٣ٍد هؼهَ ٗاتك٣ك

Mana: Aşk söylemeye ve işitmeye sığmaz. Aşk bir denizdir, dibi görünmez. Derinliği 

sonsuzdur. Yani konuşan dil, aşk âlemini açıklayamaz ve niteliğini açık edemez. İşitme 

duyusunun kuvvetinin hikâyesini duymakla kalbin mahiyetini idrak edemez. Yazarın şiiri  

  Anlatılmaz bir durumdur fetva ve kitap ona ermez  

  Her gönle düşmek günahtır aşkı inkâr etme  

     

340. beyit  

 ِاق تاَ اٟ ػّن ـَٞ ٌٞقاٟ ٓا

            اٟ ٚث٤ة ظِٔٚ ػِرٜاٟ ٓا

Mana: Ey bütün hastalıklarımızın hekimi aşkımızın hoş sevdası neşe bulsun. Yani senin 

ateşli sevdanın şerbetin ve nefret edilmiş kişiyi ferahlatan macunun iki dünyanın 

kavgasının hastalıklarından ve bunun şunun (teferruatın) sevdasının acılarından bizi 

kurtardı ve azat etti. Bizi vesvese cahilliğinin hastalıklarından temizledi ve “Seni hakkıyla 

bilemedik.”in işaretini öğretti.  

   

341. beyit  

 اٟ قٝاٟ ٗفٞخ ٝ ٗآٞي ٓا

 اٟ ذٞ اكالٕٚٞ ٝ ظا٤ُ٘ٞي ٓا

Mana: Ey kibir ve namus hastalıklarımızın ilacı sensin. Bütün hastalıklarımıza Eflatun ve 

Calinusumuz (Galen) sensin. Yani bu iki filozof gibi İlahî hikmette üstadımız olan aşk, sen 

mutlu ol. Biz daima senin sevinç cevherin olan ve kederi yok eden gamını çekelim.  

   

342. beyit  

 ظٍْ ـاى او ػّن ته اكالى ِك

   ٝ چاالى ِك ًٞٙ قن نهٓ آٓك

Mana: Toprak aşk cismiyle feleklere çıktı. Dağ harekete geçti ve hızlı oldu.  

Bu aşk silsilesiyle bağlandı  

  Sular ağlar yüksek dağ inler   
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Toprakla kastedilen velilerin ve nebilerin bedenidir ki Hz. Muhammed miraca Sidre‟ye 

kadar bedeniyle çıktı ve Hz. İsa bedenle bir rivayette ikinci feleğe ve diğerinde dördüncüye 

yükseldi. Hz. İdris (a.s) bunun gibi ve olgun velide dahi o kudret vardır. Hz. Molla‟nın 

çocukken göğe çıkması kitabın başında geçmiştir. Bunların kalınlıkları yumuşaklıkla 

değişip topraktan bedenleri feleklere çıktı. Hz. Aşk‟ın tecellisinden Musa Dağı parça parça 

oldu. Fakat bu mananın türemesi aşığın meylinin sevgiliye olduğu ve varlığının tamamını 

özellikle ona döndürmekle başkasından uzaklaşarak olur. Böyle olunca aşıkların 

kalplerinin yüzüne aşkın kendi güneşinin cemali yansıyıp ışıkla dolar. Yani “Kulların 

kalpleri rahman olan Allah‟ın iki parmağı arasındadır.”a uygun olarak aşıkların kalplerinin 

kadehini aşk eline sundukları için aşığın kalbi, aşık kadehi elinde tuttukça sevgiliye dahi 

cemalin boyası yansır. Böylece o kadeh içindeki beşeriyet suyu sevgilinin şarap ve gül gibi 

olan yüzüne bedel olmakla tesiri ve kırmızılığı o suyu hazır şarap ve kırmızı şarap yaptı. 

Sonuç o yüze teslimle bakanlar paha biçilemez ve kalıcı sarhoşlar oldular. Şeyhimizin 

beyti  

  Ey Şemsî şevk ehline meyhaneci olduğumu söyle  

  Ezel şarabı bizdedir, gelen gelsin, kurtuluş benim      

   

343. beyit  

 ٤ٍٗد او ػاِن ٠ًٍ ق٣ٞاٗٚ ذه  

 ػّن او ٌٞقاٟ اٝ ًٞنٌد ٝ ًه

Mana: Aşıktan daha divane kimse yoktur. Akıl onun sevdasının illetinden kör ve sağırdır. 

Yani aşkla şereflenenen aşık sarhoş ve ürkek bir divanedir. Aşığın ve aşkın sevdasından 

akıl ve akıl ehli kör ve sağırdır. Çünkü kalpteki aşk sevdası gönlün nuru gibi gizlidir. Ne 

zaman o nur denizi aşıkta dalgalanırsa aşık bir yerde sabit duramayıp divane gibi coşarak 

günde birkaç çeşit renge, elbiseye ve hâle girer. Akıl ehli onun kararsızlığını görüp 

deliliğine hükmeder. Çünkü akıl aşk meydanından kör, sağır, habersiz ve zevk almadan 

aşığın kalbinden duymaz ve görmez, anlayamaz.  

   

344. beyit  

 ًه ـطا ٣ًٞك ٝنا ـا٠ٔٚ ٌٓٞ

                          قن ِٞق پهـٕٞ ٤ِٜك اٝنا ّٓٞ            

Mana: Hata söylerse ona hatalı deme. Kanla dolmuş şehid olsa onu yıkama. Çünkü onun 

sözü isteğinden (kendi seçiminden) değildir.  Belki aşkın galip gelmesi onda varlıktan eser 
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bırakmayıp bütünüyle onu mahvetmiştir. İşte aşığın söz ve fiili mutlak aşktır. Akıllılarla 

karşılaştırıldığında bu delidir, küfür eder, deme. İnkâra ve şüpheye düşme. Çünkü 

alışverişinden habersizsin. Bilmediğin meseleye cahillikle bilgi verip “Kişinin fiili kötü 

olunca zanları da kötü olur.”a uygun olarak kendinden açık verme. Bir gün en keremli 

amcamız ve en büyük şeyhimiz kullarına öğütle buyurur ki hiç kimseyi kendinden kötü 

bilip inkâr etme. Kötünün iyi olduğuna inansan zararın yok. İyinin kötü olduğuna inanmış 

olursan gözlerinden düşersin. Allah‟ın rahmetinden uzaklaşmış olursun. Her kimseyi Hızır 

bil. Şayet gördüğün gönül ehli olursa “Ölmeden önce ölünüz.”e uygun olarak aşk kılıcıyla 

şehit kanına bulananları diğer insanların ölümlerine benzeterek vücutlarını yıkamayın. 

Şehide, ölülerle ilgili bilinen hükümlerden teçhiz
1056

 ve kefenlenme lazım değildir. Onlar 

muaflardır. Temiz içleriyle kaldıkları için görünen hâllerden mesul olmazlar. Çünkü onlar 

dışlarını yok edip unutturmuşlardır. Sen de görünüşleriyle ilgilenme. Onların temizliği 

şerde (şeriat) görünmeyen iledir.  

   

345. beyit  

ٕٞ ٤ِٜكإ نا او اب ا٤ُٝرهٌدـ  

ا٤ُٝرهٌد ا٣ٖ ـطا او ٔك ٔٞاب  

Mana: Şehitler için kan sudan daha iyidir. Bu hata yüz sevaptan daha iyidir. Çünkü o kan 

kıyamette onlara yüz aklığıdır. “Şehitlerin ruhları yeşil kuşların bedenlerine girerler ve 

cennette gezerler.” Bunlar haşre dek cennetlerde dolaşırlar. Bil ki bu görünen (zahir) 

şehitler, cisim şehitleridir. Kâfirlerin ve günahkârların eliyle hayvani hayatı, insani iyi 

hayatla değişmişlerdir. Ama nefsi kırmakla şahit olmaya çalışan manevi şehitlerdir. Onlar 

insani ruhlarını yok edip izafî ruhu, rahmaniyle değişmişlerdir. Gizli imanlarını belli olanla 

değişmişlerdir. Nurani ve karanlık (zulmani) perdeler gözlerine engel olamaz. Günahları 

bağışlayan (Allah‟ın) elinin öldürdüğü kişiler ki görünüşte hata görülen hâller bütün halkın 

yüz sevabından daha iyidir. Çünkü işleri aşk hükmüyledir. Onların hakikatte hatadan 

günahsızlardır. 

   

346. beyit  

و ػّن ٠ًه٣ىاٗ ٟذٞ ت٤ي ـٞان  

و ػّن ٠ذٞ تعى ٗا٠ٓ چٚ ٤ٓكاٗ  

                                                           
1056

 Techiz: “İslâm literatüründe ölmek üzere olan kişiye muhtazar, ölü için genel olarak yapılması gereken 

hazırlıklara” verilen addır. Kürşat Demirci, “Cenaze”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 7. Cilt, 

İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993, s. 353.   
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Mana: Sen bir parça hakirlikle aşktan kaçansın. Sen bir isimden başka aşkla ilgili ne 

bilirsin? Yani ar, namus ve ırz kavgasından kurtulup ve aşkın alçaklık vermesine engel 

olmayınca aşk ilminden haberin olmaz. Keşke aşk nedir duysaydın belasından kaçmayıp 

belki onu gönül eğlencesi bilip aslanın pençesine düşmüş ceylan gibi aşk elinde yenilmiş, 

ele geçirilmiş ve itaatli olsaydın…  

   

347. beyit  

ٍ ظّها ـٞٗ ّٝ تٞق ٠ػّن او ا  

تٞق   ٠ذا ًه٣ىق اٌٗٚ ت٤هٝٗ  

Mana: Aşk önceden niçin kan dökücüdür. Sonuç haricîler dışarı kaçsın. Yani aşkın 

başlangıcı kan dökücülüktür, kapıcılık ve cellatlıktır. Ta ki aşk ailesine girmeye layık 

olmayan haricîler korkup kaçsınlar. Aşk yolu yalnız samimi talibe kalsın ve dediler 

“Allah‟a ulaştıran yollar yaratılmışların nefesleri kadardır.”a uygun olarak Allah‟ın 

yolunda yanılan maksada eremez.  

Bu yolu bulan yeni talebe ilk adımda dünyevî ve uhrevî isteklerine ulaşır. Eğer istemezse 

sonra mana âlemi açılıp en son maksadı duyup Allah‟ın dışındaki her şeyden bıkıp hiç 

maksadı kalmaz. Bu makam kişisi hâl diliyle anlatır ki  

  Şimdi isteğimiz el vermezse (yardım etmezse) hiç üzülmeyiz  

  Emelimize kavuşmayı bilmeyiz, başta ne sanardık     

Hilesiz olan aşık “Şüphesiz en son varış Rabbinedir.” “Dönüş yalnız Allah‟adır.”  “…İyi 

bilin ki, bütün işler sonunda Allah‟a döner.” sırrını duyup bütün terbiyecilerin meylinin 

sonu olup diğerlerinden kaçar, müminin puttan kaçtığı gibi. Yeni talebeye başlangıçta gerçi 

kanlı ve ateşli görünür. Ama kararlı olana Hz. Halil‟in ateşi gibi gül bahçesi olur. O 

büyüklüğüne gösterdiği ruh yolunun çalısı olan bozuk hayalleri yok edip yakmak içindir. 

Sonuçta aradan delil kalkıp aşık cemalin tecellisine nail olup ve sınırsız lütfundan utanıp 

ne olaydı geçen ömrümü dahi aşk padişahının kulluğunda harcayıp bu mutluluklara 

önceden erseydim, diye pişman olur. Her insanın ruhu aşk şerbetine susamış olsa da 

karanlık yol, şerbeti hayat suyundan mahrum eder. Ruh, lütuf bekleyerek uykudan uyanıp 

doğruluk çırası ve irfan güneşiyle aşk hayatının suyuna yol bulsun. Cahillik panzehiri 

kendini hangi kıymetten uzaklaştırmış? Gamla, pişmanlıkla ve hakirlikle af dileyip aşk 

ateşi için o perdeleri/engelleri azar azar yaksın. Ancak ömür sermayesini bilmeyip gereksiz 

şeyler için harcayan mahşerde kör kalacak. “…Artık şimdi bizi (dünyaya) döndür ki, salih 

amel işleyelim…”  deyip faydasız özür dileyip bahaneler ederler.  
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348. beyit  

 ػّن ٔك ٗاو ٝ اٌرٌثان ٍٛد

ا٣ك تكٌد  ٠ػّن تا ٔك ٗاو ٓ  

Mana: Aşkın yüz nazı ve kibirlenmesi vardır. Aşk yüz nazla ele girer. Yani aşk çok aziz, 

nazlı, mekân ve o mekânda oturanların padişahıdır. Yüz naz ve büyüklenmesi vardır. 

Çünkü iki cihanın sultanlığı, gönül ve canın ebedîliği onunladır.  

  Güzelim ne kadar naz edersen (et) cana iyiliktir (bunlar)  

  Güzellik malına revaç veren şey, nazdır.   

   

349. beyit  

كإ قن ًهق ػّنئنٌ٘ك ا٣ٖ ـا ٠ً  

 أٌاٗها كهَ ٌاوق قنق ػّن      

Mana: Bu korkanlar aşkın etrafına ne zaman ulaşırlar ki göğü yer meydana getirir. Bu 

aşkın derdi yani yüce himmetli aşk ve yiğitlik sahibi (olma), hürmetsiz can ve cihandan 

geçmiş aşıklarla ilgilidir. Korku ve ümidin (havf u reca), sıkıntı ve ferahlığın (kabz u bast) 

köleleri aşkın çevresinde dolaşamazlar. O yolda kimi yaralı kimi ölmüş yatarlar. Onu 

görüp o yola gitmek için cesaretli olmak gerek. Allah, “O şeytan sizi ancak kendi 

dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın, eğer mümin iseniz, benden korkun.”da 

“eğer” şüphesini duyanlar şeytandan belki Allah‟ın dışındaki bütün her şeyden korkmayı 

küfür anlarlar. Hiçbir nesneye tenezzül etmezler. Çünkü yedi kat gök yüce himmetin 

aşığının makamına göre an aşağı rütbe ve en sefil makamdır ki yeryüzü toprağı gibidir.  

  Gönül alçak da dese sakın aşığı çiğnetme 

  Aşığın alçak dediği gökyüzünün kulesidir  

Yahut aşık ki  saf aşkın kimyasının özüne sahip olsa bakış ve isteğiyle belirli şeyleri 

değiştirir. Zehri panzehir, sirkeyi bal, hamı olgun, karanlığı aydınlık eder ve alçağı yüksek, 

yükseği alçak eder. Şimdi meclisine bağlılıkla kalbine gir. Sonunda beşeriyet dünyanı yüce 

şerefli gökyüzü yapıp her kulesi âlemi parlatan güneşin çıkış yerine ait olsun. Alçaklık ve 

karanlıktan kurtulup “Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.”ten sonra “Ancak iman 

edenler dışındadır…”a uygun olarak hakiki iman ehlinden olup kullar içinde seçkin, 

güvenilir ve diğerlerinden ayrılan biri ol.  
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350. beyit  

 ذٞ ٌٖٓ ذٜك٣ك او ًّرٖ ًٚ ٖٓ

ٚٔ وانّ تفٕٞ ـٞتّرٖ       ذّ٘

Mana: Sen beni öldürülmekten korkutma ki ben inliyorum. Kendi kanına susamışım. Yani 

aşkın sıfatı, ölü aşıktır diye korkutma beni. Aşkın hakikatini duymuşumdur. Ölümümden 

ebedî hayatı görmüşümdür. Onun için kanıma susamışım. Bir fâni can verip bin baki can 

alayım.    

  Şeyhî varlık parasını aşkla değişmek ister  

  Geçersiz olmasına bakmayıp bir kere alışveriş yap 

    

351. beyit  

ٚٔ ههتإ ال  ػاِوْ ٖٓ ًّر

 ظإ ٖٓ ذٞترٌٚ ٚثَ تال

Mana: Ben aşığım, öldürülmüşüm. Yokluğun kurbanıyım, benim canım bela davulunun 

nöbet yeridir yani iki başlı ejderhadır. Bir anda aşığın kanını alıp “Benim Allah‟la birlikte 

olduğum…” kanına ulaştırır. Yahut Ali‟nin Zülfikar‟ıdır ki kâfirin nefsinin varlığına batıp 

yükseğe kaldırır ve gösterir. Sonuçta “Kısasta sizin için hayat vardır…”a uygun olarak 

ölümünde Allah‟la ilgili hayatı (hayat-ı yezdânî) bulur. Yahut nefis ve siva düşüncesi ki 

kalp evine bitişikti. “…O‟na yönel.” hükmünce o düşüncelerden Allah‟ın kahrının makası 

nefsi tüketip “Kim ayrılırsa kavuşur.”a uygun olarak kırılma işkencesinden kurtulsun ve o 

kesmeyi miras bırakan makas nihayet dünyada ebedîlik var zanneden cahil nefse yokluk 

cübbesi kessin. Birlik (vahdet) iğnesi ona “…sona ermeyecek.” takvâ elbisesi diksin. 

Sonuç iki âlemde alçaklardan ve çıplaklıktan kurtulsun. Kısacası Hz. Molla demek ister ki 

ben aşkın vasıtalarının tüketicisiyim ki İlahî âlemin timsahı hayvani hayatımı yunus balığı 

gibi yutup beni telaşlı yaptı. Benim canım yara ve zahmet davulunun nöbet yeridir. Bu 

devirde bütün aşıkların yokluk nöbeti benden bildirilir ki ben velilerin emiri ve takva 

sahiplerinin kumandanıyım, demektir.  

   

352. beyit  

٤ٗ٠ذٞ كٍهقٙٔ ال٣ن ا٣ٖ قّ   

                             ٠ًهچٚ ٤ٗ ٠تا ٌِه ٓوهٕٝ ٤ٗ    
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Mana: Sen donmuşsun, bu kan ateşine layık değilsin. Şükürle yakın değilsin. Her ne kadar 

kamış olsan da yani yaş ağaç ve yaş kömür gibi soğuk âleme (âlem-i humûd)
1057

 varmış 

olsan da kızgın çıra gibi yanmak için layıklık ve beceriklilik kazanmadan aşkın ateşli 

kanına layık değilsin. Görünüşte insan olup aşkı bulmayan, şeker vermeyen kamışa benzer. 

Bu iki sıfatlı insan “…en güzel şekilde…”nin dışındadır ki hayvandır. Çünkü insana 

“Andolsun şerefli kıldık…” keremini aşk sebebiyle Allah‟ın suretiyle canlanmasıdır. Yani 

Allah‟ın isim ve sıfatlarına sahip olma ve sebep olmasıyladır. Kim himmetin yüceliğiyle 

aynasını aşk güneşine döndürürse onun sıcaklığı ile hamlığı pişkinliğe dönüşüp varlığın 

donmuş zerresi güneşlik meydana getirir. Âleme ziya verir ve cihanı süsler. İşte aşıkların 

diğerlerinden farkı yaş meşe palamuduyla kızgın çıra ve şeker kamışı ile toprakla ilgili katı 

hurma farkı gibidir. Yaban kamışı cezaevinin duvarında kullanılmaktan ve ateşte 

yakılmaktan başka işe yaramaz. Ama şeker kamışı altın kaselerde sevgililerin dudaklarına 

ulaşır. İşte “…yakıtı insanlar…”a uygun olarak cehennem toprağını tutuşturacak çerçöp 

olmakdan kurtulmak istersen burada varlığını ilahî aşk şekeriyle kapla.  

   

353. beyit  

 ٌفد ذه ِك ت٘ك ٖٓ ا وپ٘ك ذٞ

 ػّوها ّٗ٘اـد قاّٗٔ٘ك ذٞ    

Mana: Benim engelim senin nasihatinden daha güçlüdür, aşkı duymadı. Senin bilen aklının 

mahrumluğu yetmez mi ki “Kişi bilmediği şeye düşmandır.”a uygun olarak beni de 

durdurursun. Yani aşk 6 yönden öyle bağladı ki nasihat âlemi olsa bir kılını koparamaz. 

Çünkü kalp padişahtır, uzuvlar köleleri ve askerleri gibidir. Padişah nereye gitse 

hizmetçiler ve kullar da oraya gider. Şairin şiiri  

  Aslolan sevgilisine (mahbûb) kalbi veren(dir)  

  Diğer uzuvlar da (onun) isteğine gider  

 

  Kullukta uzuvların bir olması gerekir. Bunu anla!  

Bunu anlayana bu sözü işitmek sır olarak yeter.  

Onun için “Öğüdünü esirgemedin sağol benden ama; tutamadım onları, çünkü tutuktur 

zaten sevenin kulakları..” buyurdular. Hikâye: Hz. Molla, Şems-i Tebriz‟le buluşup 

                                                           
1057

 Humûd ve cumûd: “Cumûd, nefs, ateşi, şeytanlık ateşi, açlık ve susuzluk köpeği ateşi, şehvet ateşi ve 

bütün bunların şümûlüne giren çirkin huylar nevinden olan kötü ateşleri söndürdükten sonra hâsıl olur. 

Humûd ise anlattığımız bu ateşin sönmesidir.Humûd ve cumûd birbirini izleyen iki hâldir. Ateş söndükçe 

yerleri, üzeri küllenir. Bir yer, bir şeyle onun zıddından hâli olmaz.”  Mustafa Kara, Tasavvufî Hayat, 

İstanbul: Dergah Yay., 1996, s. 139.  
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karışıklık ve kavgayla meşhur olduğunda bazı âlimler nasihat ettiler. Aklını topla, semtini 

niçin bıraktın dediler. Molla da her birini hakikatle delil göstererek susturdu. Ama inkâr ve 

himmete layık olanlarını kendine çekti, onlar tövbe edip dert arkadaşı oldular. Ama bu Ebu 

Leheb gibi kötü asıllı kıskançlar ki yarasa gibi hakikat ziyasından mahrumdular. İnkarla 

mahrumluk ateşinde kaldılar. Kıskançlık sahipleri “…boynunda bir ip olduğu hâlde” 

takımından oldular. Onlarla zariflikle hareket edip söz dalaşına girmedi. Belki 

anlayacakları kadar cevap verdi ki benim nasihatim sizin nasihatinizden güçlüdür. Çünkü 

aşk bağı filleri kılla çeker ve aslanları kedi eder.  

  Mecnun bu ağır yükü çekti  

  Aşk silsilesi (onu) zayıflattı  

 

Aşkı anlatmakla anlaşılır sanıp doktorlar hasta gönüllü oldukları için hastalık dediler. 

Filozoflar aşk saf bir cevherdir. Bakmak ve işitmekle artar; çiftleşmekle gider dediler. 

Kimi de “Sevgili dışındakileri yakan bir ateş” ve kimi “Beşerî (âlemden) çıkaran” dediler. 

Kimi de “Sevgili dışındakileri yakan bir ateş” Kimi başından kimi ortasından söylediler. 

Her kişi uğradığı ve bildiği kadar söyledi. Ateşi sıcaklık ve kuruluğundan; karı beyaz ve 

soğuğundan anladıkları gibi aşkı maddi sandılar. Akılla anlamak istedikleri için hakikate 

ve sonuna yetemediler. Aşk kendi maddelerinin dışındadır, kitaplarda noktası yoktur ve 

tarifi imkânsızdır. Çünkü ne olduğu bilinmez bir durumdur. Ancak macera lafzıyla tarif 

mümkündür ki başından geçen bilir. Ama aşıklar nefsi kırma (riyazet), yanmak (ihtirak), 

yok olmak (fena), ehline hizmet ve kendinden geçmeyle (cezb) resimleri çöküp “…O‟na 

yaklaşmaya vesile arayın…” emrine uyarak aşk veziri hakikat padişahına kavuşma vesilesi 

ve Burak gibi menzilleri geçme sebebi ve yakınlaştırıcı bir araç kılıp aşka ulaştırdılar ve 

hakikatini anladılar. Ama sevgilinin (ma‟şuk) görünmek istemediği kimselere aşk sırrını 

açamadılar. Bir makama vardılar ki semender gibi aşk ateşi yuvaları oldu. Beşerî 

tabiatlarından ve maddi sıfatlarından çıkıp aşkın dışındakilere ihtiyaç duymadan halkın 

ileri gelenlerine diğer şeylerin aşkı için büyüklük sattılar, alçak gönüllülük ettiler. Yazarın 

şiiri  

  Aşkın sırrını kitaba hiç yazmamışlardır  

  İnci gibi kıymetli olan (aşk) kalpten kalplere geçer  
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354. beyit  

 إ ٚهف ًٚ ]ػّن[ ٠ٓ اكىٝق قنق

 تٞ ـ٤٘لٚ ِاكؼ٠ قن٠ٌ ٌٗهق       

Mana: Aşkın derd arttırdığı o tarafta İmam A‟zam ve (İmam) Şafi‟î (o) dersi okutmadı. 

Yani her şeyin mülk ve melekûtta bir dışı (zahir) ve bir de içi (batın) vardır. Aşk, ilmin içi 

(batınıdır), aşkın içi marifet, şühud ve hayrettir; dışı şeriat ve tarikattir. Hz. Kur‟an bu 

ikisinin toplamıdır. Hz. Muhammed (a.s) layıklığa göre kimine dışını kimine içini kimine 

ikisini de öğretti. Din hizmeti en yüksek değerini kazandığında (halkın) hizmetine sunmak 

isteyerek Mutlak Efendi‟ye (Allah‟a) gitti. Sonra dört büyük halife ve inançlı imamlar 

gelip Hz. Kur‟an ve hadisi tefsir (yorumlama) ve tenkiz (inceleme) edip inançlar, ibadetler, 

ilimler, va‟d ve „ıydı bildirdiler. Sünnet ehlinin yolunu sapkın grup şüphelerinden 

temizlediler. Ama şerin açıkça düzeltmesiyle yükümlü oldukları için isimlerin ilminin 

hakikatini “Rabbimi Rabbimin gözüyle ve en güzel şekilde gördüm.” sırrını açmadılar. 

Bilmediklerinden ya da açmakla yükümlü olmadıklarından kalpleri o ilmi sakladılar. Cafer 

Sıddık buyurur: Ben ilmimin cevherlerini gizliyorum ki hiç kimse onları senin yüzünde 

görüp de büyüsüne kapılmasın.    

 Şâfi‟ Nu‟man ve Ahmed Mâlik bu dersi okutmadılar 

 Ama (bu ders) kıymetli inci gibi her birinin kalbinde dolaştı  

Ama temeli kuvvetli âlimlerden bazı sultanlar ki kara yüzüm yollarına toprak olsun, iki 

denizin birleştiği yer olup Hz. Kur‟an ve hadisin hem zahirî hem “Benim yedi karnım var.” 

batınını ruhani soyutlanmayla çalışıp kalpleri nurla dolu arş (arş-ı pür-nûr), doldurulmuş 

deniz (bahr-i mescûr) ve beyt-i ma‟mûr
1058

 ve rakk-ı menşûr
1059

 oldu. Yokluk hayatının 

suyundan içtikleri için vaktin Hızr‟ı olup ledün (gayb) ilmini keşfettiler. “Benim yedi 

karnım var.” topluluğundan olup rabbani âlem, sultanî ayna ve Allah‟ın şarabının esintileri 

olup “Allah Teâlâ Hazretleri‟nin evliyası için hazırlamış olduğu bir şarab vardır ki, onu 

içtikleri zaman sarhoş olurlar.”a uygun olarak iyi bir hayat buldular. Aşk onların ödünç ve 

hayalî varlıklarını yaktı, aşk şarabına saki ve aşkla baki oldular. İki cihan ve on sekiz bin 

âlem, hâllerinden el yıkayıp sevgiliden (Allah) başka her şeye gözlerini kapayıp tam bir 

yok oluş sahibi olup hayret denizine daldılar. “Allah vardı ve O‟nunla birlikte hiçbir şey 

yoktu. Şimdi de aynen öyledir.” varlığı ile doğruluğu meydana çıkıp ebedî bekaya ulaştılar. 

                                                           
1058

 Beyt-i ma‟mûr: “Semada, içinde meleklerin ibadette bulunduğu rivayet edilen mâbed. „Mâmur ev‟ veya 

„mâmur mâbed‟ anlamına gelen el-beytü‟l-ma„mûr, Kur‟ân-ı Kerîm‟de (et-Tûr 52/4) Allah‟ın üzerine yemin 

ettiği bir mekânın adı olarak geçer. Abdurrahman Küçük, “beytü‟l-ma‟mur”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam 

Ansiklopedisi 6. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993, s. 94.   
1059

 Rakk-ı menşûr: Vücûd-ı mutlak. Kara, age., s. 559.  
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Ama Şiî âlimlerin (r.a) maksatları âlemin görünen düzeni olmadığı için aşk derdinin 

beyzadesine birlik ilacından sunmadılar.  

   

355. beyit  

 ِهغ ػّن ان ٖٓ ت٣ٌْٞ تهقٝاّ

 ٔك ه٤آد تٌمنق ٣ٖٝ ٗاذٔاّ    

Mana: Aşk şerhini ben her zaman söylesem yüz kıyamet geçse de tükenmez. Yani aşk için 

son olmadığı için şayet varlıkların zerreleri kadar dilim de olsa aşkın şerhine de sınır 

yoktur. Yüz bin bölümde bir noktası belli olmaz ki buyurur “Rabbimin sözlerini yazmak 

için denizler mürekkep olsa Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler 

tükenirdi…” buyurur. Çünkü aşk muhabbetullahtır (Allah sevgisidir), yani sıfatullahtır 

(Allah‟ın sıfatıdır). Kur‟an da sıfatullahtır.  

   

356. beyit  

 واٌٗٚ ذان٣ؿ ه٤آرها ؼك ٌد

 ؼك ًعا اٗعاًٚ ٝٔق ا٣ىقٌد                                 

Mana: Çünkü kıyamet tarihi için sınır vardır. Orada sınır nerede? O sınır Allah‟ın sıfatı 

olur. Çünkü İmam Suyutî ve diğerleri gibi bazıları kıyametin sınırını ikna etme delilleriyle 

yazmışlardır. Belli bazı delilleri vardır ki çoğu var olmuştur, izahından Mesabih, Kurtubî 

ve diğerlerinde bahsedilmiştir. Ama ilk, son, zahir, batın, şiddetli, çevreleyen, ebedî ve 

ezelî aşk Allah‟ın sıfatıdır. Onun için başlangıç ve son yoktur. Değeriyle bilinmesi ve 

açıklanması mümkün değildir.   

   

357. beyit  

 ا٣ٖ ٤ِ٘كٟ ٓٞت٣ٞٔد ًَٞ تاق

 اب ؼ٤ٞاٍٗد ـٞنقٟ َٗٞ تاق

Mana: Bu sözümü işittin, vücudunda her kılın sana kulak olsun ve içtiğin hayat suyu şerbet 

olsun. Yani “…işiten kulaklar onu bellesin diye.” usulünce Allah‟ın sözünü can kulağıyla 

işittiysen teninde her zerren yüz kulak olsun. Bütünlüğün bu işitmeye harcansın, bunun 

dışındakileri terk etsin. Sonuçta bu manaların hayat suyunu içmekle ruhun baki diri olsun. 
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358. beyit  

 اب ؼىٞإ ـٕٞ ٓفٞ ا٣ٖ نا ٌؽٖ

 نٝغ ٗٞ ت٤ٖ قن ذٖ ؼهف ًٜٖ   

Mana: Buna söz deme, hayat suyu de. Eski harfin teninde yeni can görür. Yani “O, nefis 

arzusu ile konuşmaz.”a uygun olarak benim vücudumda bu ilahî sözü söyleyen ilahî hayat 

suyunun kabı olan hakikat-i Muhammediyye‟dir. Yoksa nefsin isteklerinin isteklerinden 

değildir. İşte bu velilerin canının hayatı ve takva sahiplerinin ruhunun gıdasıdır. Buna söz 

deme, hayat suyu de ki ruhuna katarsan taze can verir, (sen de) rahman olan Allah‟ın 

ziyasını bulursun. Kur‟an‟ın sırlarını duyup can içip de canan bulursun ve ölmekten 

kurtulup “Ölmeden önce ölünüz.” topluluğundan olursun.     

  

359. beyit  

 ا٣ٖ ٗٚ ٗعْ اٌد ٝٗٚ نٍِٓد ٝٗٚ ـٞاب

 ٝؼ٠ ؼن ٝهللا اػِْ تإُٞاب            

Mana: Bu ilim ne yıldız (ilmidir) ne falcılık ne de düştür. Allah‟ın büyük vahyidir. Sevabı 

o iyi bilir. Yani ruh-i izafiyim ve hakikat-i Muhammediyim. Ben orada fena, onunla beka 

bulmuşumdur ve onunla üç manaya ruhani miraç kılmışımdır. Kutsal (lahut) medresede 

“Sana Kuran'ı biz okutacağız ve asla unutmayacaksın.” “Bunun üzerine Allah, kuluna 

vahyini bildirdi.” Dersini mutlak üstattan okumuşumdur. Kalbimin levhasında bu dersleri 

önce yazıp orada hakikatler ve yüce ilimleri ve Allah‟ın sırlarını almışımdır. Her kim 

benim gibi Kur‟an‟ı sahibinden okumak isterse başka şeylere bakmaktan, kalbini başka 

şeyleri sevmekten, kulağını başka şeyleri duymaktan ve dilini sözden uzaklaştırıp bu 

azalarını ve bütünlüğünü duyma (sem‟), gücü yetme (kudret), görme (basar)  sıfatında ve 

Allah‟ın ilminde yok etsin. Sonuçta “ …benimle duyar benimle görür benimle konuşur.” 

hükmünce Allah‟ın duymasıyla Allah‟ın sözünü işitip Allah‟ın kulağıyla dinlesin ve 

Allah‟ın diliyle söylesin. Aşk sıfatı ve ilahî aşkla sevsin ve sevilsin. Kısacası varlığı 

bütünüyle Allah‟ın vasıtları olmaya gayret etsin. Ne olursa olsun Muhammedî halk, 

Muhammedî huy ve Ahmedî karakter suret ve sözle meydana gelmez. Aşkın hayat suyu ve 

ilahî ruhun kokusu bedava ele girmez. Hayat suyunun bedavası ölmüş gönüller olan aşk ve 

aklında kibir engelini kovan fenâ ve yok olma (mahv) kokusunun ele geçmesi mümkün 

değildir.  
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3.2. Sivasî‟nin ġerh-i Cezîre-i Mesnevî‟sinin Diğer Türkçe Cezîre-i Mesnevî 

ġerhleriyle KarĢılaĢtırılması  

 

3.2.1. ġerh ġablonlarının KarĢılaĢtırılması
1060

  

Tablo 1: Cezîre-i Mesnevî ġerhleri Arasındaki Biçimsel Farklar 

  

Metin 

(Beytin 

Aslı)  

 

Kelimelerin 

Açıklanması  

 

Beytin 

Tercümesi  

 

Beytin 

ġerhi 

ġiir veya 

Hikâyenin 

Örnek 

Verilmesi 

Ayet ve 

Hadislerden 

Ġktibas 

Yapılması 

Sivasî + + + + + + 

ġeyh 

Gâlib 

+ + + + + + 

Ġlmî 

Dede 

+ - + + - + 

Bosnavî  + - - + - - 

Cevrî  +
1061

 - - + - - 

 

 İncelenen şerhlerin şerh şablonlarına bakıldığında Sivasî ve Şeyh Gâlib‟in şerhleri 

nicelik ve nitelik bakımından en kapsamlı şerhlerdir. Bunun yanında bu iki şerhin, kelime 

açıklamalarını vermek, şiir ve hikâye örneklerinden faydalanmak gibi özellikleriyle 

geleneksel şerh metoduna uydukları ve ideal şerh görünümünde oldukları söylenebilir.  

 

3.2.2. Muhtevalarının KarĢılaĢtırılması  

 

Karşılaştırma esnasında önceki bölümde günümüz Türkçesiyle sadeleştirilen 

Sivasî‟nin şerhi tekrar verilmemiştir. Karşılaştırma öncelikle Sivasî ve Şeyh Gâlib‟in 

şerhleri üzerinden yapılmıştır. Bunun sebebi Sivasî ve Şeyh Gâlib‟in şerhlerinin 

kapsamlarının ve yöntemlerinin benzerliğidir. Şeyh Gâlib‟den sonra varsa diğer 

şarihlerdeki farklara değinilmiştir. Böylelikle karşılaştırılan beyitlerden herhangi birinde 

fark yoksa karşılaştırmaya dâhil edilmemiştir. Karşılaştırma farsça beytin yazılmasıyla 

başlayıp diğer şarihlerin Sivasî‟de yer almayan açıklamalarıyla son bulmaktadır.   

 

 

 

                                                           
1060

 Aşağıdaki tabloda Cezîre-i Mesnevîlerin Türkçe şerhlerindeki biçimsel farklılıkları göstermek için 

şarihlerin şerhlerinde bulunan bölümler için “+” bulunmayan bölümler için “-” işareti koyulmuştur. 
1061

 Bir beyte beş beyit ilave etmek suretiyle yapılmış bu şerhte beytin aslı şerhten sonradır; bir başka deyişle 

beş beyitlik şerh kısmı, şerh edilen beytin öncesine eklenmiştir. 
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 تّ٘ٞ او ٠ٗ چٞ ؼٌا٣د ٤ٌٓ٘ك                                  

او ظكا٣ٜا ٌِا٣د ٤ٌٓ٘ك                  

Şeyh Gâlib, bu beyitte Sivasî‟den farklı olarak öncelikle beş duyu organıyla 

hissedilenlerin iki çeşit olduğunu ve bunların lezzet ve tiksinti veren duyumlar şeklinde 

ifade edildiğini belirtir. Örneğin, gözün leziz gördüğü güzel suretlerken tiksinti duyduğu 

ise çirkin suretlerdir. Bu durum duyma, tat alma ve diğerleri için de aynıdır. Lezzet ve 

tiksinti veren duyumlar da kendi içinde zahirî ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. 

İşitmenin zahirî lezzeti, güzel ve hoş sesler, manevi lezzeti de gerçeği anlatan sözlerdir. 

“…Seslerin en çirkini eşek sesidir.” ayetinin anlamı gereğince zahirî tiksinti veren ses eşek 

sesi, manevi tiksinti veren ses de “Hava boş sözünü kulağa ulaştırınca kulak (onu) günaha 

kefaret saydı.” beyti hakikatince kötü ve haram olan sözlerdir. Bu sözlerin çirkinlik 

dereceleri değişmektedir. Hz. Mevlânâ “Neyden dinle neler hikâye eder” derken bu dört 

kısmın en iyisi kabul edilen manevi lezzet veren duyumları kastetmiş ve dervişleri neyin 

sesinden ilmî sözler dinlemeye teşvik etmiştir. Ayrıca Şeyh Gâlib bu beyti şerh ederken 

“dinle”nin Mevleviliğin temelini oluşturan 4 vasfın (susma, açlık, uyanıklık ve yalnızlık) 

en mühimi olan “susma”yı anlattığına değinmiştir. “Dinle” açıkça “bişnev” lafzıyla ifade 

edilirken “susma” gizli bir emir olarak orada yer almaktadır.   

 

İlmî Dede, “bişnev” lafzıyla Mevlânâ‟nın Çelebi Hüsameddin‟e seslendiğini 

belirtmektedir. Çelebi Hüsameddin‟in şeyhi olan Hz. Mevlânâ‟nın vücudundan Hakk‟ın 

neler anlattığını dinlemesi gerekmektedir. Ebced hesabıyla neydeki nun ve ye harflerinin 

sayı değerleri toplamının 60 olması ve bu 60 sayısının “sin”  harfine denk gelmesine 

değinilmektedir. “Sin” Hz. Muhammed‟in adı “ya” da seslenme harfi olup yasin de “Ey 

Muhammed!” demektir. Böylece “bişnev ney” derken “Hz. Muhammed‟den dinle” diyerek 

neyle Hz. Muhammed‟i kastetmiştir.  Ayrıca diğer şarihlerden farklı olarak insanların 

dünyanın hilesine aldanıp Allah‟ın ilminden uzaklaşarak gerçek vatanlarını ve asıllarını 

unutması ve Hz. Muhammed‟in “İşte bu benim ümmetim.” diyerek şikâyetle bunu 

anmasından bahsetmektedir.  

         ًى ٤ٍٗرإ ذا ٓها تثه٣كٙ اٗك                          

 او ٗل٤هّ ٓهق ٝ وٕ ٗا٤ُكٙ اٗك                      

Şeyh Gâlib, bu beytin şerhinde neyin vatan-ı aslisinden ayırılmasına sufilikte gurbet 

makamı denildiğini belirtir. Ama ariflerde gurbete düşme yoktur.  Gurbet bir 

zorunluluktur. Gurbet, evliyaullahın yüce makamlarından sayılmayıp dünya ve ahireti 
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ayıran tehlikeli bir engeldir. Bu beyitte gurbetin insanlar tarafından bilinen anlamının 

anlaşılmasından kaçınılmıştır. “Vatanda sefer” anlamına gelen dervişin kötü huy ve nefsani 

sıfatlarından sıyrılıp iyi huyların ve güzel sıfatların vatanına yani vatan-ı aslisine seyahat 

etmesi anlatılmıştır. Neyden Allah‟ın Hu ismi tek nefeste çıktığından dolayı ney birinci 

parçasından tutulup kulağa yaklaştırılırsa bu Hu sesi işitilir.  

 

Sözün kısası vatan sevgisinden inlemek sadece neyde değil bütün eşyalarda 

kavuşma ve ayrılığa göre değişiklik arz etmektedir. Zahir ehlinin batına, görünmeyenin 

görünene, sonun başa, ismin sıfata, sıfatın zata inlemesi olarak varlığın dört bir yanında 

tekrar edilmiştir. Bu beyit nereden sorusuna “kamışlıktan” diyerek cevap vermektedir. Bu 

beyit her şeyin Allah‟ta yok olduğu mertebeye/hâle değinmektedir. Bütün eşyaların, tek bir 

kaynaktan meydana gelmeleri, zamanla bu gurbeti tanımaları ve üzüntüden şikâyetçi 

olmaları bu dünyada dertsiz ve kavgasız insan olmadığını gösterir. Şeyh Gâlib, Mevlevi 

tarikatının esaslarından birinin “sohbet” olduğunu söylemektedir. Toplulukla ibadet eden 

ve yolculuk yapanların yolculuğunun kolay olduğunu dile getirmiştir.  

 

İlmî Dede, Abdülmecid Sivasî‟nin yukarıda bahsettiği akl-ı küll
1062

 ve nefs-i 

küll
1063

 düşüncesine değinmekte ve akl-ı külün Adem, nefs-i külün de Havva olduğunu 

ifade etmektedir.  

 

Bosnavî de, İlmî Dede‟yle aynı doğrultuda fakat daha ayrıntılı bir şerh yapmıştır. 

Özellikle bu şerhte farklı olarak, yaratma gerçekleşmeden önce varlıkların Allah‟ın 

zihnindeki yokken var oluşlarına yani Allah‟ın fikrindeki varlıklarına (a‟yan-ı sabite) 

değinmektedir.  

 ٤ٌ٘ٚ ـٞاْٛ ِهؼٚ ِهؼٚ او كهام  

 ذا ت٣ٌْٞ ِهغ قنق اِر٤ام                                                 

                                                           
1062

 Akl-ı küll: Hakikat-i Muhammediyye‟dir. Ve akl-ı küll hakkında Hak Teâlâ „Göz görüp şaşmadı‟ dedi. 

Pes, her kim ki akl-ı külün varisidir, ol dahi „Göz görüp şaşmadı‟ sırrının mazharıdır.” İhsan Kara, Seyyid 

Mustafa Rasim Efendi Tasavvuf Sözlüğü (Istılahat-ı Ġnsan-ı Kamil),  2. Baskı, İstanbul: İnsan Yayınları, 

2013, s. 800.  
1063

 Nefs-i küll: Ruh-ı izafi. Âleme hayat bahşeden mânadır. Bu ruhun zâhirinden cisimler âlemi, bâtınından 

melekût âlemi yaratılmıştır. “Ona ruhumdan üfledim” ayeti gereğince (el-Hicr 15/29) Hakk‟ın zâtına izâfe 

edilen bu ruh âlem mertebelerine göre muhtelif isimler alır: Akl-ı evvel, akl-ı kül, nefs-i kül, kalem-i a„lâ, 

rûh-i Muhammedî (rûh-ı menfûh), nokta-i kül, sırr-ı a„zam, latîfe-i rabbâniyye, emr-i rabbânî, cevher-i 

rabbânî, aşk-ı ilâhî, mebde-i evvel, menşe-i ervâh, sırr-ı ilâhî. Süleyman Uludağ, “Ruh”, Türkiye Diyanet 

Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 35. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008, s. 193.   
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Şeyh Gâlib, bu beyitte aşk ve hasretin farkından bahsetmektedir. Aşk, yokluğa 

bağlıdır. Hasret ise yokluk ile varlığın ikisini de kapsamaktadır. Bir insanı görmek için 

kalpte aşk duymak onu görünceye kadar devam eder, görünce biter; hasret ise asla 

tükenmez. Aşk, maddi sevginin; hasret, manevi ve İlahî sevginin gereğidir. Mürşid-i 

kâmillerin derdi hasrettir. Burada Muhyiddin-i Arabi‟nin Fütuhat‟ından örnek vererek bazı 

inatçı kişilerin Allah‟a kavuşmak isteyenlerin aşk ve inlemeye ihtiyacı olmadığını 

söylemesinin yanlış olduğunu ve evliyanın bunun tam tersini ifade ettiğini beyan 

etmektedir. “Seni (zatına yakışır bir şekilde) tanı(ya)madık.” hadisi, bilginin Allah‟tan 

geldiğinde hemfikir olunduğunda İlahî mertebelerde son olmadığına kesin delildir.  

 

İlmî Dede, bu durumu “Allah‟ta yok olanın hâlinden yine Allah‟ta yok olan anlar.” 

şeklinde özetlemektedir.  

 ٛه٠ًٍ ًٞقٝن ٓاٗك او أَ ـ٣ُٞ 

تاو ظ٣ٞك نٝوًان َٝٔ ـ٣ُٞ                      

 Şeyh Gâlib, asıl kastedilenin “gerçek vatan” olduğuna değinir. Asılla kastedilenin 

neyin gerçek, insanın da mecazi vatanı olduğunu vurgulamaktadır. “Hâl (tavır, davranış) 

dili, söz dilinden (sözden) daha etkilidir.” manasınca neyin inlemesinden çıkan manayı 

sadece sema‟ sahipleri anlarlar. Mutasavvıflar huzurunda bunun adı sema‟dır. Batın ehlinin 

mertebelerine göre neyden işittikleri sesleri, zahirî duygulara sahip olanlar (zahir ehli) 

işitmez. Herkes onların durumundan haberdar olmadığı gibi bu durumu akıl karışıklığına 

ve vesveselere bağlayanlar da vardır. Bu hususta zahir ehli şaşkındır. Bunu deliliğe 

bağlamak da buna akıl işi demek de olmaz. Aşk hastalığına birçok çare söylenmiş fakat 

sonunda en kuvvetli ilacın sevgiliye kavuşmak olduğu anlaşılmıştır. Aşık, her zaman kendi 

derdiyle mutlu olur.   

 

İlmî Dede‟ye göre “Vatan sevgisi imandandır.” hükmüyle vatan sevgisi inancın 

özünü oluşturmaktadır. Vatan sevgisiyle kastedilen de Allah‟a ulaşmaktır.  

   

Cevrî, bu beytin şerhinde dünyayı “bi‟se‟l-masir” yani “kötü dönüş” olarak 

adlandırmaktadır. Ayrıca Cevrî‟de 4. beyitle 5. beyit birbirinin yerindedir.  

 

 ٖٓ تٜه ظٔؼ٤ر٠ ٗاالٕ ِكّ            

     ظـد تك ؼاالٕ ٝ ـِٞؽاالٕ ِكّ                                       
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Şeyh Gâlib, Sivasî‟den farklı olarak bu beytin Reşahat‟deki Nakşibendi tarikatının 

düsturlarından “Topluluk içinde yalnızlık, halk içinde Hakk ile beraber olmak”ı ifade 

ettiğine değinmektedir. Belki de Mesnevi-i Şerif‟in bütün beyitlerinin bazen gizli bazen de 

açık bir biçimde Nakşibendiyye, Halvetiyye ve diğer sufi tarikatlarının metotlarını anlattığı 

herkesçe bilinmektedir.    

 ٛه٠ًٍ او ظٖ ـٞق ِك ٣ان ّ 

  او قنٕٝ ٖٓ ٗعٍد اٌهان ٖٓ                               

Şeyh Gâlib, Sivasî‟deki bilgilere ek olarak aşkın tatlı olduğundan ve neyin 

inlemelerinin de bu tatlılıktan kaynaklandığından bahsetmektedir. Aşktan zevk alanlar bile 

onun zevkinden habersizdir. Haberdar olsalar da bu ancak ilmî bir şahitliktir.   

 

İlmî Dede, neyi herkesin kendi bilgisiyle tanımasından ve onu tam manasıyla yani 

ayne‟l-yakinle
1064

 görmemesinden bahsetmektedir. Ayrıca kimsenin onun özü ve sırrını 

öğrenmek istemediğine değinmektedir.     

 

Bosnavî ise neyin özünü ve sırrını öğrenmek isteyenlerin ve istemeyenlerin 

olduğuna değinmektedir. Sırrını öğrenmek isteyenler neyin sırrına vakıf olmuştur, 

öğrenmek istemeyenler de kendi karanlığında boğulup sırlarının lezzetini tadamamışlardır.  

 ٌّه ٖٓ او ٗاُۀ ٖٓ قٝن ٤ٍٗد

 ٤ٌُٚ چّْ ٝ ًَٞ نا إٓ ٗٞن ٤ٍٗد                    

Şeyh Gâlib, bu beytin şerhinde duyuların işlevleri hususunda birbirlerinden 

habersiz olduğuna değinmiştir. Örneğin, kulak sözü işitirken gözün bunu bilmesi, göz 

işareti görürken kulağın bunu duyması imkânsızdır. Göz ve kulak gibi diğer duyular da 

birbirinden habersizken birbirine zıt nefislerin aynı sırrı taşıması da mümkün değildir. 

Nefsini terbiye eden kişi, bazı hâlleri anlayamıyorsa onu edinmemelidir. Eğer bu hâl dinin 

zorunlu bir hususu ise onun aslını öğrenmeye çalışmak gerekir. Eğer iç yüzü anlaşılmayan 

                                                           
1064

 Ayne‟l-yakîn: “Müşahade etmek” mânasındaki ayn ile “gerçeğe uygun bilgi” anlamındaki yakın 

kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ayne‟l-yakīn, İslâm düşünce tarihinde, genellikle üç kategoride 

sıralanan doğru bilgilerin kesinlik bakımından ortasında yer alır (diğerleri için bk. HAKKA‟l-YAKĪN; 

İLME‟l-YAKĪN). Kur‟an‟da “Andolsun ki onu ayne‟l-yakīn ile göreceksiniz” (et-Tekâsür 102/7) meâlindeki 

ayette geçen ayne‟l-yakīn, gözlem yoluyla bilmek veya “yakīn”den ibaret olan bir görüşle görmek mânasını 

ifade eder. Gerek bu ayetten gerekse Kur‟an‟da anlatılan bazı olaylardan anlaşıldığına göre ayne‟l-yakīn ile 

elde edilen bilgi kesinlik açısından ilme‟l-yakīn ile elde edilen bilgiden üstündür ve zihne gelen her türlü 

şüpheyi giderici bir özelliğe sahiptir. Allah‟ı hakiki birliğini kalp gözüyle görmeye denir. Yusuf Şevki 

Yavuz, “Ayne‟l-yakîn”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 4. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, 1991, s. 269.   



468 
 

meselelerden ise akıl yormayarak bir hikmetinin var olduğu düşünülmelidir. Çünkü bir şeyi 

apaçık görmeyince ona inanmamak büsbütün cahilliktir.      

 ذٖ وظإ ظإ وذٖ ٍٓرٞن ٤ٍٗد

 ٤ُي ًٍها ق٣كٙ ظإ قٌرٞن ٤ٍٗد             

İlmî Dede, beytin şerhinde ruhların bu dünyaya gelme sebebinin canı görmek 

olduğunu söylemektedir. Ruhlar yaptıkları yolculukta akl-ı külden nefs-i küle, nefs-i 

külden feleklere, feleklerden yıldızlara, yıldızlardan unsurlara, unsurlardan katı cisme, katı 

cisimden bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan insana, insandan akla ulaşıp nur ve karanlık 

dolu perdeleri öğrenmişlerdir.  

 اذُ اٌد اتٖ تاٗي ٗاٟ ٤ٍٗد تاق 

  ٛه ًٚ ا٣ٖ اذُ ٗكانق ٤ٍٗد تاق                  

Şeyh Gâlib, beyitteki “yok olsun” ifadesinin hem “hayırlı dua” hem de “isteğe 

kavuşturan yol” olarak anlaşıldığını belirtmektedir. Ateşi bilme eğiliminde olanlar önce 

varlıklarını yok etsinler. Fakat “Taş gibi hatta ondan daha da katıdır.” ayeti gereğince aşka 

meyli olmayanların kalpleri neyin sesindeki manayı işitmez. Aşk, şekli belli olmayan nurlu 

bir özdür. Aşk, filozoflara göre insan bedeniyle sufilere göre ise eşyanın tümüyle 

alakalıdır. Hatta feleklerin de hareketinin şevk dolu olduğu ifade edilmektedir. Bu şevk 

dolu hareket her cisim için farklıdır ve bu nedenle neydeki etki meydekine uymaz.   

 

İlmî Dede, süluk ve ictihadla anlatılmak istenenin gönül ateşini yakmak olduğunu 

ifade etmektedir.  

  اذُ ػّوٍد ًاٗكن ٢ٗ كراق    

  ظُِٞ ػّوٍد ًاٗكن ٠ٓ كراق                

Şeyh Gâlib‟te “düştü” değil “düşmüştür” şeklinde bir şerh yapılmıştır. Melek, cin, 

cansız varlıklar ve bütün canlılar İlahî aşkla yaşarlar. Çünkü Allah onların hem yaratıcısı 

hem de terbiyecisidir. İnsanların bazısı isyankâr bazısı da itaatkârdır. Zikir ve tespihin özü 

eşyada görünür ve bu, Allah sevgisine delildir. Aşk ise aşırı sevgidir. İlahî aşkın bir parçası 

zikir ve tespihtir ve her yaratılmışta bulunur. Her isteyen bununla uğraşsa da herkes aşk 

ilmini öğrenemez. Neyin ateşli hikâyelerle zikir ve tespih eylediğini işitemez.    

 

Bosnavî, meyin sarhoş edip akılları baştan götürmesine ve Allah‟ın lütfuna sözle 

değil aşkla ulaşıldığına değinmektedir.   

 ٠ٗ ؼه٣ق ٛهًٚ او ٣انٟ ته٣ك
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 پهقٛا٣ُ پهقٛاٟ ٓاقن٣ك       

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde ayrıntılı bir biçimde “perdeler” hakkında açıklama 

yapmaktadır. Perde-i suriyyeye (suretle ilgili perdeler) hayâ ve namus örneğini 

vermektedir. Eğer hayâ, Allah‟tan olursa seçkin bir huydur. Ama hayâ her zaman Allah‟tan 

gelmediği için bazı hayâların kötü olduğuna değinmektedir. Örneğin düşmanlık kötü 

huydur. Şeren sadece Allah rızası için düşmanlık etmek övülmüştür. Perde-i maneviye olan 

bütün yaratılmışların da saliki çokluğa düşürdüğünü söyler. Neyde yedi perde 

bulunduğunu ve bunların hepsinin esasının nefes olduğunu belirtmektedir. Tasavvuftaki 

yedi iniş mertebesinden (tenezzülat-ı seb‟a) ta‟ayyün-i evvel
1065

 ve sani‟e
1066

 değinip 

Allah‟ın daimî isimlerindeki yedi mertebeyle neyin yedi perdesi arasında bağlantı 

kurmaktadır. Allah‟ın 99 ismi nasıl yedi mertebeyle bağlantılıysa birçok makam, bu 

makamlardan oluşmuş başka makamlar ve onların kolları da neyin yedi deliğiyle 

bağlantılıdır. Neyin makamlarından çıkan üzüntü, sevinç, yiğitlik, cömertlik gibi 

duyguların farklılığı Allah‟ın isimlerinin mertebelerinin delilidir. Çünkü İlahî sıfatlardan 

olan celal, cemal, rahmet ve intikam mana bakımından birbirine zıt sıfatlar olmalarına 

rağmen Allah‟ın birliğini bozmazlar. Şeyh Gâlib, şerhin sonunda neyin, mürşid-i kâmilin 

(Allah‟ın isimlerinin tecellisi olan) sıfatlarını çeşit çeşit seslendirdiğini söylemenin uygun 

olduğunu belirtmektedir.   

 

Bosnavî diğerlerinden farklı olarak kâmil ve arifleri incitenlerden Allah‟ın intikam 

alacağına, neyin tatlı sesinin Allah‟ı inkâr edenleri yıpratacağına, evliyayı inkâr etmenin 

doğru olmadığına ve dostu incitmek, birine kin duymanın kötü olduğuna değinmektedir.  

 ٛٔچٕٞ ٠ٗ وٛهٟ ٝ ذه٣اه٠ ًٚ ق٣ك 

 ٛٔچٞ ٠ٗ قٍٓاو ّٓراه٠ ًٚ ق٣ك                

Şeyh Gâlib, şerhine başlarken neyin dostluğunu ikiye ayırır: Görünüşte ve anlam 

bakımından dostluk. Görünüşteki dostluğa örnek olarak avcının tuzağına düşen ahunun 

Amir Kays‟ın arkadaşı olmasını vermektedir. Anlam bakımından dostluğa da Leyla‟nın 

Mecnun‟a dostluğunu örnek göstermektedir. Hem görünüş hem de anlam bakımından 

dostluğu ise Mecnun‟un yine kendi gibi bir Mecnun‟a dost olmasıyla açıklamaktadır. Ama 
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 Ta‟ayyün-i evvel: Hakikat-i Muhammediyye‟dir. Allah bu mertebede zatını, sıfatlarını, isimlerini ve 

varlıkları bir bütün olarak bilir. Bkz. İsa Çelik, Tasavvufî Gelenekte Hazarât-ı Hams veya Tenezzülât-ı Seb‟a, 

Tasavvuf Ġlmî ve Akademik AraĢtırma Dergisi, Ankara, 2003, s. 167.  
1066

 Ta‟ayyün-i sani: Allah‟ın zatı ve sıfatlarıyla diğer varlıkların isim ve sıfatlarının gerektirdiği manaların 

suretlerini birbirinden ayırarak sınıflandırdığı mertebedir. Vahidiyyet, a‟yan-ı sabite ve hakikat-i insaniye 

buradadır. Bkz. Çelik, agm., s. 168. 
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aşk gayreti kendini yok etmesi gerekirken yeni bir Mecnun meydana getirmesini uygun 

bulmaz. Bu nedenle Mecnun‟un, Leyla‟yı kendi suretinde yaşatıp kendi kendine aşık 

olması gerekmektedir. Ney bu anlamda örneğe çok uygundur. Çünkü neyzende olan ah ve 

inleme neyde de aynı şekilde bulunup bu duygular hem söyleyende hem de dinleyende 

ortaktır.   

 

Bosnavî, Şeyh Gâlib‟in açıklamalarıyla aynı doğrultuda bir açıklamada 

bulunmaktadır. Bu açıklama “Ney, eline geçtiği kişinin duygu, düşünce ve hâllerine göre 

ses çıkarır.” şeklinde özetlenebilir. Örneğin, neyin sesi, Allah‟ı inkâr edenin elinde zehir, 

şerefli kişilerin elinde panzehir ve sedeflerin ağzında inci olur.  

 

Cevrî bu beyti farklı bir biçimde açıklamaktadır. Ney/Derviş ayrılık derdine çare 

ararken doktorun/mürşid-i kâmilin lütfuna erişmek için elçi olmasını istemektedir.  

 ٠ٗ ؼك٣س ناٙ پهـٕٞ ٤ٌٓ٘ك 

ّٕٜاٟ ػّن  ٓعٕ٘ٞ ٤ٌٓ٘ك       ه    

Şeyh Gâlib, beyti tercüme ettikten sonra kendi divanının mesneviyyat bölümünden 

18 beyti vermektedir. Bu beyitler Leyla‟nın Mecnun‟un kendisine olan aşkını öğrenmesi 

üzerine Mecnun‟a öfkeli tavrını ifade etmektedir. Bu beyitlerden sonra Şeyh Gâlib “nesir” 

başlığı altında kişinin kendi yaşadığı tecrübenin dinlediği bin hikâyeden iyi olduğunu ve 

akıllıların delileri anlayamayacağını ifade etmektedir. Böyle olanların yolları yok olmak ve 

sözleri de susmaktır. Konuştukça farklı bir dil oluştururlar ve bu bilinen dillerden değildir.  

 

İlmî Dede, Mecnun‟un Leyla‟da kendini gördüğünü bunun da fenadan sonraki beka 

evresi olduğunu söylemektedir.  

 

  Bosnavî, İlmî Dede‟nin şerhini genişleterek Allah‟ta yok olma (fenafillah), 

Allah‟la buluşma ve ikiliğin birliğe dönüşmesi hususlarına değinmektedir.  

 

   ٓؽهّ ا٣ٖ  َٛٞ ظى ت٤َٜٞ ٤ٍٗد 

 ٓه وتاٗها ّٓرهٟ ظى ًَٞ ٤ٍٗد           

Şeyh Gâlib, beytin açıklamalarında akl-ı ma‟aş ve akl-ı ma‟ad arasında özel ve 

genel bir yön olduğunu belirtmektedir. Örneğin istenilen şey ahiretle ilgili olsa kişi hem 

akl-ı ma‟aş hem de akl-ı me‟adla vasıflandırılır. Ama aşk istendiği zaman akl-ı ma‟aşa yer 
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kalmaz. “Aklın yönlendirdiği aşkta hayır yoktur.” mealince aşk delisi, sadece akl-ı me‟ad 

sıfatıyla anılır. Eğer istenilen şey dünyayla ilgili olursa akl-ı me‟ad bulunamaz. Akl-ı 

ma‟aş sıfatıyla anılır. Akl-ı meaş sahibi hem uhrevi hem de dünyevi işlere tam bir şekilde 

hâkim olamaz. Bu nedenle akl-ı ma‟aş sıfatıyla anılan şahsın aşktan haberi olmaz. Eğer 

kâmiller özellikle Mevlânâ hem dünyayla ilgili işlerini sürdürmeyi hem makamını 

korumayı hem de seyr-i süluk yapmayı başarmış denilirse cevap olarak bunu yaptıran 

kuvvetin akl-ı küll ve cem‟ü‟l-cem makamı olduğu söylenir. Buna akl-ı ma‟aş denmez. 

Aşkta akıldan haberi olmamak diğer hâllerin tümünde habersiz olmayı gerektirmez. Teslim 

ve rıza hâlinin zikri esnasında gayretullah
1067

 ve buğzufillah (Allah için buğz etmek) 

mertebelerini zikirle talep etmek dinen mümkün değildir. Çünkü her mertebenin hâli, her 

hâlin sonucu ve her sonucun kaynağı farklıdır; dil söyler, kulak işitir, göz görür ve gönül 

sever. Bu aşka çare yine aşık olandadır, aşık olmayan anlayamaz.       

 قن ؿْ ٓا نٝوٛا ت٤ٌاٙ ِك

 نٝوٛا تا ٌٞوٛا ٛٔهاٙ ِك

Şeyh Gâlib, bu beytin şerhinde Şeyh İsmail Ankaravi‟nin hikmet üslubunun dikkate 

alındığını beyan etmektedir.  Hikmet üslubu nasihatin doğruluğu için nasihat verenin 

nefsini Allah‟ı unutanların seviyesine indirmek ve sonra nasihati açıklamaktır. Şeyh Gâlib, 

Kur‟an-ı Kerim‟deki Habib-i Neccar kıssasını örnek vermektedir.  Bu kıssanın “nasihat” 

bölümünde “Ben yaratana ne diye kulluk etmeyeyim?” anlamındaki ayet örnek verilip bu 

mananın özüne dikkat çekilmektedir. Bununla kastedilen aklın aşk ilmini öğrenmek için 

gamlar çekip henüz ona ulaşamamışken ömrünü tüketmesidir. Yani beyitteki قن ؿْ ٓا 

sözündeki gamla, aşk ilmini öğrenmek için çekilen gam anlatılmak istenmekte ve aşkın 

kendisi olan gamla karıştırılmaması gerektiği belirtilmektedir. Aşk ilmini öğrenmek için 

çekilen gam irade mertebesidir. İnleme ve ahlarımızın gittiği yere gece ve gündüzlerimiz 

de gitti. Yani Allah‟ta yok olduk, ne ömür ne gün ve ne de ah vah kaldı. Ah, aşk ve sevgi 

gün ve saatlerin yenilenmesi gibi yenilenmektedir. Bunların hepsi aşk içinde derd-i aşk 

içindir.   

Cevrî, günlerini ten zevkleriyle geçiren kişilerin aşka layık olamayacağını 

belirtirken aşka layık olmak için aşk derdine yanmak gerektiğini ifade etmektedir.  

 نٝوٛا ًه نكد ًٞ نٝ تاى ٤ٍٗد 
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 Gayretullah: Allah‟ın kıskanması din dilinde “gayretullah” şeklinde ifade edilir ve yaptıkları kötü, çirkin, 

haksız işlerle gayretullaha dokunanların mutlaka ceza göreceklerine inanılır. Hayati Hökelekli, “kıskançlık”, 

Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 25. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2002, s. 

496.    
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   ذٞ تٔإ اٟ اٌٗٚ چٕٞ ]ذٞ[ پاى ٤ٍٗد        

Şeyh Gâlib, gam kelimesini korku ve tehlike olarak tercüme etmektedir. İstenilen 

şey Allah‟ın sonsuz devamlılığıdır. O varsa her şey vardır. Var olduğu sürece bu dünyada 

fazl ve rahmetten ümit kesilmez. Aksini iddia etmek safi küfürdür. Bazı şarihler, تٔإذ ٞ  

lafzını “Yardım ve iyiliğinin güzel adlandırması devam etsin” anlamında 

değerlendirmektedirler. Şeyh Gâlib, onların bu lafızla Allah‟ın temiz zatını kastettiklerine 

değinmektedir. Hata payı olmakla birlikte gerçekte hitap edilen kişinin mürşid-i kâmil 

olduğunu söyleyip aşk-ı İlahî ve zat-ı İlahî hususlarında açıklama yapmaktadır. Şeyh 

Gâlib‟e göre beyitteki muhatab İlahî aşktır veya muhatabın Allah‟ın zatı olabileceğini de 

söylemektedir. Cenab-ı Hak‟ın bekası sayesinde her şey var olmuştur. Zaman 

tükenmedikçe ümit kesilip korkuya kapılmanın doğru olmadığını kısaca ifade etmektedir.  

 ٛهًٚ ظى ٓا٢ٛ واتُ ٤ٌهِك       

ٛهًٚ ت٠ نٝو٣ٍد نٝوَ ق٣هِك                        

İlmî Dede, konuyu özetleyerek nasipsizlerin yani birlik makamında olmayanların 

Allah‟ın sıfatı ve aşkından mahrum kaldığını vurgulamaktadır.  

 

Bosnavî eğer birlik denizinde kalmazlarsa dünyevi uğraşlarla meşgul olacaklarını, 

gösteriş içinde sapkınlaşacaklarını ifade etmektedir. Ona göre pişmişin hâlinden ham olan 

anlamaz, padişahların sözleri bilgisizlere etki etmeyeceği için susmak gerekir, arif olanlar 

sözün kısa olması gerektiğini söylerler, sözü uzatmanın faydası yoktur belki de zararı 

vardır.  

 قن٤ٗاتك ؼاٍ پفرٚ ٤ٛچ ـاّ

  پً ٌفٖ ًٞذاٙ تا٣ك ٝاٍُالّ                           

 Şeyh Gâlib, “Mutlu olan kişi annesinin karnında da mutludur.” hadisi gereğince 

kişiye başlangıcı olmayan âlemde (âlem-i ezel) Allah‟ın ilminde hangi sıfat takdir 

edilmişse onunla görünecektir. Ham ve pişmiş olmakla ilgili olarak Sivasî‟ninkilere paralel 

ve tamamlayıcı bir açıklamada bulunmaktadır. Fakat bununla birlikte “Peygamberin görevi 

sadece tebliğ etmektir.” ayeti hükmünce Galib‟e göre nasihat dinlemeyi kabul etmeyen ve 

ham insanların da nasihatle ıslahına çalışmak gerektiğini belirtmektedir.  

 Bosnavî‟nin 17. beytinin şerhine bakıldığında 17 ve 18. beyitleri bir arada şerh 

ettiği anlaşılmaktadır.   

 ا١ قن٣ـا ًه ذهاً٘عا ٣كٟ 

 ذا وظاْٗ ِهغ قٍ پ٤كا ِكٟ              
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Şeyh Gâlib, canla gönlün birbirinden ayrıldığına değinmekte ve ne zaman can ne 

zaman gönül denildiğini keşke anlasaydın şeklinde salike seslenmektedir. Sivasî‟nin 

açıklamalarına paralel olarak salikin hamlığı nedeniyle sırları anlayacak gücü olmadığını 

belirtip onları açıklamayı istese de söyleyemeyeceğini ifade etmektedir.  

ٕ ظإ ٤ًٖ ٌؽٖ ٤ِهٌد قنپٍرا  

 ت٠ ًّ٘كٙ ـَٞ ٠ٔٗ ًهقق نٝإ 

Şeyh Gâlib, şerhine Hz. Muhammed‟in rüyasıyla başlar. Rüyasında süt içtiğini, 

kalanını da arkadaşlarına verdiğini anlatan Hz. Muhammed‟e sütü nasıl yorumladınız diye 

sorulmuş, o da “ilim” cevabını vermiştir. Sadık mürit olmayınca mürşidin dilinden irfan 

sohbeti dökülmez. Şeyh Gâlib burada Cüneyd-i Bağdadî ile Hallac-ı Mansur‟un bir 

hikâyesini aktarmaktadır. Buna göre bir gün Hallac-ı Mansur Cüneyd-i Bağdadi‟nin 

meclisinde otururken Cüneyd-i Bağdadî “Cübbemde Allah‟tan başkası yoktur.” “Benim 

şanım ne yücedir.” gibi sırlı cümleler söyler. Cüneyd-i Bağdadî yanındakilere Mansur‟u 

meclisten çıkarmalarını söyler. Bu hâlin kendisine Mansur‟dan dolayı geldiğini söyleyerek 

“Ona layık olan bizim vaaz meclisimize gelmemesidir. Zira vaaz avamlar içindir. 

Mansur‟un derdine derman olacak sohbetler avamı helak eder.” der. Şeyh Gâlib‟e göre 

afyon tiryakisi üç dirhem afyonla ancak kendinden geçerken alışkın olmayan insan iki 

dirhemiyle bile etkilenir. Özetle mürşidin ister istemez sır ifade etmesi için karşısında bir 

sadık aşık gerekmektedir.   

 ٍٓرٔغ چٕٞ ذّ٘ٚ ٝ ظ٣ٞ٘كٙ ِك 

 ٝاػظ ان ٓهقٙ ِٞق ٣ًٞ٘كٙ ِك  

Şeyh Gâlib‟e göre şeyh muhatabının anlayışına göre konuşur ve taliplerin 

mertebesine göre İlahî ilimleri öğretir. Yoksa öğrenci şeyhin kendisinden ilim sohbetini 

esirgediğini düşünmemelidir. Ama bu mübarek sudan içmek için susamış olmak gerekir. 

Yoksa kişi hazır olmadığı bilgiyi bin kez işitse yine de hatırında kalmaz. Herkes kendi 

mertebesince duyacağı için ilim ehli olanlar anlar, olmayanlar anlayamaz. Yalnızca “Ben 

sadık aşığım.” demekle olmaz. Bunun da bir imtihanı vardır. Gerçek aşıklara kapı, duvar, 

taş ve mermer, sevgiliden haber verir.  

 

İlmî Dede, dilin müşterisinin kulak olduğuna ve dinleyenin isteğine göre söyleyenin 

şevkinin değiştiğine değinmektedir.    
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Bosnavî, İlmî Dede‟nin şerhinde geçen söyleyen ve dinleyen arasındaki ilişkiyi 

örneklerle genişleterek anlaşılır kılmaktadır. Söz incisinin göğüs kutusunda kalmasının 

veterinere verilmesinden iyi olduğu örneğini vermektedir. Veteriner eşeğin kulağına 

boncuk ya da inci taksa eşek bunun farkında değildir.  

 ٍٓرٔغ چٕٞ ذاوٙ آ٣ك ٠ٗ ٓالٍ 

 ٔك وتإ ًهقق تٌلرٖ ً٘ي ٝالٍ   

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde müridin güzel ahlakla yanmaya hazır olması 

gerektiğini söylemektedir. Tarikati geçmeyen hakikatten zevk alamaz. Tok olan insanın 

yemekten zevk almaması gibi. ًٍ٘ي ٝال‟le anlatılmak istenen mürşidin sürekli Allah‟tan 

bahsetmesi ve gerçek olanı Allah‟la zikretmesidir. Bu sebeple mürşidin dili yoktur. Başka 

bir yorumda bu ifadeyle sessizlikleriyle bilinen cansızlar ve hayvanların da kastedilmiş 

olabileceğine değinmektedir. Allah‟ın sırlarını bilmelerine rağmen dilleri yoktur ve hâl 

diliyle konuşurlar. Bunu görecek göz ve işitecek kulak gerekir. Mecliste bulunanların 

hepsinin taze şevk sahibi olması gerekir. Aksi hâlde bazıları aşina bazıları ilgisiz olursa 

sohbet en baştan eksik kalır. Aşinalar imaları anlarlar ilgisizler ise manaların çoğundan 

habersiz kalırlar.     

 چٕٞ قنا٣ك ٓؽهّ قٝن او ًىٗك   

 ته ًّا٣٘ك إٓ ٌر٤هإ نٟٝ پ٘ك                                                         

Şeyh Gâlib, beyti açıklarken mahremin zararsız olması gerektiğini ve bunun da 

birkaç yolunun olduğunu ifade etmektedir. Örnek olarak sevgiliye dokunan ve kendini 

onlarla kıyas edip laubali tavırları kendisine zarar veren kişi zararlı olur ve mahrem 

olamaz. Şeyh Gâlib kendi divanından “Gam dilsizinin körlerle sohbet etmesi beladır. Elim 

suskunluktan sonra parmaktan nefret etmektedir.” anlamında bir beyit örnek vermektedir. 

Sığırcık kuşlarının şamatalı sesinden ne bülbülde şakıyacak dil ne de gülde renk ve koku 

kalmıştır. Âlemde iddiacı ve yalancı çoğalmıştır.  

 چٌٞٗٚ ٗآؽهّ قنا٣ك او قنّ   

ؼهّ                                     پهقٙ قن پٜ٘إ ِٞٗك اَٛ   

Şeyh Gâlib, layık olmayan kişilerin hususi meclis ehlinin arasına katılamayacağına, 

aynı şekilde meclis ehlinin de savaş ehlinin arasına giremeyeceğine değinerek ancak 

cem‟ü‟l-cem‟ makamında olanların hem meclis hem de savaş ehlinden olabileceğini 

söylemektedir. Bu makamdakiler ikisini birbirine karıştırmazlar. Böylelikle her mahrem 

her sırra ulaşamaz.   

 



475 
 

Cevrî sükût edip bir şey sorsan bile bu makamdakilerin işaretle söylediklerini ifade 

etmektedir.  

 چٌٞٗٚ واؿإ ـ٤ٔٚ ته تٜٖٔ وقٗك 

     تِثالٕ ـآَٞ ِكٗك ٝ ذْ وقٗك                                                           

Şeyh Gâlib, Sivasî‟nin temsili bir biçimde anlattığı şeyleri genişleterek ve 

açıklayarak ifade etmektedir. Yani karga yalancı davacıdır ve işi hırsızlık ve boş sözdür. 

Kargayla kastedilen tasavvuf ehlinin kılığına girip özünde dünyanın leşine arzu duyan 

alçaklardır. Sırların keşfinde onlardan sakınılmaktadır. Evliyaullah şamata yapıp vecdle 

coşmamakta ve ulaştıkları makam ve mertebeleri açıklamaktan kaçınmaktadırlar. Güz ayı 

yazılmasının sebebini de şu şekilde açıklamaktadır: yaz bastı/ferahlama, kış da 

kabzı/sıkıntıyı ifade etmektedir. O alçaklar ise hem bast hem de kabzdan uzaktırlar ve 

ümitsizlik korkusuyla perdelenmiştirler. Kışta olsalardı inkâr ehli gibi kışın sonu bahar 

olduğundan baharın gelişi yardımlarına yetişirdi. Ama güzde oldukları için güzün sonu 

şüphesiz kıştır. Şevk ve zevk ehlinden olup daha yolun başında olan aşığın manevi hâllere 

dayanamayıp yerli yersiz bunu ifade etmesi bu alçakların kulaklarına sırların gitmesine 

sebep olur. Bu yüzden bu sadık aşıklatın kendine hâkim olması gerekir. İşittiğini söylemek 

irşad ehlinin işidir. Sadık aşığa da akıl kulağıyla güzelce dinlemek düşmektedir.  

 

İlmî Dede, “zaman” için Şeyh Gâlib‟den farklı olarak “kış” demektedir. Ayrıca 

şeyh gibi görünüp nasihat ettiklerinden farklı davranan suret(görünüş) ehli olanlardan 

bahsetmektedir. Bu tür kişilerin dertlileri yolundan döndürüp ehlullahtan uzaklaştırdıkları 

ve ehlullahı da susturduklarını ifade etmektedir.    

 ٍٓرٔغ  ـلرٚ  اٌد ٝ ًٞذٚ ًٖ ـطاب

اٟ ـط٤ة ا٣ٖ ٗوُ ًْ وٕ ذٞ تهاب                                                                               

Şeyh Gâlib, üstteki beyitle bağlantılı olarak mürşid-i kâmilin boşuna kendini yorup 

uykuya dalan sadık aşık için nefesini boşa harcamaması gerektiğini dile getirmektedir. 

Kargayı başına üşüştüren sadık aşık bundan sonra ne yaparsa yapsın değişmez. Nefesleri 

faydasız bir şekilde ziyan etmeye Allah‟ın rızası yoktur.  

 ػانكإ ًى ظاّ ؼن ٤ِٞٗكٙ اٗك                                   

 ناوٛا قاٍٗرٚ ٝ پ٤ِٞكٙ اٗك     

Şeyh Gâlib, hakikat kadehiyle kastedilenin gönül olduğunu ifade etmektedir. 

Sivasî‟nin bahsettiği örtülere de “rezillik örtüsü” ve “üstünlük kubbesi” demektedir. Eğer 

hâllerini gösterseler halk bütünüyle vecd şarabına kapılır ve perişan görünüşlü âleme varır. 
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Çünkü bu dünyanın oluşu dikkatsizlikle olup akl-ı meaşın yerleşmesiyle sağlamlaşmıştır. 

Şeyh Gâlib Feridüddin-i Attar‟dan örnek verip dünyadaki kişilerin bazısının iyi ahlaklı, 

bazısının günahkâr, kiminin uyanık kiminin de uykuda olduğunu ifade ettikten sonra 

bunun, sırrın lüzumu olduğunu söyler.  

 ٛهًها اٌهان ًان آٞـر٘ك                    

 ٜٓه ًهقٗك ٝ قٛاُٗ قٝـر٘ك                 

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde sırların kimlere söyleneceği hususunda açıklama 

yapmaktadır. Alıntıladığı “Nice ilmi cevherler vardır ki açıklasam, bana sen süse püse 

düşkün olanlardansın denir.” mısrasıyla sırların anlamının, sadece eminler mertebesine 

varan evliyalara söyleneceğini ifade etmektedir. Eminler sınıfının insanların hakikate tam 

erememiş olanları gibi davrandığını belirtmektedir. Evtad, abdal ve ricalu‟l-gayb gibi 

bütün evliyalar kendi aralarında hükümdarlarına ve birbirlerine gizli olduklarını bilirler. 

Fakat eminler sınıfı birbirlerinden dahi haberdar olmadığına ve bir yerde bir araya gelseler 

bile birbirlerini sıradan insanlardan zannettiklerine değimektedir.    

 ته ُثُ هلٍِد ٝقنقٍ ناوٛا

آٝآوٛا                                                          ُة ـَٔٞ ٝقٍ پهاو   

Şeyh Gâlib, beyti şöyle açıklamaktadır: Onların suskunluklarına bakanların ilimden 

haberi yoktur. Onların parlak kalpleri ledünni ilminin gerçekleri ve Allah ilminin 

incelikleriyle doludur. Bu topluluk Melâmiye‟dir. Melâmîler tanınmaktan kaçınır ve 

yaptıkları işi belli etmezler. Kendilerinden üst mertebeden biriyle dost olsalar bile 

bilmezlikten gelirler. Her tarzda her topluluktan (Melâmiye, Bektaşiye, Halvetiye, 

Mevleviye vb.)  evliyalar çıkması mümkündür. Her tarzın yiğidi yiğit, gerçeği de 

gerçektir. Evliyaların huylarının kaynağını bilenler her topluluğun adetini bir usule uygun 

bulmuşlardır. Gerçek aşık sahip olduğu usulde büyük bir coşkuyla ilim öğrenip sözünde 

durandır. Eğer insan olamazsa da insan bulur. Buna da susuz olanın bir bardak suyu bırakıp 

Ceyhun denizine heves etmesini örnek vermektedir. İnsan bulduğu fırsatı 

değerlendirmelidir.    

 ٌّه ؿ٤ة إ نا ٌىق ٝ آٞـرٖ 

               ًٞ وًلرٖ ُة ذٞاٗك قٝـرٖ                                             

Şeyh Gâlib, surete ait şarabın kıymetsiz bir neşesi olduğuna değinmektedir. Şeyh 

Gâlib yine durumu örnekle ifade etmektedir. İki türlü insan vardır. Bunlardan ilki sürahi 

sürahi şarap içse yerinden kıpırdamaz ve zevkini durduğu yerde hisseder. İkincisi ise su 

üzerindeki hava kabarcığı gibi azıcık şarap içse duraksız bir sarhoş olup kımıldasa çatlar, 
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kımıldamasa patlar. Kâfir meyhaneciler bile bu tiplere çokça şarap vermezken hakikate 

ermiş meyhane sakileri kötü anlayışlılara gereğinden fazla gizli sırlar emanet ederler mi?  

 ًَٞ اًٌٗ ِٗٞك اٌهان ظالٍ 

  ًٞچٞ ٌٌٖٞ ٔكن وتإ اكراق الٍ                                                     

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde susam bitkisinin çok yapraklı ve kılıç gibi olması 

nedeniyle bazen hançere bazen de dile benzetildiğini ifade etmektedir. Aynı şekilde sadık 

derviş de susam gibi gönlündeki manaları yüz farklı yolla anlatmaya kadir olduğu hâlde 

susmalıdır. Yoksa söylemeye kalkarsa bunları ifade edemez. Tasavvufta herşey herkese 

öğretilmez. Nitekim bir şeyh kendisinden İsm-i A‟zam duasını öğrenmek isteyen talebesini 

bir yere götürmüş. Yaşlı bir adam arkasında bir yük odunla önlerinde yürüyormuş. Edepsiz 

bir genç yaşlı adamın elinden odunları alıp gasp etmiş. Pir, İsm-i A‟zam duasını okuyunca 

o edepsiz genç odunları başına vurarak adamı yaralamış. Şeyh dervişe sormuş: Sen İsm-i 

A‟zam duasını bilsen bu gence ne yapardın? Derviş demiş ki: Şu zalimin kahrolması için 

okurdum. Şeyh “Ben İsm-i A‟zam duasını bu yaşlı adamdan öğrendim.” diye yemin etmiş.  

 ذا ٣ٌٞٗك ٌّه ٌِطإ ناتي     

      ذا ٗه٣ىق ه٘ك ناپُ ًٌٓ                                                             

Şeyh Gâlib‟e göre sırların açıklanmaması için iki sebep vardır: Birinci mısra bir 

sebebi, ikinci mısra ise diğer sebebi açıklamaktadır. İlk mısradaki durumu şöyle bir örnekle 

izah etmektedir: Sultanın sırlarını açıklamak bütünüyle zarardır. Sultan bir zalimi gizlice 

öldürmek istese ve seni bu sırra sırdaş etse, sen bu sırrı açıklasan ve bu sır onun kulağına 

gitse ya kaçıp kurtulursun veya çok kan dökülmesine sebep olursun. Böylelikle hem halk 

perişan olur hem de sultan duyunca seni sağ bırakmaz. İkinci mısradaki ifadeninse faydayı 

terk etmekten korunmak için olduğunu açıklamaktadır. Faydanın yok olması da bir çeşit 

zarar ve gizli bir zulümdür. Örneğin şeker insanın yiyip şükretmesi için yaratılmıştır. 

Sineklere verildiğinde faydası yok olur ve şekere zulmetmiş olursun. Çünkü zulüm bir şeyi 

yaratılış amacına ters düşecek şekilde kullanmaya derler. Kısacası en alçaktakini en 

yükseğe, en yüksektekini en alçağa koymak da zulümdür. “Adalet her hakkı hak sahibine 

vermendir.” sözüne göre her şeye layıkınca muamele etmeye adalet denir.  

ٓهؽ ابقنـٞن قن٣اّٗك ظى   

 كْٜ ًٖ ٝهللا اػِْ تإُٞاب                                                            

Şeyh Gâlib‟in şerhindeki açıklamalarına göre su kuşlarının yani hakikat ehlinin 

gönül nidaları çok mukaddestir ve sık sık tekrar ettikleri dualar da okyanustur. Bu denize 

dalan dalgıçlar hâl diliyle “Biz Allah‟ın sırlarının aynasıyız. Sonu olmayan, kıyısı 
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bulunmayan inciler denizi, biziz. Padişahlık tahtına oturan, biziz. Aydan balığa kadar her 

şeyin içinde olan (yine) biziz.” derler.  

 ٓاٛٔٚ ٓهؿا ت٤ا٤ْٗ ا١ ؿالّ 

                              تؽه ٣إ قاٗك وتإ ٓا ذٔاّ                                                             

            Şeyh Gâlib, beytin şerhinde filozof ve kâfir arasındaki farktan bahsetmektedir. Ona 

göre filozof cennet ehlini inkâr etmektedir. Kâfirler ise inkâr etmezler. Sufilerin cennette 

gözle gördükleri mananın akla yaklaştırılmasının safi hata olduğunu belirtmektedir. İnsan 

cenneti gözle görür ve aklın kabul edemeyeceği isim ve sıfatların izlerinin hakikatini 

yakından görüp yaşar.    

 

Bosnavî, Şeyh Gâlib‟in bahsettiği akıl hususunu bir karşılaştırmayla ifade 

etmektedir. Bu karşılaştırma şu şekildedir: Aklıyla hareket edenler hayrete düşer, aşık 

olanlar ise aşkı için gayret eder.  

 

Cevrî, su kuşları olmaları hasebiyle bunların suyu yaratılıştan iyi bildiklerini, 

toprağı bilmediklerini söyleyerek durumu su/toprak karşıtlığıyla açıklamaktadır.  

 ـِن ٓا ته ٔٞنخ ـٞق ًهقٙ ؼن 

 ٝٔق ٓا او ٝٔق  اٝ ٤ًهق ٌثن                                                       

Şeyh Gâlib, insanın insana benzeyen hayvan olarak açıklandığına değinmektedir. 

Ona göre insan, azaları ve damarları bakımından maymuna benzemektedir. Fakat insandan 

daha sevimli maymunlar da vardır. Cins bakımındansa insanın konuşan hayvan tarifine 

uyduğunu belirtmektedir. Ama içi/kalbi Âdem‟in yaratılışıyla kastedilen İlahî ilimlerin 

isimlerinden habersizdir. Ağaçlar ve kavaklarla oyalanır. Cismen insan ve hayvana 

benzeyen insan arasında herhangi bir fark yoktur. Şeyh Gâlib‟in açıklamasıyla insan, varlık 

aynasında tecelli eden, ahireti görme yetisine sahip ve tüm meleklerin kendisine secde 

ettiği varlıktır.   

 

Cevrî, yukarıdakilere ek olarak Allah‟ın kendisinin suretten uzak olup yaratma 

sıfatını insanda kullandığına değinmektedir.  

 ظٍْ ٓا نٝپَٞ ٓا ِك قن ظٜإ 

ٓا چٞ قن٣ا و٣ه ا٣ٖ ًٚ قن ٜٗإ                                                                                                     

Şeyh Gâlib, gaybı bilenlerin saman altından su yürütüp Allah‟ın ilmini, varlık 

bağının arzulu öğrencilerine öğrettiklerinden bahsetmektedir. Fakat cisimle ilgili dışa bakıp 
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yani samanı görüp denizi fark etmeyenlerin inkâr ederek hayvanlık (akıl ve idrakten 

mahrumiyet) yaptıklarını da ifade etmektedir. Müşriklerin peygamberler hakkında “ Bu da 

ancak bizim gibi insandır.” dedikleri şey bu manaya gelmektedir. Fakat “Peygamber rabbi 

tarafından kendisine indirilene iman etti.” ayetinin imanın manevi hazzını anlatmak için 

yeterli olduğunu vurgulamaktadır. Bu beyti şu şekilde tamamlamaktadır: Bütün âlem 

inanan veya inkâr edenlerle dolsa da “Kim iyi iş yaparsa bu kendi lehinedir; kim de 

kötülük yaparsa, aleyhinedir.” ayeti gereğince nebi ve velilerin manevi zevklerine ve 

inançlarına zarar gelmez.  

ٌّهّ  ًإ ه٘كّ ٤ٍٗرإ ٌ

 ْٛ و ٖٓ ٠ٓ ن٣ٝك ٝ ٖٓ ٤ٓفٞنّ                                                 

Şeyh Gâlib, bu beyitte de bir önceki beytin açıklamasında yer verdiği gibi sırlar 

ilmini yani Allah‟ın ilmini sadece mürşidlerin bileceğini ve diğer insanların bilmemesinden 

bu sırların verdiği hazzın azalıp çoğalmayacağını yeniden vurgulamıştır. Sırlar ilmi ve 

medrese ilimleri arasında alıcısı olup olmama hususunda fark olduğuna değinmektedir. 

Medrese ilimlerinde öğrenilen bilginin öğretilmesi haz verirken Allah‟ın ilmine sahip 

olmanın başlı başına haz verdiğini ifade etmektedir. Şeyh Gâlib, şefkat gösterip şekerden 

yani Allah‟ın ilimlerinden haber verilme sebebinin suret âlemine bağlı kalan kişilerin 

kendileriyle Allah‟ın ilminin zevkine varanları kıyaslayıp o zevkten nasipsiz kalmamaları 

için olduğunu dile getirmektedir.    

 ذا ًٚ ٗله٣ثك ِٔا نا ٌَِ ٖٓ      

                                                ٗوَ ٖٓ ٤ِٞٗك پُ او ٗوَ ٖٓ   

Şeyh Gâlib, beyitteki “nukl” kelimesinin anlamını “manevi haz” olarak 

çevirmektedir. Sivasî‟den farklı olarak ahirete göç etmesinden sonra mezesinden yani 

manevi hazzından tatmanın daha zor olacağına değinmektedir. Çünkü Şeyh Gâlib‟e göre 

görünüşte beden kafesinde tutulan İlahî bir kuşun hâlinden kafesteyken anlamayanlar 

mekânsızlık âlemine uçtuktan sonra onu elde edemezler. “Ben nerede hapsolmak nerede, 

kimin malını çalmışım?” mısraında olduğu gibi Hz. Muhammed‟in ve velilerin bu âleme 

gelmesi makamlarında düşmeye sebep olmaz. Ruhlar âleminde hangi yüksek mevkide ise o 

şu anda da aynı şekilde o İlahî menzilin vasıflarına sahip ve müjdelenmiş vücutlarının 

nurlu ışığıyla parlamaktadırlar.  

ؿهمٖٓ چٞ ـه٤ِكّ ٤ٓإ ٗٞن   

  ٠ٓ ٗراْٗ ًهق ـ٣ُٞ او ٗٞنؿهم                                                     
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Şeyh Gâlib de Mevlânâ‟nin söylediklerini tekrar ettikten sonra bu düşüncenin 

“Yaratanın varlıklar içinde hulul ettiği ve bu şekilde onları etkilediğine inanan” Hululîlik 

mezhebine karşı çıkarak bu makamda söylenen sözlerle Hululîlerin sözlerinin birbirine 

benzediğini, bunları ayırmanın çok zor olduğunu beyan eder. Beyitte geçen “ْٗٗرا ٖٓ / benim 

gücüm yetmez” ifadesiyle bunun kastedildiğini ifade etmektedir. Şeyh Gâlib, Allah‟ta 

varlığını yok ettikten sonra ibadet, riyazet, yeme-içme, evlenme gibi beşerî işlerin niçin 

gerektiği sorusuna şöyle cevap vermektedir: Cenab-ı Hak‟ın zatında sınır olmadığına göre 

insanın da manevi mertebelerde ilerlemesi gerekir. Sonraki beytin de bu sorunun cevabı 

olduğunu söyler.      

 نكرْ٘ ٌٟٞ ٗٔاو ٝإ ـال 

تٜه ذؼ٤ٍِٔد نٙ ته ـِوها                                                                   

Şeyh Gâlib, bu beyitte insan ruhunun en şerefli işlerinden olan namaz kılmak ile 

hayvani ruhun en çirkin işi olan tuvalet ihtiyacını gidermenin karşılaştırıldığını 

söylemektedir. Şeyh Gâlib, evliya ve enbiyaların meleki ruhlarıyla değil insani ve hayvani 

ruhlarıyla göründüklerini ve bunun sebebinin nefsin arzularına uyanlara aynı olduklarını 

gösterip kendilerini kemal mertebesine yükselmekten alıkoyanları bu durumdan kurtarmak 

olduğunu vurgulamaktadır. Eğer asıl, nurlu, melek gibi olan suretlerinde görünselerdi 

nasihatleri insanlara zor gelecek “Sizin hâliniz başka bizim hâlimiz başka.” diyerek onları 

dinlemeyeceklerdi.   

  

İlmî Dede, suret âleminden kalkmayı asli vatanına gitmek olarak açıklamaktadır. 

Bosnavî, seyr-i süluku bedeni hizmetle başlayan sonrasında ruhi yolculuğa dönen bir 

eylem olarak ayrıntılı bir biçimde açıklamaktadır. Ardından da evliya ve enbiyaların bize 

örnek olmak için bizim gibi davrandıklarını ve bu nedenle onları kınamaktan çekinmek 

gerektiğine değinmektedir. Hikmeti bilinmeyen işler hakkında ileri geri konuşmanın yanlış 

olduğundan, Allah‟a hizmet edip kendi varlığını yok edenin Allah‟a yaklaştığından 

bahsetmektedir.     

 

 ـٞاب ٠ٓ ت٤ْ٘ ٠ُٝ قن ـٞاب ٠ٗ 

 ٓكػ٠ ٍٛرْ ٠ُٝ ًمّاب ٠ٗ                                                              

Şeyh Gâlib, Safiyye isimli Arapça risalesinde bu konuya değindiğini ifade ederek 

zevki zevk sahibi olanın bileceğini ve zevkleri olmayana delil fayda etmeyeceğini 

belirtmektedir.   
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 ٗىق اٌٗٚ ُْ ٣مم قػ٣ٍٞد ا٣ٖ 

                                    ٗىق ٌٌإ اكن ٓؼ٤ٍ٘د ا٣ٖ                          

Şeyh Gâlib, beyitteki ٌٌإ اكن‟la ervah-ı ceberutiyyenin
1068

 kastedildiğine 

değinmektedir. Ervah-ı ceberutiyyenin de bir kısmının âlem-i melekûtun batı ufkunda bir 

kısmının da doğu ufkunda olduğunu ifade etmektedir. Ervah-ı ceberutiyyenin ufuk ehli 

olduğu kabul edilmiştir. Çünkü âlem-i mülk gibi âlem-i melekuta da iki ufuk ayrılmıştır. 

Biri doğu diğeri batı ufkudur. Batı ufku yıldız gibi ışık saçan bir ruh olup batıdan batar. 

Doğu ufkundan babaların omurgası ve annelerin göğüslerinden olan âlem-i mülk doğar. 

Biri doğu ufkudur ve âlem-i mülkten hakiki ölüm ve iradi ölüm sebebiyle ayrılmıştır. 

Doğu, âlem-i melekûttan doğup oradan yerine yerleşmiştir. Fakat iradi ölümle ayrılanların 

âlem-i melekûta ulaşması kolaydır ve âlem-i mülkten ayrılmayı gerektirmez. Belki şerefli 

ruhlar hem bedenlerine şahit olur hem de melekût-ı semavatta yolculuk yaparlar. Hakiki 

ölümle ayrılanların hepsi kolaylıkla âlem-i melekûta ulaşamazlar. Bazen kabir âleminde 

eziyet çeker bazen de aşağıların aşağısına geri döndürmekle azarlanır. Hatta Muhyiddin 

Arabi Fütuhat‟ta “İnsan ruhu bu dünyada iken „Ölmeden önce ölünüz.‟ hakikatiyle iradi 

ölümle tanışıp, insilah makamını öğrenir ve felek-i kamerden (ay katı) çıkıp „İki kez 

doğmayan (kişi) semavatın melekût âlemine giremez.‟ anlamı üzere melekût âlemine 

ulaşamazsa her zamanki ölümün meydana gelmesinden sonra da ruhu yükseğe çıkamaz ve 

ay katının altında hapsolup daima en aşağıda kalır.” demektedir. Molla Cami‟ye bazı 

dostları bu durumu sorduğunda “evet öyledir” şeklinde cevaplamıştır. Bu durumda kulların 

ruhlarının çoğunlukla en aşağıda kalması gerekmez. Çünkü kim bu âlemde kelime-i 

şehadeti söylerse ay katına bir delik delmiş olur. Öldükten sonra yüksek âleme yol bulur. 

İman-ı münci (kurtaran iman) budur.       

 چٕٞ ذها إٓ چّْ ]تاٖٚ[ ت٤ٖ ٤ٗٞق

                              ً٘ط ٠ٓ پ٘كان اٗكن ٛه ٝظٞق                                    

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde yaratılmışlardan hiçbir şeyi boş görmemeyi bir 

hikâyeyle anlatır. Hikâyenin özü kimsenin kalbinde ne olduğunu bilinemeyeceği o nedenle 

kesin hükümlü olunmaması gerektiği “Göğsünü yardın mı?” hadisi çevresinde 

açıklanmaktadır.  

ه ذها تاوٌد إ ق ٣كٙ ٣و٤ًٖ  

                                                           
1068

 Ceberût: İlahî kudret alemi ve azamaet âlemi, varlık mertebelerinden ikincisi. Sûfiye imamları, üç çeşit 

âlem olduğunu söyler. Bunlardan birincisi latîf meleklerin yaşamakta olduğu, latîf melekût âlemi. İkincisi 

süflî âlem de denilen yeryüzü âlemi. Bu, dünya ve insanın bulunduğu âlemdir. Âlemler arasında derecesi en 

düşük olanı, budur. İşte bu iki âlem arasında bir üçüncüsü daha vardır ki, adı berzah âlemi olarak nitelenen 

ceberût âlemidir. Cebecioğlu, age., s. 119.   
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و٣هٛه ٢ٌٌ٘ ٢ٌ٣ ٌهٛ٘ي                                                                            

Şeyh Gâlib, beytin şerhinin sonunda dervişlerin surete ait vasıflarını terk etmek için 

çabalarken birinin suret bakışıyla onları görmek istemesinin hakikati kabulden uzak bir 

davranış olup olmadığını sorgulamaktadır.  

 

 İlmî Dede‟nin şerhinde “asker”, Sivasî‟de olduğu gibi kişiyi uyarmasıyla hem de 

Allah‟ın nurunu göstermesiyle izah edilmektedir.  

 

 Bosnavî‟de askerden usul, adab ve ilim öğretmesiyle bahsetmektedir. Ayrıca 

Allah‟ı görmek için gönül gözünün açık olması gerektiğine değinmektedir.  

   

 ًان قن٠ّ٣ٝ ٝناٟ كْٜ ذٍد 

 ٌٟٞ قن٣ّٝإ ٌٓ٘ه ٍٓد ٍٓد            

Şeyh Gâlib, Sivasî‟den farklı olarak dervişlerin yemeklerinin açlık, elbiselerinin 

çıplaklık olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca insanların rahatlığı mal, evlat vb. şeyler 

sandığına ve bu yüzden de dervişlerin bilgisizliğine bakıp usullerinden sakındıklarına 

değinmektedir. Şeyh Gâlib‟e göre yoklukla yaşayan kişi ebedî zenginliğe sahiptir.  

 

İlmî Dede, dervişliğe hor bakanların varlığına ve dinine zarar vereceğini ifade 

etmektedir.   

 واٌٗٚ قن٣ّٝإ ٝناٟ ِٓي ٝٓاٍ

 نٝوٙٔ ق انٗك ژنف او لٝ اُعالٍ

Şeyh Gâlib, dervişlerin zevk, neşe ve gönül ferahlığının bilindiği gibi mal ve sahip 

olunanların çokluğundan ortaya çıkan geçici gölge olmadığını belirtmektedir. Dünyadaki 

her şeyin Allah‟tan olduğunu açlık ve tokluk hakkında bir örnekle şöyle ifade etmektedir: 

Açlığın gidericisi yemektir deyip yemek yendiğinde tokluğun yaratıcısı Allah‟ın, yemek 

gerektiğinde tokluğu yarattığını inkâr etmek ve ateşte yakmasının hakiki etkenden 

olduğunu bilmemek şeytanca vesvese ve cahillik felsefesidir.   

 

Bosnavî, dervişlerin dillerinin Allah‟ın tecellilerine daldığını ve gözlerine dalga 

vurup nur denizini gördüklerini ifade etmektedir. Dervişlerin gönüllerinin zengin ve 

dünyalarının da gönülleri gibi temiz olduğuna da şerhinde yer vermektedir.  
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 ذٞٛٔإ ق٣كٟ ًٚ ات٤ًِ ُؼ٤ٖ

لد ٖٓ او اذّْ اقّ و ٤ٖٚ ً  

Şeyh Gâlib yukarıdaki beytin şerhinde şeytanın kendini hünerli görmesinin 

sebeplerinden birinin de ateşi yüksek, toprağı alçak görmesiyle alakalı olduğuna 

değinmektedir. İbn-i Arabi‟nin bir risalesindeki ibareden yola çıkarak kesin bir delil varken 

ona karşı durmanın öncelikle şeytandan geldiğini ifade etmektedir. Bunların dışında 

mantığın ilk öğreticisinin Aristoteles değil belki de şeytan olduğunu vurgulamaktadır.   

 چ٘ك ت٠٘٤ ٔٞنخ آـه چ٘ك چ٘ك 

 ظٍْ ات٤ٍِا ٗها ٣ٌكّ تث٘ك         

Şeyh Gâlib, kötü talihli münkirin şeytan gözüyle dervişlerin yoksul görünmelerine 

bakıp kendini zengin ve Allah‟ı ve Allah dostlarını fakir sanmaması gerektiğini ifade 

etmektedir. Dervişleri çekiştirme ve hor görmenin hem akıl eksikliği ve iman zayıflığına 

hem de imansız ahirete intikale delil olduğunu belirtmektedir.  

 

Bosnavî, gönül gözünü açanların Kur‟an‟ın sırrına erişeceğini, harfler ve sayılarla 

ilgili tüm ilimlerden faydalanacağını ve sayı, harf, durum ve işaretlerin iç yüzünü görüp 

anlayabileceğini örneklerle dile getirmektedir.    

 ًاناو٣ٖ ٣ٝهإ ِك ٌد اٟ ٓهق ـاّ 

 ًٚ تّه ق٣كٟ ٓه ا٣ٜ٘ا نا چٞ ػاّ     

Şeyh Gâlib, Sivasî gibi beytin anlamının, münkirin hitabı üzerinden yapılmasının 

yanlış olduğuna değinmektedir. Sonrasında ise yeni dervişe hitaben olan manayı 

vermektedir. O da şöyledir: hakikate tam erememişlerin sandığı gibi sen de dervişleri 

sıradan insana benzetmekle işini yıkıp kalbin şenliğini ortaya çıkaramadın. Çünkü adi ve 

kötü bir bakışla görünürde ve gizlice saygı ve hizmeti bırakmada tembel olunur.  Şeyh 

Gâlib, konuşmanın sırrı nasihatken ve bu nasihat beyitleri münkirlerde varken bunun yeni 

dervişlere yüklenmesinin uygun olup olmadığını sorgulamaktadır. Duruma cevabı şu 

şekildedir: Bazen dervişler inkâr ederler. Ancak inkârdan inkâra fark vardır. Dervişlere 

göre inkâr hizmet ve saygıda tembelliğe sebep olan nefsani fikirlerdir. Bunlar fakirlerin 

hâline yakın bir şekilde ilim öğrenmediğinden itiraz edip henüz yükselmediği bir 

mertebenin davasına düşer. Halbuki henüz cem‟ makamına varamamıştır. Cem‟den sonra 

ortaya çıkacak fark makamından bahsetmek münkirin inkârından zararlıdır. Fakirlerin 

hâllerinin çoğu yeni dervişlerin akıl terazisiyle ölçülmez.   
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 ظِٔٚ ػاُْ و٣ٖ ٌثة ًٔهاٙ ِك 

ًْ ٠ًٍ واتكاٍ ؼن اًاٙ ِك                                                                                                        

Şeyh Gâlib‟e göre şaşıranların şaşırma sebebi hamları olgunlara benzetmeleri ve 

makamlarını onlarla bir tutmalarıdır. Bazı mürşidlerin dervişlerine sufiler tayfasının 

sözlerini onaylayan bir insan gördüklerinde ondan dua istemelerini tenbih ettiklerini de 

ifade etmektedir. Bunun sebebini o insanın, duası kabul edilen bir kişi olduğu şeklinde 

açıklamaktadır. Beytin şerhinin sonunda sadece sözlerini onaylayan birinin duasının kabul 

olmasına bakarak bile sufiler tayfasının nasıl bir makamda olduğunun anlaşılacağını 

belirtmektedir.   

ه ذهاٌدإٓ ق٠ُ ًى آٌٔاٜٗا ت  

 إٓ قٍ اتكاٍ ٣ٝا پ٤ـٔثه اٌد                                                         

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde abdala abdal denilmesinin bedelle olan ilgisine 

değinmektedir. Bu durumu abdalların tayy-ı mekân yaptıklarında yerlerine bir şeyi “bedel” 

yani karşılık olarak bırakmalarıyla açıklamaktadır. Bunu zahir ehlinin ve belki de hiç 

kimsenin fark edemediğine değinip abdallık makamı hakkında bilgi vermektedir. Tayy-ı 

mekânda
1069

 yerine bıraktığı şahısla değiştirilen şahsın tamamıyla aynı olduğunu, bedelin 

gidip yerine değiştirilen şahsın geldiğini ve onun yansımasıyla ortaya çıktığını, bunun iradî 

bir eylem ve abdaliyette şart olduğunu ifade etmektedir. Çünkü şeyhin habersiz bir şekilde 

müridine veya dostuna şeyh suretinde bir şahıs olarak görünmesi için abdaliyyetten 

ayrılmış olması gerekmediğini belirtmektedir. Fakat bu keramette bizzat talep etmek, 

niyetlenmek şarttır. Mesela hazret-i pir bir gece kırk farklı yerden misafirlik daveti  almış.  

Her birine de katılma sözü vermiş. Ve her birinin de evinde görülmüş. Herkes buna dair bir 

işaret göstermiş. Bu olay Mevlânâ‟nın abdal makamında olduğunu gösterir. Fakat bu 

makamın izinin kendisinde görülmesi, abdaliyet makamını aşmadığını göstermez. Zira 

evliyalar daha önce geçtikleri makamların izlerini taşırlar. Mevlânâ‟nın kutbiyet ve 

ferdiyet makamlarına da sahip olduğunu herkes kabul etmektedir. Kerametlerin çeşidi 

çoktur ve bedeliyet makamında niyet şarttır. Evliyanın ve enbiyanın cisimlerinin de halkın 

bildiği gibi olmadığını söylemek, saf nur ve ruhları olduğunu zahir ehlinin bilemediğini 

iddia etmek ve bunu tek nefs-i natıka
1070

 ve birçok cesede bağlamak doğru değildir. Felekte 

                                                           
1069

 Tayy-ı mekân: Mevâzi‟-i baîde birkaç adımda varmak gibi, birkaç adımda Kâ‟be‟den İstanbul‟a ve 

İstanbul‟dan Kâ‟be‟ye varıp gelmek gibi. Kara, age., s. 753.  
1070

 Nefs-i nâtıka: Arapça, konuşan nefis anlamına gelir. Zâtında maddeden sıyrılmış; ancak yaptığı işe, 

maddeye bitişik olan bir cevherdir. Feleklerin nefisleri de böyledir. Akla da nefs-i nâtıka denir. Cebecioğlu, 

age., s. 475.  
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yaratma ve toplanmayı kabule meyil yoktur. Benzer yalanlarla mucize ve kerametleri 

inkâra çabalarlar.      

 هٕك ظ٘ي اٗث٤ا ٠ٓ قاِر٘ك 

 ظٍْ ق٣كٗك اق٠ٓ پ٘كاِر٘ك   

Şeyh Gâlib, veli ve peygamberlerin Allah‟ın lütfunun yansıdığı kişiler olduğunu 

ifade etmektedir. Bunların diğer yaratılmışlardan imkânları bakımından ayrılmışken bile bu 

durumlarının anlaşılmadığını belirtmektedir. Çeşitli delillerle insanların kendilerine 

benzetmeye çalışmalarının yanlış olduğuna değinmektedir.  

 ًلد ا٣٘ي ٓا تّه ا٣ّإ تّه 

ٚٔ ـٞات٤ْ ٝ ـٞن   ٓا ٝا٣ّإ تٍر

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde kâfirlerin kendilerini peygamberlerle eşit görmesinin 

bir yanılgıdan ibaret olduğuna, bunun yolunu şaşırmaktan başka bir şey olmadığına ve 

kendi eksikliklerini bilmeden kutsal nefislilerin dostu olan yüce evliyalarla kendilerini aynı 

seviyede tutma davasına düştüklerine değinmektedir. Bu konuyu açıklamak anlaşılır 

kılmak için Hâkim Senayî‟nin İlahînamesi‟nden şu örneği vermektedir: Hikmet sahibi biri 

(filozof) bir gün öğrencisine bir miktar za‟feran (güzel kokulu meşhur bir çiçek) getir 

demiş. Bilgisiz öğrenci duraklamadan ve sormadan aramaya başlayınca filozof za‟feranı 

bilip bilmediğini sormuş. Öğrenci her gece yoğurt ile yediğimiz şey değil mi, dediğinde 

filozof öğrencinin sadece za‟feranı değil, sarımsağı da bilmediğini anlamış. Yani kâfirler 

de evliyaların mertebelerini bilmedikleri gibi kendilerinin alçakta olduğunu da 

bilmemektedirler.  

 ا٣ٖ ٗكاٍٗر٘ك ا٣ّإ اوػ٠ٔ 

ٍٛد كهه٠ قن٤ٓإ ت٠ ٓ٘رٜا                         

Şeyh Gâlib, yukarıdaki beyittekilerle bağlantılı bir açıklama yapmaktadır. Uyku ve 

yiyecekte aynı seviyede görünmekle peygamberler ve diğer insanların aynı olamayacağını 

ifade etmektedir. Hatta bir peygamberin diğer peygamberden ya da bir velinin diğer 

veliden farklı seviyede olabileceğine değinmektedir. Dinin bilinen esaslarından biri namaz 

olup bu ibadeti yerine getirenler arasında bile sevap ve değer yönünden farklılık olacağını 

da örnek göstermektedir. 

 اوٓؽون ذآوِك كه هٜاٌد 

 ٤ًٖ چٞ ق]ا[ٝق اٌد ٝإ ق٣ٌهٔك اٌد                            

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde taklit edeni iki gruba ayırmakta; birisini hakikati ortaya 

çıkaran, diğerini ise hakkı batıl görerek taklit eden, olarak ifade etmektedir. İlkini 
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“Evliyanın dünya işlerini terk edip kendini soyutlamasını kendi durumu ve arzusu 

olmaksızın taklit edip araştıran.” şeklinde tanımlamaktadır. İkincisini ise “Araştırmak 

istemeyip dünyevi bir amaç için taklit eden.” şeklinde açıklamaktadır. Bu beyitte 

kastedilenin “Evliyanın dünya işlerini terk edip kendini soyutlamasını kendi durumu ve 

arzusu olmaksızın taklit edip araştıran.” olduğunu belirtmektedir.   

ٖٓ ـكا ٣ًٞ٘ك ٤ُي   ًاكه ٝ ٓٞٔ

                  ٍٛد ٤ٗي          ٠قن ٤ٓإ ٛه قٝ كهه  

Bosnavî bu beyitten önceki beytin anlamını da içine alacak şekilde açıklama 

yapmakta ve kâfirle mukallidi, müminle de muhakkıkı eşleştirmektedir. Muhakkık gül, 

nur, papağan ve imaret gibi olumlu benzetmelerde kullanırken mukallid diken, ateş, karga 

ve yıkık gibi olumsuz benzetmelerde kullanılmaktadır.  

 إ ًكا ٣ًٞك ـكا او تٜه ٗإ 

 ٓرو٠ ٣ًٞك ـكا او ػ٤ٖ ظإ                                                   

  Bosnavî, dervişin kendini açık etmeyip gizlilik içinde ibadetini sürdürmesini dile 

getirip manevi anlamda zarar görmemek için yapması gerekenleri ifade etmektedir.  

 ٛه قًٕٝٞ وٗثٞن ـٞنق  ٗهاو ٓؽَ  

 ٤ٌُٚ ِك و٣ٖ ٤ُٗ ٝ وإ ق٣ٌه ػٍَ                       

Şeyh Gâlib, beyti açıklarken bal arısının faydasıyla mümini, eşek arısının dikeniyle 

kâfiri temsil ettiğine değinmektedir. Mümin yüksek mertebelere çıkma sebebi, kâfir ise 

alçak mertebelere inme sebebidir. Aralarındaki farkın çok olduğu ve görünüşe 

aldanmamak gerektiğine değinmektedir.   

 

Cevrî ise insanların yaratılış farkına, insanın aynı dilden aşkın sıfatlarını dinlediği 

fakat zevk alanların sema‟ yaptığı almayanların ise kavga ettiğine değinerek bu beyti 

açıklamaktadır.  

 ٛهقٝ ًٕٞ اٛٞ ٤ًا ـٞنقٗك ٝ آب 

 و٣ٖ ٠ٌ٣ ٌه٤ًٖ ِك ٝ وإ ّٓي ٗاب         

Şeyh Gâlib, beyitteki temsili ifadelerin anlamını vermektedir. Örneğin müşk çıkan 

ahuyla enbiya ve evliyanın, gübre çıkanla da diğer insanların kastedildiğini belirtmektedir. 

 ا٣ٖ ـٞنق ًهقق پ٤ِكٟ وٝ ظكا 

ٛٔٚ ٗٞن ـكا         ٝإ ـٞنق ًهقق   

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde yeni bir derviş ve olgun bir veli arasında geçen bir 

olayı aktararak aralarındaki farka değinmektedir. Dervişin yediğinden akrep ve çıyanlar 
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çıkması dervişin reddolunmuş huylarını, şeyhte ortaya çıkan la‟l, yakut gibi cevherlerinse 

batın ilmini anlattığını ifade etmektedir. Evliyanın akla yakın olan şeyleri görünür 

kılmasının mümkün olduğuna değinmektedir.  

 چٕٞ ٓثكٍّ ًّرٚ اٗك اٍ ؼن 

       ٤ٍٗر٘ك او ـِن تهًهقإ ٝنم                                          

Şeyh Gâlib, daha önceki beyitlerde yaptığı açıklamayı destekleyen bir açıklamayla  

“abdal” kelimesinin bedelden geldiğine ve bu hâliyle abdalın “Allah‟ın zatını kendisinde 

bulunduran” anlamıyla kullanıldığına değinmektedir.     

  ظٍْ ِاٗها ْٛ وٗٞن اٌهِرٚ اٗك

 ذا و نٝغ ٝ او ِٓي تٌىِرٚ اٗك                    

Şeyh Gâlib, kendi türlerinin özelliklerinden vazgeçip asıllarında gizli olan kabiliyeti 

ortaya çıkardıklarını ifade etmektedir. Bunun şartını da asıllarında mutluluk cevherinin 

bulunmasına bağlamaktadır.    

 قن قٍ اٌٗٞن٠ٓ نا ق٣كٙ ا ٗك 

 قن ك٘اٟ ٓؽٗ ٠ِ نا ق٣كٙ اٗك                  

Şeyh Gâlib, beyti üzümlerin dış görünüşüne yani çeşidine bakarak daha dalından 

koparılmadan şarap olup olmayacağının anlaşılması biçiminde açıklamaktadır. Yani bu 

sembolik ifadeyle, mürşidin ilk görüşte dervişin hangi mertebeye çıkacağını bilmesi ve 

kâmil olamayacağını anlamasını kastetmektedir. Böylelikle mürşit onun hangi mertebeye 

çıkacağına göre ona yol gösterir ve onu terbiye eder. Evliyaullah anlayış nuru ve keramet 

kabiliyetiyle eşyayı görmeden bilir. Onlar varlıklarından önce şehadet şarabının sarhoşu 

olmuşlardır. Şarap içmeden sarhoş olanlar bir şeyi görmeden bilebilirler.  

 ت٤ّره او ـِود اٌٗٞنٛا 

ـٞنقٙ ٤ٜٓا ٝ ٗٔٞقٙ ِٞنٛا      

Şeyh Gâlib, bu beytin Ömer İbni’l-Fariz’in “Müdam şarabını sevgiliyi anarak içtik. 

Üzüm ağacı yaratılmadan önce biz onunla sarhoş olmuştuk.” anlamındaki bir beytine 

telmih olduğuna değinmektedir. Çünkü ruhların yaratılması cisimlerin yaratılmasından 

önce olduğu için sarhoşlukları da şarabın yaratılmasından öncedir. Ayrıca Şeyh Gâlib 

onların şarap sarhoşu olduğunu söyleyenlere yumuşak sözlerle cevap verdiklerini de ifade 

etmekte ve Ruh-i Bağdadi’den ve Hüsn ü Aşk’tan örnek 2 beyit göstermektedir.  

 ته ذهٗك او ػهَ ٝ ًه٠ٌ ٝ ـال 

 ٌاً٘إ ٓوؼك ٔكم ـكا            
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Şeyh Gâlib, konunun aslını arşta oturmak ve arşın gölgesinde oturmak arasındaki 

farkla ifade etmektedir. En sonunda da zincirleme isim tamlamasının beğenilen ve 

beğenilmeyenine değinerek ikinci mısrayı değerlendirmektedir.   

 و ا٤ُٝا اَٛ قػا ـٞق قًه اٗك 

ٙ ٠ٔٛ قٝوٗك ًا٠ٛ ٠ٓ قنٗك ًا  

Şeyh Gâlib, duanın ve himmetin dua ehline ait olduğunu ifade edip insanların 

evliyaların hâlinden anladıkları ve inandıkları şeyi, ehl-i duanın hâline has bir durum 

olarak değerlendirmektedir. Evliyaullahın himmetlerinin tesiri olmamasının onların 

evliyalığını olumsuz etkilemediğine, buna ters düşen bir düşünceyle evliyalarla ilgili kötü 

zanda bulunmanın ahireti mahv ettiğine ve evliyaullahın hepsinin himmet sahibi olmakla 

görevlendirilmediğine değinmektedir.   

٤ُا هّٞ ق٣ٌه٠ٓ ِ٘اٌْ واٝ  

 ًٚ قٛاّٗإ تٍرٚ تاِك او قػا                     

Şeyh Gâlib, önceki beyitteki dua ehliyle Sivasî‟nin bahsettiği kavmi 

karşılaştırmaktadır. Dua ehlinin iki çeşit olduğunu, bunlarının birinin avam-ı evliya 

(hakikate tam erememiş evliya) diğerinin ise havass-ı evliya (Kur‟an ve manevi sırları 

bilen evliya) şeklinde ikiye ayrıldığını ifade etmektedir. İlk gruptaki evliyanın kendilerinin 

yerine birini geçirme hazzının nebilikten, ikinci grubunsa velilikten geldiğini 

belirtmektedir. Veliliğin nebilikten daha iyi olup olmadığını sorgulamaktadır. Âlimler, 

manevi sırları bilenlerin veliliğinin manevi sırları bilenlerin nebiliğinden daha iyi olduğunu 

söylenmektedirler. İşte bu ikinci grup evliyanın Allah‟ın istediğini istemekle onun İlahî 

rahmetini ilmen ve bizzat görmeleri elem ve kederlerden üzüntü duymalarına engel olur. 

Yani elemleri menfaatlerle bir tutup mutlu olurlar.  

 هّٞ ق٣ٌه ٌفد پٜ٘إ ٠ٓ نٝٗك

 ِٜهٙٔ ـِوإ ظاٛه ٠ً ِٕٞ    

Şeyh Gâlib, gizlilikten kinayenin “süluklarının gizliliği” ve “ne zaman”ın da 

“olumsuzluk” ifade ettiğini belirtmektedir. Bu tayfanın sultanının Hz. Mevlânâ olduğunu 

ifade etmektedir. Mevleviliğin fertlerinin tümü de bu kavmin diğer üyeleridir.  

 ْٛ ًهآرّإ ْٛ ا٣ّإ قن ؼهّ 

 ٗاّ ا٣ّإ ]نا[ ّٗ٘ٞ ٗك اتكاٍ    

Şeyh Gâlib, ricalullah arasında mertebe bakımından farklar olduğuna, üst 

mertebedekinin alttakinin hâlini bildiğine ama alttakinin üstekinin hâlini bilmediğine 

değinmektedir. Aralarında öyle bir ilişki vardır ki biri diğerine sözüyle bile kötülük 
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etmemektedir. Aynı yerden bakan yüksek mertebeli biri aranırsa bunların sufiyye 

dışındakiler olmayacağını belirtmektedir.  

 ًه وا٣ّإ ٓعرٔغ ت٠٘٤ قٝ ٣ان 

ْٛ ٠ٌ٣ تاِ٘ك ْٛ ُِ ٔك ٛىان            

Şeyh Gâlib, iki dervişin bir araya gelmesinin sadece aynı dervişler tayfasından 

oluşlarına dayandığını, başka hiçbir sebep olmaksızın ikisinin altı yüz bin dervişle bir 

arada olabildiğini, bu gibi nedenlerle birlik makamının yüce bir makam oluşunu 

kanıtladığını Mısır‟da ilk hangahın açılış hikâyesini aktararak açıklamaktadır.  

 ته ٓصاٍ ٓٞظٜا اػكاق ِإ 

 قن ػكق اٝنقٙ تاِك تا]ق[ِإ                   

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde vahdet denizinde görünen İlahî işlerin dalgalarının 

Allah‟ın zatından ayrı olmadığını söylemektedir ve bu durumu, onun kereminden esen 

nefesin eseri şeklinde tanımlamaktadır. Birlik denizi coştuğunda bu denizde boğulan şerefli 

azizlerin birliği “Sayılamayacak kadar büyükleri vardır.” sözünün açık delilidir. Böylelikle 

Şeyh Gâlib onların aynı nefesten ve aynı nurdan meydana getirildiklerini vurgulamaktadır.  

 ٓلرهم ِك ا كراب ظاٜٗا                           

 قن قنٕٝ نٝوٕ ا تكاٜٗا              

Şeyh Gâlib, beyti şöyle açıklamaktadır. Güneş ışınları nasıl ki bir pencereden 

girince farklı renkte ışıklara dönüyorsa ruh-i insani de hakikatte bir olup görünen tarafları 

bakımından farklıdır. Zeyd‟in âlim olduğu bir konuda Amr‟ın olması gerekmez. Bu mana 

mutlak beraberliğe benzer. “O sizinle beraberdir.” ayetince evliya, enbiya, mümin, asi, 

kâfir ve münafık birliktedir. Fakat Allah‟ın lütfunun beraberliği öç almasının beraberliğine 

benzemez. Zeyd dayaktan kederli olsa Amr‟a keder işlemez. Çünkü fayda ve zarar nefs-i 

natıkaya bağlıdır. Ruh-i insaninin ruh-i izafi anlamına geldiğinin söylenmesi anlam 

açısındandır. Kelam âlimleri ve bazı filozoflara (hükema) göre ruh tektir. Bazı filozoflar 

ise 4 çeşit ruh olduğuna delil göstermektedirler. Ruhların ilkine ruh-i insani ya da nefs-i 

natıka deyip “O basit bir cevherdir. Ancak ne bizatihi ma‟kulatla kavranış yeri ve mekânı 

vardır, ne de duyu organları ile sınırlıdır.” diye tanımlarlar.  İkincisine ruh-i nefsani ya da 

ruh-i fikri deyip nefs-i natıkanın vasıtası olduğunu ve kalpte bulunduğunu söylerler. 

Üçüncüsüne ruh-i hayvani deyip iradeyle ilgili davranış ve hislerin başlangıcının bu 

olduğunu ifade ederler. Dördüncüsüne de ruh-i tabii deyip şehvet ve nefretin bundan 

doğduğunu belirtirler. Bazıları, ruh-i kudsiyi de bunlara katıp bu kısımları beşe ayırırlar. 

Ruhların birden fazla olduğunu kabul etme sebepleri insanın bazı melekelerde bitkilerle 



490 
 

ortak olmasındandır. Büyüme gibi. Bazı melekeleri de hayvanlarla ortaktır. Örneğin 

anlama melekesi ve isteğe bağlı hareket melekesi. İsteğe bağlı hareketin de iki çeşit olduğu 

söylenip bir kısmından şehevi meleke olan faydalı şeyleri elde etme, bir kısmından da 

gazap verici bir meleke olan zarar verme doğar. İnsanı hayvandan ayıran özellik konuşma 

melekesidir. Bununla eşyayı aracı olmaksızın kavrayıp peygamberi anlayanları ayırt eder. 

Bu üç melekeden natıkayı “temiz nefs (nefs-i meleki)”, şehvetle ilgili melekeyi “dört 

ayaklı hayvana benzer nefs (nefs-i behimi)” gazapla ilgili melekeyi de “kahredici nefs 

(nefs-i seb‟i)” olarak tanımlamaktadırlar. Kur‟an-ı Kerim‟de zikredilen mutma‟inne, 

levvame ve emmare de bundan ibarettir. Filozoflar ile şeri‟at ehli arasında ayrılık yoktur. 

Fakat filozoflar bu melekeleri ruhlar ve nefsler şeklinde tanımlarken şeri‟at ehli “ruh” 

sözünü tek bir şey için kullanır. Gazali, Risale-i Ruhiyye‟de insan ruhunun meninin 

kabulünden sonra yaratıldığını ifade etmektedir. Akseden görüntünün aynada ortaya 

çıkmasını cilanın varlık bulmasına bağladıktan sonra akli delilleri açıklamakla bedenlere 

geçmesi delilini çürütmüş ve varlığa, bedenin varlığına yakınlığını delil göstermiştir. Tersi 

durumunda var olan sözlü delilleri değiştirip incelemişlerdir. Fakat bazı filozoflar bu 

hususta yanlış yapıp ruh-i izafinin hâllerini keşfedemeyip hükümleri karıştırmış ve nefs-i 

natıkayı maddeden soyutlamışlardır. Bazı âlimler de gerçek dışı tanımlamalardan kaçıp 

şeriatte zikr edilen ruha nefs-i natıka denilmesini uygun görmemişlerdir. Çünkü aralarında 

pek çok fark vardır. Hz. Muhyiddin Arabi ruh-i izafiyi nurullah (Allah‟ın nuru), ruh-i 

hayvaniyi (tabiat anlamındaki) karanlık olarak adlandırıp ikisinin münasebetinden nefs-i 

natıka denilen Allah‟a dair kalbi bir duygunun doğduğunu ifade etmektedir. Ruh-i izafi 

baba, ruh-i hayvani anne hükmünde olup nefs-i küldürler; nefs-i natıka da akl-ı kül ile 

heyûlâ-yı kül
1071

 arasındadır. Şeriat dilinde olan bu ruh göreceli olmaz. Çünkü “Allah 

ruhları cisimlerden iki bin yıl önce yarattı.” hadisi akla gelmektedir. Zamanı önce dolan 

şey değişir. Nurullah ise değişmez. Nefs-i natıka da olmaz. Gazali, nefs-i natıkanın 

yaratılmasının insan bedeninin yaratılmasına yakın olduğunu ispatlamıştır. O ruh 

cesetlerden önce yaratılmış bazen arşın altında bazen Hızr‟ın kuşlarının boşluğunda 

olmakla vasıflandırılıp şer dilinde ona sadece ruh denilmiştir. Meleklerden daha özel bir 

yaratıktır. Nefs-i natıkaya vekil tayin edilip herkesin ruhu kendi nefs-i natıkasına benzer. 

Ruh, nefs-i natıkayı nurun yanında tutmakla görevlendirilmiştir. Herkesin nefs-i emmaresi 

                                                           
1071

 Heyûlâ-yı kül: Ma‟lûm ola ki, heyûlâ-i küll ve nefes-i rahmânî dedikleri, asl-ı dürre-i beyzâ ve cevher-i 

hebâdır. Ve ol cevher-i hebâ heyûlâ-i külldür ki kâbil-i mecmû‟-i suverdir. Ve husûl-i cevher-i hebâ nefes-i 

rahmânîdendir. Ve nefes-i rahmânî hüviyyet-i ilâhiyyenin mezâhir-i muhtelifede zuhûrundan ibârettir. Kara, 

age., s. 1239.  
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kendini karanlığa sevk ederken ruh, nefs-i natıkanın temiz melekesini, nefs-i emmare de 

hayvani melekesini temsil eder. Çünkü nefs-i natıka nur ve karanlıktan doğmakla iki 

yönlüdür: Bunlar; şeriatın esası mutluluğun özü olan ruha uymak ve kötülüğün özü nefse 

karşı çıkmak. “Sana hilal şeklindeki yeni doğan ayları sorarlar. De ki: Onlar, vakit 

ölçüleridir…” ayetindeki kinaye gibi ruh maddesinde, lüzumlu şeylerden başka işler 

yasaklanmış veya Tevrat‟ta belirsizce söylenip soru soran Yehud tayfasının anlayış 

melekelerinin yokluğu sebebiyle kapalı kalmış olabilir. Hz. Muhammed‟in ruha hatta 

bütün ilimlere vakıf olduğu araştırmacılarca kanıtlanmıştır. Hz. Muhyiddin Arabi‟nin 

araştırması hem İslam şahitlerinin bildiklerine, filozofların bazı sözlerine ve Mesnevi‟ye 

tamı tamına uygunluğu hem de âlimlerin hakikatin kabulüne özendirmeleri nedeniyle 

başka sözlerden vazgeçildi. İşte bu ruh, nefs-i natıkanın temiz melekesini koruma için 

Allah‟tan önce vekil edilmiş yer tutabilen hoş bir cisimdir. İnsan bedeninde gül suyunun 

güle geçmesi gibi geçer. Ruh-i hayvaninin de böyle olması mümkündür. Çünkü yumuşak 

duyguların birbirine düşmanlığı olmaz. Şeriat dilinde gelen, giden, kabz olan nur kandili 

içinde duran, kuşlar seviyesine çıkan, ezeli olmayıp ebedî olan bütün her şey budur. Yani 

ruh-i izafi, nefs-i natıka ve ruh-i hayvani değildir. Ruh-i izafi Allah‟ın nuru olduğu için 

parçalanma kabul etmez ve bazı konularda işin başındakilerin daha kolay anlamaları için 

güneş ışığına benzetilmiştir.  

 

Bosnavî, bu beytin şerhini “Allah‟ın rahmetini esirgememesi, kendisine tabi 

olmaktan ayırıp cehennemde bırakmaması ve ruhani zevkten mahrum bırakmaması” 

şeklindeki dualarla ve bu duaların kabul edilmesini rica ederek sonlandırmaktadır. 

Cevrî‟nin şerhinde de farklılık yoktur.  

ٓ٘إ ٓؼكٝق ٤ُٝي ا٣ٔإ ٠ٌ٣  ٔٞٓ 

 ظٍْ ِإ ٓؼكٝق ٌُٖ ظإ ٠ٌ٣  

Şeyh Gâlib, bu beytin şerhinde beytin içeriğinin müminlerle ilgili olduğunu nesre 

çevirirken açıkça ifade etmektedir. Bir kâfirin müminler önünde bir mümine küfretmesi 

örneğini vererek bu hareketin bütün müminleri etkileyeceğini ifade etmektedir. Fakat o 

şahıs yaralansa onun yarasına kimsenin üzülmemesi önceki durumun tersini gösterir. 

Bunun müminlerin nefs-i vahid (tek nefis) olmaları ve imanda birleşmeleriyle ilgili 

olduğunu açıklamaktadır. Bu durumu insanda iki ruh varlığıyla açıklar: Biri ruh-i insani, 

diğeri ise ruh-i hayvanidir. Çünkü “…Allah‟ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım 

yapmayız…”  ayetince Allah‟ın peygamberleri birbirlerine zıt şahıslar iken birini inkâr 
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edip baki olanların hepsini kabul etmenin iman ehlinden olmaya yetmediğini ifade 

etmektedir. Bu durumun peygamberlerin ruhlarının birliğine delil olduğunu 

vurgulamaktadır. Ruh-i insaniyle canlananlar arasında birlik olduğuna değindikten sonra 

insanların tümünün ruh-i insaniyle mi canlandıkları sorusunaysa “Evet.” cevabını 

vermektedir. Fakat ruh-i insaniyle canlanmanın ruh-i hayvani sıfatlarından tamamıyla 

arınmak şartıyla gerçekleştiğini belirtmektedir. Şeyh Gâlib, “Ölmeden önce ölünüz.”ün 

sırrını bununla ilişkilendirmektedir.  

 ذلههٚ قن نٝغ ؼ٤ٞا٠ٗ تٞق 

 ٗلً ٝاؼك نٝغ اٍٗا٠ٗ تٞق 

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde bazı filozofların ruh-i hayvaniyi besleyici maddelerden 

(gıda) sonra meydana gelen, sıcaklığı yaratılışa ait olanı yakan ve insan dâhil bütün 

hayvanlarda ortak olan akıcı cisim olarak tanıttığını söylemektedir. Ona göre ruh-i hayvani 

mübarek kalpte gizli değildir ve diğer beyitlerde tarif edilen ruh-i insaninin ruh-i izafi 

anlamında olduğunu belirtmektedir. “Ona ruhumdan üfledim” ayetinde ruha, birliğin 

kendisine bağlı olmakla ruh-i izafi; nefs-i mütekellim yâsına bağlı olmakla da ruh-i evliya 

denilmektedir. “De ki: Ruh Rabbimin emrindendir.” ayetinin tefsirini Mukatil “nurumdan” 

şeklinde açıkladığında ruh-i emri ve nurullah denildiğini belirtmektedir. Ama Hz. 

Mevlânâ‟nın bu ruha ruh-i insani demesi bu mevkiyle insanın şerefini anlatmak 

istemesidir. Filozoflarca ruh-i insaninin nefs-i natıka olmasının gerekmediği nefs-i vahid 

(tek nefis) olanların bu ruh-i insani sıfatlarını zaten taşıdıklarını söylemektedir. Bu surette 

ruh-i hayvaniyle anlatılan (hilafen-li-ıstİlahî‟l-hükema) nefs-i natıka olur. Çünkü nefs-i 

natıka, kemal mertebesine varmadıkça hayvaniden kurtulamaz ve sahibi insandan 

sayılmaz. Kemale ermesi yüksek mertebedeki evliyalar huzurunda ruh-i izafiden (yani 

nurullah) bizzat ilmin inceliklerini öğrenmekle anlayış kazanmasından ibarettir. Buna 

ulaştıran uğraş şeriat ve tarikattır. Filozofların söylediği ruh-i hayvani, yaratılıştır. 

Mutasavvıflar ona halis karanlık demişlerdir. Ve ruh-i hayvaniye nefs-i natıka anlamı 

verilmesinin sebebi, karşılığında zikr olunan ruh-i insaniye ruh-i izafi anlamı verilmesiyle 

ilgilidir. İşte insan ruh-i izafisi ile canlı kalıp nefs-i natıkası yaratılışa olan ilgisinden 

kurtulduğunda insan olur. İnsan ve tüm hayvanlar bir nefisten yaratılmamıştır. Tek nefis 

olan Hz. Adem‟den sadece insanoğlu yaratılmıştır. Burada Şeyh Gâlib, “İnsan 

topluluğunun vesilesi olan ruh-i insani başka mıdır?” ya da başka bir deyişle “Mümindeki 

ruh-i insani ile kâfirdeki farklı mıdır? Yoksa kâfirde bu ruh-i insani yok mudur?” sorularını 
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sormaktadır. Bunlara cevap ruh-i insaninin kâfir ve müminlerin tamamında bir olduğudur. 

Şeyh Gâlib aralarındaki farklılığa dikkat çekerek şerhini tamamlamaktadır. 

 

Sivasî, ruh-i insaninin aydınlığına akıl, söyleme kabiliyeti ve iman derken İlmî 

Dede akıl ve söyleme kabiliyeti demektedir. İman ve hakikati kabulü de o nurun 

parlaklığıyla ifade etmektedir. Cisimlerin canının ruh-i hayvani, ruh-i hayvaninin canının 

ruh-i insani, ruh-i insaninin canının da nurullah olduğunu belirtmektedir. Beşerî ve süfli 

olan ruh-i hayvani, manevi ve yüce olansa ruh-i insanidir.   

     او ٗظه ًاٍٛد اٟ ٓـى ٝظٞق     

ٖٓ ٝ ًثه ٝ ٣ٜٞق                                                     اـرالف ٓٞٔ

Şeyh Gâlib, bir önceki beyitteki bu durumla ilgili düşüncelerini bu beytin şerhinde 

yinelemektedir. İnsani ruhun kısımlara ayrılması kendisi ile değil kendisinin dışındaki 

hâllerin ayrılmasıyladır. Mavi şişe güneş ışığını mavi, yeşil şişe ise yeşil gösterir. Yani 

“Nurun rengi yoktur. Dolayısıyla onlar onu temsil edemezler. Ancak renkler onu açığa 

çıkarır.” demektedir. “Ey varlığın özü (mağzı)” denilmesindeki sebep özle çekirdeğin 

içinin kastedilmesindendir. Âlemden Adem, âlem soyundan da âlemin özü olan [diğer] 

insanların ortaya çıktığını belirtmektedir. İnsanı bir öze benzeterek görünmeyen bir ağacın 

görünür olduğunu, bundan birçok yaprak, meyve, çiçek, öz ve dallar ortaya çıktığını ama 

yaprağın meyveden ya da çiçeğin daldan farklılığının özde hiçbir değişikliğe neden 

olmadığını ifade etmektedir. Kısaca insanın ruhunun tek manası olduğunu ve 

bölünemeyeceğini söylemektedir.  

 قنٓؼا٠ٗ ذعى٣ٚ ٝ اكهاق ٤ٍٗد 

 ٝاٌٗٚ ِك ٓؽعٞب اتكإ قن ٤ٌٍِد                     

Şeyh Gâlib, manaların parçalara ayrılacağı görüşünü hiçbir âlimin kabul etmediğini 

ifade etmektedir. Bu konu Hanefilik, Maturidilik, Eş‟arilik ve Şafiilik‟te imanın artmasının 

kabulü ve imanın eksilmediği hususlarında açıklanmıştır. Bedenlerle örtünenlerin de 

şüphelerden kurtulamayıp mertebe-i yakîne
1072

 varamayacaklarının belli olduğunu 

belirtmektedir. Çünkü bedenler kap gibidirler. Manaları bilenler kaplara bakmaz ve kaplara 

bakanlar da manalardan daima habersizdir. Yukarıda bahsedilen nefisle anlatılan latife-i 

insaniyye ve latife-i rabbaniyye‟dir. Ruh, birkaç lafızla pek anlaşılmamakta örneğin geçmiş 

                                                           
1072

 Yakîn: “Arapça kesin ve açık bilgiyi  ifade eden bir kelime. Kuşeyrî üç türlü yakînden bahseder: 1. 

İlme‟l-yakîn: Bir şey hakkında habere dayanan bilgi. 2. Ayne‟l-yakîn: Bir şey hakkında görmek suretiyle elde 

edilen bilgi. 3. Hakk‟l-yakîn: Bir şeyi bizzat yaşamak suretiyle elde edilen bilgi. Yakîn‟de şüpheye yer 

yoktur; zira kalb, bir şeyin hakikati konusunda tatmin durumundadır. Cebecioğlu, age., s. 708.  
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beyitlerde ruh-i insani ruh-i izafi manasındadır. Çoğunlukla latife-i insaniyye manasında 

anlaşılmayan bu ruha ruh-i evliya, ruh-i izafi, ruh-i hayvani ve ruh-i insani derler. Kısaca 

ruh, akıl, kalp ve nefis lafızlarının dördü de bir kabule göre tek şey olup yine her lafzın 

başka kabullere göre başka anlamları olduğundan kavmin kitaplarının ayrıntılarında çokça 

bahsedilmemiştir. Fakat Molla Cami Şerh-i Leme‟at‟ında icazla anlatılmış ve Hz. İmam 

Gazali de Risale-i Ruhiyye‟sinde derinlemesine incelemiştir.   

 ٓ٘ثٍٛ تٞق٣ْ ٣ي ًٞٛه ٛٔٚ 

 ت٠ ٌهٝ ت٠ پا تٞق٣ْ إٓ ٌه ٛٔٚ                  

Şeyh Gâlib, Sivasî‟nin anlattığını daha ayrıntılı bir biçimde ifade eder. Allah, önce 

iradesiyle kâinatı yaratmak istemiştir. Bir öz yaratmış, ona tecelli buyurup ondan suyu 

meydana getirmiştir ve o sudan da felekler, yeryüzü ve gökyüzünü yaratmıştır. Bu 

kısımdan sonra bütün âlemin tek maddeden yaratıldığına, bunun göz bebeği olan insan 

olduğuna ve hangi yolla âlem-i şühuda geldiğine değinmektedir.  

 ٣ي ًٜه تٞق٣ْ ٛٔچٕٞ اكراب 

                                      ت٠ ًهٙ تٞق٣ْ ٝٔاك٠ ٛٔچٞ اب                                                         

Şeyh Gâlib, yaratılmışların aralarında ayrılık olmamasını fıtratlarının özünün 

aynılığıyla ifade etmektedir.  

ٍ تا ه٤ِْ ظٔاق  ّٝ  آكٙ ا

 ٝو ظٔاقٟ قن ٕ تاذ٠ اٝ كراق                    

Şeyh Gâlib, bu beyti şöyle açıklamaktadır: Yaratılmış menzillerin en aşağısının 

cemad mertebesi olduğunu söyleyip buna seyrün-minallah demektedir. İslam âlimlerinin 

bir daire çizdiğini bu daireyi nur-ı evvelden (ilk nur) başlatıp akl-ı kül ve nefs-i külü, 

bitişik ve ayrı feleklere ve oradan da ateş, hava ve toprağa vardırmışlardır. İşte o noktaya 

cemadı koyup orayı dairenin ortası saymışlardır. Cemaddan da nebat, hayvan ve insana 

varınca dairenin son yarısı tamamlanıp birinci nurla bitiştiği farz edilmektedir. 

Başlangıcından seyrin sonuna doğru bakıldığında insan mertebesinden daha uzağı yoktur. 

Fakat dairenin sonu başına bitişik olmakla insan şeylerin en yakınıdır. Cemad ise 

başlangıcın karşılığında ve dairenin ortasında yer almakla her yönden ilk nura uzaklığı 

bellidir. Seyrün-ila‟llaha
1073

 giden yolun başlangıcı cemad mertebesi olmakla cemada 

varınca olan inişleri söylemek gerekmez. İşte cemad bu itibarla inişlerin sonuncusu olup 

                                                           
1073

 Seyrün-ilallaha: Arapça Allah‟a doğru yolculuk yapmak demektir. Sülûkun dört mertebesinden ilki. Sâlik 

zikrederek Allah‟a urûc (yükselme) yoluyla hareket eder. Bunun sonu, velâyet-i suğra (küçük velilik) olup 

buna „feâ fil-cem‟ denir. İki tür seyr-i ila‟llah vardır. 1. Seyr-i âfâkî, buna sulûk adı verilir. 2. Seyr-i enfüsî ki, 

buna da cezbe denir. Cebecioğlu, age., s. 565.  
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dairenin bundan sonraki yarısı yükselmek ile insan mertebesine varır. Ama hakikatte ve 

nefsü‟l-emrde
1074

 (olduğu-hâl-üzere-oluş) dairenin başına bakılsa insan mertebesinin 

inişlerin sonu olduğu açıktır. Cemad da unsurların içindekiler, toplu hâlleri ve mevalid-i 

selaseden (üç ana madde yani madenler, bitkiler ve hayvanlar) maden çeşitlerini içine alıp 

kararlaştırılmış düzen üzere inerek nebat mertebesine düşmüştür. Çünkü Hz. Mevlânâ 

terakki (yükselme) sözünü terk edip tenezzül (iniş) manasını kastettiğini “üftad” lafzıyla 

ima etmektedir.  

 ٝو ٗثاذ٠ چٕٞ تؽ٤ٞا٠ٗ كراق                                   

ٗثاذ٤ٜ٤ط ٣اق     ٗا ٓكَ ؼاٍ  

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde bazı sufilerin cemad mertebesinden öteyi seyrün-ilallah 

farz ettiklerini ifade ettikten sonra Hz. Mevlânâ‟nın seyrün-ilallahı insan mertebesinden 

başlattığını vurgulamaktadır. Şeyh Gâlib de Hz. Mevlânâ‟nın düşüncesini onaylamakta ve 

bunun başlangıcı cemad kabul edilse bazı insanların seyrün-ilallaha başlamamakla seyr-i 

sülukun yarıda kesileceği şeklinde bir açıklamada bulunmaktadır. (Salikin) ümitle seyr 

ederek hayvan mertebesine geldiğinde yolun zorluklarıyla kendini bütünüyle unutacağını, 

hatırında bir şey kalmayıp hayvaniyeti kendine başlangıç sayacağını söylemektedir. Şeyh 

Gâlib şerhin sonunda (okuyucuyu) bu ince fikirli düşüncelerden etkilenip batıl mezhebe 

sapmaması ve fıtratında olan kötülüğü ortaya çıkarmak için buluttan nem kapmaması 

hususlarında uyarmaktadır.    

 

Bosnavî Allah‟ın sıfatlarının o âleme düştüğü, tam bir tecelli gerçekleştiği, o âleme 

giren salikin farklı zevkler tattığı ve bu nedenle geldiği mertebeyi unuttuğu, gerçek bir 

kâmillikle Allah‟ın cemal sıfatını yansıttığı şeklindeki açıklamalarıyla bu beytin şerhini 

genişletmektedir.    

 تاو او ؼ٤ٞإ ٌٟٞ اٍٗا٤ُٗ 

 ٤ٌّٓك إٓ ـاُو٠ ًٚ قا٤ُٗ    

Şeyh Gâlib, Sivasî‟den farklı olarak beyitte hayvaniyet mertebesiyle nefs-i seb‟i ve 

nefs-i şehvanî, insaniyet yönünden de nefs-i melekînin kastedildiğini söylemektedir.   

 

                                                           
1074

 Nefsü‟l-emr: “Sözcük olarak „nefsu'1-emr‟ kısaca „kendinde‟ karşılığıyla çevrilebilir. Ama biraz daha 

uzun bir karşılık kullanmaktan kaçınılmazsa „olduğu-hâl-üzere-oluş‟, „olduğu-şekil-üzere-oluş‟ daha uygun 

bir karşı- lıktır. Gerçi burada bir „üstüne dönme‟, bir „tekrar‟ sözkonusudur, ancak bu zorunlu bir „üstüne 

dönüş‟tür, bir zarurî „teselsül‟dür, ama „bâtıl‟ bir teselsül değildir.” Recep Duran, “Nefsu'l-emr Risaleleri: 

Seyyid ġerif Cürcânî'nin Nefsu'l-emr ve Nefsu'l-emrle Hâric Arasındaki Fark Risalesi”, Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Araştırma Dergisi, Cilt XIV, Ankara 1992, s. 97.   
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Bosnavî beytin şerhinin sonunda salike daha yükseklere çıkmak için doğru yoldan 

gitmesi, melekler âlemine çıkıp Allah‟a yalvarması, sükût edip “layemut” olması, yüce 

zevkler tatması ve Allah‟a dost olması gibi hususlarda öğüt vermektedir.   

 ٛٔچ٤ٖ٘ اه٤ِْ ذا اه٤ِْ نكد 

 ذا ِك إً٘ٞ ػاهَ ٝ قاٗاٟ وكد                           

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde “Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık.” 

ayetini örnek vererek Allah‟ın yaratma sıfatı, insanın bununla şereflenip ilmullah ile âlim, 

iradetullah ile mürit olması ve diğer isim ve sıfatlarla Allah‟ın insanda tecelli etmesini 

anlatmaktadır. Kendisine hil‟at verilinceye dek pek çok seyr-i süluktan geçmeye 

muhtaçken insanın Allah‟ın kendisine sunulan şan ve ululuğu, gerçek sahibiyle 

karşılaştırmaya meyilli olması yanlıştır. Şeyh Gâlib, “Büyüklük benim abam (elbisem), 

izzet ise gömleğim (iç giysim)dir. Bunlardan herhangi biriyle benimle mücadeleye 

kalkışanın sırtını yere getiririm (perişan ederim).” hadisiyle büyüklükte Allah‟la boy 

ölçüşenlerin Allah‟ın öfkesine uğrayıp “Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.” kuyusuna 

düşeceğini de belirtmektedir.  

 

Cevrî akıllanmayı doğumdan bebekliğe, bebeklikten çocukluğa oradan da gençliğe 

geçiş olarak kapalı bir biçimde ifade etmektedir.  

 ـ٣ّٞرٖ ّٗ٘اـد ٤ٌٍٖٓ آق٠ٓ 

 او كى٠ٗٝ آٓك ٝ ِك قن ٠ًٔ    

Şeyh Gâlib, Attar‟dan bir kıt‟ayla şerhini özetlemiştir. Kıt‟anın anlamı şöyledir: 

“İnsanoğlunun ne tuhaf bir hâli var. Öyle ki, çok az bir şeyle oluştu ve çok az bir şeyle 

doğdu. Başlangıçta onu kendi eliyle yoğurdular, sonra onu yine şeytanın eline verdiler.”   

 

Bosnavî ise şerhin bir kısmında diğerleriyle aynı açıklamaları yapmakta sonrasında 

ise kişinin kendi aynası olması, kendisini görüp Allah‟ı hatırlaması ya da kendisinde 

Allah‟ı görmesi, Allah yolunda hareket ederek iki âlemde de güvende olması gibi 

hususlara değinmektedir.  

 اٟ ـ٘ي إٓ نا ًٚ ظإ ـٞق ِ٘اـد

 اٗكن آٖٓ ٌهٓكٟ هٕهٟ تٍاـد   

Şeyh Gâlib, İlmî Dede, Bosnavî ve Cevrî farklı bir hususa değinmemekle birlikte 

Bosnavî‟nin kâmil insan olmak, kendini bilmek ve şeriat ehlinden olup edeple yaşamak 

gibi konularda Allah‟tan ricada bulunduğu görülmektedir.  
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 ًهته٣ُ ٝ ـا٣ٚ ٓه قٌر٠ ٠ًٍ 

 ؼهتى تهان٣ُ ٝ ٓه تاِك ت٠ٍ  

Şeyh Gâlib, insan tabiatının karanlık bir tarafı olmasına rağmen Allah‟ın bir 

isminin “Nur” olduğunu ve ondan ümit kesmemek gerektiğini belirtmektedir.  

  پً چٞ اٖٛ ًهچٚ ذ٤هٙ ٠ٌِ٤ٛ

 ٤ٔو٠ِ ًٖ ٤ٔو٠ِ ًٖ ٤ٔو٠ِ                        

 Şeyh Gâlib, âlemde insan kadar değerli başka bir varlığın olmadığını, nuraniyetin 

insanın yaratılışında olup cilalanmaya muhtaç olduğunu terc-i bendinden şu meşhur beyitle 

açıklamaktadır:  

Hoçca bak zatına kim zübde-i „âlemsin sen 

       Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen
1075

  

 ذا قُد آ٤٣٘ٚ ًهقق په ٔٞن 

 اٗكن ٝ ٛه ٌٞ ٤ِٓؽ٠ ٤ٌْ ته 

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde öncelikle İran‟da aynanın çoğunlukla çelikten 

yapıldığını söylemektedir. Ayna gibi olan zatın cilaladığında gönül gibi bir ayna ortaya 

çıkacağını, bu gönülde ulvi, süfli resimlerin ve dünyevi, İlahî ilimlerin nakşedildiğini ifade 

etmektedir. Allah izzet ve saltanatı açık bir meydandır ve kalp o rütbelerde genişlemişken 

hem tevhidi hem de şirki kabul etmez. Yani tevhid etmek varken şirkle meşgul olmaz. 

Gümüş sineli görmek için duyguları temizlemek gerekir. Varlığımın su arkı, duygulardır. 

Bu nedenle ilk başta cila duygulara lazımdır. Çünkü onlar canın hizmetçileridir. 

Evliyaullah, duyguların değişmesini çeşitli biçimlerde açıklamışlardır. Şeyh Gâlib Hz. 

Mevlânâ‟nın buradaki incelemesini (benzetmesini) çok tuhaf bulduğunu da şerhine 

eklemektedir. 

ٚٔ ٌٝٞاي ت٤هٕٝ ًٖ و ًَٞ   پ٘ث

 ذاتٌِٞد آ٣ك او ًهقٕٝ ـهَٝ 

Şeyh Gâlib, kalbiyle duyamayan kişinin süfliden ulviye geçemeyeceğini belirttikten 

sonra “Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir.” ayetini örnek vererek sağırlığın dilsiz ve 

körlükten önde tutulduğunu vurgulamaktadır.   

 پاى ًٖ قٝ چّْ ]ن[ا او ٟٓٞ ػ٤ة 

ؿ٤ة          ذا تث٠٘٤ تاؽ ٌهٌٝرإ   

Şeyh Gâlib, mûyla kastedilenin insan tabiatı olduğunu söylemektedir. Şeyh Gâlib 

gözü ayıp kıllarından temizlemekle “başkalarının ayıplarına bakmamak” anlamının da 
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 Karabey ve diğerleri, age., s. 91 
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kastedildiğine değinmektedir. Yani Şeyh Gâlib beyti, hem kendi gözünü ayıplardan 

temizlemek hem de diğerlerinin ayıbını görmezden gelip gözünü temizlemek anlamında 

açıklamaktadır. Eksikliği kendi nefsinden başkasında görmemeyi başaran göz, gayb 

gelinlerini görebilmekle isteğine kavuşur.   

 قكغ ًٖ اوٓـى ٝاو ت٠٘٤ وًاّ 

ا٣ك قن ّٓاّ   ذاًٚ ن٣ػ هللا قن   

Şeyh Gâlib, İlmî Dede ve Bosnavî bu beytin şerhinde sembolik bir ifadeyle 

burnunu “nezleden” korumaktan bahsediyor. Bunun yanında Şeyh Gâlib, Allah‟ın 

kokusunu (Rihu‟llah) almanın seyr-i sülukta ona yakınlaşmak için gerekli olduğuna 

değinmektedir.  

ْ٘كَۀ ذٖ ناو پاٟ ظإ تٌٖ       ًُ  

 ذا ً٘ك ظٞالٕ ت٤ٌهق إ چٖٔ              

Şeyh Gâlib, bu beyitte dokunma duyusu hakkında bilgi vermektedir. Çimenle 

“gayb Servistan”ının kastedildiğine değinmektedir. Dokunmanın şehevani alakaları 

olmasıyla diğer duyulardan ayrıldığını, bu nedenle dokunmayı bırakmadıkça manevi 

hurilere el değmeyeceğini vurgulamaktadır. Ruhani zevkleri bilen himmet sahiplerinin 

suret Sumenat‟ının putlarına hiçbir yolla boyun eğmediğini belirtmiştir. Cenneti cennet-i 

hissiye ve cennet-i maneviye olarak ifade etmektedir. Cennet-i hissiye, kıyamet gününde 

mümin, evliya ve enbiyaya vadedilen ve çeşit çeşit nimetleri hisle görülen cennettir. 

Cennet-i maneviye ise latif duyguların çeşitlerinden sadece ruhun lezzet bulduğu ve ona 

kavuşmanın bedeni riyazetler ve iradi ölümle gerçekleştiği cennettir. İki şekilde de amaca 

ulaşmak için bedenin terk edilmesi gerekir. Yiğit olan imtihana dayanıp nefsini yok ederek 

beka durağına ulaşır.  

 ٓهؽ تا په٠ٓ پهق ذا آ٤ِإ 

رٍد اٟ ٓهقٓإ           ّٔ                پّه ٓهقّ ٛ

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde himmet lafzının 3 çeşit anlama geldiğine 

değinmektedir. Birincisine himmet-i tenbih (nasihat himmeti) derler. “Kalbin arındırılması 

iyilikle olur.” sözüyle açıklarlar. İkincisi himmet-i irade (arzu himmeti)dir. “Müridin kalp 

temizliğinin başlangıcıdır.” şeklinde ifade ederler. Üçüncüsü de himmet-i hakikiyyedir. 

“Himmetin (bir yerde) toplanması, ilhamların saflığına bağlıdır” diye bildirirler. Şeyh 

Gâlib bu beyitte kastedilen himmetin himmet-i irade olduğunu vurgulamaktadır.  Bu 

“Kalbin sadece Allah‟la meşgul olması ve onun arzusundan başka bir şey olmaması” 

demektir. Bu himmetin, dervişin isteğine ne kadar meyilli olduğunu, hangi mertebeye 
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varacağını ve seyr-i sülukunun sonucunu belirlediğine değinmektedir. Hatta Mevlevilikte 

bir derviş karar vermeye geldiğinde misafir edilip yolun zorlu hâlleri o rütbelerde dervişe 

sunulup iradi görünüşünü ölçerler. At sahibine göre yürür. Yani nefs bineği, himmete göre 

manevi durakları geçer. 

 تاواًه تاِك ٌل٤ك ٝت٠ ٗظ٤ه

َٓٞ تاِك ِك ؼو٤ه                             چٌٞٗٚ ٤ٔكَ     

Şeyh Gâlib, “Beyaz doğanın amacı nasıl turna avlamaksa insanın da amacı yüksek 

manevi arzuları öğrenmeye çalışmaktır.” şeklinde beyti özetlemektedir.   

  

Bosnavî beytin şerhinin sonlarına doğru Allah‟a nasıl yakınlaşılacağı, onun nasıl 

görüleceği, onu görenin himmetinin yüceliği, Allah‟tan başka her şeyle alakayı kesmekle 

ona ulaşılacağı gibi hususlara da değinmektedir.   

 ًه تٕٞنخ آق٠ٓ اٍٗإ تٞقٟ 

َٜ ٣ٌٍإ تٞقٟ   پً دمحم ظ  

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde insanın suretle değil Allah‟la alakalı kalbî duygusuyla 

insan olduğuna ve bunun hem akıl yoluyla hem de anlatılmak suretiyle bilindiğine 

değinmektedir.    

 چٚ و٣اٍٗرُ اوإ ٗوُ ٗلٞن 

ٗٞن        چٌٞٗٚ ظاُٗ ؿهم ِك قن تؽه        

Şeyh Gâlib, daha açık bir ifadeyle suretin değil mananın önemli olduğuna 

değinerek surete bakılmaması gerektiğini söylemektedir. Kötü suretle güzel mana bir araya 

geldiğinde mananın güzelliğinin galip geldiğini belirtmektedir.  

 پً تكاٌٗٚ ٔٞنخ ـٞب ٌٝٗٞ 

 تاـٕاٍ تك ٤ٗهوق ٣ي ذٍٞ       

Şeyh Gâlib, âlimlerce insanın kendisinin yapması gereken şeylerden ilkinin dinî 

hakikatleri düzeltmek şeklinde açıklandığını bunun da mana olduğunu ifade etmektedir. 

İkincisinin ahlakı temizlemek ve niyetleri düzeltmek olduğunu belirtip bunun da mana 

olduğunu söylemektedir. Üçüncü farzsa işlerin temizlenmesidir. Bu tasvirden şu anlaşılır: 

Şeriat, iki mana arasında bir suret tutup fıkıh meselelerine yalnızca vücut azalarının 

eylemleri hususunda kısaltılmış temel kitaplarda açıklanmıştır. Öyleyse şeriatı yalnız 

işlerin görünen suretinden ibaret sanmanın hata olduğunu ve işlerin suretine dair olana 

fıkıh ilmi denildiğini belirtmektedir. Şeriati bunlardan daha geniş bir biçimde açıklayıp 

Kur‟an-ı Kerim, sünnet ve ümmetin icma‟ı ile ispatlandığını dile getirmektedir. Şeyh 
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Gâlib, Kur‟an-ı Kerim‟de ve hadis-i şeriflerde geçen huylara dair emirler ve yasaklanmış 

şeyler toplansa ve açıklansa işler ve emirlere dair olandan daha fazla geleceğini 

söylemektedir. Ahlak kitaplarına ve tasavvuf imamlarının misk kokulu üstü kapalı 

sözlerine bakılsa bu durumun anlaşılacağını öngörmektedir.  

 ٖٓ ٗك٣كّ قن ظٜإ ظٍد ٝ ظٞ 

 ٤ٛط ا٤ِّٛد تٚ او ـٟٞ ٌٗٞ      

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde Hz. Muhammed‟in insanlara güzel bir örnek olduğunu 

söylemiş, Allah‟ı sevenlerin ona uyması gerektiğini bir hadis-i şerifle ifade etmiş ve 

amellerin kıymetinin niyetlerle anlaşıldığını vurgulamıştır.  

ونٌد                                    ه٤ٔد ٤ٔٛإ ٝ ٤ًٍٚ او       

           ت٠ ونٟ ٤ٔٛإ ٝ ٤ًٍٚ اترهٌد                  

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde farklı olarak amellere değer katan şeyin temiz niyet 

olduğunu, dolayısıyla da niyetsiz amelin ruhsuz kalarak ölü hükmünde olduğunu 

söylemektedir 

 ٛٔچ٘اٌٗٚ هكن ذٖ او ظإ تٞق 

 هكن ظإ او پهذٞ نؼٔإ تٞق 

Şeyh Gâlib, bu beyitte Allah‟ın isimlerinden “Rahman”ın zikr edilmesinde 

bilirkişiye tam bir müjde olduğuna değinmektedir. Şey Gâlib, Sivasî‟nin şerhinde 

bahsettiği “canın diriliği”ni, kendinde Allah‟ın ışığının olmasıyla ilişkilendirmektedir.  

 ًهتكٟ ظإ وٗكٙ ت٠ پهذٞ ًٕ٘ٞ

 ٤ٛط ًلر٠ ًاكه ا ٗها ٤ّٓرٕٞ      

Şeyh Gâlib, Sivasî‟ye ek olarak rahman olan Allah‟tan sağ olunması gerektiğine 

zalim olan Allah‟tan ya da intikam alan Allah‟tan zinde olmanın kabul olunmadığına 

değinmektedir. Ölü bedende bir varlığın ruhu adında bir ruh olduğunu, ölü bedenin nefisle 

değil Allah‟la var olduğunu ve Allah‟ın isimleri bilinse bu konuyu incelemenin zihinde 

canlanacağını ve kolaylaşacağını belirtmektedir.  

 ٓـى ٗـىٟ ق انق آـه آق٠ٓ 

               ق٣٠ٌٓك٠ٓ اٗها ِٚة ًٖ وإ        

Şeyh Gâlib, beytin açıklamasında müminde rahman olan Allah‟ın ışığının hem 

düşüncede hem de fiilen ortaya çıktığına, kâfirde ise sadece düşüncede ortaya çıktığına 

değinmektedir. Kâfirlerin içten ve dıştan hem düşüncede hem fiilde terbiye edicisi yoldan 

çıkarıcı ismi olsa da içte/batında rahman isminin etkisi diğerlerine üstün gelmektedir. 

Kâfirlerde zahir, batın, eylem yoldan çıkarıcı isminin içinde yer alırken sadece düşünce 
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rahman isminin içindedir. Müminlerde ise dört kısım da rahman isminindir. Bu ism-i 

rahmanın güç ve dereceleri olup düşünceden eyleme batından zahire etkisi çok ya da az 

olmakla pek çok derecede görünmüştür. Veliler, peygamberler, salihler, ibadet edenler ve 

günahkârlar faydalanmışlardır. Şeyh Gâlib bunların yanında yüce himmetli kişinin rahman 

ismine ulaşması ve derecesine göre faydalanması gerekliliğini de dile getirmektedir.  

 

Bosnavî, kalıp ayrıysa bile onda kalp bulunması, suret ayrıysa da seyr-i sülukun 

canda olması gerektiğini şerhin son mısralarında ifade etmektedir.    

ٚٔ ػٔه ـ٣ُٞ ذٞ ًه٤ٌٚ ًهقٟ ٗآ  

 ذٞتٚ ًٖ واٜٗا ًٚ ًه قٌد ذٞپ٤ُ 

Şeyh Gâlib, beytin açıklamasında tövbenin ibadet eden kişinin mertebesine göre 

farklılık arz ettiğini söylemektedir. Beyitte bahsi geçen tövbe müminin tövbesidir. Onlara 

göre tövbe uyuşmazlıktan uygunluğa geri dönmektir. Rücu‟ hâlindeyken alçaklığı terk 

etmek gerekliliği utançtandır. Tövbede günaha dönmemek üzere niyetlenmenin evliyalar 

arasında tövbenin temelini oluşturmadığı, mutasavvıflarca da temel kabul edilmediğini ve 

bunun yemine benzediğini ifade etmektedir. Bu kısımdan sonra niyet ve yemin arasında 

fark olup olmadığını tartışmaktadır. Şeyh Gâlib‟e göre kelimenin söylenişine ait fark 

ortadan kaldırıldığında manada birleşirler.  

تكٙ آب ؼ٤اخ  ػٔهذهات٤ؿ   

 ذا قنـد ػٔه ًهقق تا ٗثاخ                

Şeyh Gâlib, kaybolan (zamanı) bulmaya gücün olmadığında o işin Allah‟a kaldığını 

ve o yaparsa da kendi minnetinden bağışladığını ifade etmektedir. İbadet azabı ona 

bakıldığında azından daha azdır.  

 

İlmî Dede, tövbeden başka zikre de değinmektedir. Ayrıca tövbe ve zikirle 

yaptıklarından pişmanlık duyanların cennette güzel makamlara erişip cennet ehliyle 

gönlünü şenlendireceğini; aksini yapıp Allah‟ın emirlerinden çıkan ve vaktini tövbeden 

başka şeylere ayıranların da ahirette pişmanlık duyacaklarını ve cennete girenlere bakıp 

ümitsizliğe kapılacaklarını belirtmektedir.  

 ٤ٌّٔىاذرها ٓثكٍّ ًهق ؼن 

  ذا ٛٔٚ ٚاػد ِٞ]ٕ[ق إٓ ٌثن                  

Şeyh Gâlib, Allah‟ın çeşitli ihsanlarından haberdar olup hala günahkâr olmaya 

devam edip bunlara tövbe etmemenin rezillik olduğundan da bahsetmektedir.  
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 ذٞتٚ آ]ن[٣ك ٝ ـكا ذٞتٚ پى٣ه

 آه اٝ ٤ًه٣ك اٝ ٗؼْ اال٤ٓه  

Şeyh Gâlib, Sivasî‟nin açıklamalarına ek olarak hem günahların affında hem de 

güzel isteklere ulaşmada tövbenin önemine değinmektedir.  

 

İlmî Dede, Allah‟ın kulunun isyankâr ve günahkâr olmasını istemediğinden 

bahsettikten sonra Allah‟ın yüce makamlarını görenlerden olmak ve Rahman olan Allah‟ın 

izniyle ebedî beka bulmak için tövbe etmek gerektiğinden söz etmektedir.  

 

  Bosnavî, hedefin Allah‟a ulaşmak olması gerektiğini, bunu bilmeyenin ahmak 

olduğunu, Allah‟ı talep etmeyenin her türlü günahı işleyebileceğini ifade etmektedir.  

 ٓهًة ذٞتٚ ػعا٣ة ٓهًثٍد

 ته كِي ذانق ت٤ي ُؽظٚ و٣ٍد  

Şeyh Gâlib, tövbenin hem günahtan kurtulmak hem de sevaba nail olmak üzere iki 

adet yararı olduğuna değinmektedir. Yalnız “tövbe” demekle değil korku ve ümit arasında 

hayret berzahına düşüp ah ve inlemelerle tövbe etmek gerektiğini de ifade etmektedir.  

 چٕٞ ته انٗك او پ٤ّٔا٠ٗ ا٤ٖٗ 

 ػهَ ُهوق او ا٤ٖٗ أُمٗث٤ٖ    

Bosnavî, kalbin pislikten gözyaşıyla arınacağını, ağlayan insanın teninin Hz. İsa‟ya 

benzeyeceğini ve sonunda Allah‟ın huzurunda onun hakikatine vasıl olacağını ifade 

etmektedir.  

 وانٟ ٝ ًه٣ٚ هٟٞ ٌهٓا٣ٚ اٌد

َّ ٝهٟٞ ذهقا٣ ٚ اٌد   نؼٔد ً  

Şeyh Gâlib, özetle Allah‟ın sırlarına inleme ve ağlamayla ulaşılabileceğinden, 

ağlamaların en tuhafının gençlerin ağlaması olduğundan, Allah‟ın yaşlıları 

ağlatmadığından ve Allah‟ın sırlarına ortak etmek için önce ağlatıp sonra lütfettiğinden söz 

etmektedir.   

 

Bosnavî, alçak gönüllülerin görünüşte vezir gibi içlerinde kendilerini hor ve hakir 

tuttuklarına değinip böyle olmakla göğün dokuzuncu katına çıktıklarını söylemektedir. Bu 

durum onların görünüşlerinin alçak, manalarının yüce olmasındandır.  

     ًلد ٤ُٝثٌٞا ًص٤ها ًَٞ قان 

       ذا ته٣ىق ٤ِه كَٙ ًهقًان              
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Şeyh Gâlib, beytin şerhinde şöyle bir açıklamada bulunmaktadır: Çoğu tefsir ehli 

“Az gülsünler, çok ağlasınlar.” ayetindeki “az” kelimesine “hiç” manası vererek bu ayetin 

kâfirler hakkında olduğunu söylemişler; bazıları da müminleri de içine aldığını 

belirtmişlerdir. Mutasavvıflar ise kâfirleri tevhid ehli ile değiştirip tevhid ehline göre ayeti 

ümitsizliği terk, himmeti kabul etmek manasıyla açıklamaktadırlar. Tevhid ehline kâfirler 

demeleri “Vuslata yaklaşmanın sebebi nedir?” sorusuna “Salikin hakiki küfürle itham 

edilmesidir.” cevabını verenler içindir. Bunlara göre gülmeyi gerektiren bastı terk, 

ağlamayı gerektiren kabzı kabul etmeleri İlahî feyzlere ulaşmaya aşırı istekli 

oluşlarındandır. “Allah onları sever onlar da Allah‟ı severler.” benzeri karşılıklılık Allah‟ın 

ilminde sonsuzdur. Kısacası hayret sebebi olmakla bu kadarıyla yetinildi. Sonsuz İlahî 

feyzler olmakla her himmetten bir çeşit feyzin ortaya çıkacağı bellidir.     

ه ٛهڭه٣ٚ او٣هاـ٘كٙ ا٣ٍد آـ  

   ٓهق آـهت٤ٖ ٓثانى ت٘كٙ ا٣ٍد 

Bosnavî, ahire (sonuna) bakmanın gerekliliğini ahere (diğerine) bakmamakla ifade 

etmektedir. Diğer şeylere bakanların hayvan gönüllü ve eşekten daha kötü olduğuna 

değinirken sonuna bakanların hem insan hem de mübarek kul olduğunu belirtmektedir.  

   تاَ چٕٞ قٝالب ٛهقّ چّْ ذه

            ذاو ٔؽٖ ظإ تهن٣ٝك ـٙه          

Şeyh Gâlib, beyitte Hz. Hızır‟a “yeşillik” anlamındaki bu ismin verilmesinin geçtiği 

yerleri yeşerttiği için olduğuna değinmektedir. Şeyh Gâlib, talep edilen şeye ulaşmak için 

sadece ağlayarak istemenin yeterli olmayacağına, ezeli bir lütfun da olması gerektiğine 

değinmektedir.  

 

İlmî Dede, canın parlaklığı, rahatlığı ve bekasının Allah‟ın nuruyla vasıflanıp onun 

eziyeti ile ayakta kalmakla gerçekleşeceğine değinmektedir. Önceleri nefs-i emmarede 

kalanların bu vasıflarını değiştirip hamd sıfatını kazanıp İlahî aşka düştüklerini ve Allah‟ın 

huzurundan bir an bile ayrılmayıp (onun denizinde balık olarak) on sekiz bin âleme feyz 

dağıttıklarını anlatmaktadır.  

      ٤ٛط ً٘كّ ًانٟ ٝظٞ ته قٛك

 ق٣كٙٔ ا ٌث٠ ًٚ ًّهٙ ـه قٛك             

Şeyh Gâlib, kişinin yaptıkları iyiyse de kötüyse de karşılığının hak ettiği şey 

olacağını ifade ederken Allah‟ın mükemmel adaletinden (adalet-i mahza) bahsetmektedir.  
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 اٟ ـ٘ي اٌٗٞ ظٜاقٟ ٤ٌٓ٘ك

   تهتكٕ وظهٝ قاقٟ ٤ٌٓ٘ك          

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde nefisle savaşacak olan şeyin yine nefis olduğuna, 

savaşılacak şehvetli nefsin insani nefis olduğuna, bedende gerçekleşen bu savaşın kimseler 

tarafından duyulmadığına ve gayretin “tevekkül”e
1076

 zararı olmaması nedeniyle nefsi 

yenme çabasından vazgeçmemek gerektiğine değinmektedir.  

   ًهذًَٞ ٠ٌ٘٤ٓ لن ًانًٖ 

 ًّد ًٖ پً ذ٤ٌٚ ته ظثّانًٖ             

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde çaba ve tevekkülü karşılaştırmaktadır. Çabanın 

sebepleri göstermek olduğunu, sebep olanı inkâr etmek olmadığını söylemektedir. 

Tevekkülün ise sebep olanı göstermek olduğunu ifade ettikten sonra sonra bir başka 

deyişle sebepleri inkâr etmek olmadığını vurgulamaktadır. Fakat sebeplere bakıldığında 

mevcut birkaç usule değinmektedir. Bunların biri sebep olanı inkâr etmektir ve bu da 

safi/mutlak küfürdür. Biri de fiilî sebep olana bağlamaktır. Sebeplerle birlikte bu, 

mütekellimînlerin
1077

 yoludur. Biri de fiilî sebeplerin de ötesinde sebep olana bağlamaktır. 

Bu, muhakkıklar yoludur ve sebep olanın yanında kesin ve meşru‟ (geçerli) yoldur. 

Tevekkül ise sadece bu hâli öğrenmenin başıdır. Bu (çaba) tevekkülden yüksek bir 

tevekküldür.      

Bosnavî,  beytin şerhinin son beyitlerinde önce çaba gösterilip sonra da tevekkül 

edilmezse işlerin karışıp bozulacağını belirtmektedir.   

 ظٜك ٤ٌٖٓ ذا ذٞا٠ٗ اٟ ٤ًا

   ا ٝاٗث٤اقن ٚه٣ن اٗث٤ا ا٤ُٝ            

Şeyh Gâlib, Sivasî‟den farklı olarak irade konusunda mütekellimlerin meselenin iç 

yüzüne vakıf olduğunu söyleyip iradenin tarikatlarca nasıl değerlendirildiğine 

değinmektedir. Cebriyye, iradeye bütünüyle karşıt olan, Kaderiyye ve Mu‟tezile iradenin 

ispatında Allah yolundan sakınan, Maturidiyye cüz‟i iradeyi bilinen yol üzere bildiren ve 

Eş‟ariyye ise iradeyi cebr-i mutavassıt yani “İnsanın kazandığı iyilik ve fenalık 

kendisinedir.” şeklinde ifade edendir. Ama mutasavvıflar Maturidiyye‟nin cüz‟i iradesi 
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 Tevekkül: Tevekkül tasavvufta bir makam ve hâl olarak kabul edilir. Sufiler tevekkülün birçok çeşidi ve 

mertebesinden bahsetmişlerdir. Onların tevekküle dair tanımları bu çeşit ve mertebelerle ilgilidir. Cüneyd-i 

Bağdâdî‟nin, “Tevekkül kalbin Allah Teâlâ‟ya itimat etmesidir” şeklindeki ifadesi tevekkülün genel bir 

tarifidir (Serrâc, s. 79). Ebû Nasr es-Serrâc ve Hâce Abdullah-ı Herevî gibi sufiler tevekkülün biri bütün 

müminleri kapsayan (avam), diğeri müminlerden özel bir zümreyle ilgili olan (havas), üçüncüsü çok özel bir 

zümreye özgü bulunan (ehassü‟l-havas) üç mertebesinden söz eder. Uludağ, “Tevekkül”, Türkiye Diyanet 

Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 41. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2012, s. 3.   
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 Mütekellimîn: İslâmî ilimlerle meşgul olanlar, ilm-i kelâm âlimleri. Devellioğlu, age., s. 772.  
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üzerinde durmaktadırlar. Buna göre kul bu iradeyi ahiretle ilgili işlerde kullanmakla ve 

dünyevi işlerde iradeye bağlı işlerini terk edip (Allah‟a) tevekkülle yükümlüdür. Çünkü 

(iradeyi) terk de sakınmanın kolaylığıyla iradi eylemlerden olduğu için hem iradeyle iş 

yapmak hem de iradeyle işi terk etmek iradeyle bağlantılıdır. Ahiretle ilgili işlerde iradeyle 

iş yapmanın emredilmesine “Bilirsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey 

yoktur.” anlamındaki ayeti gibi ayet ve hadisler delildir. Dünyayla ilgili işlerde iradeye 

bağlı işlerin terk edilmesi ve Allah‟a tevekkülün gerektiğine de “Senden rızık istemiyoruz; 

(aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir.” anlamındaki ayet gibi ayet ve 

hadisler delildir. İbn Ataullah el-Üsküdar Füsûsü‟l-Hikem‟de şöyle buyururlar: Dünyevi 

işlerle anlatılmak istenen, sevap olmayıp sadece cisim ve cismanilikle alakası olan her 

şeydir. “Aile efradının geçimi için hırs ve ticaret (meşrudur).” Ve onun benzeri iyi niyetli 

amellerle olursa ahiretle ilgili işlerdendir ve kötü niyetli amellerden olursa dünyevi 

işlerdendir. Bunun gereği olarak bahsi geçen ameller benzerinde iyi niyetle amel etmek 

vacibtir ve tevekkül yapılması beğenilen iştir (fakat) lazım değildir. Kötü niyeti terk 

etmede vacib ve tevekkül lazımdır. Çünkü “…İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin 

zaman da artık Allah‟a dayanıp güven…” ayetinde istişare ve gayretten sonra gelen 

tevekkül zafer ve zaferin yokluğu hususuyla ilgili olup nefis için gerekli değildir. Gerekli 

olmayış dost edinme yokluğunu gerektirmeyip tevekküle yakın olan iyi amellerin 

mükemmel olmasına zarar vermez. Gerçeği araştıran âlimler (ulema-i muhakkıkin) 

yiyecek, içecek ve mallar vb. rızkı rızk-ı suri (surete ait rızk) ve Allah‟la ilgili ilimler gibi 

rızıkları rızk-ı manevi olarak adlandırıp rızkı iki kısma ayırmışlardır. Bunların manası 

şudur ki suretle ilgili rızıkta Allah kefil olup hırs ve talepten men edilmişken manevi rızık 

talebinde emir ve tekrarlama buyurulup hadiste “ Çin‟de bile olsa ilmi isteyiniz…” 

bildirilmiştir. İşte gayret ve iradeyi kullanma yeri bu makamdır.   

 ًاكهّ ٖٓ ًهو٣إ ًهقٌد ًً

     قننٙ ا٣ٔإ ٝٚاػد ٣ٌ٘لً    

Şeyh Gâlib, beytin açıklamasında bir işin hayır ya da şer olsun kaybolmayacağını 

belirtmektedir. “Kâfirim ben” yemininin “ta‟liku‟l-muhal bi‟l-muhal” sanatına yakın bir 

örnek olduğunu ifade etmektedir. İllet-i tâmme
1078

, (bir şeyin meydana gelmesi için 

gereken bütün şartların eksiksiz olarak bulunması) ma‟lulden ayrılmaz. Belki de illet-i 
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 İllet-i tâmme: “Bağımsız illet de denilen tam illet, bir nesnenin mahiyeti ve varlığı için muhtaç olduğu ya 

da basit nesneler söz konusu olduğunda, basit nesnenin sadece varlığında kendisine ihtiyaç duyduğu şeyler 

toplamıdır. Bunun anlamı, tam illetin bileşik bir varlık olması değil, onun malülde illiyetini 

gerçekleştirmesinden sonra malülün artık, herhangi bir şeye ihtiyaç duymamasıdır.” Adıgüzel, agm., s. 157-

177. 
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nakısa (bir şeyin meydana gelmesi için gereken bütün şartların eksik olması) da çoğunlukla 

ma‟lulünden ayrılmaz.  

 ٌ٘ي تهآٖٛ وٟٝ اذُ تعٍد

ٗا قنٌد ا٣ٖ ٗثاِك ٝن شثاِك             

Şeyh Gâlib, surete dair ameller ve manevi ameller bahsine değinip manevi 

amellerin Allah‟a dair emirlerde kararlaştırılmış olan ameller, sözler ve hâller olduğuna 

değinmekte ve bunların, talibi kurtuluşa erdireceğini ifade etmektedir.  

 چٕٞ قنٓؼ٠٘ و٠ٗ تاوخ ً٘٘ك

  پّه كٌهخ وٕ ًٚ ِٜثاوخ ً٘٘ك              

Şeyh Gâlib, Sivasî‟ye ek olarak Allah‟ın kapılarını açmak için farklı yolların 

olduğunu ifade etmektedir. Allah‟ın sınırlarını aşmadan düşünenlerin arzusuyla manayı, 

duyanların arzusuyla duyulanları, görenlerin arzusuyla görülenleri anlamaya çalışanlara 

kapıların açılacağını vurgulamaktadır.  

      چٕٞ ِٚة ًهقٟ تعك ا٣ك ٗظه 

         ظك ـطا ٌٗ٘ك چ٤ٖ٘ آ٣ك ـثه                 

Bosnavî, diğer şarihlerin söylediklerine ek olarak maksada ulaşmanın sonucunda 

aşıkla maşuğun, gizliyle görünenin ve bulunanın, istenilen şey olduğuna yani kişinin 

Allah‟ta kendisini bulduğuna değinmektedir.  

 چٕٞ وچا٠ٛ ٠ٌ٘٤ٓ ٛه نٝوـاى

آب پاى ػاهثد ا ٗكن ن٠ٌ تا      

Şeyh Gâlib, kelimelerin işaret ettiği manaya değinerek Sivasî‟nin söylediklerini 

beden ve can bağlamında ifade etmektedir. Kişinin beden toprağını can yolundan 

temizlemesini mana suyuna ulaşmaya benzetmektedir. Suyun toprağın altında olmasını 

canın bedenin içinde olmasıyla eşleştirmektedir.   

 

Bosnavî de Şeyh Gâlib‟in söylediklerini daha açık bir şekilde beden perdesinin 

ortadan kalkmasıyla canın içindeki mananın açığa çıkması ve Allah‟a yakınlaşma şeklinde 

açıklamaktadır.  

    ًلد پ٤ـٔثه ًٚ چٕٞ ًٞپ٠ قنٟ 

   ػاهثد وإ قنتهٕٝ آ٣ك ٌهٟ    

Bosnavî, beytin şerhinde gönlünün (Anka‟nın) kişiyi yüce makamlara çıkaracağına, 

gönül zevkinin yüce cennetler zevkini tattıracağına ve gönül arzusunun sevgilinin 

güzelliğinin arzusuna benzediğine değinmektedir.  
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  قن ِٚة وٕ قأىٔا ذٞٛه قٝ قٌد 

       ًٚ ِٚة قن ناٙ ٤ٌٗٞ نٛثهٌد              

Şeyh Gâlib, Sivasî‟den ve diğer şarihlerden farklı olarak Allah‟ı isteyen birinin 

mahrum kalmayacağına, arzu kılavuzunun ona eşlik edip amacına ulaştıracağına 

değinmektedir. İsteğinin arkasından gidenlere doğruluk Hızr‟ının yetişeceğini ve yol 

gösterenleri soruşturanlara doğruluğu gösteren ismiyle Allah‟ın yardım edeceğini 

belirtmektedir.  

   ًٚ تٌلد ٝڭٚ تفا٠ِٞٓ ٝڭٚ 

    تٟٞ ًهقٕ ڭ٤هٛهٌٞتٟٞ ِٚ                

Şeyh Gâlib, meded kapıları açıldığında alçak ve yüksek olmak üzere seçilecek 

yollar olduğuna değinmektedir. “Sır ehli sabahleyin tespih ve temhid eder” müjdesinin 

durup dinlenmeden yürüyenler için söylendiğinin ve “Toz, kalkınca görülür.” farklılığının 

istek yolunun toprağa bulanmışını temizlemek için olduğunun anlaşılacağını 

söylemektedir.  

 ٤ٖٛ ٓىٕ ذٞاو ٓال٠ُ آٙ ٌهق

     قنق ظٞ ٝقنق ظٞ ٝقنق ٝقنق         

Şeyh Gâlib, bu beyitte ek olarak liderlik ve zenginliği terk edip gayret etmenin 

gerekliliğini vurgulamaktadır.  

 اٗكن٣ٖ نٙ ٠ٓ ذهاَ ٠ٓٝ ـهاَ

        ذا قّ اـه ق٠ٓ كانؽ ٓثاَ     

Şeyh Gâlib, boş durmaktansa Allah yoluna ulaştıracak bir işle meşgul olmanın daha 

iyi olacağına değinmektedir. Şeyh Gâlib‟e göre ilk önce dostluğuna güvenilecek bir yol 

arkadaşı (pir) bulmak gerekmektedir.  

  ٛٔه٠ٛ ناظٞ ًٚ وٝ ٣ات٠ ٓكق        

ْٛ قنق ظٞ ٣ات٠ اؼكٛٔكّ ٝ     

  Şeyh Gâlib de Sivasî‟ye ek olarak mürşit olanı seçmenin zorluğu, samimi dostu 

anlamanın kolaylığına değinmektedir.  

 

İlmî Dede, tersi bir ifadeyle aynı durumu şu şekilde de ifade etmiştir: Nefsinin 

heveslerine uyan bir yoldaş, kişiyi cehennemin dibine çeker, gaflet perdeleriyle etrafını 

kuşatır ve işini bozmaya yöneltir. 

 ٤ُي ٛه ًٔهاٙ نا ٛٔهٙ ٓكإ

 ؿاكالٕ ٝ ـلرٚ نا اڭٚ ٓكإ  
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Şeyh Gâlib, gerçek aşığın gözüne uyku girmediğine ve aşığın aşık olduğunun 

gözyaşından anlaşıldığına değinmektedir. Kişide bu özellikler yoksa o kişiyle yoldaş 

olunmaması gerektiğini belirtmektedir.      

       غير پير استاد وسرلشكر مباد

رشاد پيركردون نى ولى پير    

Bosnavî, diğerlerinden farklı olarak talibin bir piri üstad seçmesi durumunda o pir 

gibi bir pir olup etrafına inciler saçacağına ve kendi gibi pirler yetiştireceğine 

değinmektedir.  

    پ٤هنا تٌى٣ٖ ًٚ ت٠ پ٤ه ا٣ٖ ٌله

ه      ٍٛد تً په اكد ٝـٞف ٝ ـط            

Bosnavî, beytin şerhini talibe yolun zorluğundan korkup kaçmaması, amacına 

ulaşmak için çaba göstermesi ve aşkla yolculuk etmesi gibi hususlarda öğüt vererek 

bitirmektedir.  

 إٓ ن٠ٛ ًٚ تانٛا ذٞ نكرٚ

  ٔٚ             ت٠ هالٝوٟ قنإ آِلر

Bosnavî, diğer şarihlerin açıklamalarını genişleterek kişiye kılavuzluk edecek 

kimsenin mürşid-i kâmil olmasının Allah‟a ulaştıran zor yolu kolaylaştıracağına 

değinmektedir.  

 

Cevrî de Allah yoluna kılavuzsuz gitmeyi akılla yolculuk yapmak olarak açıkça 

ifade etmektedir.   

ٚٔ اٝ ته ذٞ ًٍٞ     ًهٗثاِك ٌا٣

         تً ذها ٌه ًّرٚ قانق تاٗي ؿٍٞ                                        

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde gulun (hortlak veya cin) varlığı ya da yokluğunun 

ispatlanmasına gerek olmadığına da değinerek benzetme ve araştırmayla amacın 

kılavuzsuz yola çıkanın türlü türlü hatalar yapacağını göstermek olduğunu ifade 

etmektedir. Bunu anlatırken de bazı şarihlerin “gul”u açıklama çabalarını eleştirmekte ve 

bunun gereksizliğini belirtmektedir.  

 ٛهًٚ قننٙ ت٠ هالٝوٟ نٝق

         ٛهقٝ نٝوٟ ناٙ ٔك ٌاُٚ ِٞق          

Şeyh Gâlib, kılavuzları olmadığı için İsrailoğullarının Tih Çölü‟nde kırk sene 

başları dönüp yollarını şaşırdıkları örneğiyle konuyu daha açık bir biçimde ifade 

etmektedir.  
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 اِٚة اُكّن اـ٠ ٌٝٛ إُكف

   ٝاِٚة اُلٖ ٖٓ أؽاب اُؽهف           

Şeyh Gâlib, daha önce söylediği gibi kolayı varken zoru başarmaya çalışan 

talebenin bir pire ihtiyaç duyacağını dile getirmektedir.     

٤إ ظإ ّٗإٜٓٓه پاًإ قن ٓ  

 قٍ ٓكٙ ااّل تٜٔه قُفِٞإ    

Şeyh Gâlib, beyitte temizlerle kastedilenin veliler, takva ve kemal sahibi kişiler 

olduğunu ifade etmekte ve eşkiyaya sevgi duyanın eşkiyadan, evliyaya sevgi duyanın 

evliyadan sayılması gerektiğini belirtmektedir.  

 ٛهًٚ ـٞاٛك ْٛ ٠ّّٗ ـك]ا[

٤ّٗ٘ك قن ؼٙٞن ا٤ُٝا ذا     

Şeyh Gâlib, evliyalar görüldüğünde Allah‟ın akla geldiğini ifade ederken Allah‟ı 

zikretmeye sebep olan iki çeşit mana olduğuna değinmektedir. Sebeplerden biri evliyalarda 

fevkalade hadiselerin meydana gelmesidir. Diğeri ise evliyanın yoksulluğa, horluğa ve 

belalara tahammül etmesidir. Kâmillerin çoğu da ikinci manayı tercih etmektedir.   

 

Bosnavî, tasavvuf ehlinin iki türlü; birinin cahil diğerinin bilgili olduğunu 

söyledikten sonra bilgili olanın kendisini Allah‟a ve Allah‟ı kendisine yaklaştıracağına 

değinmektedir.  

 ؼٙٞن ا٤ُٝا ًه ٠ٌٍِٗ

    ذٞٛال٠ً واٌٗٚ ظىٔى٠ ٠ٗ ٠ًِ             

Şeyh Gâlib, konuyu özetleyerek müridin şeyhinden ayrılması durumunda nefsine 

yenik düşüp görünüşte ve manevi olarak işlerini yapamayacağını, mertebeleri 

aşamayacağını ve amacına erişemeyeceğini ifade etmektedir.           

      چٕٞ ]ِٟٞ[ قٝن او ؼٙٞن ا٤ُٝا

ٚٔ قٝن او ـكا                    قن ؼو٤ود ًّر

Şeyh Gâlib, beyitte bahsedilen Allah‟a yakınlık ve uzaklıkla onun rızasına yakınlık 

ve rızasından uzaklığın kastedildiğini söylemektedir.    

    ْٛ ٠٘٤ّٗ اَٛ ٓؼ٠٘ تاَ ذا   

 ْٛ ػطا ٣ات٠ ٝ ْٛ تاَ كرا                    

Şeyh Gâlib, Sivasî‟ye paralel bir görüş bildirirken ruh sahibi olanın mana ehli 

olduğuna ve müridin manevi hayatını isteğiyle elde ettiğine değinmektedir.  
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ت٠ ـالفظإ ت٠ ٓؼ٠٘ قن٣ٖ ذٖ            

      ٍٛد ٛٔچٕٞ ذ٤ؾ چٞپ٤ٖ قنؿالف            

Bosnavî, bu beytin açıklamasında farklı olarak canı eğer kılıç gibi keskinse nefsiyle 

savaş vermesini ve çaba, aşk, ibadet, oruç gibi vasıflarla nefsini yenmesini ve uykuya 

yenik düşmemesini öğütlemektedir.  

     ذا ؿالف اٗكن تٞق تا ه٤ٔد اٌد

     چٕٞ تهٕٝ ِك ٌٞـرٖ نا اُد اٌد               

Şeyh Gâlib şerhinde mana ehline de değinmektedir. Evliyaların ruhlarının iki 

âlemde de tasarruf ehli olduklarını, bunların ruhları açığa çıktığında daha büyük fayda 

edeceklerini iki beyitle açıklamaktadır. “Gönül sahiplerinin himmeti öldükten sonra daha 

fazla olur. Gemi sahile varınca onun değerli eşyası yağmalanır.” anlamındaki bir beyitle de 

her şeyden arındırılmış ruhların (ruh-ı mücerred) kulların mühim şeylerinin tedbirine izni 

olduğunu “İş düzenlere andolsun” ayetiyle desteklemektedir. Şeyh Gâlib, bağımlı ruhların 

(ruh-ı mukayyed), bu yüksek dereceyi elde edemedikleri için göğün yükseklerine 

yaklaşamayıp ızdırap dolu dünya ve ahiret arasında kaldıklarını ve şefaate hazırlanırken 

alakasız gidişleriyle alışılmış bayrağın dalgalanmasını kabul etmemelerinin 

cezalandırılmalarına yol açtığını ifade etmektedir.  

 

İlmî Dede, ecel kabzasıyla kudret eli (Allah) ve ölüm meleğinin (Azrail) 

kastedildiğini ifade etmektedir.  

 ذ٤ؾ چٞپ٤ٖ نا ٓثه قنًانوان

 تٌ٘ه اٍٝ ذا ٗڭهقق ًانوان   

Şeyh Gâlib‟e göre hakikatte canın özünün tevhid kılıcıyla kesilmesi daha iyidir. 

Aksi halde terbiye edenin bakışından bir an ayrılmamanın durumuna daha uygun olduğunu 

ifade etmektedir.   

   

Cevrî‟ye göre nefse karşı savaş kazanmak isteyen kişi, kılıcını elmastan yapar, 

manasız cana güvenmez ve sözünün eriyse de inat etmeden bu nasihati tutarmış.  

           ًهتٞق چٞپ٤ٖ تهٝ ق٣ٌه ِٚة

     قن تٞق أُاي پ٤ُ آ ٣ا ٚهب

Şeyh Gâlib, çocuk avutmak için olan kılıçlardan (tahtadan/oyuncak) bir kılıca sahip 

olanın kılıcı değiştirmesi gerektiğini açıklarken bereket ve bolluk sahibi Allah‟ta cimrilik 
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olmadığını ifade etmektedir. Bunun yanında evliyaların kalplerinin hazinelerinde altınların 

suretlerini değiştirmek için gerekli olan kimya-yı saadetin çok olduğunu ifade etmektedir. 

  

İlmî Dede, canın manasız olmaktan kurtarılıp terbiye edilmesini “hane-i kesb” 

olarak ifade etmektedir.  

ٚٔ ا٤ُٝاٌد    ٣ؾ قن وّناق ـاٗ

 ق٣كٕ ا٣ّإ ِٔا نا ٤ٔ٤ًاٌد

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde evliyanın her çeşit tasarrufa sahip olduğunu, hissen ve 

ruhca dâhil olanın bunu ganimet bilmesini, hissen olamıyorsa bile ruhca dâhil olmaya 

çalışmasını ve Allah‟a kavuşmak için evliya sohbetinden başka yol olmadığını ifade 

etmektedir.  

 ًهذٞ ٌ٘ي]ٝ[ ٔفهٙ ٝٓهٓه ِٟٞ

 چٕٞ تٕاؼة قٍ ن٠ٌ ًٞٛه ِٟٞ

Şeyh Gâlib, dördüncü felekten güneşin terbiye bakışının toprağın altındaki taşları 

mücevhere döndürmesi gibi hakikat güneşi olan veli ruhunun himmetli bakışının da 

dervişin kederlerini yavaş yavaş giderip varlık taşını ruhani bir mutlulukla parlatacağını ve 

değerli bir mücevher hâline getireceğini söylemektedir.  

 ٗان ـ٘كإ تاؿها ـ٘كإ ً٘ك

   ٔؽثد ٓهقاٗد او ٓهقإ ً٘ك              

Şeyh Gâlib‟de “nar” kelimesi yerine“yar” kelimesi yazılmıştır. Şeyh Gâlib, gülen 

arkadaşın bahar olduğuna değinerek baharın gelmesiyle çiçeklerin, meyvelerin, sebzelerin 

kendini göstermesi ve doğanın canlanması gibi hususlara değinerek beyti açıklamaktadır. 

Kışın sert zamanlarının ve güz rüzgârının müridin varlığını sarsacağını belirtip güzel 

nağmeli kuşları ve zikrin mesihini yuvasından çıkarıp titreterek tondan tona çevireceğini 

ifade etmektedir.   

 قٌٝر٠ ظاَٛ ٤ِه٣ٖ ٌفٖ

 ًْ ِ٘ٞ ًٚ ٍٛد چٕٞ ٌْ ًٜٖ             

Şeyh Gâlib‟e göre mürit için evliya sohbeti ne kadar önemli ve gerekli ise ehl-i 

heva sohbetinden sakınmak da o kadar önemlidir. Çünkü onlar dostluk yüzünden damağa 

uygun tatlı sohbetler, boş sözler ve dalkavuklukla talibi kulağından zehirleyip bazen 

reddetmeye yönlendirerek bazen de evliya sözlerine dalalet zehri katarak saf gönüllü 

müridi rezillik tuzağının esiri ve mahrumiyet cehenneminin fakiri yaparlar.   
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 واؼٔوإ تٌه٣ى چٕٞ ػ٠ٍ ًه٣فد

  ٔؽثد اؼٔن ت٠ٍ ـٞاٜٗا ًٚ ن٣فد          

Şeyh Gâlib, Sivasî‟nin örneğinden başka Hz. Pir‟in menkıbelerinden birini de 

aktarmıştır. Bu menkıbe şöyledir: Pir bir gün dünya ehli olan biriyle sohbet eder. Soğuk 

nefesi o sırada vücuduna işler ve yedi gün aşk hamamında kalmasına rağmen zor bela 

ısınır. Örneği verdikten sonra ise insanlar arasında ahmaklarla dostluğun tehlikeli 

olduğunun bilindiğine ve “Akılsız dosttan akıllı düşman yeğdir.” denildiğine 

değinmektedir.  

          قٙ ٓهق قٙ ٓهق نا اؼٔن ً٘ك 

 ػوَ نا ت٠ ٗٞن ٝ ت٠ نٝٗن ً٘ك

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde köyde oturmanın ahmaklık verdiğini ve aklın nurunu 

kederli yaptığını vurgulayıp bunun sözün görünen anlamı olduğuna değinmektedir. 

Söylenen sözün işaret ettiği anlamın ise sonraki beyitte açıklandığını ifade etmektedir.  

    ؼهف قن٣ّٝإ تكوقق ٓهق قٕٝ 

ٍٕٞذا تفٞ]ا[ٗك ته ٠ٔ٤ٌِ وإ ك     

Şeyh Gâlib, şeyhlik taslayan kişinin yeni talebeyi bir sözüyle dinsizliğe ve bir 

nüktesiyle kötülüğe/karışıklığa iteceğini açıkça ifade etmektedir.   

 

Bosnavî, şerhinin son on beytinde hitap ettiği kişilere arif olup Allah‟a ve 

peygambere ibadet etmek, beş vakit namaz kılmak, aşık ve sadıklar gibi olmak, zevkle 

gönülden ibadet edip ehlullaha yakınlaşmak ve kâmil şeyhlerle dostluk kurmak gibi 

konularda öğüt vermektedir.  

 او ـكا ٠ٗ تٟٞ اٝنا ٠ٗ اشه

      قػ٣ُٞ اكىٕٝ و٣ّد ٝتٞاُثّه                  

Şeyh Gâlib, Sivasî‟nin “Onda ne Allah‟la ilgili koku ne de onun tesiri var. Fakat 

iddiası Şit ve Âdem‟den (Allah‟ın selamı üzerlerine olsun) fazladır.” şeklinde ifade ettiği 

kişiler için şöyle demetedir: Bunlar kirli rezillik suyunun en pis yerindedirler ve zararın 

temiz suyu karşısında çaresizdirler.   

 

Bosnavî, evliyaların bedenen ölmelerinin onlardan yardım istenmeyeceği anlamına 

gelmediğini, onlardan yardım isteyenlerin zahmet çekeceğinin düşünülmemesi gerektiğini 

ifade ederek bu fikirlerle insanlara rehberlik edenlerin onları dalalete düşüreceğini 

belirtmektedir. Bundan sonra da evliya ve enbiyaya güvenmek gerektiğine, Allah‟la bir ve 
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onunla var olduklarına, yaratılmışlara görünmeseler de gönüllerine siret etttiklerine 

değinmektedir.  

      ـهقٙ ٤ًهق قنٌفٖ ته تا٣ى٣ك  

    ٗ٘ي قانق او قنٕٝ اٝ ٣ى٣ك                  

Şeyh Gâlib‟in ifadesiyle Mansur dördüncü isimde kaldığı söylenir. Hakkında Ene‟l-

Hak makamını divana geçiremediğine dair türlü türlü iddialar vardır. Lanetlenmiş Yezid 

onun iç hâlinden utanır. Yezid‟den daha günahkârı yokken Bayezid‟in eksiğini bulan 

yalancı iddiacının içindeki pislikleri Yezid‟e dayandırsalar kabul etmez, inkâr eder. Nifak 

dolu yaratılışını temize çıkarıp düzelme yoluna gider.       

        

Bosnavî, yol gösterip şeyhlik taslayanların aslında sufi suretli olup ayıbını kusurunu 

örtüp iyi görünmeye çalıştıklarından, köpek gibi dünya leşini isteyip sinek gibi o leşi 

araştırdıklarından, dünya güzelliğini put edinip Allah‟ı unuttuklarından bahsedip manevi 

temizlenmenin lüzumuna değinmektedir. Bu da gıybeti terk etmek ve ağzı kötü kokudan 

temizlemekle mümkündür. Şeyhlik hâliyle hâllenmeden şeyhlik taslamanın taklitten öteye 

geçemeyeceğine ve gerçekle alakası olmadığına değinmektedir.  

  چٕٞ ت٠ٍ ات٤ًِ اقّ نٟٝ ٍٛد

  تً تٜه قٌر٠ ّٗا٣ك قاق قٌد   

Şeyh Gâlib, rastlanan her şeyhi Allah‟a bağlı mürşit kabul etmemek ve onları 

Allah‟ın suretinden görünen veli ve büyük zatlardan sanıp onların yalan sözlerinin 

arkasından gitmemek gerektiğini ifade etmektedir.  

   واٗي ٤ٔاق آٝنق تاٗي ٝٗل٤ه 

                       ذا كه٣ثك ٓهؽ نا إٓ ٓهؽ ٤ًه                            

Şeyh Gâlib, Sivasî‟nin söylediklerine ek olarak iddiacıların talibin derdinden 

anlamadıklarını, ona yardım etmeye çalışmadıklarını ve daha çok nefsani amaçları 

körüklediklerini ifade etmektedir. Şerhin sonunda da sadık talibin bunu anladığını ifade 

ederek ona aklını başına devşirmesini önererek sonraki beyte konuyu bağlamaktadır.   

 

Bosnavî, yalancı müritlere aldanıp onların peşinden gidenlerin dünyada ve ahirette 

kör olacaklarını, ne Allah‟ı ne de ona kavuşma zevkini bilemeyeceklerini ve mutsuz 

olacaklarını ifade etmektedir.   

 قٌرها ٍٓپانظى قنقٌد پ٤ه

       پ٤ه ؼٌٔد ًٞػ٤ِْ اٌد ٝـث٤ه                    
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Şeyh Gâlib, “Bir kâmil pirin hangi vasıfları vardır?” ve “Hakkı batıldan nasıl 

ayırır?” sorularının yeni başlayan talip tarafından farkedilecek bir tarifi olduğunu ifade 

etmektedir. Kâmil pir, bu tarife göre yalnız kendisinde bulunması gereken sıfatlara sahip 

olur, benzer başka özelliklerden de uzak olmaz. Şeyh Gâlib, soy ve hak sözle (fasl) 

anlatmanın mümkün olup olmadığı sorusuna “Mümkün değildir.” cevabını vermektedir. 

Çünkü “Nekre olan bir şey marife yapılmadığı gibi meçhul de tanımlanamaz.” sıfatını 

taşıyan zatlar gibi olursun. Yukarıda bahsedilen tarif gibi daha sağlam bir yol 

bulunmamıştır.  

 

Cevrî, av yerinin tehlikeliliğine, pek çok avın burada harap olmasına, vahşi 

hayvanların ve kuşların bu tuzağa düşerek kötü yolu iyi yol sandıklarına değinerek şerhine 

önceki beytin devamı niteliğinde bir giriş yapmaktadır.  

      ٤ِؿ ًثٞق پ٤ه ٣ؼ٠٘ ٌٓٞپ٤ك

  ٓؼ٠ٔ٘ ا٣ٖ ٓٞ تكإ اٟ ٗاا٤ٓك              

Şeyh Gâlib, Sivasî‟den farklı olarak ve daha ayrıntılı bir biçimde beyti şöyle şerh 

etmiştir: Gâlib, öncelikle yeni başlayan talibin piri ak tüylerinden tanıması gerektiğine 

değinmektedir. İkinci beyitte bunun açıklanacağını belirten Şeyh Gâlib, Sa‟deddin-i 

Ferganî‟nin Şerh-i Ta‟iyye‟de bahsettiklerini özetleyerek tevhid yollarının birçok kolu 

olduğunu ifade etmektedir. Külli olanlara makamlar (makamat), cüz‟i olanlara birlik 

menzilleri (menazil-i ittihad) dendiğini söyler. Makamlar 4 tanedir. İlk makamda (kişinin) 

sevenle alakalı yolculuğu (seyr-i muhibbî) ve sıfatları yok etmesi, nefse bağlıdır. Sonu 

“Onun (gören) gözü (işten) kulağı olurum.”da gerçekleşmektedir. İkinci makamda (kişinin) 

sevilenle alakalı yolculuğu (seyr-i mahbubî) ve sıfatını yok etmesi, ruha bağlıdır. Bu 

makamda salikin “Allah kulunun diliyle „semiallahu limen hamideh: Allah övgüde bulunan 

kulunu işitti.‟ ifadesini söyledi.” sırrıyla gerçekleşmektedir. Öyleyse ilk makamla 

nafilelerle yakınlık (kurb-ı nevâfil)
1079

, ikinci makamla farzlarla yakınlık (kurb-ı fera‟iz) 

dolaylı olarak ifade edilmiş olmalıdır. Üçüncüsü olan toplama makamı (makam-ı cem‟)dir, 

“O, ilktir, sondır, zahirdir, batındır…” sırrıyla gerçekleşmektedir. Bu fenâ fi‟l-fenâ (fenâda 

fenâ olma) denilen hâle bağlıdır.  Dördüncü makama, yüce gaye ve bu mertebelerin dışında 

olup toplama birliğinin makamı (makam-ı ehadiyyetü‟l-cem‟) ve daha yakın makam 

(makam-ı ev-edna) derler. “Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı (onu)…” sırrıyla 

                                                           
1079

 Kurb-ı nevâfil: “Kurb-ı nevâfil oldur ki abd zâhir olup Hak onda muhtefî ve mestûr ola ve kula âlet ve 

kuvâ mesâbesinde ola.” Kara, age., s. 888.  
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gerçekleşmektedir. Bu mertebe Hz. Muhammed‟e ait özelliklerden olup varislik 

makamında mevcut olan yüce zata özgüdür. Hz. Şeyh Muhyiddin İbn-i Arabî bu makamda 

sağlam bilgi ve tecrübeye sahip olan kimseleri “Gözetleyici yalnız sen oldun…” terkibinde 

var olan “sen”e bağlamışken Basriyyun
1080

 imad zamiri
1081

 demişlerdir. “Ona benzetip 

yalnız terkibin doğruluğu için söylenmiştir.” deyip meydana çıkma ve tamamıyla 

meydanda olmaya dair gizli bir sırra işaret ederler. Bazı sufiler önceki makama nefsî 

yolculuk (seyr-i nefsî), ikinciye kalbî dağ (tûr-ı kalbî), üçüncüye ruhî dağ (tûr-ı rûhî), 

dördüncüye sırrî dağ (tûr-ı sırrî) deyip bazı başka tabirlerle de zikredip “Istılâh (yapılan 

terimler)de tartışma olmaz.” manasıyla hareket ederler. Ama ilk dağda tabiatın sultanı, 

galibi, bulanıklığı ve örtüsü ortada olmakla sülukun başında nefsin yok olmasını (fena) 

daha önemli ve onun hükmünü daha geniş kabul etmişlerdir. Bu dağda bütüne dair birlik 

(vahdet-i mecmu‟î) meydana gelip nefsin içinde var olan Vahid (eşi benzeri olmayan) ve 

Zahir ( varlığı her şeyde açıkça görülen) isimleri tecelli eder, derler. Bu mertebede her ne 

kadar nefsin sıfatları fâni olursa da henüz “Onun (gören) gözü, (işiten) kulağı olurum.”dan 

meydana gelen gözle görülen eserlerle uğraşmak nedeniyle gözleyen ve işitilenlere 

bağlanmaktan uzak olmaz. Öyleyse ikinci dağa varmasın. İkinci dağ kalbî dağdır (tûr-ı 

kalbî)dir. Orada Batın (gerçek mahiyeti insan için gizli) isminin tecellisi olup ruh ve nefis 

arasındaki (beyne‟r-ruh ve‟n-nefs) kalpte Allah‟a dair latife (latife-i sübhaniyye) tecelli 

eder. Bu mertebede de varlığın ebedîliğinden (beka-yı vücud) kurtulup öyle “Sıddıkların 

kalplerinden en son çıkacak olan şey makam sevgisidir.” mantığınca Allah indinde yüksek 

derece ve şefaat makamında bulunmak benzeri mertebeler arzusundan kederi olmaz. 

Alah‟ın indi olmadığı suretle makam sevgisinin nefsin yok olmasında tükenmesi gerekir. 

Allah dostlarında baki olan ve diğer rütbelere kadar yok olmayan manevi makam 

sevgisidir. Allah katında makam sevgisinin nefiste kalmaması şarttır. Nitekim Sıddîk 

olanların son ana kadar manevi makam sevgisi taşıdıkları, en son bunu yok ettikleri bilinir. 

Anlaşılmaz sözlerin söylendiği “şath” makamı da ayrı bir makamdır. Üçüncü makam, 

fenadan sonra fena (fena ba‟de‟l-fena) makamıdır ve var zannedilen varlıktan geriye 

kalanlardan tamamen kurtuluş bu mertebede meydana gelir. Dördüncü makam 

                                                           
1080

 Basriyyun: 1. Mu`tezile‟nin Basra ekolüne mensup olan kelâmcılara verilen genel ad. 2. II-IV. (VIII-X.) 

yüzyıllar arasında Basra‟da yetişen ve Arapça‟nın gramer kaidelerini tespit etmeye çalışan dilcilerle bunların 

görüşlerini benimseyen âlimlere verilen ad. Bkz. Hulusi Kılıç, “Basriyyun”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam 

Ansiklopedisi 5. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1992, s. 117-118.   
1081

 El-Ferrâ, isim cümlesinin iki öğesi mübteda ile haber arasına giren zamire imâd zamiri adını verir, bunun 

için Basra Okulu Dilcileri ise fasıl zamiri terimini kullanırlar. Bkz. Ali Bulut, El-Ferrâ‟nın, “Meâni‟l-

Kur‟ân‟ında Kullandığı Kûfe Dil Okulu‟na Ait Terimler” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi 

Dergisi, sayı 14-15, Samsun, 2003, s. 331.  



516 
 

toplanmanın birlik tecellisi (ehadiyyetü‟l-cem‟) olup varislik ve adillik üzerine orada hem 

şefaat makamına hazır hem de nefsin haklarını vermeye bağlı olur. Varislik ilgisinden 

dolayı yüce ahlakı (Hz. Muhammed‟in güzel huyları)  ile vasıflanır. İşte eğer varislik 

makamına vardıysa dahi fena ba‟de‟l-fena makamında gerçekleşmiş olanlara uymak 

doğrudur. Hatta Sakıb Dede Efendi‟nin, Sefîne‟de Mevlevi fakirlerinin çoğunu anlatırken 

“İnsana ağır gelecek hâllerle ilgili ve (bu) iddiayı içine alan kelimeler işitilmemiştir.” 

demesi yalnızca bu makamı daha iyi hâle getirmektir.  

 

İlmî Dede bu ve bundan sonraki beyti birlikte şerh etmiştir. Fakat iki beyti de 

yazmamış, “Der-ta‟rif-i zât-ı bâl u per” başlığı altına şerhini eklemiştir.  

 ٍٛد إٓ ٟٓٞ ٤ٌٚ ٍٛر٠ اٝ

 ذا وٍٛر٠ اَ ٗٔاٗك ذان ٓٞ 

Şeyh Gâlib, şerhinde müride “Ak sakallının manasını yanlış anlayıp hamallar 

kethüdasının eteğine yapışma.” diye bir uyarıda bulunmaktadır.  

إٓ ٟٓٞ ٤ٌٚ ٝٔق تّه ٠ٍٛر  

ٌه ٟن٣ُ ٝٓٞ ٤ٍٟٗد إٓ ٓٞٓٞ   

Bosnavî, Allah‟tan başka her şeyden uzak durmak gerektiğinden bahsederek gönül 

gözü açık kâmil bir pir olmanın buna bağlı olduğunu ifade etmekte ve böyle olmak 

gerektiğini öğütlemektedir.  

 

Cevrî, varlıktan eser gördüğü pirden kişiye fayda gelmeyeceğini, böyle pirlerin 

eksik pir olduğunu, kendi sıfatlarını henüz bırakmadığını ifade etmektedir. Sonunda da 

“eksik pirler”in belirtilerinin bunlar olduğunu söylemektedir.  

        چٞ ٠ٌ٣ ٟٓٞ ٤ٌٚ ًإ ٝٔق ٓاٌد

   ٤ٍٗد تهٟٝ ٤ِؿ ٓوثٍٞ ـكاٌد              

Şeyh Gâlib, Sivasî‟nin açıklamalarına ek olarak şunları söylemektedir: Bilindiği 

üzere beşeriyet sıfatının yok olmasıyla şeyhlik mertebesine erişilir. Bekaya varsın ya da 

varmasın şeyhtir. Ama “İrşadda beka şarttır.” demişler. Bazen irşadla görevlendirilmemiş 

Allah‟ın sevdiği bir pir olur, demişler.   

  

Bosnavî, mana aklığı ve suret aklığı olarak aklığı ikiye ayırmaktadır. Kâmil şeyh 

olmak için mana aklığının gerektiğine değinerek suret aklığı ya da karalığının önemi 

olmadığını belirtmektedir.  



517 
 

 

 

 چٕٞ تٞق ٣ُٞٓ ٌپ٤كان تاـٞقٌد

 اٝٗٚ ٤ِفٍد ٝٗٚ ـاْ ا ٣ىقٌد

Şeyh Gâlib, bu beytin şerhinde Sivasî‟den daha ayrıntılı bir açıklama yapmaktadır. 

Kılı ak olsa da Mevlevilikteki “tam yokluk” denilen makama ulaşmadıkça ve var 

zannedilen varlığından kendinde iz bulundukça kişinin eksik olduğunu ifade etmektedir. 

Galib, şöyle bir örnekle durumu izah eder: Bir kıl ucu kadar yer kuru kalsa yıkanan kişi 

görünüşe ait pislikten kurtulamaz. Bunun gibi dervişte bir kıl ucu kadar varlıktan iz kalsa 

tam yok olmuş, denmez. Fenafillah menziline varmadıkça boğazlanmış hayvanı yenmez. 

Yani kendi pis olduğu gibi ona teslim olan çaresiz de pis kalır. “Ona, Allah‟ın adı 

zikredilmedi.” denildiği gibi putlara kurban olanlardan olur. “Bu araştırmadan anlaşıldı ki” 

deyip diğer beyit ve şerhe geçmektedir.   

 

Bosnavî, gözü hakikati ve Allah‟ı görmekten aciz kör bir şeyhin arkasından 

gidenlerin amaca ulaşamayacağını, kör olanın tek başına körlük etmesi gerektiğini, 

böylelikle başka körlerin kendisine yük olamayacağını ifade etmektedir. Şerhin sonlarına 

doğru da görmek için çabalamak gektiğine ve bu çabanın kişiyi amaca ulaştıracağına 

değinerek öğüt vermektedir.  

  پ٤ه په ػوَ تاِك اٟ پٍه

           ٗٚ ٌپ٤كٟ  ٟٓٞ اٗكنن٣ُ ٌٝه          

Şeyh Gâlib, beytin şerhiyle ilgili “Ak kılın gamı taş gibi olan gönle işler mi? Yakut 

yarasının pamuğu işe yaramaz.” anlamında bir beyit örnek vermektedir. Yakutu pamuk 

içine koyarlar. Ama ateş, yakutun yarasına (yakut ateşe dayanıklı olduğundan dolayı) zerre 

kadar tesir edemediği gibi ak sakal da taş kalbi yumuşatmaz. “Kim bir şeyi ister ve ciddiyet 

gösterirse bulur (elde eder).” mantığınca pirin vasıflarını bilirsen ve onu bulursan pirlere 

yakışan adab ve usülleri öğrenir, mertlerin görüşlerine ulaşırsın. 

 چٕٞ ًى٠٘٣ پ٤ه ٗاوى قٍ ٓثاَ

 ٌٍد ٝن٣ىٗكٙ چٞ آب ًَٝ ٓثاَ     

Şeyh Gâlib, pir seçerken nazik gönüllü olmamak gerektiğine değinip bu yolun bir 

naz yolu değil niyaz yolu olduğunu belirtmektedir. Mürşit hizmetinin zor bir yol olduğunu 

ifade ettikten sonra (dervişin) kendini sıkı tutup, his ve azalarının bütünüyle kendini 

vermesi gerektiğini öğütlemektedir. Allah ne emrederse eksiksiz, tam bir istek ve büyük bir 
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aşkla hızmet etmeye çalış ki bu yol niyaz yoludur. Şöyle bir hikâye anlatılır: Bir adam köle 

alacak olmuş. Köleye “Adın ne?” diye sormuş. O da “Sen ne isim verirsen adım odur.” 

demiş. Kölenin adı olur mu? İşte sadık derviş, önceki tabiatını bırakıp piri tarafından ne 

tarz hizmet gerekirse bana uygundur, diyendir. “Uygun değildir.” deyip nazik gönüllülük 

etmemek gerekir.   

  چٕٞ ًهكر٠ پ٤ه٤ٖٛ ذ٤ٍِْ ِٞ

 ٛٔچٞ ٠ٌٞٓ و٣ه ؼٌْ ـٙه نٝ                

Şeyh Gâlib, Sivasî‟de yer alan kıssayı daha ayrıntılı bir biçimde ifade etmektedir. 

Hz. Musa peygamberken hakikatinden de ders almak niyetiyle Hz. Hızr‟a teslim olup 

güneş gibi o şenlikli sabaha arkadaşlık etmiştir. Hz. Hızır‟dan şeriatin zahirî yüzüne ters 

görünen hakikatin gizlenmiş hâlleri ortaya çıktığında zahir isminin sultanı nebilik 

sebebiyle Hz. Musa‟yı yenmiş ve zahirî hizmete lazım gelenlerle surete dair uyuşmazlıklar 

meydana çıkıp yine de manada ve derste ortak olmuşlardır. Eğer “Uyuşmazlık sadece 

şeriat yönünden değil Hz. Musa‟nın batınında da meydana geldi.” denilse nebilik yüce 

makamına layık olmaz. Çünkü “Onun için biz zahirle yargıda bulunuruz. Ancak batınla 

amel ederiz.” arasında eksik girişimcilik (umum u husus min vech)
1082

 olup çoğu 

maddelerde aynı fakat zahirle hissedilenler hususunda farklı “Bu, benimle senin aramızın 

ayrılmasıdır.” ile meydana çıkıp nebilik hükmü velilik amelinden ayrılmıştır. Ama hükmün 

amelden ayrılmasıyla nebiliğin de velilikten ayrılmasının gerekmediği meşhurdur. Bu 

incelemede hükmî sözü sadece nebiliğe kullanıp velilikte amel sözüne dönülmüştür. 

Hüküm sadece zahirde olur ve batınla hüküm bulunmayıp sadece amel gerekmektedir. 

Beyitteki delil gösterilen yer (mahall-i istişhad) bu değildi. Musa kıssasından anlaşılan 

şudur: Onlar Kelimullah idiler. Delil yeri sadece onların Hz. Hızır‟a teslim olmayı gerekli 

bulmalarıdır.  

  ٗفٞذ٠ قانٗك ٤ًٝهٟ چٕٞ ِٜإ 

    ت٘ك٠ً ـٞاٛ٘ك او اَٛ ظٜإ       

Şeyh Gâlib, bu beytin şerhinde kibir, aç gözlülük, hırs gibi diğer iyi ve kötü huyların 

filozoflarca tek tarifle açıklandığını ve hükümlerinin değişmediğini ifade etmektedir. Ama 

şeriat ehlinden ahlak âleminin imamları olan mutasavvıflar, açıklama yapmakla kötülüğü 

iyiliğe çevirmektedirler. Kesin deliller söyleyip şeriatin inmesi bu hükümleri gerekli 

                                                           
1082

 Umum u husus min vech: eğer iki kavramdan her biri ötekinin bazı fertlerini kapsamına alı yorsa 

aralarında eksik girişimcilik var demektir. Memeli- balık, Hintli- müslüman kavram çiftleri arasındaki ilişki 

böyledir. Buna göre bazı memeliler balıktır, bazı balıklar memelidir. Bazı Hintliler müslümandır. bazı 

müslümanlar Hintli'dir. Bkz. Bayram Kaya, “Nisbet”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 33. Cilt, 

İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2007, s. 144.    
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kılmıştır. Onların filozoflara cevabı budur: Örneğin hırs kötüyken “Andolsun size 

kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. 

O size çok düşkündür…” ayetinde yer alan hırs iman üzerine huyların en güzelinden 

olmuştur. “Kibirliye karşı kibirlenmek sadakadır.” deliliyle ehlullahta görülen kibir 

âlimlerin sultanının (Bahaeddin Veled, Mevlânâ‟nın babası) dedikleri gibi riyayla ilgili bir 

kibir (kibr-i riyayi) değil, büyüklükle ilgili bir kibir (kibr-i kibriyayi)dir. Şeyh Gâlib şöyle 

bir rivayet aktarmaktadır: İleri gelenlerden Hatem-i Asamm rüyasında Hz. Murtaza Ali‟yi 

görüp huyların en güzellerini sorduğunda “Zenginlerin fakirlere alçak gönüllüğüdür.” diye 

cevap almıştır. “Peki daha güzeli var mıdır?” diye sorduğunda “Fakirlerin zenginlere 

kibirlenmesidir.” demişlerdir. Beytin ikinci mısrasında bu beğenilen kibirlenmenin dünya 

ehline ait olduğunu ifade ettikten sonra Şeyh Gâlib, müridin dünya ehli değilse bile 

ehlullahla karşılaştırıldığında dünya ehli olduğu gerçeğini vurgulamaktadır. “Daima 

kullukta olmalı, şeyhim „himmet‟; dedem „hizmet‟ demişler.”  

 ٠ً نٌاٗ٘ك ا٣ٖ آاٗرها ترٞ

           ذاٗثا٠ِ پُ ِإ ناًغ قٝذٞ          

Şeyh Gâlib, beyitteki “emanet”le kastedilenin hilafet (bir kimsenin yerine geçmek) 

olduğunu ifade etmektedir. Bu hilafetin de kalptan kalbe bahşedilen bir anlamı olduğuna 

ve bunu öğrenmek için gönülden pire hürmet etmek gerekliliğine değinmektedir. 

Muhyiddin-i Arabi‟nin “Şeyhe hürmet Allah‟a hürmettir. Allah‟a saygıdan ötürü ona saygı 

göster. Onlar rehberler ve Allah‟a yakın kimselerdir. Bu yakınlık Allah tarafından da tespit 

edilmiştir. Onların tümü peygamberlerin varisleridir. Peygamberler gibi onların sözü 

Allah‟a dayanmaktadır. Savaş yaptıklarında onlardan başka kimseden bir ecir 

istemediklerini görürsün. Şayet onlarda şeriatten sapma görülürse, onları Allah‟a havale et. 

Onlar(ın bu zellelerin)e tabi olma. Allah tarafından gelen şeriatten saptıklarında onlara tabi 

olma.” anlamında 6 beytine yer vermektedir. Şeyhlerin hürmetinde bir mertebeyi abartarak 

anlatmışlar ki bu rütbede şeyhin hürmeti müridin kalbinden kıymetsiz olursa (o mürit) 

hemen hizmeti terk edip (şeyhin) yanında durmasın. Aksi hâlde zarar görür. Çünkü hizmet 

hürmetle kabul olur. Yeniden kalbine şeyh hürmeti gelirse hizmete o zaman dönsün. 

Müridin mutlaka hürmek etmesi gereken fâni şeyhin vasıfları zikredilmişti. Ama zikredilen 

şeyh müridin seçtiği şeyh (şeyh-i irade) mi yoksa herhangi bir şeyh mi diye sorulursa 

“Herhangi bir şeyh olur.” denilmiştir. Yani gerek seçtiği şeyh gerek sohbet şeyhi arasında 

hürmetin gösterilmesi hususunda fark var mıdır? Yoksa birbirilerine denk midirler? 

Bazıları farkın gerekliliğinden bahsederken bazıları hiç fark olmadığını, seçtiği şeyhe 
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gösterdiği hürmeti aynı şekilde sohbet şeyhine de göstermesi gerektiğini söylemişlerdir. 

“Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır.” ama Allah‟ın aşk şarabının şaşkınları ve irfan 

meyhanesinin şarap içicileri olan Mevleviliğin ululuk dolu cemaati arasında adet ve 

adabların kadehleri bu tarzla ilgilidir. Mevlevi şeyhleri bütünüyle özel hürmet tarzı ve 

Kur‟an‟da açıklanmış fakr ve adabın küçüğü hakkında görüşüp bazı maddelerde, seçilen 

şeyhle diğer şeyhlerin aynı ve bazı adetlerde de farklı oldukları bilinmektedir. Diğer 

tarikatler ricalinden fenayla meşhur ve safa yayan biri Allah‟ta fâni olmuş şeyhle aynı 

posta oturursa yalnız onların tarikatlerindeki bahsedilen basit el öpmeyi yeterli görsün. Bu 

yolda kendi kendine ayrılmayıp yolun adetlerinin gerekleri üzerine ayrılmış olur. Her 

durumda kalbi bağlılık şeyh iradesinde olup hürmet, manevi gayret ve dikkat ona özgüdür. 

Çünkü yalnız sohbete, gerçeği araştıran âlimler (muhakkık) sohbet-i bereke deyip “Ondan 

Allah‟ın yoluna kimse gelmez.” demişler. Yani madem ki bir talibin iradi şeyhi ve ondan 

isteğinin mayası bulunmadıkça yalnızca sohbetle Allah yolunda ricalullahtan sayılmaz. 

Onun için Molla Cami, Menakubu‟l-Arifin sahibi ve bütün sahabeler Hz. Pir Efendimizin 

yakınlık silsilesini “Seyyid-i Sırdan” Muhakkık-ı Tirmizî‟ye geri çevirip sevgililerin 

sultanı Şemseddin Tebrizi‟ye geri çevirmemişlerdir. Böylece aksine yani Hz. Şems 

efendimiz yakınlık silsilesini Ebubekir Sell-baf‟a döndürmeyip aralarında hasıl olan 

ilerleme “Sohbet berekesindendir.” demişler. Nefsani aldatmalara uyup kendi zavallı 

hizmetini çok görmesin ve şeyhlerin yüce kudretlerini küçük görmekle ten kuşunu 

benliğinin kötü sonlu tuzağına kaldırmasın. Velilerin yüce şanlı göğüne minnetle sövgüde 

bulunup başına bela taşı yağdırmasın.  

 ٠ٗ ًكا٣اٗ٘ك ًى ٛه ـكٓر٠

ن ّٓ٘ر٠ ّٝ  او ذٞ قانٗك اٟ ٓى

Şeyh Gâlib, şerhinin sonlarında konuyu anlaşılır kılmak için bazı sözleri örnek 

vermektedir. Örneğin “Hizmetinden eğer fayda gelebilse bu da kendinedir.” diyerek 

“Allah‟a borç verdiler.” ayetinin ihtiyaçtan inmediğini söylemiştir. Bunun yanında Hz. 

Ruhullah‟ın (İsa) “Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?” buyurmasının 

kimsesizlikten ve güçsüzlükten meydana gelmediğini belirtmiştir. Bu hususa sahib-i 

Mevlevi‟den “İlahî aşkla gönlü aydın(lanmış) kişilere hizmete rağbet et. Çünkü yüz, öpme 

aynası; ağız ise onun öpüşünün kendisidir.” anlamında bir beyti örnek vermiştir.  

 ذا اقتٜاِإ تعاًٚ ٗآٝنٟ

           او نٌاُرّإ چٌٞٗٚ ته ـٞنٟ        
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Şeyh Gâlib, beytin şerhinde “Âlimler peygamberlerin varisleridir.” sözünü örnek 

göstererek âlimlerin peygamberlik vekilliğinin seccadesinde durduklarıni ve müritlerin de 

akıl sahibi sahabelerin sıfatlarını taşıdıklarını ifade etmektedir. Bunu “Ey iman edenler! 

Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin.” ve “Allah‟a itaat edin, Resul‟e de 

itaat edin.” ayetleriyle desteklemiş ve ashab-ı kirama tavsiye edilen varisler arasındaki 

şeriat hükümlerini ziyan etmemek gerektiğini ifade etmektedir. Edep ve adetleri öğrenip 

hürmet gösterirkenki tavırlara dikkat etmek ve müridin önem verdiği şeylere önem vermek 

gerektiğini söylemektedir. Yüce nazarlarının bu edep ve adetlerin yapılışında dış 

görünüşünü önemsemediği, kalplerine ve niyetlerine baktığını ifade ederek şu örneği 

vermektedir: “Aşk secdegahında eğilmek edepten dolayı değildir. Mum gibi kendi başını 

feda etmek, secdedir.” Yani Şeyh Gâlib‟e göre hürmetleri, can u gönülden ve kusursuz bir 

aşkla olmalıdır.  

    ٛه اقتّإ ٠ً ٠ٔٛ آ٣ك پٍ٘ك 

ا٣ٞ إ تِ٘كًآ ٓكٗك ا٣ّإ و       

Şeyh Gâlib, beyti Sivasî‟den daha ayrıntılı bir biçimde ele almaktadır. Şeyh Gâlib, 

padişahın yakınlarından bir adam gelse “Beyden gelen beydir.” diye kişinin hizmetinin 

kabul edilip rızasının alındığına değinmektedir. Yani insafsız ve bilgisiz kişinin yeri göğü 

bilmeyip haksız ithamlarda (Kadrimize göre özen gösterilip ikramlarda bulunulmadı) 

bulunması ve geçtiği yerlerde işlediği kusurun affedilmeyip yerilmesiyle efendisinin 

gücendirilmemesi için pekçok şeyin yapıldığını belirtmektedir. Aynı şekilde, evliyalar da 

Allah‟tan gelip inayetin yüce makamından inmiştir fakat olur olmaz hizmet ve köleliği 

beğenirler mi? Sen bütünüyle kusurlarını düzeltmeyince ya da seni bütünüyle 

mahvetmeyince hakarete uğrayıp giderler mi?   

Cevrî, mürşitlere hürmet gerektiğinden bahsedip bunlara layık olan edebin teslim 

olduğunu ifade etmektedir.   

   قٍ ٗڭٚ قان٣ك اٟ ت٤ؽأالٕ

        قن ؼٙٞن ؼٙهخ ٔاؼة قالٕ               

Şeyh Gâlib, Sivasî‟den farklı olarak müvelleh
1083

 bir şeyh bile olsa hürmette kusur 

etmemek ve “Ne onlara tabi ol, ne de onların ebediyen yoluna gir. Çünkü onlar Allah‟ın 

dinine zorla girenlerdir.” beytiyle amel ve iki iş arasında hürmet makamında durup tabi 

                                                           
1083

 Müvelleh: “Aşk veya üzüntüden dolayı kendini kaybetmiş, çılgına dönmüş kişi” olarak 

tanımlanmaktadır. Eyüp Öztürk, Ġbnü‟s-Serrâc ve Mülevveh DerviĢler (TeĢvîku‟l-Ervâh ve‟l-Kulûb ilâ 

Zikri Allâmi‟l-Guyûb Ġsimli Eseri Bağlamında), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam 

Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2011, s.12-13.  
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olmayı ve çekişmeyi terk etmek gerekliliğine değinmektedir. Hoca Abdullah Hırevî‟nin 

“İnkâr şom (uğursuz), inkâr eden de bu sözden dolayı mahrumdur.” buyurduğunu ifade 

etmektedir. Şeyh Gâlib, Sivasî‟de de geçen Ahmed Asım bin Antakî‟nin “Onlarla doğru 

dürüst otur. Çünkü onlar kalplerin casuslarıdırlar (kalplerden geçenleri bilirler).” 

anlamındaki sözünü örnek vermekte ve şerhini gönül oynatmamayı ve iyi kanaat şekerine 

düşmanlık zehrini katmamayı öğütleyerek bitirmektedir.  

ـكا و٣ّإ ٜٗاٗها ٌاذهٌد                                                      ٠ً  

ن ٗاظهٌدئواٌٗٚ ا٣ّإ تهٌها     

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde gönül ehli katında edebin batın üzerine yüklendiğini ve 

bu nedenle onların, kalbin sırlarını anladıklarını ifade etmektedir. Edep, hayrın 

çiftleşmesidir(artmasıdır). Edepli kişi, “Nerede olsanız O, sizinle beraberdir.” kazancını 

bilir, her makam ve hâlde mertebesi nedeniyle anlar. Edepli kişi, iyi ve kötü huylarını 

bildiği için âlemlerin gözbebeğidir. Bir hadiste “Rabbim beni tebiye etti. Terbiyemi de 

güzel yaptı.” denilmiştir. Şeyh Gâlib‟e göre terbiye (edeb) 4 kısımdır. İlki şeriat 

terbiyesidir ve altı hükümle (ahkâm-ı sitte) alakalıdır. İkinci kısmı hizmet terbiyesidir ve 

padişahlarla hizmet edenler arasındaki terbiye gibidir. Ehlullahın padişahı Allah olduğu 

için kul ve Rab arasındaki davranış insan davranışından başkadır. Bu terbiye şeriatten daha 

özel bir makamdır. Üçüncü kısım Allah terbiyesidir ve kulluğun lüzumlarını tamamiyle 

yerine getirmektir. Allah ne yönden çıkarsa ona tabi olmaktır. Herhangi bir sebeple bir 

çocuktan ortaya çıksa o çocuk huzurunda edepli olmak ve hürmet etmektir. Şeyhin hizmet 

ve hürmeti bu makamdandır. “Şeyhe hürmet Allah‟a hürmettir. Allah‟a saygıdan ötürü ona 

saygı göster.” beyti ve Cezire‟nin bu köşkü onun üzerine kurulmuştur. Dördüncü kısım 

gerçek terbiyedir ve fena makamında terbiyenin terkidir. Yani gördüğünü bırakıp 

bütünüyle Allah‟a dönmektir. Tam sulh, görevin durumundan habersiz olmaktır. Burada 

edep, savaşın tuzağını ele geçirme tarzıdır.” İşte edep, efendinin hizmetinin şanına uymak, 

iş buyurmadan ve istemeden ihtiyaçlarını gidermektir. Hatta istemenin hakirliği orada 

ortaya çıkmasın. Her ne kadar iş buyurma da olsa onda da isteme vardır. Sana faydalı 

olacağı ortadayken vakit ve hâlin gerektirdiği şekilde şeyhin ihtiyaç ve hizmetiyle meşgul 

olup emir ve ikazı olmadan vaktinde hazır olmaktır. Murakabe, kalbin hâllerinden olduğu 

için gönül hoşluğu ve nefsin hakirliğiyle kabülüne ricada bulunup zıddından sakınmak 

gerektir.  
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Bosnavî, terbiye ehline uygun olmayan sözler söyleyenlerin Allah‟ın gözünden 

düştüğünü ve düşmanların terbiye ehline uymadığını ifade etmektedir.  

 ذٞ تؼ٠ٌٍ پُ ًٞنإ تٜهظاٙ

  تاؼٙٞن آ٠٣ ٠ّ٘ٗ پا ٣ٌاٙ       

Şeyh Gâlib, beyti şöyle izah etmektedir: Ey sade gönüllü merd, senin tavrın edep 

ehline uymaz. Onlar zahir ehline zahirî olarak batın ehline de batınî olarak uyarsa; sen 

zahir ehline batınî olarak uyup o körlerin huzuruna kalp huzuruyla gelir ve zahirî 

görüntülerinin şanına bakarak ayak yolunda durmayı arzularsın.   

 

Bosnavî, körler önünde böyle edepliyken gözü olup görenler önünde neden edepsiz 

olduğunu ve horoz gibi sürekli öttüğünü söyleyerek talibi sorgulamakta ve böylece beytin 

şerhini tamamlamaktadır.  

   پُ ت٤٘ا٣إ ٢ً٘ ذهى اقب

اوإ ًّر٠ ؼطة ٗان ِٜٞاذها                     

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde Mevlânâ‟dan şöyle bir rivayette bulunur: Mevlânâ bir 

kişiye kırılsa “Gönül ehlini gönülle; görüş ehlini görüşle; dil ehlini de dil ile aramak 

gerekir.” der ve sünnette de böyle geçtiğini ifade edermiş.  

 

Bosnavî, velilerin karşısında uygun olmayan hareketler yapmamak, dili tutup can 

ve gönlü harap etmemek gerektiğine ve kötü dilli olanın sonunda baştan çıkacağına 

değinmektedir. Beytin şerhini bu tarz uyarılarla tamamlamaktadır.  

 ت٠ اقب ًلرٖ ٌفٖ تاـاْ ؼن

 قٍ ت٤ٔه اٗك ٤ٌٚ قانق ٝنم         

İlmî Dede, Allah‟ın özeline edepsizlikle söz söylemek yerine susmak ve edebi terk 

etmeden alçak gönüllü olmak gerektiğine değinmektedir.  

 او ـكا ظ٣ْٞ ذٞك٤ن ٝاقب

اقب ٓؽهّٝ ًّد اوُطق نبت٠                 

Şeyh Gâlib, edebin bütün iyiliklerin çiftleşmesi (cima‟-ı cemî‟i‟l-hayrat) olduğu 

iddiasının ispatlandığını söylerek “Tasavvufun tamamı edeptir” tarifini öne çıkarmaktadır. 

Bu düşünceye göre Rabb‟in lütfundan mahrum olan edepsizdir. Çünkü Rabb ismi, edepliyi 

lütfuyla, edepsizi kahrıyla terbiye eder. Edepsiz Rabb‟in lütfundan mahrum kalmış, onun 

kahrıyla bağlanmıştır. “Andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle 
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dolduracağım.” terbiyesinden Allah‟a sığındık. Edepsizle anlatılmak istenene “şeytan” da 

denilse olur. Edep, iyiliğin çiftleşmesi olduğu gibi edepsizlik de kötülüğün çiftleşmesidir.  

 ت٠ اقب ذٜ٘ا ٗٚ ـٞق نا قاِد تك

   تٌِٚ آذُ قنٛٔٚ آكام وق          

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde Sivasî‟ye ek mahiyette şöyle açıklamalar yapmaktadır: 

Şeytan, edepsizliği sebebiyle hem kendini hem de bütün âlemi yakar veya edepsiz 

edepsizliği nedeniyle cihana zulüm ateşi düşer. Bu nedenlerle de Allah‟a ibadet eden 

herkesin sıkıntıya düşer. Gâlib, edepsizle anlatılmak istenenin “şeytan” olduğunun ancak 

gelecek beyitten anlaşıldığını da vurgulamaktadır.     

         ٛهًٚ ٗآهقٟ ً٘ك قنناٙ قٌٝد

اٌٝد        نٙ وٕ ٓهقإ ِك ٗآهاق       

Şeyh Gâlib, beyitteki merdân kelimesindeki “ân” ism-i işaretini, kişilerin tamamı 

olarak kabul etmektense “şeytan” anlamındaki “edepsiz” kelimesine yorduğunu ifade 

etmektedir. Cezire‟deki beyitler arasında alaka kurmak amaçlandığından bu anlamın 

kendisine hoş göründüğünü de söylemektedir. Kim dünyada namertlik edip dost yolunda 

şaşırsa, onun eşkıyası şeytan oldu. Çünkü ilk olarak bu cesaret ve gariplik onda meydana 

geldi. Öyle olunca namert şeytandır. Böylece edepsiz lafzını şeytanla özdeşleştirmeyip 

mutlaka edepsiz denilse “Kim kötü bir çığır açarsa, onun (çığırın) ve onu işleyenin günahı 

kendisine aittir.” sözü ifadesince kim ona uyup dost yolunda namertlik ederse eşkıyası, 

önceki (ilk zalimlik yapan) zalimdir, namertlik ona daha layıktır. Çünkü “Yüce köşkte 

kişilerin edepli sohbeti hangi yolla yapılır?” sorusu izah edilip tarikatin bütünüyle edepten 

ibaret olduğu belirtilmişti. Konu edepsizliğin çirkinliğini göstermekle ilgili iken sözün yine 

şeyhe hizmet etmeye gelmesinin sebebi şudur: Şeytanın lanetlenmesinin sebebi halkı doğru 

yoldan çıkarmasıdır. Bu yüzden şeyh de halkı doğru yola ulaştırdığı için hürmete layıktır. 

Beyit buna da işaret etmektedir.   

 

Bosnavî, Sivasî, Şeyh Gâlib, İlmî Dede ve Cevrî‟nin söylediklerini genişleterek 

Allah yolundaki kişinin yeri gelmeden ulu orta konuşup özünü anlatmayacağını, israf 

ehlini samimi bulmayacağını, hazineler gibi gizlilik içinde işaret ve imalarla derdini dile 

getireceğini, yaratılışı pis, özü anlayışsız olanın misvakla temizlenemeyeceğini, kişinin her 

işte kahraman olması gerektiğini belirtmektedir.  

   ٤ِؿ ناًٚ پ٤ّٞا ٝ نٛثهٌد

 ًه ٓه٣كٟ آرؽإ ًهق اٝ ـهٌد                
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Şeyh Gâlib, beytin şerhinde önce güvenip sonra imtihan etmenin eşeklik olduğunu 

ifade etmektedir. “Şeyhine güveni olmayan ona neden uysun? İmtihanın zamanı şeyhe 

uymadan öncedir. Ona uyduktan sonra imtihan etmek olmaz.” diyerek durumu izah 

etmektedir. Divanı‟ndan “Gözyaşı ırmağı elbette bir denize ulaşır. Galib sevdiğin bir 

mürşide uy, ondan hoşnut ol (rıza).” anlamında bir beyti örnek vermektedir. 

  

İlmî Dede, bazen imtihan eden, bazen onaylayan bazen de inkâr eden kişinin, gönlü 

şeyhini kabul ettiğinde mürit; gönlü kabul etmediğinde münkir olduğunu ifade etmektedir. 

İlmî Dede‟ye göre böylesi eşek hatta ondan daha kötüdür.  

 

Bosnavî, müridin zerre kadar aşk ve yakınlık duyup imanı sağlam olsa şeyhini 

imtihan etmeyeceğini ve şeyhine böyle edepsizlik etmeyeceğini söylemektedir.  

  آرؽاُٗ ًه ٠ً٘ قنناٙ ق٣ٖ

 ْٛ ذًٞهقٟ ٓٔرؽٖ اٟ ت٠ ٣و٤ٖ      

Şeyh Gâlib, şerhinde müridin mürşidi imtihan etmesini hastanın kendi nefsinde 

doktoru imtihan etmesine benzetmektedir. Zararı vücuduna geçer ve azalarına yayılır. İşini 

ehli doktorlardan birinden aktardığına göre hastanın yememesi gereken yumurtayı yemesi 

ve verilen ilacı içmemesi gibi şeyler nabız yolundan anlaşılırmış. Şeyh Gâlib‟e göre bir 

miktar öldürücü zehir içip doktorun vücudunu bu zehirden arındırmasını beklemek 

hayvanlıktan başka bir şey değildir. Çünkü artık ölüm vakti gelmiş ve kişi başkasıyla 

aslında kendini sınamıştır.  

  ظهأخ ظِٜد ً٘ك ػه٣إ ٝكاَ

ا٤َق وإ اكراٝ تهٛ٘ٚ ٠ً ِٞ  

Şeyh Gâlib, Sivasî‟nin açıklamalarını genişleterek mürşidin gönlünün ayna gibi 

olduğunu ve onda kişinin kendi yansımasını gördüğünü ifade eder. Kişi aynaya yansıyan 

aksi çıplak bırakmaya çalışırken kendini çıplak bırakacağını söylemektedir. Aynadaki suret 

çok parlak ve gizlidir. O gaybı bilenin masumluğuna Allah gayreti nedeniyle zulüm 

değmez.  

 

İlmî Dede ve Bosnavî şerhlerinin sonunda şeyhin istemediği bir işi kim öğrenmek 

için çaba gösterse o kişinin asla öğrenemeyeceğini dile getirmektedirler.  

    آرؽإ ٛٔچٕٞ ذّٕهف قإ قنٝ

ذٕهف قن چ٘إ ِا٠ٛ ٓعٞ ذٞ       
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Şeyh Gâlib, beytin şerhinde Muhyiddin-i Arabi‟nin bir müridin edepleriyle ilgili 

risalesinden örnek vermektedir. Risalede Muhyiddin Arabî, dervişin mürşitten hiçbir hâlini 

saklamaması gerektiğini söylemektedir. Gizin ortaya çıkması (keşf) irşadın gereklerinden 

değildir. İrşadın gereği doğru yolu bilmektir. Doğru şudur ki imtihan etmek, tasarruf altına 

almaktır. Çünkü kişi ilmen kavrayamadığı şeyi imtihan etmez. Kavramak ise tasarruf 

gibidir. Onun için Allah‟ın zatını ve sıfatlarını ilmen kavramak imkânsızdır. “O‟nun 

bildiklerinin dışında insanlar O‟nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilmezler…” “Belki 

bilinen şeylerden birini hakikatin özüyle kavramak mümkün değildir.” deyip ilmi (bilmeyi) 

bilinenle açıklamışlardır. Öyle olunca mürşit büyük bir şehir ve muhterem bir padişahtır. 

Senin tasarruf elin, ilmen ve zihnen kavraman, ondan ne kadar uzaktır ve olgun aklına 

uymaz.  

 

 

ٚٔ ا٣ٖ آرؽإ چٕٞ آٓكٌد    ٌٌٞٝ        

تفد تك قإٓ ًآك ًٝهقٕ وقٌد            

Şeyh Gâlib, Sivasî‟nin şerhini daha açık bir ifadeyle şöyle ele almaktadır: İmtihan 

vesvesesinin yokluk mezarında kişinin ahmaklığını ortaya çıkaracağını ve bundan 

sakınmak gerektiğini ifade ettikten sonra kötü fikirlerinin çoğunlukla kişinin seçimlerine 

bağlı olmadığını belirtmektedir. Seçime bağlı denirse de ne şekilde bunlardan 

kurtulunacağını bir beyitle ifade etmektedir. Beytin anlamı şudur: “ Gece gündüz başını 

secdeden kaldırma, bu günahın affedilmesini iste.”   

 

Bosnavî, diğer şarihlerin şerhini genişleterek uluları teftiş etmenin Allah‟ın işi 

olduğunu, dervişe böyle bir iş düşmediğini, şeyhin Allah‟a ibadet etmesinin bütün 

yaratılmışların ona uymasına sebep olduğunu söylemektedir.  

       چٕٞ چ٘إ ٌٝٞاي ق٣كٟ وٝق وٝق

      تا ـكا ًٖ نٟٝ نا اٗكن ٌعٞق                

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde vesvese bir beladır, der ve tövbenin gayb yönünden 

geldiğini ifade ederek defedilmesinin de yine gaybdan olduğunu belirtir. Çünkü kulun, 

vazifeli oldukça tövbe etmesi gereklidir. Elbette ne tarzda olursa olsun akla kötü bir fikir 

geldiği gibi lazım olan Allah‟a yönelip (rücû‟- ila‟llâh) akabinde dua secdesine varmaktır. 

Tarikatin dokumacısı, “Tasavvuf kırılanı sarmaktır.” demektedir. Secde ederek, boyun ve 

bel kırarak Allah‟a ulaşılır.  
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Bosnavî, yüzlerin parlatıcısının kara toprak olduğunu bu nedenle yüzü yere sürmek 

gerektiğini, başı yere gafletle indirmenin faydasız olduğunu, gözyaşının kiri ıslattığını 

böylelikle gönlün doğusunun ortaya çıktığını ve buradan da dünyayı nur sardığını 

söylemektedir. Abdest ve manevi secdenin ağlamalarla kötü olacağını ifade ettikten sonra 

ten gözünün zahmetten gönül gözünün zahmet olmadan ağladığına değinmektedir. Allah 

anıldıkça gözden gelen yaşın gönül gözü tarafından meydana getirildiğini belirtmekte ve 

Allah‟a ulaşmak için beşerliğin ve zayıflığın giderilmesi gerektiğini dile getirmektedir.  

 ٌعك ًٜها ذه ًٖ او ]ا[ِي نٝإ

 ٠ً ـكا ذٞ ٝا نٛا]ْٗ[ ڭٔإ       

Şeyh Gâlib, müridin “Allah hakkında kötü zanda bulunanlara (Müslümanlar için 

istedikleri) kötülük çemberi başlarına gelsin! Allah onlara gazab etmişdir.” zümresinden 

kurtulmayı canı gönülden istemesi gerektiğini dile getirmektedir. Çünkü mürşide kötü 

şüphe duyan kişi Allah‟a kötü şüphe duyar.” şeklinde bir açıklamada bulunur. Gökyüzüne 

taş atmak gibi kötü şüpheden duyduğun utanç yine sana dönecektir. “Allah‟ın gazabı 

üzerine olsun.” taşlığına uğrarsın. İtiraf edilse kötü şüpheden olduğu ortaya çıkar. Özellikle 

mümine, birleştirici ve namuslu zata bağlan. Mürşitten kötü şüphe duymak yukarıda da 

zikredildiği gibi delilik belirtisidir.  

 

İlmî Dede, “Eğer kalbini bu kötü şüphelerden kurtaramazsan ilme‟l-yakin‟i elde 

edip ayne‟l-yakine ulaşıp basiret gözüyle pirini göreme. Cemali ne o âlemde ne de bu 

âlemde görülmez ve onunla manevi birlik meydana getirip şerefli ruhuna ve temiz zatına 

ulaşılmaz.” demektedir.  

ّٖ ٤ٌٗٞ ته ته اـٞإ ٔلا          ظ

     ًهچٚ آ٣ك ظاٛه او]ا[٣ّإ ظلا         

Şeyh Gâlib, beyitle ilgili olarak temiz kalpli dervişlerden eziyet de görse bir 

dervişin yine de güzel düşünceyle yaklaşması gerektiğini söylemekte ve bu düşünceyi 

Mevlevilik üzerinden şerh etmektedir. Mevlevilik cemaatinin süluku „aynü‟l-cem‟
1084

 

üzere olup karşıt tavırları ve değişik huylarıyla salik olanların da yollarının yücesi mutlaka 

birliğe çıkar. Onun için temiz kalpli dervişlere saygı önemli bir iş kabul edilmiştir. Örneğin 

Üveysî yolundan gidip Hz. Pir‟in ruhaniliğinden terbiye bulan var. Şeyhde fenayla salik 

                                                           
1084

 ‘Aynü’l-cem’: Mertebe-i zât-ı baht demektir. Aynü’l-cem’e varmazdan evvel, vahdet-i vücûdu 

anlamazdan evvel ve hakka’l-yakîn mertebesin bulmazdan evvel demektir. Kara, age., s. 819.    
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tehlikesiz bir yol olan temiz kalpli kardeşler (İhvan-ı safa) var. Sevgi yolundan Hakk‟a 

yönelen var. Bütün bunları tek vücut ve tek uzuv farzedip birinin kusuruna bakma ve aşk 

ve sevgi ipinin ucunu bırakma. “Birbirinizi satın ve helvaya verin.” nüktesi tam bu 

manadır. Bir dervişte hiç yoksa (bile) satıp helvaya verecek kadar para ve kalp hazinesinde 

o kadar nasip vardır. Onu görmeyip ümitsizlik nedeni addetmek ve uzaktan uzağa hayale 

lazım olan eksikliğe bakmak ahmaklığın kendisidir ve naziklik iddiasına terstir.  

 

İlmî Dede ve Bosnavî, şerhlerinin sonunda “Diğer dervişlerin senden yüz 

çevirmesine izin verme ki hayvanlar tayfasından olma.” biçiminde bir uyarıda 

bulunmaktadırlar.  

      چٕٞ ـكا ـٞاٛك ًٚ پهقٙٔ ًً قنق

ٚٔ پاًإ تهق        ٤ُِٓ اٗكن ٚؼ٘

Şeyh Gâlib beyti şöyle izah etmektedir: Allah‟ın, bir kul isyan sınırını aştığında 

(doğrudan) ondan intikam alabileceği gibi o isyanın sebebini yaratıp, kötü kişiyi evliya ve 

asfiyaları ayıplamaya yönlendirip evliya ve asfiyanın kalplerindeki İlahî kudretle onu 

âleme rezil etmelerini sağlayabileceğini de ifade etmektedir.  

 ٌرهًٖ ذاته ذٞ ٌرانٟ ً٘٘ك

ا٠٘ٔ٣ ته ًً ٓف٘ك     ذاٗٚ ت٠٘٤              

İlmî Dede, beytin şerhinde eminliği (korkusuzluk) bir makam olarak ifade ederek 

bundan “Emanullah” diye bahsetmektedir. Bu makama erenler Allah‟tan başka kimseyi 

görmezler. Bu nedenle oraya ulaşanlar kimsenin ayıbıyla ilgilenmezlermiş.  

 اٟ ـ٘ي ظا٠ٗ ًٚ ػ٤ة ـ٣ُٞ ق٣ك

 ٛهًٚ ػ٤ث٠ ًلد اٝ ته ـٞق ـه٣ك

Şeyh Gâlib, Sivasî‟den farklı bir açıklama yapmamasına rağmen bu beyti anlaşılır 

kılmak için şöyle bir şey nakleder: Bir asırda kıtlık ve pahalılık olmuş. Mısırlı âlimler 

Allah‟a isyanın çokluğunu duyup halkı tövbeye, dine bağlılığa ve edebe sevk etmek için 

seslendiklerinde Hz. Zünûn-ı Mısrî bu nutku duyup haberdar olup Mısır‟dan dışarı çıkmış. 

Kendi kendine „Benden daha günahkâr insan yoktur.” demiş. “Varsa Allah‟ın kullarına bu 

azab benim kötülüğümden inmiştir. Bari gideyim halk kurtulsun.” diye niyet etmiş. Bir de 

Mısır ehli dua için o hazreti isteyip bulamayınca dışarı çıktığını öğrenip ardından koşarlar. 

Bir yerde düşünceye dalmış ve hayerete düşmüş bulurlar. Onları görünce benim hâlimden 

haberdar olup öldürmeye gelmişlerdir düşüncesiyle Hz. Şeyh, Cenab-ı Hak‟a yalvarmaya 

başladığı anda Nil taşmaya başlayıp Allah tarafından genişledi.   
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     ؿاكِ٘ك ا٣ٖ ؼ٤ّاٍ ـِن او ـٞق اٟ پٍه 

     الظهّ ڭ٣ٞ٘ك ػ٤ة ٣ٌكًه               

Bosnavî, diğer şarihlerin söylediklerine ek olarak temsilî bir anlatımla durumu 

somutlaştırmıştır. Örneğin günah işleyen kişiyi eşek, günahlarını odunla; kâmil kişiyi 

deniz, hakikate tam erememişi damlayla anlatmaktadır. İyi birinin hamam ya da bağa 

gireceğini, buralara odun yüklü bir eşeğin giremeyeceğini ifade etmektedir. Bu kısımdan 

sonra da iyi biri olmak için neler yapılması; kötü kişi olmamak için neler yapılmaması 

gerektiği hususlarında öğütler vermektedir.  

 ٛهًٚ تاِك او وٗا ٝوا٤ٗإ

    ا٣ٖ تهق ظٖ قن ؼن نتّا٤ٗإ         

Şeyh Gâlib, beyitteki “تاِك” fiilinin iki anlamlı kullanıldığını belirtmektedir. 

Birincisi kişinin bulunduğu zina yapanlar zümresinden etrafındakileri değerlendirirken 

onları da kötü zannetmesidir. “Kişinin tavır ve hareketleri kötü olursa, (bütün) tahminleri 

de kötü olur.” anlamında bir mısrayı örnek vermiştir. İkincisi, kişinin bulunduğu zina 

yapanlar zümresinden rabbanileri değerlendirirken kendi kötü hâllerini onlarda görmekle 

onlar hakkında kötü şüpheye düşmesidir. “Azizlerin varlık aynası kötü gösterir.” 

anlamındaki bir mısraı örnek vermiştir.    

  ا٣ٖ ٗثاِك ٝنتٞق اٟ ٓهؽ ـاى

  تؽه هِىّ ناو ٓهقانٟ چٚ تاى

Şeyh Gâlib, Sivasî‟nin açıklamalarına ek olarak şöyle bir olay aktarır: Beyazıd-ı 

Bestami‟ye “Arif günah işler mi?” sorusu sorulduğunda onun “Bir şekilde işlediği günah 

öyle derin bir etki bırakır ki senin pişmanlık dediğin şey onun günlerce aklını başından alır. 

Sense bilerek yaptığın çeşitli hıyanetlerin ardından ya da aklına gelirse dil ucuyla „tövbe 

Ya Rabbi‟ demekle “Gerçek tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir” manasıyla mutlu 

olursun.” cevabını verdiğini söyleyerek durumu izah etmektedir. Yani Şeyh Gâlib, kâmilin 

hâlinden günahkârın anlamasının imkânsız olduğunu vurgulamaktadır.    

 لُّد اٝتٚ وٚاػد ٗىق ؼن

       پ٤ُ ًلهَ ظِٔٚ ا٣ٔاٜٗا ـِن            

Şeyh Gâlib, konuyla alakalı şöyle bir olay aktarır:  Bir arif dostu yolda giderken 

sersem bir sarhoş görmüş. Sarhoş kendini duvardan duvara vurmakta, yardan yara 

atmaktaymış. Arif dostu at üstündeymiş. Elini tutayım yıkılırsın, demiş. Hayran hayran ona 

bakıp “Ben beyliklerdenim yıkılsam da yine miriden yaparlar. Sen âleminde ol.” deyince 

arif dostu, “Şaşırdım” deyip ağlarmış.  
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 ًلهٝ ا٣ٔإ ٤ٍٗد إٓ ظا٠٣ ًٚ اٌٝد

ٌٞد  واٌٗٚ اٝ ٓـى ٌد ٝا٣ٖ قٝنٗي ٝ پ              

Şeyh Gâlib, Sivasî‟nin açıklamalarını hakka‟l-yakine ulaşmak için masivanın 

bütünüyle unutulması ve bütün makamlar geçildikten sonra İlahî bir tabiata sahip olunması 

gerektiği şeklinde izah etmektedir. Böylelikle “Benim özelliklerimi yaratıklarıma karşı 

çıkar (göster, anlat). Seni gören beni görmüş olur. Seni arayan beni aramış olur.” ile 

şereflenmektedirler.  

 ٤ًٍد ًاكه ت٤فثه وا٣ٔإ ٤ِؿ

   ٤ًٍد ٓهقٙ ت٤فثه اوظإ ٠ِ

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde “Şeyhin imanı ayan ve canı Mustafa‟nın ruhunda 

gizlidir. Ama sen, benim de canım ve imanım var dersen biz yok demeyiz, vardır. Ama 

candan cana, imandan ayana fark vardır.” demektedir.  

 

İlmî Dede, Allah‟ın makamına ulaşamayanların öldüğünde vardıkları âlemde 

pişmanlıkla feryat ettiklerini söylerek “Keşke, bana kitabım verilmeseydi! Şu hesabımın ne 

olduğunu bilmeseydim! Keşke onunla (ölümümle) her iş olup bitseydi! Malım bana hiç 

fayda sağlamadı; saltanatım da benden (koptu), yok olup gitti.” ayetini örnek vermektedir.  

 

Bosnavî, ten yarasının çabuk defedileceğini ama can yarasını iyileştirmenin zor 

olduğunu ifade ettikten sonra bu dünyada sağ kalıp oraya sağ gitmek gerektiğini 

belirtmektedir. Can ilacını burada hazırlayıp ahirete hasta giden müridin orada kendine geç 

ilaç bulacağı hususunda uyarmaktadır.  

 ًان پاًاٗها ه٤اي اوـٞق ٤ٌٓه

 ًهچٚ ٓاٗك قن ِٗٞرٖ ٤ِه ٤ِه

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde kendini beğenenlerin hâlinin zikrini kendine tapanların 

zikriyle ifade etmektedir. Nefis ehlinin kendini beğenmiş diye tanımlandığını söyleyip 

“Nihayet puta tapan kendine tapandan iyidir. Kendine bağlı olma, başkasına bağlı ol.” 

anlamında bir beyti örnek vermektedir.  

 ًه پم٣هق چ٤ى ذٞ ٠٣ًٞ ًكاٌد

            ٝنٗٚ ٠٣ًٞ ونم ٌٝٓهٌد ٝ ن٣اٌد      

Şeyh Gâlib, şerhinde “Kâfir herkesi kendi dininden zanneder.” atasözünü örnek 

vererek kâfirin kendinde dünya işinden başka bir iş bulunmadığından evliya ve enbiyaları 
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da dünyayla meşgul sandığına dikkat çekmektedir. “Dünyaya bağlı olanlar mutlak 

(anlamda) kâfirlerdir.” buyurdukları dünya ehlidir; kendilerini sever, Allah‟ı sevmezler.  

       ًهقن ا٤ٓىق ذٞ ٠٣ًٞ ٚآؼٍد

  ٝنٗٚ ٠٣ًٞ قنذٌثهٚاُغ اٌد  

Şeyh Gâlib, beytin şerhi için Hazret-i Pir‟in “Hükümdar olunabilir, ama ağız 

tutulamaz.” sözünü örnek vermektedir. Derviş, Allah‟a gönülden bağlı olup Allah‟ın 

rızasını gözeterek yaşasa bile onun hakkındaki değerlendirmenin kişilerin insafına 

kaldığını ifade etmektedir. Sadık dervişin halkın dedikodusuna bakmadığını ve güzel ünü 

için şöhret ateşini yakmadığını söyledikten sonra heves ehlinin gıybet ettiğini, tanımadığı 

kişileri kötülediğini, evliyaların kerametlerini meclislerde anlatıp görünüşte bu hâllere 

erişmenin mümkün olmadığına kederlendiğini belirtmektedir.   

  ٠ٗ ٓها پهٝاٟ ٌه ـان٣كٍٗد

 ٠ٗ ٓها پهٝاٟ ق٣ٖ ٝنو٣كٍٗد

 Cevrî, bu beytin şerhini bir önceki beyitle bağlantılı olarak açıklamaktadır. Kişinin 

kendini işlere rehin olmuş biri gibi görüp, bu işlerin tamamlanmadığı düşüncesiyle kendini 

oyaladığını bu nedenlerle de başını kaşımaya vakti yok sandığını söylemektedir. Parası ve 

varidatının giderlerini ödeyemediğini ve fikirlerinin kendisine göz açtırmadığını 

belirtmektedir.  

  اٟ كالٕ ٓا نا تٜٔد ٣اق قان

         ًٚ ِّٞ او ا٤ُٝا پا٣إ ًان          

 Şeyh Gâlib, beyti şöyle izah etmektedir: “Şeyhim bizi gönülden çıkarma, biz de 

erenler köçeklerindeniz. Dünya işinde kullanıldık, bu da hizmettir.” şeklinde saçma sapan 

sözlerle gönül hırsızlığı yapmaya çalışanların dervişi köçeklerden zannedip iyi kanaatte 

bulunarak aldatma derdine düşerler. Bu hususa örnek olarak “Eğer onların bildiğini bilirsen 

pişman ol; eğer bilmediklerini sanırsan müslüman ol.” anlamında bir beyti örnek vermekte 

ve sonra da “Eğer kendin gibi geçici bir yalancı olduğuna inanırsan buna münafıklıkla 

niçin o dertlinin sinek gibi başına üşersin?” anlamında bir soruyla şerhini 

tamamlamaktadır.  

 ا٣ٖ ٌفٖ ٗٚ قنق ٝ ٌٞوًلد

           ـٞات٘اًٚ ٛهوٙ ًلد ٝ تاوـلد 

 Şeyh Gâlib, Sivasî‟de de geçen bu himmet isteğinin sayıklama olduğunu, sorulsa 

tekrar edemeyeceğini ifade etmekte ve bu sözleri “karışık saçma sapan söz” olarak 

nitelemektedir. 
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 ٤ٛچ چانٙ ٤ٍٗد او هٞج ػ٤اٍ

   اوتٖ قٗكإ ًْ٘ ًٍة ؼالٍ

 Bosnavî, beytin şerhinde helal azıkla kastedilenin himmet; Allah‟ı zikretmeninse 

tespih ve ibadet olduğunu ifade etmektedir. Bu azığa can azığı demekte ve bedene canlılık 

verdiğini belirtmektedir. Ayrıca Allah‟ın irfanının şevkini, birliğini ve büyüklüğünü ifade 

ettiğini, gönlü ve canı kuvvetlendirdiğini ve evliya katında gerçek azığın bu olduğunu 

söylemektedir. Ona göre ten uyuşukluğu, can azığına engeldir ve Allah‟tan uzaklaştırır. Bu 

nedenle dervişlerin ten alakalarını bırakıp evliya ve asfiya işine yapışmaları, kâmillerden 

özürler dileyip himmet istemeleri ve kişinin rızık kazancını öğrenmeleri gerektiğini ifade 

etmektedir.  

 چٚ ؼالٍ اٟ ڭّرٚ او اَٛ ٘الٍ

       ؿ٤ه ـٕٞ ذٞ ٠ٔٗ ت٤ْ٘ ؼالٍ

 Şeyh Gâlib, daha açık bir dille Allah‟ı ve ona ulaşmak için gerekli şeri işleri unutup 

dünyevi işleri tercih eden ve bunu haklı görenlerin katlinin vacip olduğunu ifade 

etmektedir. “Kan”la ifade edilen budur. 

 اوـكا چانٌرُ ٝاو ُٞخ ٠ٗ

 چان٣ُ او ق٣ٖ ٝاو ٚاؿٞخ ٠ٗ 

Bosnavî, şerhini şöyle bitirmektedir: “Lâ ve illâ‟yı bilmeyen tohumun aşığı, cahil 

biridir. Kör kuş tohumu gözler, tuzağı görmez. Sonra tuzağa düşer ve huzursuz olur. Onun 

tohumdan yana sabrı yok olduğu için sonunda yuvasından aşağı yıkılır.”   

٤ٍٗد او ق٤ٗاٟ قٕٝ اٟ ًٚ ٔثهخ      

 ٔثه چٕٞ قانٟ وٗؼْ أُاٛهٕٝ   

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde alçak dünyayı öğrenmeye çalışıp ona sabredemeyen 

birinin kendisini yoktan var eden Allah‟ın rızasını öğrenmek için sabredemeyeceğini ifade 

etmektedir.  

 

 Bosnavî, dünya sevgisi gelen kalpten Allah sevgisinin gittiğini, ikisinin bir arada 

bulunmadığını, ten dünyayla ilgilense bile gönlün Allah‟ta olması gerektiğini, Allah‟ın 

tene değil gönle başka bir ifadeyle Allah‟ın kişinin suretine değil sîretine baktığını 

söylemektedir.  

 

ًٚ ٔثهخ ٤ٍٗد اوپاى ٝ پ٤ِك اٟ  

   ٔثه چٕٞ قانٟ اوإ ًد آكه٣ك 
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Şeyh Gâlib, şerhinde Hz. Şiblî‟yle ilgili bir rivayete yer vermiştir. Rivayete göre genç biri 

Hz. Şiblî‟ye sabrın hangisinin daha şiddetli olduğunu sormuş. “Allah‟la sabırdır (sabrun 

bi‟llah.)” demiş. “Hayır.” demiş. “Allah‟ta sabır demiş (sabrun fi‟llah) dediğinde yine 

“Hayır.” demiş. “Allah için sabır (sabrun li‟llah).” deyince yine “Hayır” demiş. İşin 

sonunda Hz. Şiblî şaşırınca genç “Allah‟tan sabır (sabrun ani‟llah) deyince bir çığlık atmış, 

şaşırmış. Bu kısımdan sonra Hz. Şibli‟nin bu çığlığını Muhyiddin-i Arabi‟nin şu şekilde 

açıkladığını ifade etmektedir: “Sabır içeceğinin her türlüsü; ٖب ,ك٠ ,ػ٠ِ ,ػ ve ٍ (da olduğu 

gibi) tüm meşreplerdedir.”in gösterdiğince türlü türlü duların sabrıyla ulaşıp “Allah‟tan 

dolayı sabır, Allah‟a sabır, Allah‟ta sabır, Allah için sabır ve Allah ile sabır.” derler. “Sıla 

işi işitmeye bağlı bir iştir (kaide ve kuralı yoktur).” kuralı üzerine her birinde çeşitli 

manaları amaç edinirler. Ama tasavvufçular Allah‟tan dolayı sabrı “Ben ilmi falandan 

aldığımda sen orada ٞٛ (o, üçüncü şahıs) gibi idin.” manasında alıp bütün insanlar “Falan 

şeye sabır ondan ayrılmaktır.” anlamında düşünürler. Ama Mesnevi‟nin bu şerefli 

beytindeki muhatap dünya ehli olduğu için onların zevkleri üzerine yapılan tefsire göre, 

nasıl sabrediyorsun diye sorulmuştur. Kısacası bu dünya, temiz ve pislerden ibarettir. Bu 

rütbe arzusu sende varken Allah‟ı arzulamakta neden bu kadar tembel olduğun şaşırtıcıdır. 

Senin sevgililerin geçici, Allah ise ebedîdir. Dünyanın kötülüğüne azcık baksan bakmaya 

değer olmadığını görürsün.  

 اٟ تك٣كٙ ُٞذٜاٟ چهب ـ٤ى

ٚٔ اٗها تث٤ٖ قن آب ن٣ى  كِٙ

İlmî Dede, beytin şerhinde dünyanın hoşluğuna alışıp sonrasındaki kötülükten 

habersiz, her yemeği hırsla yiyen olmamak gerektiği konusunda uyarmaktadır.  

 ٣ًٞك اٝ إٓ قاٗٚ تك ٖٓ قآّ إٓ

ٜٗإ چٞ ِكٟ ذٞ ٤ٔك قاٗٚ ِك  

Şeyh Gâlib, bazı tarihlerde Şah Sencer‟le ilgili anlatılan şöyle bir durumla konuyu 

toparlamıştır: Şah Sencer çok sevilen bir dost imiş. Fakat aşk ve sevgi düşkünü olup canını 

ve başını feda ettiği gencin sakalları çıktığında pişman olup öldürme adeti devam 

ediyormuş. Şeyh Gâlib burada akıllı olanla ilgili “Hamamın yolunda pişman olmamak için 

o gün yanaklıya ihtiyaç duymamak gerekir.” anlamında bir beyit örnek vermektedir.  

٤ٖ ذه اٝ ٍٓؼٞقذهٛهًٚ آـهت  

ت٤ٖ ذه اٝ ٓؼثٞقذهٛهًٚ اـٞن  
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Şeyh Gâlib, şerhini bu dünyadaki nimetlerin bir gün gelip de biteceğini bilinmesine 

rağmen sonunu düşünmeyip çocuklar gibi hayalî oyunlarla kandırılmış olmanın 

sapkınlıktan başka ne olabileceğini sorarak tamamlamaktadır.  

 اٟ وـٞت٠ّ تٜانإ ُة ًىإ

 تٌ٘هإٓ ٌهقٟ ٝونقٟ ـىإ

Şeyh Gâlib, şerhini “Her kavuşmanın bir ayrılığı vardır. Mevsimlerin değişmesinin 

ortak noktası budur.” anlamında bir beyitle özetlemektedir.   

 

Bosnavî, bundan önceki beyitin şerhindeki gibi diğer şarihlerden farklı olarak işin 

öncesine değil sonuna bakmak gerektiği hususunda uyarıda bulunmakta ve bu konuyu 

yinelemektedir.  

 تكن نا ق٣كٟ ته٣ٖ ـَٞ چان ٚام

تث٤ٖ اٗكن ٓؽام        ؼٍه ذُ نا   

Bosnavî, diğer şarihlerden farklı olarak kâmil kişiye bağlanmak gerektiği, sadece 

onun güzelliğinin geçici olmadığı, cüz‟iden külliye ulaştıracağı gibi konularda nasihat 

etmektedir.  

 ٛهًٚ اوٟٝ ِاق ًهقٟ قنظٜإ

    او كهام اٝ ت٤٘ك٣ُ إ وٓإ

Bosnavî, Allah‟ın bakışının gönlü kırık ve kalbi hüzünlülerin üzerinde olduğunu 

söyledikten sonra dünyaya rağbet edenin şefkatsizliğini ifade etmektedir. Şefkat ehlinin 

Allah‟ın nezdinde sevildiğine delil göstermekte ve gönlü kırıklara şefkatli olmak gerektiği 

hususunda nasihatte bulunmaktadır.  

 واٗچٚ ًّر٠ ِاق تً ًً ِاق ِك

  آـه اوٟٝ ظٍد ٛٔچٕٞ تاق ِك

 Şeyh Gâlib beyti; mal, mülk her neye sevindiysen senin gibi ahmakların da daha 

önce eline girip çıkmıştır, diyerek özetlemektedir. Bu duruma “Elde etmiş olduğun şey için 

insanların, bu falan için tek bir şey oldu, sözü sana kâfidir.” anlamında bir beyti örnek 

vermektedir.  

 

Bosnavî, şerhinin sonunda “Dünya saadetine inanmamak, kalp ve canı hasret 

ateşiyle yakmamak, olay olmadan ilaç aramak aksi hâlde ilaç bulamama durumunda 

kalmak, ahiret işlerini önce yapmak ve dünya işlerini terk etmek” gibi konularda 

nasihatlerde bulunmaktadır.  
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ٓ٘ٚ ٟاوذٞ ْٛ تعٜك ذٞ قٍ تهٝ  

تعٚ ٟپ٤ُ ًٞتعٜك ذٞـٞق اوٝ   

Bosnavî, beytin şerhinde dünya malının dünyada kalacağını bunları dünyada terk 

etmenin dervişliğe yakışan bir davranış olduğunu, dervişliğin ne elle ne de gönülle kimseyi 

incitmemek anlamına geldiğini ve az bilgiyle sırrı anlayan dervişlerin nadir bulunduğunu 

ifade etmektedir.   

 ػّوٜا٠٣ ًىت٠ ن٠ٌٗ تٞق

 ػّن ٗثٞق ػاهثد ٠ٌ٘ٗ تٞق

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde aşk ve şehvet ayrımı yaparak renk ve kokuya duyulan 

sevginin şehvet olduğunu söyledikten sonra şehveti “pis iş” şeklinde açıklamaktadır. Ona 

göre şehvet ancak evlenmeye yaklaşırsa sevaptan sayılır. Şehvetde bakiliğin yokluğuna ve 

geçiciliğin hızına bakıldığında arzuda fitnenin olduğunu belirtmektedir.  

  ِٓي تهْٛ وٕ ذٞ اقْٛ ٝان وٝق

 ذات٤ا٠ٗ ٛٔچٞ اٝ ِٓي ٝ قٝق    

Bosnavî, bahsedilen makamın (bâki olma) sadece akılla bilinemeyeceğinden, 

sözlerin gönülden geldiği bu nedenle söylenmesine engel olunamadığından, bunun için 

mazur görülmeyi dilediklerinden, kimseyi ayıplamamak gerektiğinden ve bilinen sırları 

saklamanın güç olduğundan bahsettikten sonra dünya ve nasihat sözlerine dönmek 

isteğiyle şerhini tamamlamaktadır.  

 ٤ًٖ ظٜإ چاٙ اٌد تً ذان٣ي ٝذ٘ي

             ٍٛد ت٤هٕٝ ػا٠ُٔ ت٠ تٞ ٝ نٗي                         

Bosnavî, diğer şarihlerin bahsettiklerine ek olarak canın Allah‟ın cemalini 

gizlediğini, bunu gizleyenin ve ortaya çıkaranın suretler olduğunu, sırrın ve himmetin can 

evinde hapsolduğunu ve canın bunları bedenle gösterdiğini de ifade etmektedir.  

 ٓاٍ ق٤ٗا قاّ ٓهؿإ ٘ؼ٤ق

 ِٓي ػوثا قاّ ٓهؿإ ِه٣ق

Şeyh Gâlib, beyitteki kuşlarla kastedilenin zayıf akıllılar ve yüce akıllılar olduğunu 

belirtmektedir.  

 ِاٙ إٓ قإ ًٞ و ِا٠ٛ كانؿٍد

 ت٠ ٓٚ ٝ ـه٤ِك ٗٞنَ تاوؿٍد

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde Abdullah Ma‟ribi‟yi örnek göstererek gece yola 

giderken arkalarına doğru yolu gösteren birini aldıklarını ve kendi nurları sebebiyle yolu 
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gündüz gibi nurlu gördüklerini ifade etmektedir. Böyle zata hakiki padişah demenin uygun 

olduğunu belirtmektedir. 

 ذفرٚ ت٘كٌد آٗچٚ ذفرُ ـٞاٗكٙٔ 

 ٔكن پ٘كانٟ ٝته قن ٓاٗكٙٔ      

Şeyh Gâlib, beyitteki tahtayla tabutun kastedildiğini söylemektedir.  

 ٛه ًٚ تاال ذه نٝق اؼٔن ذهٌد

 اٌرفٞإ اٝ تره ـٞاٛك ٌٍِد 

Bosnavî, burada bu ve bundan sonraki  ّإٓ ـكا ٝ ٗكٟ ًٚ قاقٗد ػٞاّ/ تاو تٍراٗ٘ك او ذٞ ٛٔچٞ ٝا

beyti birlikte şerh etmektedir.  Bosnavî‟nin şerhine göre devlet hizmeti ve mansıb 

halktandır ve ödünçtür. Devletin ebedî olanı da ahiret olduğu için bu dünyadaki yücelikler 

hususunda aç gözlülük etmemek gerekmektedir. Eğer aç gözlülük edilirse yerinde 

pişmanlık ve hasret kalacaktır. 

ّٟ ػان٣ّد تؽن  قٙ ـكا ٝٗك

تفّك ٓرلن ذا ـكا ٝٗك٣د  

Şeyh Gâlib, Sivasî‟nin açıklamalarına bazı eklemeler yaparak devleti Allah‟a teslim 

etmekle kişinin manevi sultanlığı elde edeceğini ifade etmektedir. Buna karşılık devlet 

hevesine ve reislik sevgisine düşüp şan şöhret peşinde koşanınsa kurtuluşunun çok zor 

olduğunu belirtmektedir. Yolun hakirlik ve alçak gönüllülük yolu olması gerektiğini 

vurgulamakta, yücelik ve övünme yolu olmadığı uyarısında bulunmaktadır. Özetle bela 

şöhrettir; şöhretin bela olduğunu bilip ondan sakınmak kurtuluştur.   

 اِرٜان ـِن ت٘ك ٓؽٌْ اٌد

قننٙ ا٣ٖ او ت٘ك آٖٛ ٠ً ًٍٔد               

Şeyh Gâlib, övülmenin tesiri altında kalmadığı durumda bile salikin hakirlik ve 

fakirlik tarafında olması gerektiğini ifade etmektedir. “Tesir altında kalmıyorum.” demesi 

bile nefsani aldatmacadır.  

 ذا ذٞا٠ٗ ت٘كٙ ِٞ ٌِطإ ٓثاَ

   وـْ ًُ چٕٞ ًٟٞ ِٞ چًٞإ ٓثاَ          

 Şeyh Gâlib, bu beyitte kul oldukça sultan olunduğunu ve bunun züht (dünyaya 

rağbet etmemek) makamından ilahî ve mutlak olan yüce makama delil olduğunu ifade 

etmektedir. “Onun zühdü, kendisiyle Allâh‟ın ubûdiyyeti arasına giren her ilâhî isimde 

vardır.” buyurmuşlardır. Zühdün hâli, makamı, makamının İlahî, rabbani ve rahmani 

olması mümkündür. “rabbani sıfat bu isim üzerine herhangi bir yargıda bulunma sıfatından 

münezzehtir. Rahmani sıfat ise onu müstahak olduğu yere sarfetmektir. Burada 
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kastettiğim, zühttür.”  Bu çeşit İlahî zühdle vasıflanmış olanların alaycılık ve bönlükten 

korkmadıkları doğrudur. Bu rütbe eksiksiz bir alçak gönüllülükse aşka özgü safalı bir 

hatıradır.  

ػّن ٣اتك وٗكٙ ٠ً ٛهًٚ اٗكن  

 ًله تاِك پُ اٝ ظى ت٘كٙ ٠ً 

 Şeyh Gâlib, bu beytin şerhinde Veledî‟nin Maarif‟inden “Dün gece rüyamda bir 

ihtiyar bana „Aşkın kâfiri (aşk yolunun afeti) tamamen benlik ve bizliktendir.” dedi. Ona 

„Ben ve biz nedir? Bütün müşküllerimin halli sizin elinizdedir.‟ dedim. O, „Hak yolunun 

dışındaki her şey bizlik ve benliktir; (bu ise) küfür ve hatadır.‟ cevabını verdi.” anlamında 

üç beyti örnek vererek şu açıklamayı yapmaktadır: Sevgiden nasibi olanlara 

kahrolmuşluktan ve mecburluktan başkası küfür ve hatadır. Kişi horluk ve fakirlik, 

güçsüzlük ve yalvarmadan başka hangi hırkadan baş gösterse tehlikelidir.  

 ٛهًٚ قاق اٝؼٍٖ ـٞق نا قن ٓىاق

  ٔك هٙاٟ تك ٠٣ٌٞ اٝ نٝ ٜٗان

 Şeyh Gâlib, beyti kişinin Hz. Yusuf‟a dair aynaya bakıp kendi güzelliğine hayran 

olmasını, nebilik izlerinin aklına gelmesini ve kul olup satılması gerekse ne kadar 

edeceğini sorgulayarak benzetme yoluyla şerh etmektedir.   

 پٌٞر٤ٖ چانم آك او ٤ٗاو

 قن ٚه٣ن ػّن ٓؽهاب ا٣او                                                        

 Şeyh Gâlib, Sivasî‟ye ek olarak en iyi gören ve işiten evliya ve enbiyaların da 

Allah‟tan korkup kendilerinde ortaya çıkan ilahî tutumların eserlerinden nefislerini 

haberdar etmeleri gerektiğini ifade etmektedir. Burada “…Allah‟tan, O‟na yaraşır şekilde 

korkun…” ayeti kerimesini örnek vererek mutasavvıfların bu ayet-i kerimeyi gönül 

ferahlığından korkma olarak açıkladıklarını söylemektedir.  

 ٛهًٚ تهقان اٖٝٓ ٝٓا ٠ٓ وٗك

 نقّ تاتٍد اٝ ٗٚ ته تاال نٝق 

 Şeyh Gâlib, beyitteki ben ve bizle sünepelik belirtilerinin üstü kapalı bir biçimde 

ifade edildiğini belirttikten sonra Allah‟ın dergâhına varlığın sığmadığını, bu nedenle de 

horluk,  hakirlik sahibi olup itibarı terk etmekle buraya girildiğini vurgulamaktadır.    

ا٣ٍد ٠ًان ًاٙ ً٘ط قن ٤ّٗ  

چ٤ٍد                      ٤ٗ٠ٍر چٚ قاٗك ٠ٍٛر ؿّهٙ             

 Şeyh Gâlib, beyitteki “nistî (yokluk)”nin mutasavvıflarca üç ayrı şeyi kastetmek 

suretiyle kullanıldığını ifade etmektedir. Birincisi kendi yok olmaları, ikincisi mutlak sır 
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(gayb-ı mutlak) ve üçüncüsü de Allah‟tan başka her şeyin varlığıdır. Var zannedilen 

varlığa aldananlar, mutasavvıfların yokluğu mutlak sırra bıraktığını ve ebedîliği yokluktan 

öğrendiğini nasıl bilsin? Bilmedikleri için de kendi yoklukları manasıyla düşünürler. Şeyh 

Gâlib burada, Divan‟ından “Aşk ateşi varlık ehlinin yoluna engel olur. Akıl Cebrail‟i 

yakınlık Sidre‟sinde acizdir.” anlamında bir beyti örnek vermektedir.  

٠ًّد ـ٘ي ٤ٍٗر ٠ـَٞ تهاه  

٠  آنقخ ًه ٤ٍٗر ٠ٍٛر ٌٟٞ  

 Şeyh Gâlib, Sivasî‟nin açıklamalarına şöyle bir ekleme yapmıştır: Yokluğun 

kendisinde dahi seyr-i fillahtan ayrılmayıp sülukunda gayret eden kişinin yokluk hâlinin 

kendisini beka makamına ulaştıracağını, rücu‟ diye tanımlanan irşad makamına 

yollayacağını ve bekabillah cennetinde sonsuz hayata kavuşturacağını ifade etmektedir.     

ا كوه ٝتٌمان ا٣ٖ ٓالٍٔثه ًٖ ت  

 واٌٗٚ قن كوهٌد ػّى لٝاُعالٍ 

 Şeyh Gâlib, beytin şerhinde fakirlikle ilgili iki kabul olduğunu ifade ettikten sonra 

bunları şöyle açıklamaktadır: İlki fakirliğin esası ve hakikatinin varlıktan boş olması ve 

Allah‟ın ilminde boş yere harcanmasıdır. Bu rütbede fakirin bakışı fakirliğe olan meyline, 

her şeyde kendi talebine, fakirliğin kendine yakınlığınadır. Çünkü fakir öyle bir yoktur ki 

varlığın talibidir ve varlık olan her şeye hakirlik ve gönül tokluğuyla taliptir. “Fakir her 

şeye muhtac olan demektir.” Bu manaya bakar. İkinci kabulse fakirliğin esasının boş 

olmasıdır. Bütün kabuller ve yakınlıklardan bu surette talep Allah‟ı talep etmek olup 

“Gayb anahtarlarının elinde bulunduğu sıfat-ı asliyye diye tabir edilen isimlerin ilki, 

zuhurunun kemali ve bütün işlerinde zatının tecelli edişidir.”. Hiç bir hüküm, yakınlık ve 

meylin asla bir esas ve hakikat üzere düzenlenmediğini açıkça görüp ve burada zikredilen 

fakirin fâni ve hiç içinde hiç olmasıyla “sevgili, aşk, aşık olunan ve aşık oldu. Kalpte 

kalbin sahibi Allah‟tan başkası yoktur” nağmesiyle şarkı söyleyen fakiri tarifte “Fakir 

Allah‟a muhtaç değildir.” derken fakirliği tarifte  “Fakirlik tam anlamıyla gerçekleşirse, 

işte o (iş tamamiyle) Allah(‟a kalmış)tır.” demişlerdir. Kim Allah‟a muhtaç olursa 

başkalarına ihtiyaç duymaz.   

ا٠ٛ ًل٤ِْ ٓهذهاًه٠ٔٗ ـٞ  

ا ٝ ق٣كان ـكا                                                      ظ٘د أُاٝٔ

Bosnavî, beytin şerhinde Allah‟ın kapısı gibi bir kapı olmadığını söyledikten sonra 

onun dışında herkesin verdiği şey karşısında minnet beklediğini, O‟nun ise verdiği şeyi 
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kişinin kafasına kakmadığını belirtmektedir. Yani sadece Allah verdiği şeyler karşısında 

bir şey beklemez ve verdiği kişinin kafasına kakmaz.   

 ٤ٖٛ اوٝ ـٞا٤ٛك ٠ٗ او ؿ٤ه اٝ

  آب قن٣ْ ٓعٞ او ـّي ظٞ    

Şeyh Gâlib, beyti açıklarken Hz. Eyyub‟un Allah‟a “Sen merhametlilerin en 

merhametlisisin.” diye niyaz edip Allah‟a yakınmasını örnek vermektedir. Bu durumun 

onun sabır mertebesine zarar vermediğini hatta sabırlı kul olmasıyla şereflendirilip 

övüldüğünü örnek göstermektedir.  

 ٚلَ ظإ او ٤ِه ٤ِطإ تاو ًٖ

اُٗ تا ِٓي اٗثاو ًٖ       تؼك و  

Şeyh Gâlib, beyitte geçen şeytan sütünü şöhret ve heves olarak yorumlamaktadır. 

Bosnavî, şerhinin son beytinde canın gıdasının Allah‟ın güzelliği ve aşkı olduğunu 

söyledikten sonra Allah aşkını sevmeyene ahmak demektedir.  

ٝو ؼٌٔد ـٞن ػِق ًا ٗها ـكان  

 ت٠ ؿهٖ قاقٌد او ٓؽٗ ػطا

Şeyh Gâlib, beytin şerhini “Hikmet rızıktan sayılır mı ve insanın karnını doyurur 

mu?” sorularıyla tamamlamaktadır.  

 نوم ذٞ ؼٌٔد تٞق قن ٓهذثد

 ًإ ڭِٞ ٤ًهٟ ٗثاِك ػاهثد    

Şeyh Gâlib, şerhinde hikmetin manayla ilgili olduğunu, cisimle ilgili olmadığını 

ifade etmektedir. Cisimden olmasa da yenir ve insan onunla doyar, diyerek önceki 

beyitteki soruya cevap vermektedir. Beytin şerhini “Hikmet ne zaman yenir?” sorusuyla 

tamamlamaktadır.  

 ا٣ٖ قٛإ تٍر٠ قٛا٠ٗ تاو ِك 

 ًإ ـٞنٗكٙٔ ُؤٜاٟ ناو ِك  

Şeyh Gâlib, şerhinde ölçüsüz bir sevgi karşısında yemek ve içmeye ihtiyaç 

duyulmadığından bahsettikten sonra bunlara ulaşılamazsa bile kuvvetten düşmemek için 

yemeği azaltmak ve tokluğu terk etmek gerektiğinden bahsetmektedir.  

 ًه و ٤ِه ق٣ٞ ذٖ نا ٝا تهٟ  

 قن كطاّ اٝ ت٠ٍ ٗؼٔد ـٞنٟ

Şeyh Gâlib, Sivasî‟den farklı olarak şeytan sütüyle şehvetler ve meninin 

kastedildiğini açıklamaktadır.  

 ٣ٖٝ ـٞنِٜا اٗكى اٗكى تاو ته
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  ٤ًٖ ؿكاٟ ـه تٞق ٠ٗ إٓ ؼه   

Bosnavî, canın gıdasının Allah aşkı ve irfanı olduğunu açıklayarak beytin şerhini 

tamamlamaktadır.  

 ظِٔٚ ٗاـَٞ او ٓعاػد ـَٞ ِكٌد

 ظِٔٚ ـِٜٞا ٠٣ ٓعاػرٜا نقٌد      

Şeyh Gâlib, şerhin başında açlığın faydalarından bahsedip sonrasında tokluğa dair 

kısa bir açıklama yapmaktadır. Açlığın içte (batında), kötü ahlakı iyi ahlaka çevirdiğini, 

dışta (zahirde) da tatsız bir yemeği lezzetli hatta yıllarca damakta tadı hatırlanan bir 

yemeğe dönüştürdüğünü belirtmektedir. Tokluk durumunda ise ne kadar enfes bir yemek 

olursa olsun mide bulantısını akla getirdiğini ifade etmektedir.  

 نٗط ظٞع او نٗعٜا پا٤ًىٙ ذه

           ـأٚ قن ظٞػٍد ٔك ٗلغ قًه                                       

Şeyh Gâlib, açlığın ilacının belli olduğunu, kişi yemeye başlayınca bu hastalığın 

bittiğini ifade etmekte ve bir tek ilacı olduğunu vurgulamaktadır. Diğer hastalıkların ise 

ilacının belli olmadığını, kiminin geçmediğini, kimininse kusma, terleme, hacamat gibi 

çeşitli şeylerle geçtiğini söylemektedir.  

 

Bosnavî, Allah‟a yakınlığın aç kalmak ve dünya ilgilerini kalpten çıkarmakla 

olduğunu söylemektedir. Gönlün Allah‟la ilgili olmayan hiçbir yiyecekten yemediğini ve 

dilin onunla ilgili olmayan hiçbir sözü söylemediğini ifade etmektedir. Gönlün aç kalıp 

dünya nimetlerinden elini çektiğinde Allah‟a kavuşacağını ve orada korku, hüzün ve 

ayrılık olmadığını belirtmektedir.  

 

 ـٞق ٗثاِك ظٞع ٛهًٍها وتٕٞ

 ٤ًٖ ػِلىا ن٣ٍد واٗكاوٙ تهٕٝ

Şeyh Gâlib, Sivasî‟nin açıklamalarına ek olarak çoğu evliyanın açlığının kendi 

seçimleri olduğunu, Hz. Kutbü‟l- aktabın mecburî açlıktan da zevk duyduğunu ifade 

etmektedir. Hz. Kutbü‟l-aktabın dostlarının evine ölmeyecek kadar yiyip içmeyi öğrenmek 

için gittiğini ve her ne derlerse yiyip açlığı savdığını belirtmektedir. Bu duruma göre Şeyh 

Gâlib seçime bağlı ya da mecburî açlığın kâmil evliyaların işi olduğunu söylemektedir. 

“Ey sevgisiz, ben bu tarikte süluk etsem aç kalmak var, açlık zahmetine alışsam hâlim nice 

olur.” deyip kendini karşılaştırma. Dünya herkese yetecek kadar yulafla doludur. Eşek 

kullar ondan bolluk içinde yese bile tükenmez. Bir parça yiyeceği senden esirgemezler. 
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Ama açlık yemeğinin erbabı başkadır.” şeklinde bir açıklamayla bu beytin şerhini 

tamamlamaktadır.  

ؼوها ٠ٓ قٛ٘كظٞع ٓه ـأإ   

  ذا ِٞٗك او ض ٝع ٤ِه وٝ نٓ٘ك 

Bosnavî, açlığın hiç yememek değil yenilen şeyin temizliği ve susmanın da dünyevi 

şeylerin konuşulmaması olduğunu ifade etmektedir.   

 ظٞع ٛه ظِق ًٝكا ن٠ً قٛ٘ك 

 چٕٞ ػِق ًْ ٤ٍٗد پ٤ُ اٝ ٜٗ٘ك

Şeyh Gâlib, beyitte bahsi geçen açlığın kimlere verileceği hususunda şöyle bir 

açıklama yapmaktadır: Bu açlıktan zevk almak isteyenler açlıktan açlığa erişir ve yemeği 

azaltıp tokluğu terk etmekle ruhlarına açlık kuvveti gelip melekler âlemine yükselirler. 

 

Bosnavî, bu beytin şerhini de uzatarak biraz nasihatte bulunduğunu ve nasihatin 

zararının olmayacağını açıkça ifade etmektedir. Nefse uymanın akıllıca bir şey olmadığını, 

akla uyanların yanılmadığını, masivadan uzaklaşmak ve Allah‟a ulaşmak için açlığın 

gerektiğini belirtmektedir. Heveslerle meşgul olan gönle Allah‟ın girmeyeceğini bu 

nedenle de gönül ehilleriyle söyleşip kin, kibir, bizlik, benlik davasından vazgeçmeyi 

nasihat etmektedir.  

 اؿركٟ تاُ٘ٞن ًٖ ٓصَ اُثٕه

     ٝاكن االٓالى ٣ا ـ٤ه اُثّه  

Bosnavî, diğer şarihlerin açıklamlarına bazı eklemeler yaparak beyti şöyle izah 

etmektedir: Hz. Muhammed, İdris ve İsa‟nın semaya cismen değil ruhen yükseldiler. 

Dünyevi uyku, yemek ve söz kötü dür. Bunlar saliki Allah‟tan uzaklaştırır. Uyku, yemek 

ve sözün manevi olması cana rahatlık verir. Allah sevgisi manevi bir arzudur ve gönlü 

güçlendirir. Allah‟a ulaşmak için bunları cana azık edinmek gerekir.  

 چٕٞ ِٓي ذٍث٤ػ ؼوها ًٖ ؿكا

  ى او الائذا ن٠ٛ ٛٔچٕٞ ٓال

Bosnavî, beytin şerhinde Allah‟ı tespih etmekle ruhani miracın gerçekleştiğini 

söylemektedir. Manevi âlemle buluşmayı bağa girmekle ve bu tatlı bağda hâlis bala tenin 

kanaat etmesiyle sembolik olarak ifade etmektedir. Dünya nimetlerinin ise eziyet, zahmet, 

bela ve hüzün gibi kötü şeylerle dolu olduğunu belirtmektedir. “Dünyanın canının nimeti 

nimetttir. Mevla düşüncesinin lezzeti lezzettir. Bunu Allah irfan sahiplerine ve gönül 

kabında sürekli ibadet edenlere bırakmıştır.” açıklamasıyle şerhini tamamlamıştır.  
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 ًهظٜإ تاؿ٠ په او ٗؼٔد ِٞق

   ٞقهٍْ ٓان ٝ ٓٞن ْٛ ـا٠ً ت

Şeyh Gâlib, yılan ve karıncayla kastedilenlerin önceki beyitte tarif edilen tespihat 

nurlarının sofralarını ve açlık yemeğini göremeyen cimriler olduğunu ifade etmektedir.  

 پً ًٖ اٟ قٕٝ ٛٔد ًٝٞذٚ ت٘إ

 ذا ت٠ٌ تاِك ؼ٤اخ ظإ ت٘إ      

Şeyh Gâlib, bu beytin şerhinde hayvani ruh ile sultanî ruhun açıklandığını ve 

ikisinin farklı şeyler olduğunu ifade etmektedir. Ekmekle ayakta duranın hayvani ruh 

olduğunu söyledikten sonra alçak himmetli kişiye ne zamana kadar bu hayvan sıfatından 

çıkmayıp insanlıktan haberdar olmayacağını sormaktadır.  

ٚٔ ِٞنٌد ظاخ  اٟ ًٚ اٗكن چّٔ

 ذٞ چٚ قا٠ٗ ِٛ ظ٤ؽٕٞ ٝ كهاخ

 Bosnavî, dünya güzelliklerine aldananın canının acıyacağını, bu nedenle bu dünya 

nimetlerinden olabildiğince sakınmak gerektiğini, kişinin bu şekilde kendine zarar 

vermeden ve günaha girmeden, ateş yakıp zulüm görmüşe yakışır şekilde acı çektirmeden 

yaşaması gerektiğini öğütlemektedir. “Zulüm görmüşlerin ahı gibi ateş yoktur. Zulüm 

görmüşlerin ahı gibi bir eziyet yoktur.” anlamında bir beyitle şerhini tamamlamaktadır.  

ذٞ ٗانٌرٚ او٣ٖ كا٠ٗ نتاٚ اٟ  

                                    ذٞچٚ قا٠ٗ ٓؽٞ ٝ ٌٌه ٝ اٗثٍاٚ         

 Şeyh Gâlib, “Çok düzgün konuşsan da gönlün yanmayınca bu konuşmayı 

neyleyim. Berber kulubesi bülbülle (bülbül asmakla) gül bahçesi mi olur?” anlamında bir 

beyitle açlıkta kuvvet ve susuzlukta rahat bulmadıkça velilerin kabz ve inbisatını 

anlamanın imkânsız olduğuna değinmektedir.  

 ػّن نا قن تفُّ ـٞق ٣ان ٤ٍٗد

٤ٍٗد ٓؽهُٓ قن قٙ ٠ٌ٣ قن ٣ان   

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde “Aşk için beş duyu ve dünyadaki altı yönün işi yoktur.” 

dedikten sonra dünyada aşkın sırrının herkes için bir (tek) olduğunu, fakat farklı üsluplarla 

dile getirildiğini ifade etmektedir. İsmail Ankaravî ve Sarı Abdullah Efendi‟nin  قٙ ٠ٌ٣ قن ٣ان

 mısrasını “Köyde kimse için sır değildir.” şeklinde çevirdiklerini bilmesine rağmen ٤ٍٗد

Şeyh Gâlib verdiği manayı bilinçli olarak seçtiğini ifade etmektedir.  
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İlmî Dede, aşkın zamanın ve mekânın kusurlarından uzak ve yalnızlıkla vasıflanmış 

birliğin özü olduğunu ifade etmektedir. Aşkın bulunduğu yerde ne mekânın ne de o 

mekânda oturacak kimsenin olmadığını söyler.  

 ػّن و اٝٔاف هك٣ْ ت٠ ٤ٗاو

  اِك ٓعاوػاِو٠ ته ؿ٤ه اٝ ت

Şeyh Gâlib, bu beytin şerhinde aşk sıfatının Allah‟tan başkası için ancak mecazen 

kullanılabileceğini ifade etmektedir. Aşk hakikatte Allah‟ın sıfatlarındandır. Kuldaki 

sıfatların bazısının yaratılıştan var olduğunu bazısınınsa sonradan edinildiğini ifade 

etmektedir. Örneğin hakirlik ve miskinlik yaratılıştandır; ilim ve adalet sonradan edinilir. 

Ayet ve hadislerin aşkın İlahî sıfatlardan olduğuna delil gösterilebileceğini belirtmektedir. 

Şeyh Gâlib, ّٚٗٞ٣ؽث‟daki aşkın yaratılıştan mı geldiği yoksa sonradan mı edinildiğine cevap 

aramaktadır. Mutasavvıflar aşkın Allah‟ın vasfı olduğu ve yaratılıştan geldiğini söylerler. 

Fakat ilahiyatta kulun yaratılışına bakılıdığında aşkın az ve mecaz olduğunun delilini 

bulmak mümkündür. Mesnevi-i Şerif‟te “O onları sever tamam, o onları severler hangisi?” 

buyrulması bu mana için kuvvetli bir delildir. Şeyh Gâlib, bu kısımdan sonra yaratılış 

dışındaki yani masivallaha sarfedilen aşkın zulüm olduğunu söylemektedir. “Göklerin ve 

yerin mirası Allah‟ındır.” ve “Yine ona döndürüleceksiniz.” ayetlerini örnek verip masiva 

yok olduktan sonra Allah‟a aşk duyuluyorsa bile faydasız olacağını çünkü aşkın özünü 

masivaya sarfetmenin hakiki aşktan habersiz olmanın delili olduğunu belirtmektedir. 

Böylelikle Şeyh Gâlib şerhinde aşkın tek bir özü ve kaynağı olduğunu anlatmaktadır.  

 قٝن ًهقٜٝٗاٟ و ٓٞض ػّن قإ

                                     ًه ٗثٞقٟ ػّن تق]ي[نقٟ ظٜإ     

Şeyh Gâlib, bu beyti açıklarken Nef‟i‟nin hüsn-i ta‟lille ifade ettiği aşağıdaki beyti 

örnek vermektedir. Beyitte feleklerin hareketinin aşk üzerine oluşu konu edilmiştir.  

Feyz-i isti‟dâd-ı zâtın gör kim etmiş tâ ezel  

Cezbesi hûrşîd ü mâh u âsumânı Mevlevî   

(Zatın kabiliyetinin bolluğunu gör ki ta ezelî cezbesi güneş, ay ve göğü Mevlevî yapmış.) 

Şeyh Gâlib, burada Hüsn ü Aşk‟tan 3 beyit örnek vermektedir. Muhammet Nur Doğan, 

Hüsn ü Aşk adlı kitabında bu beyitleri şu şekilde çevirmiştir:  

“Hiç aşktan başka söz incisini harcamaya değer bir şey var mıdır? Binlerce defa tekrar 

edildi desen de sen yine ölümsüzlük şarabı (olan aşkı anlatmaktan) bıkma! (Çünkü) âlem 

bütünü ile aşk ve dostluk kaygısından ibarettir; gerisi sadece keder sıkıntı ve eziyettir.”
1085

 

                                                           
1085

 Muhammet Nur Doğan, ġeyh Galib Hüsn ü AĢk, 7. Baskı, İstanbul: 2011, s. 65.  
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 اٟ قٝاٟ ٗفٞخ ٝ ٗآٞي ٓا

 اٟ ذٞ اكالٕٚٞ ٝ ظا٤ُ٘ٞي ٓا

Şeyh Gâlib, bu beytin şerhinde Attar‟dan “Küfür kâfire; din dindara; aşk zerresi ise 

Attar‟ın gönlüne aittir.” anlamında bir beyti örnek vermektedir.  

 ـٕٞ ٤ِٜكإ نا او اب ا٤ُٝرهٌد

ا٤ُٝرهٌد ا٣ٖ ـطا او ٔك ٔٞاب  

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde aşık olmanın çok fazla sıfatı olduğunu, bu sıfatların her 

birinin Arap ve Fars şiirinde sayısız beyitlerde yazıldığını ifade etmektedir. “Şehitlik 

hakikatini tarif eden bu şiirlerin mürekkebi bir yöne doğru aksa Fırat, Ceyhun belki de 

Kızılırmak‟tan daha çok kan denizi oluşturur.” şeklinde bir özetle tamamlamaktadır.  

و ػّن ٠ًه٣ىاٗ ٟذٞ ت٤ي ـٞان  

و ػّن ٠ذٞ تعى ٗا٠ٓ چٚ ٤ٓكاٗ  

Şeyh Gâlib, beyti şerh ederken Attar‟ın Esrar-name‟sinden Bayezid Bestami‟yle 

ilgili şöyle bir olay nakleder: Bayezid Bestami bir keresinde nefsini kırma cenderesine 

girmiş. Gönül yarasına ayrılığın gözyaşının elmas tozunu ekip mahallede aç susuz gezip 

mecburi oruçla şaşkın olmuştur. Bu sırada burunlarına kebap kokusu gelmiş, açlık ve nefsi 

kırmanın çokluğundan kederlenip çok alçalarak kapıya varmışlar ve kebap ummuşlar. 

Kapının perdesinin arasından görürler ki 

 “Feleğin münasebetsiz işi başka düzen”    

Meğer işkence için bir suçluyu ateşli bir nalla yakıp bedeninin her tarafını dağlıyorlarmış. 

Kebap ummaktan ve sabırlarının yokluğundan pişman olup “Her durumda Allah‟a 

hamdolsun.” demişler ve neyin şekerinin şükrüyle dilleri yumuşamıştır. Şeyh Gâlib, beytin 

şerhini Attar‟dan “Azizlerin içindeki aşk ateşi, öyle fırsatlar verir ki sen onları, yaptıkları iş 

ile elde ettiklerini sanırsın.” anlamında bir beyitle tamamlamaktadır.  

 ػّن ٔك ٗاو ٝ اٌرٌثان ٍٛد

ا٣ك تكٌد  ٠ػّن تا ٔك ٗاو ٓ  

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde aşkın yüce bir makam olduğunu bilen kişinin aşk 

yarasını talih kuşunun kanadı olarak düşünüp başına gelen mutluluk farz edeceğini ifade 

etmektedir.   

 

Bosnavî, insanın ve cinlerin yaratılıp dünyaya gelmelerinin, Allah‟a geri 

dönmelerinin, suyun akışının, bitki ve ağaçların yetişmesinin vb. pek çok şeyin aşkla 



545 
 

olduğunu belirtmektedir. Allah aşkıyla aşığın bütün sıfatlarını yok edip yüz ebedîlik 

kazandığını dile getirmektedir.    

 ذٞ ٌٖٓ ذٜك٣ك او ًّرٖ ًٚ ٖٓ

ٚٔ وانّ تفٕٞ ـٞتّرٖ       ذّ٘

Şeyh Gâlib, beyti şöyle şerh etmektedir: Beni aşk yolundaki engellerle ve 

tehlikelerle korkutma hevesine düşme. Aşk hasreti çekene/ aşka susamışa şehadet şerbeti 

hayatın sindirimi kolay tatlısından daha tatlı ve ölümün çaresiz zehri Nil ve Fırat‟ın tatlı 

suyundan daha iyidir.” Şehadeti, sadece biz arzu etmedik. Senin kılıcının şevkiyle mum da 

baştanbaşa (vurulmaya hazır bir) boyundur.” Asma‟î bir gün ovada bir kabilenin şiddetli 

bir biçimde ağladıklarını görür. İçlerinden genç biri durmadan gülmektedir. Herkesin 

ağlamasına gülen kişiye sorar ve o kişi şu anlamda bir şiir söyler: “Onlar sana, ateşten 

korktukları için ibadet ederler. Onlar senden bolca sevap beklerler. Veya cennette oturma 

ve bahçelerin sürekli akan sularından içmek için (ibadet ederler). Ben cenneti arzu 

etmiyorum, (ona) ilgi de duymuyorum, sevgime karşı bir bedel de istememekteyim.” O 

gence der ki sevgiline ne garip yiğitlik edersin? Ya seni kovarsa hâlin nedir? Genç, bir şiir 

okur, anlamı şudur: “Sevgimle vuslatı bulamazsam, ateşi kendime istirahat yeri edinirim. 

Sonra cehennem ehli benim feryadımla sabah akşam hayrete düşer. Müşrikler topluluğu 

bana ağlar. Ben güzel olan Mevlama aşıkım. İddia ettiğim şeyi gerçekleştiremedim. 

Rabbimin azabı süreklidir.‟  Ey aşık, İlahî aşk, aciz aşığı mecbur edip hileden korkmamaya 

hükmetmiştir. Sevgi makamı (makamı-ı mahabbet) şühudda olan hürmet makamının 

(makam-ı hürmet) üstündedir. Çünkü aşıklar için “…İşte güven onlarındır ve onlar doğru 

yolu bulanlardır.” buyurulmuştur.  

ٚٔ ههتإ ال  ػاِوْ ٖٓ ًّر

 ظإ ٖٓ ذٞترٌٚ ٚثَ تال

Şeyh Gâlib, kısaca beytin görünen anlamına değindikten sonra kendi şiirlerinden 

“Nerede bir dert ve bela varsa meydana çıksın. Burada gönül adında yıkık bir misafirhane 

vardır.” anlamında bir beyti örnek verip pek çok tatlı canın aşk misafirine kurban olmaya 

layık olduğunu ifade etmektedir. Ama ne çare ki “Cömertlik varlıktandır.” yârın kudumunu 

feda edecek zayıf bir gönülden başka bir şey yoktur. Şeyh Gâlib bu beytin şerhini “Afiyet 

soframızda bir tavuk kebabı (aşk ateşiyle yanmış gönlümüz) var. Bizim misafirimiz olan 

herkes gönlümüzü (alıp) götürür.” anlamındaki bir beyitle tamamlamaktadır. 

٠ذٞ كٍهقٙٔ ال٣ن ا٣ٖ قّ ٤ٗ  

                             ٠ًهچٚ ٤ٗ ٠تا ٌِه ٓوهٕٝ ٤ٗ    
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Şeyh Gâlib, kendi Divanı‟ndan “ Ah mumunun yeni çıkan fanusu aşk ateşi değildi. 

Çölde ney bitkisinin yaprağı aşk ateşiydi.” anlamında bir beyti örnek vererek yokluğun 

tatlılığına şükretmeyenlerin varlıktan onlara kalan ve yakınlık duydukları arzu ve şevkin 

ahenginden zevk alamayacaklarını ifade etmektedir.  

 إ ٚهف ًٚ ]ػّن[ ٠ٓ اكىٝق قنق

 تٞ ـ٤٘لٚ ِاكؼ٠ قن٠ٌ ٌٗهق       

Şeyh Gâlib, öncelikle dört halifenin aşkı açıklayıp tasnif etmediklerini, bu konuyu 

tasavvuf ehline bıraktıklarını ifade etmektedir. Sonra da şöyle bir şakayı örnek vererek 

şerhini tamamlamaktadır: تٞ ـ٤٘لٚ ِاكؼ٠ قن٠ٌ ٌٗهق (Ebu Hanife Şafiî‟ye ders vermedi.) 

anlamındaki mısrayı münkir bir bilginin تٞ ـ٤٘لٚ ِاكؼ٠ قن٤ٌ٘ٚ ًهق “Ebu Hanife Şafii‟yi 

sinesine çekti.” diye yanlış anladığını söylemektedir. Asrın şeyhlerinden birine bu durumu 

kabul ettirme vesilesiyle sorduklarında “Yani saf sinesinde içine çekti.” diye cevap verip 

anlayıştan yoksun bu konuşmanın işkencesinden kurtulmuşlardır. Çünkü o biçimde yanlış 

anlayanları delil göstererek susturma düşüncesinde olmak zarif bir tavır değildir. “İlim 

savaşında cehalet ordusu işe yaramaz. (Zira cehalet), yüzlerce sapanı (sapanlı kişiyi), bir 

kötü bahtliye yenik düşürür.”   

 واٌٗٚ ذان٣ؿ ه٤آرها ؼك ٌد

  ؼك ًعا اٗعاًٚ ٝٔق ا٣ىقٌد                                

Şeyh Gâlib‟in bu beytin şerhinde aşk dediği şey sevgi manasındadır ve Allah‟ın 

Vedud (çok sevgili ve şefkatli) ismi onun yardımcısıdır. Gâlib, aşk lafzı zikredldiğinde 

şöyle bir mananın kastedildiğini ifade etmektedir: “(Ey aşk!) Meclis tamamlandı, ömür 

sona erdi. Biz ezelden beri aynı şekilde seni vasfetmekteyiz.”.   

 

Bosnavî, dünyaya bağlı olanların mutlak varlık olan Allah‟tan habersiz olduğunu, 

aklın bunu anlamaktan uzak olup bu makamların hayret
1086

 ve heymân
1087

 makamları diye 

adlandırıldığını ifade etmektedir. Hayret için şühud (görme), heymân (kara sevda) içinse 

                                                           
1086

 Hayret: Allah‟ı tanıyan, fakat bunu ifade edemeyen ârifin yaşadığı hâl anlamında bir tasavvuf terimi. 

Sözlükte “şaşırmak, yolunu kaybetmek” anlamına gelen hayret kelimesini sufiler, bir tasavvuf terimi olarak 

çeşitli tasavvufî makamlara göre özellikle mârifet ve yakīn kavramlarıyla birlikte kullanmışlardır. Allah‟ın 

varlığı ve onun keyfiyeti hakkında olmak üzere iki hayret türünden söz edilmiştir (Hücvîrî, s. 488). Allah‟ın 

varlığı konusunda hayret şirk ve küfür, O‟nun keyfiyetiyle ilgili hayret mârifettir. Çünkü O‟nun varlığından 

ârifin şüphesi yoktur; keyfiyeti konusunda ise insan aklı hiçbir bilgiye sahip değildir. Erhan Yetik, “Hayret”, 

Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 17. Cilt, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998, s. 

60.   
1087

 Heymân (Heyâmân): Arapça şaşkınlık demektir. Coşkun varlık ummânında, ilahî tecelli nûrlarının 

pırıltısında hayrete dalma, kendinden geçme, mahvolma, cem makamında istiğrâk hâlinde bulunma. 

Cebecioğlu, age., s. 265.  



547 
 

(yükselme) denildiğini, Allah‟a en yakın meleklerin bu makamda bulunup bu denize 

dalanların veliler olduğunu söyledikten sonra Allah‟tan bu makamı kendisine nasip 

etmesini istemektedir.  

ٓٞت٣ٞٔد ًَٞ تاقا٣ٖ ٤ِ٘كٟ   

 اب ؼ٤ٞاٍٗد ـٞنقٟ َٗٞ تاق

Şeyh Gâlib, İlahî irfana talip olan kişinin can kulağıyla dinlemesi ve her uzvuyla 

işitmesi gerektiğini çünkü hakikat cevherlerini her kulağın duymadığını belirtmektedir. 

Hayat suyunun kaynağından içen kişinin gözü ve gönlünün aşk tecellilerinin nuruyla 

dolacağını söylemektedir.   

 اب ؼىٞإ ـٕٞ ٓفٞ ا٣ٖ نا ٌؽٖ

 نٝغ ٗٞ ت٤ٖ قن ذٖ ؼهف ًٜٖ   

Şeyh Gâlib, beytin şerhinde velilerin özlü sözlerinin her zaman canlılığı ve 

devamlılığı olan sözler olarak nitelemekte ve nefsin pek çok hevesine yenik düşenleri 

dirilttiklerini ifade etmektedir. 

 

Tablo 2: Muhteva Bakımından Cezîre-i Mesnevî ġerhlerinin Sivasî‟nin 

ġerhiyle Kaç Beyitte Farklı ya da Ortak Olduğunu Gösteren Sayısal Bilgiler 

 

 ġeyh 

Gâlib/Sivasî 

Ġlmî 

Dede/Sivasî 

Bosnavî/Sivasî Cevrî/Sivasî 

MüĢterek 

Açıklamaların 

Yapıldığı 

Beyitlerin Sayısı 

 

 

129 

 

 

328 

 

 

285 

 

 

346 

Farklı 

Açıklamaların 

Yapıldığı 

Beyitlerin Sayısı 

 

 

230 

 

 

31 

 

 

74 

 

 

13 

 

Toplam Beyit 

Sayısı 

 

 

                           359   
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Sonuç olarak şerh tablosundaki ortak özelliklerine bakarak Sivasî ve Şeyh Gâlib‟in 

geleneksel şerh metoduna uyan şerh biçimleriyle birbirine benzediği ya da birbirlerine 

denk oldukları söylenebilir. Cevrî, bir beyti beş beyitle özet niteliğinde açıklamasıyla, İlmî 

Dede çoğu mecazi ifadeyi açıklamadan geçmesiyle ve Bosnavî de İlmî Dede‟yi büyük 

oranda örnek almasıyla diğer kapsamlı iki şerhten ayrılmaktadır. Sivasî ve Şeyh Gâlib‟in 

şerhlerinin içeriklerine bakıldığında 230 beyitte farklı veya daha kapsamlı açıklamalarının 

(bazen Sivasî bazen de Şeyh Gâlib) olduğu 129 beyitte ise ortak yorumlarının olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu farklar, Bosnavî‟den İlmî‟ye; İlmî‟den Cevrî‟ye olmak üzere 

azalmaktadır.  
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SONUÇ  

  

XVI. yüzyılın önde gelen âlim ve şârihlerinden biri olan Abdülmecid Sivasî, 

Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme aldığı hadis, tefsir, kelam, Arapça sarf ve nahiv ve 

tasavvuf ile ilgili eserleriyle şeyhliğini, yazarlığını ve bu hususlardaki yeteneğini ortaya 

koymuştur. Buna rağmen dönemi içine alan birkaç kaynak ve tezkire dışında hakkında 

detaylı bilgi bulunmamaktadır. Telif, tasnif ve tercüme olmak üzere yirmiden fazla eser 

kaleme alan Sivasî‟nin Tefsir-i Sûre-i Fatiha, Divan, Meyâdinü‟l-Fursân ve Kaza ve Kader 

Risalesi dışındaki eserlerinden hiçbiri herhangi bir çalışmaya konu olmamıştır.  

 

Bu çalışmada Abdülmecid Sivasî‟nin, Yûsuf-ı Sîne-çâk‟in Mevlânâ‟nın 

Mesnevî‟sinden birbiriyle alakalı 366 beyit seçerek oluşturduğu Cezîre-i Mesnevî‟sine 

yaptığı şerh transkripsiyonlu olarak aktarılmıştır. Ayrıca Sivasî‟nin Şerh-i Cezîre-i 

Mesnevî‟si diğer Türkçe Cezîre şerhleriyle (İlmî Mehmed Dede ve Lemaât-ı Bahri‟l-

Ma‟nevî Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟si, Abdullah Bosnavî ve Şerh-i Manzûm-ı Cezîre-i 

Mesnevî‟si, Cevrî İbrahim Çelebi, Hall-i Tahkîkat ve Aynü‟l-Füyûz‟u, Şeyh Gâlib ve 

Semahâtu Lemaâtı Bahrü‟l-Manevî bi-Şerhi Cezîreti‟l-Mesnevî‟si) karşılaştırılmıştır. 

Sivasî‟nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟sinin metninin yeni harflere aktarımı yapılırken üçü 

Süleymaniye, biri İÜ Nadir Eserler ve diğeri İzmir Necip Paşa‟da olmak üzere tespit 

edilebilen 5 nüshası incelenmiştir. Böylelikle eserin müellif hattına ulaşılamamakla birlikte 

müstensihin (Hasan b. Şemseddin Kızılcavî) temmet kaydında verdiği bilgilere göre 

Amasya Abdullah Paşa Medresesi‟nde eserin yazılmasından ( Rabiülevvel H. 1011/ 

Ağustos/Eylül 1602) yaklaşık 3 ay sonra ( Cemaziyelahir H. 1011/ Kasım/Aralık 1602) 

kaleme alınan Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi nr. 2453 (S1) nüshası esas 

nüsha olarak kabul edilmiş, metnin okunması bu nüsha üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Bunun yanında yeri geldiğinde diğer nüshalardaki daha uygun varyantlar da tercih 

edilmiştir. 

1
Rectangle
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Sivasî‟nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevi‟si, Cezîre-i Mesnevî‟ye yapılan ikinci şerhtir. 

Eserin giriş niteliğindeki ilk varaklarında Sivasî, İlmî Dede‟nin Cezîre şerhini okuduğunu 

ve Cezîre şerhi hususunda bazı konuları eksik bulduğunu söylemektedir. Sivasî, İlmî 

Dede‟nin Mesnevî‟den seçilen beyitlerdeki icazlı ve mecazlı kısımları açıklamadığı için 

mananın tam anlaşılmadığını düşünmekte ve bu nedenle icazlı ve mecazlı yerleri daha 

kapsamlı bir biçimde açıklamaya çalıştığını ifade etmektedir. Eserin giriş niteliğindeki 

bölümünden sonra 18 beyit ve seçilen diğer beyitler şerh edilmiştir. Sivasî‟nin şerhinde 

Yûsuf-ı Sîne-çâk‟in Cezîre-i Mesnevî‟sinde yer alan 366 beyitten 359‟unu şerh ettiği 

belirlenmiştir. Bunun dışında Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟de yer alan 35 başlığın 4‟üne ( Der-

beyân-ı tâlibân ki ez ilm-i ilâhî be-âlem-ı sun’ üftâte end ber mûceb-i Hubbu’l-vatan 

mine’l-îmân ve vatan-hâ-yı aslî-i hod mî-talebend, Der beyân-ı ketmân-ı sır, Der beyân-ı 

fevâyid-i nîstî ve Der beyân-ı riyâzet ü gurisnegî) yer vermemiş, 1 başlık da kendisi 

eklemiştir. Böylelikle eserin konu bakımından 32 başlığa ayrıldığı söylenebilir. En fazla 

beyit bulunan başlık (33 beyit) Cezîre ve şerhin son bölümü olan Der-aşk u lâ-ubâlî-

şüden‟dir.  

 

Abdülmecid Sivasî‟nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟si dil özellikleri bakımından XVI. 

yüzyıl dil özelliklerini yansıtmaktadır. Esere bakıldığında Sivasî‟nin kelimeleri dikkatli bir 

biçimde duruma göre seçtiği anlaşılmakta, anlaşılmama kaygısı gütmediği dikkat 

çekmektedir. Konunun muhatabı kişiler tarafından bilindiğini düşünen Sivasî, kelime 

tercihlerinde bildiği dillerin (Arapça, Farsça ve Türkçe) imkânlarından yararlanmaktadır. 

Az sayıda fesahat kusuruna rastlanılan Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟nin, Mevlânâ‟nın en 

önemli eseri Mesnevî‟ye yapılan bir şerh olmasıyla çok büyük bir kitle (özellikle 

Mevlevîler) tarafından okunacağı ve tarikata yeni giren talebelerin tarikat âdâbını Cezîre-i 

Mesnevî şerhinden öğreneceği düşünülerek açıklayıcı ve öğretici nitelikte bir üsluba sahip 

olduğu ifade edilebilir. Ayrıca Sivasî‟nin mensubu olduğu tarikata, şerh ettiği esere ve 

yazarına duyduğu saygı nedeniyle saygılı ve mütevazi bir üslup kullandığı, aktardığı 

bilgilerin akılda kalmasını sağlamak ve okuyucuyu etkilemek için farklı benzetme, deyim, 

atasözü ve hikâyelerden faydalandığı söylenebilir.  

 

Sivasî‟nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟si, şekil bakımından mensur ve uygulama 

bakımından geleneksel şerhler arasında yer almaktadır. Sivasî, şerhine kelimelerin gramer 

tahliliyle başlamakta, kelimelerin anlamını (çoğu zaman bağlam içindeki anlama değinmek 
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suretiyle) verdikten sonra cümlenin anlamını vermektedir. Bu esnada bazı Arap lügatçilere 

ve lügat kitaplarına başvurmaktadır. Sivasî‟nin şerh metodunda anlamı derinleştirmek için 

kendisinin ya da başka şairlerin şiirlerinden örnekler verdiği görülmektedir. Sivasî, Şerh-i 

Cezîre-i Mesnevî‟de ayet ve hadislerden iktibas yaparak aktardıklarına delil getirmektedir. 

XVI. yüzyılda artan şerh ve tercüme faaliyetleri arasında Sivasî‟nin şerhi, Cezîre-i 

Mesnevî‟yi yukarıda bahsi geçen yönlerle değerlendirmesi bakımından önemli bir yere 

sahiptir.     

  

Sivasî, sadece amcası ve babasından aldığı eğitimi ve bilgi birikimini; Arapça, 

Farsça ve Türkçe şiir bilgisini, zevkini ve yazma yeteneğini eserine yansıtmakla 

kalmamakta, klasik şerh geleneğindeki çabası ve başarısını da ortaya koymaktadır. İlmî 

Dede‟de gördüğü eksikliği büyük oranda gidermiş, şerhini şarihliği ve tasavvuf bilgisiyle 

yoğurmuştur.  

 

Cezîre-i Mesnevî‟nin diğer Türkçe şerhlerine bakıldığında İlmî Dede‟nin şerhinde 

bazı müphem kısımları açıklamayıp beyitlerin anlaşılmasını zorlaştırdığı söylenebilir. 

Sivasî, bu kısımları yukarıda da bahsedildiği üzere ayrıntılı bir biçimde, hadis ve 

ayetlerden iktibaslarla açıklamaktadır. Cevrî‟nin bir beyti beş beyitle açıklayarak yaptığı 

tercüme niteliğindeki şerhinden farklı olarak Sivasî, her bir beyti ince ince işlemektedir. 

Eserde bir beytin birkaç sayfa süren uzun açıklamaları olduğu görülmektedir. Bosnavî‟nin 

şerhi ise İlmî Dede‟nin şerhinin manzum biçimde aktarılmasıdır. Bu noktada şerhlerinin 

içerik bakımından farklı olmadığı ifade edilebilir. Şerhlerin sonuncusu olan Şeyh Gâlib‟in 

şerhi kendine has yöntemi, klasik şerh geleneğine bağlılığı, anlaşılır olmayı ön planda 

tutmasıyla diğer şerhlerden farklılık göstermektedir. Sivasî ve Şeyh Gâlib‟in şerh 

şablonlarının benzerliği ve şerhlerinin kapsamları göz önünde bulundurulduğunda bu iki 

şerhin nicelik ve nitelik bakımından birbirlerine denk olduğu söylenebilir. Bunun yanında 

Cezîre-i Mesnevî‟nin 230 beytinde farklı açıklamalarda bulunmaları onların özgünlüğün 

delili kabul edilebilir. Kısaca Türkçe Şerh-i Cezîre-i Mesnevîlere bakıldığında Sivasî ve 

Şeyh Gâlib ekolünün olduğu, böylelikle de Cezîre-i Mesnevî‟nin Türkçe şerhlerinin iki 

farklı koldan geliştiği söylenebilir.    

 

Abdülmecid Sivasî‟nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevî‟sinin diğer Cezîre-i Mesnevî 

şerhleriyle karşılaştırması yapılırken metinlerin manzum ya da mensur olmaları, 
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muhtevalarındaki benzerlik ya da farklılıklar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Şerh-i 

Cezîre-i Mesnevîlerin en kapsamlı ve geleneksel şerh metoduna en uygun olanlarının 

Sivasî ve Şeyh Gâlib‟in metinleri olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Sivasî‟nin Şerh-i Cezîre-i 

Mesnevî‟sinin açıklayıcı ve öğretici bir şerh olmasıyla, beyitlerdeki mecazî kısımları 

ayrıntılı bir biçimde sunmasıyla ve şerhini klasik şerh geleneği çerçevesinde (kelimelerin 

dilbilgisel yapılarını açıklamaktan kelime anlamlarını vermeye, cümlenin anlamını ifade 

etmekten ayetler, hadisler ve tefsir kitaplarına yaptığı iktibaslara kadar olan şerh metodu) 

gerçekleştirmesiyle orijinal ve özgün bir şerh olduğu ifade edilebilir.
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ÖZ GEÇMİŞ 

 

Seda UYSAL BOZASLAN, 15.06.1984 tarihinde Tekirdağ’da doğdu. İlkokulu 

Cumayeri’nde, ortaokul ve liseyi Düzce’de tamamladı. 2002-2007 yılları arasında 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat 

bölümünü bitirdi. 2007-2008 döneminde Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 

ABD’de yüksek lisansa başladı. 2010 yılının aralık ayında Karadeniz Teknik 

Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2011 yılında “Şerîf Muhammed 

Efendi’nin Menâkıbu’l-Evliyâsı (İnceleme-Metin-İndeks)” adlı yüksek lisans tezini görev 

yapmakta olduğu üniversitede tamamladı. Halen aynı kurumda görev yapmakta olan Seda 

UYSAL BOZASLAN, iyi derecede İngilizce, az derecede Fransızca ve Arapça 

bilmektedir.  
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