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ÖZET 
Yazma eser kütüphanelerinde silsilenâme türünde pek çok eser bulunmaktadır. 

Bunlardan biri Acemzâde Mustafa Cemâlî’nin Silsilenâme-i Mevleviyye adlı 
eseridir. Mustafa Cemâlî, Üsküp Acemzâde Tekkesi Şeyhi Hasan b. Mustafa es-
Sinânî’nin oğludur. Mevlevîlik tarikatına mensuptur. Üsküp Acemzâde Zaviyesi 
dervişlerindendir. Silsile-i Mevleviyye’de yer alan manzumelerden Cemâlî 
mahlasıyla şiirler yazdığı anlaşılmaktadır. Ancak Acemzâde Cemâlî’nin şairlik 
yeteneği kısıtlıdır. Silsile-i Mevleviyye’nin yazımı 7 Şa‘bân 1309 (7 Mart 1892) 
tarihinde tamamlanmıştır. Mevlevîlik tarikatının Hz. Muhammed’den Mevlâna 
Celaleddin-i Rûmî’ye kadarki şeyh silsilesini ve Hasan-ı Basrî’den Şems-i 
Tebrizî’ye kadarki önderlerinin yaşam bilgilerini sunmak maksadıyla yazılmıştır. 
Tasavvufî bilgilerle karışık silsilenâme türündedir. On beş biyografi ihtiva 
etmektedir. Biyografilerde şahsın künyesi, ailesi, eğitim durumu, tarikata giriş 
hikâyesi, şeyhi, vefat tarihi ve menkıbeleri hakkında bilgi verilmiştir. En hacimli 
biyografi Mevlâna Celaleddin-i Rûmî’ye aittir. Biyografik bilgilerin yanı sıra ilim 
ve hilafet çeşitleri, nûr-ı Muhammedî, ahz, velayet, nübüvvet, ilahî aşk vb. 
tasavvufî konular hakkında malumat da içermektedir. Bu malumat çok sayıda âyet, 
hadis, kelam-ı kibar ve manzumelerle süslenerek sunulmuştur. Dili ağır, üslubu 
sadedir. Dilini ağır kılan unsur tasavvufî kavram ve terimlerin çokluğudur. Seci ve 
edebî sanatların yokluğu, cümlelerin kısalığı üslubunu sade kılmıştır. Bu makalede 
Acemzâde Mustafa Cemâlî’nin hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgi verilmiş, 
Silsilenâme-i Mevleviyye adlı eseri tanıtılmış, Silsilenâme-i Mevleviyye’nin çeviri 
yazılı metni ilim âlemiyle paylaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler 
Acemzâde Mustafa Cemâlî, Silsilenâme-i Mevleviyye, Silsilenâme, Mevlevilik. 
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G i r i ş  

Yazma eser kütüphanelerinde “silsilenâme” veya “silsile” ismiyle 
kayıtlı pek çok kitap bulunmaktadır. Bunların bir kısmını padişahlar, 
vezirler, muayyen bir soydan gelenler vb. aynı meslek veya konumdaki 
şahısların soy ağacını veya görev sırasını biyografileriyle birlikte içeren 
eserler oluşturmaktadır. Ancak “silsilenâme” ya da “silsile” adlı eserlerin 
çoğunluğunun birbiri ardınca postnişin olmuş şeyhlerin kronolojik listesi ile 
listede yer alan şahısların hal tercümelerini ihtiva edenler olduğu 
anlaşılmaktadır.

1
  

Tarikat şeyhleri halef-selef listeleri mahiyetindeki silsilenâmeleri 
manzum ve mensur olarak ikiye ayırmak mümkündür. Şiiri tasavvufî bilgi 
ve mesajları yaymada araç olarak kullanan bazı şeyhler, tarikat önderlerinin 
silsilesini manzume formunda kaleme almıştır. Daha çok mesnevi, kaside, 
kıt‘a nazım şekilleriyle yazılan bu eserlerde tarikat büyükleri hakkında 
bilgiler de verilmektedir.  

La‘lîzâde Abdülbâkî (ö. 1159/1746), Sarı Abdullah Efendi’nin (ö. 
1071/1660) müritlerine seyr ü sülûk hakkında bilgiler verdiği Meslekü’l-
uşşâk adlı kasidesine yazdığı kırk yedi beyitlik zeyilde Bayramî-Melamî 
tarikat önderlerinin silsilesini sunmuştur.

2
 Meslekü’l-uşşâk’ın başka bir zeyli 

olan Matla‘u’l-işrâk’ta Habeşîzâde Abdurrahim Rahîmî Efendi (ö. 
1140/1727) aynı tarikata mensup postnişinleri listelemiştir.

3
 Hâfız 

Cemâleddin Cemâlî (ö. 1888’den sonra), Silsilename-i Tarikat-ı Aliyye-i Uşşâkî 
adlı 297 beyitlik muvaşşah mesnevide Uşşâkiyye tarikatının şeyh şeceresini 
kayıt altına almıştır.

4
 Mehmed Vahyî’nin (ö. 1130/1718) Sünbüliyye 

mürşidlerini konu edindiği silsilenâmesinin bir nüshası İstanbul Büyük 

 
1 Suat Donuk,“Türk Edebiyatında Silsilenâme ve Seyyid Ahmed Cezbî’nin Câmi‘u’s-

Silsile Adlı Silsilenâmesi”, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 
2020 6/1, s. 18. 

2 Bünyamin Ayçiçeği, “Sarı Abdullah Efendi’nin Meslekü’l-uşşâk Kasidesi ve La‘lî-
zâde Abdülbaki’nin Zeyli”, Turkish Studies, 2014 Volume 9/3 Winter, s. 189-211. 

3 Suat Donuk, “Habeşîzâde Abdurrahim Rahîmî’nin Matla‘u’l-İşrâkAdlı 
Silsilenâmesi ve Matla‘u’l-İşrâk’a Göre Tarikatlarve Şeyh Silsileleri”, Çukurova 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, 20(1), 38-62. 

4 Nihat Öztoprak ve Mustafa Özkat, “Hâfız Cemâlî’nin Silsile-nâme-i Tarikat-ı 
Aliyye-i Uşşâkî Adlı Muvaşşah Manzumesi”, Divan Edebiyatı Araştırmaları 
Dergisi, İstanbul 2021, S. 26, s. 464. 
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Şehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı numara OE Yz 0342’de kayıtlıdır.
5
 Yazma 

eser kütüphanelerimizde silsilenâme içerikli bu tür manzumelerin sayısı 
oldukça fazladır.  

Silsilenâmelerin mensur olanları ise icazetnâme / hilâfetnâme türünde 
olanlar, vefeyâtnâme / menâkıbnâme türünde olanlar ve tasavvufî bilgilerle 
karışık olanlar şeklinde üç gruba ayrılabilir. Vefeyâtnâme türünde olanlar 
da sadece vefat tarihlerini bildirenler ile ayrıntılı biyografi içerenler olmak 
üzere iki grupta toplanabilir.

6
 

Resmî, dinî, ilmî, askerî bir kuruluşta üst mertebede görev yapacak 
veya dinî bir misyon yüklenecek kişilerin ehliyet ve liyakat sahibi olması 
gerekir. Osmanlı döneminde ehliyet ve liyakati somutlaştıracak, sahteciliğin 
önüne geçecek yazılı belgeler kullanılmıştır. Medresede öğrenimini 
tamamlayan bir şahsın ilmiye sınıfında kadı-müderris olabileceğini gösteren 
icazetnâmeler veya Hz. Muhammed soyundan gelenlerin seyyidliğini 
gösteren şecereler oluşturulmuştur. Buna benzer biçimde bir mürşidin 
şeyhlik postuna oturmaya layık olduğunu göstermek maksadıyla meydana 
getirilmiş belge şeklinde silsilenâmeler vardır. Tomar ismi de verilen bu tür 
silsilenâmelerde kısa bir münacat ve naat bölümünden sonra el vermek-
almak suretiyle şeyhlik makamını devam ettiren şahıslar sıralanmaktadır. 
Ankara Milli Kütüphane numara 06 Mil Yz Bel 32’de kayıtlı tomar 
şeklindeki metin bu amaçla tanzim edilmiştir. Bu metin Seyyid Mehmed 
Kemal (ö. [?]) adlı şeyhin diploması hüviyetindedir.

7
  

Bazı yazarlar tarikat silsilesini mürşitlerin yaşam bilgileriyle veya 
menkıbeleriyle birlikte vermiş, böylece silsilenâmeyi şeyhlik izin 
belgesinden biyografik bir esere çevirmiştir. Münîrî-i Belgrâdî (ö. 
1029/1620’den sonra), Silsiletü’l-mukarrebîn ve Menâkıbu’l-muttakîn adlı 
eserinde birçok tarikat silsilesinden söz etmiş,  Hz. Ebubekir’den başlayarak 
yaşadığı döneme kadar 153’ten ziyade şeyhin biyografisini ve menâkıbını 

 
5 vr. 92a-92b.  
6 Suat Donuk,“Türk Edebiyatında Silsilenâme ve Seyyid Ahmed Cezbî’nin Câmi‘u’s-

Silsile Adlı Silsilenâmesi”, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 
2020 6/1, s. 20. 

7 Suat Donuk, age, s. 20. 
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anlatmıştır.
8
  İlk sayfası olmadığı için kime ait olduğu anlaşılamayan bir 

Bayrâmiyye tarikatı silsilenâmesi Ankara Milli Kütüphane numara 06 Mil 
Yz A 5310/3’te kayıtlıdır. Bu silsilenâmede şeyhlerin isimlerinin yanına 
vefeyatnâmelerde olduğu gibi “mâte sene … (… senesinde vefat etti)” 
ibaresiyle ölüm tarihleri yazılmıştır.

9
   

Kimi müellifler ise tarikat halef-selef listesi ve hâl tercümeleri ile 
yetinmemiş, eserini tasavvufî bilgilerle destekleme yoluna gitmiştir. 
Müellifin birkaç sayfa tutacak isim listesini tarikat bilgileriyle tekmil edip 
daha hacimli bir esere çevirme talebi veya icazetnâme niteliğindeki 
silsilenâmeyi tasavvufî kavram, terim ve fikirlerle donatıp liyakatini 
ispatlama gayreti bu türün ortaya çıkış sebepleridir. İsmail Hakkı Bursevî 
(ö. 1137/1725) Silsilenâme-i Celvetiyye’de otuz iki şahıstan oluşan bir silsile 
bildirmiş, burada yer alan sûfîlerin hâl tercümelerine yer vermiştir. 
Biyografik bilgilerden sonra esmâü’l-hüsnâ; tarikatın farzları, sünnetleri, 
mekruhları; silsilenin sırrı vb. tasavvufî bilgiler vermiştir.

10
  

Tarikat liderlerinin sıralı listesi ve yaşam öykülerini tasavvufi bilgilerle 
birlikte veren mensur eserlerden biri de Acemzâde Mustafa Cemâlî’nin (ö. 
[?]), Silsilenâme-i Mevleviyye’sidir. Edebiyat tarihi kaynaklarımızda hakkında 
herhangi bir bilgi bulunmayan bu eserin tespit edilebilen tek nüshası 
Ankara Milli Kütüphane numara 06 Mil Yz A 8920’de kayıtlıdır. Bu 
makalede Acemzâde Mustafa Cemâlî’nin yaşamı ve edebî kişiliği hakkında 
metinden hareketle elde edilen bilgiler sunulacak, Silsilenâme-i Mevleviyye 
adlı eser çeşitli yönleriyle tanıtılacak, Silsilenâme-i Mevleviyye’nin çeviri 
yazılı metni ilim âlemiyle paylaşılacaktır.    

 
8 Taxhidin Bitiçi, Münîrî-i Belgrâdî ve Silsiletü’l-mukarrebîn Adlı Eseri, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul 2001, s. 2. 

9 Suat Donuk, age, s. 19-20. 
10 İlyas Efendi, İsmail Hakkı Bursevi’nin Kitabu’s-silsileti’l-celvetiyye’si, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 
1994, s. 33-167; Ali Namlı, “İsmail Hakkı Bursevî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul 
2001, C. 23, s. 104. 



Türk Kül türü  İncelemeler i  Dergis i  
 

633 

1 .  A c e m z â d e  M u s t a f a  C e m â l î ’ n i n  H a y a t ı  v e  
E d e b î  K i ş i l i ğ i  

Biyografik kaynaklarımızda Acemzâde Mustafa Cemâlî hakkında 
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.11 Bununla birlikte Silsilenâme-i 
Mevleviyye’de geçen anlatımlardan Mustafa Cemâlî hakkında bazı bilgilere 
ulaşmak mümkündür. Silsilenâme-i Mevleviyye’nin mukaddimesinde müellif 
kendini “Ba‘de zâ, bu fakîr-i pür-taksîr, hâk-i akdâm-ı evliyâ’u’llâh, ‘Acem-
zâde dimekle ma‘rûf dervîş-i dil-rîş, Mustafâ Cemâlî el-Mevlevî İbn eş-Şeyh 
Hasan es-Sinânî el-Üskübî es-sâkin fî Zâviyeti ‘Acem-zâde (vr. 1b)” 
biçiminde tanıtır. Buna göre o, Üsküplü Şeyh Hasan es-Sinânî’nin oğludur. 
Mevlevilik tarikatına mensuptur. Üsküp’te Acemzâde Zaviyesi 
dervişlerinden biridir.  

Üsküp’te Osmanlı döneminde kurulan vakıflardan biri Acemzade 
Hasan Efendi Tekkesi’dir.

12
 Nitekim Osmanlı arşivlerinde Acemzâde 

Dergâhı Şeyhi Hasan b. Şeyh el-Hac Mustafa el-Üskübî’nin 10.06.1291 
(25.07.1847) tarihli tarikat icâzetnâmesi bulunmaktadır.

13
 Bu bilgiler 

ışığında Mustafa Cemâlî Efendi’nin Üsküp Acemzâde Tekkesi Şeyhi 
Üsküplü Hasan b. Şeyh el-Hac Mustafa’nın oğlu olduğu, babasının 
vefatından sonra Acemzâde Tekkesi şeyhliğine geçtiği anlaşılmaktadır. 
Mustafa Cemâlî’nin, babası gibi Acemzâde nisbesiyle tanındığı; 

‘Acem-zâde olupdur şöhretüm yâd 
Ki şöhretle bilinür cümle ezdâd 
Sadâkatdür kişiye ola bünyâd 
Yârına dost olup ağyâra yuf çek14 

dizelerinden anlaşılmaktadır. 

Mensur biçimde yazılan Silsilenâme-i Mevleviyye’nin metnine anlatımı 
süslemek maksadıyla çeşitli manzumeler serpiştirilmiştir. Genellikle kime 
ait oldukları başlıklarda belirtilen bu şiirlerin bir kısmı “Li-münşi’ihi” 

 
11 Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, (hzl.) Cemal Kurnaz, Mustafa Tatçı, Bizim Büro 

Yayınları, Ankara 2001, s. 157-158; Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, “Cemâlî” 
Maddesi (E.T: 01.05.2022). 

12 Hasan Telli, Osmanlı Dönemi Üsküp Vakıfları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2018, s. 291. 

13 Yabancı Arşivler, YB. 021, 2, 3. 
14 vr. 4b. 
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ibaresine göre Acemzâde Mustafa Cemâlî’ye aittir. Hâşimî (ö. 1088/1677), 
Hakkı (ö. 1137/1724), Niyâzî (ö. 1105/1694), Süleyman Çelebi (ö. 825/1422), 
Yunus Emre (ö. 720/1320 [?]), Mevlânâ (ö. 672/1273), Molla Câmî (ö. 
898/1492) ve Hz. Alî’ye (ö. 40/661) ait dizelerin de görüldüğü eserde on bir 
manzume Acemzâde Mustafa tarafından nazmedilmiştir. Söz konusu 
şiirlerin çoğunluğu iki beyitten meydana gelmiştir. Mustafa Cemâlî’nin en 
uzun manzumesi 29 beyitten ibarettir.  

Ref‘ olup ortadan erbâb-ı kemâl 
Netîce budur irişe zevâl 

Cemâlî sen dahı olursun zülâl 
Çek başun aradan bir gûşeye sok15  

Ey Cemâlî ebsem ol hem sen seni bak sen seni 
Çekilüp bir tenhâya gir kimse bilmesün seni16 

dizelerinde görüldüğü üzere iki manzumede Cemâlî mahlasını 
kullanmıştır.  

Acemzâde Şeyh Mustafa Cemâlî’nın şiirleri incelendiğinde bunların 
klasik Türk edebiyatı nazım geleneğine pek çok yönden uymadığı 
görülmektedir. Bu şiirlerin tamamıyla dinî tasavvufî Türk halk edebiyatı 
kurallarına uyduğu da söylenemez. Bazı manzumeler her iki edebiyattan 
izler taşımaktadır. Örneğin; 

Ṭutup dâmân-ı evlâd-ı Resûli 
Sebebdür kişinün Hakka vusûli 
Budur tarîkatün asl-ı usûli 
Bunı inkâr iden füccâra yuf çek17 

dörtlüğü ile başlayan manzume aruzun “Mefâ‘îlün / mefâ‘îlün / 
fe‘ûlün” kalıbıyla yazılmıştır. Ancak nazım birimi, birim sayısı ve kafiye 
dizilişi bakımından koşma nazım şekli hususiyetleri göstermektedir. Şairin 
iki edebiyat arasında sıkışmışlığını düşündüren hususlardan biri de şiirlerin 
bir kısmının nazım biriminin dörtlük, bir kısmının ise beyit oluşudur. Hatta;  

 
15 vr. 13a. 
16 vr. 20a. 
17 vr. 4a. 
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İftirâkından bu zâtun cûşa geldi bir sadâ 
Âsmâna vü ‘arşa çıkdı Allâh Allâh bu nidâ 

Kapladı eflâk cümle geçdi hem tahtü’s-serâ 
Uçurup murgı elinden oldılar bir ân cüdâ18 

örneğinde görüldüğü üzere hem beyit, hem de dörtlük olarak 
alınabilecek birimler vardır.  

Aruzla yazılan manzumelerin kimi dizelerinde vezin oturmamaktadır. 
“Fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün” kalıbıyla yazılan aşağıdaki beytin 
ilk mısraının vezni kusurludur.  

Kıl ferâgat cümleden mürşidün dâ’im tut izin 
İhtilâf u şübhelerden kurtılursun bil hemîn19 

Bu tür yerlerde şairin mesajlarını aruz ölçüsüyle vermeye çalıştığı, 
ancak bir iki hecelik kısım vezin kalıbına oturmadığında bunu düzeltme 
gereği duymadığı veya şairlik yeteneğinin tashihe yeterli gelmediği 
düşüncesi akla gelmektedir. Nitekim mutasavvıfların şiiri tasavvufi bilgi ve 
mesajları halka yaymak amacıyla kullandıkları, bu yüzden nazım 
kurallarını ikinci plana attıkları bilinen bir husustur.   

Ayrıca Acemzâde Mustafa Efendi; 
Gâyete irdükde her bir kemâlât 
Tenezzül idüp gelür zevâlât  

Ahvâl-i ‘âlem vehm ü hayâlât 
Her kemâlün vardur bir perîşânı20 

örneğinde görüldüğü üzere aruz veya hece veznine uymayan 
manzumeler de kaleme almıştır. 

Silsilenâme-i Mevleviyye müellifinin kafiye tatbikinde de nazım 
kurallarına sıkı sıkıya bağlı kaldığını söylemek mümkün değildir. 
Manzumelerin genelinde kafiye görülmektedir. Ancak kafiye ve redif 
kaidelerinin ikincil derecede önemsendiğini a / a / a / a kafiye dizilişine 
uymayan; 

 
18 vr. 10a. 
19 vr. 15a. 
20 vr. 13a. 
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Hep kabza-i kudretde 
‘Aklun mâverâsında  

Cümle zuhûrât anda 
‘Ālem buna hayretde21 

İslâmum diyen halk içinde çok 
Ezân okunur câmi‘a giren yok 

Söze gelince birbirinden fevk 
‘İlm ü ‘irfânda düzer ulu sevk22 

dizelerinden anlamak mümkündür. İkinci örnekte a’ya tekabül eden 
uyağın -ok mu, -evk mi olacağına dair kafa karışıklığının bbba, ccca… 
dizilişindeki diğer birimlerin bağlama dizelerinin … zevk, … sevk, … yok, 
… şevk, … ‘avk, … sok biçiminde kurgulanmasından dolayı tüm 
manzumede devam ettiğini eklemekte fayda vardır. 

Bu tespitler ışığında Acemzâde Şeyh Mustafa’nın Cemâlî mahlasıyla 
şiirler kaleme aldığını, fakat bu şiirleri bir mürşit olarak tasavvufi mesajları 
müritlere iletmek maksadıyla yazdığını, bundan dolayı bu manzumelerin 
nazım tekniği bakımından kusurlar taşıdığını, Mustafa Cemâlî’nin 
günümüze ulaşan başka şiirlerinin bulunmaması da düşünüldüğünde 
şairlik yeteneğinin zayıf olduğunu ifade etmek mümkündür.  

1 .  S i l s i l e n â m e - i  M e v l e v i y y e  

1.1. Adı 

Makale konusu eserin mukaddimesinde ismi hakkında bilgi 
verilmemiştir. Ancak müellif hattı izlenimi uyandıran nüshada metnin 
başlığı Silsile-nâme-i Mevleviyye biçimindedir (bk. Resim 1). Hatimesinde ise 
“… bi’l-münâsebe bi-‘arz-ı makâlât işbu Silsile-nâme ‘ilâveten sebt-i sahîfe-i 
sutûr olındı. Va’llâhu veliyyü’t-tevfîk …

23
” ifadeleriyle esere “Silsilenâme” 

denilmiştir. Bu ibare ile eserin ismini kısaltıp türünü ön olana çıkartma 
gayesi güdülmüştür. Eserin muhtevasının Hz. Ali’den Mevlâna Celaleddin-
i Rûmî’ye kadarki Mevlevî tarikat önderlerinin menkıbeleri olduğu da 

 
21 vr. 18b. 
22 vr. 13a. 
23 vr. 18b. 
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düşünüldüğünde adının Silsilenâme-i Mevleviyye olarak kabulü doğru 
görünmektedir.  

Resim 1: Ankara Milli Ktp. no. 06 Mil Yz A 8920, vr. 1b. 

2.2. Yazılış Tarihi 

Silsilenâme-i Mevleviyye’nin sonunda “Temmet er-risâle bi-‘inâyeti’r-
refîk. Hurrire hitâmü’r-risâle fî yevmi’s-sâbi‘ min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-
seneti tis‘a ve selâse mi’e ve elf min hicreti men lehu’l-‘izz ve’ş-şeref.

24
” 

biçiminde bir telif kaydı vardır. Buradaki ifadelere göre Silsilenâme-i 
Mevleviyye’nin yazımı 7 Şa‘bân 1309 (7 Mart 1892) tarihinde tamamlanmıştır.  

2.3.  Bulunduğu Yazma 

Silsilenâme-i Mevleviyye’nin ünik nüshası Ankara Milli Kütüphane 
numara 06 Mil Yz A 8920’de kayıtlıdır. Yazma nüsha, 195x135 mm. dış ve 
167x105 mm. iç ölçülerindedir. Nüshanın cildi yoktur. Zahriye vazifesi 
gören 1a sayfasında tarikatın farzları, Kerbela’da şehit olanların isimleri vb. 
dini-tasavvufî bilgiler yazılıdır. Silsilenâme-i Mevleviyye 1b varağından 
itibaren başlamaktadır. 16 satırlı 20 varaktır. Saman rengi cedid kâğıda 
okunaklı bir rik‘a hatla yazılmıştır. Ser-levhalı, cetvelli ve takibe kayıtlıdır. 
Siyah mürekkep kullanılmıştır. Bölüm ve mısra sonlarına kırmızı nokta 
konmuştur. Fiziksel bakımdan iyi durumdadır. 

 Baş: Tarikatın farzı altıdır… 

 Son: … bildin hem ol sultanını temmet. 

2.4.  Yazılış Nedeni 

Acemzâde Şeyh Mustafa Cemâlî, Silsilenâme-i Mevleviyye’nin 
mukaddimesinde yazılış nedenini “… ba‘zı kütüb ü resâ’il mütâla‘a 
olındukda kutb-ı ‘arşü’l-hilâfet ve şems-i semâ’ü’l-merhame ve’r-re’fet, 

 
24 vr. 18b. 
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‘azîmü’ş-şân-ı ‘âliyyü’l-mekân, kıbletü’l-‘arifîn, Ka‘betü’t-tâ’ifîn, sultânü’l-
kâmilîn, vâris-i kümmelü’l-mürselîn, pîr-i dest-gîrimüz Mevlânâ Celâlü’d-
dîn er-Rûmî kuddise sırruhu’s-sâmî efendimüz hazretlerinün nisbet-i sûrî ve 
neseb-i ma‘neviyyeleriyle menâkıb-ı şerîfelerine hasebü’l-vüs‘ ve’t-tâka 
kesb-i ıttılâ‘ iderek ihvân-ı tarîkımuzdan bî-behre olanlar dahı behremend 
olmak ve bir eser-i yâdgâr kalmak ârzûsıyla ‘âcizâne olarak muhtasar bir 
risâlenün tertîb ü tanzîmine hutûr-ı hakîrâneme tulû‘ itmekle…

25
” 

biçiminde izah etmektedir. Buna göre o, bazı kitap ve risaleleri incelerken 
Mevlâna Celaleddin-i Rûmî’nin maddi ve manevi nesebinin menkıbelerini 
gücünün yettiğince öğrenmiştir. Bunu bilmeyen tarikat kardeşlerinin de 
öğrenmesini sağlamak ve andaç bir eser bırakmak maksadıyla Silsilenâme-i 
Mevleviyye’yi yazmıştır.    

2.5.  Türü 

Donuk tarafından yapılan tasnife göre Türk edebiyatı mensur 
silsilenâmeleri icâzetnâme / hilâfetnâme türünde olanlar, vefeyâtnâme / 
menâkıbnâme türünde olanlar ve tasavvufî bilgilerle karışık olanlar 
şeklinde üçe ayrılmaktadır.

26
 Aşağıda “2.8. Muhtevası” maddesinde 

açıklanacağı gibi Silsilenâme-i Mevleviyye, Hz. Ali’den Mevlânâ Celaleddin-i 
Rûmî’ye kadarki Mevlevî şeyhlerin kısa yaşam bilgileri ve menkıbeleri ile 
birlikte ahz (el alma) ve hilafet çeşitleri; tarikatın şeklî uygulama ve 
hükümlerinin tarihçesi; ilahi aşkın tasavvuf için önemi; ilim, ıyan, yakîn vb. 
tasavvufî terimlerin izahı gibi malumat içermektedir. Bundan dolayı makale 
konusu eserin türü tasavvufî bilgilerle karışık silsilenâmedir.   

2.6.  İçerdiği Biyografiler 

Silsilenâmeler genellikle tarikat silsilesini Hz. Muhammed’den başlatıp 
yazıldıkları tarihte postnişin olan şeyhe kadar getirirler. Ancak Silsilenâme-i 
Mevleviyye farklı olarak şeyh zincirini Hz. Peygamber’den Mevlâna 
Celaleddin’i Rûmî’ye dek getirmiştir. Mevlâna’dan Acemzâde Mustafa 
Cemâlî’ye kadarki tarikat önderlerine değinilmemiştir. Silsilenâme-i 
Mevleviyye’ye göre Mevlevilik tarikatının şeyh silsilesi aşağıdaki sırayı takip 
etmektedir. Hz. Muhammed ile Hz. Ali’nin yaşam bilgileri herkesin 
malumu olduğu için biyografilerine yer verilmemiştir. Silsiledeki diğer 

 
25 vr. 1b. 
26 Suat Donuk, age, s.20. 
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şahısların ve Şems-i Tebrizî’nin hayat öykülerine değinilmiştir. Özellikle 
Mevlâna’nın hal tercümesi ayrıntılı surette yazılmıştır. 

Silsilenâme-i Mevleviyye’ye göre Mevlevilik Silsilesi 

1. Hz. Muhammed 

2. Hz. Ali 

3. Hasan-ı Basrî 

4. Habîb-i Acemî 

5. Dâvûd-ı Tâî 

6. Ma‘rûf el-Kerhî 

7. Serî-i Sakatî 

8. Cüneyd-i Bağdâdî 

9. Ebû Bekr-i Şiblî 

10. Muhammed Züccâc 

11. Ebû Bekr-i Nessâc 

12. Ahmed-i Gazzâlî 

13. Ahmed Takî el-Hatîbî 

14. Serahsî-i Sânî 

15. Seyyid Burhânuddin Muhakkik-i Tirmizî 

16. Mevlânâ Celâlüddin-i Rûmî 

17. Hüsamüddin Çelebi 

2.7.  Kaynakları 

Mustafa Cemâlî Efendi “Ve gerçi münderic olan elfâzun ba‘zıları 
kütüb-i mu‘tebereden alınup ve ba‘zıları tulû‘ât-ı neş’e-i fak[î]rânemle derc 
ü tertîb olındı.27” ifadesiyle eserinin muhteva kaynağını bildirmiştir. Buna 
göre o, anlatımların bir kısmını güvenilir kitaplardan almış, bunlara kendi 
içine doğan birtakım düşünceleri yerleştirmiştir. Ancak bu güvenilir 
kitapların hangileri olduğuna değinmemiştir. Tüm eser boyunca sadece bir 
yerde kaynak adı zikretmiştir. Ebû Bekr-i Nessâc hal tercümesinde geçen 
“Fakat Nefehât’da ‘Şeyh Ebü’l-Kâsım Gürgânî’nün ashâbındandur.’ 

 
27 vr. 2a. 
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dimişler.28” cümlesinden Mollâ Câmî’nin (ö. 898/1492) Nefehâtü’l-üns’ünün 
kaynak olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

2.8.  Muhtevası  

Silsilenâme-i Mevleviyye’nin mukaddimesi Arapça olarak 
başlamaktadır. Arapça kısım Allah’a yakarış ve Hz. Muhammed ile 
ashabına salât ve selam içermektedir. Türkçe olarak devam edilen kısımda 
sebeb-i telif bildirilmiştir. Eserin esasını meydana getiren bölümün 
muhtevası ise şu şekildedir: İlahi ilim Cebrail aleyhisselam aracılığıyla Hz. 
Muhammed’e, ondan da Hz. Ali’ye geçmiş; Hz. Ali de Hasan-ı Basrî’ye 
telkin etmiştir. Bazıları silsilenin Hz. Ali’den Kümeyl b. Ziyad’a, 
Kümeyl’den de Hasan-ı Basrî’ye geçtiğini belirtmiştir. Ancak sonuçta silsile, 
Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Hasan-ı Basrî şeklinde ilerlemiştir. “Hz. Ali’nin 
asıl halifeleri Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin iken nasıl olur da silsile başkalarına 
geçer.?” diye sorulmaktadır. Hz. Hasan ve Hüseyin’in hilafeti zâhirî ve 
bâtınî kutbiyyet şeklindedir. Ancak burada ifade edilen gerçek bir kişi ve 
ilahî bir halife değil, biat usulüyle meydana getirilen silsiledir. Nûr-ı 
Muhammedî Hz. Adem’den başlayıp tüm peygamberleri geçerek Hz. 
Muhammed’e ulaşmıştır. Ondan sonra Hz. Ali’ye, evladına ve evladının 
evladına intikal ederek günümüze kadar gelmiştir. Ancak başta 
peygamberlik nuru zâhir, velilik nuru bâtın iken peygamberliğin sona 
ermesiyle peygamberlik bâtın, velayet zâhir olmuştur. Peygamberlik ve 
velilik bir nurdandır. Bu da Muhammedî hakikattir. İsmi peygamberlikken 
velilik oldu. Herkesin selamet ve kurtuluşu Hz. Resûl’e uyma ve âl ile 
ashabını sevmekle olur. Hz. Peygamber’in âline sevgi duymayanlar hüsrana 
düşer. Hilafet iki çeşittir. Büyük olan manevidir. Küçük olan maddidir. 
Büyük hilafet Allah tarafındandır. Bunun tavsif ve tabiri yoktur. Küçük 
hilafet bunun gölgesidir. Küçük hilafet görüntüye ve çabaya dayalı olmak 
üzere ikiye ayrılır. Bir kişinin şeyh olup tarikat sırlarını bilmeden 
merasimleri yerine getirmesi görüntüye dayalı hilafet olur. Bir kimsenin 
mürşidin terbiyesiyle seyr ü sülûk sırlarına vakıf olup tarikatı tamamlaması 
çabaya dayalı hilafet olur. Bu tür kişiler Hz. Resûl hanedanının vekil ve 
rehberleridir.29  

 
28 vr. 7a. 
29 vr. 1b-8b. 
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Silsilenâme-i Mevleviyye’nin asıl bölümüne bu şekilde tasavvufî 
malumatla başlandıktan sonra biyografik bilgilere geçilmektedir. Başlık 
açılmadan Hasan-ı Basrî’nin kısa yaşam bilgisi verilmektedir. Silsilenin 
devamında gelen şahsiyetler için “Andan sonra …”, “Ve Andan …”, 
“Andan …” biçimindeki başlıklar açılarak hal tercümeleri sunulmaktadır. 
Bu kısımda on beş biyografi yer almaktadır. Zaten herkesçe malum olduğu 
için Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin hal tercümesine değinilmemiştir. 
Biyografilerde şahsın ismi, künyesi, ailesi, memleketi, tasavvufa yönelme / 
tarikata girme hikayesi, el aldığı şeyhi, vefat tarihi gibi bilgiler yer 
almaktadır. Bu bilgiler içerisinde özellikle vefat tarihi muntazam bir surette 
verilmiştir. Ebû Bekr-i Şiblî, Muhammed Züccâc, Serahsî-i Sânî ve Mevlâna 
Celaleddin-i Rûmî hal tercümelerinde menkıbeler de yer almaktadır. 
Eserdeki en hacimli biyografi Mevlâna Celaleddin’e aittir. Mevlâna’nın 
künyesi, on bir göbek atasının isimleri, doğum tarihi, ailesi, eğitim hayatı, 
şeyhi, Şems-i Tebrizi ile tanışması, Şems’in hayatı, Mevlâna’nın müritletinin 
Şems’in canına kıyması, Mevlâna’nın vefat tarihi, vasiyeti, çeşitli 
menkıbeleri anlatılmıştır.30  

Biyografilerden sonraki kısımda yer alan anlatımlar şu şekildedir: 
Mevlâna’dan sonra halifelik Çelebi Hüsamüddin’e intikal ederek 
günümüze kadar silsile halinde gelmiştir. Hz. Peygamber şimdi bile ümmeti 
arasındadır. Çünkü peygamberlik nuru şeriatte, velilik nuru kutup olan 
şahsiyetlerin içindedir. Hz. Peygamber’den el almak iki şekildedir. Biri 
“zahir el alma” denilen hadistir. Biri “bâtın el alma” denilen kadimdir. 
Ahmedî sırrı elde eden kişi Hz. Peygamber’in varisi olup feyiz nuru şu ana 
kadar silsile şeklinde gelmiştir. Günümüzde silsile bakidir. Ancak şeklî 
uygulamalar eskisi gibi değildir. Hicrî 200 yılına kadar şeklî uygulamalar 
eskisi gibiymiş. 400 yılına kadar başka bir şekle bürünmüştür. 700 yılına 
kadar diğer bir hal üzere cereyan etmiştir. Hatta pirimiz [Mevlâna] bu 
tarihlerde dünyaya gelmiştir. Sonra 900 tarihine kadar başka hükümler 
üzerine gidilmiştir. Ondan sonra ise zâhir ve hakikat âlimlerinin ahkâmı her 
sene değişmektedir. Ancak değişen şeklî uygulamadır. Yoksa hakikatlere 
değişim gelmez. Bu sık değişimlerin nedeni olarak halk arasında yetenek ve 
kabiliyetin yokluğu kabul edilmiştir. Nitekim günümüzde olgun insanlar 
kalmamıştır. Hz. Muhammed’in zamanında kemalin günbegün arttığı gibi 

 
30 vr. 8b-11a. 
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ondan sonra da günden güne azalmaktadır. Görünene bakılırsa İslamiyet 
pek inceldi. Ancak bir sahip-zaman ortaya çıkıp dinin uygulamalarını 
düzeltebilir.31  

Akabinde bu mevzu “Temsil” başlığı ile bir örnek üzerinden 
açıklanmaktadır. Tarlaya bir çekirdek atan bostancı üzerinden âlem, nûr-ı 
Muhammedî, âdem, bütün eşya, insan, eski topluluklar, Hz. Muhammed’in 
zamanı, mukarrebîn, tâbiîn, âhir zaman gibi dinî ve tasavvufî kavramlar 
izah edilmiştir.32  

Temsilden sonra izahat şu şekilde devam etmektedir: Tasavvuf ehli 
dünyada görünmez oldu. Din ve takva âdetleri ile ibadet ve sünnet bozuldu. 
Ortalıkta sadece kuru bir dava kaldı. Fesatçılar halk arasına girip züht, salah 
ve irfan değişerek yerini hezeyan aldı. Ortada şekilsel bir irfan geziyor. 
Halbuki o da sözden ibaret olup söz ise gerçek bilgi değildir. Nitekim suyu 
düşünmek susuzluğu gidermez. Ateşin fikri sıcaklık vermez. Ancak vecd 
hali ve irfan zevkinin anlamı olur. Bu da aşk ile elde edilir. Halbuki 
zamanımızda aşk sahibi kişiler enderdir. Her şeyin husûli aşk ve mahabbet 
iledir. İlim ile olan irfan, maksat olan menzile eriştirmez. Zira bal demekle 
ağız tatlanmaz. Kişiye lazım olan aşk ve mahabbet peyda etmektir. Aşksız, 
[tasavvuf] yoluna gidilmez. Gerçi mürşid de gerekir. Ancak mürşid 
başlangıç, aşk sondur. Aşkın isimleri çoktur. Ancak anlamı tektir. Her şeyin 
zuhuru aşk ve mahabbet iledir. Bilgelere göre muhib, mahbub, mahabbet, 
aşık, maşuk, aşk hepsi birdir. Halk arasında yetenek olmadığı için aşk yok 
hükmündedir. Ancak bu ümmet çok makbul olduğu için az bir çaba ile yüce 
makamlara çıkabilmektedir. Çünkü son mahsuldür. Binaenaleyh kişi gafleti 
koyup selameti için bir yol bulmalıdır. Ey Hak talibi, Cenâb-ı Allah üç vech 
ile bilinip yakınlık elde edilir: İlim, ıyan, yakîn. Bir kimse denizde gezse, 
gören kimse sana “Su üzerinde yüründüğünü gördüm.” dese, sen de 
görmediğin halde bundan hareketle “Su üzerinde yürünür.” diye bilsen bu 
ilimdir. Gidip görsen ancak suda bizzat yürümesen bu ıyandır. Ancak gidip 
çabalayıp bizzat su üzerinde yürürsen o zaman yakîn olur.33  

Burada ilim, ıyan ve yakînin çeşitli yönleriyle açıklanmasından sonra 
kişinin aslî vatanına dönebilmesi için geçmesi gereken üç kapı hakkında 

 
31 vr. 11a-12a. 
32 vr. 12a-13b. 
33 vr. 13b-14b. 
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malumata geçilmektedir. Buna göre söz konusu kapılar şeriat, tarikat ve 
hakikattir. Bunlar birbirini çepeçevre sarmıştır. Şeriatın kapısı kelime-i 
şehadettir. Tarikatın kapısı mürşid-i kamildir. Hakikatin kapısı mürşidin 
izi[ni takip]le kendi hakikatine ermektir. İnsan kalbi ilahî sırrın mahzeni ve 
büyük emanetin mahmili iken insanın nefsine uyup bu şerefi zayi 
etmesinden, ilahî hazine ve büyük emaneti başkasına zapt ettirmesinden, 
nefsinin esiri olup kıymetli ömrünü hiçe sarf etmesinden daha kötüsü 
olamaz. Bu ise insaniyetin şanına layık olmayacağından bir sığınak bularak 
arzularına uyan insanlardan kurtulmak gereklidir. “Maddi dünyada 
marifetullahı elde ederek basiret gözüyle cemâlullahı görmek 
mümkündür.” haberi verildiği halde bugün cemalullahı görmeyüp “Yarın 
öldükten sonra cemalullahı görmek bizim içindir.” diyerek bundan 
vazgeçmek şaşılacak bir emeldir. Nitekim dünyada kör olan ahirette de 
kördür.34  

Kalbin iki tarafı vardır. Biri görünen maddi âleme dönüktür. Biri ise 
manevi âleme dönüktür. Maddi âlem beşeriyete dönüktür ve süflîdir. 
Manevi âlem ise ruhaniyete dönüktür ve ulvidir. Beşeriyete yönelen kişi 
kötü ahlak ile hayvaniyete mazhar olur. Ruhaniyete yönelen kişi güzel ahlak 
ile insaniyete mazhar olur. İnsaniyet, selamet ve kurtuluştadır. Hayvaniyet, 
helak ve hüsrandadır (vr. 17a-17b).35  

Bilinmelidir ki insan mertebeler yönüyle kabiliyette farklı farklıdır. Her 
şahsın malumu ilmine göredir. Her şahıs kabiliyeti kadar yol alır. [Tarikat] 
yolunda gayret etmeli, dert istemeli. Kişide dert zuhur edince dermanın 
kendisi de odur. “Her şeyin hasıl olması Allah’ın gücü iledir. Kulun bunda 
ne dahli vardır?” dense biz de “Kulda cüzi irade vardır. Onunla her şeyin 
husûline gücü yeter. Her şeyde çabalayıp çalışmak insana lazımdır.” deriz. 
“Cüz’î irade bile Allah’ın iradesiyle olur.” dense bu durum kaderin sırrına 
girer. Buna akıl ermez.36  

Bu noktada Acemzâde Mustafa Cemâlî sözü uzattığını, zaten ifade 
etmek istediklerinin geçmiş ariflerin kelamlarında bulunduğunu, tekrar 
etmek maksadıyla bu silsilenâmeyi yazdığını belirtip eseri sona 
erdirmektedir. Ancak temmet ve telif kaydını yazdığı halde sona bir 

 
34 vr. 14b-16b. 
35 vr. 17a-17b. 
36 vr. 17b-18b. 



Suat  DONUK 

   

644 

manzume yerleştirmiştir. “Nazm” başlığını taşıyan bu manzume elifbadaki 
her bir harfin sırayla başlık olarak açılması ve kafiyesi başlıktaki harf ile 
örülmüş beytin verilmesi biçiminde tanzim edilmiştir. Fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün 
/ fâ‘ilâtün / fâ‘ilün kalıbıyla yazılan şiir müellifin Silsilenâme-i Mevleviyye’yi 
yazma sürecini ele almaktadır.37              

2.9.  Dil ve Üslubu 

Silsilenâme-i Mevleviyye’nin dili nispeten ağırdır. Esasında müritleri 
bilgilendirmek maksadıyla yazılan bir eserin dilinin açık ve anlaşılır olması 
beklenir. Nitekim “Tay bir kabile imiş.38”, “Künyesi Ebü’l-Hüseyn’dir39”, 
“Sîr-âblıkdan dem urdı.40”, “Yohsa hakikati degüldür.41”, “Diğerlerini 
satar.42”, “Murâd insandır.43” benzeri kısa cümlelerin sayısı oldukça çoktur. 
Ancak metnin dilini ağır kılan unsur cümlelerin yapısı değil, cümlelerde 
kullanılan kelimelerin çeşididir. Eserin dil varlığı ağırlıklı olarak Arapça 
kelimelerden meydana gelmiştir. Bunda Silsilenâme-i Mevleviyye’nin 
tasavvufî içerikte olmasının rolü vardır. Dilin biyografik bilgiler ve temsili 
anlatımın olduğu yerlerde açık olmasına rağmen biat ve hilafet çeşitleri, ahz, 
ilim, ıyan, yakîn vb. tasavvufî kavram ve terimlerin açıklandığı yerlerde ağır 
oluşu bu durumu izah etmektedir.  

Mensur eserlerin üslubunu süslü kılan temel unsurların seci; edebi 
sanatlar; mazmunlar; âyet-i kerîme, hadîs-i şerîf, kelam-ı kibar ve manzume 
iktibasları olduğu bilinen bir husustur. Bu açıdan bakıldığında Silsilenâme-i 
Mevleviyye’nin üslubunun nispeten sade olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Nitekim metinde seciye, edebi sanat ve mazmunlara pek yer 
verilmemiştir. Ancak çok sayıda âyet, hadis, kelam-ı kibar ve manzumelerle 
metin süslenmeye çalışılmıştır. 

 
37 vr. 18b-20a. 
38 vr. 5a. 
39 vr. 5b. 
40 vr. 9b. 
41 vr. 11a. 
42 vr. 12a. 
43 vr. 12b. 
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S o n u ç  

Yazma eser kütüphanelerinde silsilenâme türünde pek çok eser 
bulunmaktadır. Bunlardan biri Acemzâde Mustafa Cemâlî’nin Silsilenâme-i 
Mevleviyye adlı eseridir. Mustafa Cemâlî, Üsküp Acemzâde Tekkesi Şeyhi 
Hasan b. Mustafa es-Sinânî’nin oğludur. Mevlevîlik tarikatına mensuptur. 
Üsküp Acemzâde Zaviyesi dervişlerindendir. Silsile-i Mevleviyye’de yer alan 
manzumelerden Cemâlî mahlasıyla şiirler yazdığı anlaşılmaktadır. 
Kayıtlara geçen başka manzumesi bulunmayan, mevcut şiirlerinde 
haddinden fazla nazım kusuru görülen Acemzâde Cemâlî’nin şairlik 
yeteneği kısıtlıdır. Silsile-i Mevleviyye’nin ünik nüshası Ankara Milli 
Kütüphane numara 06 Mil Yz A 8920’de kayıtlıdır. Yazımı 7 Şa‘bân 1309 (7 
Mart 1892) tarihinde tamamlanmıştır. Mevlevîlik tarikatının Hz. 
Muhammed’den Mevlâna Celaleddin-i Rûmî’ye kadarki şeyh silsilesini ve 
Hasan-ı Basrî’den Şems-i Tebrizî’ye kadarki önderlerinin yaşam bilgilerini 
sunmak maksadıyla yazılmıştır. Tasavvufî bilgilerle karışık silsilenâme 
türündedir. On beş biyografi ihtiva etmektedir. Biyografilerde şahsın 
künyesi, ailesi, eğitim durumu, tarikata giriş hikayesi, şeyhi, vefat tarihi 
hakkında bilgiler ile menkıbeleri verilmiştir. En hacimli biyografi Mevlâna 
Celaleddin-i Rûmî’ye aittir. Biyografik bilgilerin yanı sıra ilim ve hilafet 
çeşitleri, nûr-ı Muhammedî, ahz, velayet, nübüvvet, ilahî aşk vb. tasavvufî 
konular hakkında malumat da içermektedir. Bu malumat çok sayıda âyet, 
hadis, kelam-ı kibar ve Türkçe, Farsça, Arapça manzumelerle süslenerek 
sunulmuştur. Molla Câmî’nin Nefehâtü’l-üns adlı eseri kaynaklarından 
biridir. Dili ağır, üslubu sadedir. Dilini ağır kılan unsur tasavvufî kavram ve 
terimlerin çokluğudur. Seci ve edebî sanatların yokluğu ile cümlelerin 
kısalığı üslubunu sade kılmıştır.   

3 .  M e t i n  

3.1. Metin Tesisinde Dikkat Edilen Hususlar 

• Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin imlasında Mehmet 
Kanar’ın Osmanlı Türkçesi Sözlüğü (Kanar, 2009) esas alındı.44 

 
44 Mehmet Kanar, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Say Yayınları, İstanbul 2009. 
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• Arapça ve Farsça ön ve son eklerin yazımında İsmail Ünver’in 
Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler adlı makalesinde 
belirtilen esaslara uyuldu.45 

• Gerekli yerlerde metin tamiri yapıldı. Tamir yapılan yerler 
köşeli parantez ( [ ] ) ile gösterildi. 

• Âyet-i kerîmeler harekeli Arap harfleriyle yazıldı. Sûre ve âyet 
numaraları ile mealleri dipnota kondu. 

• Hadîs-i şerîfler italik harflerle yazıldı. Türkçe tercümeleri ve 
kaynakları dipnotta verildi. 

• Arapça dua cümleleri Latin harfler ile italik biçimde yazıldı. 
Türkçe tercümeleri dipnota yerleştirildi. 

• Anlam veya sentakstan yanlış yazıldıkları anlaşılan 
kelimelerin yerine doğru olanları yazıldı. Bu tür tasarruflarda 
dipnot ile açıklama yapıldı. 

• Varak numaraları köşeli parantez içerisinde, kalın (bold) 
olarak verildi. 

• Metnin anlaşılır hale gelmesi için mensur kısımlarda 
noktalama işaretleri kullanıldı. Manzumelerde noktalama 
işaretleri kullanılmadı. 

3.2. Silsile-nāme-i Mevleviyye46 

 نع ھھنك هزنتو .نونلاو فاكلا نیب تادوجوملا قلخ يذلا ّ' دمحلا 

 ةروتم ةنجلا لعجو .نوكیف نك ھلوقب ةرھابلا ھتردقب لعفو .نونظلاو كاردالا

ّل ٍتَایَآل َكَِلذ يِف َّنِإ ﴿.نونكملا نونلاب  ،ّ'ا ّالا ھٓلا ال نا دھشاو .﴾َنُولِقَْعی ٍمَْوقِ

 هدبعً ادمحم انّدیس ّنا دھشنو .نوملسم ھل نحنو ً.ادحاوً اھلا ،ھل كیرش ال هدحو

 
45 İsmail Ünver, “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Turkish Studies, 

Volume 3/6, 2008 Fall, s. 1-46. 
46 Ankara Milli Kütüphane, Numara 06 Mil Yz A 8920, vr. 1b.  
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 مھب كّسمت نمف ھتیب لھاو .نوكی امو نیرادلا يف ھلثم ناك ام ھلوسرو ھبیبحو

 47.نورسخی مھنع فلخت نمو .نوبلغی

Ba‘de ẕā, bu faḳīr-i pür-taḳṣīr, ḫāk-i aḳdām-ı evliyā’u’llāh, ‘Acem-zāde 
dimekle ma‘rūf dervīş-i dil-rīş, Muṣṭafā Cemālī el-Mevlevī İbn eş-Şeyḫ 
Ḥasan es-Sinānī el-Üskübī es-sākin fī Zāviyeti ‘Acem-zāde a‘ṭāhuma’llāhu’l-
ḥüsnā ve’z-ziyāde

48
 dir ki ba‘żı kütüb ü resā’il müṭāla‘a olınduḳda ḳuṭb-ı 

‘arşü’l-ḫilāfet ve şems-i semā’ü’l-merḥame ve’r-re’fet, ‘aẓīmü’ş-şān-ı 
‘āliyyü’l-mekān, ḳıbletü’l-‘ārifīn, Ka‘betü’ṭ-ṭā’ifīn, sulṭānü’l-kāmilīn, vāriś-i 
kümmelü’l-mürselīn, pīr-i dest-gīrimüz Mevlānā Celālü’d-dīn er-Rūmī 
ḳuddise sırruhu’s-sāmī

49
 efendimüz ḥażretlerinüñ nisbet-i ṣūrī ve neseb-i 

ma‘neviyyeleriyle menāḳıb-ı şerīfelerine ḥasebü’l-vüs‘ ve’ṭ-ṭāḳa kesb-i ıṭṭılā‘ 
iderek iḫvān-ı ṭarīḳımuzdan bī-behre olanlar daḫı behremend olmaḳ ve bir 
eśer-i yādgār ḳalmaḳ ārzūsıyla ‘ācizān olaraḳ muḫtaṣar bir risālenüñ tertīb 
ü tanẓīmine ḫuṭūr-ı ḥaḳīrāneme ṭulū‘ itmekle hemān [2a] ṭaleb-i ‘ināyet-i 
Bārī ve istimdād-ı rūḥāniyyet-i Peyġāmberī ile bed’ ü mübāşerete şürū‘ 
olındı. Ve gerçi münderic olan elfāẓuñ ba‘żıları kütüb-i mu‘tebereden alınup 
ve ba‘żıları ṭulū‘āt-ı neş’e-i faḳ[ī]rānemle derc ü tertīb olındı. Ancaḳ 
50« نایسنلا نم  بّكرم  ناسنالا  » feḥvāsınca muḳteżā-yı beşeriyyet 
mülābesesiyle sehv ü ḫaṭādan ‘ārī ve ġalaṭ u nisyāndan beri olmayacaġı 
emr-i bedīhī olduġından müṭāla‘aya raġbet iden yārāndan mercūdur ki 
teṣādüf olacaḳ sehv ü ḫaṭānuñ ḳalem-i iḥsānlarıyla taṣḥīḥ buyurılmasıyla 
‘uyūb-ı faḳīrānemüñ setr eylemeleri temennī olınur.  

Li-münşi’ihi Beyt 

 
47 “Hamd, Kâf ve Nûn arasında tüm mevcudatı yaratan; onun özünü [kötü] düşünce 

ve zanlardan beri kılan; bunu apaçık kudretiyle, ‘Ol der ve olur.’ sözüyle yapan, 
cenneti peşi sıra gizli Nun’la olduran Allah’a mahsustur. ‘Şüphesiz ki bunda 
düşünen bir topluluk için deliller vardır (Ra‘d 13/4).’ Allah’tan başka ilah 
olmadığına, onun tek bir ilah olduğuna, bir ortağının bulunmadığına şehadet 
ederim. Ve biz ona teslim olduk. Ve efendimiz (Hz.) Muhammed’in onun kulu, 
habibi ve resulü olduğuna, her iki dünyada veya olanlar arasında Peygamber 
Efendimiz’in bir emsali bulunmadığına şehadet ederiz. Ve onun ehl-i beytine kim 
ki tutunur, galiplerden olur; kim ki sırtını çevirir, hüsrana uğrayanlardan olur.” 

48 “Allah o ikisine güzellikler ve daha fazlasını bağışlasın.” 
49 “Allah onun yüce sırrını kutlu kılsın.” | Nüshada “şāmī” şeklinde yazılan kelime 

anlam gereği “sāmī” olarak metne alındı. 
50 “İnsanın özünde unutmak vardır.” 
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Ḫudā luṭf eyledi ancaḳ müyesser oldı bed’ itdüm 
Muvaffaḳ itdi taḥrīre ḳılup ‘arż ile ḥamd itdüm 

Bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm 

Şöyle ki ol mebde’-i feyyāż-ı cenāb-ı Rabbü’l-‘ibād, Ḫudā-yı ‘azze ve 
cell

51
 ḥażretlerinüñ perde-i ‘izzetinden nūr-ı feyż-i aḳdesi Cibrīl-i emīn 

vāsıṭasıyla cenāb-ı Seyyid-i ‘Ālem Muḥammed el-Muṣṭafā ṣalla’llāhu te‘ālā 
‘aleyhi ve sellem

52
 efendimüz ḥażretlerine irişmiş idi. Ve Ḥażret-i Ḥabīb-i 

Ḫudā daḫı işbu sırr-ı aḳdesi ‘Alī el-Murtażā kerrema’llāhu vecheh
53

 
ḥażretlerine telḳīn eyledi. Ve ‘Alī el-Murtażā ḥażretleri daḫı Ḥasan-ı Baṣrī 
ḥażretlerine telḳīn eyledi. Ve faḳaṭ Ḥasan-ı Baṣrī ḥażretlerinüñ İmām ‘Alī 
kerrema’llāhu vecheh

54
 efendimüz ḥażretlerinden ṣoñra menşe’-i silsile 

olduġına ba‘żılar ḳā’il olmadılar. Çünki müddet-i medīde İmām ‘Alī 
efendimüz ḥażretlerinüñ ṣoḥbet ü meclisinde bulınmaduġından iḫtilāf-ı 
keśīre [2b] vāḳi‘ oldı.  

Ba‘żılar dimişler ki esās-ı silsile İmām ‘Alī efendimüz ḥażretlerinüñ 
muṣāḥibi ve hem-sırrı olan Kümeyl bin Ziyād’dur. Ve ḥattā nefes-i nefīs 
aḫẕıyla ilbās-ı ḫırḳa iderek İmām ‘Alī efendimüz kendi maḳāmına ḫalīfe 
ḳılmışdur. Ve Ḥasan-ı Baṣrī daḫı anuñ ṣoḥbetine irişüp aḫẕ-ı nefes ve ilbās-ı 
ḫırḳa itmişdür. Lākin Kümeyl ḥażretlerinüñ silsilesi on dördünci neferde 
münḳaṭı‘ olduġından dāḫil-i silsile olmayup ṭoġrıca Ḥasan-ı Baṣrī menşe’-i 
silsile ve ser-zincīr-i bend-i evliyā’u’llāh olmışdur. Ve ba‘żılar dimişler ki 
Ḥasan-ı Baṣrī, İmām ‘Alī efendimüz ḥażretlerine Medīne-i Münevvere’de 
mülāḳī olmışdur. Ve ba‘żılar dimişler ki İmām ‘Alī efendimüz ḥażretleri bir 
vaḳtde Baṣra’ya ḳadem-nihāde olup Ḥasan-ı Baṣrī’nüñ meclislerinden güẕer 
iderek bir nebẕecik ṣoḥbet itmekle, ba‘dehu ḥālet-i insilāḫda ṣoḥbet-i 
rūḥāniyye ile aḫẕ-ı nefes itmişdür. Ve bu aḫẕ da ṣaḥīḥdür. Nitekim Veysī 
ḥażretleri görmeksizin cenāb-ı Faḫr-ı Risālet efendimüz ḥażretlerinden 
ḥālet-i insilāḫda nūr-ı feyż ḳalbine ilḳā olınup ilbās-ı ḫırḳa olınmışdur. Ve 
bir de Şeyḫ Ferīdü’d-dīn ‘Aṭṭār’a ḥażret-i Manṣūr’uñ nūrı ḥālet-i insilāḫda 
tecellī itdügi gibi. Ve’l-ḥāṣıl her ne ṣūretle olur ise olsun mesṭūr, kābiren ‘an 
kābir naḳl-i evliyā’u’llāh ile menba‘-ı feyż-i aḳdes cenāb-ı Faḫr-ı Risālet 

 
51 “Kudret ve yücelik sahibidir.” 
52 “Yüce Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.” 
53 “Allah yüzünü ak etsin.” 
54 “Allah yüzünü ak etsin.” 
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efendimüz, andan İmām ‘Alī kerrema’llāhu vecheh,
55

 andan Ḥasan-ı Baṣrī’ye 
intiḳāl itmişdür.  

Su’āl olınur ki “İmām ‘Alī kerrema’llāhu vecheh
56

 efendimüz 
ḥażretlerinüñ aṣl ḫalīfesi, ḳurretü’l-‘aynı, ferzendān-ı [er]cümendi, [3a] 
imāmeynü’l-hümāmeyni’l-muḥteremeyn Ḥaseneyn ḥażerātınuñdur. 
Dīgerlerinüñ ḫilāfet ü silsileye ne vech ile tavassuṭı vardur?” Cevāb budur 
ki İmām Ḥasan ve İmām Ḥüseyn efendimüz ḥażerātınuñ ḫilāfeti ḳuṭbiyyet-i 
ẓāhire vü bāṭınedür. Bizüm naḳl itdigümüz muṭlaḳ ādem-i ḥaḳīḳī ve ḫalīfe-
i ilāhī olmayup belki uṣūl-i bī‘atde silsileye müte‘alliḳ olan ādemdür. Zīrā 
her ḫalīfe ṣāḥib-i sırr-ı ilāhī olmaz. Sırr-ı ekber ṣāḥibi birdür ki nūr-ı 
Muḥammedī ve ḥaḳīḳat-i Aḥmediyye aña naḳl ider. Ve bu ta‘bīrātımuzdan 
ẓann olınmasun ki devr-i dā’imīyi naḳl itmekdür. Ḥāşā śümme ḥāşā bu 
meẕheb-i bāṭıldur. Bizüm didigümüz muṭlaḳ nūr-ı Muḥammed’dür. 
Nitekim dā’imī ṣūretle ḳırā’at itdürüp diñlemekde oldıġımuz mevlūd-ı 
şerīfde ẕikr olındıġı üzere; 

Beyt 

Muṣṭafā nūrını alnında ḳodı 
Bil Ḥabībüm nūrıdur bu nūr didi 

manṭūḳınca ol nūr-ı Muḥammed, Ḥażret-i Ādem’den bed’ ile işbu resm 
ile müselsel muttaṣıl tā olınca Muṣṭafā’ya müntaḳil, cemī‘-i 
peyġāmberāndan güẕer iderek nihāyet Ḥażret-i Faḫr-ı Risālet efendimüz 
ḥażretlerinde ḳarār ḳıldı. Andan ṣoñra Ḥażret-i ‘Alī kerrema’llāhu vecheh

57
 

efendimüze, andan evlādına, evlādınuñ evlādına intiḳāl iderek ile’l-ān 
teselsül itmekdedür. Faḳaṭ muḳaddemā nūr-ı nübüvvet ẓāhir olup nūr-ı 
velāyet bāṭın idi. Mu’aḫḫaran nūr-ı velāyet ẓāhir olup nūr-ı nübüvvet bāṭın 
oldı. Çünki artuḳ peyġāmber gelmeyeceginden ḫatm-i nübüvvet [3b] oldı. 
Lākin nübüvvet [ü] velāyet bir nūrdan ‘ibāretdür ki ḥaḳīḳat-ı 
Muḥammediyye ve sırr-ı Aḥmediyye’dür. İsmi tebdīl olup nübüvvet iken 
velāyet oldı. Zīrā 58« ءا یبنالا ةثرو  ءاملعلا  » ḥadīś-i şerīf[i] mıṣdāḳınca 
‘ulemā yine peyġāmber yirine ḳā’imdür. Ḥażret-i Resūl’uñ ‘ulemā 
buyurduġı ‘ulemā ẓāhir olmayup belki merātib-i erba‘a üzerine tecdīd-i 

 
55 “Allah yüzünü ak etsin.” 
56 “Allah yüzünü ak etsin.” 
57 “Allah yüzünü ak etsin.” 
58 Hadîs-i Şerîf, “Alimler peygamberlerin vârisleridir.” (Buhârî, İlm, 10) 
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libās ile ẓuhūr iden ‘ulemā bi’llāhdur. Nitekim ḥadīś-i şerīfde »ملعلا نم ّنا 
 لھا ّالا هركنی ال ھب اوقطن اذإف ،Bّاب ءاملعلا ّالا اھملعی ال ،نونكملا ةئیھك

59« ةّرغلا  buyurılmışdur. ‘İlmden murād ‘ilm-i ledündür. Pes nūr-ı 
sırr-ı velāyet ki nūr-ı Muḥammed’dür, her nereye intiḳāl iderse ḳuṭb-ı cihān, 
imām-ı hümām, ḫalīfe-i ilāhī odur, ġayrılar olmaz. Ve fi’l-ḥadīś »نم ةّمئألا 
60« يدھم مھرخآو  يلع  مھلّوأ  شیرق . نم  رشع  ىنثا  يدعب   gelmişdür.  

Nesīmī Beyt 

Olardur ol āḫir olardur ẓāhir ü bāṭın 
Ca‘fer-i Ṣādıḳ çü Kāẓım hem ‘Alī Mūsā Rıżā 

Ca‘fer-i Ṣādıḳ kim oldur pīşvā-yı ehl-i dīn 
Hem imām-ı heştümīn vereśe-i ‘Alī Mūsā Rıżā 

 Rivāyet olınur ki 
61 ﴾َىبُْرقْلا يِفَ ةَّدَوَمْلا َّالِإ اًرَْجأ ِھَْیلَع ُْمُكَلأَْسأ َّال ُلق﴿

 āyet-i celīlesi nüzūlinde aṣḥābdan su’āl itmişler ki “Yā Resūla’llāh, 
kimdür ol ḳarīb ki bi’l-āḫire anı dost ṭutmaḳ bize vācib olur?” Buyurdılar ki 
“‘Alī ve Fāṭıma ve ebnā[hümā]. Eyyü el-Ḥasan ve’l-Ḥüseyn.”  

‘Abdu’r-Raḥmān-ı Cāmī kerrema’llāhu vecheh
62

 Beyt [4a] 

 63دمحم لآ لأم دمحم زج   دشابن ھك نز لآ نامادب تسد  

Tercemesi: “Elini āl-i Resūl’üñ etegine ur, ya‘nī etegine ṣarıl. Zīrā 
Ḥażret-i Resūl’üñ āl ü evlādınuñ me’āl ü ma‘nāsı [Ḥażret-i] Muḥammed’den 
ġayrı degüldür.” dimekdür. Pes herkesüñ selāmet ü necātı Ḥażret-i Resūl’e 
muṭāva‘at ve āl ü aṣḥābına maḥabbet itmekledür. Nitekim ḥadīś-i şerīfde 

64»متیدتھإ متیدتقإ مھیأب موجنلاك يباحصأ«  ve yine Ḫayrü’l-enām ‘aleyhi efḍali’ṣ-ṣalāt 

 
59 Hadîs-i Şerîf, “Öyle ilimler vardır ki gizli hazine gibidir, onu ancak aziz ve celil 
olan Allah’ı yakinen tanıyan âlimler bilir. Onlar bu ilimlerden bahsettiklerinde onu 
ancak, yüce Allah’tan gafil kimseler inkar eder” (Deylemî, Firdevsü’l-Ahbar, nr. 799) 
60 “Benden sonra imamlar Kureyş’ten on iki imam olacaktır. Onların ilki Ali, 
sonuncusu Mehdi olacaktır.”  
61 “De ki: ‘Ben buna (yaptığım tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğan 
sevgiden başka bir ücret istemiyorum.’”, Şura Sûresi, 42/23.  
62 “Allah yüzünü ak etsin.” 
63 “[(Hz.) Muhammed’in] ailesinin eteğine sarıl. Nitekim (Hz.) Muhammedsiz (Hz.) 

Muhammed’in ailesinin anlamı olmaz.” 
64 Hadîs-i Şerîf, “Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete 
erersiniz.” (Beyhakî, el-Medhal, s. 164) 



Türk Kül türü  İncelemeler i  Dergis i  
 

651 

ve’s-selām65 »66»يتیب لھأ ّبح  buyurılmışdur. Ma‘āẕa’llāh āl-i Resūl’e 
maḥabbet itmeyenler[e] dünyā vü mā-fīhā selāmet olmayup ebedī ḫüsrānda 
ḳalurlar. Nitekim ḥadīś-i şerīfde »ضغب ىلع تاموً ادیھش تام دمحم لآ ّبح ىلع تام نم 

67ً»ارفاك تام دمحم لآ 68»كلذ ّرش نم ىلاعت Yّاب ذوعن«   [buyurulmışdur]. 

Li-münşi’ihi Beyt 

Ṭutup dāmān-ı evlād-ı Resūli 
Sebebdür kişinüñ Ḥaḳḳa vuṣūli 
Budur ṭarīḳatüñ aṣl-ı uṣūli 
Bunı inkār iden füccāra yuf çek 

Kimüñ kim olmadı bunlara bī‘at 
Aña keşf olmadı sırr-ı şerī‘at 
Daḫı fetḥ olmadı bāb-ı ḥaḳīḳat 
Ḳalan ṣūret-perest mekkāra yuf çek 

Muḥibb olan bulur bāb-ı necātı 
Ḫıżırveş nūş ider āb-ı ḥayātı 
Bunı içen ebed olmaz memātī 
Ḳanā‘at itmeyen mestkāra yuf çek [4b] 

Yolında baş u cān ḳılup fedā’ī 
Ṣonuñda görmez hem aṣlā cefāyı 
Ṣadāḳatle kişi bulur ṣafāyı 
Śebātı olmayan feşşāra yuf çek 

 ‘Acem-zāde olupdur şöhretüm yād 
Ki şöhretle bilinür cümle eżdād 
Ṣadāḳatdür kişiye ola bünyād 
Yārına dost olup aġyāra yuf çek 

Yine ḫilāfet baḥśine gelelüm. İmdi, ḫilāfetüñ rükn-i a‘ẓamı vardur. 
Ḫilāfet ikidür. Biri ḫilāfet-i kübrā ki ma‘nevīdür. Dīgeri ḫilāfet-i ṣuġrā ki 

 
65 “Salât ve selâmın en üstünü onun üzerine olsun.” 
66 “Aile fertlerimi sevin.” 
67 “(Hz.) Muhammed’in ailesine sevgi duyarak ölen kişi şehit olarak ölmüştür. Ve 
(Hz.) Muhammed’in ailesine nefret duyarak ölen kişi kâfir olarak ölmüştür.”  
68 “Bunun şerrinden Allah’a sığınırız.” 
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ṣūrīdür. Ḫilāfet-i kübrā min ṭarafi’llāh bir ḫilāfetdür ki ḫalīfe-i ilāhīdür. 
Bunuñ tavṣīf ü ta‘bīri yoḳdur. Ḫilāfet-i ṣuġrā bunuñ ẓıllıdur. Lākin ẓıll ise 
yine nūra rāci‘dür. Zīrā żiyā olmasa gölge de olmaz. Elbette gölge żiyādan 
peydā olur. Pes ḫilāfet-i ṣuġrā aṣḥābı cümlesinüñ çeşm-i baṣīretleri tūtiyā-yı 
ḫānedān-ı sırr-ı velāyetle mükeḥḥaldür.  

İmdi, ḫilāfet-i ṣuġrā daḫı ikidür. Biri resmī ve dīgeri ciddīdür. Resmī 
olan bir kimse bir ḫānḳāhuñ mutaṣarrıfı olup ol ḫānḳāhda icrā-yı āyīn itmek 
üzere ṣūret-i resmiyyede ḫilāfet alur. Esrār-ı ṭarīḳatı kemā-yenbaġī bilemez. 
Ciddī olan bir kimse bir mürşid-i kāmilüñ terbiyesiyle esrār-ı sülūke vāḳıf 
olup cidden merātib-i erba‘aya ḥālen şu‘ūr peydā iderek tekmīl-i ṭarīḳ 
itdükden ṣoñra ḫilāfet alur. Ve bu gibi ḫilāfet ṣāḥibi, ḫilāfet-i kübrāya 
mülḥaḳ olup ḫānedān-ı Resūl’uñ vekīl ü rehberleridür. Nitekim ḥadīś-i [5a] 
şerīfde 69« يلآ وھف  يقن  يقت  نمؤم  ّلك  » buyurılmışdur. Taḳī vü naḳīden 
murād merātib-i erba‘ayı; ya‘nī şerī‘at, ṭarīḳat, ḥaḳīḳat, ma‘rifeti cem‘ u ḥāl 
iden ẕātdur. Va’llāhu’l-muvaffaḳ ve’l-mürşid. 

Yine maḳṣada şürū‘ idelüm. Ḥasan-ı Baṣrī’nüñ pederi, Zeyd bin Śābit-i 
ṣaḥābenüñ kölesidür. Vālidesi ezvāc-ı muṭahharadan Ümmü Seleme 
raḍiya’llāhu ‘anhānuñ

70
 cāriyesidür. Ḥasan ḥażretleri hicretüñ üçünci 

senesinde Ümmü Seleme ḥażretlerinüñ yanında dünyāya gelmişdür. Ḥattā 
vālidesinüñ meşġalesi olduġı vaḳtde Ümmü Seleme ḥażretleri südini virür 
imiş. Süd anası olmışdur. Ve Ḥasan ḥażretleri yüz onuncı sāl-i hicriyyesinde 
vedā‘-ı ‘ālem-i fānī ḳılmışdur.  

Andan Ṣoñra Ḥabīb-i A‘cemī 

Ḥabīb ḥażretleri ehl-i Baṣrā olup ribā-ḫˇār idi. Birgün Ḥasan ḥażretleri 
Mescid-i Baṣra’da va‘z iderken Ḥabīb ḥażretleri meclise dāḫil olup ve ol gün 
ribāya müte‘alliḳ va‘ẓ itmekle Ḥabīb ḥażretlerine te’śīr idüp, Ḥasan 
ḥażretlerinüñ yedinde tā’ib-i müstaġfir olup, aña irādet getürerek nefes-i 
nefīsi alup vāriś-i Ḥasan-ı Baṣrī oldı. Ve hicretüñ yüz otuz senesinde vedā‘-
ı ‘ālem-i fānī ḳılmışdur.  

Ve Andan Dāvūd-ı Ṭā’ī 

Ṭay bir ḳabīle imiş. Künyesi Ebū Süleymān bin Dāvūd bin Naṣr eṭ-
Ṭā’ī’dür. Ġāyetle saḫī olup Ḥabīb ḥażretlerinüñ ṣoḥbetine dāḫil olup aḫẕ-ı 

 
69 “Takva sahibi, temiz mü’minlerin hepsi benim ailem[den]dir.” 
70 “Allah ondan razı olsun.” 
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nefes ve tekmīl-i ṭarīḳ iderek ṣāḥib-i irşād oldı. Ve hicretüñ yüz altmış beş 
senesinde vedā‘-ı ‘ālem-i [5b] fānī ḳılmışdur.  

Andan Ma‘rūf el-Kerḫī 

Kerḫ Baġdād’da bir maḥallenüñ ismi imiş. Künyesi Ebū Maḥfūẓ bin 
Fīrūz’dur. Ma‘rūf ṣabī-i Naṣrānī iken İmām ‘Alī Rıżā raḍiya’llāhu ‘anh

71
 

ḥażretlerinüñ yedinde İslām’a gelüp ḫaylī müddet ḫidmet ü mülāzemetinde 
bulındı. Ve ibtidā taṣavvufı andan aḫẕ idüp ba‘dehu Dāvūd-ı Ṭā’ī 
ḥażretlerinüñ ṣoḥbetine dāḫil oldı. Nefes-i nefīsi aḫẕıyla vāriś-i ḥażret-i 
Dāvūd oldı. Ve iki yüz sene-i hicriyyesinde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī ḳılmışdur.  

Andan Serī-i Saḳaṭī 

Künyesi Ebü’l-Ḥüseyn’dür. Seḳaṭ metā‘uñ alçaġıdur. Serī ḥażretleri 
evā’il-i ḥālinde Baġdād’da dükkāncılıḳ iderek metā‘uñ alçaġını ṣatmaḳda 
iken birgün ḥażret-i Ma‘rūf bir yetīm çocuġa yolda rāst gelüp, 
merḥametinden nāşī elinden ṭutup Serī’nüñ dükkānına götürdi. “Bu yetīmi 
giydür.” didi. Serī daḫı ol çocuġı başdan ayaġa giydürdükde “Ḳaç ġuruş 
istersün?” diyecek Serī du‘ā recā eyledi. Ḥażret-i Ma‘rūf daḫi “Allāh 
dünyāyı ḳalbine düşmān eylesün.” diyü du‘ā eyledi. Ve bu söz Serī’ye te’śīr 
idüp gitdükçe dünyādan ṣoġudı. Ve mā-sivāyı düşmān idindi. Āḫirü’l-emr 
ḥażret-i Ma‘rūf’a mürīd olup taḥṣīl-i ḥāl ve tekmīl-i maḳām iderek ṣāḥib-i 
nefes oldı. Ve iki yüz elli üç sene-i hicriyyesinde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī 
ḳılmışdur.  

Andan Cüneyd-i Baġdādī 

Cüneyd ḥażretlerinüñ ḳabīlesi bilād-ı Cīl’den Nihāvend dinilen 
şehrdendür. Kendisi Baġdād’da dünyāya gelüp orada [6a] neşv ü nemā 
olduġından “Baġdādī” dirler. Ve Serī ḥażretlerinüñ ḳarındaşı oġlıdur. 
Nefes-i nefīsi andan aḫẕ itmişdür. Esrārı çoḳ, ġarā’ibi ḥadden efzūndur. 
Dayısı Serī ḥażretlerinüñ yirine ḳā’im olmışdur. Ve iki yüz ṭoḳsan yedi sene-
i hicriyyesinde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī ḳılmışdur. 

Andan Ebū Bekr-i Şiblī 

Künyesi Ca‘fer bin Yūnus’dur. Mıṣr[iyy]ü’l-aṣldur. Ṣoñra Baġdād’a 
gelüp ibtidā Ḫayr-ı Nessāc ḥażretlerinüñ ṣoḥbetine dāḫil olaraḳ biraz ḫidmet 
itdükden ṣoñra Cüneyd ḥażretlerine mürīd olup nefes-i nefīsi aḫẕ itmişdür. 

 
71 “Allah ondan razı olsun.” 
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Ve sülūk ḥālinde iken ceẕbe-i ilāhī ile medhūş olup, ḫalḳ mecnūn ẓann 
eyledüklerinden bīmār-ḫāneye atılup ḫaylī müddet orada perīşān ḳalmışlar. 
Bunuñ üzerine birgün Baġdād şāhı merḥamete gelüp, Şiblī ḥażretlerini 
mu‘āyene itmek üzere kendi ṭabībini bīmār-ḫāneye gönderüp Şiblī 
ḥażretlerinüñ yanına geldükde “Naṣılsıñuz? Ve ne istersiñüz?” didükde 
cevābında eyitdi ki “Eger benüm iḫtiyāruma bıraġılursa ben isterüm ki sen 
İslām’a gelesün. Ve sen İslām olursan ben daḫı ṣıḥḥat bulurum.” Meger 
ṭabīb Naṣrānī imiş. Ve bu söz te’śīr idüp hemān İslāmiyyet’i ḳabūl itmekle 
telḳīn-i dīn itmişler. Ve Şiblī ḥażretlerinde ẕāten ḫastalıḳ eśeri 
olmaduġından ṭabīb ile berāber bīmār-ḫāneden çıḳup ḥużūr-ı şāha gitdiler. 
Şāh bunları görünce “Ne oldı? Şiblī ṣaġalmış mı?” diyü su’āl itdükde ṭabīb 
cevābında eyitdi ki “Efendüm, ben ḫasta [6b] baḳmaġa gitdüm. Meger ḫasta 
ben imişüm. Ḥamd olsun, dīn-i Aḥmediyye ile ṣıḥḥat buldum.” diyü didi. 
Ve bu keyfiyyet şāha daḫi ġarīb gelüp ta‘accüb itdi. Ve Şiblī ḥażretleri üç 
yüz otuz dört sene-i hicriyyesinde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī ḳılmışdur. 

Andan Muḥammed Züccāc 

Künyesi Ebū ‘Amr ez-Züccāc Muḥammed bin İbrāhīm’dür. 
Nīşābūriyyü’l-aṣldur. Otuz sene ḳadar Cüneyd-i Baġdādī ḥażretlerine 
ḫidmet idüp, ba‘dehu Şiblī ḥażretlerine mürīd olup andan tekmīl-i ṭarīḳ 
iderek nefes-i nefīs aḫẕ itmişdür. Ve ḳırḳ sene ḳadar Mekke-i Mükerreme’de 
mücāvir ḳalup Ḥarem-i Şerīf’de muḳīm olmışdur. Ve ḳırḳdan mütecāviz 
ḥaccı vardur. Ve orada bulundıġı eśnāda ‘aṣrında olan meşā’iḫ-i kübrānuñ 
eñ ulusı ve sözi geçer[i] idi. Bir zamān ḥacc mevsiminde ḥücresinde 
otururken ḥuccācdan bir kişi yanına geldi. Ve eyitdi ki “Yā şeyḫ, ben ḥacc 
itdüm. Ḳabūline dā’ir bir ‘alāmet aramaḳda iken yārānuñ beni saña 
gönderdiler. Berātumı senden isterüm.” didükde ḥażret-i şeyḫ bu kişinüñ 
ḥāline naẓar idüp, Ka‘be ḳapusıyla Ḥacerü’l-esved’üñ miyānında mültezem 
bir maḥall var imiş, o kişiye işaret idüp “İşte oraya git. »ينطعأ ّبر ای 
72« تاربلا  di.” Ol kişi ol maḥalle gitdükde orada yeşil ḫaṭṭ ile yazılmış 
bir varaḳa buldı. Yine şeyḫ yanına gelüp ol varaḳayı virdi. Ve ol varaḳada 
yazılmış ki 73« رانلا نم  نالف  نب  نالف  تارب  اذھ  » Ol kişi [7a] bunı 
görünce ziyādesiyle maḥcūb olup gitdi. Ve bu ẕāt-ı muḥteremüñ bu gibi 
ġarā’ibi daha pek çoḳdur. Ancaḳ bu risāleye taḥrīri mümkin 

 
72 “Ey Rabb’im, bana beratımı ver.” 
73 “Bu filan oğlu filanın ateşten yapılmış beratıdır.” 
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olmayacaġından bu ḳadarla iktifā olındı. Ve şeyḫ-i müşārün ileyh ḥażretleri 
dört yüz seksen dört sene-i hicriyyesinde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī ḳılmışdur. 

Andan Ebū Bekr-i Nessāc 

Künyesi Ebū Bekr bin ‘Abdu’llāh eṭ-Ṭūsī’dür. Nessāc ḥażretleri silsile-
i Mevleviyye’de Muḥammed Züccāc’uñ ḫalīfesidür. Faḳat Nefeḫāt’da “Şeyḫ 
Ebü’l-Ḳāsım Gürgānī’nüñ aṣḥābındandur.” dimişler. Her ikisinüñ olsa da 
cā’izdür. Biri teberrük olur, biri zincīre dizilür. Şeyḫ-i müşārün ileyh dört 
yüz altmış dört sene-i hicriyyesinde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī ḳılmışdur.  

Andan Aḥmed-i Ġazzālī 

Aḥmed-i Ġazzālī ḥüccetü’l-İslām Muḥammed-i Ġazzālī’nüñ 
birāderidür. Nessāc ḥażretlerinüñ ṣoḥbetine dāḫil olup nefes-i ṭarīḳatı 
andan aḫẕ ile vāriś-i Nessāc olmışdur. Ve beş yüz on yedi sene-i 
hicriyyesinde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī ḳılmışdur.  

Andan Aḥmed Taḳī el-Ḫaṭībī 

Aḥmed Taḳī el-Ḫaṭībī İbn Maḥmūd el-Bekrī. Belḫiyyü’l-aṣldur. Cedd-i 
emcedleri ḥażret-i Ṣıddīḳ-i Ekber raḍiya’llāhu ‘anh

74
 ḥażretlerine 

müntehīdür. Silsile-i ṭarīḳatde Şeyḫ Aḥmed-i Ġazzālī ḥażretlerinüñ 
aṣḥābındandur. Ve nefes-i ṭarīḳati andan aḫẕ itmişdür. Ve beş yüz yigirmi 
sekiz sene-i hicriyyesinde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī ḳılmışdur. 

Andan Şemsü’l-e’imme-i Seraḫsī-i Śānī 

Şemsü’l-e’imme-i Seraḫsī ḥażretlerinüñ kerīmesi Firdevs Ḫātūn, 
Aḥmed Taḳī el-Ḫaṭībī ḥażretlerinüñ zevcesi idi. [7b] Nefes-i ṭarīḳati dāmādı 
Aḥmed Taḳī el-Ḫaṭībī ḥażretlerinden aḫẕ itmişdür. Ve Şemsü’l-e’imme-i 
Seraḫsī ‘Abdu’llāh-ı Śānī bint Ḫāliṣe Ḫātūn bin Şemsü’l-e’imme-i Seraḫsī 
‘Abdu’llāh-ı Evvel bin İbrāhīm Seraḫsī-i Śāliś bin Mūsā-yı Śāliś-i Medīnī İbn 
İmām Muḥammed Taḳī raḍiya’llāhu ‘anhum

75
 ve Şemsü’l-e’imme-i Śānī 

Ḫāliṣe Ḫātūn ṭarafından seyyidü’n-neseb olup Cenāb-ı Pīr Mevlānā 
efendimüz ḥażretlerinüñ peder-i büzürgvārları, sulṭānu’l-‘ulemā 
ḥażretlerinüñ pederi Ḥüseyn Ḫaṭībī, Seyyid Firdevs Ḫātūn’uñ veled-i 
siyādetidür. Ve Ḥüseyn Ḫaṭībī ‘allāme-i ‘ulemādan ve ol ‘aṣruñ ulusı 
bulundıġından Ḫorāsān pādişāhı Sulṭān Muḥammed ‘Alā’u’d-dīn 
ḥażretlerinüñ ol vaḳtde ḥadd-ı bülūġa irmiş bir ḳızı olup Cenāb-ı Faḫr-ı 

 
74 “Allah ondan razı olsun.” 
75 “Allah onlardan razı olsun.” 
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Risālet efendimüz ḥażretlerinden ma‘nen ṭarafına olınan işāret üzerine 
Ḥüseyn Ḫaṭībī ḥażretlerine ol ḳızı nikāḥ idüp aldılar. Ve ṭoḳuz māh 
mürūrında emr-i Yezdānī ile “sulṭānu’l-‘ulemā” laḳabıyla mülaḳḳab Seyyid 
Muḥammed Bahā’u’d-dīn Veled-i Belḫī beş yüz ḳırḳ üç sene-i hicriyyesinde 
‘ālem-i ḫafādan mehd-i şühūda ḳadem-nihāde olup, sinn-i şerīfleri iśneyne 
irdükde peder-i pür-güherleri Ḥüseyn Ḫaṭībī ḥażretleri beş yüz ḳırḳ beş 
sene-i hicriyyesinde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī ḳılup, oġlı Muḥammed Bahā’u’d-
dīn yetīm ḳalup, büyük vālidesinüñ pederi Şemsü’l-e’imme-i Seraḫsī 
ḥażretlerinüñ yedinde büyüyüp terbiye olmış. Ve nefes-i ṭarīḳati daḫı andan 
aḫẕ ile vāṣıl-ı ser-menzil olmış. Ve ‘aṣrında merci‘-i ḫāṣṣ u ‘āmm oldıġı ḥālde 
[8a] ‘ulemādan bir cemā‘at ve İmām Faḫrü’d-dīn Rāzī bu ḥāle ḥased itdiler. 
“Sulṭānu’l-vaḳt üzerine ḫurūc idecekdür.” diyerek pādişāha geçdiler. Ve 
miyānlarında bürūdet peydā oldı. Nihāyet Belḫ’den hicret idüp Baġdād 
ṭarīḳıyla Mekke’ye müteveccih oldılar. Ve eśnā-yı rāhda Şeyḫü’l-ekber 
ḳuddise sırrıhu’l-aṭher

76
 ḥażretlerine müsāfir olup görüşdiler. Ba‘dehu 

Mekke’ye revān oldılar. Çün Mekke’ye irişdiler, Cenāb-ı Faḫr-ı Risālet 
efendimüz ṭarafından ma‘nen “Rūm cānibine git.” işāret olınması üzerine 
hemān Rūm ṭarafına teveccüh itdiler. Ve eśnā-yı rāhda Erzincān’a uġradılar. 
Ve orada dört yıl muḳīm olup ba‘dehu Lārende’ye vardılar. Ve orada daḫı 
yedi yıl ḳaldılar. Ḥattā Cenāb-ı Pīr Mevlānā efendimüz ḥażretlerini on sekiz 
yaşında oldıġı ḥālde orada evlendürdi. Ve orada altı yüz yigirmi üç 
tārīḫinde Sulṭān Veled Muḥammed Bahā’u’d-dīn ḥażretleri mütevellid oldı. 
Andan ṣoñra Ḳonya’ya gelüp ṭarīḳati neşr itdiler. Şemsü’l-e’imme-i Seraḫsī 
beş yüz yetmiş sekiz ve sulṭānu’l-‘ulemā Muḥammed Bahā’u’d-dīn altı yüz 
yigirmi sekiz sene-i hicriyyesinde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī ḳıldılar. Ḳaddesa’llāhu 
esrārehum.

77
 

Andan Ṣoñra Seyyid Burhānu’d-dīn Muḥaḳḳiḳ-i Tirmiẕī 

Künyesi Seyyid Burhān el-Ḥüseyn’dür. Mevlānā Bahā’u’d-dīn 
ḥażretlerine mürīd olup nefes-i ṭarīḳati aḫẕ iderek vāriś-i mevlānā Bahā’u’d-
dīn olmışdur. Ve Tirmiẕ’de “Seyyid-i Sırdān” dimekle ma‘rūf u meşhūr [8b] 
idi. Ve altı yüz ḳırḳ iki sene-i hicriyyesinde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī ḳılmışdur.  

Andan Cenāb-ı Pīr Mevlānā Celālü’d-dīn er-Rūmī İbn Sulṭanu’l-
‘ulemā Muḥammed Bahā’ü’d-dīn İbn Ḥüseyn Ḫaṭībī İbn Aḥmed Ḫaṭībī 

 
76 “Allah onun temiz sırrını kutlu kılsın.” 
77 “Allah onların temiz sırlarını kutlu kılsın.” 
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İbn Maḥmūd bin Mevdūd bin Śābit bin Müsebbib bin Muṭahhar bin 
Ḥammād bin ‘Abdu’r-Raḥmān bin Ebū Bekr-i Ṣıddīḳ raḍiya’llāhu 
‘anhum78

 

 Celālü’d-dīn ḥażretlerinüñ vilādetleri altı yüz dört tārīḫindedür. 
Peder-i pür-güherleri irtiḥāl itdükde Şeyḫ Seyyid Burhānü’d-dīn Tirmiẕ’de 
olduġı ḥālde ol gün aṣḥābıyla ṣoḥbet iderken “Dirīġā, üstādum ve şeyḫum 
bu ‘ālemden riḥlet itdiler.” [diyü] ma‘a’l-maḥzūniyyet ḫaber virdi. Ba‘dehu 
birḳaç günden ṣoñra Mevlānā Celālü’d-dīn ḥażretlerinüñ terbiyeti içün 
Ḳonya’ya geldiler. Ve Mevlānā ḥażretleri kemāl-i teslīm ü teba‘iyyetle ṭoḳuz 
yıl tamām anuñ ḫidmet ü mülāzemetinde niyāzmendlik gösterdi. Ve 
aḥkām-ı ṭarīḳati ve nefes-i nefīsi aḫẕ itdiler. Ba‘dehu Seyyid Burhānü’d-dīn 
ḥażretlerinüñ vuḳū‘-ı irtiḥāliyle berāber ḥażret-i Şemsü’d-dīn-i Tebrīzī 
ẓuhūr idüp mülāḳī oldılar.  

Şemsü’d-dīn-i Tebrīzī, Şeyḫ Baba Kemāl’üñ mürīd ü aṣḥābındandur. 
Ve Baba Kemāl cenāb-ı Necmü’d-dīn-i Kübrā’nuñ mürīd ü aṣḥābındandur. 
Ve Necmü’d-dīn-i Kübrā, Şeyḫ ‘Ammār Yāsir’üñ mürīd ü aṣḥābındandur. 
Ve ‘Ammār Yāsir Şeyḫ Ebü’n-Necīb Sühreverdī’nüñ mürīd ü 
aṣḥābındandur. Ve Ebü’n-Necīb Sühreverdī, ḥażret-i Şeyḫ Aḥmed-i 
Ġazzālī’nüñ mürīd ü aṣḥābındandur. Ve Aḥmed-i Ġazzālī’nüñ daḫı neseb-i 
ma‘nevīsi ve müntehā-yı silsilesi [9a] bālāda mürūr itmişdür.  

İmdi, Şemsü’d-dīn Tebrīzī’ye şeyḫi Baba Kemāl ḥażretleri birgün 
buyurdı ki “Ey Şemsü’d-dīn, Cenāb-ı Ḥaḳḳ saña bir muṣāḥib rūzī ḳıldı ki 
evvelīn ü āḫirīnüñ ma‘ārif ü ḥaḳā’iḳını senüñ adına iẓhār ide. Ve ḥikmet 
ırmaḳları anuñ ḳalbinden lisānına cārī ola. Ve ḥarf u ṣavt libāsına gire. Ve 
libāsuñ ṭırāzı senüñ adına ola. Yürü, Rūm cānibine git.” Cenāb-ı Şemsü’d-
dīn hemān yola revān olup altı yüz ḳırḳ iki tārīḫinde Ḳonya’ya irişdi. Ve 
Şeker-rīzler Ḫānı’nda müsāfir olup ol zamānda Pīr Mevlānā tedrīs-i ‘ulūma 
meşġūl idi. Birgün aṣḥābıyla berāber medreseden çıḳup ḫān-ı meẕkūrdan 
mürūr iderken cenāb-ı Şemsü’d-dīn öñine çıḳaraḳ merkebinüñ ‘inānını 
ṭutdı. Ve su’āle şürū‘ idüp eyitdi: “Ey ulu imām-ı Müslimīn, Bāyezīd mi 
büyükdür, yoḫsa Ḥażret-i Muṣṭafā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem

79
 mi 

büyükdür?” Ḫitām-ı kelām itmesiyle cenāb-ı Mevlānā bu su’ālüñ 
heybetinden gūyā heft āsumān birbirinden ayrılup yiryüzine dökülerek ve 

 
78 “Allah onlardan razı olsun.” 
79 “Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.” 
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bāṭınuñdan bir ‘aẓīm āteş dimāġa ṭoḳınup ol yirden görmiş ki bir tütün çaḳ 
sāḳ-ı ‘arşa çıḳmış. Andan ṣoñra kendine gelüp cevāben eyitmiş ki “Ḥażret-i 
Muṣṭafā ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem

80
 ḥaḳḳında Cenāb-ı Kibriyā ḥażretleri 

81« كالفالا تقلخ  امل  كالول  كالول  » buyurmışdur. Elbet kāffe-i ‘ālem 
ehlinüñ a‘lāsı olup ne Bāyezīd maḥallidür.” Yine ḥażret-i Şemsü’d-dīn 
eyitdi: “Yā bu sözüñ ne ma‘nāsı vardur ki ḥażret-i Muṣṭafā [9b] »كناحبس، 
82« فورعم ای  كتفرعم  ّقح  كانفرع  ام   buyurdı. Bāyezīd ise  ام يناحبس  »
83« نیطالسلا ناطلس  انأو  ،يناش  مظعا   didi.” Yine cenāb-ı Mevlānā 
cevāben eyitdi: “Bāyezīd’üñ ṣusuzlıġı bir cur‘a nūş itmekle sākin oldı. Sīr-
āblıḳdan dem urdı. Ḥażret-i Muṣṭafā’nuñ ise sīne-i mübāreki ﴿ََكل ْحَرَْشن َْمَلأ 
84 ﴾َكَرْدَص  şerḥiyle arḍu’llāh-ı vāsi‘a olduġından lā-cerem ṣusuzlıḳdan 
dem urdı.” Ḫitām-ı kelām itmesiyle ḥażret-i Şems hemān bir na‘ra urup 
düşdi. Cenāb-ı Mevlānā bu ḥāli görünce merkebinden inüp aṣḥābına emr 
itdi. Ḥażret-i Şems’i ḳaldırup medreseye iletdiler. Vaḳtā ki hūşa geldi, 
mübārek başını dizine ḳoydı. Ba‘dehu elinden ṭutup tenhā bir maḥalle 
gitdiler. Ve üç māh miḳdārı leylen ve nehāren ḫalvet idüp ṭaşra çıḳdılar. Ve 
hīç bir kimse yanına girmedi. Çün ṭaşra çıḳdılar, Pīr Mevlānā ḥażretlerinüñ 
ḳuvvet-i muṭāva‘at ve vüs‘at-ı meşrebini muġā’ir-i şer‘-i şerīf olan ba‘żı 
şey’lerle tecribe eylediyse de aṣlā ḥāl ü meşrebine ḥalel gelmedi. Dā’imā 
birbirinden ayrılmayup daha çoḳ ḫalvetlerde bulundılar.  

Nihāyet Pīr Mevlānā ḥażretlerinüñ aṣḥābı bu ḥāle ḥased itdiler. 
“Dirīġā bu fāsıḳ dervīş bizüm ulumuzı başdan çıḳardı.” diyerek ġaraż u 
‘adāvet itdiler. ‘Āḳıbet eśer-i ‘adāvetlerini iẓhār itmek üzere birgün birḳaç 
kişi cumhūr olup ḥażret-i Şems’i öldürmek [10a] ḳaṣdıyla ḫalvet maḥalline 
gitdiler. Ve ḳapu ardında puṣu ṭutdılar. Ve bu ḥāl ḥażret-i Şemsü’d-dīn’e 
keşf olup eyitdi: “Ey yār, beni ḳatl itmege gelmişler.” Biraz tevaḳḳufdan 
ṣoñra Pīr Mevlānā ḥażretleri buyurdı: »كرابت رمالاو قلخلا ھل الأ tّ ّبر 
85« نیملاعلا  Ḫitām-ı kelām itmesiyle cenāb-ı Şemsü’d-dīn hemān 

 
80 “Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.” 
81 Hadîs-i Şerîf, “Sen olmasaydın, sen olmasaydın ben âlemi yaratmazdım.” (Suyûtî, 
el-Leâli’l-masnua, 1/272) 
82 Hadîs-i Şerîf, “Sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Seni hakkı hakkıyla tanıyıp 
ibadet edemedim.” (Tavzihü’l-ehadis, 2/44) 
83 “Ben her türlü eksiklikten münezzehim. Şanım ne de büyüktür. Ben sultanların 
sultanıyım.”  
84 “(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?”, İnşırah Sûresi, 94/1.  
85 “Doğrusu halk ve iş [Allah’a] aittir. Âlemlerin Rabb’inin ne hayırlı işleri var!”  
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ḳapuya uġradı. Yedi kişi el bir itmişler. Hücūm idüp bıçaḳ üşürdiler. Ve 
cenāb-ı Şemsü’d-dīn bir na‘ra urdı ki ol cemā‘at bī-hūş olup düşdiler. Ve ol 
cemā‘atüñ birisi Pīr Mevlānā’nuñ ortanca oġlı Muḥammed ‘Alā’ü’d-dīn idi 
ki ḥaḳḳında buyurulmışdur: 

86 ﴾َكِلَْھأ ْنِم  َسَْیل  ُھَّنِإ﴿   dāġıyla 
‘alāmetlenmişdür. Ba‘dehu ol cemā‘at hemān huşa geldüklerinde ol 
maḥalde birḳaç ḳaṭre ḳandan ġayrı nesne görmediler. Ve ol sulṭān-ı pür-
ma‘ānīden bir nişān peydā vü ẓāhir olmadı. Ve cenāb-ı Mevlānā ol ẕātuñ 
iftirāḳından “Şems, Şems!” diyerek āvāzlar āsumāna çıḳardı. 

Li-münşi’ihi Beyt 

İftirāḳından bu ẕātuñ cūşa geldi bir ṣadā 
Āsmāna vü ‘arşa çıḳdı Allāh Allāh bu nidā 

Ḳapladı eflāk cümle geçdi hem taḥtü’ś-śerā 
Uçurup murġı elinden oldılar bir ān cüdā 

Ve bu emrüñ vuḳū‘ı hicret-i nebevīnüñ altı yüz ḳırḳ beş tārīḫinde idi. 
Ve ol nā-kesler daḫı az bir müddet ẓarfında her biri birer belāya giriftār olup 
helāk oldılar. Ve Pīr Mevlānā ḥażretleri daḫı altı yüz yetmiş iki sene-i 
hicriyyesinde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī ḳılmışdur. Ḳaddesa’llāhu sırrahu.

87
 [10b]   

Li-münşi’ihi Beyt 

Ḥaḳḳ içün ‘āşıḳ olan cānını ḳurbān eyledi 
Terk idüp ‘unṣur libāsın cevherin kān eyledi  

Ḳalmadı aġyār gitdi kendini yār eyledi 
Meskeni vaḥdet-serādur ‘arş cevelān eyledi 

 Ve cenāb-ı Pīr Mevlānā efendimüz ḥażretleri ḥīn-i irtiḥālinde 
aṣḥābına vaṣıyyet buyurdıġı maḳālāt-ı münīfidür:  

 ّةلقو مانملا ّةلقو ماعطلا ّةلقبو ّةینالعلاو ّرسلا يف ّ'ا ىوقتب مكیصوأ 
 تاوھشلا كرتو مایقلا ماودو مایصلا ةبظاومو مانألاو يصاعملا نارجھو مالكلا

 ماوعلاو ءاھفسلا ةسلاجم كرتو مانألا عیمج نم ءافجلا لامتحاو ماودلا ىلع

 
86 “O, asla senin ailenden değildir.”, Hud Sûresi, 11/46.  
87 “Allah onun sırrını kutlu kılsın.” 
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 ام مالكلا ریخو سانلا عفنی نم سانلا ریخ ّنإو ماركلاو نیحلاصلا ةبحاصمو
88.هدحو ّ' دمحلاو لد امو لق

 

 İmdi, cenāb-ı Pīr Mevlānā efendimüz ḥażretlerinüñ müntehā-yı 
neseb ve menāḳıb-ı celīleleri ber-tafṣīl beyān olındı. Bundan ṣoñra ḫilāfet ve 
sırr-ı verāśet Çelebi Ḥüsāmü’d-dīn ḥażretlerine intiḳāl iderek ile’l-ān 
müteselsildür. Zīrā bālāda naḳl olınduġı üzere cenāb-ı Faḫr-ı Risālet 
efendimüz ḥażretleri el-ān kemā kān ümmeti arasındadur. Çünki nūr-ı 
nübüvveti şer‘-i muṭahharada ve nūr-ı velāyeti bāṭın-ı ḳuṭbdadur ki “şer‘-i 
Raḥmānī ve sırr-ı rūḥānī” dirler. Pes gerek maẓāhir ve gerek ḥaḳā’iḳ 
yüzinden ilā yevmi’l-ḳıyām teselsül itmekdedür. Ve Resūl-i muḥterem [11a] 
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem

89
 efendimüz ḥażretleri bi’ẕ-ẕāt aḫẕında silsile 

i‘tibār olındıġı gibi andan aḫẕ iden daḫı ‘aynıdur. Nitekim ﴿90 َنیِذَّلا َّنِإ ﴾ََّ'ا َنُوعِیَاُبی اَمَّنِإ ََكنُوعِیَاُبی  āyet-i celīlesi buña dāldür. Ve bu aḫẕ da 
ikidür. Biri ḥadīśdür ki “aḫẕ-ı ẓāhir” dirler. Silsile-i mu‘teberedür. Ve biri 
daḫı ḳadīmdür ki aḫẕ-ı bāṭın dirler. Silsile-i ma‘nevīdür. Ve bu ise ‘ilm-i 
eẕvāḳdur, fehm olınmaz. Nitekim Ḳur’ān’da 

91 ﴾اًمْلِع يِن ْدِز ِّبَّر ُلقَو﴿
 buyurulmışdur. ‘İlmden murād ‘ilm-i ilāhīdür. Zīrā Cenāb-ı Ḥaḳ 
kāffe-i ‘ulūmı Ḥażret-i Resūl’e bildürmiş idi. ‘İlmüñ ziyādeligini ṭaleb 
olınması ‘ilmüñ ḥaḳīḳatidür ki ‘ilm-i ilāhīdür. Ve ḥattā Kāf, Hā, Yā, ‘Ayn, 
Ṣād

92
 sūre-i celīlesinüñ nüzūlinde Ḥażret-i Resūl 93 »تملع«

 buyurduḳlarında Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selām
94

 “Yā Muḥammed, benüm 
bilmedigüm ‘ilmi sen neden bildün?” didi. Ḥāl bu ki Cebrā’īl’üñ ta‘līm ü 
tenzīl itdügi ‘ilmüñ ṣūretidür. Yoḫsa ḥaḳīḳati degüldür. Belki ḥaḳīḳati ancaḳ 
Allāhu Te‘ālā ile Resūl-i muḥterem efendimüzüñ miyānelerinde bilinür bir 
keyfiyyetdür. Nitekim ḥadīś-i şerīfde »ھیف ينعسی ال ھیف تقو ّ'ا عم يل 

 
88 “Size Allah’tan gizli de olsa, açık da olsa korkmanızı, az yemenizi, az uyumanızı, 

az konuşmanızı, isyanlardan ve insanlardan uzak durmanızı, oruçta istikrarlı, 
namazda devamlı olmanızı, şehveti devamlı şekilde bırakmanızı, bütün insanlara 
cefa etmeyi yüklenmeyi terk etmenizi, basit ve alçak kişilerle bir araya gelmekten 
sakınmanızı, sâlih ve erdemli kişilerle dostluk kurmanızı tavsiye ediyorum. 
Şüphesiz ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Sözlerin en hayırlısı 
‘Konuşma, söyleme’dir. Ve hamd tek olan Allah’a mahsustur.” 

89 “Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.” 
90 “Sana biat edenler ancak Allah’a biat etmiş olurlar.”, Fetih Sûresi, 48/10.  
91 “’Rabbim! İlmimi arttır’ de.”, Taha Sûresi, 20/114.  
92 Burada kastedilen Meryem Sûresi’dir. 
93 “Biliyorum.”  
94 “[Allah’ın] selâmı onun üzerine olsun.” 
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95 »لسرم ّيبن الو ، بّرقم كلم  buyurulmışdur. Ya‘nī “Benüm içün Allāh 
ile bir vaḳt vardur ki ol vaḳtde melek-i muḳarreb ve nebī-i mürsel baña 
muḳārin olamaz.” dimekdür. Pes meşreb-i Muḥammed olanlar daḫı 
böyledür. 

Li-münşi’ihi Beyt 

 ‘İlm-i ledünne olur ise şinās 
Meşreb-i Muḥammed olur iḳtibās 

Şānında gerçi olmaz iḳtiyās 
 ‘Avām-ı ke’l-hevāma olınmaz ḳıyās [11b] 

İşte māye-i Muḥammedī ve sırr-ı Aḥmediyye’yi ḥāṣıl iden ehl-i dil 
vāriś-i nebī olup nūr-ı feyżi ile’l-ān teselsül itmekdedür. Ve faḳaṭ fī 
zamāninā gerçi silsile bāḳīdür. Ve lākin rüsūm evvelki gibi degüldür. Çünki 
hicret-i nebeviyyenüñ iki yüz tārīḫine gelince rüsūm-ı ḥakā’iḳ ke’l-evvel 
imiş. Ba‘dehu dört yüz tārīḫine ḳadar dīger bir renge dökülmiş. Ve ba‘dehu 
yedi yüz tārīḫine ḳadar yine dīger bir ḥāl üzerine cereyān itmiş. Ḥattā pīrān-
ı ‘azīzān efendimüz ḥażerātı bu tārīḫlerde ẓuhūr itmişlerdür. Ve ba‘dehu 
ṭoḳuz yüz tārīḫine ḳadar yine dīger bir aḥkām üzerine gitmiş. Andan ṣoñra 
ilā hāẕe’l-ān gerek ‘ulemā-yı ẓāhirüñ ve gerek ‘ulemā-yı ḥaḳā’iḳuñ aḥkāmı 
sene-be-sene taġyīr itmek üzerinedür. Ve lākin taġyīr gelen yine rüsūmadur. 
Yoḫsa ḥaḳā’iḳa aṣlā taġyīr gelmez. Zīrā ḳıyāmetüñ ḳıyāmı ẓuhūr itmek lāzım 
gelür. Ḥaḳā’iḳ ise bāḳīdür. Ve şu tebeddülāt ü taġyīrāta dinilebilür ki 
ḥaḳā’iḳ-ı ḫulḳuñ ‘adem-i ḳābiliyyet ü isti‘dādından ḳıllet ḳabūl itmişdür. 
Zamān-ı evā’ilde ki kümmel pek nādirdür ve bu aḥvāle münāsebeten 
‘Abdu’r-Raḥmān-ı Cāmī ḳuddise sırruhu’s-sāmī

96
 buyurur: 

Beyt 

     كنآ رتلكشم ھمھ زو هر نیرد لكشم دص دنام

دنامن لكشم كی ّلح دناد ھك ىلقعلا لماك 
97 

Terceme: “Ya‘nī bu ‘aşḳ yolında yüz müşkil teṣadüf olındı. Cümleden 
daha ziyāde müşkil ol ki bir müşkil ḥall ider bir ehl-i kāmil ḳalmadı.” 

 
95 Hadîs-i Şerîf, “Benim Allah ile birlikte olduğum öyle bir vaktim var ki ne bir 
mukarreb melek ne de bir mürsel nebi o vakitte yanıma girebilir.” (Aclunî, 2/173) 
96 “Allah onun yüce sırrını kutlu kılsın.”  
97 “Bu yolda yüz zorluk vardır. Ancak bunlardan daha zoru bir zorluğu halledecek 

bir olgun akıllının kalmamasıdır.” 
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Dīger Beyt 

 تسكش رب سلجم و دندروخ نارگید يفاص ماج

دنامن لفحم نازا ام بیصن ىدرد ۀساك 
98 

[12a] Terceme: “Ya‘nī ġayrılar, murād evliyā’u’llāh[dur], ḫāliṣ şarāb 
içdiler. Ve ‘işret meclisi bozuldı. Bizüm naṣībimüze bir ḳadeḥ şarāb dablaġı 
ḳaldı.

99
 Ya‘nī şarāb-ı ‘aşḳ-ı ilāhīyi evvel gelenler ḫāliṣ olaraḳ içüp gitdiler. 

Bize ḳalan şarāb, ḳadeḥ dablaġıdur.” dimekdür. Pes zamān-ı Faḫr-ı 
Risālet’de kemāl yevmen fe-yevmen teraḳḳī itdigi gibi andan ṣoñra daḫı 
yevmen fe-yevmen tedennī vü tenezzül itmekdedür. Zīrā Mehdī-i āḫir-
zamān gelmekdedür.  

Beyt 

Virdi Ḫallāḳ-ı cihān mübteẕeli mübteẕele 
Şimdi erbāb-ı sa‘ādetde olan hep hezele 

İşimüz ḳaldı bizüm merḥamet-i Lem-yezele 
Meger Mehdī ẓuhūr ide ki bu ‘ālem düzele 

Rūşen-ḥāle naẓaran İslāmiyyet pek inceldi. Meger ki bir ṣāḥib-i zamān 
ẓuhūr idüp de iḫtilāl ortadan ḳalḳup resm-i edyān düzile. Ve fi’l-ḥadīś »ّنا 
100« اھنید اھل  ددجی  نم  ةنس  ةئام  سأر  ىلع  ةّمألا  اذھل  ىلاعت   lّ gelmişdür.  

Temśīl 

 Bostāncı tarlaya bir çekirdek atar. Ve ol çekirdekden bir fidan nābit 
olur. Ṣoñra ḳol ve dal ve yapraḳlar ḳoyverüp, tarlaya yayılup envā‘-ı reng 
bāġlar, ba‘dehu dāneler ẓuhūr itmege başlar. Ve ol dāneler büyürken kimi 
ḳurur, kimi çürür ve kimi kemāl bulmaḳsızın bostāncı ḳoparup yir. Ḳuṣūrı 
da kemāl bulduḳça ḳoparur. Eñ a‘lāsın toḫumlıḳ olaraḳ kendüye alıḳor. 
Dīgerlerini ṣatar. Kimini insān, kimini ḥayvān yir. Ve kimi daḫı çürüyüp 
[12b] atılur. Ve işbu minvāl üzerine ilk maḥṣūl tükenüp dīger maḥṣūl 
ḳoyurur. Faḳaṭ ilk virilen maḥṣūl ṣoñradan ḳoyuran dāneler gerçi resm ü 
ṣūretçe müşābihdür, ammā dad u leẕẕetde aṣlā müşābihātı yoḳdur. Ve eñ 

 
98 “Saf şarabı diğerleri içip meclisi dağıttılar. O meclisten bizim nasibimize şarabın 

tortusu kaldı.” 
99 Nüshada “ḳalmadı” şeklinde yazılan bu kelime sentaks ve anlam gereği “ḳaldı” 

olarak metne alındı. 
100 Hadîs-i Şerîf, “Şüphesiz ki Allah her yüzyılın başında bu ümmete dinî işlerini 
yenileyecek bir müceddid gönderecektir.” (Ebû Dâvûd, Melahim, 1) 
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nihāyetde ḳoyuran dāneler gerek ṣūret ve gerek leẕẕetçe hīç bir vech ile 
beñzemez. Zīrā bostān bozumı vaḳti gelüp dīger bostān zer‘ idilecekdür. Pes 
bu ‘ālem daḫı bāġçe vü bostān-ı ilāhī olup arżu’llāh-ı vāsi‘aya bir çekirdek 
atıldı. Murād nūr-ı Muḥammed’dür. Ve ol çekirdekden bir fidan nābit oldı. 
Murād ādemdür. Ve ol fidandan sāḳ-ı şāḫ neşv ü nemā olup envā‘-ı reng 
üzerine bütün ‘āleme yayıldı. Murād kāffe-i eşyādur. Ba‘dehu dāneler 
ḳoyurmaġa başladı. Murād insāndur. Ve ol dāneler büyürken kimi ḳurur, 
kimi çürür, kimi daḫı kemāl bulmaḳsızın bostāncı ḳoparup kimini yir, 
kimini atar. Murād ümem-i sālifedür. Ba‘dehu ḳuṣūrı kemāl bulur. Murād 
zamān-ı Faḫr-ı risāletdür. Ṣoñra kemāl bulmış olan dāneleri bostāncı 
ḳoparur. Kimini toḫumlıḳ olaraḳ kendüye alıḳor. Murād muḳarrebīndür. 
Dīgerlerinüñ kimini insān, kimini ḥayvān yir. Kimi daḫı çüriyüp atılur. 
Murād ümmet-i Muḥammed’den kimi muvaḥḥid, kimi mülḥid, kimi 
muvāfıḳ, kimi münāfıḳ, kimi ṣāliḥ, kimi ṭāliḥ, kimi müslim, kimi mücrim 
olaraḳ maḥv olup giderler. Ve yine dīger dāneler ḳoyurur. Murād zamān-ı 
sa‘ādetden ṣoñra imāmīn-i tābi‘īn, tubba‘-ı tābi‘īndür. Bunlar da tükenüp 
dīger dāneler ḳoyurur. Murād āḫir zamāndur. Pes [13a] zamān-ı sa‘ādetde 
olan insānlar ile şimdiki insānlar gerçi resm ü ṣūretçe mümāśil ü müşābih 
ise de sīretçe aṣlā müşābihātları yoḳdur. Çünki bostān zevāl bulmaḳdadur, 
fāfehum. 

Li-münşi’ihi Beyt 

Ġāyete irdükde her bir kemālāt 
Tenezzül idüp gelür zevālāt  

Aḥvāl-i ‘ālem vehm ü ḫayālāt 
Her kemālüñ vardur bir perīşānı 

 Ve fi’l-ḥadīś »الإ نیدلا نم الو ،ھمسا الإ مالسإلا نم ىقبی ال نامز سانلا ىلع يتأی 
 مھءاملع ،نامزلا كلذ لھأ رش ،lّ ركذ نع بارج يھو مھدجاسم نورمعی ،ھسرد الإ نآرقلا نم الو ،ھمسر

101« ةمایقلا تامالع  ءالؤھ  دوعت  مھیلإو  ،ةنتفلا  جرخت  مھنم   gelmişdür.  
Li-münşi’ihi Naẓm 

 
101 Hadîs-i Şerîf, “Öyle bir zaman gelecek ki İslam’ın sadece ismi, dinin sadece resmi, 
Kur’ân’ın sadece dersi kalacaktır. Mescitleri Allah’ın zikri olmadan var olacak. O 
zamanın insanları kötü niyetli olacaktır. Onların âlimleri fitne çıkaracaktır. İşte 
onlarda kıyamet alametleri olacaktır.” (Ebû Dâvûd, Melahim, 1) 
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İslāmum diyen ḫalḳ içinde çoḳ 
Eẕān oḳunur cāmi‘a giren yoḳ 
Söze gelince birbirinden fevḳ 
 ‘İlm ü ‘irfānda düzer ulu sevḳ 

Mesācid tenhādur mey-ḫāne dolu 
 ‘İşretle me’lūfdur küçükle ulu 
Lehv [ü] lu‘b içün ḳahveler memlū 
Nefs hevā ile ider dürlü ẕevḳ  

Fısḳ u fücūr dolup İslām içinde 
 ‘Aḳā’id bozılup her bir şaḫıṣda 
Emniyet ḳalmadı hīç bir kimsede 
Herkesüñ emeli ḫiẕlāna sevḳ 

İ‘tibār ḳalmadı zühd u ṣalāḥa 
Az bulınur yolı gider felāḥa 
Ḳalmışlar ẓulmetde irmez ṣabāḥa 
Kendi nefsine hīç inṣāfı yoḳ [13b]   

Āḫire irmekde zamānımuz hem 
Resm-i edyāna virilmez ehemm 
Ṣūretde aṣlā olınmaz fehm 
Şem‘-i īmānda ḳalmamışdur şevḳ 

Ẓāhirde böyle bāṭında öyle 
Aḥvāl-i ‘ālem gerçekde böyle 
Bir kimse ṭoġrı giderse yola 
Ehl-i fesede ider anı ‘avḳ 

Ref‘ olup ortadan erbāb-ı kemāl 
Netīce budur irişe zevāl 
Cemālī sen daḫı olursun zülāl 
Çek başuñ aradan bir gūşeye soḳ 

 Ve’l-ḥāṣıl ehl-i taṣavvuf cihāndan pinhān oldı. Rüsūm-ı dīn ü taḳvā, 
vera‘ u sünen bozuldı. Ancaḳ ortalıḳda ḳuru bir da‘vā ḳaldı. Yol gösterici 
fesede ḫalḳ arasına girüp zühd ü ṣalāḥ u ‘irfān degüşerek hezeyān olmaġa 
yüz ṭutmış. Ve ṣūretā ortada bir ‘irfāniyyetdür, geziyor. Ḥāl bu ki o da lafẓ 
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u sözden ‘ibāret olup söz ise yaḳīn ḥāṣıl itdürmez. Çünki ṣuyuñ taṣavvurıyla 
ṣusuzlıġı gidermez. Ve āteşüñ fikriyle ḥarāret virmez. Āteşe da‘vā-yı ṭaleb 
hīç bir vaḳt maṭlūba irişdürmez. Belki vecd-i ḥāl ve ẕevḳ-ı ‘irfān me’āl 
bulmaġa mevḳūfdur. Bu ise ‘aşḳ ile ḥāṣıl olur bir keyfiyyetdür. Ḥāl bu ki fī 
zamānina ṣāḥib-i ‘aşḳ enderdür.  

Ḥaḳḳı Beyt 

Varını ‘aşḳa yaḳmayan 
Mürşide ṭoġrı baḳmayan 
Baḥrı muḥīṭ aḳmayan 
Ḳaṭre iken ‘ummān olmaz 

Yūnus Beyt 

 ‘Aşḳuñ baḥrına ṭalmayan [14a] 
Cānını fedā ḳılmayan 
Ḥaḳ cemālini görmeyen 
Meydāna girmez Allāhuñ 

Hāşimī Beyt 

Sırr-ı ‘aşḳa maḥrem olmaz itmeyen cānın fedā 
Ẕāt-ı Ḥaḳḳa ‘ārif olmaz ‘aşḳa irmeyen dilā 
Bil metā‘-ı vaṣl-ı yāruñ ‘aşḳdurur sırr-ı māyesi 
Böyledür aḳvāl-i cümle-i enbiyā vü evliyā 

beytler[i] manṭūḳınca her bir şey’üñ ḥuṣūli ‘aşḳ u maḥabbet iledür. 
‘İlm ile ḥāṣıl olan ‘irfāniyyet menzil-i maḳṣūda irdürmez. Zīrā bal dimekle 
aġız ṭatlu olmaz. Ṭatmaġa muḥtācdur. Ve ṭatmış olsa bile bī-‘aşḳ olan 
maḥrūru’l-mizāc gibidür ki ḥalāvet-i ‘aseli añlamaz. Ve ‘ınnīn gibidür ki 
leẕẕet-i cimā‘ı ṭuymaz. Ve a‘mā gibidür ki cemīl ü ḳabīḥ olan nesneyi 
mu‘āyene ile farḳ itmez. 

Hāşimī Beyt 

Ey göñül gel gel ġayrıdan geç ‘aşḳa eyle iḳtidā 
 ‘Aşḳ-ı Ḥaḳdur ṭālib-i Ḥaḳḳuñ demine müntehā 

 ‘Aşḳ ile irdi murada evvelīn ü āḫirīn  
 ‘Aşḳ ile geldi ẓuhūra her müẓāhir ibtidā 
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 ‘Aşḳ ile geldi vücūda küntü kenzüñ102 cevheri 
 ‘Aşḳ ile irdi kemāle enbiyā vü evliyā 

 Pes her ḥālde kişiye lāzım olan ‘aşḳ u maḥabbet peydā itmekdür. 
Zīrā ‘aşḳsız yola gidilmez. 103 »قیرطلا ّمث قیفرلا«  ḥadīś-i şerīfi 
mıṣdāḳınca refīḳdan murād ‘aşḳdur. Gerçi mürşide daḫı şümūli vardur. Ve 
lākin mürşid ibtidāsıdur. İntihāsı ‘aşḳdur. Ve ‘aşḳuñ adı çoḳdur. Her 
maḳāmda birer adı vardur. Ammā me’āl ü ma‘nāsı birdür. Nitekim Niyāzī 
ḥażretleri buyurur: [14b]  

[Naẓm] 

‘Aşḳ ile ‘āşıḳ [u] ma‘şūḳ bir imiş 
Hem emen hem emziren hem şīr imiş 

Li-münşi’ihi Beyt 

 ‘Aşḳ ile ‘āşıḳ [u] ma‘şūḳ üçdür üç 
Aṣlı birdür ol ki fehmi güçdür güç 

 Her bir şey’üñ ẓuhūrı ‘aşḳ u maḥabbet iledür. Ve ric‘at-ı vuṣūli 
ma‘şūḳiyyet ü maḥbūbiyyetdür. Ammā erbāb-ı ıṭlāḳa göre muḥibb, 
maḥbūb, maḥabbet, ‘āşıḳ, ma‘şūḳ, ‘aşḳ gerek mecāz ve gerek ḥaḳīḳat ve 
gerek ẓāhir ve gerek bāṭın i‘tibārī ma‘nālardur. Ḥāl bu ki cümlesi birdür. Ve 
daḫı muḳteżā-yı zamāndan nāşī ḫalḳuñ ‘adem-i ḳābiliyyetinden ‘aşḳ dinilen 
keyfiyyet mefḳūd ḥükminde ḳalduġı bālāda dinilmiş idi. Ve gerçi böyle 
görinür, ammā bu ümmet pek maḳbūl bir ümmet olduġından i‘tiḳād-ı 
tāmme olup da az bir cehd ile merātib-i ‘ulyāya ve maḳāmāt-ı evvelīne 
nā’iliyyetleri bī-iştibāhdur. Zīrā ṣoñ maḥṣūldür. Her ne ḳadar evvelīne 
nisbeten dad u leẕẕeti yoġ-ısa da ḳıymetde berāberdür. Belki daha ġālibdür. 
Çünki terfāndur, fāfehum.  

Binā’en ‘alā hāẕā ġafleti ḳoyup kişi kendi selāmeti içün bir yol bulmaḳ 
lāzımdur. Ey ṭālib-i Ḥaḳ, Cenāb-ı Allāh üç vech ile bilinüp ḳurbiyyet peydā 
olınur. ‘İlm, ‘ıyān, yaḳīndür. Meśelā ‘ilm şuña beñzer ki bir kimse deryāda 
gezer olsa gören bir kimse saña ta‘rīf itse ki “Ben gördüm. Ṣu üzerinde 
yürinür.” Sen de işbu ta‘rīf üzerine ṣuda yürinür olduġını bildüñ. Ammā 

 
102 “Hazine idim.” | Burada “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim, mahlukatı 

yarattım (Keşfu’l-Hafa, Aclunî, 2:133).” biçimindeki hadîs-i şeriften iktibas 
yapılmıştır. 

103 “[Önce] yoldaşı belirlemek, daha sonra yola çıkmak lazım.”  
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görmedüñ. Ṣoñra cehd ile deryāya varup ṣuda yürinür olduġını [15a] 
gördüñ, ‘ıyān oldı. Ve lākin ṣuda bi’ẕ-ẕāt gezmedüñ, yaḳīn olmadı. Ba‘dehu 
cehd iderek deryāya girüp bi’ẕ-ẕāt ṣu üzerinde yüridükde yaḳīn oldı. Artıḳ 
iḫtilāf u şüpheden ḳurtılup ḫalāṣ olur. Zīrā »مدعلا يف ماسقنالاو فالتخالا 
104« دوجولا يف  نونظی   buyurulmışdur. Ya‘nī “İḫtilāf yoḳda bir vücūd ẓann 
itdirür.  

Li-münşi’ihi Beyt 

Ḳıl ferāġat cümleden mürşidüñ dā’im ṭut izin 
İḫtilāf u şübhelerden ḳurtılursun bil hemīn 

 Çünki sālifü’l-beyān iki merātib ki ‘ilm ü ‘ıyān idi, bunlarda iḫtilāf 
vardur. ‘İlm hep iḫtilāf üzerinedür. ‘Iyānda gerçi iḫtilāf ref‘ olur. Ammā 
reng ü elvānuñ netīce vü nihāyeti olmadıġından yine aldadur. Meśelā o 
kimseyi ṣu üzerinde yürür gördükde dīger bir kimse dise ki “Ṣuyuñ ṭabī‘at 
u ḫilḳati batırmaḳdur. Ammā ṣuyuñ altında köpri oldıġından anuñ içün o 
kimse batmıyor. Ve illā, batar.” didükde kendi ṣu üzerinde olmadıġından 
ṭabī‘ī şübhe ‘ārıż olur. Ve’l-ḥāṣıl her bir şey’ kendinde görüp bilmedükçe 
yaḳīn olmaz. Nitekim Ḳur’ān’da 

105 ُ﴾ھَسَْفن َھِفَس  نَم  َّالِإ﴿   ve ḥadīś-i 
şerīfde 106« ّھبر فرع  دقف  ھسفن  فرع  نم  » bu remzi nāṭıḳdur.  

Hāşimī Beyt 

Sen seni sen bilmeye anı bil seni 
Sen seni bildüñ ise bildüñ anı 

Ve bu yaḳīn mertebesine remzen dīger bir ta‘bīrse Ḥażret-i 
Mevlānā ḳuddise sırruhu107 buyurur: 

    نیقیلا نیع نآ تسین ىزوسن ات

نیشن رد شتآ رد ىھاوخ نیقی نیا
108 

[15b] Terceme: “Ya‘nī tā āteş-i ‘aşḳa yanmayınca ol yaḳīn degüldür. Bu 
yaḳīni istersen ‘aşḳ āteşinde otur da gör. Ya‘nī āteşe girüp de ḥarāret ü 

 
104 “İhtilaf ve inkısam yoklukta bir varlık düşündürtür.”  
105 “Kendini bilmeyenden başka…”, Bakara Sûresi, 2/130.  
106 Hadîs-i Şerîf, “Nefsini bilen Rabb’ini bilir.” (Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, 2/262)  
107 “Allah onun sırrını kutlu kılsın.”  
108 “Ateşte yanmadığın takdirde onu gözünle görmüş gibi bilemezsin. Eğer kesin 

olarak bilmek istiyorsan ateşin içerisinde otur.” 
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rengin kesb itmekle yaḳīn olur. Ve illā, olmaz.” dimekdür. Ḥāl bu ki ḫalḳ ise 
‘anāṣır-ı erba‘adan mürekkeb olup dā’imā ṣu ve āteş içinde olduḳları ḥālde 
yine ṣu ve āteş ararlar. Zīrā ġarḳ olduḳlarından göremezler. Nitekim balıḳlar 
ṣuyı ve semender āteşi araduḳları gibi bilmezler ki ẕerre miḳdārı ṣu ve 
āteşden ayrılsalar ölürler. Ḥayātları ancaḳ ṣu ve āteşdür, fāfehum cidden.  

Ve daḫı ‘ilm mertebesinde tebdīl-i cehl vardur. ‘Iyān mertebesinde 
tebdīl-i vehm ü ẓann vardur. Yaḳīn mertebesinde tebdīl-i ḥāl vardur ki 
mertebe-i kemāl ancaḳ budur. İmdi, bu üç merātib ki ‘ilm ve ‘ıyān ve yaḳīn 
idi, buña şerī‘at, ṭarīḳat, ḥaḳīḳat daḫı ta‘bīr olınur. Bunlar yine bir 
mertebenüñ ismidür. Zīrā ‘ilmsiz ‘ıyān olmaz. ‘Iyānsız yaḳīn olmaz. 
Yaḳīnsiz ‘ālem-i lāhūta varılmaz. Ve ma‘rifet daḫı bunlaruñ miyānelerinde 
olan ẕevḳ-ı raḥīḳdür. Ve lākin bunlaruñ cümlesini cem‘ u ḥāl itmedükçe 
anlaşılmaz. Nitekim buña remzen Niyāzī buyurur: 

Şerī‘atüñ sözleri ḥaḳīḳatsiz bilinmez 
Ḥaḳīḳatüñ sözleri ṭarīḳatsiz bulunmaz 

Ya‘nī şerī‘atden bed’ idüp ṭarīḳatle ḥaḳīḳate varmaḳ şerī‘atüñ sırrın 
añlamaḳdur. [16a] Böyle olınca şerī‘at didükleri ‘ayn-ı ḥaḳīḳat imiş. Ḥaḳīḳat 
didükleri ‘ayn-ı şerī‘at imiş. Nitekim ḥadīś-i şerīfde »ھیلإ ناك أدبم ھنم ناك نم 
109« ءاھتنإ  buyurulmışdur. Cüneyd-i Baġdādī ḥażretlerine su’āl itmişler ki 
“Taṣavvufuñ intihāsı nedür?” “İbtidāsıdur.” buyurulmışdur. “Yā bu 
‘avāmm ile ḫavāṣṣ beyninde farḳ nedür?” “‘Avāmm şerī‘ati taḳlīd üzerine 
bildigidür. Ḫavāṣṣuñ ise taḥḳīḳdür.” 

Niyāzī Beyt 

Serāy-ı dīn esāsıdur şerī‘at 
Ṭarīḳ-ı Ḥaḳ hüdāsıdur şerī‘at 

Budur ol ḳapu dergāh-ı Ḥaḳḳa 
Ki yoluñ ibtidāsıdur şerī‘at 

Daḫi bunuñla ḫatm olur bu yollar 
Bu rāhuñ intihāsıdur şerī‘at 

 Ve daḫi ma‘lūm ola ki kişi vaṭan-ı aṣlīsine ‘ubūr itmek üzere üç ḳapu 
vardur. Şehrleri şerī‘at, ṭarīḳat, ḥaḳīḳatdür. Ve bunlar birbirini maẓrūfdur ki 

 
109 “Kim ki ondan başladıysa onda sona ermiştir.”  
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içinde sırru’s-sır ṣarılmışdur ki 110« ّرس انأو  ّرس  ناسنالا  » ḥadīś-i 
şerīf-i ḳudsīnüñ mıṣdāḳıdur. Pes şerī‘atüñ ḳapusı kelime-i şehādetdür. Bir 
kimse kelime-i şehādet getürse şerī‘atüñ ḳapusını açdı. Ammā aḥkām-ı 
şerī‘ati icrā itmedi. ‘Ālem-i şerī‘ati ve ṣāḥib-i şehri bilemedi. Ṭarīḳatüñ 
ḳapusı mürşid-i kāmildür. Bir kimse bir mürşid-i kāmil buldı, ṭarīḳatüñ 
ḳapusını açdı. Ve lākin aḥkām-ı ṭarīḳati icrā itmedi. ‘Ālem-i ṭarīḳati ve ṣāḥib-
i şehri bilemedi. Ḥaḳīḳatüñ ḳapusı ol mürşid-i kāmilüñ [16b] iziyle kendi 
ḥaḳīḳatine irmekdür. Bir kimse kendisi neden ‘ibāret oldıġını añladı. Faḳaṭ 
aḥkām-ı ḥaḳīḳati icrā itmedi, ‘ālem-i ḥaḳīḳati ve ṣāḥib-i şehri bilemedi. Ve 
bu üç mertebeye remzen Ḥażret-i Resūl buyurur: »يلعو ملعلا ةنیدم انأ 
111« دحاو رون  نم  يلعو  انأو  ،اھباب  يلعو  ةمكحلا  راد  انأو  ،اھباب   Pes kişi bu 
üç ḳapudan güẕer iderek şehrlerini seyrān itmedükçe vaṭan-ı aṣlīsine 
varamayup berzaḫda ḳalur. Ve bu ḳapularuñ bulmaḳdan maḳṣad kendi 
ḥaḳīḳatine varmaḳdur. Ve kendi ḥaḳīḳatine varmaḳdan maḳṣad mebde’-i 
mu‘ād sırrına maẓhar olmaḳdur. Zīrā insān min cihetin pek büyük bir 
şey’dür. Nitekim İmām ‘Alī kerrema’llāhu vecheh

112
 efendimüz buyurur: 

Beyt 

    ریغص مرج ّكنأ معزتو
         113ربكالا ملعلا ىوطنإ كیفو

 Terceme: “Ya‘nī siz kendiñüzi küçük bir şey’ ẓann idersiñüz. Ḥāl bu 
ki ‘ālem-i ekber sizdedür ve sizsiñüz.” dimekdür.  

Hāşimī Beyt 

Sen seni bilsen eger ‘ālem-i kübrāsın sen 
Menşe’-i feyż-i ezel nüsḫa-i kübrāsın sen 
Maḫzen-i sırr-ı Ḫudā ḫāne-i kübrāsın sen 
Maẓhar-ı emn ü emān maḥmil-i kübrāsın sen 

 Pes ḳalb-i insān maḫzen-i sırr-ı Ḫudā ve maḥmil-i emānet-i kübrā 
oldıġı ḥālde nefsine uyup işbu şerefiyyetini żāyi‘ idüp de ḫazīne-i Ḫudā’yı 

 
110 “İnsan sırdır. Ben de sırrım.”  
111 “Ben ilmin şehriyim. Ali onun kapısıdır. Ben hikmet eviyim. Ali onun kapısıdır. 
Ben ve Ali bir nurdanız (el-Cami’us-sağir 1/415).” 
112 “Allah yüzünü ak etsin.” 
113 “Kendinizin hacminin küçük olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak büyük dünya 

sizin içinizde gizlidir.” 
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ve emānet-i kübrāyı āḫara żabṭ itdirerek, esīr-i nefs olup ẕī-ḳıymet olan 
‘ömrini hiçe ṣarf iderek, bi’l-āḫire kendinden şermende olması bundan ebter 
ve bundan ekfer bir şey’ olmaz. Ve bu ise şān-ı insāniyyete lā’iḳ 
olmayacaġından [17a]

114
 hemān taḥṣīl-i ma‘ārif-i kemālāt içün bir melce’ 

penāh ittiḫāẕ iderek ‘avāmm-ı ke’l-hevām ve zümre-i nāsdan ḳurtulmaḳ 
herkese lā-büdd ü lāzımdur. Nitekim ḥadīś-i şerīfde »نیرق ]نم كل[ دبال 
115« كعم نفدی   Ya‘nī “‘Ālem-i ‘āḫirete herkes yalıñuz gitdiginden elbette 
bir ḳarīn peydā itmek lāzımdur.” dimekdür. Ve İmām ‘Alī kerrema’llāhu 
vecheh

116
 buyurur: 117« ّيبر تفرع  ام  ّيبرملا  الول  »   

Ve “‘Ālem-i şehādetde taḥṣīl-i kemālāt-ı ma‘rifetu’llāh iderek çeşm-i 
baṣīretle rü’yet-i cemālu’llāh mümkindür.” [diyü] ḫaber virmişler iken 
bugünki cennet-i ‘irfāna girüp cemālu’llāh görmeyüp de “Yarın ba‘de’l-
mevt cennetde rü’yetu’llāh bizüm içündür.” diyerek himmet-i ḳāṣıra ile 
naḳdı ḳoyup faḳdı istemek aġreb emeldür. Nitekim Ḳur’ān’da ﴿118 يِف َناَك نَمَو ﴾ىَمَْعأ ِةَرِخآلا  يِف  َوَُھف  ىَمَْعأ  ِهِذَھ   buyurulmışdur. Ya‘nī “Dünyāda 
kör olan āḫiretde daḫı kördür. Ḥaḳḳı göremez ve bilemez.  

Beyt 

Kim ki bunda ‘ārif-i Ḥaḳ olmadı 
Tā ebed bīgāne ḳaldı bulmadı 

 Ve daḫı ma‘lūm ola ki ḳalbüñ iki ciheti vardur. Biri ‘ālem-i mülk ü 
şehādete nāẓırdur. Ve biri ‘ālem-i melekūt u lāhūta nāẓırdur. Ve ‘ālem-i 
mülk ü şehādet beşeriyyete rāci‘dür ki süfliyyātdur. Ve ‘ālem-i melekūt u 
lāhūt rūḥāniyyete rāci‘dür ki ‘ulviyyātdur. Pes ḳaçan ki kişi beşeriyyete 
mā’ildür, aḫlāḳ-ı ẕemīme ve ef‘āl-i ḳabīḥa ile me’lūf olup maẓhar-ı ḥayvān 
olur. Ve ḳaçan ki kişi rūḥāniyyete mā’ildür, aḫlāḳ-ı ḥamīde ve ef‘āl-i ḥasene 
ile me’lūf olup maẓhar-ı insān olur. Ve gerçi bunlaruñ [17b] mutaṣarrıfı rūḥ-
ı iżāfīdür.  Ammā farḳ u temyīz itmek içün her iki cihetüñ irādet ü ḳudreti 
vardur. Zīrā insāniyyet selāmet ü necātdadur. Ḥayvāniyyet helāk ü 
ḫüsrāndadur, fāfehum.  

 
114 Yazmada bu sayfaya varak numarası verilmemiş, numaralandırma sonraki 

sayfadan devam etmiştir.   
115 “Şüphesiz ki seninle birlikte gömülecek bir yakın lazımdır.” 
116 “Allah yüzünü ak etsin.” 
117 “Eğer beni yetiştiren olmasa Rabb’imi bilmezdim.” 
118 “Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür.”, İsra Sûresi, 17/72.  
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Beyt 

İrmedi rütbe-i insāna melek 
Görmedi böyle cāhı çeşm-i felek 

 Ve yine ma‘lūm ola ki insān merātib cihetiyle ḳābiliyyetde 
mütefāvitdür. Zīrā her şaḫṣuñ ma‘lūmı ‘ilmine göredür. ‘İlm ise ma‘lūma 
tābi‘dür. Ya‘nī her şaḫṣ isti‘dādı miḳdārı yol alur.  

Beyt 

Gerçi insān olupdurur ṭabaḳāt 
Kimi bir ḳat olur kimi ḳat ḳat 

 Ve fi’l-ḥadīś 119 »ھّمھی ام ءرملا ردق«  gelmişdür. Ya‘nī “Kişinüñ 
miḳdārı himmet itdigi nesnedür.” Himmetsiz bir şey’ olmaz. Zīrā ḳuşuñ 
āsumāna pervāz itmesi ḳanadıyladur. İnsān daḫı vaṭan-ı aṣlīsi olan ‘ālem-i 
lāhūta pervāz itmesi himmetiyledür. Pes bir ḳuş ki ḳanad peydā idüp uçar, 
her ne ḳadar āsumāna irişemez ise de damdan ve gürbenüñ aġzından 
ḳurtılur. İnsān daḫı ṭarīḳata deḫālet idüp dervīş olur. Her ne ḳadar kemāl-i 
dervīşlige, ya‘nī maḳām-ı evliyā’u’llāha irişemez ise de zümre-i ‘avāmdan 
ve nefsüñ varṭasından ḳurtılur.  

Ḥaḳḳı ḳuddise sırruhu
120

 Beyt 

Gülistān-ı cihān içinde bugün  
Kimi ḫār içre kimi gülde yatur 

Kimi ser-menzil-i maḳṣūda irür 
Kimi düşmiş miyān-ı külde yatur [18a]  

 Ve’l-ḥāṣıl yolında ihtimām-ı ġayret iderek dimeye ki “‘Ālem-i 
ḥaḳīḳat baña keşf olup ma‘nā yüz göstermedi.” Hemān derd isteyüp her 
ḳaçan ki kişide derd ẓuhūr ide, ‘ayn-ı dermān odur. 

Niyāzī ḳuddise sırruhu Beyt 

Her kimüñ kim yüreginde derd-i Ḥaḳdan ola dāġ 
 ‘Āḳıbet dermān idüp cism ü cānı ola ṣaġ 

Mevlūd-ı şerīfde daḫı gelür: 

 
119 “Kişinin değeri yaptığı iyilik kadardır.” 
120 “Allah onun sırrını kutlu kılsın.”  
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Beyt 

Kimde kim ‘aşḳuñ nişānı vardurur 
 ‘Āḳıbet ma‘şūḳa anı irgürür 

 Ve eger dinilürse ki “Her nesnenüñ ḥuṣūli tevfīḳ u iḳtidār-ı Ḥaḳ 
iledür, ḳuluñ bu ḫuṣūṣda ne medḫali vardur?” Biz dirüz ki ḳulda ‘āriyeten 
iḫtiyār-ı cüz’ī oldıġından anuñla her şey’üñ ḥuṣūline ḳādir olur. Ve fā‘il-i 
muḫtārda iḫtiyār bulınmaḳ emr-i bedīhīdür. Pes ḳul içün iḫtiyār vardur ki 
irādet-i Ḥaḳ üzerine sābıḳdur. Ya‘nī ibtidā ḳul bir nesneyi iḫtiyār ider. 
Ba‘dehu Ḥaḳ anuñ muḫtārını irādet ve ḫalḳ ider. Bilā-iḫtiyār hīç bir şey’e 
cebr yoḳdur. Zīrā Ḳur’ān’da 

121
َ﴾ةَلیِسَوْلا ِھیَلِإْ اُوَغتْباَو﴿  muḳteżā-yı celīlince umūr-

ı ṣūriyyenüñ vesīle vü vāsıṭaya muḥtāc oldıġı gibi umūr-ı ma‘neviyye daḫı 
böyledür.  

Hāşimī Beyt 

Bu ‘ilmi ṣanma vehbīdür 
Göñülde kesb-i maḫfīdür 

Müderris nuṭḳ-ı ma‘nīdür 
Oḳunur dersi Türkīdür 

 Ve Ḳur’ān’da 
122 ﴾َىعَس اَم َّالِإ ِناَسنِْإلِل َسْیَّل َنأَو﴿  gelmişdür. Binā’en 

‘alā hāẕā her şey’de cidd [ü] sa‘y itmek insāna lā-büdd ü lāzımdur. [18b] 
Eger dinilürse ki “İrādet-i cüz’ī daḫı irādet-i Ḥaḳ iledür, nitekim Ḳur’ān’da 
123 ﴾ِّ'ا ِدنِع ْنِّم nُلك ُْلق﴿  124 ُ﴾َّ'ا ءاََشی َنأ َّالِإ َنوُؤاََشت اَمَو﴿  buyurulmışdur.” 
Ve lākin bu maḥal esrār-ı ḳaderdendür. Buña ‘aḳl irmez. İrse bile ifşāsı 
ḥarām ve mübāḥaśesi memnū‘dur.  

Li-münşi’ihi Beyt 

Hep ḳabża-i ḳudretde 
‘Aḳluñ māverāsında  

Cümle ẓuhūrāt anda 
‘Ālem buña ḥayretde 

 
121 “O'na yaklaşmaya vesile arayın.”, Maide Sûresi, 5/35.  
122 “İnsan için ancak çalıştığı vardır.”, Necm Sûresi, 53/39.  
123 “De ki: ‘Hepsi Allah'tandır.’”, Nisa Sûresi, 4/78.  
124 “Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.”, Tekvir Sûresi, 81/29.  
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 İşte sözi uzatduḳ. Ve ma‘rūżāt-ı ḥaḳīrānem ise ẕāten kelām-ı ‘urefā-
yı sālifede daḫı basṭ olınmışdur. Ammā 125 »نسح راركتلا«
 ḳażiyyesine ri‘āyeten bu faḳīr-i pür-taḳṣīr daḫı anlara ittibā‘en bi’l-
münāsebe bi-‘arż-ı maḳālāt işbu Silsile-nāme ‘ilāveten śebt-i ṣaḥīfe-i suṭūr 
olındı. Va’llāhu veliyyü’t-tevfīḳ.  

Temmet er-risāle bi-‘ināyeti’r-refīḳ. Ḥurrire ḫitāmü’r-risāle fī yevmi’s-
sābi‘ min Şa‘bāni’l-mu‘aẓẓam li-seneti tis‘a ve śelāśe mi’e ve elf min hicreti 
men lehu’l-‘izz ve’ş-şeref. 

Naẓm 

Elif 

Besmeleyle ḥamd ile başladum çün ibtidā 
Ḥüsn-i ḫatm ile müyesser itdi nüsḫamı Ḫudā 

Be 

Ṣad selām ḳıldum Resūle āl [ü] aṣḥābına heb 
Nūr-ı feyżinden irişdi ‘āḳıbet baña ẕeheb 

Te 

Ḳalb-i vīrānemi ma‘mūr eyledi bu vāridāt 
Mürde cismüm tāzelendi yeñiden buldı ḥayāt [19a]  

Śe 

Ehl-i beytüñ ṣoḥbetiyle dā’imā itdükçe baḥś 
Göñlüme ṭulū‘ iderdi dürlü ḥikmetiyle ba‘ś 

Cim 

Himmeti bulardan alan ġayra itmez iḥtiyāc 
Yolına cānın virürler terk iderler taḫt u tāc 

Ḥa 

Çār ‘anāṣır hem ṭabāyi‘ devr ider eflāke çerḫ 
Hem mevālīd geçer ḥayvān iken insāna çerḫ 

Dāl 

 
125 “Tekrar etmek iyidir.” 
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Kim ki bu devri geçüp bildi nedür mebde’ me‘ād 
Cān ile ten arasından perdeyi itdi güşād 

Ẕāl 

Ḥaşri neşri hem ṣırāṭı ẕevḳ ile itmeyen nefāẕ 
Ol vaḳtde gördi bildi kimdürür melce’ mu‘āẕ 

Ra 

Cennet-i ‘ācilede hem maẓhar-ı dīdār olur 
Meskeni firdevs-i a‘lā ḥūriye serdār olur 

Ze 

İre ḥaḳḳānī vücūda kim bulupdur imtiyāz 
İki ‘ālemde bulupdur dürlü dürlü i‘tizāz 

Sin 

Kenz-i maḫfīnüñ rümūzın kim ki oldıysa şinās 
Varlıġı dosta virüp giye ḥaḳīḳat libās 

Şın 

Şeş cihet mescid olupdur miḥrābıdur iki ḳaş 
Emr-i ve’scudū126 gelince secdeye hem ḳoya baş [19b] 

Ṣad 

Küntü kenzüñ127 maḫzeninden dersini alur ḫavāṣṣ 
Terk ider evrāḳ-ı lafẓı şüpheden olur ḫalāṣṣ 

Ḍat 

Ey göñül bu mülke gelmekden nedür dirsen ġaraż 
Himmet-i mürşid ile sen seni bulmaḳdur ġaraż 

Ṭı 

 
126 “Secde edin”, Hac Sûresi, 22/77.  
127 “Hazine idim.” | Burada “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim, mahlukatı 

yarattım (Keşfu’l-Hafa, Aclunî, 2:133).” biçimindeki hadîs-i şeriften iktibas 
yapılmıştır. 
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Ger müderris olur ise itme aṣlā iḫtilāṭ 
Rāh-ı Ḥaḳda farż olupdur mürşidīne irtibāṭ 

Ẓı 

Hem münāfıḳ ṣoḥbetinden dā’im eyle iḥtifāẓ 
Ehl-i tevḥīde ḳarīn ol bula ḳalbüñ iḥtiẓāẓ 

‘Ayn 

Ṭut ḳulaġın mürşidüñ nuṭḳını eyle istimā‘ 
Zīrā yolda vardur ammā envā‘-ı vaḥş [u] sibā‘ 

Ġayn 

Ehl-i derd iseñ eger cümle a‘żā olur ḳulaġ 
Cism [ü] cānuñ şevḳ olur ḳalbinde parlar bir çerāġ 

Fe 

Gösterür envā‘-ı rengler her cānibüñ ide ṣāf 
Ol ḥaḳīḳat Beyt-i Ma‘mūrı ide dā’im ṭavāf 

Ḳāf 

Gel göñül ṣūret gözetme dā’imā sīrete baḳ 
Her ne görürse gözüñ andan cemāl-i yāre baḳ 

Kef 

Vech-i dīdār görmeñ içün çeşm-i baṣīret gerek 
Çeşm-i baṣardan geçüpdür cān gözün açmaḳ gerek 

Lām 

Ẕāt-ı Ḥaḳḳı hem ṣıfātı ara sen de sende bul 
Kim vücūdında olupdur śümme vechu’llāh bul [20a] 

Mīm 

Şehr-i dilde vecd-i ḥālle cümlesüñ eyle tamām 
Ḥaḳ ḳatında ister iseñ bulasın ‘ālī maḳām 

Nūn 
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Ḳıl ferāġat cümleden mürşidüñ dā’im ṭut izin 
İḫtilāf-ı şübhelerden ḳurtılursun bil hemīn 

Vāv 

‘İlm-i ledündür bu sözler añladuñsa gel berü 
‘İlm-i ẓāhirle bulınmaz eyleseñ biñ cüst ü cū 

He 

Her biri ārzū ider dīdār-ı Ḥaḳḳı görmege 
Bāṭınuñ ṭāhir ider ẓāhir cemālüñ görmege  

Lām elif 

Murġ-ı cānuñ bu ḳafesden uçurup pervāz ola 
Ten serāyı yıḳılup birgün olur virān ola 

Ye 

Ey Cemālī ebsem ol hem sen seni baḳ sen seni 
Çekilüp bir tenhāya gir kimse bilmesüñ seni 

Men ‘aref128 sırrıyla ger bildüñse kendi şānını 
Ol vaḳitde añladuñ bildüñ hem ol sulṭānını 

Temmet. 
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128 Burada “Nefsini bilen Rabb’ini bilir (Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, 2/262).” şeklindeki 

hadîs-i şeriften iktibas yapılmıştır. 
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“ACEMZÂDE MUSTAFA CEMÂLÎ AND HIS SİLSİLENÂME-İ MEVLEVİYYE” 

Abstract 
There are many works in the type of silsilename in manuscript libraries. One of 

them is Acemzâde Mustafa Cemâlî's work called Silsilenâme-i Mevleviyye. Mustafa 
Cemali is the son of Skopje Acemzade Dervish Lodge Sheikh Hasan b. Mustafa es-
Sinani. He is a member of the Mevlevi order. He is one of the dervishes of Skopje 
Acemzade Dervish Logde. It is understood from the poems in Silsile-i Mevleviyye 
that he wrote poems under the pseudonym Cemali. However, Acemzâde Cemâlî's 
poetic talent is limited. The writing of Silsile-i Mevleviyye was completed on 7 
Şa'bân 1309 (7 March 1892). It was written with the aim of presenting the sheikh 
lineage of the Mevlevi order from Hz. Mohammed to Mevlana Jalaluddin-i Rumi 
and the life information of its leaders from Hasan-ı Basri to Shams-i Tabrizi. It is in 
the type of silsilename mixed with Sufi information. It contains fifteen biographies. 
In the biographies, information is given about the person's identity, family, 
education level, the story of his entry into the sect, his sheikh, date of death and 
legends. The most voluminous biography belongs to Mevlana Jalaluddin-i Rumi. In 
addition to biographical information, it also includes information about mystical 
subjects such as knowledge and types of caliphate, nûr-ı Muhammedî, ahz, velayet, 
prophecy, divine love. This information is presented by embellishing it with many 
verses, hadiths, polite words and poems. Its language is heavy and its style is simple. 
The factor that makes its language heavy is the multiplicity of mystical concepts and 
terms. The absence of poetic and literary arts and the shortness of the sentences made 
its style simple. In this article, information about Acemzâde Mustafa Cemâlî's life 
and literary personality was given, his work named Silsilenâme-i Mevleviyye was 
introduced, and the translated text of Silsilenâme-i Mevleviyye was shared with the 
scientific community. 
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