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ÖZET 

 

Hilal Tuğba Mengüç        Eylül 2005 

 

Biz bu çalışmamızda İlmi Dede’nin “Cezîre-i Mesnevî Şerhi” adlı eserini 

incelememize konu olarak seçtik. İncelememize konu olan bu eserin 26 nüshasını

tespit ettik.  

 

Biz bu nüshalar içinden Fatih Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Şefik Can 

Kitaplığı 38797 kayıtlı bulunan nüshayı seçtik. 

 

Çalışmamız Giriş ve bunun dışında üç bölümden meydana gelmektedir.Giriş

bölümünde şerh ve usulleri hakkında bilgiler derleyerek, Mesnevi şerhleri ve Türk 

edebiyatında Cezire-i Mesnevi Şerhleri hakkında bilgiler verdik. 

 

Birinci bölümde  edebiyatımızda yer alan İlmi mahlaslı şairlere yer verdik. 

Bununla birlikte eserimizin müellifi olan İlmi Dede’nin hayatı, edebi kişiliği ve

eserleri hakkında bilgi vererek  eserin nüshalarıyla ilgili eseri tanıtıcı bilgiler verdik. 

 

İkinci bölüm; eserin dil, üslup ve muhtevası ve olmak üzere üç bölümden  

oluşmaktadır.  

 

Çalışmamızın Üçüncü bölümünde ise transkripsiyonlu metin çalışmamız

esnasında faydalandığımız kaynaklar ve son olarak da tıpkıbasıma yer verdik. 

 

Anahtar Kelimeler: İlmi Dede, Cezire-i Mesnevî, Mevlevî, tasavvuf, şerh  
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ABSTRACT 

 

Hilal Tuğba Mengüç        September 2005 

 

In this study, we choose Cezire-i Mesnevi Şerhi  by ilmi Dede as a topic 

for our research. We fixed 26 copies of this work which is our topic in our research. 

 

From all this copies, we selected 38797 recorded copy in Fatih 

University Central Library Şefik Can Library. 

 

Our study includes ‘introduction’ and except this, three parts. In 

introduction part, by collecting information about Şerh and its rules, we gave 

information about ‘Mesnevi Şerhleri’  and ‘Cezire-i Mesnevi Şerhleri’ in Turkish 

Literature. 

 

In first part, we mentioned poets with scientific pseudonym in our  

literature. Beside this, by giving information about life, personality as a literature, 

and works of İlmi Dede who is writer of our work, we gave introductory information 

about work related with copies of work. 

 

Second part includes 3 parts which are language, style and contents.  

 

In the third part of our study, we included in transcription, the sources we 

have been making use of during our work and, lastly facsimile. 

 

Key Words: İlmi Dede, Cezire-i Mesnevî, Mevlevî, mysticism, commentary 
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ÖNSÖZ 

 

Yûsuf-ı Sîne-çâk'in Cezire-i Mesnevisi Mevleviler arasında her devirde itibar 

gören ve beş farklı şârih tarafından şerh edilen bir eserdir.. Yûsuf Sîne-çâk, eserini 

Mevlevilik tarikatına girenlerin tarikat adabını ve öğretisini öğrenmeleri için kaleme 

almış ve bu eser yüzyıllar boyunca Mevlevihanelerde okunmuştur. 

 

Gölpınarlı tarafından Dal Mehmet Paşa’nın da Cezire-i Mesnevi adında bir 

antolojisinin olduğu ve yazma nüshasının Veled Çelebi İzbudak'ta bulunduğu ifade 

edilmekle beraber  kütüphanelerde böyle bir esere rastlanmamıştır. 

Cezire, müstakil bir kitap olmadığı halde, müritlerin dikkat etmesini istediği 35 

ayrı konudaki beyitlerin 25.700 beyitlik Mesnevi'den seçilerek 366 beyte 

düşürülmesinden ibarettir. 

Eseri şerh edenlerin üçü Mevlevi iken biri Halveti, biri Melami’dir. 

İçlerinde en geniş olanı Şeyh Galib’e ait olanıdır. İkisi manzum iken üçü mensurdur. 

Şerhlerden sadece biri yayınlanmış olup diğerleri çalışılmayı beklemektedir. 

İşte hem önceki çalışmaları tamamlayacağı ve edebiyatımızın takip ettiği

çizgiyi görmemize yardım edeceği hem de ihtiva ettiği tasavvufi terimleri vermesi ve 

kaynaklarda Cezire-i Mesnevi adlı esere yapılan ilk şerh olmasından dolayı İlmi 

Dede’nin “Cezire-i Mesnevi Şerhi” adlı eserini konu olarak seçtik. 

Cezire-i Mesnevi üzerinde çalışırken müellife dair araştırmalarımız neticesinde 

“İlmi” mahlaslı 22 isme rastladık. Fakat bunlar içinde sadece Cezire-i Mesnevi adlı

eserini incelediğimiz İlmi Dede’nin böyle bir esere sahip olduğunu gördük 
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Eserin Türkiye kütüphanelerinde 25 nüshasını tespit ettik. Elimizdeki bu nüsha 

kütüphanelerde kayıtlı olmayan Şefik Can’ın özel koleksiyonunda olup Fatih 

Üniversitesi’ne bağışladığı bir nüshadır. Bununla beraber eserin 26 nüshası vardır

Gördüğümüz  nüshalar içinde çok ufak farklılıklar dışında büyük farklılık olmaması,

hem çok okunaklı bir talik yazı ile yazılması hem de silik birkaç yer dışında eserde fiziksel 

yıpranmanın çok olmamasından dolayı elimizdeki nüshayı seçtik.  

 

Fatih  Üniversitesi  Kütüphanesi  Şefik Can  Kitaplığı’nda  38797 demirbaş

numarasıyla kayıtlı nüsha esas alınmıştır. Eserin yaprakları, transkripsiyonunun 

yapıldığı metinde parantez içinde verilmiştir. Metin içinde geçen ayetlerin yeri tespit 

edilmiş, tercümesi ile birlikte dipnotta belirtilmiştir. Bunun dışında metinde geçen 

hadislerin yer aldığı kaynaklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Kaynağı tespit 

edilemeyen hadislerle birlikte metinde geçen Türkçe dışındaki diğer ifadelerin ise 

tercümeleri yapılmakla iktifa edilmiştir.  

 

Çalışmamız sırasında müstensih hataları nedeniyle bazı yerleri okuyamadık. 

Okuyamadığımız yerleri (...) ile gösterdik. 

Çalışmamız Giriş ve bunun dışında üç bölümden meydana gelmektedir.Giriş

bölümünde şerh ve usulleri hakkında bilgiler derleyerek, Mesnevi şerhleri ve Türk 

edebiyatında Cezire-i Mesnevi şerhleri hakkında bilgiler verdik. 

 

Birinci bölümde  edebiyatımızda yer alan İlmi mahlaslı şairlere yer verdik. 

Bununla birlikte eserimizin müellifi olan İlmi Dede’nin hayatı, edebi kişiliği ve

eserleri hakkında bilgi vererek, eserin nüshalarıyla ilgili eseri tanıtıcı bilgiler verdik.  
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İkinci bölüm; eserin dil, üslup ve muhtevası ve olmak üzere üç bölümden  

oluşmaktadır. 

 

Çalışmamızın Üçüncü bölümünde ise transkripsiyonlu metin, çalışmamız

sırasında yaralandığımız kaynaklar ve son olarak da tıpkıbasıma yer verdik. 

 

Çalışmalarım sırasında tezimin danışmanlığını üstlenerek çalışmamı titizlikle 

takip eden değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Yusuf  ÇETİNDAĞ’a, karşılaştığım her 

türlü sorunda kıymetli zamanlarını ayırarak ilgilenen kıymetli hocam Prof. Dr. Cihan 

OKUYUCU’ya ve yaşamımın her safhasında olduğu gibi tez döneminde de ilgi ve 

desteği ile daima yanımda olan sevgili aileme teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Hilal Tuğba MENGÜÇ 

 İstanbul-2005 
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GİRİŞ 

I. ŞERH VE ÖZELLİKLERİ

A.ŞERH NEDİR? 

 

“Şerh”, Arapça bir sözcük olarak lugatta, “açma, yarma,ayırma;açıklama; 

açık anlatma; bir şeyi açıklamak üzere yazılmış kitap” anlamlarına gelir. Terim 

anlamı olarak ise “bir meseleyi açık ve ayrıntılı bir biçimde açıklamak” demektir. 

 

Şaraha, “açma, ayırma, açıklama, açık anlatma, bir kitabın ibaresini kelime 

kelime açıp izah ederek yazılan kitap”1 demektir. Şerh kelimesinin Kamus 

Tercümesi’ndeki tanımı da; “müşkül, mübhem ve mahfi ma’kulesini keşf ve izhar 

eylemek, fehm eylemek, kesmek, açmak ma’nâsınadır.”2 Mahmud Salahi Efendi, 

"şerh"i, Kamus-ı Osmani'de "açmak, açılmak, bir dekayık ve gavamizi izah ve tefsir 

için söylenilen sözler ve bu yola yazılan kitaplar"3 olarak tarif eder. Kamus-ı

Türki'de ise, "bir kitabın ibaresini yine o lisanla veya bir lisan-ı aherde tafsil ve izah 

ederek müşkilatı açma"4 izahı mevcuttur. Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı Türkçe 

Sözlük'te ise "açma,yarma; bir anlatım veya kitabı açıklama, yorumlama; bir şeyi 

açıklamak amacıyla yazılmış kitap; açık ve ayrıntılı anlatma"5 diye tarif edilmiştir. 

Şerhin edebiyatta kullanımı ise; “bir edebi eseri, bir risaleyi veya bir kitabı

kelime kelime açıp, izah ederek ihtiva ettiği bütün dil, anlatım sanat ve estetik 

özellikleri ile o eserin anlaşılmasını sağlayan özlü bir ifadesidir. Bu iş edebiyat 

tarihimizde bir hayli yaygın olup, bazen küçücük bir risalenin, bir kasidenin, bir 

gazelin sayfalar, hatta ciltler dolusu şerh edildiğine bazen bu şerhlerin dahi 

 
1 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Lügat, Ankara 1997, s. 991 
2 Mütercim Âsım , Kamus Tercümesi ,c. I, İstanbul 1305, s.484 
3 Mahmud Salahi, Kamus-ı Osmani, İstanbul 1313 
4 Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul 1317 
5 Türkçe Sözlük,Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara 1998, c.II, s. 2087 
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şerhlerinin yapıldığına tanık olmaktayız. Bu sebeple şerh, tür olarak neredeyse 

müstakil bir hüviyet kazanmış ve zaman zaman asıl eser ihmal edilerek ona yazılan 

şerhler ön plana geçmiştir.”6

Şerh gerek Türk edebiyatında, gerekse Arap ve İran edebiyatında genellikle 

çeşitli ilim dallarında incelenen bir esere yazılan açıklama olarak anlaşılmıştır. 

“Arap edebiyatında ilk devirlerde yazılan şiirler, edebi metinler zamanla 

muhtevalarında devirleri ile ilgili bazı tabirler bulunduğu, devirlerinde meydana 

gelip sonradan unutulan bazı hadiselere işaret ettiği için mana genişliğini 

yitirmeye başladı. Sonradan derlenen bu eski metinleri anlaşılmasının zorlaşması

neticesinde henüz hayatta olan bu eserlerdeki müşkülleri bilenlerin bilgileri 

ışığında gerekli açıklamalar şiirlere beyitler şeklinde ve belirli bir düzene bağlı

kalınmadan eklenmeye başlandı. Bu açıklamalar kelimenin anlamını vermek, 

ifadeleri, güç tabirleri açıklamak, metinde geçen yer ve şahıs adları hakkında 

bilgi vermek ve tarihi hadiseleri izah etmek usulünü takip ettiler.”7

İran edebiyatını şerh bakımından incelediğimiz zaman, İran’da tasavvuf 

edebiyatının hicri V. asırdan sonra geliştiğini ve şerhlerin de çoğu manzum olarak 

kaleme alınan bu eserlere yapıldığını görmekteyiz. Senâî, Attar ve Mevlânâ ile 

doruğa ulaşan tasavvufi şiirlerin sonraki asırlarda yaşamış çeşitli mutasavvıf ve 

edipler tarafından halkın anlayabileceği şekilde şerhi yapılmıştır. Bu alanda 

Mesnevî şerhleri, Bostan ve Gülistan şerhleri oldukça meşhurdur. 

Türk edebiyatına yapılan şerhler yönüyle baktığımızda, tıpkı İran 

edebiyatında olduğu gibi  dini ve tasavvufi alanlarda  örneklerin çok olduğu

görülür. Dini sahada geçerli dilin Arapça olması sebebi ile bu eserlerin büyük bir 

kısmının Arapça olarak şerh edildiği, bununla beraber bu eserlere Türkçe şerhlerin 

yapıldığı da  görülmektedir. Tasavvufi edebiyat sahasında İran edebiyatı örnekleri 
 
6 Muhammed Nur Doğan, “Metin Şerhi Üzerine”, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler, İstanbul, 
1999, s.422 
7 Ali Fuat Bilkan, "Şerh Geleneği" (Yayımlanmamış Makale), s. l 
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daha tesirli olmuştur. Türk edebiyatında yapılan şerhlere baktığımız zaman sadece 

tasavvufi alanda değil, dini olmayan alanlarda da şerhlerin verildiğini görmekteyiz. 

Din dışı eserlerin daha çok dil, gramer, astronomi ile ilgili eserler olduğu

görülmektedir. 

"Eski edebiyatımızda iki tür şerh mevcuttu: 

a) Gramer Şerhleri 

b) Metin Şerhleri 

Ancak bu her iki türün ele alındığı ve bir eserde her iki özelliğin de yer aldığı 

şerhler vardır ki bunlar da bir üçüncü kategoriyi oluştururlar. 

Eski edebiyatımızda, o çağ insanının ve kültürünün mantığına uygun olarak, 

esaslı bir ‘tenkit’ fikri mevcuttur. Bu tenkit fikri günümüzdeki "eleştiri" anlayışıyla 

bazı yönlerden ayrılır. Eleştiri, metni esas almaz daha ziyade "metin dışı" ölçülerden 

hareket eder. Şerh ise tamamen metnin anlamına yöneliktir. Devir ve kültür farkları

karşısına ‘anlaşılmaz’ olarak çıkan bir metin, kendi mantığı ve ortaya çıktığı 

mefhumlarla açıklanmaya muhtaçtır. Eskilerin "şerh" mantığı aslında sadece 

edebiyata veya sanata mahsus olmayan bir kültür olayıdır. Batı eleştiricileri eseri, 

eserin dışındaki bir takım unsurlarla ele alırlar. Böylece eserde "olan"ı değil "görmek 

istediklerini" ararlar."8

Günümüzde “şerh” kelimesi yerini “tahlil” kelimesine bırakmıştır. Fakat bu iki 

kavram özünde birbirinden farklıdır. Bir çok edebiyat araştırmacısı bu iki kavramın

birbirinden farklı olduğunu ifade ederler. Şerh, metin söz konusu olduğunda metnin 

anlaşılmasını hedefler. Bunun için de gerekli olduğu ölçüde bir çok ilim dallarından 

istifade eder. Yekta Saraç, şerhin en bariz yönünün esere müdahale etmemesi 

olduğunu, şerh eden kimsenin eserdeki edebi sanatları bile açıklarken, esere edebi bir 

hüküm verme gayesinde olmadığını, şerhte metne bir çok açıdan yaklaşılarak 

 
8 Bilkan, a.g.m, s.2 
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anlaşılma ve anlatılamaya çalışıldığını ifade eder. Yine aynı makalenin devamında

şerhin İslam kültürünün, geleneğin bir ürünü olarak dini metinleri anlama çabaları

üzerine doğduğunu; “tahlil” kelimesinin  ise teknik bir terim olarak kullanılmakla 

birlikte edebiyatımızda çok eskiye dayanmadığını, Batıdan geçen kavramları

karşılamak üzerine yakın zamanlarda ortaya çıktığını ve şerhten farklı olduğunu

söyler. Tahlilin ise, bir şeyleri “tıpkı düğümü çözmek gibi” çözmek, bir bütünün 

kısımlarını arama gayesinin olduğu ve böylelikle bütüne ulaşılarak o esere ayrı bir 

şahsiyet verme amacının güttüğünü ifade eder.9

B. ŞERHİN ÖZELLİKLERİ

Şerhin ortaya çıkmasında en önemli unsur Kur’an-ı Kerim tefsirleridir. Bu 

bakımdan öncelikle Kur’an tefsirlerinde izlenen metodu bilmek gerekir. Kur’an-ı

Kerim tefsirleri, ayrıntılı bir biçimde yapılan dilbilim   çalışmalarının yanı sıra 

belagat bilgileri ve nüzul sebepleriyle ilgili bütün rivayetler, konuyla ilgili kıssalar 

verilmek suretiyle yapılmıştır. Tüm bunların ışığında anlam, sağlam bir şekilde 

tespite çalışılır. Bu bakımdan klasik bir şerhin ulaştığı başarıda Kur’an-ı Kerim’in  

payı büyüktür. 

 

“Kur’an, Türk edebiyatının edebi sanatlarını, belagat anlayışını

temellendirmiştir. Arap dilinin belagatı da aslında Kur’an-ı Kerim’den ve onu daha 

iyi anlama zaruretinden doğmuş, belagat ilmi en güzel örneklerini, ilâhî kelamın

eşsiz ifadelerinden derleyerek teşekkül etmiştir.”10 Devrin kültürü gereğince, 

özellikle belagat ilmi çerçevesinde oluşan tefsir usulü, bir çok yönden daha sonraları

ortaya çıkan edebi şerhlerde de aynen uygulanmıştır. 

 

Tefsirde, öncelikle ilmi ayet ve surelerin nerede, ne zaman, hangi olay 

hakkında nazil olduğu konularıyla ilgilenen tefsir ilmi  olan esbâb-ı nuzûl, Klasik 

edebiyatta kendisini kasidelerde gösterir. Kasidelerin kime, hangi amaçla, ne zaman 

 
9 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Yekta Saraç,”Divan Tahlilleri Üzerine”, İlmî Araştırmalar 8, 
İstanbul, 1999, s. 211-212 
10 İslam Ansiklopedisi, “Kuran”, TDV Yayınları, Ankara, 2002, c.26, s. 414 
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yazıldığı belirtilmiştir. “Sebeb-i nüzul ile şairin nasıl bir ruh haline mensup olduğunu

da anlayabiliyoruz. Böylece muhatap çağ ve durum dikkate alınarak şerh 

yapılabilmektedir.”11 

Başka bir tefsir ilmi olarak zikredilen “İ’râbu’l-Kur’an” da şerh metoduyla 

benzer. Kur’an’ın dil bilgisi bakımından doğru okunup yazılması kelimelerdeki 

anlam kaymaları gibi konuları inceleyen bu ilmin şerhlerde de olduğu görülür. Klasik 

metinde, bir gramer şerhinde bu usul takip edilir. Şerhte önce kelimelerin anlamı,

tekilse çoğulu, çoğulsa tekilinin verildiği, daha sonra da isim mi, sıfat mı ya da fiil 

mi olduğu belirtilerek daha sonra beyit, kıta gibi nazım şeklinin düz cümleye 

çevrilerek yorumunun yapıldığı görülmektedir. 

 

“Kuran-ı Kerim’de geçmiş peygamberlere ve milletlere dair kıssalar 

mevcuttur. Kuran’daki bu kıssalardan maksat, tarihi vakaların kronolojik olarak 

anlatılması değildir. Ancak geçmiş peygamberlerin ve milletlerin başlarına

gelenlerden bir ibret dersi almamız kasd olunmaktadır.”12 Edebiyatımızda bu usulde 

“darb- mesel” dediğimiz, maksadı beyan etmek amacındaki özlü söz ya da kıssaların

yaygın olduğu görülmektedir. Bu kıssalar, beyitlerin hemen hepsinde bazen 

doğrudan doğruya, bazen de  bir kelime, bir ipucu vasıtasıyla telmih edilmiştir. 

 

Emine Yeniterzi, metin şerhinde ele alınması gereken konuları şu şekilde 

sıralar: 

1. Edebi eserdeki ilmi konuların, özel isimlerin ve mahiyetlerinin tespiti 

2. Metindeki mecaz, tevriye, gibi söz sanatlarının önemi  

3. Folklorik malzemenin tespiti 

4. Divan şiirinde yer alan ayet ve hadislerin tespiti 

5. Mazmunların tespit edilmesi 

6. Eski şerhlerin taranması

7. Edebi tahlillerin neticede terkibe ulaştırılması

11 Bilkan,a.g.m, s. 5 
12 Bilkan,a.g.m ,s. 10 Naklen, İsmail Cerrahoğlu , Tefsir usulü, TDV Yayınları, s. 171.  
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Aynı makalenin devamında bundan sonraki yapılabilecek çalışmalarda 

yapılması gerekenler üzerine görüşlerini ifade etmiştir. Buna göre en başta klasik 

şiire nüfuz edebilmek için eserlerde geçen çeşitli ilimler dallarına ait terimlerin 

ansiklopedik lugatlar hazırlanarak ele alınması gerektiğini bu kelimelerin sözlük 

anlamlarının yanında terim anlamlarının da verilmesi gerektiğini, o dönem 

eserlerinde geçen kişi ve yer isimlerinin ve bu isimlerin özellikleri ile ilgili 

hadiselerin de belirtilmesinin gerektiğini söyler. Metinlerde geçen ayet hadislere 

vakıf olmak için ayet ve hadis indeksinin hazırlanması gerektiğini, son olarak da 

tahlillerde yer alan ortak unsurları bir araya getiren çalışmaların yapılması

gerektiğini ifade eder.13 

“Kısacası şerhte metin, bir çok açıdan yaklaşılarak anlaşılmaya ve 

anlatılmaya çalışılır. Şerh, müşterek İslam kültürünün, geleneğinin bir ürünüdür. Dini 

metinleri anlama çabaları şerhi doğurmuştur.”14 

II. MESNEVÎ ŞERHLERİ

Arapça “s n y” üçlü kökünden türemiş “mesnevî” sözü, bu dilde kendi 

arasında kafiyeli mısralardan oluşmuş nazım şekli anlamında  kullanılmamıştır. 

“Mesnevî” edebiyat terimi olarak ilk defa İran edebiyatında kullanılmış olmakla 

birlikte,bu nazım şeklinin ilk örnekleri Arap edebiyatında görülmektedir. Mesnevî 

terimi ve nazım şekli Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiş, XI-XIX. 

yüzyıllar arasında bu türde sayısız eserler yazılmıştır.15 

Beyit sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir. Gerek 

beyitler arasında kafiye bağlantısı bulunmaması gerek beyit sayısının sınırlı

13 Emine Yeniterzi, ‘Metin Şerhi ile İlgili Görüşler’, Türkiyat Araştırmaları Dergisi 5, Konya, 1999, 
s.60-68 
14 Saraç, a.g.m, s. 211 
15 İsmail Ünver, ‘Mesnevî’, Türk Dili ,Türk Şiiri Özel Sayısı, C. II, Nu: 415-417, Ankara, 1986, s.430 
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olmaması, şairlerin işledikleri konuyu istedikleri kadar genişletmelerine imkan 

sağlamış, bu yüzden de çok kullanılan bir nazım şekli olmuştur.16 

Bir nazım şeklinin adı olmasına rağmen günümüzde “mesnevî” denildiğinde 

akla Mevlana’nın aynı adı taşıyan eseri gelmektedir. 

Mesnevî, Mevlana Celaleddin Rûmî’nin (604-672/1207-1273) 6 cilt ve 

yaklaşık 25.700 beyitten oluşan Farsça eseridir. Mevlana’nın bu eseri halifesi 

Hüsameddin Çelebi’nin ısrarı üzerine yine Hüsameddin Çelebi’nin katipliğinde 

oluşturulmuş bir eserdir. Eserin ne zaman yazılmaya başlandığı konusunda kesin bir 

bilgi yoktur. 

 

Mesnevî, ilm-i ilahi olan tasavvufun asıl konusu vücûd ve vücûdun zuhur 

mertebelerinden, insan-ı kâmil ve Hakk’a vuslat yollarından bahseden bir ilimdir. 

Nitekim Mevlana, Mesnevî’nin vuslat ve yakîn sırlarını keşfetme konusunda sâlike 

rehber olduğunu söyler.17 

Yazıldığı günden bu yana en çok okunan eserlerin başında gelip, Türk kültür 

ve edebiyatında yüzyıllardır süregelen bir etkiye sahiptir. 15. yüzyıldan günümüze, 

pek çok kişi Mesnevî’yi  başta Türkçe olmak üzere Arapça, İngilizce, Almanca gibi 

dillerde tercüme etmiştir. Bu eserin sadece tercümesi yapılmamış bununla beraber 

şerhleri de kaleme alınmıştır. Bu tercüme ya da şerhler Mesnevî’den seçilmiş bazı

beyitlerin veya Mesnevî’nin birkaç cildi olabileceği gibi, tamamının tercüme ya da 

şerhi de olabilir. Mütercim ya da şârihler Mesnevî’yi genellikle mensur olarak 

tercüme/şerh ederler. Ancak manzum tercüme ve şerhler de vardır. 

 

Mevlana, ünlü eseri Mesnevî’nin birinci cildindeki dibâcede eserinin adının

Mesnevî olduğunu söyler. ‘Bir şeyi ikiye katlamak, çift ve katmerli yapmak’ 

anlamına gelen bu isim öncelikle eserin nazım biçimine gönderme yapsa da 
 
16 Ünver, a.g.m., s.432 
17 Semih Ceyhan, , ‘Mesnevî’, İslam Ansiklopedisi, TDV, C.29, Ankara 2004, s.328 
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Mesnevî’nin mana derinliğine ve yoğunluğuna da işaret ettiği söylenebilir. Gerçekten 

de bu mana derinliği sonucu Mesnevî, yüzyıllar boyunca farklı şekillerde anlaşılıp

şerh edilmiş, böylece eserdeki mana boyutlarına yenileri de eklenmiştir. Şu da

belirtilmelidir ki tüm bu şerhler bir yandan, Mevlana ve Mesnevî hakkında bilgiler 

verirken bir yandan da onu şerh edenlerin dünya, tasavvuf, din, edebiyat anlayışlarını

yansıtır. Bu şekilde şerhlerden, hem şerh edilen hem de şerh eden hakkında geniş

bilgiler edinmek mümkündür. 

 

Mesnevî’nin şerhlerini çeşitli kategorilere ayırabiliriz. Bunlar Mesnevî’nin 

tamamının şerhi, kısmen yapılan şerhler, seçme beyitlere yapılan şerhler, anlaşılması

zor olan beyitlere yapılan şerhler olarak gruplandırılabilir.  

 

Anadolu sahasında ilk mesnevî şerhleri XV. yüzyılda yapılmıştır. Mevlevî 

İbrahim Bey Mesnevî’yi Türkçe olarak kaleme alan ilk şârihlerindendir. 15. yüzyılda 

yaşayan İbrahim Bey, Mesnevî’deki 17 hikâyeyi manzum olarak şerh etmiştir. 

 

Mesnevî’nin ilk mütercim ve şârihlerinden biri de Şeyh Muînuddîn b. 

Mustafa’dır. Manzum bir tercüme-şerh yapıp II. Murad’a sunulmuştur18.

Şâhidî İbrahim Dede’nin (ö.1550/h.957)  Farsça şerhi Gülşen-i Tevhid 16. 

yüzyılın ilk şerhlerindendir. Şâhidî, Mesnevî’nin her cildinden yüz beyit seçmiş ve

her beyti Farsça beş beyitle şerh etmiştir. Bu şerh de Mesnevî vezninde ve tarzında

yazılmış manzum bir şerhtir. 

 

Anadolu sahasında Mesnevî’nin ilk tam şerhi XVI. yüzyılda Gelibolulu 

Sürûrî Muslihuddin Mustafa Efendi tarafından Farsça olarak yapılmıştır. Semih 

Ceyhan, bu şerhin beyitlerin gramatik tahlili ve hikayelerin açıklanmasıyla sınırlı

kaldığını söyler ve bu nedenle şerhin tasavvufi açıdan zayıf olduğunu belirtir.19 

18 Ceyhan, a.g.m., s.331. 
19 Semih Ceyhan, a.g.m., s.331. 
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Bosnalı Sûdî’nin (ö.1596/h.1005) Mesnevî şerhi, bilinen ilk tam Türkçe 

şerhtir. Daha çok Hafız Divanı şerhiyle tanınan Sûdî’nin Mesnevî şerhini Abdülbaki 

Gölpınarlı anlayış bakımından hatalı bulur.20 

Şem’î (ö. 1591-1592/h.1000) şerhi 16. yüzyılın sonlarında yazılmaya 

başlanmış, 17. yüzyılın başlarında bitirilmiştir. Şem’î, şerhini III. Murad için 

yazmaya başlar ama onun ölümü üzerine 6. cildi III. Mehmed için şerh eder. Türkçe 

olan Şem’î şerhi, 16. yüzyılın en çok tanınan şerhlerindendir.  

 

Yusuf Sîneçâk (ö.1551/h.958) anlam bütünlüğünü gözeterek  Mesnevî’den 

seçtiği 366 beyti önce Cezîre-i Mesnevî adı altında toplamış, sonra bu beyitleri şerh 

ederek Şerh-i Cezîre-i Mesnevî adlı Türkçe şerhini yazmıştır.21 Bu 366 beyit üzerine 

İlmî Dede (ö. 1022/1613), Şeyh Gâlib (ö.1213/1798), Abdullah Bosnevî 

(ö.1054/1644), Cevrî (ö.1065/1654) ve Abdülmecid Sivâsî (ö. 1049/1639) birer şerh 

yazmıştır. 

 

17. yüzyılda pek çok önemli Mesnevî şerhi vardır. Mevleviler arasında çok 

tanınıp benimsenmiş olan ve ‘Hazret-i Şârih, Şârih-i Ankaravî’ gibi lâkaplarla anılan 

Ankaravî Rüsûhi İsmail Dede’nin (ö.1631/h.1041) şerhi bunlardan en önemlilerinden 

ve Mesnevî’nin tamamının şerh edildiği bir eserdir. Pek çok şârih Ankaravî’nin bu 

şerhi doğrultusunda Mesnevî’yi şerh etmiştir. Mecmû’atü’l-Letâif ve Matmûratü’l-

Ma’ârif adını taşıyan bu şerhte Ankaravî, beyitlerin lafzî anlamlarını belirttikten 

sonra ayet ve hadislerdeki delâletlerini ortaya koymuş, bunların hikâyelerle 

bağlantılarını kurmuştur. Şârih ayrıca zaman zaman Sürûri ve Şem’î şerhlerini de 

eleştirmiştir. Ankaravî, şerhinin mukaddimesinde adlarını zikrettiği kırka aşkın

kaynak içinde en çok Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Fütûhâtü’l-Mekkiyye adlı

eserinden faydalanmıştır. Semih Ceyhan’a göre Ankaravî şerhinin ilgi görmesinin 

temel sebebi, şârihin kendisinden önceki şerh birikimini özümsemesi ve Mesnevî’yi 

 
20 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul, 1953, s. 142. 
21 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ülker Aytekin 2002, Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevî-i Şerif 
Şerhi,(Yayınlanmamış tez) İstanbul: Marmara Üniversitesi 
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tasavvufi meselelere dair asli bir kitap olarak kabul etmesidir.22 Ankaravî’nin şerhi 

Kahire ve İstanbul’da pek çok kez basılmıştır. Ankaravî’nin, bu şerhin dışında

Mesnevî’deki ayet hadis ve zor beyitlerin şerhinin yapıldığı Câmi’u’l-âyât, ilk 18 

beytin şerhi olan Fâtihu’l-ebyât adlı eserleri de vardır. 

 

17 yüzyılın önemli sûfilerinden olan ve Halvetiyye tarikatının Şemsiyye 

koluna mensup bulunan Abdülmecîd Sivâsî (ö. 1639/h. 1048), Mesnevî’nin birinci 

cildinden 1328 beyti “Şerhu’l Cevzati’l-Mesnevî” adlı eserinde şerh etmiştir. Bu 

şerhin Sivâsî’nin ölümünden iki yıl önce yazılmış bir nüshası, İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi Türkçe Yazmalar 196 numarada kayıtlıdır.23 

Bayrâmî Melâmilerinden olan Sarı Abdullah Efendi’nin  (ö. 1660/h. 1070) 

Türkçe Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî adlı eseri, Mesnevî’nin birinci cildinin şerhidir. 

Bu şerh beş cilt halinde 1870/1871 (h.1287/1288) yıllarında İstanbul’da Matbaa-i 

Âmire’de basılmıştır. Ayrıca Marmara Üniversitesi’nde Sarı Abdullah ve şerhiyle 

ilgili bir tez çalışması yapılmıştır.24 

Sarı Abdullah Efendi ile başlayan I.cildi şerh etme geleneği İsmail Hakkı

Bursevî, Abidin Paşa ve Kenan Rifâi ile devam eder. 

 

Bursalı İsmail Hakkı’nın (ö. 1725/h.1137/1138) “Rûhü’l-Mesnevî” adlı eseri 

18. yüzyılın önemli Mesnevî şerhlerindendir. 1704’te (h.1116) tamamlanan Türkçe 

şerhin üç sene içinde yazıldığı tahmin edilmektedir. Mesnevî’nin ilk 738 beytinin 

şerhi olan eser iki cilt halinde yazılmıştır. Mesnevî’nin Arapça dibâcesini şerh 

etmeden doğrudan birinci beyitle başlamıştır. Şârih, ilk on sekiz beyite özel bir önem 

vermiş ve bu beyitleri ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Bursevî’nin şerhi oldukça 

sistematiktir. Şârih öncelikle beyitlerin aslını, Farsçasını verdikten sonra kelimelerin 

sözlük anlamlarını zaman zaman örnekler vererek de açıklar. Kelimelerin 

açıklamasını beytin tercümesi takip eder. Bu tercümeler bazen kısa, bazen de oldukça 

 
22 Ceyhan, a.g.m., s.331.  
23 Gölpınarlı, a.g.e., s. 144. 
24 Aytekin, a.g.t. 
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uzundur. Tercümeden sonra konu örneklerle açıklanır. Bu açıklamalarda Kur’an ve 

hadise sıklıkla başvurulur. Sonda ise bir dua ve Bursevî’nin anlattıklarını özetleyen 

bir manzume bulunur.  

 

Semih Ceyhan, Bursevî şerhinin, Mesnevî’nin Ekberî-Konevî perspektiften 

yorumunun önemli bir örneği olduğunu söyler. Mevlevi geleneğinden gelmemekle 

beraber Bursevî’nin, şerhinde mecazi hikâye unsurları arasındaki batın irtibatını

sağlayarak tasavvufî manayı daha sistematik bir şekilde ortaya koyduğunu belirtir.25 

Âbidin Paşa’nın (ö. 1907/h.1325) şerhi Mesnevî’nin birinci cildini ihtiva 

eder. Altı cilt olarak yazılmış olan bu şerh, saraya sunulmak üzere 1886’da 

(h.1303/1304) tek cilt halinde Sivas Vilayet Matbaası’nda, 1303-1326’da da altı cilt 

halinde İstanbul Mahmud Bey Matbaası’nda basılmıştır. 

 

20. yüzyıla gelindiğinde, Ahmed Avni Konuk’un 34 defterden meydana gelen 

şerhi, Mesnevî’nin tam şerhidir. Konuk, eserine bir ‘Mukaddime’ ile başlar ve 

burada eserini 1929-1937 yıllarında günde 4-5 saat çalışmayla kaleme aldığını,

şerhini hazırlarken Farsça ve Türkçe şerhlerden istifade ettiğini, daha önceki 

şârihlerin görmediği pek çok şerhi ve hatta Hindistan’da basılan şerhleri de 

incelediğini söyler. Avni Konuk şerhinde esas olarak Ankaravî’nin nüshasını

kullandığını belirtir. 

 

Kenan Rıfâî’nin Mesnevî’nin birinci cildini içeren şerhi ise ilk olarak 1968 

yılında oğlu Kâzım Büyükaksoy tarafından “Mesnevî Hatıraları” adıyla 

yayımlanmıştır. Daha sonra talebelerinden oluşan bir topluluk tarafından yeniden 

gözden geçirilen eser 1973 ve 2000 yıllarında Şerhli Mesnevî-i Şerif adıyla 

yayımlanmıştır.26 Bu şerhte Kenan Rıfâî, önce bir miktar beytin tercümesini yapıp

sonra bunları şerhe geçer.  

 

25 Ceyhan, a.g.m., s.331. 
26 Kenan Rıfai, Şerhli Mesnevî-i Şerif , İstanbul, 2000 
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Bunların dışında son zamanlarda yapılmış diğer Mesnevî şerhleri ise 

şunlardır: 

 

Süleymaniye Camii’nde Mesnevî dersleri veren Tahir Olgun (ö. 1951), 

takrirlerini Mesnevî Dersleri adı altında on beş günlük formalar halinde 

yayımlamaya başlamış ve vefatına kadar Mesnevî’nin ilk dört cildi ile beşinci ciltten 

bin beyit kadarını şerh edebilmiştir. Beşinci cildin geri kalan kısmı ve altıncı cilt 

daha sonra öğrencisi Şefik Can tarafından şerh edilmiştir. 18 cilt halinde basılan bu 

eserin ilk 14 cildi Tahir Olgun’a, son 4 cildi ise Şefik Can’a aittir. Tahirü’l-Mevlevî 

hayattayken bu 14 ciltten yalnızca 10’u basılabilmiş, diğer ciltler vefatından sonra 

Şefik Can tarafından derlenmiştir.27 

Abdülbaki Gölpınarlı’nın şerhi geleneğin son halkası olup hikayelerin 

kaynakları ve beyitler arası ilişki açısından faydalıdır28 

Mesnevî, bu Türkçe şerhlerin yanı sıra, Arapça ve İngilizce’ye tam olarak; 

Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Japonca, Flemenkçe, Lehçe, 

Urduca ve Korece’ye de seçmeler halinde tercüme edilmiştir.29 

Arapça şerhi: Beşiktaş Mevlevi şeyhi Trabluslu Çengi Yûsuf Dede 

(ö.1669), Ankaravî şerhini, bazı yerlerini hülâsa ederek Arapça'ya çevirmiştir. 

“el-Menbecü’l- Kavî fi Şerhi'l-Mesnevî” adını taşıyan bu kitap, h. 1289 yılında

Mısır'da, Vehbiyye matbaasında basılmıştır.  

Farsça kaleme alınmış eserin, yine aynı dilde yapılan şerhleri de çoktur. 

Bu dilde yapılan ve bilinen şerhler arasında: Harzemli Kemaleddin Hüseyin'in 

Cevâhirü'l- Esrâr ve Zevâhirü'l-Envâr isimli manzum şerhi, Molla Hüseyin 

Kaşifî'nin Lübbü'l-Lübâb, Şahidî'nin Gülşen-i Tevhid'i, Sururî, Abdal Ali, 

 
27 Ceyhan, a.g.m., s.331. 
28 Ceyhan, a.g.m., s.331. 
29 İsa Çelik, ‘Klasiklerimiz Mesnevî-i Manevi’, Tasavvuf Dergisi Mevlana Özel Sayısı, Nu:14, 
Ankara, 2005, s. 678  
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Sebzevârî, Veli Musa Nesri, Hüseyin Belhî'nin Şerh-i Mesnevî’leri, Muhammed 

Ali'nin Bahru'l-Ulûm’u, Bedîuzaman Fürüzanfer (1897-1970)'in Şerh-i Mesnevî-i 

Şerif’i, meşhur Farsça şerhlerden olup, bunlardan bazısı yazma bazısı matbudur. 

Matbu olanların çoğu Hindistan, Pakistan ve İran'da basılmıştır.30 

Mesnevî üzerine yapılan Batı'daki çalışmalara ise örnek olarak şunları

verebiliriz: Georg Rosen, Mesnevî’nin üçte birini mealen Almanca'ya çevirmiş ve 

bu tercüme Leibzig'de 1849 ve 1913'te basılmıştır. Sir William Redhouse (1811-

1892) tarafından Mesnevî’nin birinci cildi nazmen İngilizce'ye çevrilmiş ve bu 

çeviri 1881'de Londra'da 135 sayfalık bir önsözle basılmıştır.31 

İngilizce bir şerh olmasına rağmen çok tanınan bir şerh olduğu için burada 

Nicholson’ın şerhinden de bahsetmek gerekir. Reynold A. Nicholson, Konya 

Müzesi’nde bulunan ve Mevlana’nın ölümünden beş yıl sonra yazılıp Hüsameddin 

Çelebi ve Sultan Veled’in huzurunda mukabele edilen nüshayı esas alarak 

Mesnevî’nin altı cildini neşr, tercüme ve şerh etmiştir. Şerhinde özellikle Ankaravî 

şerhinden faydalanmıştır. Nicholson’un metni, bundan sonra yapılan Mesnevî 

çalışmalarında esas alınan kaynaklardan biri olma özelliği taşır. 

Görüldüğü gibi Mesnevî yüzyıllardır şerh edilmektedir. Bu da bir taraftan 

Mesnevî’nin daha iyi anlaşılmasını sağlarken bir taraftan zengin bir şerh geleneği

oluşmasına katkıda bulunmuştur. Mesnevî sadece Türk edebiyatıyla sınırlı

olmayıp dünyanın birçok bölgesinde, asırlardır etkisinde kalınan ve çeşitli 

alanlarda incelenen ve günümüzde de incelenmeye devam edilen, asırlara 

hükmedebilmiş büyük bir eserdir. 

30 Çelik, a.g.m.,s. 679 
31 Çelik, a.g.m.,s. 679 
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III. TÜRK EDEBİYATINDA CEZÎRE-İMESNEVÎ VE ŞERHLERİ

Çalışmamıza da konu olan Cezîre-i Mesnevî Şerhi diğer şerhlerden farklı

olarak Mesnevî’nin her bir cildinden yapılmış 366 beyitlik esere yapılan şerhlerin 

adıdır. 

Bu eser, XVI. Yüzyıl şairlerinden Yûsuf Sîne-çâk tarafından  Mevlana’nın

Mesnevî’sinin altı cildinden seçmeler yaparak bir araya getirdiği 366 beyitlik 

eserin adıdır. 

Yûsuf Sîne-çâk, Vardar Yenice’sinden olup tanınmış Mevlevi 

şairlerindendir. Cezîre-i Mesnevî Yûsuf Sîne-çâk’ın en çok bilinen eseridir.32 

Cezîre-i Mesnevî mana itibariyle “Mesnevî adası” anlamına gelip bizzat 

Mevlana’nın kendi kullandığı bir tabirdir. “Cezîre-i Mesnevî ismini, Mesnevî’nin 6. 

cildindeki "Eğer mana denizine susamışsan cezîre-i Mesnevî’den denize bir su yolu 

aç" anlamındaki I. cilt 925. beyitte geçen 'Cezîre-i Mesnevî’  lafzından almıştır.33 Bu 

şekilde bu isim eserin adı olmuştur. 

Yûsuf Sîne-çâk, Cezîre’yi niçin yazdığını eserin dibacesinde  şöyle 

açıklamaktadır: Uzun zamandan beri Mesnevî'yi tetkik ediyordum. Bir gün 

Mesnevî'nin gerçek anlayıcılarından biri Mesnevî'nin sonsuz bir okyanus olduğunu, 

herkesin hakkıyla bilemediğini, ondan tarikata yeni girenlerin anlamaları ve daha rahat 

okumaları için seçmeler yapmasını isteyince "soru soranları geri çevirme" ayeti 

gereğince bu dileği yerine getirdim ve altı ciltten 366 beyti seçtim. Her biri bir 

diğeriyle ilişkilendirdim ve Cezîre-i Mesnevî adını verdim.34 

32 İsmail Güleç, ‘Türk Edebiyatında Cezîre-İ Mesnevî Şerhleri’, Osmanlı Araştırmaları, Nu:XXIV, 
İstanbul 2004, s. 159 
33 Güleç, a.g.m.,s. 160 
34 Güleç, a.g.m.,s. 161 
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Dibace’de yazılanlardan yola çıkarak, Cezîre’nin Mevleviliğe giren 

dervişlerin okuması amacıyla yazıldığını anlamaktayız. Bunu eserdeki konu 

başlıklarına bakarak da anlayabiliriz. Konu başlıklarına baktığımız zaman bir dervişin 

dikkat etmesi ve bilmesi gereken öncelikli konuların yer aldığı görülmektedir. 

Cezîre’nin bu özelliği de düşünüldüğünde rast gele beyitlerden oluşmadığı, bu

beyitlerin belirli konular çerçevesinde Mesnevî’nin bütününden ve sıra 

gözetilmeksizin seçilmiş beyitlerinden oluşan bir derleme şeklinde olduğu

anlaşılmaktadır. 

Eserdeki beyitler birbirini sıralı bir biçimde izlemez. Eserin düzenli bir 

biçimde devam eden kısmının Mesnevî’nin özü olarak kabul edilen ve bizzat Mevlana 

tarafından yazılan ilk on sekiz beyittir. Bundan sonra gelen beyitler konularına göre 

tasnif edilmiş olmasından dolayı karışık bir biçimde Mesnevî’den seçilmiş beyitlerdir. 

Ayrım, beyit sıralarına göre değil, bütünüyle konularına göre yapılmıştır. Mesnevî’nin 

ilk cildinde yer alan beyitler konularına göre sonda yer alabileceği gibi en son kısımda 

olan beyitler de bu eserde ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. 

İsmail Güleç tarafından eserde yer alan beyitlerin Mesnevî’deki yerleri tespit 

edilmiştir. Buna göre Cezîre'de; Mesnevî'nin I. cildinden 98, II. cildinden 67, III. 

cildinden 66, IV. cildinden 45, V. cildinden 47 ve VI. cildinden 24 beyit yer almaktadır. 

19 beytin yeri tespit edilememiştir.35 

Yusuf  Sîne-çâk’ın bu eserinde 35 konu başlığı yer almaktadır. Eserde 

müritlerin bilmesi gereken kurallarla beraber şeyhe itaat, riyazet ve açlığın faydaları,

aşk ve onun verdiği acı, tevekkül ve kanaat, sır saklamak, asıl vatana dönmeyi 

istemek, kimseyi kınamamak, makam ve mansıp düşkünü olmamak, günahtan 

sakınmak, tevbe etmenin ve ağlamanın faydaları gibi bir müridin bilmesi ve dikkat 

etmesi gereken konular yer almaktadır. 

35 Daha geniş bilgi için bkz. Güleç, a.g.m., s.163 
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Cezîre'de en çok beytin yer aldığı konu 33 beyit ile eserin sonunda yer alan 

aşk ve yokluktur. Onu 28 beyit ile riyazet ve açlık konusu takip etmektedir. En az 

beytin yer aldığı konular ise beşer beyitle ariflerin temiz zatları, isteklilerin 

yardımı, şöhretin zararı ve yokluğun faydaları konularıdır.36 

Cezîre, yazıldığı günden günümüze içerdiği konular itibariyle Mevleviler 

arasında çokça okunan ve üzerine şerhlerin kaleme alındığı bir eser olma özelliğini 

taşır. Cezîre; Mehmet İlmî Dede, Abdullah Bosnavî, Abdülmecid Sivasî, Cevrî 

İbrahim Çelebi ve Şeyh Galip tarafından şerh edilmiştir. 

Cezîre’ye şerh yazanların başında İlmî Dede (ö.1020/1611) gelmektedir. İlmî 

Dede, Mevlevi alim ve şairlerinden olup Bağdat'lıdır. İlmî Dede'nin eserinin tam adı

Lemehât-ı Bahrü'l-Manevî Şerh-i Cezîreti’l-Mesnevî'dir.37 İlmî Dede eserini yazış 

sebebini tekkeden bir müridin Farsça bilmeyen ve Hazret-i Mevlana’nın sülukunu 

tamamlamak isteyen dervişlerin yaralanmaları amacıyla Türkçe’ye çevrilip 

açıklanmasını istemeleri üzerine38 979/1571 yılında nesir olarak şerh edilmiştir. Bu 

şerh diğerlerine göre bir özet niteliğindedir. Bu eser daha sonra Abdullah Bosnavî 

tarafından nazmedilmiştir. 

“Asıl adı Abdullah   b.   Muhammed   Efendi   olan   Abdullah   Bosnevî, 

Bosnalıdır. Abdullah Bosnevî, Bosna'da 992/1584 tarihinde doğmuştur. "Şârih-i Füsûs" 

olarak ün salan Abdullah Efendi, aynı zamanda "Bosnevî", "Abdî" ve Bosna'da 

özellikle "Gaibî" olarak tanınmıştır.”39 Muhiddin Arabî’nin Füsûs-ı Hikem adlı eserine 

yaptığı şerhle şöhret bulmuştur. 

Abdullah Bosnavî'nin 1038/1628'de yazdığı bu eserin adı, girişte, Şerh-i 

Manzum-ı Cezîre-i Mesnevî olarak geçmektedir. Bosnavî, eserin mukaddimesinde; 
 
36 Güleç, a.g.m., s.163 
37 İlmî Dede, ‘Lemehât-ı Bahrü'l-Manevî Şerh-i Cezîreti’l-Mesnevî’, İstanbul Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi  2334 
38 İlmî Dede, ‘Şerh-i Cezîre-i Mesnevî’,Fatih Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 38797 
39 Malik Bankır, ‘Telif ve Tercüme Bir Eser Şerh-i Cezîre-i Mesnevî’, AÜ. Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi, Nu: 27, Erzurum 2005, s.155 
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hamdele ve salveleden sonra Yûsuf-ı Sîne-çâk'i Mevleviler içinde kâmil ve ârif-i 

billah bir "sâhib-i şuhûd" olarak övmekte ve onun Mesnevî’nin altı cildinden 366 

beyit seçerek hoş bir kitap meydana çıkardığını, İlmî Dede adında kâmil bir 

Mevlevi'nin de bu eseri, nesir olarak hem şerh hem de tercüme ettiğini belirttikten 

sonra kendisinin de bu güzel eseri nazmettiğini söylemektedir. Abdullah Bosnavî 

eserine Mesnevî'nin ilk on sekiz beytiyle başlamaktadır. Mesnevî ile aynı vezinde 

yazılmıştır. Önce kırmızı mürekkeple Farsça beyti vermekte ondan sonra gelen 

mısrada ise tercüme etmekte ve daha sonra gelen mısralarda da açıklamasını

yapmaktadır.40 IV. Murad için şerh edilmiş bir eserdir. 

Cezîre-i Mesnevî’yi şerh eden diğer bir isim Abdülmecid-i Sivâsî’dir. 

“Abdülmecid-i Sivâsî, 1563'de Zile'de doğmuştur. Sivasî'nin Arapça, Farsça ve 

Türkçe olmak üzere yirmiden fazla eseri vardır. Şiirlerinde Şeyhî mahlasını

kullanmıştır.”41 Sîne-çâk Cezîre’yi, 1011/1602 tarihinde Şerh-i Cezîre-i Mesnevî 

adıyla şerh etmiştir. Sivâsî eserine, ilk on sekiz beyit ile başlamaktadır.Diğer cezire 

şerhlerinden farklı olarak  Yusuf Sine-çâk’ın Mesnevî’den belirlediği 366 beytin 

dışında birkaç beyti tercüme etmek istediğini belirterek Mesnevî’de geçen bir kısım

ayet ve hadisleri de şerh etmiştir. Bununla beraber beyitlerin tercümesinden önce 

kelimeleri gramer bakımından da ele almakla diğer şerhlerden ayrılır.42 

Cevrî İbrahim Çelebi de Cezîre’yi şerh eden isimler arasında yer almaktadır. 

Cevrî İbrahim Çelebi’nin asıl adı İbrahim'dir. İstanbulludur. Ailesi hakkında çok 

fazla bir bilgi yoktur. Kaynaklar iyi bir eğitim gördüğünü, hayatını istinsah 

ederek geçirdiğini, Mevlevi olup Ankaravî’nin müntesiplerinden olduğu ifade 

eder. Cevrî'nin eserinin adı Aynu'l-Füyûz'dur. Cevrî bu eserini 1057/1647'de 

kaleme almıştır. Mesnevi’yle aynı vezinde terkib-i bend biçiminde kaleme alınmıştır. 

Eserin baş tarafında Mesnevi’nin ilk on sekiz beyti ile kendisinin seçtiği otuz altı

beytin şerhinin yer aldığı birbiriyle ilgili kırk beyti seçtiğini ve her birini beş beyit ile 
 
40 Güleç,a.g.m., s.166 

41 Güleç,a.g.m., s.169 
42 Ayrıntılı bilgi için bkz., Güleç,a.g.m., s.169 
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tercüme ettiğini, Sine-çâk’ın eserine giriş niteliği taşıdığını ifade eder.Cevrî eserine 

kendi beğendiği kimi beyitleri de ilave etmiştir. Eserin tamamı 1310 beyittir. Sofu 

Mehmet Paşa’ya sunulmuştur. 43 

Son olarak Cezîre-i Mesnevî’yi şerh eden Divan edebiyatının güçlü 

isimlerinden ve aynı zamanda bir Mevlevi olan Şeyh Gâlib’dir. Asıl adı

Mehmet olan  Şeyh Gâlib 1757'de İstanbul'da doğdu. Düzenli bir medrese eğitimi 

almamış, yetişmesinde devrin ileri gelenleri ile Galata Mevlevihanesi şeyhlerinin 

büyük katkısı olmuştur. Şiir bilgisini devrin önde gelen şairlerin Neşet Efendi’den 

almış ve kendisine Esad mahlası verilmiş ve diğer Esad'lardan ayrılsın diye Gâlib 

lakabını almıştır. 

Şeyh Galip'in, Yûsuf Sine-çâk'ın yaptığı ve aralarında anlam bakımından 

benzerlik bulunan 366 beyitlik Cezîre-i Mesnevî isimli tercümesinin tam adı

Semahâtu Lemaâtı Bahrü'l-Manevî bi-Şerhi Cezîreti'l-Mesnevî’dir. Şeyh Galip 

hocası Seyyid Ali Dede'nin irşâdıyla bu eseri şerh etmek üzere, Sîne-çâk'ın

ruhaniyetinden himmet için olmalı, Sütlüce'de bir eve taşınmış ve eseri şerh etmeye 

başlamıştır. Şeyh Galip, bu eserini Mevleviliğin başlangıcında olanlar için kaleme 

aldığını belirtmekte ve her bir beyti hem Mesnevî'ye göre hem de Cezîre'ye göre, 

beyit aynı olmasına karşın iki farklı şekilde yorumlanabileceğini söylemektedir.44 

Cezîre'de 35 olan konu başlığı, gördüğümüz kadarıyla Şeyh Galip'te 31'dir. 

Cezîre’de olup Şeyh Galip de olmayan ve diğer konu başlıklarıyla birleştirilen konu 

başlıkları ise şunlardır: "Der beyân-ı hâl-i hod-perestân", "Der beyân-ı zemm-i mâl u 

câhest" ve "Der beyân-ı âfet-i şöhret"  

43 Ayrıntılı bilgi için bkz., Güleç,a.g.m., s.171-172 
44 Şeyh Galip, Şerh-i Cezîre-i Mesnevî, (haz. Turgut Karabey, MehmetVanlıoğlu, Mehmet Atalay), 
Erzurum 1996, s.12 
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Diğer Cezîre şerhlerinin genelinde olduğu gibi bunda da  beyit önce, kelime 

kelime tercüme edilir. Daha sonra beyitler açıklanır. Şeyh Galib, şerh esnasında ayet 

ve hadislerden alıntılar yapmış, Arapça, Farsça ve Türkçe manzum ve mensur 

ibarelerle, bazı tasavvufi kıssalara da yer vermiştir. Eserin dili yer yer ağır olmakla 

beraber, Şeyh Galip'in diğer eserlerinde de olduğu gibi sanatkârâne bir üsluba sahip 

olması ve zaman zaman secili bir anlatım yoluna gitmesi esere akıcılık ve şiirsellik 

kazandırmıştır. 

Sonuç olarak Yusuf Sine-çâk’ın bu eseri içerdiği konular itibariyle her 

devirde ilgi ve alaka görmüş ve bir çok kişi tarafından şerh edilmiştir. Eserin 

gördüğü bu ilgiyi pek çok kimse tarafından şerh edilmesine ve kütüphanelerdeki 

çok sayıdaki nüshalarından anlayabiliriz.   
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I. BÖLÜM 

 

A. EDEBİYATIMIZDA İLMİMAHLASLI ŞAİRLER 

Kaynaklarda çalışmamıza konu olan İlmî Dede ile birlikte edebiyatımızda 

yirmi iki tane  İlmî mahlaslı isme rastladık.45 Bu kaynaklarda sadece yedi kişinin 

şairlik yönüne değinilmektedir. İlmî mahlasıyla tanınmış kişiler şunlardır: 

 

1. İlmî Ahmed Çelebi: Edirnelidir. Kadı Lütfi Çelebi’nin oğludur.46 

Öğrenimini tamamladıktan sonra Abdurrahman Efendi’ye mülazım oldu. Kadılık

mesleğine girdi. Kıbrıs Baf kadısı iken öldü. Ölüm tarihi Tuhfe-i Naili’de 1000/1591, 

Rıza da 1001/1593 olarak kayıtlıdır. İlmî-i-Nâzik ismiyle şöhret bulmuştur. Kaynaklar 

akıcı ve nazikane şiirini olduğundan bahsederler.  

 

2. İlmî: Bursalıdır. Asıl adı Mehmed olup Remzi-zâde adıyla anılır. Kadı

Remzi Abdülvehhâb veya Remzi    Mustafa    Efendi   olarak  da bilinir. Müeyyed-

zâdenin torunudur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Ebussuud Efendi’ye mülazım, 

müderrris ve kadı olmuştur. Bursa kadılığı görevinde bulunur. İstanbul’da 1006/1597  

tarihinde vefat etmiştir. Kovacı mescidi bahçesine gömülür. 

 

3. İlmî: Manisa’da doğmuştur.Asıl adı Abdullah olup Gınayı-zade lakabıyla  

tanınır. İstanbul’a gelip öğrenimini tamamlayarak kadı olmuştur. Vefat tarihi 

1055/1645’dir. Kabule şayan şiirleri vardır.  

 

4. İlmî: Karaman Ermeneklidir. Bir hatibin oğludur. 963/1555 tarihinde 

hayatta olduğu söylenmektedir. Öğrenimine Larende’de başladı. İstanbul’da devam 

etti. Aruz ve kafiyede usta bir şairdir. 
 
45 Mehmet Nail Tuman, ‘Tuhfe-i Nailî, Ankara 1949,c.II,s.693-698; İPEKTEN, H., Mustafa İSEN, 
Recep TOPARLI, Naci OKÇU, Turgut KARABEY, ‘Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı Sözlüğü’, 
Ankara 1988, s.226-228 
46 Mehmet Nail Tuman,a.g.e., s.694 
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5. İlmî: İstanbul’da doğdu. Âşık Çelebi’ye göre İmam Memi-Çelebi’nin, 

Ahdi’ye göre ise Kadı Bursalı Remzi Efendi’nin oğludur. Aslı adı Yahya olup 

teninin beyazlığı sebebiyle “Sütlü Pirinç” lakabıyla anıldı. Katiplik ve müderrislik 

yaptı. Donanma ile yaptığı bir seferde öldü. Farsça ve Türkçe şiirleri vardır. 

 

6. İlmî: Asıl adı Ahmet’tir. Trabzon çevresinde uzun süre müderrislik 

yaptıktan sonra Haremeyn müfettişi ardından da Halep kadısı oldu. 1151/1738 

tarihinde vefat etmiştir.Arapça ve Türkçe şiirleri vardır. 

 

7. İlmî: Çalışmamıza konu olan İlmî Mehmed Dede Bağdatlıdır. Üç dilde 

şiirleri bulunmaktadır. 1020/1611 tarihinde vefat etmiştir.47 

8. İlmî: (Şeyh Seyyid Abdürrezzak) Erzurum Nakîbü'l-Eşrâfı Şeyh Mehmed 

Efendi'nin oğludur. Gedâyî-zâde ismiyle tanınır. 1258/1843 tarihinde Erzurum’da 

doğmuş 1335/1907 tarihinde vefat etmiştir. 

 

9. İlmî: Edirnelidir. Arap-zâde Şeyh İlmî ismi ile bilinir. Arap Halil 

Efendi’nin oğludur. Vefatı 1120/1717 tarihindedir. 

 

10. İlmî: Konyalıdır. Şam Mevlevîhanesi şeyhidir. 932 /1517 tarihinde 

vefat etmiştir. 

 

11. İlmî: Şair Sabri Mehmed'in babasıdır. Vefatı 1008/1599 tarihlidir. 

 

12. İlmî: Üsküdarlıdır. “Üsküdarlı İlmî” olarak tanınır. Müderrislik ve imamlık

yapmıştır. 1091/1680 tarihinde doğmuş, 1123/1731 tarihinde vefat etmiştir. 

 

13. İlmî: İlmî Çelebi ismiyle bilinmektedir. Diyarbakırlıdır. 1190/1776  

tarihinde vefat etmiştir. 

 
47 Çalışmamızın bundan sonraki kısmında hayatı, eserleri ve kişiliği hakkında daha detaylı bilgilere 
verilecektir. 
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14. İlmî: Asıl adı Me'mûn olup Me'mûn Bey olarak bilinmektedir. Bağdatlıdır. 

Divan katipliği yapmıştır. 

 

15. İlmî: Hayatı hakkında memleketi ve bir beytinin dışında bir bilgiye 

ulaşamadığımız bu kişi hakkında Tuhfe-i Naili’de “Hersekzâde İlmî Bey” şeklinde 

zikredilmektedir.Bunun dışında bir de beytine yer verilmiştir. 

 

16. İlmî: Selanikli ve Mevlevidir. 

 

17. İlmî: Asıl adı Ali’dir. Süleymaniyeli Muallim Abdülbaki Fânî 

Efendi'nin oğludur. 1395/1878 tarihinde doğmuştur 

 

18. İlmî: Maraşlıdır. Çelebizade Ali Efendi olarak bilinmektedir. Ahmed 

Efendi’nin oğludur. 1809 tarihinde hayatta olduğunu kaynaklar ifade etmektedir.48 

19. İlmî: (ö.1031/1621) Çorlu’da doğdu. Asıl adı Kasım’dır. Öğrenimini 

tamamladıktan sonra kadı oldu. Çorluda öldü. Özellikle tarih düşürmede ustadır. 

 

20. İlmî: Ayânî-zâde  sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayıp kadı oldu. 

Ömrünü Edirne ve Çirmen’de geçirdi. Vefat tarihi 1057/1647’dir.  

 

21. İlmî: Asıl adı Mehmet’tir. Sadık Efendi’den mülâzım olduktan sonra bir 

çok medresede müderrislik yapmıştır. 1134/1721-22 tarihinde vefat etmiştir. 

 

22. İlmî: Manisa’da doğmuştur. Aslı adı Tahir’dir. Öğrenimini 

tamamladıktan sonra kadı olmuştur. 

 

48 Mehmet Nail Tuman,a.g.e., s.697 
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B. İLMİMEHMED DEDE 

 

1. Hayatı

İlmî Dede hakkında ulaşabildiğimiz tüm kaynaklar onun Bağdatlı olduğu

konusunda birleşmektedir.49 Asıl adı Molla Hüseyin Ferahşâd’dır.50 Doğum tarihi ve 

ailesi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Küçük yaşlarda 

eğitim almaya başlayarak, başta Musul51 olmak üzere Irak’ın çeşitli yerlerinde 

eğitimini sürdürmüştür. İlmi Dede’nin hayatıyla ilgili bilgilerin yer aldığı 

kaynaklarda eğitimi ile ilgili bilgilerin verildiği bölümlere kadar nereli olduğu

dışında herhangi bir bilgiye rastlayamadık.

Mısır ve Irak’ta eğitimini tamamlayan İlmî, daha sonra İstanbul’a gelmiştir. 

İstanbul’a gelmeden önce verdiği ilmi derslerle şöhret bulmuştur. İstanbul’da Fatih 

Cami’nde müderrislik yapmış ve geniş çevrelerde kabul görmüştür. Semâhâne-i 

Edeb adlı eserde onun Kahire’ye gitmesine sebep olarak, okuttuğu öğrencilerinden 

birinin Kahire’ye kadı olarak gitmesinin ve giderken de beraberinde hocası İlmî 

Dede’yi de götürdüğü ifade edilmektedir.52 Mısır-Kahire’de niyâbetlik yani kadı

vekilliği görevinde bulunmuştur.  

 

Kahire’deki niyâbetlik görevinin akabinde Hacc’a gidip hac vazifesini yerine 

getirmiş daha sonra da dönüşünde Şam’da Kartal Dâlî Dede’ye intisab etmiştir. 

Kartal Dâlî Dede’ye önce mürid olan İlmî Dede daha sonra onun ölümüyle şeyh 

olmuştur. İlmî Dede Şam’da bir müddet durduktan sonra o dönemlerde tanıştığı 

Bağdatlı Rûhî, Samtî ve Ünsî gibi şairlerle birlikte İran ve Irak’a seyahatler 

 
49 Esrar Dede, ‘Tezkire-i Su'arâ-i Mevlevivve’, Haz. İlhan GENÇ, Ankara 2000,s. 347; Ali Enver, 
‘Semâhâne-i Edeb’, İstanbul  1309, s.106-108; Bursalı Mehmed Tahir, ‘Osmanlı Müellifleri’, İstanbul 
1333, s. 117; M. Nail TUMAN, a.g.e., s. 695; İPEKTEN, Haluk, İPEKTEN, H., Mustafa İSEN, Recep 
TOPARLI, Naci OKÇU, Turgut KARABEY,a.g.e., s. 227;  Mustafa İSEN, ‘Edebiyat Tarihimizde 
Bağdat’ Ötelerden Bir Ses,  Ankara 1997, s.119  
50 Mustafa İSEN, a.g.e., s.119 
51 Ali Enver, a.g.e, s.156  
52 Ali Enver, a.g.e, s.156 
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etmiştir.53 Esrar Dede tezkiresinde, o dönemde Şam ve Halep’te gerek devrin şartları

gerekse itikadi inanışları sebebiyle pekçok alim ve şairin katledilmesine karşın

isimleri geçen şairlerle beraber İlmî Dede’nin herhangi bir zarar görmemesini hatta   

korunmasını Mevlevi olmasına bağlamaktadır.54 

Şam’da 1020/1611 yılında Şam’da vefat etmiş ve Şeyhi Kartal Dâlî Dede’nin 

yanına gömülmüştür.  

 

2. Edebi Kişiliği

Kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla İlmî Dede’nin üç dilde (elsine-i selâse) 

şiirleri olup Arapça ve Farsça bir çok eseri, bununla birlikte bir de divanı vardır. İlmî 

Dede’nin müretteb Divanı hakkında Esrar Dede, aşk ve ilimlerle donatılmış bir eser 

olarak bahseder.55 Ali Enver de eserinde İlmî Dede’nin şiirlerini “üstâdâne” olarak 

nitelendirir.56 

Divanındaki eserlere bakıldığı zaman üç dilde de şiirlerinin olduğunu

görmekteyiz. Bu da şairin devrin ilimlerini öğrenip bu dillere vakıf olması ile izah 

edilebilir. Bazı araştırmacılar İlmî Dede’nin şiirlerini Baki gibi devrin ünlü 

şairlerinin bir takipçisi ve kendisini de ikinci sınıf bir şair olarak 

nitelendirmektedir.57 

Çalışmamıza konu olmuş Cezîre-i Mesnevî Şerhi adlı eseri nesirle yazılmıştır. 

Bu eserde orta nesir diyebileceğimiz nesir özellikleri görülmektedir. Yer yer sanatlı

ifadelerle birlikte halkın anlayabileceği basit kurulmuş cümle yapıları da

görülmektedir. Bununla beraber Farsça’ya da hakim olduğu anlaşılmaktadır. 

 

53 Esrar Dede, a.g.e., s.348 
54 Esrar Dede, a.g.e., s.348 
55 Esrar Dede, a.g.e., s.348 
56 Ali Enver, a.g.e., s. 157 
57 Serhat Oğuz 2002  “İlmî Dede Hayatı Sanatı ve Divanı İnceleme ve Tenkitli Metin”, 
(Yayınlanmamış Tez), Ankara: Gazi Üniversitesi  
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Eserlerine baktığımız zaman eserlerinin halkı aydınlatmak amacıyla yazılmış 

olduğunu görürüz. Bunlardan yola çıkarak kendisinin de dini hassasiyeti olan alim ve 

mutasavvıf bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

 

3. Eserleri 

 

a. İman ve İslam Risalesi 

Hz. Muhammed'in hadislerinden hareketle imani meselelerden bahseden 165 

yapraktan oluşmuş bir eserdir. Eserde kullanılan hadislerin künyeleri belirtilmemiştir. 

Tespitlerimize göre Süleymaniye Kütüphanesi Darü'l-Mesnevî bölümünde 258 

numarasıyla kayıtlı yazma bir nüshası bulunmaktadır.  

b. RisâIe-i Fi’I-Fıkh 

Fıkhî bir eserdir. 49 sayfadır. Bir nüshası vardır. Talik hatla yazılmıştır. 

Süleymaniye Kütüphanesinde Uşşâki Tekkesi bölümünde 15 numarada kayıtlıdır. 

c. EI-Nazm-ı Fi- 'İlme'l-Akâid58 

Manzum bir akâid kitabıdır. Bu eser Süleymaniye Kütüphanesi İzmir 

bölümünde 530 numarayla kayıtlıdır. Kataloglara yanlışlıkla Divân-ı 'İlmî adıyla 

kaydedilmiştir. Eser 56 sayfadır ve nesih hatla yazılmıştır. 

d. Tefsîrü'l-Sûreti'l-Fâtiha 

Fatiha suresinin kısa bir tefsiri olup 5 yapraktan oluşan bir eserdir. Eserin tek 

yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Uşşaki Tekkesi bölümünde 16 numarada 

kayıtlıdır. Talik hatla yazılmıştır. 

58 Serhat Oğuz, a.g.t. 
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e. Tercüme-i Ferâiz-i Sîrâciye 

Bir fıkıh kitabıdır. Eserin tek yazma nüshası 142 sayfa olup Lala İsmail Efendi 

bölümünde 688 numarada kayıtlıdır. Eser talik hatla yazılmıştır.  

f. Ferâiz Manzumesi  

Bir fıkıh kitabıdır. Eserin sayfa sayısı nüshalara göre farklılık arz eder. Tespit 

edilen beş nüshası vardır. Eserin tüm yazma nüshaları Süleymaniye 

Kütüphanesi’ndedir. 

 

Bölüm Kayıt Numarası

Esad Efendi         3675 

Reşid Paşa 291, 281

Kılıç Ali Paşa 454

Serez 3938 

g. Dîvân-ı İlmî 

Eserin tek nüshası vardır.  Süleymaniye Kütüphanesi’nin Halet Efendi 

bölümünde 166 numarayla   kayıtlıdır.   Eserin      müstensihi   belli   değildir.   Talik  

hatla yazılmıştır. 

h. Şerh-i Cezîre-i Mesnevî 59 

“İlmî Dede’nin  16. yüzyıl Mevlevî şeyhlerinden olan Yusuf Sîne-çâk’ın

Cezîre-i Mesnevî adlı eserine yaptığı şerhtir. Sonuç olarak elimizdeki özel 

 
59 Bu esere ve nüshaları hakkında daha sonraki bölümde daha ayrıntılı bilgi verilecektir.  
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koleksiyondaki eser ve kütüphanelerdeki nüshalar ile birlikte 26 nüshanın

varlığından söz edebiliriz. 

C. ESERİN TANITILMASI 

 

1. Eserin Adı

İlmî Dede’nin eserinin tam adı Lemaât-ı Bahri’l-Manevî Şerh-i Cezîre-i 

Mesnevî’dir. Elimizdeki nüshada ise eserin adı “Cezîre-i Mesnevî Şerhi” olarak 

belirtilmektedir. Eserin dibacesinde şârih şerh ettiği eserin adının “Cezîre-i Mesnevî” 

olduğunu belirtir. Eserin adı metinde şu şekilde ifade edilmektedir: 

 

(2 a) MevlÀnÀ Yÿsuf Síne-çÀk nevverallÀhÿ merúadehu bu baór-ı bí-pÀyÀn 

Mesneví-i MÀènevíden ki cihÀt-ı sitte gibi şeş defter-i pür-gevherdür. Bu şeş defter-i 

mücellîdden üç yüz altmış èadet miúdÀrı beyit ki her bir beyit bir şehir nice şehir bir 

iklimdür. İntióÀb idüp nÀm-ı şerífine Cezíre-i Meåneví buyurmış idi. 

 

2. Eserin Yazılış Sebebi2. Eserin Yazılış Sebebi2. Eserin Yazılış Sebebi2. Eserin Yazılış Sebebi  

Eserin dibâcesinde besmele ve hamdeleden sonra eserin sebeb-i telîfi yer 

almaktadır. Burada Mesnevî-i Şerîf’in kâmil bir mürşit olduğunu ve mana sûretini 

kapladığını, Rabbanî kelimeler olarak manaların dalgalı denizi ve ilhamlarının

keşfine sebep olduğunu  söyleyerek Mesnevî’yi över. 

 

Bundan sonra Cezîre-i Mesnevî’nin ilk oluşum süreci anlatır. Burada ifade 

edilenlere göre; bu derleme kitabın Yusuf Sîne-çâk tarafından, Mesnevî’nin 6 

cildinden  360 beyti alınmak suretiyle hazırlandığından ve bu eserin de isminin 

Cezîre-i Mesnevî olduğundan bahsetmiştir. İlmî Dede bu eseri Mevlevî tekkesindeki 

bazı müritlerin kendisinden istemesiyle vücuda getirdiğini ifade eder. Bu eseri Yusuf 

Sîne-çâk’ın eserine bağlı kalarak bir miktar Türkçe ile şerh edilmesinin kendisinden 
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istendiğini, eserin Farsça bilmeyenlere, Hz. Mevlana’nın yoluna intisap ederek 

nasiplenmeleri amacıyla yazdığını ifade etmiştir. Metinde eseri yazma gayesini şu

şekilde ifade etmektedir: 

 

(2 a-b)...mürídÀn-ı ÀsitÀn-ı haøretden vü muèteúidÀn-ı óÀnkÀh-ı èizzetden 

bir õÀt-ı şeríf-i èÀlíşÀn dürretü’t-tÀc-ı Àl-i èOåmÀníden bu bende-i óaúír-i 

mukabbíle dervíş èİlmí-i bí-dile teklíf buyurup bu Cezíre-i Meåneví-i Maèneví 

bir miúdÀr Türkí lisÀnla şerh ü imlÀ olsun ki zebÀn-ı FÀrisíden bí-behre olanlar 

bir nÀãíb aòõ idüb ãafÀ-yı úalbe ve inşirÀó-ı ãadre irüp Óaøret-i MevlÀnÀ 

sülÿkundan beóre-mend olsunlar deyu ilóÀh olınmaàın bu faúír daòí sulùÀn 

cÀnibinden istimdÀd ùaleb olunup ne vürÿd olunur ise èinayet bulup küstÀòÀne 

taóríre şüruè olunup faøl-ı Óaúúdan istièÀnet teysír taleb olundı.

3. Eserin Telif ve İstinsah Tarihi:  

Eser uzun emekler sonucunda 979/1571 yılında nesir olarak şerh 

edilmiştir.60 Eserin telif tarihi 979/1571 olmasına rağmen elimizdeki nüshanın

istinsah tarihi olarak 1157/1745 yılı verilmektedir. 

Temmel kitÀb bi èavni’llÀhu’l-mülki’l-èazízü’l-vehhÀb. Fi’l yevmi’t-tÀsiè min 

rabíèu’l-Àòir bí senetü sebèÀ ve òamsín ve mie ve elf.61 

60 Güleç, a.g.m., s. 164 
61 Melik, Aziz ve Vehhab olan Allah’ın yardımıyla,1157 yılında Rebiulevvel ayının dokuzuncu günü 
kitap tamam oldu. 
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4. Eserin Nüshaları4. Eserin Nüshaları4. Eserin Nüshaları4. Eserin Nüshaları

Çalışmamıza konu olan eser İlmî Dede’nin  16. yüzyıl Mevlevî şeyhlerinden 

olan Yusuf Sîne-çâk’ın Cezîre-i Mesnevî adlı eserine yaptığı şerhtir. Yusuf Sine-

çâk, Cezîre adlı eserini, özellikle Mevlevîliğe giren dervişlerin okuması için 

yazmıştır. Cezîre'deki konu başlıklarına bakıldığında fark edileceği üzere tamamen bir 

dervişin dikkat etmesi ve bilmesi gereken öncelikli konular yer almaktadır. İlmî 

Dede tarafından yapılan bu şerhin tespitlerimize göre Türkiye’deki kütüphanelerde 

yaprak sayıları birbirinden farklı yirmi beş nüshası ile birlikte bir de bu nüshalar 

içinde bilinmeyip tespit edemediğimiz, şahıslara has kütüphanelerde de nüshaları

olduğu düşünülebilir. Bizim elimizdeki nüsha işte bu şekilde bir nüsha olup Şefik 

Can’ın şahsi  kütüphanesinden Fatih Üniversitesi’ne bağış yapması sebebiyle 

oradan ulaşabildiğimiz bir nüshadır. Sonuç olarak kütüphanelerdeki nüshalar ile 

birlikte 26 nüshanın varlığından söz edebiliriz. Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki 

nüshalar şunlardır: 

Kayıt Numarası Bölüm 

Düğümlü Baba 263 

Fatih  4529 

H. Hayri-Abd. Efendi 22 

Hacı Mahmud Efendi 2531, 2598, 2846, 2639, 2526 

Halet Efendi 28 

Nafiz Paşa 525, 527 

Pertev Paşa 619

Darü'l Mesnevî 189 

Mihrişah Sultan 232 

Musalla Medrese 2029 

Tahir Ağa Tekke 697 

Zühdü Bey 545 

Eserin Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki nüshaları dışında yer alan diğer nüshaları

da şunlardır: 

Ali Emîrî Edeb.(Millet Kütüphanesi) 160 
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Ali Emiri Sry. (Millet Kütüphanesi) 1327 

Mevlana  2092, 2093 

Afyon Gedik Kütüphanesi 18222, 18223 

 Burdur İl Halk Kütüphanesi            174-01 

 İstanbul Merkez Kütüphanesi       2334 

Fatih Üniversitesi Kütüphanesi(Şefik Can Kitaplığı) 38797

Eserin kütüphanelerdeki nüshalarının bu kadar çok olması eserin çok 

beğenildiğini ve okunduğunu göstermektedir.  

5.Çeviride Esas Aldığımız Nüshanın Özellikleri 

Çeviride esas aldığımız nüsha kütüphanelerde kayıtlı olmayan, ancak Şefik 

Can’ın özel koleksiyonunda bulunan bir nüshadır.Bu nüsha şuanda  Fatih Üniversitesi 

Kütüphanesinde  Şefik Can  Kitaplığı’nda  38797 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. 

 

Elimizdeki eser talik yazı ile yazılmış olup kahverengi deri cilt içerisindedir. 

Zencirekli ve sayfaları kırmızı cedvellidir. Eserin fiziksel özellikleri ise şöyledir: 

Eser 91 yaprak, 19 satır ve 22 cm.’den oluşmaktadır. 

 

Gördüğümüz  nüshalar arasında hem büyük farklılık olmaması, hem çok 

okunaklı bir talik yazı ile yazılması, hem de silik birkaç yer dışında eserde fiziksel 

yıpranmanın çok olmaması bu nüshayı seçmemize neden oldu.  

Eserin yaprakları, transkripsiyonunun yapıldığı metinde parantez içinde 

verilmiştir. Metin içinde geçen ayetlerin yeri tespit edilmiş, tercümesi ile birlikte 

dipnotta belirtilmiştir. Bunun dışında metinde geçen hadislerin yer aldığı kaynaklar 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Kaynağı tespit edilemeyen hadislerle birlikte metinde 

geçen Türkçe dışındaki diğer ifadelerin ise tercümeleri yapılmakla iktifa edilmiştir. 
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Eserde bol miktarda müstensih hatalarının olduğunu tespit ettik. Bu tür 

hataları düzeltirken eklediğimiz ya da düzelttiğimiz kısımları parantez içinde 

gösterdik ve dipnotta gerekli açıklamaları yaptık. 

.

D. DÎVÂN METNİNİN YENİ HARFLERE AKTARILMASINDA 

İZLENEN YOL 

 

1. Bu tür bilimsel çalışmalarda uygulana gelen transkripsiyon sistemi 

kullanılmıştır. Buna göre Arap-Fars alfabesinde bulunup da yeni Türk alfabesinde 

bulunmayan harfler şöyle gösterilmiştir: 

 

Hemze: ’ 

Peltek Se: s

Kalın Ha: h 

Hı: h

Peltek Ze: z

Sad:  s 

Dad:  ż

Ayn:  è

Ğayn:  ġ

Kalın Kaf: k 

Nazal Nun: ñ 

 

2. Arapça ve Farsçadaki uzun ünlülerin okunuşunda örnek: 

“ā”, “ī”, “ū” şekilleri kulllanılmıştır. 

3. Farsça Vāv-ı ma‘dūle -v- biçiminde gösterilmiştir. 

4. Farsça edat ve ön ekleri eklendikleri kelimelerden kısa çizgi (-) ile ayrı

yazılmıştır. 

Örnek: der-āġūş, nā-tamām gibi. 

5. Yapım ekleri işlevini gören Farsça ekler, sonuna geldikleri kelimeden 

çizgi (-) ile ayrılmıştır. 
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Örnek: dīv-āsā, bih-ter, dīvān-çe, gül-zār, sitem-kār, mey-kede, hüner-ver 

perî-veş gibi. 

6. Arapça’da Allāh kelimesinin muzafun ileyh olduğu durumlarda “lam”lar 

işaretle ayrılmamıştır.  

Örnek: Abdu’llāh, Beytu’llāh gibi. 

7. Bilindiği gibi Farsça isim ve sıfat tamlamalarında ilk kelimeden sonraki 

kesrenin atılması ve iki öğenin ters çevrilmesi yoluyla da birleşik isim ve sıfat haline 

gelebilmektedir. Yazımda bu durumdaki birleşik kelimelerin arasına çizgi 

konulmuştur. 

Örnek: Mihnet-hāne, şikāyet-nāme gibi. 

8. Herhangi bir sebepten dolayı okunamayan veya şair tarafından boş

bırakılan kelime ve ifadeler sıra noktalarla (.......) gösterilmiştir. 

9. Farsça ikili tekrarların yazımında, tekrarlanan kelimeler arasındaki ek veya 

edatlar kısa çizgi arasında yazılmıştır. 

Örnek: ser-ā-ser, rū-be-rū gibi. 

10. Çeviriyazı sırasında ‘ayş-‘ıyş, ‘aşķ-‘ışķ, ‘ayār-‘ıyār gibi her iki şekilde de 

okunması mümkün olan kelimelerin okunuşunda kesin bir tavır gösterilerek bütün 

metinde tek şekil yazılmıştır. 

11. En çok geçen ve farklı yazımları olan bazı kelime ve eklerde tercih edilen 

şekiller: 

Yazım Şekiller  Tercihimiz 

Eyle&iyle-   eyle- 

Etmek&itmek   itmek 

 

12. “Ve” bağlaçlarında genel bir temayül olmadığı için cümle başlarında “ve” 

olarak aldık. Cümle içinde ise duruma göre “ve” “u”, “vü” şekilleri seçildi. 
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II. BÖLÜM 

 

A. ESERİN DİLİ

B. ESERDE TAKİP EDİLEN METOD VE ÜSLUP 

C. MUHTEVA 

 



36

II. BÖLÜM 
 

A. ESERİN DİLİ

Eserin dili hakkında bir sonuca varmadan önce onun yazıldığı devirdeki 

edebi dilin  durumuna göz atmak gerekmektedir. 

15. yüzyılın ilk yarısında 2. Murad’ın Edirne Sarayı bir edebiyat meclisi ve 

bir ilim akademisi gibidir. Çelebi Mehmed devrinden başlayıp 2. Murad devrine 

kadar padişahların emriyle eserler Türkçe’ye çevrilmiş ve sadeleştirilmiştir. 

.

13., 14. ve 15. yüzyıllarda kullanılan Eski Oğuz Türkçesi, siyasi olarak 

Anadolu Selçukluları’nın son dönemini, beylikler devrini, Karakoyunlu ve   

Akkoyunlu Devletlerini; Osmanlıların ilk iki asrını içine almaktaydı. 16. yüzyılda 

Osmanlı Türkçesi denilen dönem başlar. Osmanlı’nın hâkim olduğu bütün sahalarda 

edebî dil olarak kullanılır ve 20. yüzyıl başlarında Genç Kalemler hareketinin 

yarattığı terkipsiz Türkçe’yle sona erer.62 

Eski Oğuz Türkçesi’nin dil özelliklerinin hemen hemen tamamı Osmanlı

Türkçesi’nin başlarında da devam eder. Osmanlı Türkçesi’nin ilk asırları Eski Oğuz

Türkçesi’yle son asırları Günümüz Türkiye Türkçesi’yle aynıdır. 16. asrın sonlarıyla 

18. asrın başları arasındaki dönem ise bu ikisi arasında bir geçiş sürecinin yaşandığı 

dönemdir. 

 

Osmanlı Türkçesi’ni kendinden önceki ve sonraki dönemlerden ayıran asıl

ölçüt ise dilin dış yapısı ve bu yapının etkilediği söz dizimidir. Osmanlı yazı dilinin 

birçok örneği, halk diline girmeyen yabancı unsurlarla doludur.63 

62 Ahmet B. Ercilasun, Türk Dili Tarihi, Ankara 2004, s. 461   
63 Ahmet B. Ercilasun, a.g.e., s.462 
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İncelediğimiz Şerh-i Cezîre-i Mesnevî adlı eser, geniş halk kitlelerinin 

istifadesi amacı ile hazırlanmış bir eserdir. Eser devrine göre oldukça sade bir dille 

yazılmıştır. 

 

Şerh-i Cezîre-i Mesnevî, metin kuruluşu bakımından basit yapılı bir eserdir. 

Edebi eserlerdeki Türkçe cümle yapısına uygun kurallı cümleleri genellikle 

metnimizde de görmekteyiz. Ancak bununla beraber az da olsa konuşma dilinin 

söyleyiş biçimlerini ihtiva eden devrik yapılı cümlelere de metnimizde 

rastlamaktayız. Unsurların dizilişi bakımdan devrik yapıyı aksettiren birkaç örnek şu

şekildedir:  

“Bizim òilúatimiz yaèni bir olmamızı kendi ãÿreti üzere  eyledi Óaúú.” (12 a) 

“Getüreler èarş ditrer günÀhlaruñ iñledüsinden” (28 b) 

 

Ayrıca İlmî Dede Bağdat çevresinde yaşadığı için bulunduğu bölgenin lehçe 

özelliklerine (Doğu Türkçesi) de rastlamak mümkündür. Mesela “–rek”, “-rak” 

ekleri, ulı-rekdür(83 b), Muókem-rek(28 b), görici-rekdür.(60 b) 

İrgür- (1b): eriştir-, eyt-(40 a): söyle-, vb kelimeler. 

 

1. Ses Özellikleri 

 

Eski Oğuz Türkçesi’nin en önemli ses özelliği, küçük ünlü uyumunun 

mevcut olmayışı olup, bu özellik 16. yüzyıla kadar devam eder.  

 

Metnimizde geçen: “Başum, başuñ, başuñuz, gözsiz, gözi, gördi” gibi 

örnekler bütün bu türden çekimler için söz konusudur. 18. yüzyıla kadar kullanılan 

başum, başuñ, gözi, gördi gibi kelimler, 18. yüzyıldan sonra “başım, başın, gözü, 

gördü” şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. 

 

Eserde yaygın olarak geçen “deñiz, göñül, beñzedi”, 2. tekil şahıs eki ve ilgi 

eki alan “alduñ, başuñ, bunlaruñ” gibi kelimelerde kullanılan damak n’si (ñ) de bu 

dönem Türkçesinin önemli bir ses özelliğidir. Bu özellik de Osmanlı Türkçesi 



38

döneminde devam etmiş; 17. yüzyılda yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır. 18. 

yüzyıl ortalarında ise İstanbul Türkçesinde artık (ñ) kullanılmamıştır. 

2. Biçim Özellikleri 

 

Eserimiz 16. yüzyıl sonunda kaleme alınmıştır. Bu dönemde ve dolayısıyla 

incelediğimiz eserdeki eklerin o dönemdeki ve sonraki asırlarda olan değişimini 

bilmek gerekir. Ahmet B. Ercilasun eserinde bu dönemdeki biçim özelliklerini şu

şekilde belirtmektedir: 64 

1. Teklik 1. şahıs ekinin “v”li biçimleri ortadan kalkmıştır. 17. yüzyılda “ın”lı

biçim de ortadan kalkmıştır. Sadece “-Am ve -Um”lu biçimler kullanılmıştır; 

aluram, alurum gibi, daha sonra bu kelimeler alırım olarak değişmiştir. “–Am” arkaik 

bir biçim olarak 19. yüzyıla dek ulaşır. 

2. Çokluk 1. şahıs eki “-vuz” 16. yüzyılda da sürer; sonra yerini “–k”ye 

bırakır: “alsak”. 

3. Çokluk 2. şahıs eki olan “–sız” 18. asırda azalır, yerini “–sınız”a bırakır: 

alırsınız.  

4. Gelecek zaman eki “–Isar” 16. yüzyılda görülür, 17.yüzyıl ortalarından 

sonra yerini “–acak”a bırakır. 

5. Şimdiki zaman eki “–yor” Osmanlı Türkçesi içinde ortaya çıkar: “alayor” 

kelimesi 19. yüzyılda  ortadaki ünlünün daralmasıyla: “alıyor” şekline girer. 

6. Birinci şahıslardaki olumsuz geniş zaman eki “-maz” 19. yüzyıla dek 

devam eder. 

7. İstek eki “-A” Osmanlı Türkçesi döneminde kullanılır; 19. yüzyılda iyice 

seyrekleşir. 

8. “-durur”un bildirme eki olarak kullanılması 15. yüzyıldan itibaren 

seyrekleşmiş, 17. yüzyılda kaybolmuştur. 

 
64 Ahmet B. Ercilasun, a.g.e., s.463 
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9. “-madın” zarf fiil eki 6. yüzyıldan itibaren yerini “-madan”a bırakmıştır. “-

ıcak ve –gaç” zarf fiil ekleri gittikçe seyrekleşerek 19. yüzyıda arkaik hâle gelir. 

Buna karşılık “-mağla, -mağın gibi bağlayıcı şekiller yaygınlaşır. 

10. “-uban” zarf fiil eki de Osmanlı Türkçesi içinde gittikçe seyrekleşir. 

11. “-gıl” pekiştirme eki de aynı şekilde seyrekleşerek devam eder; 19. 

yüzyılda arkaik bir şekil alır. 

 

3. Eserdeki Yabancı Unsurlar ve Arkaik Kelimeler 

 

Eser dini-tasavvufi bir konuyu ihtiva ettiği için haliyle, Arapça ve Farsça 

kelimelere geniş yer verilmiştir. Eser Mesnevî’nin şerhi olduğu için de orijinal 

eserdeki Arapça ve Farsça tamlamalar da olduğu gibi kullanılmıştır. Eserde 

kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerin bazıları şunlardır: 

“ãultÀn, pír, azíz,  şÀmil, mücellÀ, kÀmíl, manãÿr, muèÀrıø, murÀd,èÀlem, 

óaøret, muòallid, mazóÀr, cemèiyyet, şeró”. 

 

Bununla beraber eserimizde dikkati çeken bir diğer hususta çok sayıda Eski 

Anadolu Türkçesi’ne ait arkaik kelimelerin mevcudiyetidir. Bunlardan bir kısmı

aşağıda verilmiştir.  

Ancılayın(19 b): onun gibi 

Úulaàuz(35 a): kılavuz rehber 

Birle (36 b) : ile 

Ugurlayup(41 a): çalmak gizlemek 

Aàu (39 b): zehir 

ir-iş (2 a): ulaş-

şom(42 a): uğursuz 

Tengri(40 a): Tanrı, İlah  

peşímÀnlıú (28 b): pişmanlık

buyur- (2 a): söyle- 
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gözsüz (40 a):kör 

eyt-(40 a): söyle- 

otlaú: (76 a): çayır, mera 

úarañulıà(61 a): karanlık

yoà: (19 b): yok 

ãınuú (29 a):  kırık

nice (2 a) : çok,  fazla 

var-(2 b): ulaş-

ùolab (29 b):dolap 

oluben (5 b): olup 

eyü (5a): iyi 

Úarındaş (6a): kardeş

Ùaàınıú: (19 a): dağınık, karışık

Berü (6a) :buraya 

İçerü (10 a): içeri 

Ùudaà(60 b):  dudak 

ãaàışları (19 a) :  sayı

Yeg (8 a): iyi 

Şol (11 b): bu, o 

ãovuú (10 b): soğuk

ùuùuàın(60 b): perde 

dükeli : (12 a): hepimiz 

úat: (13 b): huzur 

yarlıàan-(27 b): günahı bağışlanmak 

Niteki (13b): gibi, benzeri, nasıl ki

Od (16 b): ateş

Kendüzi (21 b): kendisi 

Andan ötüri (14 a): dolayı, o sebepten 
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Tış (26b): dış 

Mince  (14b) : binlerce 

Uãanıúlık (24 b): gevşeklik,tembellik, gafillik 

Yırağ (21 b) : uzak 

ãuvar-(27 a): sula- 

düpdüz: (21 b) :baştan başa,tamamıyla,dümdüz 

iñledüsi (28 b): inlemesi 

 

Ünlü Değişmeleri65 

Türkçe'de gerek kelime köklerinde gerekse eklerdeki ünlüler çeşitli 

sebeplerle değişmektedirler. Ancak bu değişikliklerin hangi sebeplere dayandığı 

tanm olarak açıklığa kavuşmamıştır. 

i < e değişmesi: Eskiden beri Türkçe'de çok yönlü ( i < e, e < i } 

değişmelerinin olması, bu meselenin kesin olarak ispatını güçlendirmiştir. Bu türlü 

çok yönlü değişiklikler yalnızca eski devrelere ait değildir. 

Bazı kelimelerde ise Eski Türkçe devresinde "e" olan ses "i" şeklinde 

gelişme göstermiştir. ( imdi < emti, nice < nece, nite < nete vb...) 

Bugün "c" şeklinde telaffuz edilen pek çok kelime Eski Anadolu Türkçesi 

devresinde hep "i" tarafındadır. 

i < e değişmesine metinde geçen örnekler 

irgür-(1b) , di-(3b), gice(6a) 

65 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul 1995, s.92 
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Ünsüz Değişmeleri 

Eski Anadolu Türkçesi'nin bugünkü yazı dilimizden ayrılan en önemli yönü 

bünyesinde "n" damak ünsüzü ile sızıcı bir gırtlak ünsüzü olan "h" ünsüzünü 

bulundurmasıdır. 

t <d değişmesi: Eski Türkçe'de kalın ve ince sıradan bütün kelimelerin 

başında t/d ayırımı yapılmadan hep "t"li şekiller bulunmaktaydı. Eski Anadolu 

Türkçesi'nde ise "t"yi devam ettirme veya "d"ye dönüştürme bakımından karışık bir 

durum kendini göstermektedir. Bu karışıklık yüzyıldan yüzyıla ve eserden esere göre 

farklılıklar göstermekle birlikte, daha ziyade ince sıradan kelimelerin başındaki "t"ler 

"d"ye dönüşürken, kalın sıradan kelimelerdeki "t"ler daha çok korunmuştur 

 

Eserimizdeki örnekler: toptolu (11 b), tağınıklık (19 a) ,tolap (29 a) 

Ditre-(28 b), dut-(17 a) 

k < h değişmesi: Türkçe kelimelerde iç ve son ses durumundaki k<h 

değişikliği ise Eski Anadolu Türkçesi'nde geniş ölçüde görülen bir değişikliktir. 

Ancak"k"lı ve "h"lı şekillerin yan yana ve karışık olarak kullanımları hadisenin 

düzenli olmadığını göstermektedir. 

örnek: uyòu (13 a), Yoòsa (19 a) 

g<v değişmesi: Tek heceli kelimelerin son sesleri ile birden fazla heceli 

kelimelerin iç seslerindeki ğ/g ünsüzleri korunmuştur. Büyük kısmı bugün "y” 

şeklinde telaffuz edilen bu ğ/g'lerin Eski Anadolu Türkçe'sinde g ve y'ye dönüşüp 

dönüşmedikleri anlaşılmamaktadır. Bunlardan ancak yuvarlak ünlü yanında, 

bulunan bazılarında bir g<v değişikliği görülmektedir. 

örnek: sovuk (10 b)  , Úulaàuzsuz (35 a) 
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İsimlerİsimlerİsimlerİsimler  

Çokluk EkiÇokluk EkiÇokluk EkiÇokluk Eki::::-lar, -ler 

Çokluk ekinin her iki şekli de (—lar ,—ler) metnimizde yer almaktadır: 

muhalif oldular(20 b)    elçiler(46 b) 

Óaúúı müşÀhededürler.(22 a)   laúab eylediler(65 b) 

merdler(39 a)  

İyelik Ekleriİyelik Ekleriİyelik Ekleriİyelik Ekleri

Teklik 1. şahıs iyelik eki:-(u / ı) m

-m 

Ünlüyle biten isimlere getirilen ek, metnimizde şu şekilde geçmektedir: 

nefirem(4 b) 

nalemden(5 b) 

-um  

Metnimizde –um, -üm şekilleri de kullanılmıştır: 

ümmetüm(4 a) 

derunumdan(5 b) 

-ım

Ayrıca metnimizde, Eski Anadolu Türkçesi’nin yuvarlaklık temayülüne 

aykırı olarakdüz –ım ekini almış halde kullanılmıştır. 

 Èaşúım(4 b) 

Úalbim(6 a) 

Sÿretim(12 b) 

Merdkarım(38 a) 

Teklik 2. Şahıs İyelik Eki:-(ü/i) ñ 

Eserimizde – ñ  eki seyrek kullanılmıştır. 

gönlüñ (22 b) 
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-üñ eki: 

Ùalebüñ (36 a) 

Ateşüñ(54 b) 

Sözüñi(11 a) 

Bununla birlikte  -uñ eki de tespit edilmiştir. 

ServitÀnuñ(23 a) 

 

Teklik 3. Şahıs İyelik Eki: -(s) ı (n)  

gözi (14 a)   göñli (11 b) 

esirdür(14 b)   ãoóbeti (4 a) 

rÿóı vü bedeni (21 a)  hílesi (39 b) 

Çokluk 1.Tekil İyelik Eki: -ümüz, -umız, -ımuz, -imiz 

gicemiz (9 a) 

batınımız (9 a) 

ãuretimiz (12 a) 

cismimüz (12 a) 

yüzimüz (12 a) 

 

Çokluk 2. Şahıs Eki:-(u/ı) ñuz 

O devir yuvarlak uyumuna uymayan -(u/ı) ñiz  ekinin kullanılışı :

şeklüñiz (13 a) 

 

Çokluk 3. Şahıs İyelik eki: -ları(n) 

Ebedîleri (39 a) 

Ve bir de     –ler ekini almamış şekli  anlaruñ güni(9 b) 
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Hâl Ekleri

a) Yalın Hâli (nominatif): İsimlerin çekim eki almamış türemiş ve yalın

hallerine denir: SarÀy, ãÿret, oğlan, yüz, tevbe, meclis gibi. 

 

b) b) b)b) İlgi Hâli Eki (genitif, tamlayan eki): -nın, -nin, -nun, -nün, -ın, -in,        

-un,-ün 

EnbiyÀnuñ canuñı úaãdın ùutarlar.(15 a) 

Ey baòt anuñ kim kendü õÀtın añladı.(22 a) 

Andan ki yaruñ òilÀf-ı cins ola ve nÀdÀn ola(33 b) 

TÀ anun ki meşreb-i èÀlí-terdür.(49 b) 

ÁyÀzuñ ãıdú u istiúÀmetin kemÀliyle taókík idinmişdi.(69 a) 

Bilmediklerinüñ sebebi oldur ki(15 b) 

 

c) Yükleme Hâli Eki (akkuzatif): -ı, -i, -u, -ü, -nu, -nü 

Ol biri yedüginden òabÀået ve pelíd óÀãıl olur.(16 b) 

Yaèni ehl-i ôÀhir anları bilmezler ve sözlerin daòí añlamazlar.(18 b) 

İmtióÀnı taãarruf  itmek gibi bil.(50 a) 

DÀneyi az yi.(73 a) 

d) Yaklaşma Hâli Eki (datif): -a, -e, -ya, -ye 

Menzil-i necÀta yol bulmadı.(21 a) 

ÒudÀya dön tíz tíz secdeye gel.(50 b) 

Yaèni dünyÀ aòiret ehline óarÀmdur.(59 a) 

Nÿrdan àayrı Àdeme yiyecek yoú.(75 a) 

 

e) Bulunma Hâli Eki (locatif): -da, -de, -ta, -te 

lebi üstünde  èÀrif iseñ kilíd vardur.(11 b) 
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MaèÀní içinde ayrılıú ve yektÀlıú yoúdur.(20 b) 

Çünki peşímÀnlıúda iñledi.(28 b) 

èAşúuñ kendi düşmesinde yÀr yoúdur.(80 a) 

ZírÀ óaúíúatde  altı yüz biñ daòí birdür.(18 b) 

f) f) f)f) Ayrılma Hâli Eki (ablatif): -dan, dan, dan, dan, ----den, den, den, den, ----tan, tan, tan, tan, ----tentententen 

Gücüm yetmez ki kendimi nÿrdan farú eyleyim.(13 a) 

Gírü buncılayın iúlímden iúlíme gidüp tÀ şimdi gelüp èÀúil ü dÀnÀ olup 

tamam Àdem oldı.(21 b) 

Yaramaz yoldaşlardan eyü.(33 b) 

ÔÀhirÀ anlardan cefÀ görürsüñ.(51 a) 

 

g) Vasıta  Hâli Eki (instrumental): -la, -le, -yla, -yle, -lan, -birle, -layın,       

-cılayın, -leyin, -bile 

Ancaú kendü gümÀnıyla gördi.(5 b) 

MièrÀc gicesi ben Allahı baş göziyle gördüm.(6 a) 

Keşf ü ilhÀm sebebiyle yine hem ben yerim.(12 b) 

RiyÀøetle ve sülÿkla ve ceõebÀt ile ve èÀlem-i ervÀóa zirve-i melekÿta vü  

ceberÿta èubÿr itmişlerdür.(17 a) 

Lakin ancılayın mevcdür ki deryÀdan úalúup yaúín bulduúda cemÀd olup girü 

baóre rücÿè itmeyüp beşeriyyet libÀsın giyer.(19 b) 

Ey ol ki sencileyin bÀkí yoúdur.(9 a) 

Egerçi ben de sizcileyin beşerim.(12 b) 

 

h) Eşitlik Hâli (Ekvatif): -ca, -ce 

Eşitlik eki sahasını daraltınca onun yerine de yeni edatlar kullanılmaya 

başlanmıştır. Metnimizde bulunan eşitlik hâli görevini yapan edatlar şunlardır:  

Sÿsen gibi (11 b) susence
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Bu döneme ait olan , eşitlik hâli görevini yapan eklerden biri de “–cileyin”dir 

Egerçi bende sizcileyin beşerim.(12 b) 

 Ey cÀn ü dil ki sencileyin bÀkí yoúdur.(9 a) 

 

Bu ekle birlikte Türkiye Türkçesi’ndeki eşitlik hâli eki –ca, -ce, -ça, -çe ile 

aynı fonksiyonda olan “gibidür” edatı da kullanılmıştır. 

Gerçi sizin gibidür ãÿretim ammÀ Óaúúdan ilhÀm gelür.(12 b) 

 

-layın eki Günümüz Türkiye Türkçesi’nde isimden isim yapan eklerden biri 

olarak geçmektedir ama eskiden gibilik, eşitlik anlamındaki bir çekim ekidir. 

Lakin ancılayın mevcdür ki deryÀdan úalúup yaúín bulduúda cemÀd olup girü 

baóre rücÿè itmeyüp beşeriyyet libÀsın giyer.(19 b) 

 

Zaman EkleriZaman EkleriZaman EkleriZaman Ekleri

Görülen Geçmiş Zaman Eki (-dı, -di, -du, -dü) 

Dimezsin ki ben bu dünyÀya ne içün geldim?(58 b) 

Ve her birinde kendü derdimi şeró itmek diledüm.(5 b) 

Anuñçün şehvet Àteşine odun olduñ.(48 a) 

Ey baòt anuñ kim kendü õÀtın añladı.(22 a) 

 

Geniş Zaman Ekleri:-r, -ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür 

Ben o dem kim görürüm Óaúúı èayÀn her yerde.(7 b)  

ãÿretÀ òÿb-ı bí-naôír olursuñ.(24 a) 

 óayÀt virüp bitürmekde ve ÿlÀ ve ululatmaúda olursun.(27 a) 

Çün bir kimsenüñ maóallesi üzerinde olursan èaúıbet bir kimsenüñ hem sen 

yüzün görürsün.(32 a)  

Şefúati vü èinÀyeti südini bí-pervÀ olanlara az virür.(29 a)  
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Her iki dürlü arı bir maóalden yirler.(16 a) 

Ve bu ôÀhir òalúa úaçan meşhÿr olurlar.(18 b)  

Óaúúı setr itmişlerden olayın deyu buyururlar.(31 a) 

 

Geniş Zamanın Olumsuzluğu:::: ----maz, maz, maz, maz, ----mezmezmezmez 

TÀ bi’l-külliye ãÿretden geçme nice maènÀ èÀlemi yüz göstermez ve el 

virmez.(25 a) 

anlaruñ envÀè-ı àaybiyyelerin müşÀhede eylemezler.(15 a) 

ki óalú-ı RaómÀnda tefÀvüt görmezsin.(13 b) 

Niçün kendüñi fehm eylemezsün.(26 b) 

ölmeôden evvel ölüp viãÀliyle óayÀt-ı sermedíye irgürdi.(1 b) 

Eger tensiz cÀn görülmek müyesser olaydı bu èÀleme gelmege iótiyÀc 

olmazdı.(7 a) 

bÀùıl daèvÀ idüp bilmedügi yire òalúı daèvet itmezdi.(41 b) 

Pes imdi her biri el ile virmek olmaz.(42 b) 

 

Öğrenilen Geçmiş Zaman Ekleri: -mış, -miş, -muş, -müş

İntióÀb idüp nÀm-ı şerífine Cezíre-i Meåneví buyurmış idi.(2 a) 

ve kendiliginden aãlÀ eåer úalmayup Àlet-i Óaúú olmışdur.(2 b) 

èAşú Àteşidür ki nÀy içine düşmişdür.(8 b) 

Yaèni dilüñ müşterísi úulaúdur denilmişdi.(10 a) 

Óaúúı setr itmişlerden olayın deyu buyururlar.(31 a) 

Pes bir yolı ki sen híç görmemiş olasın.(35 a) 

Köy ne ola ne vÀãıl olmamış ola.(41 a) 

Nite ki Úur´an-ı èAôímde Óaøret-i Óaúú  óabíbine òaber virmişdür.(46 b) 

 

Gelecek Zaman Eki: -ıcak, -acak, -iser, -ısar 
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ÒarÀb u yebÀb u ãıúÀl-ı bí-Àb olup ol görinen leùÀfet ü rÿşenÀ vü óalÀvet bi’l-

külliye zÀyil olıcaú.(62 b) 

Öyle olsa şerh-i dil herkese ãıàacaú miúdÀrı ôuhÿr ider ki fehm itdigidür.(9 b) 

Sadece  bu döneme ait olan eklerden biri de —iser eki metnimizde 

geçmektedir. 

Baş çıúarup ãaórÀ-yı cÀnda cevelÀn u ãeyerÀn idiserdür.(32 b) 

 

Kipler :

Emir Kipi:-sin, -sın, -sun, -sün :3. tekil şahıslar için kullanılır. 

-sinler, -sınlar, -sünler, -sunlar :3. çoğul şahıslar için kullanılır. 

Aña aldanup maàrÿr olanlar bilsünler ki ödüncü çeküp alduúları vaút anlara 

úalacaú fÀ´ide ancaú óasret ü nedÀmetdür.(67 a) 

Pírden àayrı kimse üstÀd ü ser-leşker olmasın.(34 a) 

áÀfil olmañ.(64 a)    

AgÀh oluñ andan dileñ àayrıdan değil.(72 b) 

Nuúlimden ol nuúlimi nÿş idüñ ve benüm cismime ve ãÿretime 

aldanmañ.(12 b) 

Çün maènÀ úapusın urasın.(31 b) 

Yaèni sen ki Óaúúuñ rıøÀsını ve beúÀsını cidd ü cehdle ùaleb idesin.(31 b)  

Sen hemÀn ùaleb-i dürüst eyle.(32 a) 

Sen de ehl-i dillerüñ muóabbetini cÀnuñda dik.(36 a) 

 

Şart KipiŞart KipiŞart KipiŞart Kipi: ----se, se, se, se, ----sasasasa 

Eger bir úarınca SüleymÀnílik ùaleb eylese sen anuñ ùalebine sÿst sÿst naôar 

etme.(24b) 

Ol mertebeyi kendüye himmet iderse anuñ himmetine sÿst-i naôar idüp taóúír 

eyleme.(24 b) 
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Yaèni maènÀ úapusın urup Óaúúdan maènÀ ùaleb eylerseñ saña maèÀní 

úapusın öyle açarlar ki maèÀní baórine müstaàraú olursın.(31 b) 

èAcele eylersen èÀúıbet menzile irişür.(32 a) 

Eger tensiz cÀn görülmek müyesser olaydı bu èÀleme gelmege iótiyÀc 

olmazdı.(7 a)    

 

İstek Kipi 

göresin (23 a) bulasın (23 b)  

 

Zarf Fiil Ekleri

-up, -üp 

getürüp (46 b)    aldanup (67 a) 

úıyÀs idüp (46 a)   ayırmayup (68 a) 

deyüp (46 b)    iótirÀô eyleyüp (69 a) 

ôÀhir olup (49 b)   irişdirüp (74 a) 

tenezzül idüp (53 b)   baş úaldırup (76 a) 

çaàurup (57 b)   beslenüp (76 b) 

virüp (61 a)    gelüp (80 a) 

 

----ınca, ınca, ınca, ınca, ----ince, ince, ince, ince, ----unca, unca, unca, unca, ----ünceünceünceünce  

varınca (2 b)                                     çekmeyince (9 b) 

Eserde Eski Anadolu Türkçesi devrine ait olan —ınca  anlamını veren —ıcak eki 

de kullanılmıştır. 

Birbirine urıcaú od çıúar.(31 a) 

Yaèni ikisini bir yire cemè idicek  Àteş-i maèrifet ü nÿr-ı baãíret ôuhÿr itmese 

olmaz.(31 b) 
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 ----ubenubenubenuben  

Aña ùÀlib oluben bulmadı.(5 b) 

bí-òaberler oluben didiler ki (15 b) 

 

-maàın, maàın, maàın, maàın, ----meàinmeàinmeàinmeàin  

ilóÀh olınmaàın.(2 a)   bí-baãar olmaàın.(15 a) 

ôulmÀní olmaàın.(3 a)  nÿrdan yoàrulmaàın.(17 b) 

àalebe itmegin.(7 b)   èilmullahda görmegin.(18 a) 

 

Sıfat Fiil Ekleri:Sıfat Fiil Ekleri:Sıfat Fiil Ekleri:Sıfat Fiil Ekleri:

----an, an, an, an, ----enenenen  

Ol mestÿr olanlar bend yüzini açarlar.(10 a) 

Bizim dilimizi deryÀ-yı óaúíúat bilür ve daòí aña mensÿb olanlar bilür.(12 a) 

àıdÀ-yı rÿóÀnílerinden bí-òaberler oluben didiler.(15 b) 

 

-dık, dık, dık, dık, ----dik, dik, dik, dik, ----duk, duk, duk, duk, ----dükdükdükdük  

Bilmediklerinüñ.(15 b) 

Óaúú yoluna girdükde.(16 a) 

tenÀvül itdikde.(16 a) 

yiyüp ve içdügi.(16 b) 

buyurduúları.(2 a) 

 

----maz, maz, maz, maz, ----mezmezmezmez  

Yaèni ehl-i ôÀhir anları bilmezler ve sözlerin daòí añlamazlar.(18 b) 

AbdÀllar daòí kendilerin bilüp añlayımazlar.(18 b) 

 

----mış, -miş, -muş, -müş
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Anlaruñ ãaàışları ki yel anları ãayıya getürmiş ola.(19 a) 

Şöyle bir èaøÿ ve mevøuè yoúdur ki ol rÿó-ı óaúíúi aña muóít olmamış 

ola.(19 a) 

Yapım ekleri:

İsimden İsim Yapım Ekleri 

 

1.-lık, -lik, -luk, -lük    

ziyadelik (22 b)   

uãanıklık (24 b) 

yıllık (27 b) 

bídÀdlıú (30 b) 

ùatluluk (40 a)  

 

2.-lı, -li, -lu, -lü 

yüzlü(1 b) 

ùatlu (39 b) 

yaşlu (30 a) 

 

3.-sız,-siz,-suz, -süz 

maènÀsız(25 a) 

delilsiz(35 a) 

àılafsız (37 b) 

 

5.5.5.5.----cık,cık,cık,cık,----cik cik cik cik ----cuk, cuk, cuk, cuk, ----cükcükcükcük 

oğlancık(29 a)  
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6. miş6. miş6. miş6. miş

geçmiş (27 b)  

 

7.7.7.7.----layın, layın, layın, layın, ----leyinleyinleyinleyin 

ancılayın (33 a) 

 

8.8.8.8.----sizsizsizsiz  

dertsiz (29 a)     

istiyÀúsız (29 a) 

 

Fiilden İsim Yapım Ekleri 

 

-an 

kalan (27 b) 

 

-ici 

idicidür (28 a) 

arayıcı (32 a) 

ucıcı (34 b) 

besleyicisi (29 a) 

 

-k 

sınuk (29 a) kırık

ulaşuú (32 b) 

uyanık (33 b) 

İsimden Fiil Yapım Ekleri 

 

-mak, -mek     

iñlemek (29 b) 



54

çıkmamak (31 b) 

çıkarmak (32 a) 

söylemek (32 b) 

 

B. ESERDE TAKİP EDİLEN METOD VE ÜSLUP 

 

İncelediğimiz bu eser dini- tasavvufi bir şerhtir. Şârihin benimsediği üslup da 

bu çerçevede gelişmiştir. Tasavvufi şerhlerde daha çok anlam, işaret ve remizler 

üzerinde durulur. Şârih bu müphem manalara ulaşmaya ve onları anlaşılır hale 

getirmeye çalışır. 

 

İlmî  Dede bu eseri yazma sebebini eserin dibacesinde anlatmaktadır. Buna 

göre; Mesnevî’nin engin manalar denizi olduğunu, manalar suretini kapladığını

söyler. Ayrıca Yusuf Sîne-çâk’ın Mesnevî’den anlam bütünlüğü çerçevesinde 360 

beyit seçerek Cezîre-i Mesnevî (Mesnevî Adası) adlı bir eser vücuda getirdiğini ve 

dergahtan bazı kimselerin kendisinden bu esere bağlı kalarak Farsça bilmeyen 

kişilerin de bu eserden  faydalanmaları için şerh etmesini rica ettiğini belirtir. 

Böylece bu eseri, insanların Hz Mevlana’nın yoluna intisap ederek bu yoldan 

nasiplenmeleri amacıyla yazdığını ifade eder.  

 

Eser bu çerçevede tasavvuf yolunu öğretmek ve Cezîre-i Mesnevî’nin 

anlaşılması amacı gözetilerek vücuda getirilmiştir. Şârih eserini kaleme alırken 

hitap edeceği muhtemel okuyucu kitlesinin seviyesini ve özelliklerini de göz 

önünde bulundurur. İlmî Dede bu eseri okuyup anlayacak kimselerin eğitim 

seviyesini ve Mesnevî’ye vakıf olmayan geniş bir topluluğu düşünerek, hemen her 

tasavvufi eserde bulunabilecek ayet ve hadisleri bile tercüme edip açıklama yoluna 

gider. Dolayısıyla şârihin üslubuna baktığımız zaman tamamen öğreticiliğin esas 

olduğunu görüyoruz. 

Eser incelendiğinde şârihin eserin dışına çıkmadığı görülmektedir. Metinde 

beytin anlamı dışında çok fazla bilgiler verilmemiş, konu çerçevesinde çok bariz ve 
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hemen hemen tüm tasavvufi metinlerde geçen hadis, ayet ve veciz sözlere 

değinilmiştir. Tasavvufi alanda yazılmış diğer bir takım şerhlerde olduğu gibi şârih 

kendisinden, kendi sanat ve ilmi yönünden bahsetmemiştir. Diğer bazı Mesnevî 

şerhlerindeki gibi İlmî Dede, bazı şairlerin şiirlerinden ve çeşitli ilimlerden 

yararlanmamıştır. Mümkün olduğu kadar beytin anlamı dışına çıkmayarak aslına 

sadık kalmıştır. Bunu da yukarıda ifade ettiğimiz eserin yazılış sebebine 

bağlayabiliriz. Eser; öğreticilik, bilgilendirme amacı gözetilerek kaleme 

alınmasından dolayı her kesimden insanın anlayabileceği bir sadelikte şerh 

edilmiştir. 

İlmî Dede, öncelikle beyitleri Farsça mantıkla motamot tercüme etmiş,

ardından da konunun önemine göre bazen  uzun bazen de oldukça kısa biçimde 

şerh etmiştir. Öyle ki bazı beyitleri sadece tercüme etmekle ya da bir iki cümle 

açıklamakla yetinmiştir. Mesela: 

(29 a) Bir günlük oàlancıú dükeli yolı bilür ve dir ki : Ben feryÀd u ôÀrílik 

eyleyüm. TÀ ki şefúat ile dÀye irüşsün. 

 

Eser boyunca pek çok yerde  şârihin muhatabı olan okuyucusuna soru 

sorduğu ve daha sonra bu soruların hemen akabinde konuşma üslubu içinde 

cevaplarını da verdiği görülmektedir. Bu şekilde eserdeki anlatılanlara dikkat 

çekilmek istendiği düşünülmektedir.  

 

(16 a) İmdi eger öyle olsa kÀfirüñ ÒudÀ dimesi daòí óaúiúat-i èayn-ı küfr oldı.

AmmÀ mü´minüñ èayn-ı ímÀn oldı. Pes ikisinüñ farúı yerden göke dek olmadı mı?

Oldı. ÒudÀ dimekden ÒudÀ dimeğe óaúíúatde ortada farú bí-óad ü bí-nihÀye oldı.

Az da olsa bazı yerlerde de şarihin sanatlı bir üslup benimsediğini ve uzun 

tamlama ve secilerle cümleleri süslediği görülür.  
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(28 b) èarş anuñla bile aàlar ve zÀrí vü eníne doymayup  óazÀn bergióazÀn bergióazÀn bergióazÀn bergi gibi 

ditrer....

(29 b(29 b(29 b(29 b ) ve ùolab-ı eşkle göñül bostÀnında maèÀní devóÀların şuhÿd mívelerin 

 

(39 a) Gülici Àteş baàı daòí gülici ve rÿşen eyler. Merdler ãoóbeti seni 

merdlerden eyler. Yaèni nÀr-ı òandÀndan murÀd güneş ü ay ü kevÀkibdür ki aãlı

nÀrdur. Ve  bu dünyÀda olan Àteş anlaruñ eåeridür. Ve bu yeryüzünde olan nebÀtÀt ü 

sebzevÀt ü şükÿfeler ve míveler anlaruñ gerdişinden ve te´åirinden sÀl-i vücÿda gelüp 

àıdÀ-yı Àdem ü òÿn olur. AmmÀ faãl-ı şitÀda güneş maócÿb u gülmesi az olmaàın

götüri baàlar ü raàlar pür-mÀtem olup èademe yüz ùutarlar. Úaçan ki bahÀr olup nÀr-ı

ÀftÀb-ı òandÀn u óicÀb buluùdan èüryÀn olur. Cümle eşcÀr (39 b) berín ü nebÀtÀt-ı

zemín pür-òandÀn olup ãafóa-i èÀlem sebze-vÀtla müzeyyen ü ezhÀrla óürrem olup 

cümle baà ü raà cilve itmekde olur. 

 

(3 b) Ve bunca ervÀó sefer eyler ve èÀlem-i dünyÀya gelüp kesb-i maèrifet 

eyleyüp ten vasıùasıyla kendü óaúíúatin añlayup rÀh-ı Óaúúı bilüp nice dürlü èirfÀn ü 

merÀtib tahsíl idüp yine dünyÀdan sefer itdükde gelüp bize vÀãıl olup behişt-i 

cÀvidÀna yetüşüp bu dünyÀda kesb eyledükleri èirfÀn ü èilm-i ledün sebebiyle gÀh 

baà-ı cinÀnda òÿrÀn u àılmÀnla ãafÀda olup selsebíl ü kevser ırmaúlarından èışk u

ãafÀda olup èışret-i ebedí vü nÿş-ı sermedí itmekde gÿne gÿne úaãırlar vü köşklerde 

sündüs-i istibrÀ´ giyüp vü gÀh temaşÀ-yı dídÀr ile óayret-i medhÿşluúda ebedü’l-ÀbÀd 

õevú u èışretde olup ne şeb ü ne øulmet ü ne şitÀ vü ne óarÀret-i kemÀl-i leùÀfetle rÿó-

perver vü muòallid (4 a) ü muòallid olsunlar deyu irsÀl olunurlar  

Yine bazı yerlerde de –aşk gibi- şarihin çok lirik bir üslup kullandığını ve 

coşkun bir ifade tarzını benimsediğini görüyoruz. 
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(86 a)èAşúuñ derdi yaèni èaşú bülend himmet ü lÀubÀlí cÀn u cihÀndan 

geçmiş èÀşıúlara mensÿbdur. Bu òavf u recÀ vü úabø u basù esíri olan òar-mekesler 

èaşúuñ eùrÀfın devr itmege irişürler. ZírÀ yedi gök ehl-i èaşúuñ ayaàı altında yedi yir 

gibidür. Herkes gökleri ayaú altına alup èarş-ı RaómÀna ve òabÀb-ı sulùÀna dest-i 

resmi bulur. 

 

(86 b) èÁşıúım ben ve depelenmişim ve lÀnuñ úurbÀnıyım. Benim cÀnım belÀ 

ùablınuñ nevbet-gÀhídür. Yaèni èÀşıú-ı óaúíúíyem ve èaşúuñ müstehlikíyem ve tír-i lÀ 

ile úurbÀnem ki şemşír-i lÀ-vücÿdum. MÀsivÀsına úatl idüp dükeli vücÿdım èaşúa

úurbÀn eyleyüp illÀ ile zinde vü èaşúla åÀbit ü úÀ´im u feròunde oldım. Ol 

sebebdendür ki benim cÀnım belÀ-yı èaşúuñ ùablınuñ nevbet-gÀhı olmışdur ki cemíè 

èÀşıúlaruñ nevbeti benüm cÀnımdan urılur ve belÀ-yı èaşúa ãalÀ idüp õerre-i èuşşÀúa 

ve evtÀd u aúùÀb-ı enfüs-i afÀúa server-i sulùÀn oldum.  

 

Bazen de bu durum, soru sormak amacı gütmeyip bir şeyi kanıtlanmak için 

kullanılması ve söylenilenlere dikkati çekme üslubu ile karşımıza çıkar. Bu şekilde 

anlam da pekiştirilmiş olur. 

(29 a) Sen bilmez misin ki ol dÀyeler dÀyesi aàlamaúsız daòí aylıú südi az 

virir. 

Görmez misin ki ùıfluñ aàlaması dÀye şefúatine sebebdür. 

Şerh geleneğinde olup bir çok şerhte görülen kelimelerin gramer 

bakımından incelenmesi, kelimeleri anlamlarıyla beraber onların gramer bilgilerini 

verme özelliği de bu eserde mevcut değildir.  

Cezîre-i Mesnevînin yazılış amaçlarından biri de bir müridin ve müridin 

şahsında herkesin uyması gereken kuralları anlattığı yerlerde İlmi Dede’nin nasihat-

âmîz bir üslup benimsediği görülmektedir. 
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(38 a-b) Eger cÀnuñ bí-maènÀ ise bir ãÀhib-i maènÀ cÀnı arayup bulup andan 

maènÀ iútibÀs idüp çöpden olan cÀnuñı añun terbiyesiyle perveriş idüp ma´nÀya 

tebdíl idüp emín ve bí-pervÀ ol. Ve’l-óÀsıl hemÀn neylerseñ eyle. ÚıyÀmet kÀr-zÀrına

cÀn-ı bí- maènÀ ile varma. TÀ ki maàbÿn u maórÿm olmayasın. Bunları ele getür. 

 

Özellikle tevbe ile ilgili olan konuda metnin diğer kısımlarına göre daha sade, 

anlaşılır ve öğüt veren bir üslup benimsemektedir. 

 

(27 a) Eger èömrinüñ nÀmesin siyÀh eyledüñse tevbe eyle anlardan ki sen 

evvel itmiş idüñ. Yaèni evvel zamÀnda itdigüñ günÀhlarına tevbe eyle. Ve daòí itmek 

úaãdın eyleme. TÀ ki èömrüñ defteri Àb-ı tevbe ile pÀk u beyÀø ola. 

 

Cümleler genellikle kuruluşu bakımından Günümüz Türkçesi’nin cümle 

sentaksına göre olup, bazen konuşma dilindeki gibi devrik cümlelerin kullanıldığı 

da görülmektedir. 

 

(28 b) Getüreler èarş ditrer günÀhlaruñ iñledüsinden  

 

Bazen de cümlenin sonuna yüklem getirilmediği ve bu şekilde cümlelerin 

tamamlanmayıp bir sonraki beyte geçildiği de görülür 

 

(26 b) Ve cÀnuñ cÀnı dostdur ki teni vü cÀnı vücÿda getüren oldur ve sÀ´ir 

eşyÀyı daòí 

 

Şârihin Arapça Türkçe ve Farsça’ya  vakıf olduğunu her üç dildeki kelimeleri 

de bir beytin şerhinde ya da metnin çeşitli yerlerinde zikretmesinden anlamaktayız. 
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Eser orta nesir diyebileceğimiz bir üslupla kaleme alınmıştır. Ne tamamen 

ağır ağdalı bir dil, ne de tamamen sade, basit bir dildir. Eserin girişi ve son 

kısımlarında Arapça ve Farsça kelimelerin  çokluğundan ve bunlarla  yapılan üçlü 

dörtlü terkiplerden söz edilebilir. Bunların dışında eserin halkı aydınlatmak amaçlı

yazılmasından dolayı çok fazla sanatkarane bir üsluba rastlanmaz. 

 

C. MUHTEVA 

 

Eser, Mesnevî’den seçilmiş 360 beyte yapılan şerhtir. Eserde Mesnevî’den 

alınan bu beyitlerde  bir sıra söz konusu değildir. Eser Mesnevî’den rast gele seçilmiş

beyitler olmayıp belirli konular çerçevesinde seçilmiş beyitleri ihtiva etmektedir. Bu 

konular Cezîre’yi şerh eden şairler tarafından ufak değişikliklerin olmasıyla beraber 

birçoğu aynı başlıktan oluşur.  

Eserde yer alan konu başlıkları şu şekildedir: 

1. Der beyân-ı tâlibân ki ez ilm-i ilâhî be-âlem-ı sun' üftâde end 

ber  mûceb-i Hubbu'l-vatan mine'1-îmân ve vatan-hâ-yı aslî-i hod mî-talebend.  

2. Der beyân-ı bî-derkî-i müstemiân  

(Anlayışsız dinleyiciler hakkındadır) 

3. Der beyân-ı ketmân-ı sır

(Sırrın tutulması hakkındadır) 

4. Der beyân-ı zât-i pâk-i Hazret-i Hüdâvendigâr kuddise sırruhu 

(Hz. Hüdâvendigârın temiz zatı hakkındadır) 

5. Der nasîhat-i münkirân  

(İnkar edenlere nasihat hakkındadır) 

6. Der beyân-ı mukallid în ki hod-râ be-kâmilân kıyâs mî-koned  

(Kendini ermiş,kamil zatlarla karşılaştıranlar hakkındadır) 

7. Der beyân-ı zât-ı pâk-i ârifân  

(Zatı temiz arifler hakkındadır)  
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8. Der beyân-ı taksîm-i merâtib-i evliyâ-yı kiram  

(Büyük evliyaların mertebelerinin sınıflandırılması hakkındadır) 

9. Der beyân-ı ittihâd-ı evliyâ-yı izam 

(Büyük evliyaların birleşmeleri hakkındadır) 

10. Der beyân-ı menâzil-i hilkat-i Âdemîst 

(İnsanların yaradılışı hakkındadır) 

11. Der terğîb-i taleb-i marifet  

(Marifet talebine yer verme hakkındadır) 

12. Der beyân-ı himmet-i tâlibân  

(Yardım talep edenler hakkındadır)  

13. Der beyân-ı nehy kerden ez suret u der terğîb be-ma'nâ 

( Manaya özendirme ve şekli yasaklama hakkındadır) 

14. Der beyân-ı tevbe  

(Tevbe hakkındadır)  

15. Der beyân-ı fevâyid-i girye vü zari 

(Ağlamanın faydaları hakkındadır)  

16. Der beyân-ı kesb-i mücâhede  

(Mücahedeye çalışma hakkındadır) 

17. Der beyân-ı ân ki men karaa'1-bâbe velecce lecce  

(Engin ve denizin kapısını çalan hakkındadır) 

18. Der beyân-ı ân ki tâlib-râ her âyîne ez-pîr nâ güzirest 

(Yola giden için gören bir kılavuzun gerekliliği hakkındadır.) 

19. Der beyân-ı musâhabet-i merdân-ı Hûda  

(Allah dostlarının sohbetlerinin faydaları hakkındadır.) 

20. Der beyân-ı nehy kerden ez musâhebet-i müddeiyân ve müzevirân  

(Yalancıların sohbetinden sakınma hakkındadır.) 

21. Der beyân-ı ta'rîf-i zât-ı pâk-i pır

(Mümtaz   mürşidin özelliklerine dairdir.) 

22. Der beyân-ı istikâmet-i tâlibân ve âdâb-ı hidmet-i pîrân  
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(Mürşitlere hizmet etme dileğinde  bulunanların uyması gereken kurallar 

hakkındadır.) 

23. Der beyân-ı imtehân-ı şeyh  

(Şeyhin     sınanması hakkındadır.) 

24. Der beyân-ı terk-i ta'nest  

(İncitmeyi, kırmayı terk etme hakkındadır.) 

25. Der beyân-ı ta'n zeden-i münkirân şeyh-râ  

(Mürşidi kötü vasıflarla incitme, inkar etme hakkındadır.) 

26. Der beyân-ı hâl-i hod-perestân  

(Kendilerini  beğenenlerin durumunu hakkındadır) 

27. Der beyân-ı in ki her hûbî-râ ki aybî âher-i an ziştest  

(Bu harman yerinin (dünyanın) bütün güzelliklerinin çirkin olduğunu ifade 

eder.) 

28. Der beyân-ı terk-i fena kesb-i beka  

(Fenayı terk etme bekayı kazanma hakkındadır.) 

29. Der beyân-ı terk-i dünyâ  

(Dünyayı terk etme hakkındadır) 

30. Der beyân-ı zemm-i mâl u câhest  

(Mal ve makamı kötüleme hakkındadır.) 

31. Der beyân-ı âfet-i şöhret  

(Şöhretin bela olması hakkındadır) 

32. Der beyân-ı fevâyid-i nîstî  

(Yokluğun faydalarını hakkındadır) 

33. Der beyân-ı tevekkül u kanâ'at  

(Tevekkül    ve   kanaat hakkındadır.) 

34. Der beyân-ı riyazet u gurisnegî  

(Nefsin  dünya lezzetlerinden, rahatından sakınması ve açlık hakkındadır.) 

35. Der beyân-ı aşk ve müntehâ-yı vey  

(Aşk ve onun verdiği eza, acı hakkındadır.) 
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Cezîre'de en çok beytin yer aldığı konu 32 beyit ile eserin sonunda yer alan aşk

ve yokluktur. Onu 28 beyit ile riyazet ve açlık konusu takip etmektedir. En az beytin 

yer aldığı konular ise beşer beyitle ariflerin temiz zatları, isteklilerin yardımı,

şöhretin zararı ve yokluğun faydaları konularıdır. 

İlmi Dede eserine ilk başta besmele, hamdele, salvele ile başlayıp daha sonra 

Mevlana’yı ve Yusuf Sîne-çâk’ı över. Bunun akabinde de sebeb-i telifini anlatarak 

asıl konu olan beyitleri şerhe  başlar. 

Yukarıda belirtilen konu  başlıkları çerçevesinde  beyitler gruplandırılmıştır. 

Metinde Mesnevî’den beyit sırayla yer alan tek bölüm, Mesnevî’nin özü kabul edilen 

ve bizzat Mevlana tarafından yazılan ilk on sekiz beyittir. Şarih ilk konu başlığı 

çerçevesinde bu 18 beyti şerh eder. Beyitlerin şerhine baktığımız zaman,  kendisi gibi 

Mesnevî’ye yapılan şerhlerden çok farklı bir anlatım izlemediği, konuların diğer 

şerhlerle aynı çerçevede anlatıldığı görülür. Beyitler tasavvufi olarak içerdikleri 

anlamlarla şerhte yerini alır. 

Bu on sekiz beyitte neyin asıl vatanı olan kamışlıktan koparılması ve bundan 

dolayı feryat etmesi, bu feryadını kadın erkek herkesin duyması; ney, durumunu idrak 

edebilecek kendi  gibi sinesi delik delik olmuş kimseleri istemesi, herkesin uzak 

kaldığı aslına kavuşmayı istemesi anlatılır. Şerhte sembol olan tüm bu ifadelerin ne 

olduğu ve bu sembollerin içerdiği tasavvufi anlamlar üzerinde durulur. Ayrca şerhte 

ney ile Hz. Muhammed de özdeşleştirilmiştir. Bunu yaparken ney kelimesindeki 

harflerin ebced hesabı ile Hz. Muhammed’e tekabül ettiğini ve dolayısıyla feryat 

edenin de Hz. Peygamber olduğunu ifade eder.  

(3 b) “Ney iki harfdür. Biri nÿn ve biri yÀdur. Ebced óesÀbı ile nÿn elli yÀ 

ondur. Cümle altmış olur ve daòí lafô-ı sin èadette altmışdur ve sin Óaøret-i 

Muóammed MuãùafÀnuñ ãallÀllahu èaleyhi ve sellem adıdur. YÀ óarf-i nidÀdur. YÀ 

Muóammed dimekdür. Pes óaøret-i sulùÀn buyururlar ki: İşit sinden ki Muóammed 

nice şikÀyet eyler ve ayrılıúlardan nice hikÀyet eyler.”   
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Şârih tasavvufi anlamlar içeren beyitler anlatırken yeri geldikçe ayet, hadis ve 

sufilere ait sözlere ya da konu çerçevesinde az da olsa söyleyeni belli olmayan 

beyitlere yer verir. 

(1b)   66 feóvÀsınca ölmeôden evvel ölüp viãÀliyle óayÀt-ı

sermedíye irgürdi ve síne-i bí-kínelerin menbaè-ı esrÀr ü maèden-i envÀr idüp şeş

cihÀta vü cemíè mevcÿdÀta feyø-i aúdes bunlaruñ lisanından cereyÀn vü seyelÀn itdi. 

(2a) Daòi Àlí ve aãóÀbı üzerine olsun ki her biri èasmÀn-ı hidÀyetüñ encüm-i 

raòşÀnıdur ki:  67

(3a) baèøı èÀşıúlar bu mertebede buyurmışlardur ki : 

Beyit : 

Cümle yir gök Óaúú oldı muùlaú 

Söyler def ü çeng ü ney ene’l-Óaúú 

 

İlmî Dede on sekiz beyti tasavvufi çerçevede ele aldıktan sonra ikinci 

konuya geçer. Bu on sekiz beyit, metinde en uzun yer alan en uzun biçimde şerh 

edilen kısımdır. Yaklaşık 10 yaprakta sadece bu on sekiz beyit ele alınmıştır. Bu 

beyitlerin şerhinin bu kadar uzun olması, Mesnevi’nin özü olması ve tasavvufi 

derinliği olan beyitler olmasından dolayıdır. 

 

66 Ölmeden önce ölünüz. (Mevzÿ hadis. Tuhfetü’l-Ahvezî, VI, 515) 
67 Ashabım yıldızlar gibidir hangisine uysanız hidayete erersiniz. (Feyzu’l-Kadir, VI, 297) 
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İkinci konu anlayışsız dinleyiciler hakkındadır. Bir kimsenin Allah’ın

sırlarına vakıf olmasının mümkün olmayacağını çünkü buna tahammülü olmadığını

atasözü kabilinden sözlerle anlatır. 

(9.b) “èAnúa loúmasın serçe óaøm idemez” 

 

Bu ifade edilenlerin süt gibi olup ve bu sütü çeken olmazsa akmayacağını

söyler. Buna göre insan-ı kamilin göğsü mana sütü ile dolu olduğunu ve müridin de 

bu mana sütünü çekmek için istekli olmasının gerekliliğini vurgular. Şayet bu mana 

sütünü içmek için çok istekli kimseler olursa onların kendini göstermemesi 

düşünülemez. Bu manaları öğrenmek için istekli olmanın gerektiğini ve bu manaların

sadece ehil kimselere kendini açacağı ifade edilir. Ehil olmayan (nâmahrem, münkir) 

kimseler girdiğinde bu manaların perdeleri içinde nihan olup kendilerini 

göstermeyeceği anlatılmaktadır. 

 

Bu bölümden sonra sır saklamanın ehemmiyetinin anlatıldığı bölüm gelir. Bu 

bölümde beyitlerin şerhleri, çok kısa tutulmuş adeta  anlamlarının verilmesiyle iktifa 

edilmiştir. Arifler, Hakk’ın şarabından içmek suretiyle Hakk’ın sırlarına vasıl olurlar 

ve erdikleri bu sırrı da örterler. Hakk’ın kadehinin mutlak aşk olduğu ve ariflerin her 

birinin bu aşka mazhar olduğu anlatılmaktadır. Arifler bu şekilde dünyanın ve

Allah’ın sırlarına ait manevi bilgiyi bilirler. Fakat herkese bildikleri sırların

keşfinden bahsetmezler. Anlattıkları kimselerin de bu sırları söylemesine engel 

olurlar. Çünkü sırrı ehil olmayana açmanın sineğin, köpeğin önüne şeker atmaya 

benzediği ifade edilmiştir  ki bu Mesnevî’de orijinal yaklaşımı olan beyitlerdendir. 

Arif olan kimselerin gönlünde sır, dudağında ise kilit vardır. Yani arif olanlar her  ne 

şekilde   bu gayba  ait sırları edindi iseler aynı şekilde bu sırların saklanması

gerektiği de bilirler.  

Dördüncü konu başlığı ise Hz. Hüdâvendigâr’ın temiz zatı hakkındadır. Bu eser 

Mevlana’nın Mesnevî’sinden bir seçme olduğu için onun kendini değerlendirdiği

beyitler ve dolayısıyla buna yapılan şerhtir. Buna göre Mevlana “biz” ifadesini 
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kullanarak kendilerini kuşa, hakikat denizinin yüzücülerine benzetir  ve kendisini ancak 

bu (hakikat denizine mensup) kişilerin anlayabileceğini ifade eder. Şârih bu kısımda 

konu çerçevesinde “Allah insanı kendi suretinde yarattı.” hadisini zikreder ve buna 

açıklık getirir. Metne göre, Allah yaradılışımızı kendi vasfı üzerine yapar. Cismin hayat 

bulması ruh üzerine; ruhun sıfatı da Hakk’ın sıfatı üzerinedir. Buna göre Allah’ın bütün 

isim ve sıfatlarına tam olarak mazhar olan kişilerin insan-ı kamillerin olduğu anlatılır. 

Mevlana’nın biz diye bahsettiği kimseler de insan-ı kamil olan bu kimselerdir. İnsan-ı

kamilin  varolan cismlerinin  ruha nispet bir saman çöpü gibi olup bu kimselerin cism 

çöpünün altına gizlenen hakikat denizi olduğunu ifade edilir. Bu kimselerin görünen 

suretlerine bakıp aldanmamak gerektiğini, zahiren diğer insanlar gibi olsa bile bunların

diğerlerinden farkı, vahdete gark olmasıdır. Tüm bu beyitler çerçevesinde Mevlana’nın

bu konudaki beyitleri şerh edilmiştir. Buna göre  insan-ı kamil olup vahdet deryasına 

dahil olan kişilerin    kendisini güneşten (Allah’tan) ayırması düşünülemez. Çünkü bu 

nurun içine gark olmuşlardır. Bu şekilde olup Allah’ın nuruna gark olan insanların

görünüşlerine aldanarak onların nurundan mahrum olmamak gerektiği anlatılmaktadır. 

 

Kısacası bu bölümde vahdet deryası içine gark olup bu denizden ayrı

düşünülemeyen insan-ı kamilleri, görünüşleri çerçevesinde diğer insanların, kendileri 

gibi görerek, onların marifet ve hakikatlerinden ayrı düşmemeleri gerektiği vurgulanır. 

 

Bundan sonra yer alan beşinci bölüm ise inkar edenlere nasihat etme ile ilgilidir. 

Allah’ın yarattığı tüm varlıkların içinde bir hazinenin olduğu ve gizliyi gören 

göz olmasa bile  akıl ile bunun anlaşılabileceği anlatılır ve şarih, Allah’ın yarattıkları

arasında farklılığın olmayacağını bir ayet vererek açıklar. Allah’ın yarattıkları

arasındaki fark sadece yürüyüş, fiil ve sözde olacağını fakat yaratmada bir farkın

olmayacağı anlatılır. Bir insanın her zerrede bir anlam görebilmesinin ancak yakîn 

(iman gücüyle fark edilebilecek kesin görüş) gözünün açık olmasına bağlı olduğu

anlatılmaktadır. İblis’in Hz Adem’in dış görüşüne bakıp onun varlığını küçük görerek 

kendini üstün görmesi bu şekilde asıldan, manadan uzak kalması anlatılır. Suretten, 

görünüşten geçmeden mananın bulunamayacağı ifade edilir. 
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Altıncı bölüm kendini ermiş, kamil zatlarla karşılaştıranlar hakkındadır. 

Abdallar zümresinin diğer insanlarla bir tutulmaması gerektiğine değinilerek onların

diğerlerinden farkı anlatılmıştır. Hakk’ın ermiş kişilerini az kişinin tam anlamıyla 

fark edebildiğini onların varlıklarını herkesin kavrayamayacağı ifade edilerek onların

ve peygamberin gönüllerini  Hakk’ın levh-i mahfuzuna benzetmektedir. Enbiyayı,

evliyayı kendileri gibi beşer addedip aynı cisme mensup olduğunu düşünen  

insanların ne kadar büyük hata içinde olduğu ifade edilir. Enbiya ve evliya normal 

insanlardan farklı olup cisimlerden soyutlandıkları halde onları normal beşer gibi 

gören, inkar edenlerde gözlerinin nursuzluğunu ve gayba ait çeşitlilikleri görecek 

izanın mevcut olmadığı anlatılır. 

 

Kafir-mümin, ehl-i tasavvuf olanlar ve olmayanlar suretâ kendini derviş

olarak gösterenlerle asıl dervişler arasındaki farklar çeşitli örneklerle anlatılmaktadır. 

Kafir ve müminin Allah’ı anmasındaki farklılıklar, bununla beraber aynı yerden 

yedikleri halde birinden bal, diğerinden diken hasıl olan arılar, aynı ottan yiyip aynı

suyu içen ahulardan birinden misk diğerinden pisliğin hasıl olması anlatılmıştır. 

 

Yedinci bölüm zatı temiz olan arifler hakkındaki beyitlerin şerhinden 

oluşmaktadır. Hakk’ın ermiş kişilerinin beşeriyyet libasından sıyrılıp halkın anladığı 

tabakadan geçtikleri, dünya lezzetlerinden sakınıp sülukla ve cezbe ile ruhlar 

aleminde meleklerin zirvesine çıkarak halktan farklı olduğu ifade edilmiştir. Onları

kendileri gibi düşünüp, kendisine kıyas ederek onlara onların temiz zatlarına dil 

uzatanların Hakk’ın lutfundan ve rahmetinden uzak olacağı belirtilir. Bu abdal 

kimselerin bulunduğu mertebe güzel benzetmelerle ifade edilir. 

 

(17 b) Ol abdÀllar ki üzüm dÀnesi içinde mey görmüşlerdür. Maóø-ı fenÀda 

şey görmüşlerdür. Yaèni her şey óaúíúatüñ görmişlerdür. VÀãıl-ı Óaúú olup óaúÀyıú-ı

eşyÀyı ferdÀn ferdÀn èayn-ı aèyÀn müşÀhede itmişlerdür. Cümle mevcÿdÀtı (18 a) 

èÀlem-i ezelde èilmullahda görmegin bu èÀlemde güzellik èayÀn görüp aãlıyla 

müşÀhede itmişlerdür ve bilmişlerdür. 
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Sekizinci konu büyük evliyaların mertebelerinin sınıflandırılması hakkındadır. 

Evliyadan dua ehli olanlar (herkesten) başkadır. Onlar bazen diker bazen yırtarlar. 

Yani iyi ve kötü dua eylerler onlar sahip oldukları kuvvetle bazen yıkıp bazen 

yaparlar ve her ne isterlerse Hakk’ın emri dahilinde isterler ve asla Allah’ın

(yapacağı işlerine) tasarruf elini uzatmazlar. Allah’a tam bir teslimiyet içindedirler. 

Hak’tan gelen herşeye razıdırlar. Bu çerçevede bu kimseler beladan da kazadan da 

zevk alırlar. 

 

Dokuzuncu konu büyük evliyaların birleşmeleri hakkındadır. Büyük evliyalar 

görünüşte altı yüz bin kişi olsa bile hakikatte birdir  ve her ikisi de bir yerde 

olduğunda , birleştiğinde (evliyanın) sahip oldukları kabz ve bast halleri ile bu

alemde bunlar sayıları bakımından bir de olabilirler 600 binden fazla da olabilirler. 

Bunlara bir denilse de olur çünkü sayıları fazla bile olsa sonuç itibariyle birdir. 

Müminler görünüşte sayılı olup çoğalmışlardır. Fakat imanları birdir, 

cisimleri sayılıdır fakat canları birdir. Çokluk surettedir. 

 

Onuncu konu insanların yaradılışı hakkındadır.Burada insanlığın yaradılışı; ezel 

aleminde ve bu alemdeki şekilleri, insanlığın yaradılışındaki  menziller 

anlatılmaktadır. Ezel aleminde herkesin bir parça gevherden, özden oluştuğunu

başsız ve ayaksız olup herkesin başta olduğu anlatılmış. O nur aleminden bu suret 

alemine geldikçe gölgelerin gölgesi olarak sayı ve adet haline gelmiş ve o nur

aleminde bir parça, tek  ve soyut bir öz iken  beden sayılarının çoğalmasıyla her 

birinden bir gölge olup nuru ayrı ayrı göstermişlerdir. Aslında hepsi birdir. 

 

Bundan sonraki konu marifet talebine yer verme hakkındadır. Sufilerin ruhani 

halleri yaşayarak manevi ve ilahi hakikatleri tadarak elde ettiği ilim, irfan 

anlamındaki marifet kavramı mutasavvıflar için önemli olup bu bölümde marifetin 

önemine vurgu yapılmıştır.  

 

On ikinci konu  yardım talep edenler hakkındadır. Her arifin ve müminin 

makamı himmeti  ve himmetinin ölçüsü nispetindedir ve salik olan kimseleri de yüce 

menzile eriştiren bu himmetidir. Himmeti olmayan kimseler hayvan 
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derecesindedirler. Bu bölümde himmet ne kadar âlî tutulursa karşılığının da o kadar 

yüksek olacağı anlatılır ve bunula ilgili çeşitli örnekler verilir.   

 

(24 b) Bir èÀşıú ki òayr u şerr úarışıú ola sen anuñ òayr u şerrine baúma 

himmetine naôar eyle. Yaèni eger himmeti èÀlí ise aña òayr u şer óicÀb olmaz. 

MeåelÀ bir èÀşık-ı sÀlik ki gÀh èibÀdet u mücÀhedÀt u ùÀèÀt içinde ola ve gÀh kÀhinlik 

idüp bir miúdÀr uãanıúlıú eylese sen aña bed-naôar eyleme hemÀn himmetine naôar 

eyle zíra himmeti anı şevú-i İlÀhíye yetişdirüp az zamanda úaùè-ı merÀtib ile menzil-i 

maúãÿduna vÀãıl itdürür. 

 

Bundan sonra yer alan konu manaya özendirme ve şekli yasaklama hakkındadır. 

Bu bölümde suret ve mana arasındaki fark, manaya erebilmek için gerekenler 

anlatılmaktadır. Buna göre eğer insan sadece suretten ibaret olsaydı Ebu Cehil ile 

peygamberimizin aynı zümreden olması gerektiği ifade edilmiş ve bundan sonraki 

beyitler de bu konu etrafında devam etmiştir. 

 

Şerhin devamında yer alan bölümlerde tevbenin ve ağlamanın faydaları

anlatılmıştır. Bu bölümde şârihin nasihat-âmîz bir üslup izlediğini, müritlere öğüt

veren  didaktik bir anlatımla beyitleri şerh ettiğini görmekteyiz. 

 

Tevbe etmek gerektiğini ve Allah’ın tevbeleri kabul edici olduğunu anlatır. 

Allah affediciliği ile kullarını yüce makamlara eriştireceğine değinilir. Bundan 

sonraki kısımda ağlamanın rahmete erişmek için bir vesile olduğu beyitlerin şerhine 

yer  verilmiştir. 

 

Ahireti kazanmak için çalışmanın gayret etmenin gerekliliği anlatılmaktadır. 

Şayet ekin ekilmezse onun hasılatı da alınamaz.  

 

Bundan sonraki konu mana denizinin kapısını çalma ile ilgilidir. Allah’ın

rahmet kapısını çalarak manalar iklimine ulaşmak istendiğinde Allah’ın da bu talebi 
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geri çevirmeyeceği anlatılmaktadır. Böylece marifete erişilebileceği fakat bunun için 

istekli ve aceleci olmak gerektiği anlatılır.  

 

Bundan sonraki bölümde yola giren bir kimse için, (uzağı) gören bir 

kılavuzun gerekliliği anlatılmıştır. Yolu bilen bir yoldaşın, pirin olması gerektiği

vurgulanır. Fakat buradaki pirden kasıt; saçı, sakalı ağaran yaşlı kimseler değil irşat 

edebilecek kimselerdir.  Bu dünya yolculuğu çok çetin, tehlikeli ve belalıdır. Bundan 

dolayı müridi bu yolda yolları iyi bilen onu tehlikeden koruyabilecek bir önder, 

kılavuz gerekmektedir. 

 

Allah dostlarının sohbetlerinin faydaları hakkında olan bölümde de evliyanın

huzurundan ayrılmayıp bu mana ehli ile dost olup onların meclislerinde bulunmak 

gerektiği anlatılmaktadır. 

 

Eserin devamında ahmakların, yalancıların sohbetinden kaçınmanın lüzumu 

anlatılır. Tatlı sözlü bile olsa cahilin dostluğundan uzak durmak ve  ahmaklardan 

kaçmak gerektiği ifade edilir. Hz İsa ile ilgili bu çerçevede bir hikayeye yer verilir. 

Buna göre Hz. İsa çölde kaçarken bir kişiye rastlar. Bu kişi Hz. İsa’ya kaçış sebebini 

sorar. O da bir ahmakla konuştuğunu ve konuşmalarından onun  insanlıkla hiçbir 

alakasının olmadığını onun nefsinin kendisine tesir etmemesi için kaçtığını söyler. 

Bunun üzerine bu şahıs Hz. İsa’ya, ölü kimselere can verme özelliğinin olduğunu

hastaları iyi edip körleri sağırları iyileştirdiğini ve sahip olduğu bu meziyetlere 

rağmen bir ahmaktan neden kaçtığını sorar. Hz. İsa da  tüm bunlara çare olabildiğini, 

tüm bunları yapmaya kudreti olduğunu fakat     ahmak olan kimsenin yanından, 

kaçmaktan başka çare bulamadığını ifade eder. Burada bu ahmak kimselerden kastın

Allah’ın sözünü işitmeyen kimseler olduğunu bu kimselerin Allah’ın emirlerine 

muhalefet ederek ahmaklar zümresine dahil olduğunu anlatır. Yine bu bölümde 

ahmakları köye teşbih eden beytin şerhi yer alır. Bu benzetme de şu şekildedir: 
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(40 b) Köye varma köy adamı aómaú eyler ve èaúlı nÿrsuz vü revnaúsız eyler. 

Yaèni meşhÿr meåeldür ki bir kimse bir gün köyde olsa èaúldan taóúíú-i noúãÀn 

ôuhÿr ider. Bir hafta ùursa èaúlınuñ rubèı nÀúıã olur. Ve bir ay dursa èaúlından nesne 

úalmaz. Ve óükemÀ daòí tembíh itmişlerdür ki ulu şehirlere vü sevÀd-ı aèôÀmlarda ve 

mıãr u cÀmiè olan yerlerde sÀkin oluñ kim günden güne èaúlıñuz fehmüñüz ziyÀde 

ola. Ve köylerde ve küçük úÀãabalarda sÀkin olmañ kim èaúlıñuz fehmüñüz günden 

güne noúãÀnı bulmaya  

 

Aynı bölümde şârihin kendi yaşadığı dönemde yaşayan sahte şeyhlerin, 

insanların dini inançlarını sömüren kimselerin varlığından bahseder. Bunlar da 

güncelliğini hala koruyan ve o dönemde de bu insanların varolduğunu anlatması

bakımından dikkate şayandır. 

(41 a) Dervişlerüñ óarfini alçaú Àdemler aàurlar tÀ bir àÀfilüñ üzerine 

füsÿndan okuya. Ya´ni dervíşlerüñ hÀlinden bí-òaber olan ehl-i daèvÀ şeyòler 

bunlaruñ úÀlin ü naøm u nesrin uàurlayup sÀde dil ü ãÀfí derÿn olan ùÀliblere andan 

oúuyup ve taúrír idüp sizi daòí bu yolda ehl-i óÀl ideyin. TÀ ki kendüye müríd ü 

bende idüp anı şeş cihetden bend eyler. 

 

Sahte şeyhlerin özellikleri ve hakiki şeyhlerin mümtaz vasıflarının yer aldığı 

bölümlerle beraber mürşide kusursuz edep çerçevesinde hizmet etmenin gerekliliği, 

şeyhini sınayan fakat hakikatte kendi şeyhi tarafından sınanan ahmak müritler 

hakkında olan kısımlar da ayrı konu başlıkları altında ele alınmış ve bunların şerhi 

yapılmıştır.  

 

Eserin bundan sonraki bölümleri genel itibariyle tarikata girmiş bir müridin 

bilmesi ve uyması gereken kurallar, tarikatın adap ve  erkanının anlatıldığı 

kısımlardır. Bunlar dünyayı terk etme, ahireti kazanmak için çaba sarf etme, makam 

mansıp düşkünü olmamak, kimseyi kınamamak, yokluk makamının faydaları kanaat 
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etmek ve açlığın önemi konuları izler. Son olarak ele alınan konu ise 32 beyitle 

eserde en uzun bölümü oluşturan aşk ve aşkın verdiği eziyet konusudur.  
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III. BÖLÜM 

 

TRANSKRİPSİYONLU METİN

KAYNAKÇA 

EK-1 TIPKI BASIM 
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(1 b) 

BismilÀhirraómanirraóim 

Óamd-i bí-óad ve senÀ-yı bièÀdd ol Óayy-ı bí-zevÀle ki bendegÀn-ı ãÀóíb-dilÀnı

ôulmÀt-ı cehÀletden necÀt virüp Àb-ı óayÀt èirfÀna yetüşdürdi. Ve èilme’l-yaúín 

vÀsıùasıyla èayne’l-yaúíne vÀsıl idüp müşÀhede-i dídÀr óaúúa’l-yÀúínde müeyyed ü 

cÀvidÀn úıldı ve nuúÿş-ı mÀsivÀdan nufÿsların èÀrí idüp kendi ãıfÀtıyla ióyÀ eyledi. 

1 feóvÀsınca ölmeôden evvel ölüp viãÀliyle óayÀt-ı sermedíye 

irgürdi ve síne-i bí-kínelerin menbaè-ı esrÀr ü maèden-i envÀr idüp şeş cihÀta vü 

cemíè mevcÿdÀta feyø-i aúdes bunlaruñ lisanından cereyÀn vü seyelÀn itdi. Ve  õÀt-ı

şeríflerin Àyine-i èÀlem-nümÀ idüp on sekiz biñ èÀleme bunlaruñ ãıfÀtıyla tecellí itdi. 

Nitekim pirimiz sultÀnu’l-mÀèşÿkín MevlÀnÀ CelÀlu’l-Haúú ve’d-dín úuddise sirrahu 

Meåneví vü Maèneví Şeríflerinde buyurur:   

Beyit:                                                                            

Tercüme: Altı yüzlü ayinedür. äahíb-i úalb Óaúú tecellí andan eyler. Şeş cihÀta 

dÀimÀ ve ãalÀvÀt-ı sÀfiyÀt ü taóiyyÀt-ı vÀfiyÀt ol şÀh-ı enbiyÀ  vü sürÿr-ı aãfiyÀ ki 

Muóammed MuãùafÀdur ãallallahu èaleyhi ve sellem ve èalÀ alihi ve aãhÀbihi ve 

etbÀèihi ecmaèín ki hidÀyet nÿrıyla ümmetini tebeh-i êalÀletden vü hevÀ-yı

cehÀletden (2 a) òalÀs idüp èulÿm-ı RabbÀniyeye irişdi. TÀ ki maèrifet-i nefs ile 

maèrifet-i Óaúúa irüp vÀãıl-ı hüviyet oldılar. Daòi Àlí ve aãóÀbı üzerine olsun ki her 

biri èasmÀn-ı hidÀyetüñ encüm-i raòşÀnıdur ki:  

2

1 Ölmeden önce ölünüz. (Mevzÿ hadis.  Tuhfetü’l-Ahvezî, VI, 515) 
2 Ashabım yıldızlar gibidir hangisine uysanız hidayete erersiniz. (Feyzu’l-Kadir, VI, 297) 
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AmmÀ baèd ol sulùÀnu’s-selÀtín ve úutb-u’l-maèşÿúín aèní sulùÀnımız ve pírimiz 

Óaøret-i ÒudÀvendigÀr úuddise sirrahu’l- èazíz buyurduúları Mesneví-i MÀèneví-i 

Şeríf ki mürşid-i kÀmil ü ãÿret-i maènÀya şÀmildür. Baór-ı zeòòÀr-ı maèÀní vü 

kelímÀt-ı RabbÀní vü keşf-i ilhÀmÀt lÀ-mekÀnídür. VaútÀ ki ol ãafÀ-yı dilhÀ-yı

àamnÀk ü cilÀ-yı çeşmhÀ-yı nemnÀk MevlÀnÀ Yÿsuf Síne-çÀk nevverallÀhÿ 

merúadehu bu baór-ı bí-pÀyÀn Mesneví-i MÀènevíden ki cihÀt-ı sitte gibi şeş defter-i 

pür-gevherdür. Bu şeş defter-i mücellîdden üç yüz altmış èadet miúdÀrı beyit ki her 

bir beyit bir şehir nice şehir bir iklimdür. İntióÀb idüp nÀm-ı şerífine Cezíre-i 

Meåneví buyurmış idi. Öyle olsa mürídÀn-ı ÀsitÀn-ı haøretden vü muèteúidÀn-ı

óÀnkÀh-ı èizzetden bir õÀt-ı şeríf-i èÀlíşÀn dürretü’t-tÀc-ı Àl-i èOåmÀníden bu bende-i 

óaúír-i mukabbíle dervíş èİlmí-i bí-dile teklíf buyurup bu Cezíre-i Meåneví-i 

Maèneví bir miúdÀr Türkí lisÀnla şerh ü imlÀ olsun ki zebÀn-ı FÀrisíden bí-behre 

olanlar bir nÀãíb aòõ idüb ãafÀ-yı úalbe ve inşirÀó-ı ãadre irüp Óaøret-i MevlÀnÀ 

sülÿkundan beóre-mend olsunlar deyü ilóÀh olınmaàın (2 b) bu faúír daòí sulùÀn 

cÀnibinden istimdÀd ùaleb olunup ne vürÿd olunur ise èinayet bulup küstÀòÀne taóríre 

şüruè olunup faøl-ı Óaúúdan istièÀnet teysír taleb olundı.Ve hüve’l-müsteèÀn 3

Beyit: 

ÚÀle ãultÀnü’l-Àşıúín úuddisallÀhe sırrÀhu’l-Àzíz 
Beyit : 

Neyden murÀd insÀn-ı kÀmildür ki derÿnu ney gibi àıll u àışdan pÀk u mücellÀ olup 

mÀsivÀ bendinden müberrÀ olup dín ü dünyÀ müşkílÀtınuñ èuúdelerin óall idüp evveli 

Àòire vü ôÀhiri bÀùına vü ezeli ebede ulaşdururdı. Nitekim nÀyuñ bir başından bir 
 
3 Ve yardım ondandır. 
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başına varınca bir illetsiz yeri yokdur. Ve firÀú-ı yÀrdan sínesi delik delik olup 

maóall-i nÀle vü feryÀd olmışdur ve kendiliginden aãlÀ eåer úalmayup Àlet-i Óaúú 

olmışdur. Ve ãıyt ü ãadÀsı nefs-i RaómÀnla oldı. ZírÀ ki nÀy neyzensiz óareket ü ãadÀ 

itmedügi gibi insÀn-ı kÀmilüñ daòí görmesi ve işitmesi ve söylemesi ve cemíè aóvÀli 

èayn-ı õÀtla oldı. Belki kendüsi muùlaú-ı evvel oldı. Zíra eger ehl-i vaódet bir vücÿd 

iåbÀt görmesi ki Óaúúuñ vücÿdıdur. Eger ki Óaúúdan àayrı bir vücÿd daòí itseler şirk 

ola. İmdi maèlÿm oldı ki insÀn-ı kÀmiliñ vücÿdı birdür. Ve ol daòí Óaúúuñdur.Ve her 

kimseyi bu insÀn-ı kÀmili añladıàı maènÀyı añlaya añun daòí (3 a) yanında cümle 

vücÿd bir olur. Ve arada Óaúúdan àayrı nesne úalmaz eger kendünüñ vü eger 

mevcÿdÀtuñ nitekim baèøı èÀşıúlar bu mertebede buyurmışlardur ki : 

Beyit : 
Cümle yir gök Óaúú oldı muùlaú 

Söyler def ü çeng ü ney ene’l-Óaúú 

Manãur úuddise sırrahu bu göziyle naôÀr itdükte “Ene’l- Óaúú” sırrın ifşÀ itmemege 

mecÀl olmadı ol zamanuñ òalúı kemÀl mertebe ceóÀletde vü àururda olup Óaúúdan 

bí-òaber olmaàın Manãÿrı berdÀr itdiler ve óaøret-i sulùÀn úuddise sırrahu bir 

maóalde buyururlar ki: Vallaó vallaó eger ben eyledügim sırrı Manãur işideydi 

resenim çekmege saèy iden muèÀrıølaruñ biri ol olaydı ammÀ ehl-i èaşúuñ ol

iftióÀrıdur ki maóbÿbuna vÀãıl olur.Pes neyden murÀd insÀn-ı kÀmil oldı. İnsÀn-ı

kÀmillerüñ şÀhı vü úutbı vü sulùÀnı Óaøret-i MevlÀnadur ki úuvvet-i ezeliyenüñ 

maôharı idi. Sırr-ı õÀtını neyden gösterdi ve daòí ayruúlardan şikÀyet itmesi budur ki 

kendiler beşeriyyet libÀsın giymezden evvel nÿr-ı muùlaú vü õÀt-ı muùlaú idi. 

Beşeriyyet ki èÀlem-ièanÀãurdur. Keşf-i ôulmÀní olmaàın şikÀyet ùaríúin gösterdiler 

ve illÀ anlar bu èÀlemde daòí nÿr-ı muùlaú idiler. AmmÀ kemÀ hüve óaúúahu 

kendilerin az kimse bilmişdür. Ve Meåneví-i Şerífi söylemege sebeb Çelebí 

ÓüsÀmeddín Óaøretleri olmışdur ki bişnevün muòÀùabı anlardur. Buyururlar ki: Ey 

ÓüsÀmeddín işit bunu nice óikÀyet eder yaèni işit benim vücÿdumdan Óaúú saña ne 

(3 b) óikÀyetler eyler. Yaèni emr-i kÀf ü nÿndan baùından ôÀhire vü èademden vücÿda 
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gelen insÀn kendülügine aldanup dünyÀya göñül virüp evhÀm ü òayÀlÀtla maóbÿb 

olup dÿr düştiler. Girü maúÀmların taóãíl idemeyüp esfel-i sÀfilinde úaldılar. LÀ 

cerem beşeriyyet kesbí ile óaúú iken bÀùıl oldılar neèÿõÿbillÀh. Ve bir daòí budur ki: 

Ney iki harfdür. Biri nÿn ve biri yÀdur. Ebced óesÀbı ile nÿn elli yÀ ondur. Cümle 

altmış olur ve daòí lafô-ı sin èadette altmışdur ve sin Óaøret-i Muóammed 

MuãùafÀnuñ ãallÀllahu èaleyhi ve sellem adıdur. YÀ óarf-i nidÀdur. YÀ Muóammed 

dimekdür. Pes óaøret-i sulùÀn buyururlar ki: İşit sinden ki Muóammed nice şikÀyet 

eyler ve ayrılıúlardan nice hikÀyet eyler. Yaèni di  ki: èÁlem-i ervÀódan  èÀlem-i 

şeóÀdete ki dünyÀdur. Ve bunca ervÀó sefer eyler ve èÀlem-i dünyÀya gelüp kesb-i 

maèrifet eyleyüp ten vasıùasıyla kendü óaúíúatin añlayup rÀh-ı Óaúúı bilüp nice dürlü 

èirfÀn ü merÀtib tahsíl idüp yine dünyÀdan sefer itdükde gelüp bize vÀãıl olup behişt-i 

cÀvidÀna yetüşüp bu dünyÀda kesb eyledükleri èirfÀn ü èilm-i ledün sebebiyle gÀh 

baà-ı cinÀnda òÿrÀn u àılmÀnla ãafÀda olup selsebíl ü kevser ırmaúlarından èışk u

ãafÀda olup èışret-i ebedí vü nÿş-ı sermedí itmekde gÿne gÿne úaãırlar vü köşklerde 

sündüs-i istibrÀ´ giyüp vü gÀh temaşÀ-yı dídÀr ile óayret-i medhÿşluúda ebedü’l-ÀbÀd 

õevú u èışretde olup ne şeb ü ne øulmet ü ne şitÀ vü ne óarÀret-i kemÀl-i leùÀfetle rÿó-

perver vü muòallid (4 a) ü muòallid olsunlar deyu irsÀl olunurlar. Bu èÀleme geldikde 

dünyÀ dÀmına düşerler. Ve mekr ü tezvírine vü zíb ü zínetine aldanup ol muzaòref-i 

èíş u nÿşa göñül virüp elde olan sermÀyeyi berbÀd idüp ol ayrıldukları maúÀm ki 

elest maúÀmı idi. Elden çıkarup taóãíl idemeyüp esfelü’s-sÀfilínde úalup nÀr-ı caóíme 

giriftÀr olup envaè dürlü èaõÀblara mübtelÀ olup ebedí èaõÀb içinde úaldı. Benim 

ümmetüm deyu Óaøret-i Muóammed èaleyhi’s-selÀm ayrılıúlardan óikÀyet ü şikÀyet 

eyler ve’s-selÀm. Ve bir daòí her kimse ki vaùan-ı aãliyesinden dÿr düşse be-her óÀl 

ol arzÿdan firÀúda vü elemde olur. Òuãÿãan vaùanında iken õevkde vü refÀhiyyetde 

ola. KeõÀlik ney daòí leb-i Àb-ı cÿda neşv ü nemÀda sürÿr u neşÀùda nesím-i rÿó-efõÀ 

ile raúãÀn u cilve-kunÀn ferÀàında õikr u tesbíóde idi. èİlm-i şÀhí-veş baş bÀlÀya 

çeküp ve úadd u úÀmet çeküp başda tuà-ı şahí getürüp sünbül ü nesrinler üzre sayeler 

ãalup ne àam-ı rüzgÀr vü ne Àşÿb-ı çarò-ı mekkÀr dÀimÀ kesb-i hevÀ idüp leùÀfetde 
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iken nÀgÀh dest-i úaøÀ irüp úader tiàıyle başın kesüp pÀyını yeründen ayurup pÀre 

pÀre idüp nice zamÀn firÀú óarÀretlerinden úurudup andan baàrın delik delik idüp bu 

nice riyÀøÀt ü mücÀhedÀtdan soñra èÀúıbet bir  üstÀd-ı (4 b) kÀmile ve mürşid-i 

èÀlime irüp anunla hem-nefes olup bu sırrına maôhar düşüb bí-zebÀn ãavt u sadÀya 

gelüp aóvÀl-i derÿnundan ve sırr-ı nihÀnından òaber virmege başladı. Vaùanından 

cüdÀ düşdügün vü yÀrÀnından mehcÿr olduàun óüzn ü enínle taúríre vü şikayetle 

óikÀyet eylemege aàaz eyledi. Ve kendü gibi niçe baàrı delünmiş ve vaùanından dÿr 

olmışları yüregi yanmışları şevúe vü ùaraba getürüp anlar daòí elest èÀlemin yÀd u nÀ-

şÀd ü òarÀb göñüllerin şÀd u ÀbÀd eyledi ve óÀlin şeró eylemege başlayup  dir ki: 

Beyit:                                                                                                                               

ki neyistÀndan tÀ meni kesmişlerdür. Benüm nefíremden er ü èavrat iñlemişlerdür. 

Yaèni binÀ-yı vücudı adem neyistÀnından Óaúú Cell ü èÁlÀ kesüp ayırmışlardur ki 

èÀlem-i ervÀódur. Ve merd ü zenden murÀd èaúl-ı küll-i merd nefs-i küll-i zendür ki 

evvel òalú olan èaúl-ı küll ve nefs-i külldür. Ve cemíè mevcÿdÀta emr-i Óaúúla feyø 

irişdüren anlardur. Ve èaúl-ı küll mevcÿdÀtuñ babası vü nefs-i küll anası

meåÀbesindedür. Nitekim insanuñ evvel babası Ádem vü anası ÓavvÀ oldıàı gibi 

èaúl-ı küllüñ maôharı Ádem vü nefs-i küllüñ maôharı ÓavvÀ oldı. Pes dimek oldı ki: 

Benüm nefíremden èaúl-ı küll vü nefs-i küll ol èÀlemde baña teraóóüm idüp 

iñlemişdür. Benüm derd-i èaşúım anları nÀleye getürmişdür. Ve Ádem ÓavvÀ daòí ve 

cemíè merd ü zen daòí nÀle eylemişdür. Benüm bu nefíremden nÀlede (5 a) durur  

óaşre dek. 

Beyit:     
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Buyurular ki síne isterin. FirÀúdan şeróa şeróa olmış ola. TÀ ki derd u iştiyÀúuñ 

şeróini söyleyim. Yaèni èadem neyistÀnından ki èÀlem-i ervÀódur. Ayrılmış ve 

kesilmiş ve ol èÀlemden bilüp anuñ derdinden sínesi şeróa şeróa vü pÀre pÀre olmış 

bir kimse isterin. TÀ ol èÀlemüñ iştiyÀúı derdinden aña şeró eyleyim ne óÀletde 

olduàım bile ve añlaya ve illÀ ol èÀlemden òaberdÀr olmayın baña ne keyfiyyetle 

hem-derd olur ve benüm derd ü iştiyÀúımı niçe fehm eyler. Maèlÿm oldı ki àarú 

olmışuñ óÀlin yine àarú olanlar bilür.4

Beyit:                                                               

Her kimse ki ıraú úaldı aãlından girü ister. Kendi vaãlınuñ rüzgÀrın yaèni herkes ki 

vaùan-ı aãlísinden dÿrdur. Diler ki ol vaãluñ rÿzgÀrın yine ele getüre. ÒuãÿãÀn vaùan  

sırrından ayrılmış ola.5 óükmiyle õÀt-ı ímÀnın vaùan 

muóabbetine vÀãıl idüp õatını anuñ èaşúına ulaşdurmış ola. 

Beyit: 

Ben her cemèiyyetde iñleyici oldum. Yaramaz óÀller ile ve eyü óÀllilerle cüft oldum. 

Yaèni yoldaş (5 b) oldum. Cemèiyyet-i cümleye şÀmildür. Gerek cemèiyyet-i evliyÀ 

gerek cemèiyyet-i eşúiyÀ ki her birinde iñledüm. Ve her birinde kendü derdimi şeró 

itmek diledüm. Eyü óÀlliler ki evliyÀ vü ãÀlióíndür ve yaramaz óÀllüler her eşúiyÀ vü 

êÀllíndür. Yoldaş ü aóvÀlimden anlara nÀlÀn oldum ve giryÀn oldum ammÀ   

 

4 Árif için  bir  işaret  yeter. (Sÿfi sözü) 
5 Vatan sevgisi imandandır.(Hadis-i şerif: Sehaví,el-mekÀsıd, 183; Senhudí, el-GummÀz, 9) 
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Beyit: 

Her kimse ki kendi ôannından baña yÀr oldı. Benüm derÿnumdan esrÀrımı aramadı.

Yaèni her birisi beni kendüye úıyÀs idüp kendü bilgisiyle baña yÀr oldı. èAyne’l-

yaúín ile beni görmedi. Ancaú kendü gümÀnıyla gördi. Ol ki benüm óaúíúatim ve 

benüm sırrumdur. Aña ùÀlib oluben bulmadı. Ve ol ki ùÀlib olmadı. LÀ-cerem sırr-ı

derÿnumdan maórÿm úaldı.

Beyit: 

Benüm sırrum benüm nÀlemden ıraú degildür. Líkin gözde vü úulaúda ol nÿr yokdur. 

Yaèni ol istedikleri sır benüm avÀzımdan ve sözümden ıraú degildür. Belki muùlaú 

söyledigim oldur. NióÀyet şiddet-i ôuhÿrundan òÀfí vü ÀşkÀrlıàından gizlidür. AmmÀ 

bu ôÀhir göziyle ve úulaàıyla görmek vü işitmek istediler. Bilmediler ki añı cÀn gözi 

görür ve cÀn úulaàı işidür. ZírÀ insÀnda üc göz vardur. Biri cÀn gözidür ve biri göñül 

gözidür ve andan baş gözidür. DídÀr-ı Óaúúı ol cÀn gözi görür. æÀniyen göñül gözi  

görür. Andan baş gözi de anlara muttaãıl olur. Ol daòí görmege  istièdÀd (6 a) bulur. 

Cümlesinüñ nÿrı bir olur. Andan müsteèid ulÿóiyyet olur ki Óaøret-i RisÀlet-penÀh 

ãallÀllahu èaleyhi ve’s-sellem öyle buyururlar ki: MièrÀc gicesi ben Allâhı baş

göziyle gördüm. AãóÀb-ı KirÀm RıêvÀnallahu TeèÀlÀ èaleyhim ecmaèín  sÿal idüp 

didiler ki: YÀ resÿlallah baş gözi Allah òod cesedden münezzehdür. Siz nice baş

göziyle gördüñüz? CevÀb virüp buyurdılar ki: Kaçan Sidretü’l-MüntehÀya irişdüm. 

Úarındaşum CebrÀil anda úaldı. Baña Refref geldi. SüvÀr olup yetmiş biñ óicÀb 

geçdim. Andan CenÀb-ı Óaørete irişdüm. Óaúú SübóÀnehu ve TeèÀlÀ baña didi ki: 

YÀ Muóammed berü gel. Ol nidÀdan vücÿdum nÿr-ı maóø olup cÀnum göziyle 
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úalbim gözi ve tenim gözi her birine muttaãıl oldı. Ùen gözi úalb gözine bakdı. Ve 

úalb gözi cÀn gözine bakdı. CÀn gözi Allahı gördi. Allahı cÀn göziyle ve úalb göziyle 

ve ten göziyle gördüm didi. İmdi her sÀlik ki èinÀyet-i Óaúúla mièrÀc-ı óaúÀyıú eyler. 

Baèdehu õÀt-ı Óaúúa úaríb olur. Allahu TeèÀlÀ Óaøretleri cÀnla úalb mÀbeyninde 

olan yetmiş biñ óicÀb-ı ôulmÀní ki vardur anı da refè eyler. ZírÀ óicÀb-ı ôulmÀní nefs 

ile beşeriyyetden óÀãıl olur. Sülÿkle ve riyÀøatla her bir ol óicÀbları refè eyler. Ve 

sülÿkuñ òÀããiyyeti oldur ki úaçan ki sÀlik ictihÀd ide. Bir bir ol ôulmet óicÀblarını

(6 b) refè eyleye. Ôulmet-i óicÀbları refè olduúca muúÀbelesinde óicÀb-ı nÿrÀní daóí 

refè olur. Bir ôulmÀníden refè olduúca bir de nÿrÀníden refè olur. Yetmiş biñ óicÀb-ı

nÿrÀní ve ôulmÀní refè olur. Tenle úalb arasında ve úalb ile rÿó arasında bir cev denlü 

nesne úalmaz. Ten gözi göñül gözine ulaşur. CÀn gözi Óaúúı görür ve vÀãıl olur.  

ÕÀt-ı Óaúú cÀna muóíù olur. CÀn daòí  úalb-i muóíù olur. Úalb daòí tene muóít olur.  

6 muóít sırrı ol zaman ÀşkÀr olur. Vücÿd-ı sÀlik õÀta müstaàraú 

olur. GÀh kendüyi eşyÀda ve gÀh eşyÀyı kendüde görüp eşyÀ vü kendüsi vücÿdı daòí 

maóv olur. Vücÿd-ı Óaúúdan àayrı nesne úalmaz. äÀlik emr-i kÀf  u nÿndan baş

kaldırur. Görür ki evvelde Àòirde ôahirde bÀùında Óaúú olmuş ammÀ kendü àÀfil 

olmaàın ôannla şübhe içinde àark olup kendü başka añlayup küfr ü şirk ü zulmetde 

imiş. Úaçan ki tecellí-i Óaúú irişüp òºab-ı èademden uyanup naôar ider. Görür ki 

7

Beyit:  

Maèşÿú èaşú èÀşıú çünkim bir oldı bende 

HicrÀn ne nesnedür kim vuãlat daòí ãıàışmaz 

 
6 “Allah herşeye kadirdir”( Ayet -i Kerime.Bir çok ayetin içinde tekrarlanmıştır) 
7 Bu yerde bizden başkası yoktur.  (Arapça bir ifade) 
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ZírÀ vuãlat iki şey arasında olur. İkilik úalıcak birlik åÀbit olur. Öyle olsa híç kimse 

kendü kendüye vÀãıl olmaú úaydında mı olur? ÔÀhir olmaz. Tenle (7 a) cÀn 

muóaúúaú bir olur. Sırr-ı vaódet ôuhÿr itdi. Pes óaøret-i ãulùÀn buyururlar ki: 

Beyit:       

CÀn tenden ve ten cÀndan örtülü değildir. LÀkin kimseye cÀnı görmege destÿr 

yokdur. ZírÀ tensiz cÀnı görmek muóaldür ve görülmege daòí destÿr yoúdur. Eger 

tensiz cÀn görülmek müyesser olaydı bu èÀleme gelmege iótiyÀc olmazdı. Ol èÀlem 

ki èÀlem-i ervÀódur anda göreler idi. Pes maèlÿm oldı ki bu èÀlem-i beşeriyyete 

gelmeden murÀd cÀnı görmek imiş. Beden sebebiyle tÀ ki ervÀó ol èÀlemden sefer 

eyleyüp èaúl-ı küllden nefs-i külle andan eflÀke andan nücÿma andan èanÀãıra andan 

cemÀda andan nebÀta andan óayvÀna andan insÀna gelüp andan èaúla vÀãıl olup èaúl 

semÀyesiyle sefer idüp ol geldügi èÀlemlerden óÀsıl itdügi óicÀbları ki yetmiş biñ 

nÿrÀní ve yetmiş biñ ôulmÀní denilmişdi. Bu óicÀbları bu seferlerde taóãíl itmiş idi. 

èAúl sermÀyesiyle  sülÿk ü riyÀøÀt idüp ve tertíb-i mürşídle bir bir refè eyleyüp 

mertebe-i evliyÀya irişüp bedene daòí rÿó keyfiyyetin virüp mÀsivÀllÀh ki meõkÿr 

olan óicÀblardur úaldurup Óaúú göziyle Óaúúı görüp kendide ve her şeyde müşÀhede 

idüp óayÀt-ı cÀvidÀna irüp ölmezden ölüp kimyÀ-yı ãarf (7 b) olduúdan soñra ten 

cÀndan ve cÀn tenden mestÿr olmaz. KÀrı her dem müşÀhede-i dídÀr-ı yÀr olur. 

Beyit: 

Ben o dem kim görürüm Óaúúı èayÀn her yerde 

èÁrif iseñ berü gel çeşmime bak gör sen de. 

Ve bir daòí budur ki cÀn bir Àyíne meåÀbesindedür ki iki ùarafı bile muãaffÀ vü  

mücellÀ ola. İki cÀníbi muãaffÀ olan Àyineye naôar itseñ hergiz ãuret görünmez. Öyle 

olsa lÀzım geldiği anuñ bir cÀnibde bir keåíf nesne ola ki aña óÀ´il ola. TÀ ki naôar 

olunduúda sÿret münèakis ola. Pes rÿó-ı insaní  ol perdesiz Àyíne gibidür ki hiç bir 
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şeyüñ ãÿreti anda görünmez. Öyle olsa Allah TeèÀlÀ Óaøreti kemÀl-i úudretinden 

beden-i insÀní oddan ve yelden ve ãudan ve ùopraúdan cemè  idüp úudret eliyle úırú 

ãabÀh taòmír eyledi. TamÀm olduúda nefó-i rÿó itdi. Beden rÿóa mirèatüñ urındıàı

perde gibi olup ãÿveri aèmÀl-ı rÿódan görinüp ôuhÿr itdi. Fí’l-meåel beden rÿóa Àlet 

oldı ve rÿóuñ bir cÀnibi bedene olduàı gibi bir yüzi daòí cÀnib-i Óaúúa oldı. Beden 

cÀnibini àayet ôulmet olmaàın leõôet-i ãÿrete àalebe itmegin Óaúúdan cÀnibi daòí 

maócÿb eyledi. LÀzım geldi ki Óaúú TeèÀlÀ enbiyÀyı vü evliyÀyı bunlara irsÀl 

eylediği rÿóuñ Óaúúdan ùarafından vü tenden ùarafında olan óicÀbları sülÿkle 

muãayúal vü mücellÀ eyleye. TÀ ki cemÀl-i (8 a) óaøret içün tecellí idüp Àyíne-i cÀnı

başdan başa ióÀtÀ eyleye. Úaçan ki Àyine-i rÿóda pertev-i RaómÀní ôuhÿr ide. 

Kendüye naôar ide. Vechu’llÀhı ÀşkÀre müşÀhede eyleye. Ol zamÀnda Àyineliú refè 

olup ãÿret-i RaómÀn èayÀn olur. ÄadÀ-yı Ene’l-Óaúúa Manãÿr-veş aàÀz ider. Kendi 

maóv ider. Áyine-i rÿóda ve perde-i ten daòí rÿó olur. Rÿóda daòí liúÀ-yı Óaúú dem-

be-dem ôuhÿr ider. Bu óadíå-i şerífüñ maènÀsı ôuhÿr ider ki : ÚÀle’n-nebí èaleyhi’s-

selÀm 8 maènÀsı budur ki: Allah TeèÀlÀ Ádemi kendi 

esmÀsı sÿreti üzre òalú eyledi. Yaèni ãıfÀtı üzerine yaratdı. Yaèni rÿó-ı insÀn ãıfÀt-ı

Óaúú olıcak. Áyine-i ten daòí aña tebdíl olup vÀãıl-ı Óaúú olur. MÀdÀm ki 

beşeriyyetde dergÀh-ı Óaúúla olur. Beden daòí aãlı ùopraúdur. Ve èanÀãırdur. Aña 

vÀãıl olur. Ol èÀlemde daòí ten cÀndan vü cÀn tenden mestÿr olmaz. 

Beyit:                                                                         

8 Allah kendi suretinde yarattı. (Müslim, IV, 2017, Buhari, V, 2299) 
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Áteşdür bu nÀyuñ üzeri yel değildür.9 Her kim ki bu Àteşi ùuta vü sülÿkdan ve  

ictihÀddan murÀd Àteş-i dil taósíl itmekdür. TÀ ol Àteş ãaóibini èaşúa vÀãıl eyleyüp 

idi. Zinde ide ve her ki bu Àteş-i èaşúdan maórÿm ola. Yoà olsun ki anuñ varlıàından 

yoà olması ve yoúluàı yegdür. 

Beyit: 

(8.b)    

èAşú Àteşidür ki nÀy içine düşmişdür. èAşú úaynamasıdur ki mey içre düşdi. Yaèni 

her vücÿd ki elbette óareketi ve cÿşişi var èaşúladur ammÀ her şeyüñ ve her nesnenüñ 

èaşkı mertebesine nisbetdür. 

Beyit: 

NÀy yoldaşıdur ol kimsenüñ kim ol bir yÀrdan kesilmiş ola. Yaèní ayrılmış ola ve ol 

nÀyuñ perdeleri bizüm perdelerimizi yırtdı. Yaèní bizi óicÀbdan úurtardı. Her perde 

ki ney lafôı gele insÀn-ı kamile işÀretdür dimek olur ki insÀn-ı kÀmil ol kimseye 

óarífdür ki kendi óaúíúatinden ayrıldıàın bile ve girü ulaşmaú ùalebinde ola. Yaèní  

illÀ böyle olmaya. Ne óaríf degildür. Maócÿb-ı beşeriyyetdür. 

Beyit: 

9 Şarih önce yukarıdaki biçimde yazdığı beyiti daha sonra şu şekilde düzeltmiştir ve bu kısma bir sah  
kaydı düşmüştür. 
(ãaó) “Her  kim  ki  ateş ùutmaz  yoú  olsun.Yaèni  yoú  olub  fenÀ  olsun  ki  vÀr  olub “ 
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Ney gibi bir zehri ve ney gibi bir tiryÀúı kim gördi ve nÀy gibi bir dem ùutıcı ve

müştÀúı kim gördi. Yaèní ùaleb-i èaşúa10 

Beyit: 

Ney úanıyla ùolmış yoluñ òaberin eyler. Mecnÿn èaşúuñ úıããaların eyler. Yaèní 

úanıyla ùolmış yol èaşú yolıdur ki o yolda nice başlar kesilür ve nice başlar ayaú ve 

nice ayaúlar baş olur. èÁşıú dem-be-dem kendü úanıyla liúÀ-yı maèşuúa vÀãıl olur. 

Niteki Mecnÿn kemÀl-i  ittióÀddan LeylÀya naôar eyleyüp LeylÀ benüm didi ki (9.a) 

Beyne’n-nÀs maèrÿf úıããadur. İşte imdi fenÀdan ãoñra beúÀ bu ki dirler. 

Beyit: 

Bu èaúluñ maóremi èaúılsızlıúdan àayri degildür. Taóúíú (e)dilse úulaúdan àayrı

müşterí yoúdur. Yaèní èaşúa olan èaúl èaúlsızlıúdur. èÁşúa óiõmet eyleyen èaúl èaúl-ı

külldür. Ve èaúılsızlıú deyu redd itdikleri èaúl-ı meèÀşdur ki èaúl-ı küll müşterídür ve 

lÀyıúdur. 

Beyit: 

Bizüm àamımuzda giceler oldı gündüzler. Gündüzler de göynüklere  yoldaş oldı. Ve 

gicemiz gündüz oldı dimek yaèní bÀùınımız ôÀhir oldı.

10 Şarih önce yukarıdaki biçimde yazdığı beyiti daha sonra şu şekilde düzeltmiştir ve bu kısma bir sah  
kaydı düşmüştür.  
(ãaó) “TiryÀú  ü  münker-i  èaşúa  zehrdür.ÙÀlibüñ  dÀmeni  dürücüdür ve  müştÀúdur 
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Beyit: 

Gündüz eger gittiysedi gitsün. Úorúu yoúdur. Sen úal. Ey ol ki sencileyin bÀkí 

yoúdur. Yaèni gündüzlerüñ bu èÀlem-i şehÀdetde olduúları evúÀtdur. Eger ol 

gündüzler ki bu èÀlemde bizim bu èömrimiz idi. Eger   Àòir olup gittiysedi gitsün. 

Sen úal. Ey cÀn ü dil ki sencileyin bÀkí yoúdur. ZírÀ ebedí vü bÀúídür. 

Beyit: 

Her ki balıúdan àayrıdur. Ol ãuya ùoydı. Her ki bí-naãíbdür anuñ güni gice oldı.

Yaèni balıàuñ mekÀnı ãu oldıàı gibi ehl-i tevhídüñ daòí maúÀmı (9.b) maúÀm-ı

tevhíddür. Balıú ãudan ayrılsa nice helÀk olursa ehl-i èaşú daòí öyle ammÀ anlar ki 

bu derya-yı tevhídden bí-naãíb oldı. Anlaruñ güni gec ùoàdı. äıfÀtu’llÀhdan ve èaşú-ı

ÒudÀdan maórÿm úaldı.

Beyit: 

Puóte óÀlin hic òÀm bulmaz. Pes söz úıããa gerekdür ve’s-selÀm. Yaèni nice yıllar 

sülÿk idüp yanup yaúulup rÿz-ı şeb ceset vücÿda olanuñ óÀlini òÀm u mübtedí olan 

bilmez. Pes söz muòtaãar gerekdür ve söz uzatmanuñ fÀ´idesi olmaz ve’s-selÀm. 

Beyit: 
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Ey diríàÀ eger sende sıàınmaúlıú oldı. ÙÀ cÀnumdan göñül şürÿóı saña ÀşkÀr olaydı.

Yaèni degme kimsenüñ sırru’llÀhı fehm itmek naãíbi degildür. ZírÀ taóammül 

degildür. èAnúa loúmasın serçe óaøm idemez. Öyle olsa şerh-i dil herkese ãıàacaú 

miúdÀrı ôuhÿr ider ki fehm itdigidür. 

Beyit: 

Bu söz süddür. CÀn memesinde çekicisiz òoş-revÀn olup aúmaz. Yaèni insÀn-ı

kÀmilüñ ãadrı maèÀní südüyle mÀl-À-mÀldür ve müríd ol südün çekicisi vü 

emicisidür. Pes müríd ol maèÀní-i İlÀhiyye südini göñül èÀleminden teşne olup 

çekmeyince insÀn-ı kÀmilüñ ãadrından ve èaúl memesinden òoş-revÀn olup aúmaz. 

İmdi müríd dÀ´imÀ teşne olmaú gerekdür. 

(10.a) Beyit: 

Ve gelici kimse çün susuz ve isteyici ola. VÀèiô eger olursa da söyleyici olur. Yaèni 

dilüñ müşterísi úulaúdur denilmişdi. Eger diñleyici olan müríd ve àayrı maèÀníye 

teşne olup can úulaàıyla diñlerse bí-iòtiyÀr vÀèiôüñ sínesinde olan maèÀrif ôuhÿr 

itmese olmaz. Elbette müstemíè olıcaú. Söyleyici şevúe gelmemek muóÀldür. Elbette 

gelür. 

Beyit: 
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Diñleyici çün tÀze gele. Bí-melÀletsiz gele. Yüz dil söylemekden çün gelür ve 

söylemez olur. Yaèni diñleyici kimseler süstlükden11 ve àam u melÀlet-i dünyÀdan 

berí olup şol bahÀr eyyÀmında sír-Àb nebÀtÀt gibi tÀze ola ve Àb-ı maèrifeti nÿş

itmege liyÀúati ola. Eger vaèiôüñ ya mürşidüñ yüz dili daòí olursa söylemekden lÀl 

olur ve çün gelür. LÀkin ol diñleyici tesellí bulup úanmaz. ZírÀ nebÀtÀt hic yaàmur 

ãuyına ùoyar mı? Ol da öyledür. 

Beyit: 

Çün bir maórem içerü gele ki øarardan ziyÀndan ıraà ola. Ol mestÿr olanlar bend 

yüzini açarlar. Yaèni bizüm setrimize maórem olan içerü gelse göñül òalvetine ya 

ôÀhir òalvetine ol mestÿr (10.b) olanlar ki èarÿs-ı maèÀní-i İlÀhiyyedür açulurlar. 

Beyit: 

AmmÀ çünki nÀ-maórem úapudan içerü gele. Perde içine nihÀn olurlar ehil. Yaèni 

nÀ-maórem ü münkir olan úapudan içerü gelse cümle ehl-i óarem ki ebkÀr-ı

maèÀnídür. Perde içine girerler. Kendülerüñ göstermezler. 

Beyit: 

Çünki zÀàlar yaèni úaràalar úış üzerine çadır urdılar. Bülbüller òÀmÿş oldılar ve ten 

urup epsem oldılar. Úaràadan murÀd şol kimselerdür ki èilmu’llÀhdan bí-naãíb olup 

 
11 Müstensih kelimeyi yanlış biçimde yazmıştır. 
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ãÿret èilmine úÀniè olup belki andan daòí murÀd ôann içün olup èÀlem ãÿretinde ve 

meşÀyiò ãÿretinden cübbe vü destÀr-ı óamÀúatle èavÀm meskeni aldayup kelÀm-ı

Óaúúı taófíf  idüp minberlere çıkup òalúa naãíóat idüp kendiler èaksin iderler ve 

behmen ki orta úış ayıdur ki àayet ãovuúdan èibÀretdür. Anlar ehl-i sÿretüñ 

iètiúÀdıdur ve bunlar ki õikr olundı. Miónetleri ãıfatıdur ki ol zÀàlar mekr ü tezvír ve 

çÀderler ki kendülerüñ mekr ü óílesidür ve riyÀsıdur ve nuùuúları vü nefesleridür. Bu 

ehl-i ãÿret ve cÀhillerüñ ol úış iètikÀdları üzerlerine úurdılar. Ve bu derd-mendlerüñ 

yolun urup ehl’ullah meclisinden dÿr u maórÿm itdiler. LÀ-cerem ehl’ullah (11.a) 

daòí bülbül gibi epsem olup úış ãıfÀtlulara rÀz söylemeyüp lÀl oldılar. 

Beyit:  

Diñleyici uyumuşdur. Sözi úıãa  eyle. Ey òaùíb bu naúşı ãu üzeriñe eõÀdur. Yaèni 

diñleyici olanlar óubb-ı dünyÀyla ve naúş-ı mÀsivÀ ile Àlÿde olmuşlardur ve 

uyumuşlardur. ÒºÀb-ı àaflet cÀn u dillerin úaplamışdur. İmdi ey òaùíb ü ey vaèiô 

bunlara kelÀm-ı ÒudÀyı ve kelÀm-ı evliyÀyı söylemek ãu üzerine naúış yazmaú 

gibidür. äu naúşı úabÿl itmez. HemÀn sözüñi yoú yire  øÀyíè idersin. 

Beyit: 

 

èÁrifler ki cÀm-ı Óaúúı nÿş eylemişlerdür. RÀzları bilmişler ve örtmişlerdür. CÀm-ı

Óaúúı èaşú-ı muùlaúdur. Her ki bu èaşúa maôóardur iki cihÀnuñ esrÀrına ve èilm-i 

ledünníye èÀlimdür. LÀkin degme kimseye keşf-i rÀz itmezler. 
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Beyit: 

Her kim ki bu işüñ esrÀrın taèlím itdiler. Mühr eylediler ve aàzın dikdiler. Yaèni  

èÀlem-i èaşúa ve müşÀhedeye mensÿb olan kÀruñ esrÀrın taèlím itdikleri kimesnenüñ 

dehÀnın diküp mühr urmışlardur. 

Beyit: 

lebi üstünde (11.b) èÀrif iseñ kilíd vardur. Göñlünde rÀzlar vardur. Lebi epsemdür 

ammÀ göñli ùopùolu avÀzlardur. ZírÀ esrÀr-kÀrı taèlím itdikleri kimseyi bu evãÀf ile 

mevãÿf ider. 

Beyit: 

èÁlem-i àaybuñ sırrını öğretmek aña lÀyıúdur ki söylemekden dudaàın diñmege güci 

yete. Yaèni sırrı fÀş eylemege úÀdir ola. Her ne ùÀèat sebebiyle ol sırrı kesb itse anı

sırr idinüp bir daòí taóãíl eylemesine saèy ide.  

Beyit: 

Ol kimsenüñ úulaàı esrÀr-ı celÀli nÿş ider. Kim ol sÿsen gibi yüz dili ol da lÀl düşe. 

Yaèni kim kendülerinüñ nÀm-ı şerífleridür ve vücÿdları esrÀr-ı Óaúúa maôhardur. 
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Buyururlar ki: Bizüm esrÀrımızı o kimsenüñ úulaàı nÿş eyler ki sÿsen gibi yüz dili 

daòí olsa aãlÀ vü úatèÀ yine hergiz nuùúa gelmeye. 

Beyit: 

TÀ sulùÀnuñ sırrını kimseye dimeye. Úand ü sükkeri següñ öñüne dökmeye. Yaèni 

sırr-ı sulùÀnı degme kimseye açmaú mekes öñüne şeker dökmek gibidür. Meger 

mürít-i ãÀdıú ola. 

Beyit: 

deryÀya lÀyıú olmadı. MuràÀbdan àayrı fehm eyle ãevÀbı AllÀhu èÀlemdür. Yaèni 

ãuya mensÿb úuşlardan (12 a) àayrı deryÀya yaúın olmaduàı gibi deryÀ-yı óaúíúate 

mensÿb olan layıúdur. Ve illÀ nÀ-maórem óakíúatden olmaz. 

Beyit: 

Biz dükeli muràÀblaruz. Ey àulÀm bizim dilimizi deryÀ bilür temÀm. Yaèni biz 

dükeli deryÀ-yı óaúíúatüñ yüzicileri ve şinÀverleriyüz. Bizim dilimizi deryÀ-yı

óaúíúat bilür ve daòí aña mensÿb olanlar bilür. Bi’t-temÀm. 

Beyit: 
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Bizim òilúatimiz yaèni bir olmamızı kendi ãÿreti üzere  eyledi Óaúú. Bizim vaãfımız

anuñ vaãfından dutar. SebaúSebaúSebaúSebaú bu óadíå-i şerífüñ maømÿnıdur ki: 

12 yaèni Állah TeèÀlÀ Àdemi kendü ãÿreti üzerine yaratdı.

Pes Óaøret-i SulùÀn úuddise sırrahu buyururlar ki: Bizim ãÿretimizi Óaúú kendü 

ãÿreti üzerine òalú itdi. Bizim vaãfımuz sebaúısebaúısebaúısebaúı vaãfından dutar. ZírÀ ki cismüñ 

òilúatu rÿhuñ ãıfÀtı üzeredür. Ve rÿóuñ ãıfÀtı ãıfÀt üzeredür. İnsÀn-ı kÀmilüñ cismidür 

rÿódur. Rÿóı ãıfÀt-ı RaómÀndur ve vaãf-ı ÒudÀ ile muttaãıfdur ve sebaúısebaúısebaúısebaúı dÀ´im 

ÒüdÀdan ùutar. 

Beyit: 

Bizim cismimüz yüzimüz örtüsidür. CióÀn içinde bir deryÀ gibi ãaman çöpinün 

altında gizlenmişdür. Yaèni cism rÿóa nisbet ãaman (12 b) çöpi gibidür. Dimek olur 

ki biz deryÀ-yı óaúíúatiz. Ten ü cism çöpünüñ altında gizlenmiş ve ãaúlanmışızdur. 

Beyit: 

Úand kÀnıyım daòí şeker úamışlıàıyım ve hem benden biter ve yine ben yerim 

úandden ve şekerden murÀd èilmu’llÀh u maèrifetu’llaódur. Şeker u úand 

úamışlıkdan óÀãıl olduàı maèrifet u óaúÀyıú u èilm-i ledün daòí benden óÀãıl ve

benden ôuhÿr ider. Keşf ü ilhÀm sebebiyle yine hem ben yerim. Yaèni ol benüm 

óaúÀyıúımı fehm iden benüm velí bendendür. Óaúíúatde ben olum. Ol benüm ve 

benüm nÿrumdandur. Anuñ idügi benüm yememdür. Benden àayrı olana naãíb 

olmaz. 

 
12 “Allah ademi kendi suretinde yarattı.” (Sahih-i Buhari, Kitabu’-l İstizan, I ) 
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Beyit: 

TÀ ki benüm şeklim sizi aldamaya. Nuúlimden ol nuúlimi nÿş idüñ ve benüm 

cismime ve ãÿretime aldanmañ. Nitekim Óaøret-i Resÿl sallallÀhu èaleyhi ve’s-

sellem óaúúında münÀfıúlar didiler ki: 

13

Dimek olur ki : Bu nice peyàamberdür? Yemek yer çÀrsÿlarda gezer. ÔÀhir ne nazar 

idüp maènÀdan maórÿm úaldılar. CÀnib-i Óaúúdan cevÀb geldi. Didi ki : Di yÀ 

Muóammed ki:  14141414 Yaèni di anlara yÀ Muóammed ki: 

Egerçi ben de sizcileyin beşerim. LÀkin baña CÀnib-i Óaúúdan daòí gelür. İmdi 

Óaøret-i ÒüdÀvendigÀr úuddise sırrÀhÿ daòí böyle buyurular ki: Gerçi sizin gibidür 

ãÿretim ammÀ Óaúúdan ilhÀm gelür. İmdi (13 a)ãakınuñ ãÿretime aldanmañ benüm 

nuúlimi ve maèÀrifimi nÿş eyleñ. Andan öñdin ki bu ãÿret èÀleminde men nuúl 

eyledim. 

Beyit: 

Ben güneş gibi nÿruñ içine àarú olup dururum. Gücüm yetmez ki kendimi nÿrdan 

farú eyleyim. Yaèni ãÿretÀ gerçi ben de sizüñ şeklüñizdeyim lÀkin ben vaódet ile 

 
13 Onlar (bir de) şöyle dediler: Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda 
dolaşıyor. (Furkan,7) 
14 Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana vahyolunuyor. (Fussilet, 6) 
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àarú olmışım kim hergiz kendümi nÿrdan farú idemezim. İmdi ãıfatuñ beni beşer 

ãanup nÿrumdan maórÿm olmañ. 

Beyit :                                                     

Benüm namÀz cÀnibine gitmem òalúa yol taèlím itmek içündür. Yaèni ben ãÿret 

èÀleminden çoúdan úalúdum. Benüm bu èÀlemde olduàum ve namÀz ve òalvet 

itdügim muùlaú size òalúa yol göstermekdür ve irşÀd itmekdür. Yoòsa ben vaùan-ı

aãlıma ve mesken-i me´lÿfuma çoúdan giderdim. LÀkin cÀnib-i Óaúúa size yol 

göstermek içün me´mÿr oldum. TÀ ki sizi daòí cism-i tenden òalÀã idem ùurduàum 

anuñçündür. 

Beyit: 

Düş gördüm ben velí uyòuda degilim. DaèvÀ idiciyüm velí yalancı degilim. Düşden 

murÀd èÀlem-i miåÀldür ve èÀlem-i Àòiretdür ki bu èÀlemde ol Àòiret düşleri görilür. 

ZírÀ kişi bu èÀlemden göz yumduàı gibi ol èÀlemde bulunur. (13 b) Nitekim óadíå-i 

şerífde buyururlar ki: 15 yaèni uyúu ölümüñ úarındaşıdur. 

Uyúudan uyansa rÿó yine bedene gelür. Kaçan ki insÀn fevt olsa bu èÀlemden bi´l-

külliye úalkup rÿóı ol èÀleme ilter. İmdi ol èÀleme nisbet bu èÀlem düş olduàu gibi ol 

da bu èÀlemde düş ile görinür. LÀkin bu èÀlem-i fÀnídür ol bÀúídür. Pes sulùÀn 

buyururlar ki: Düş göririn velí uyúuda degilim. Yaèni ol èÀlem-i Àòiret ki siz anı

düşde uyúuda görirsüz. Ben anı ÀşkÀre uyanıúlıúda seyr iderin ve bir an bir laóôa 

naôarımdan gitmez ve àayb olmaz ve daèvÀmda daòí ãÀdıúum. 

 
15 Uyku ölümün kardeşidir (Keşfu’l-Hafâ, II, 456) 
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Beyit: 

Anuñ yanındaki õevú ùatmadı. DaèvÀdur bu söz ammÀ ufúda sÀkin olanlar yanından 

maènÀdur. Yaèni ehl-i şÀhid úatında ve daòí maènÀ gökünüñ üstünde olanlar úatında

bu söz maènÀdur. AmmÀ ana ehil o nÀdÀn u àÀfil yanında daèvÀdur ki: 

16 dür. 

Beyit: 

Çün sende ol bÀùın görici göz olmaya her vücuduñ içinde genc ôanneyle. Yaèni her 

bir vücÿdda inkÀr eyleme ki cümle maòlÿú-ı ÒudÀdur. Niteki Úur´Àn-ı èÁôímde 

gelmişdür. ÚÀle AllÀhu TeèÀlÀ: 17 ki óalú-ı

RaómÀnda tefÀvüt görmezsin. Ancaú tefÀvüt revíşde (14 a) vü úavlde vü fièlde vü 

óareketde vü cümbüşdedür. Yoòsa òalúa tefÀvüt yoúdur. HemÀn óikmet bÀùın göziyle 

görmekdedür. 

Beyit: 

16 Tatmayan bilmez (Sûfi sözü) 
17 Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir 
bozukluk görebiliyor musun? (Mülk, 3) 
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Eger yaúín gözi açıú ise sen de her taşuñ altında bir çÀvuş gör. Yaèni yaúín gözi 

açıldıúda soñra her taşuñ dibinde ver her bir õerrede bir maènÀ görürsün ki ol seni 

ÀgÀh eylemege ve nÿr-ı Óaúúı görmege bir çÀvuşdur. 

Beyit: 

Dervíşlik kÀrı senüñ fehmünüñ ardındadur. Sen dervíşlerüñ cÀnibine süst-i naôar 

itme. Yaèni dervíşlerüñ bir işleri vardur ki fehm ü èaúl anı añlatmaz. Yine anı bilen 

ol işe maôhar düşendür. Yaèni èÀlem ü terk bu èÀlemdür ki anu añlamaàa aña vÀãıl

olmaú gerekdür. Yoòsa bu senüñ fehmüñ vardur. Anuñ anı añlayamaz. HemÀn yoú 

yere inkÀr ile ve süstlükle bunlara naôar idüp vebÀle girme. ZírÀ vücÿduña vü dínüñe 

òalel gelür. 

Beyit: 

Andan ötüri ki dervíşler mülk ü mÀlik ardındadur. Zü’l-celÀlden rızú ùutarlar. Yaèni 

dünyÀdan ve dünyÀda olandan daòí geçmişlerdür. Zü’l-celÀle göñül baàlamışlardur 

ki derk-i bí-nihÀye rÿzı ùutarlar ki: 18

(14 b) Üõn ne gözler ve ne úulaúlar işitmişdür. 

Beyit: 

18 “Orada gözlerin görmediği kulakların duymadığı(nimetler vardır)”.(Hadis-i Şerif) 
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Sen hemÀn gördüñ ki İblís-i laèín gördi ki ben oddanum Ádem balçıúdandur. Yaèni 

Ádemün maènÀsını görmedi. Ancaú ãÿretine naôar itdi ve ãÿretine aldanup maènÀdan 

maórÿm úaldı.

Beyit:  

Niçe ãÿret görürsün. Aòir niçe niçe ol İblís gözi ki sen her dem baàla. Yaèni İblísden 

olan gözi ki baàla. Mince RaómÀndan olan gözi ki açamazsın. äÿretden geç ki maènÀ 

bulasın.

Beyit: 
 

İş bundan vírÀn oldı. Ey òÀm kişi ki sen bunları èavÀm gibi beşer gördüñ. Yaèni 

evliyÀyı ve fuúarÀyı İblís ü èavÀm gibi beşer görürsün. Andan ötüri kendü işüñi vírÀn 

ider misin Óaøret-i ÒudÀdan ve müridÀn-ı ÒudÀdan dÿr u maórÿm olursun. 

Beyit: 

Cümle èÀlem bu sebebden azàun oldı. Az kimse abdÀl-ı Óaúúdan agÀh oldı. Yaèni 

abdÀl-ı Óaúúı az kimse bildi ve añladı. ZírÀ anlaruñ vücÿdları mir´at-ı mücellÀdur. 

Her ebleh ü maàrÿr ki anlara naôar ide. Kendü zişt iètiúÀdınuñ efèÀlinüñ ãÿrı ol pür

rÿşen øamírde münèakis olur göricek. AèrÀø u inkÀr ider ammÀ anlar ki mü´min     

(15 a) ü yÀr-ı ÒudÀdur. Muóabbetleri ve óüsn-i iètiúÀdları münèakis olur. Naôar 
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eyledikde cemÀl ü kemÀl müşÀhede iderler. Muóabbetleri ve iètiúÀdları ve

peymÀnları dürüst olup úalplerine dÀòil olurlar. TÀ ebed raómete’n-li’l èÀlemindürler. 

Beyit: 

Ol bir göñül ki göklerden daòí yücedür. İmdi ol abdÀl göñli ya peyàamber göñlidür. 

Yaèni abdÀl ki evliyÀullÀh-ı kebÀirdür. Anlaruñ ve peyàamberlerüñ göñülleri levó-i 

maófÿô u ÒudÀdur ki göklerden ve èarşdan yücedür ki bilmeye yedi úat gökler 

anlaruñ nefsiyle gerdíş eyler. 

Beyit: 

EnbiyÀnuñ canuñı úaãdın ùutarlar. Cism görüp anı daòí Àdem ãandılar. Yaèni cism-i 

enbiyÀyı görüp anlar daòí kendileri gibi úıyÀs itdiler. ÓÀlÀ ki enbiyÀ vü evliyÀ 

eùvÀrdan ve daòí cisimden münezzehdür. Ol sebebden ki anlar vücÿduñ zindeleridür. 

Beşeriyyetlerinde keåÀfet te´sír eyleyüp rÿó-ı ãÀfílerin mükedder itmişdür. Pes 

münkirlerüñ gözleri bí-nÿr u bí-baãar olmaàın anlaruñ envÀè-ı àaybiyyelerin 

müşÀhede eylemezler. 

Beyit: 

Didiler ki işde biz de beşer bunlar daòí beşer. Biz de bunlar daòí yemek ve uyúu 

esíridür. Yaèní bu enbiyÀnuñ ve evliyÀnuñ àıda-yı cisimlerin görüp (15 b) àıdÀ-yı
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rÿóÀnílerinden bí-òaberler oluben didiler ki: Bunlar daòí bizim ve sÀir èavÀm gibi 

uyumaú ve yemek içindedürler. Anlaruñ daòí bizden ne farúları var. 

Beyit:  

Bunı bilmediler ki bunlar körlüklerinden ortada bí-nihÀye farú vardur. Yaèni 

körlükden kendilerine úıyÀs eylediler. Bilmediler ki ortada yerle gökden ziyÀde farú 

vardur. Bilmediklerinüñ sebebi oldur ki ancaú rÿó-ı óayvÀn-ı maèÀşına muúayyed 

olup himmetlerin ve sermÀyelerin ol cÀnibine ãarf  eyleyüp nÿr-ı baãíretden bí-naãíb 

oldılar. Bunlaruñ rÿó-ı úudsiyyeleri èÀlem-i àaybíde ne vech ile pervÀz idüp nefs-i 

Óaúúla ne muèÀmelede oldıàın bilmezler. 

Beyit: 

Muúallidden tÀ muóaúúiúa çoú farúlar vardur ki muóaúúaú DÀvud gibidür. Ol biri 

ãadÀ gibidür. Yaèni ehl-i taóúíú Óaøret-i DÀvud miåÀlinde ve muúallíd avÀz 

meåÀbesindedür. Cemíè-i mevcÿdÀtuñ avÀzı ve ãÿrunı mevcÿddur. AmmÀ DÀvuduñ 

ÀvÀzı ancaú aña maòãÿãdur. Anuñ ÀvÀzı ve sÀirüñ 19 20

dür. 

Beyit: 

19 Yerle gök arasında 
20 Ve  gerçek taklit olanın dirisidir. 
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KÀfir ve mü´min ÒudÀ dirler ki daòí ortalarında eyü farú vardur. ZírÀ mü´mínüñ 

ÒudÀ dimesi ímÀnla (16 a) vü taãdíkledür ve Óaøret-i Resÿlullah ãallallahu èaleyhi 

ve’s-sellem óaøretine mütÀbaèÀtladür. AmmÀ kÀfirüñ ÒudÀ dimesi küfr ile ve şirkle 

ve puta secde itmekle ve resÿlüni inkÀrladur. İmdi eger öyle olsa kÀfirüñ ÒudÀ 

dimesi daòí óaúiúat-i èayn-ı küfr oldı. AmmÀ mü´minüñ èayn-ı ímÀn oldı. Pes 

ikisinüñ farúı yerden göke dek olmadı mı? Oldı. ÒudÀ dimekden ÒudÀ dimeğe

óaúíúatde ortada farú bí-óad ü bí-nihÀye oldı.

Beyit: 

Her iki dürlü arı bir maóalden yirler. Bu birinden diken ve ol birinden èasel óÀãıl

olur. Yaèni dervíş olup Óaúú yoluna girdükde faúr òºÀnından21 tenÀvül itdikde nice 

maèÀní vü maèÀrif müşÀhede vü õevú ider. Bal arusı gibi her şeyden vü her zerreden 

bir gÿne èirfÀn ve bir gÿne õevú taóãíl idüp úalbi òÀnesinde şuhÿd leôôetin virüp 

èasel-i muãaffÀ maèrifetiyle niçeleri şírín-dehen ü südre vaùan eyler. AmmÀ baèøısı

maèrifetu’llÀóa liyÀúati olmayup faúr hºÀnından yedikce buàø ü óased ve tenÀfí 

ziyÀde olup eşek arusı gibi hemÀn irdügini ãoúup açıdmaúdan àayrı nesne taóãíl 

idemez. Aãlında ve nihÀnında ki ôulmet ve òabÀset mióekk-i faúrler ôÀhir olup bir 

èaúreb olur neèÿõu billah. ZírÀ ulular buyurmuşlardur ki sülÿk ve dervíşlik insÀnuñ 

mióekkidür. (16 b) Şol kimsenüñ õÀtı ki òÀliã altun gibi pÀk u nÿrÀnídür. èÁlem-i 

faúre dÀòil olıcaú nÿrÀniyyeti vü leùÀfeti ôÀhir ü hüveydÀ olup dem-be-dem teraúúíde 

vü ôuhÿrda olur. AmmÀ zer-i aãlı úalp ve ôulmÀní ve tÀrí olursa faúr  mióekki fi’l-óÀl 

 
21 Müstensih òºÀn kelimesini òÿn biçiminde yazmıştır.Cümlenin anlamı itibariyle bu kelimenin òºÀn 
olması gerekmektedir.Müstensih hatası görülmektedir. 
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anı aşkÀre idüp ahÀlí mÀbeyninde rüsvÀy eyler. 22 olur. Allah  

TeèÀlÀ onlara daòí èinÀyet eyleye. 

Beyit: 

Her iki dürlü Àhÿ bir oddan yirler. Bir ãudan içerler. AmmÀ bu birinden necÀset óÀãıl

oldı. Ol birinden ãÀfí misk.İmdi yine işde bu beyit daòí meõkÿrlara miåÀldür. 

Beyit:  

 

Ol biri yedüginden òabÀået ve pelíd óÀãıl olur. Kendiden ayrulur. Anca yine gider. 

AmmÀ bu birisi bir deñlü nÿr-ı ÒudÀ olur. Yaèni şol dervíş ki leyl ü neóÀr tevóídde 

vü èibÀdetde vü taóãíl-i maèrifetde sülÿkun merÀtibin tekmíl itmekdedür. Öyle 

kimesnenüñ yiyüp ve içdügi dükeli nÿr-ı ÒudÀ olur. AmmÀ anlar ki ãÿret-i faúr ile 

muãavver olup maèÀní faúrından vü sülÿkundan ve maúamından bí-òaber ü bí-óÀãıl

ve èibÀdetde kÀhil ü ùalebde pür-úuãÿr ola. Anuñ yedügi ve içdügi muùlaú hemÀn 

kendi gibi òabíå ü pelíd ü murdÀr olur. Ancaú kemÀli yemek ve içmek ve füøelÀtın

bıraúmaúdur. Ve èömr-i nÀzeníni hebÀya ve híçe ãarf itmişlerden olur neèÿõu billah 

Beyit: (17 a) 

22 Dünya ve âhiretin hayırlısı
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Çün tebdíl oldılar. Óaúúuñ abdÀlları òalúdan degüldür. Anlardan varaúı döñdür. 

Yaèni abdÀl-ı Óaúúuñ vücÿdları ve beşeriyyetleri tebdíl olup ve òalúuñ fehm 

eyledügi vücÿddan àayrı bir vücÿd daòí kesb ü taóãíl itmişlerdür ve bu òalú añladuàı

ùabaúadan geçmişlerdür. RiyÀøetle ve sülÿkla ve ceõebÀt ile ve èÀlem-i ervÀóa zirve-i 

melekÿta vü ceberÿta èubÿr itmişlerdür. Pes anlar bu òalúdan degillerdür. Ôannuñ 

varaúın sen anlardan çevir ve kendüñe úıyÀs eyleyüp ve sÿ´i ôann idüp anlara dil 

uzadup luùf-i Óaúúdan  ve raómet ãaúın dÿr olmaya. 

Beyit: 

Anlaruñ cisimlerin yed-i úudret nÿrıyla yoàurmuşlardur. TÀ anlar rÿódan ve  

melekden ilerü geçmişlerdür. Yaèni anlar ki bu èÀlem-i vücÿda gelüp kendülerin 

bilüp ve añlayup ve bu cihÀna niçün geldügin fehm idüp ve mÀsivÀdan el çeküp ve 

bir mürşíd-i kÀmilüñ eteğin ùutup ve silkine münselik olup eger mürşid beúÀda ise 

anuñ kelimÀt u maèÀrif-i şerífiyle èÀmil olup dÀimÀ píriniñ cemÀlin kemÀlinde 

müşÀhede idüp ol sebebden óaøret-i ãulùÀn kuddise sırrahu buyurmuşlardur ki: Beni 

görüp söyleşmek isteyenler benüm kelÀmımda bulsun. (17 b) ZírÀ ben nuùúumdan 

ıraú degilüm ve bir maóalde daòí buyurulmuşdur ki: Biz Àb u òÀk-i èanÀãırdan olan 

libÀsımızı çıúarup óurÿf-ı maèÀní libÀsın giydik. Bizi isteyen óurÿfumuzda ve 

maèÀnímizde bulsun ve illÀ anda bulmayan àayrı yerde híç bulmaz. İmdi èÀrif-i abdÀl 

olmaú isteyen ùÀlib gerekdür ki kÿşíş ü mücÀhedede olup pírinüñ kelÀmına vü 

maèrifetine ve ceõbe-i İlÀhiyyeye maôóar düşüp nefs-i emmÀreden ve levvÀmeden 

õÀtın tenzíh idüp èuúÿl-i cüz´iyyÀtdan ve idrÀúÀt-ı selefiyyÀtdan mir´at-ı úalbin pÀk 

ide ve mücellÀ vü muãaffÀ idüp menbaè-ı tecellí mir´at-ı úalbin pÀk ide ve mücellÀ 

vü muãaffÀ idüp menbaè-ı tecelliyÀt-ı İlÀhí vü münşÀ vü irÀdÀt-ı nÀ-mütenÀhí olup 

maèden-i ãafÀ ve maóall-i vefÀ olduúdan soñra õÀt-ı şerífi  
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23 zümresinden olup bu èÀlemüñ aóvÀlinden mübeddel olur. 

Evvelde cismi nÿrdan yoàrulmaàın rÿhdan ve melekden laùíf olup cemíè-i 

maúÀmÀtuñ intihÀ´sından ki 24 dür. Ve maúÀm-ı Maómÿdda 

daòí sÀkin olanlardan olup rÿó-ı píre vü haúíúÀtle vÀãıl olur. 

Beyit: 

Ol abdÀllar ki üzüm dÀnesi içinde mey görmüşlerdür. Maóø-ı fenÀda şey 

görmüşlerdür. Yaèni her şey óaúíúatüñ görmişlerdür. VÀãıl-ı Óaúú olup óaúÀyıú-ı

eşyÀyı ferdÀn ferdÀn èayn-ı aèyÀn müşÀhede itmişlerdür. Cümle mevcÿdÀtı (18 a) 

èÀlem-i ezelde èilmullahda görmegin bu èÀlemde güzellik èayÀn görüp aãlıyla 

müşÀhede itmişlerdür ve bilmişlerdür. 

Beyit: 

Üzümler yaradılmazdan evvel meyler içüp şÿríşler görmişlerdür. Yaèni èÀlem-i 

ezelde õÀtullahda ùayerÀn u cevelÀn eylerken dÀ´im Óaøret-i Ehadiyyetde tecellí-yi 

cemÀl eyleyüp dem-be-dem mest u medhÿş olup bí-keyf ü taèayyün şÿríşler ve bí-

hÿşluúlar itmişlerdür. 

 

23 Onlar hakkıyla abdallardır. 
24 Güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler. (Kamer, 55) 
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Beyit: 

Bu õikr olunan abdÀllar ve dervíşÀn merÀtibde yücelerdedür. èArşdan vü kürsíden vü 

òalÀõ ki èÀlem-i èademdür. Maúèad-ı ãıdú-ı ÒudÀda sÀkinlerdür.                                 

25 olurlar. 

Beyit: 

EvliyÀdan ehl-i duèÀ òod àayrılardur ki anlar gÀh dikerler gÀh yırtarlar. Yaèni òayır

duèÀlar ve bed duèÀlar iderler. Taãarruf úuvvetiyle gÀh yıúarlar ve gÀh yaparlar. Ve 

her ne murÀd idinürlerse emr-i Óaúú ile hergiz Óaúú TeèÀlÀnuñ òalefine taãarruf elini 

uzatmazlar ve feøÀ-yı Óaúúa boyun virüp teslím olmışlardur. 

Beyit: 

BelÀda vü úaøÀda bir õevú-i òÀliã bulmuşlardur. İmdi õevú ü belÀ yanlarında bir 

olmışdur. İkisi de (18 b) maúbulleridür. 

Beyit: 

25 Onlar orada ebedî kalacaklardır. (A’râf, 36) 
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Bir úavim daòí vardur ki úatı gözlidür. Ve bu ôÀhir òalúa úaçan meşhÿr olurlar. 

Buyururlar ki: EvliyÀu´llÀhdan bir úavim bilürüm ki anlaruñ aàızları daòí söz 

söylemekden baàlıdur. Yaèni ehl-i ôÀhir anları bilmezler ve sözlerin daòí añlamazlar. 

Beyit: 

Hem kerÀmetleri ve hem kendüleri óarem-i òaãdadurlar. Anlaruñ nÀmların abdÀl daòí 

işitmez. ZírÀ ki anlar Óaúú TeèÀlÀnuñ bÀùın ãıfÀtına maôhardurlar. LÀ-cerem bÀùında

gizli vü pinhÀn olmışlardur. MÀdÀmki anlar kendülerin bildürmegi murÀd 

idinmeyeler. AbdÀllar daòí kendilerin bilüp añlayımazlar. Úande úaldı ki ehl-i ôÀhir 

bileler ve añlayalar. 26

Beyit: 

Eger sen bunlardan iki yÀrı cemè olunmış görürseñ hem bir olur ve hem altı yüz biñ 

daòí olurlar. Yaèni ikisi bir yire gelicek altı yüz biñ daòí ol arada óÀøır bulunurlar. 

ZírÀ óaúíúatde  altı yüz biñ daòí birdür. Ve ikisi de bir yirde olıcaú taãarrÿfları vü

úabø-ı basù-ı himmetleri èÀlem òalúınuñ altı yüz biñden ziyÀde olur. 

Beyit: 

26 Allah hepimizi ve sizi bir arada toplasın (dua cümlesi) 
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Mevcler miãÀlindedür. Anlaruñ (19 a)ãaàışları ki yel anları ãayıya getürmiş ola. 

Yaèni emvÀc-ı deryÀyı nice óarekete getürüp èadede vü keårete getürdise óaúíúat yeli 

daòí emvÀc-ı abdÀl ü evliyÀyı öylece èadede ãaàışa getürmişlerdür. Yoòsa  rÿóları vü

cisimleri vü bÀùınları vü ôÀhirleri daòí óakíúat deryÀsı içre balıúlar ãuda olduàı gibi 

muúímlerdür. 

Beyit: 

CÀnlar güneşi muàteriú ve ùaàınıú oldı. Bedenler penceresi içre yaèni beden òÀneleri 

ki insÀn bedenine başúa başúa ve şaòıã şaòıã olmaàın rÿó-ı úudsí ki ÀftÀb-ı óaúíúi 

oldur. Bu beden ki  òÀnelerine tecellí itdikde her birinüñ úalbi ve óavÀss-ı bÀùına

revzenleri èÀlem-i ervÀóa vü cÀnib-i melekÿta açılmışdur. Ol ÀftÀb-ı óaúíúatüñ 

pertevi ve şuèaèı bu õikrolan revzenlerden èubÿr idüp cemíè beden òÀnesin ióÀùÀ idüp 

úapılmışdur. Şöyle bir èaøÿ ve mevøuè yoúdur ki ol rÿó-ı óaúíúi aña muóít olmamış 

ola. Pes ol aftÀb-ı maènevínüñ ziyÀsı vü pertevi cemíè ebdÀn-ı insÀna rÀh-ı àaybdan 

öyle muttaãıl olmışdur ki gÿyÀ bundan ol rÿh-ı óaúíúinüñ baórinde emvÀc-ı nÀ-

mütenÀhí olmışdur. AmmÀ baór-i   muóiù içre ebdÀn-ı èÀşiúÀn-ı kÀmilan vÀsıùa-i 

sülÿk ve èirfÀn ile öyle ãÀf u latíf olmuşdur ki ol baór-i nÿruñ èayn (19 b) olmışdur ki 

hergiz farú olmaàa mecÀl yoúdur. AmmÀ ecsÀm-ı èavÀmu’n-nÀs ol baórüñ egerçi 

mÿcibdür. LÀkin ancılayın mevcdür ki deryÀdan úalúup yaúín bulduúda cemÀd olup 

girü baóre rücÿè itmeyüp beşeriyyet libÀsın giyer. Cism-i keåíf olup ôuhÿr itdügi 

deryÀdan aèrÀø eylemege başlar. Öyle olıcaú deryÀ-yı nÿr daòí kendiden aèrÀø u redd 

eyler. Ùabíèat àÀlib olup ol mevc-i rÿó nÿr iken nÀra ôulmete tebdíl olmaàa başlar. 

Eger èinÀyet-i ezelí sebúat idüp ol nÿrdan bir õerre feryÀd-res olursa èÀúıbetu’l-emr 
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ol keåÀfetden òalÀã bulup yine ol baór-ı õÀta ulaşır.27 

emriyle rücÿè idüp ãafÀya vü raómete vü sürÿra vÀãıl olur.Ve illÀ neèÿõu billah 

èinÀyet irişmeyüp nÿr-ı ímÀndan meded olmayup úalursa ôulmet àalebe idüp èaõÀb-ı

cehenneme münúalib olup raómet-i Óaúúdan dÿr olur. AmmÀ èÀrifÀn hergiz keåÀfet 

úabÿl itmeyüp mevcelerin baóre ulaşdırup gÀh baór olup gÀh mevc olup cisimleri 

nÿr-ı maóø olup õevú-i rÿóÀniyyetden ayrılmaz. Niteki hadíå-i şerífde gelmişdür: 

28

Yaèni cismimüz rÿóımuzdur. Rÿóımuz cismimizdür. Pes maèlÿm oldı ki mü´min-i 

kÀmilüñ cismi rÿóıdur. Eger suèÀl olunsa ki híç cism rÿó maèdenine dÀòil olur mı?

CevÀb oldur ki (20 a) cism bir mertebeye varır ki rÿó mıdur cism midür bilinmez. 

AmmÀ rÿóıñ óaddi başúadur nite ki baèøı vÀãıl èÀrifler buyurmuşlardur ki : 

29

Yaèni şíşe içildi ve şarÀb-ı ãÀfí oldı. Vü ikisi birbirine beñzedi. Emr müşkíl oldı.

GÿyÀ ki görünen úadehdür şarÀb degildür. YÀòÿd şarÀbdur úadeh degildür. Yaèni 

kemÀl-i ittióÀddan ikisi bir olmışdur. Pes èÀrifüñ bedeni ãÀf şíşe gibidür ve rÿóı Àb-ı

ãÀfí gibidür. İmdi ikisi daòí ãÀf u bí-àışş olmaàın bir görinür ammÀ ki óaúíúatde 

birdür. 

Beyit: 

27 Siz de O'na döneceksiniz. (Yasin, 83) 
28 Ruhlarımız cisimlerimizdir,cisimlerimiz (ise) ruhlarımızdır.  
29 İçkinin ve şişenin zerafeti (çekiciliği) benzer. Yaptıkları işte aynıdır. Kadeh olmayıp içki olsa yada 
içki olmayıp kadeh olsa.  
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Mü´minler egerçi èadedlenmişlerdür ve çoàalınmışdur. AmmÀ ímÀnları birdür ve 

cisimleri saàışlıdur velí cÀn birdür keåret ãÿretdedür. 

Beyit: 

Ùaàınıúlıú ve períşÀnlıú rÿó-ı óayvÀnídedür. AmmÀ nefs-i vÀóid olan rÿó-ı insÀnídür. 

Rÿó-ı óayvÀní oldur ki cemíè óayvÀnuñ ve insÀnuñ cisminüñ óayÀtı anuñladur ve 

anuñ mekÀnı yürekdür ve cemíè-i aèøÀyı óareket itdüren rÿódur ve yürek úandíl 

mertebesinde ve rÿó-ı óayvÀní yoà mertebesindedür. Rÿó-ı insÀn nÿrdur. Ol nÿruñ 

øiyÀsı aúldur ve nuùúdur. (20 b) Ve ímÀn u taãdíú-i óaúíúat mücellÀsıdur. Pes 

ecsÀmuñ cÀnı cÀn-ı óayvÀnídür ve cÀn-ı óayvÀnínüñ cÀnı daòí cÀn-ı insÀnídür ve  

cÀn-ı insÀnínüñ daòí nÿru’llÀhdur ki: 30 dur. Arødan 

murÀd rÿó-ı óayvÀnídür. ZírÀ süflí vü arøídür ve semÀdan murÀd rÿó-ı insÀnídür ki 

èulvídür. 

Beyit: 

NaôargÀhdandur ey vücÿdun zübdesi mü´minüñ ve kÀfirüñ vücÿdun birbirlerine 

muòÀlif olduúları zírÀ 31 mü´min Allah TeèÀlÀnuñ naôar eyler. 

Yaèni mü´min anlardur ki Óaúú TeèÀlÀ nÿruna vÀãıl oldılar. MerÀtib úatè idüp 

tecelliyÀta úadem baãdılar. GÀh ãıfÀt tecellísinde gÀh  õÀt tecellísinde olup esrÀr-ı

óaúÀyıúı müşÀhede itdiler. AmmÀ anlaruñ ol nÿra vÀãıl olmayup ôulmet ü küfr ü 
 
30 Allah göklerin ve yerin nûrudur.( Nûr, 35) 
31 Mü’min Allah’ın nuru ile bakar.( Tirmizi, Tefsir, 16) 
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nifÀúda úaldılar. Naôarları óaúíúatde maócÿb olup èÀlem-i cismÀníde maóbÿs olup 

èaúl-ı cüz´leriyle her biri bir semte gidüp birbirine muòÀlif oldılar. 

Beyit: 

MaèÀní içinde ayrılıú ve yektÀlıú yoúdur. Ve ol ki bedenlerle maócÿb oldı. Şekk 

içindedür. Yaèni ol ki beden ile úÀ´im olduàın añladı. İkilikden ve şirkden òalÀã oldı.

Ve ol ki beden óicÀbında ikilikde úaldı. Vücÿd-ı õerresin şems-i (21 a) óaúíúate 

maôhar  düşürmeyüp ebedü’l-ebed şekkde ve şübhede úaldı. Menzil-i necÀta yol 

bulmadı.

Beyit: 

èÁlem-i ezelde dükelimiz düpdüz idük. Bir pÀre gevher idük. Başsız ve ayaúsız idük. 

Dükeli ol başdaydık. Yaèni ki èÀlem-i ezel-i ÀzÀlde bir pÀre cevher-i bí-hemtÀ idük. 

Beyit: 

ÁftÀb gibi yek pÀre bir gevher idük. Yaèni aúarãu gibi yapusuz idük. äÀfí vü pÀk 

idük. Senlik benlik yoà idi. 

Beyit: 
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Çün ol èÀlem-i nÿr ãÿret èÀlemine geldi. Gölgeler gölgesi gibi èaded ü ãÀàış oldı.

Yaèni ol èÀlem-i nÿr bir pÀre ferd ü mücerred bir gevherdür. LÀkin beden kungureleri 

çoàalmaàın her birinden bir gölge olup ol nÿrı ayru ayru gösterdi. GÿyÀ ki ãu 

yüzündeki óabÀb gibidür. Beden ki ol óabÀb úabarup ãunuñ üzerine gelmekde başúa

bir vücÿd göründi. Yoòsa óabÀb u ãu birdür ve mü´minüñ rÿóı vü bedeni birdür. 

Birbirinden ayru degildür. 

Beyit: 

Beden-i insÀn èÀlem-i àaybdan ki bir pÀre gevher denilmiş idi. Ol èÀlem-i cemÀda 

geldi ve èÀlem-i cemÀddan daòí nebÀta düşdi. Yaèni (21 b) ibtidÀ-i èÀlem-i ervÀóa 

geldi. Andan eflÀk-i nücÿme geldi. Andan èanÀãıra èanÀãırdan daòi cemÀda andan 

nebÀta geldi. 

Beyit:  

Vü nebÀtÀtdan çün óayvÀna düşdi híç nebÀtÀtuñ óÀli yÀdına gelmedi. Ya´ni her 

´Àlemden ki geldi bir èÀleme daòi geldikde ol evvel geldügi èÀlemler hergiz yÀdına

gelmeyüp onu diledi.  

Beyit: 

Girü óayvÀndan insÀn cÀnibine çekdi ol ÒÀlıúı ki anı bilürsen yaèni òallÀú-ı vücÿd 

anı óayvÀndan insana getürdi. ZírÀ óayvÀnı ùuème-i insÀní idüp o ùuèmeden nuùfe 
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óÀãıl idüp nuùfe daòí ana raómine düşüp insÀn ãÿretin giyüp vücÿda geldi. Pes bu 

deñlü èavÀlimi seyr iderek geldi 

Beyit: 

Girü buncılayın iúlímden iúlíme gidüp tÀ şimdi gelüp èÀúil ü dÀnÀ olup tamam Àdem 

oldı. FÀ´idesini vü øararını ne idügin bilmedi vü bundan soñra levÀzımı ne olacaàın

vü ne cÀnibine varacaàın vü bu èÀleme neden ötürü geldügin vü Óaúúa ulaşması ne

çeşít iledür añlaya vü aña göre ol daòi yaraàın óÀøır u müóeyyÀ eyleyüp kemÀl-i 

insÀn tebeyyün----iiii taóãíl eyleye. 

Beyit: 

Miskín Àdem kendüzini añlamadı. (22 a) ZiyÀdelik cÀnibinden gelüp noúãÀna düşdi. 

Yaèni ziyÀdeligin vü teraúúísin isteyüp bulmadı. Nefs muúteøÀsınca èömrini èabeå 

sevdÀlara ãarf idüp øÀyiè eyledi. Vücÿdı maèrifetin taóãíl itmeyüp ve cehÀletde úaldı.

Beyit: 

Ey baòt anuñ kim kendü õÀtın añladı. Ebedü’l-ÀbÀd emn ü emÀn içinde kendüye bir 

sarÀy düzdi. Yaèni ol kimse ki õatını vü óaúíúatini bilüp iki cihÀnuñ òavfından emín 

oldı. Ve ol emín yir ki èÀlem-i Àòiretdÿr kendiçün vü kendü nefsiçün bir úaãr-ı èÀlí 

binÀ eyledi ki ebedí fenÀdan ve zevÀlden müberrÀ ve ol úaãırda dem-be-dem liúÀ-yı
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Óaúúı müşÀhede eylemekden bir an vü bir laóôa òÀli olmaz. Nite ki èÀrifler vücÿd 

úaãrından dÀ´ima Óaúúı müşÀhededürler. 

Beyit: 

Her ki maócÿbdur ol òod oàlancıúır. Merd oldur ki şekkden ùaşradur. Yaèni maèrifet 

nefse tamÀm dÀòil olmayup şekkden vü óicÀbdan bi’l-külliye òalÀã olmayan kimse 

gerek pír gerek şeyò èÀlem-i bahÀyim meåÀbesindedür belki daòí bedterdür ammÀ 

merd-i meydÀn olanlar úaùresin baóre ulaşdırup èayn-ı baór olmuşlardur ve mÀhí-veş

ol baórden münfik olmayup baór içinde seyr u cevelÀn itdüklerine hergiz şekkleri vü 

şübheleri  (22 b) kalmamışdur.  

Beyit: 

Eger ãaúal ile vü òÀye ile kimse Àdem olaydı imdi keçilerde daòi ãaúal ü bıyıú bí-

nihÀyedür. İmdi onlarda Àdem olmaú lÀzım gelürdi. Ya´ni óaúíúat-ı insÀniyye yalñuz 

vü ãaúala vü bıyıàa vü úuvvete vü úÀmete nÀôır olasın aãlÀ óaúíúatden bir reyyÀ 

olmazsın ama ãÿretden geç ve sírete gir gör ki maèÀní Àlemlerinde ne vilÀyetler vü ne 

èÀlemler vardır ol zamÀn maèlÿm olur ki bu èÀlem-i ãÿret aña nisbet bir ulu deryÀ 

üzerinde bir dÀne  ãamÀn çöpi úadardur. 

Beyit: 
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Pes demür gibi gerçi bulanıú Àyinesin ammÀ ãayúal eyle. İmdi ãayúali ile32 Àyíneni ki 

yaèni õÀtuñ Àyinesin ãÿret-i keåÀfetden pür jeng u tír(e) olmışdur. İmdi bir ãayúal 

idici mürşíde teslím eyle ve her ne ki emr iderse úabÿl eyle. TÀ sülÿkla vü riyÀøet ile 

vü mücÀhede ile bÀùınuñ Àyinesin mücellÀ vü muãaffa ide.  

Beyit: 

TÀ göñlüñ bir ãÿret bir Àyine ola vü ol Àyinede her cÀnibden bir gümüş sínelü bir 

símín-i nÀzik-beden güzel seyr idesin. Yaèni göñül miratını öylece  cilÀ eyle ki anuñ 

her cÀnibinden bir maènÀ símín-berin vü bir cemÀl-i bÀ-kemÀl (23 a)33 müşÀhedesin 

idesin. 

Beyit: 

Ve sivÀsuñ penbesin úulaàından ùaşra eyle tÀ ki úulaàına eflÀk-i gerdÿn ki òurÿşu

dÀòil ola. Yaèni mÀsivÀ fikriyle vü sivÀsıdur ol didiğimiz penbe imdi anı úalbüñden 

vü úulaàuñdan iòrÀc eyle. TÀ èÀlem-i àaybuñ òurÿşı vü ervÀhuñ vü melÀ´ikenüñ vü 

eşyÀnuñ tesbíóin vü münÀcÀtın gÿş-i cÀnla işidesin vü kelimÀt-ı àayba fehm idesin ve 

gözüñ açasın.

32 Bukısımda müstensih “ãayúali ile” ifadesini iki defa kullanmıştır. 
33 Eserin bu kısmında der kenarına şu şekilde bir not düşülmüştür: “Óaøret-i dede èÖmer Rÿşení bu 
mahalde buyururlar ki: İster iseñ k im olasın àayb-bín 
 Cehd idegör olma ãaúın èayb-bín” 
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Beyit: 

PÀk eyle iki gözüñi àayb úılından tÀ ki àayb servistÀnuñ bÀàın göresin. Yaèni kimse 

èaybına naôar eylemekden gözüni pÀk u ãÀf eyle. TÀ ki Àyb-bín olmayup àayb 

èÀlemlerin seyrÀn idesin. ZírÀ ki èayb-bín olan àayb-bín olmaz. 

Beyit: 

Defè eyle burnuñdan vü beynüñden zükÀmlıà tÀ ki rÀyiòa’llÀh ya´ni Óaúú úoúusı

meşÀmuña dÀòil ola. Yaèni Óaúú TeèÀla úoúusı işitmek isteyen elbette vü elbette 

mÀsivÀ èilletlerinden dimÀàını pÀk eyleyesin ve dÀ´imÀ ol úoúuya muntaôır olup tÀ ki 

bÿy-ı Óaúúla pür ola. 

Beyit: 

Híç ãafrÀdan ve sıtmadan kendiñde eåer úoma tÀ cihÀn (23 b) içinde şükrüñ dÀdın vü

leõõetin bulasın. Yaèni cismÀniyyet ü şehvet ãafrasından vü nefs-i emmÀre 

ãıtmasından hÿşunda vü úalbüñde eåer úoma. TÀ şükr-i vuãlatuñ leõõetin bilesin ve 

bir meõÀú bulasın.

Beyit: 
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Ten kesdügin cÀn ayaàından úopar. TÀ ki o çemenüñ çevresine dolanasın. Yaèni tÀ ki 

ol cÀn ayaàınuñ baàı tendür. İmdi cidd ü cehd ile ten åıúletinden ve beşeriyyet 

bendinden cÀnı òalÀã eyle tÀ ki hÀúíúat arøınuñ ve aòiret èÀleminüñ çemenzÀrlarında

ve ãaón u sarÀylarında cevelÀn u ùayerÀn eyleyüp ervÀó-ı muúarrebín ile evc-i 

èilliyyínde hem-pervÀz olasın.

Beyit: 

Úuş kendi úanadıyla yuvasına dek uçar. Ademüñ úanadı himmeti verÀy-ı Àdemler 

yaèni insanın úanadı himmetidür ki aşiyÀn-ı lÀhÿta pervÀz eyler ve her mü´minüñ vü 

her èÀrifüñ maúÀmı himmetidür ve himmeti miúdÀrıdur vü sÀliki menzil-i aèlÀya 

irgüren himmetidir. Nitekim óadíå-i şerífde vardurur. KÀle’n-nebiyyü ãallallahu 

èaleyhi ve sellem 34 Yaèni himmet yüceligi ímÀndandur. Yaèni sÀliki 

ímÀndan yaúíne vü yaúínden èayÀna vü èayna vÀãıl iden himmetidür vü himmetsiz 

Àdem óayvÀn úabílindendür.  Belhÿm edal35 vü himmetüñ ôÀhirÀ maènÀsı oldur ki 

her murÀda bí-şekk ü bí-şübhe vÀãıl bilesin (24 a) ve ùalebüñde vü ictihÀduñda bir 

õerre úuãÿr itmeyüp keselden ve kÀhillikden nefsüñi dÿr u pÀk idüp menzil-i 

maúãÿda kendüñi vÀãıl bilesin. İmdi bu himmet sende olıcak maùlÿba irişmek 

muóaúúaú ü muúarrerdür. 

Beyit: 

34 Himmetin yüceliği imandandır. 
35 
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Bir ùoàan ki beyÀø ü bí-naôír ola lÀkin şikÀrı ãıçan ola ol óaúírdür. Yaèni himmetin 

ùoàanı èÀlem-i ceberÿtda pervÀz idüp maèÀní vü óaúÀyıú úuşları şikÀr idecek iken bu 

dünyÀ-yı dÿnuñ òabÀåeti ãıçanlarına muètÀd idüp rÿóÀní ãayddan maórÿm eyleyüp 

õulümÀt-ı efkÀr-ı fÀside vü hevÀ-yı nefs-i emmÀreye muúayyed idersen ãÿretÀ òÿb-ı

bí-naôír olursuñ. Muúarreblige maènÀda óor u óaúír u bí-himmetsin. 

Beyit: 

Ve eger bayúuş olup meyli şÀha olursa ol iki yüz ùoàandur. Sen andan isteme. Yaèni 

insÀn ãÿretÀ òor u  óaúír olup himmeti vü meyli şÀhda vü müşÀhede-i liúau’llÀhda 

olursa ol iki yüz ãÿret-i òÿb şÀhdan ve pÀdişÀhdan ekremdir. İmdi ãaúın zinhar zinhar 

ãÿretine naôar idüp óaúÀret ôannın itme ki ma´nÀsından maórem olursın.

Beyit: 

Bir èÀşıú ki òayr u (24 b) şerr úarışıú ola sen anuñ òayr u şerrine baúma himmetine 

naôar eyle. Yaèni eger himmeti èÀlí ise aña òayr u şer óicÀb olmaz. MeåelÀ bir èÀşık-ı

sÀlik ki gÀh èibÀdet u mücÀhedÀt u ùÀèÀt içinde ola ve gÀh kÀhinlik idüp bir miúdÀr 

uãanıúlıú eylese sen aña bed-naôar eyleme hemÀn himmetine naôar eyle zíra himmeti 

anı şevú-i İlÀhíye yetişdirüp az zamanda úaùè-ı merÀtib ile menzil-i maúãÿduna vÀãıl

itdürür. 

Beyit: 
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Eger bir úarınca SüleymÀnílik ùaleb eylese sen anuñ ùalebine sÿst sÿst naôar etme. 

Yaèni himmetÿñ kemÀl-i te´åírin ü iksír u aèzamlıàın beyÀn iderler ki maòlÿúÀt içre 

úarıncadan øa´íf maòlÿú az vardur. SüleymÀnlıú ki aèôam-ı merÀtib-i enbiyÀdan bir 

mertebedür. Ol mertebeyi kendüye himmet iderse anuñ himmetine sÿst-i naôar idüp 

taóúír eyleme. Eger ol mertebenüñ lÀyıúı olmasaydı kendüye ol himmeti itmez idi. 

Nitekim óadíå-i şerífde gelmiştür. KÀle’n-nebiyyü ãallallahu èaleyhi’s-selÀm 

Yaèni kişinüñ miúdÀrı himmet itdigi nesnedür. İmdi óaúíúat 

sulùÀnlıàın ki ebedí mülkdür. Himmetüñ var ise fırãat elde iken saèy ile ele getür. TÀ 

nÀm ke´l enèÀm36 úabílinden òalÀs olup ebedü’l-ebed ol salùanatda muúím u cÀvidÀn 

olasın ve cümle óaúÀyıú-ı eşyÀyı kemÀhí SüleymÀn-vÀr zír-i nigíninde olasın.

Beyit: 

 

(25 a)   

Niceye dek ãuret-i Àòir ey ãÿrete ùapıcı maènÀsız canuñ ãÿretden úurtulmadı mı?

Yaèni ki ãÿret ile maèna bir yere cemè olmaz ve ehl-i ãÿret olan ehl-i maènÀ olmaz. 

Çare yoúdur. TÀ bi’l-külliye ãÿretden geçme nice maènÀ èÀlemi yüz göstermez ve el 

virmez. 

Beyit: 

Eger Àdem ãÿretiyle insÀn olaydı Aómed ile Ebÿ Cehl-i laèín pes bir olaydı yaèni 

Àdemiyyet ol maènÀdur ki Óaúúuñ õÀt ãıfÀtı ol maènÀda mündericdir. Ve enbiyÀ vü 

evliyÀ ol maènÀya maôhar düşüp raómete èÀlemiyÀn olmışlardur.Ve ol maènÀ her 
 
36 Hayvanlar  gibi(dir). (Furkan, 44) 
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ãÿret-i insÀnda olanlarun õÀtında mevcÿddur lÀkin enbiyÀ vü evliyÀ vü mü´minínden 

àayrısında bi’l-úuvvedir ve èÀriyetdür ammÀ bunlar da bi’l-fièildür ve ôÀhir u óÀøır

ve ebedídür. Cezbe ile ve èinÀyet ile ve sülÿk u ictihÀd sebebiyle úuvvetden fièile 

getürüp mülk idinüp anuñla mÀlik ü mutaãarrıf olmışlardur. Ve ol maènÀda bÀúí vü 

muúím olup úalmışlardur. Ve ol maènÀdan murÀd Óaúúuñ õÀt u ãıfÀtı ve esmÀ-i 

óüsnÀsıdır. Ve ammÀ anlar ki bu èÀlemde fièle getürmeyüp fırãatı fevt eylediler. Pes 

rÿóları bedenden ayrıldıúda ol maènÀ aãlına rücÿè rÿóları vü bedenleri ôulmet içre 

maócÿb olup ebedü’l-ebed ol ôulmetden (25 b) òalÀã olmaàa mecÀl olmaz. İlÀ 

mÀşÀallah pes maèlÿm oldı ki Àdem didikleri ol maènÀ imiş ãÿret olaydı Aómedle 

Ebÿ Cehl bir olurdı.

Beyit: 

Cümle èÀlem arslanlarınuñ başları pest ü alçaú oldı. Çün  AãóÀb-ı Kehfüñ köpecigine 

el virdiler. Yaèni AãóÀb-ı Kehfin kelbini aãóÀbla cennete idòÀl itdiler. Híç ãÿreti 

mÀniè olmadı. AãóÀba muúÀrin olmaàla aña olan naôar èÀlem arslanlarına olmadı.

İmdi sen de aãóÀb-ı kirÀma muúÀrin olursañ ãuretÀ zişt daòi olursañ nefesleri seni 

melekden daòi laùíf ider ol maènÀya úÀ´im iderler. 

Beyit: 

Ne ziyÀn olur aña ol nefret olurmış naúşdan çünki anuñ cÀnı nÿr deryÀsına müstaàraú 

ola. Yaèni her cÀn ki maènÀ nÿruna àarú olmış ola. Anuñ ãÿret ü libÀsı nice olursa 

olsun àam yoúdur. 
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Beyit: 

Pes imdi sen belki ãÿret-i òÿb u laùífde olursa yaramaz òaåletlerle olıcak bir pul 

degmezdür. Yaèni óüsn-i síreti olmayan ve daòi Óaúú-şinÀs olmayan bir pul degmez. 

äÿretde güzel de olursa 

Beyit: 

(26 a) Ben bu arayıcılıú cihÀnı içre gördüm. Híç gökcek òÿydan yeg ehliyyet. Yaèni 

cihÀnda ehliyyet òulú-ı óüsndür. Ve ùaríúüñde şarùı budur ki sÀlik tebdíl-i aòlÀú idüp 

bed òÿyun eyü òÿlara tebdíl eyleye. TÀ ki tecelliyÀt-ı İlahíye úÀbil olup kerÀmÀt-ı

evliyÀya ehil ola. 

Beyit: 

Úıymeti hemyÀnuñ ve kísenüñ altunladur. Altunsuz hemyÀn u kíse bí-úıymet ü 

merdÿddur. Yaèni altundan murÀd maèÀní vü niyyet-i òÀliã ü òulú ü óüsndür. Ve 

hemyÀn-ı kíse vücÿd-ı insÀndan èibÀretdür. Yaèni şol vücÿddur ki bu òulúları

maènÀ-şinÀslıú olmaya ol vücÿd-ı ebter ü maàbÿndur. 
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Beyit: 

Ancılayın ki tenüñ úadri cÀndur. CÀnuñ úadri cÀndandur. CÀnuñ úadri pertev-i 

RaómÀndur. Yaèni tenüñ úudreti vü úadri vü àubÀrí cÀndan olduàı gibi imdi cÀnuñ 

daòí úadri pertev-i RaómÀndur. Ve daòí anuñla úÀ´imdür. 

Beyit: 

Eger cÀn şimdi pertevsiz diri olaydı híç kÀfirlere meyyítÿn37 dir miydi? Yaèni 

óaøretüñ buyurduúları cÀn-ı mü´mindür ki eger mü´minüñ cÀnı pertev-i RaómÀnla 

olmayaydı híç Óaúú TeèÀlÀ óaøret-i Kuran-ı èAôímünde kÀfirler (26 b) meyyítler dir 

miydi? Maèlÿm oldu ki mü´minüñ cÀnı nÿr-ı RaómÀndan ve kÀfirüñ cÀnı nÀr-ı

saèírden imiş ve mü´minüñ cÀnı óaúíúat-i ímÀnmış ve yaúín-i şuhÿd imiş.

Beyit: 

Her mívenüñ içi ùışından yegdür. Teni post ve ol dostı ic bil. Yaèni insÀnuñ da míve 

gibi içi ve úabuàı vardur. İçi rÿhdur ve úabuàı tendür. Ve cÀnuñ cÀnı dostdur ki teni 

vü cÀnı vücÿda getüren oldur ve sÀ´ir eşyÀyı daòí 

 

37 Onlar da ölecekler (Zümer 30,Kur’anda kafirleri anlatmak için kullanılmış bir söz) 
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Beyit: 

Bir eyü maàz u ic ùutar Àdem aòir eger sen de ol Àdemden isen dem anı ùaleb eyle. 

Yaèni Àdemüñ içi ve bÀùını nefs-i RaómÀndandur. Ve nÿr-ı SübóÀnídür. Cemíè 

maàzlaruñ eşrefi vü ekremidür. Ve eger ol nefsden isen her nefs ùalebden òÀlí vü 

àÀfil tÀ nice lübbdür añlayasın

Beyit: 

Áòir Àdemoàlısın anasına beñzememiş. Bu alcaúlık sen nice ãanursın. Yaèni 

38 äÿretüñ sÿret-i Óaúúdur ve nÀmuñ Àdemdür. Niçün 

kendüñi fehm eylemezsün. Ve himmetüñ bu alçaú merÀtibine ãarf idüp ululuú ve 

şeref anı úıyÀs idüp óÀlbuki senüñ bu nÀúıslıàuñ ve alçaúlıàuñ CenÀb-ı Óaøret-i 

Óaúúdan dÿr u baèíd olmaàa sebebdür. 

Beyit: 

(27 a)

38 Allah insanı kendi sûreti üzere yarattı.
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Eger èömrinüñ nÀmesin siyÀh eyledüñse tevbe eyle anlardan ki sen evvel itmiş idüñ. 

Yaèni evvel zamÀnda itdigüñ günÀhlarına tevbe eyle. Ve daòí itmek úaãdın eyleme. 

TÀ ki èömrüñ defteri Àb-ı tevbe ile pÀk u beyÀø ola. 

Beyit: 

èÖmr eger geçtiyse kökü bu demdür. Eger nemsiz ise tevbe ãuyun vir. Yaèni 

èömrüñden bir sÀèat daòí úaldıysa ol sÀèat èömrinüñ aãlı meåÀbesindedür. áanímet 

bil tevbe ãuyu ile anı ãuvar ki tÀ nem úalup óaùab-ı cehennem olmasın.

Beyit: 

èÖmrüñ köküne Àb-ı óayÀt vir. TÀ èömrüñ aàacı míveli ola ve bíòi ola. Yaèni Àdemüñ 

èömri bir aàac gibidür. Ve anuñ özdeki ve köki nefsdür. Eger nefsüñi tevbe ile ve 

istiàfÀr u õikr ile ãarf idesin. Muúarrer bil ki èömrüñ özdeki Àb-ı óayÀt virüp 

bitürmekde ve ÿlÀ ve ululatmaúda39 olursun. CinÀnda vü óÿr u úasÿrdan nice gözler 

görmediñ ve úulaúlar işitmediñ nièmetler bitirüp ve óÀãıl itmekde olur ve ol cehÀletle 

itdügi günÀhlardan ol istiàfÀr sebebiyle óasenÀta tebdíl olup sÀ´ir òayrÀtına40 øamm 

olur. TÀ ol nefsler temÀm olup aòirete intiúÀl idince taóãíl-i derecÀtda olur.              

(27 b) İntiúÀl itdükden soñra maúÀmına vÀãıl olup andan ömr-i ebedí vü devlet-i 

sermedí içre müebbed úalup sÀ´ir ehl-i cennet ile ãafÀya meşàÿl olup rÀóatda úalur ve 

eger èaks olup enfÀs-ı Óaúúuñ emrinden àayrıya ve tevbe vü èÀdetden àayrıya ãarf 

 
39 Bu kelimede tüm vokaller gösterilmiş
40 Müstensih “òayrÀtına” kelimesini  “óayrÀtına” biçiminde yanlış yazmıştır. 
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iderse aòiretde nedÀmete óacÀlete úalup ol maúÀmı taóãíl idenlere úarşu pür-

nemekde vü nÀ-ümídlikde olur ne´ÿzu billah.

Beyit: 

Cümle geçmişler bu tevbeden eyü oldılar. Geçen yıllıú eski zehir bundan şeker gibi 

ùatlu olur. Yaèni 41 muúteøÀsınca geçmiş

zamÀnda vÀkiè olan günÀhlardan tevbe ve inÀbet sebebiyle yarlıàanup eyiliğe tebdíl 

olur. Geçmiş yıllar úalan èiãyÀn ki yıllanmış zehir gibi muhlik ü úıtÀl olmış idi. Bu 

istiàfÀr sebebiyle zehirliği tebdíl olup şekerden leõíõ olur. Niteki günÀhlıú èÀleminde 

iken her biri bir zaúúum aàacları óÀãıl itmiş idi. Tevbe vü rücÿè eyledikde cennet 

baàçelerine tebdíl olup ãÀóibine envÀè dürlü teleõõüõÀta  vÀãıl olur 

Beyit: 

GünÀhlarını tebdíl-i Óaúú tÀ ki dükeli ùÀèat oldı. Ol sebúat eylemiş günÀhlar  yaèni 

evvel işlenmiş günÀhları ùÀèata ve óasenÀta tebdíl eyleyüp (28 a) ùÀèat ãarf eyledi. 

Beyit: 
 

41 Allahı onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. (Furkan, 70) 
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Tevbe getürüñ. ÒudÀ tevbe úabÿl idicidür. Anuñ emrini ùutuñ ki ol emr idicilerüñ 

gökçeki ve ãulùÀnı oldur. Yaèni ÒudÀ bize tevbe emr eyledi. TÀ maàrifet idüp 

Àòiretde derecÀt-ı èÀlíler virüp sizi rÀóat-ı ebedíye irişdire. Ve óaøret-i Óaúúuñ emr ü 

nehy úullarına èayn-ı èinÀyetdür. ZírÀ Óaúú SübóÀnehÿ ve TeèÀlÀ dilemez ki kendü 

úulları èisyÀn idüp èaõÀba müsteóaú olalar. Belki Óaúúuñ murÀd-ı şerífleri gelmiş ve

gelecek günÀhlaruñuza tevbe idüp yoluñuz kendüye döndüresiz ki Óaúú TeèÀlÀ size 

birbirinden aèlÀ maúÀmat rÿzí úıla. ZírÀ ki Óaúúuñ  murÀdı sizi kerem-i iósÀnına

maôhar düşüp in-èÀm-ı bí-nihÀye itmekdür. AmmÀ bu teàÀfül idüp kendüñizi ol 

raómetden dÿr itmege saèy idersiz. İmdi agÀh oluñ. Dem bu demdür. Emr-i Óaúúı

yirine getürüp tevbe ve inÀbete meşàÿl oluñ. DÀ´im bÀúí èömrüñüzi ùÀèat ü èibÀdetle 

òatm ü Àòir eyleñ. TÀ kim rıøÀ-yı RaómÀna maôhar düşüp beúÀ-yı sermedí ile 

getüresiz. 

Beyit: 

Tevbe bineği èacÀyib binekdür. Bir laóôada ve bir anda alçaúdan felek üzerine ãıçrar 

ve segirdür. Yaèni tevbe (28 b) atına süvÀr olun ki bu bedenden ayruluúda ol burÀú 

sizi bir laóôada ve bir anda yedi eflÀk üstüne çıúara ve ãırÀùı yıldırım gibi geçüre. 

ZírÀ èaceb cüst ü çÀpükdür. 

Beyit: 

Çünki peşímÀnlıúda iñledi. Getüreler èarş ditrer günÀhlaruñ iñledüsinden. Yaèni bir 

kimse ki günÀhların yÀd idüp cÀnib-i Óaúúa derÿn-ı dilden teveccüh ile iñleyüp 

aàlasa ve daòí rücuè eylese taóúíú ü muúarrerdür ki èarş anuñla bile aàlar ve zÀrí vü 

eníne doymayup óazÀn bergi gibi ditrer. TÀ ki Óaúú ol kimsenüñ günÀhını èafv 
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itmeyince èarş ditremekde sÀkin olmaz. Pes kişiye lÀzım u lÀyıú olan budur ki dÀ´imÀ 

iñlemeden ve aàlamaúdan òÀlí olmaya. TÀ ki CenÀb-ı Óaøret-i Óaúúuñ raómetine 

müstaàraú olup èarş u ferş ü melÀ´ike anuñla óem-nevÀ olup her dem Óaúúdan 

meded ùaleb ideler. 

Beyit: 

İñlemek ve aàlamaú úaví sermÀye ve raómet-i küllídür. Muókem-rek sermÀyedür. 

Yaèni iñlemek ve aàlamaú bu yolda sermÀye ve besleyici dÀyesidür. 

Beyit: 

TÀ bulut aàlamaya. Çemen úande güler. TÀ oàlancıú aàlamaya süd úaçan úaynar. 

Ùaşra yaèni ôÀhirde meåeldür ki oàlancıú aàlamayınca ana süd virmez. Pes sen de 

(29 a) dÀ´im Óaúúdan cennet ü didÀr u óÿr u úaãÿr ister isen ol istemenüñ nişÀnı

taøarruè ve zÀríliúde zírÀ derdle ve niyÀzla ve cehd ü ùaleble her murÀda 

müyesserdür. Gerek maèneví gerek ãÿrí ve illÀ bí-niyÀzlık ile ve taøarruèsızlıú

istenen murÀda èÀrifler ve èÀúiller aña masòaralıúdurlar. ZírÀ ki ol bí-netícedür. 

Beyit: 

Bir günlük oàlancıú dükeli yolı bilür ve dir ki : Ben feryÀd u ôÀrílik eyleyüm. TÀ ki 

şefúat ile dÀye irüşsün. 
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Beyit: 

Sen bilmez misin ki ol dÀyeler dÀyesi aàlamaúsız daòí aylıú südi az virür. Yaèni kişi

her murÀda ki ùaleb eyler derdsiz ve iştiyÀúsız ve cidd ü cehdsiz rÀygÀn óuãÿlı

mümtenièdür. Mümkün degildür. Görmez misin ki ùıfluñ aàlaması dÀye şefúatine 

sebebdür. Öyle olsa dÀyeler besleyicinüñ besleyicisi ki ÓudÀdur. Şefúati vü èinÀyeti 

südini bí-pervÀ olanlara az virür. ZírÀ luùf u èinÀyeti gönüller ãınuú olanlara ve giryÀn 

u nÀlÀn olanlara bí-dirig ü mebõÿldür ki 42

Beyit: 

43 didi. Úulaú dut tÀ faøl-ı GirdgÀr südi döke. Yaèni Kur´Àn-ı èAzímde 

gelmişdür ki úula (29 b) yaèni Celle CelÀlehÿ 44

Yaèni budur ki az gülüñ çoú aàlañ dimek oldı ki dÀ´imÀ Óaúú SübóÀnehÿ ve TeèÀlÀ 

Óaøretine müştÀú olup arzÿ-yı viãÀl idüp çoú çoú aàlañ. TÀ ki Allah TeèÀlÀ daòí  

faøl-ı kereminden úalbüñize èilm ü èamel ve şevú u rıøÀ südin her dem revÀn ide. 

 

42 Vermek istemekledir. 
43 Çok ağlayınız
44 Az gülün çok ağlayın. 



126

Beyit: 

Her aàlamanuñ ãoñı gülmekdür. äoñun göre daòí insÀn mübÀrek úuldur. Yaèni her 

aàlamaàuñ ãoñunda bir muúarrerdür. Eger Àòiretde óürrem ü òandÀn olayın dirseñ 

dünyÀda aàlamadan ve iñlemekden dÿr olma ve èalÀyıúdan göñül mir´atını pÀk u 

mücellÀ idüp ùÀlib-i dídÀr-ı yÀr ol ve ol dídÀra lÀyıú u maóal olmaàa taóãíl-i istièdÀd 

úılup yÀruñ cemÀline úarşu niyÀzda vü taøarrÿèda vü giryede olup meãÀlió-i 

dünyÀdan bi’l-küllíye el çeküp tecelliyÀt-ı àaybe intiôÀrında ol ve ùolab-ı eşkle göñül 

bostÀnında maèÀní devóÀların şuhÿd mívelerin óÀãıl idüp neşÀù-ı dilde vü sürÿr-ı

ãafÀ-yı rÿódur. Ol tÀ ki mübÀrek úullarından olup güzíde vü òÀã dergÀh olasın.

Beyit: 

Her ne yirdeki aúarãu vardur ve anda lÀ-büdd sebze olur. Her ne yirde aúar gözyaşı 

vardur raómetdür. Yaèni aúar (30 a) ãunuñ eåeri sebze olduàı gibi gözyaşınuñ daòí 

eåeri vü netícesi raómet-i YeõdÀndur. Ve mülÀúat-ı RaómÀndur. 

Beyit: 

Ùolab-veş iñleyici ve gözi yaşlu ol. TÀ cÀnuñ ãaónında çemenler bite. Yaèni ùolab-veş

gözi yaşlu ol. TÀ cÀnuñ ãaórÀsında óaúÀyıú çemenzÀrı vü maèÀrif gülzÀrı vü maèÀní 

şükÿfeleri vücÿda gelen şehr-i dil vesvÀs-ı nefsÀníyle òarÀbe müteveccih olmışken 
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maèmÿr u müreffeh ve pür-revnaú ola. ZírÀ cÀnuñ revnaúı vü refÀhiyyeti vü beúÀsı

Óaúúuñ nÿrıyla muttaãıf olup ve cevr-i Óaúú ile kÀ´im ü dÀ´im olmış idi. Anlar ki bu 

cÀn u dil şehrin ihmÀl ile òarÀbe varup nefs-i emmÀre òarÀbesin ma´mÿr idenler 

dünyÀda vü aòiretde aèmÀ olup Óaøret-i Óaúú yanında nÀmları 45 

olup bu devletden dÿr u maórÿm oldılar. Ve anlar ki bu evãÀf-ı

óamídeyi kesb idüp èaşú-ı İlÀhíye maôóar düşüp cÀnlarını rÿó-ı maóø itdiler. Anlar 

dídÀr-ı Óaúúdan ve õÀt-ı Óaúúdan bir nefes ayrılmazlar. DÀ´imÀ müstaàraú-ı sübóÀt 

cemÀl-i İlÀhíye olup baór-i õÀtda mÀhiyÀn-ı õü’l-celÀl olup on sekiz biñ èÀleme feyø-

resÀn olur. 

Beyit: 

Kesbí vü úazanmaàı ekin gibi bil ey èamv. TÀ ekmeyesin. Daòí óÀãıl senüñ olmaz. 

Yaèni aòiret (30 b) úazancı daòí dünyÀ gibidür. MadÀm ki bunda ekinüñ ekmeyesin 

anda óÀãıl olmaz. İmdi sen bunda taóãíl itmeyicek anda varduúda müflis ve  tehí dest 

olmaú muúarrerdür. 

Beyit: 

Anı eger sen biçersen ol senündür ve ekmezsen bu bí-dÀdlıú vü ôulm üzere ki dürüst 

ü muúarrerdür. Yaèni ekmedügüñ yirden nesne biçmezsin ve ekmedügüñ biçmek 

istersen ôulm ü bí-dÀdlıkdur. Ùaàlar silkinden olursan zírÀ ki senüñ olan şeyi ancaú 

kendü kesbüñ vü taóãíl itdigüñ úazancuñdur. 

 
45 Onlar hayvanlar gibidir. (Furkan, 44) 
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Beyit: 

Híç buàday ekersen arpa mı virir? Bir atı gördüñ mi eşek ãıpası ùoàurur? Yaèni Àòiret 

èamelin úazanduñsa yine èarø-ı Àòiretdür ve úısadur ve óaúdur ve  óaseddür ve 

bunlara beñzer ne úabÀ´ió ki var ise cezÀları vü sezÀları daòí muúarrerdür ve 

muóaúúaúdur. Híç tebdíl ü taàyíre mecÀl yoúdur. Eger òayra ve eger şerre kendi 

èameldür. Münfek olmaz. 

Beyit: 

Ey baòt aña kim nefs ile cihÀd eyler. Bedenin zecr eyler. Ve èadl eyler. Yaèni 

èÀlemde baòt ü devlet ol kimsenüñdür. Nefsiyle cihÀd idüp ve bedenine zecr ü sitem 

idüp riyÀøetle vü èibÀdetle naóíf ü øaèíf ü maàlub ü mutíè eyler. Nefsi mürde idüp 

(31 a) rÿóını zinde eyler ve úalbine ãafÀ virüp èilm ü èamel ile èadl u dÀdlar eyler. 

Beyit: 

Eger tevekkül eylerseñ èamel içinde eyle. Evvel ekini ek daòí andan soñra tevekkül 

eyle ve evvel èamel toòmın ek. Daòí andan soñra CabbÀra ãıàun. Yaèni ol mücÀhidüñ 

èibÀdetini vü perhízini eyle. Andan soñra tevekkül eyle ve ol èÀmel toòmın ek. Daòí 

Óaúúdan yardım iste. 
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Beyit: 

Cehd eyle. TÀ úÀdir olduúca ey ulu enbiyÀnuñ ve evliyÀnuñ ùaríúine yaèni bu cihÀnda 

àayrı efkÀrı vü aúvÀl-i efèÀli gider. ÚÀdir olduúca enbiyÀ vü evliyÀ ùaríúine dürüş. TÀ 

ki  anlaruñ zümresinden olup anlarla böyle óaşr olasın.

Beyit: 

 

46

Yolunda bir nefes yaèni sen olanca èömrüñi ímÀnla ùÀèate ãarf eyle ve ímÀn u ùÀèatuñ 

levÀzımına vü esbÀbına saèy eyle. Eger bir nefescik ziyÀn iderseñ ben Óaúúı setr 

itmişlerden olayın deyu buyururlar. 

Beyit: 

Ùaşı demire urasın od çıúmasın bu olmaz. Eger olursa da az olur. Yaèni ímÀn u ùÀèat 

ikisi ùaşla demir gibidür. Birbirine urıcaú od çıúar. Yaèni ikisini bir yire cemè idicek 

(31 b) Àteş-i maèrifet ü nÿr-ı baãíret ôuhÿr itmese olmaz. Eger çıúmamaú olursa da az 

olur. Elbette eåeri muúarrerdür. Sen hemÀn ùÀèata muókem ol. Netíce çıúmamaú 

olmaz. Ôuhÿr ider. 
 
46 Bu kısımda müstensih sah kaydı düşürerek derkenarda düzeltme yapmıştır. Düzeltme şu şekildedir: 
“KÀfirim ben eger kimse ziyÀn itdiyse ímÀn u ùÀèat yolunda”  
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Beyit: 

Òod bu raómet úapusun kim urur ki ol yüz biñ icÀbet olmaz. Yaèni her kim ki 

Óakúuñ iósÀnı vü hidÀyeti úapusun niyÀz eliyle daú eyler. Óaúú aña yüz biñ feth-i 

bÀb eyler ve duèÀların müstecÀb eyler ve dileklerin óÀãıl eyler. 

Beyit: 

Çün maènÀ úapusın urasın saña açarlar. Fikrüñ úanadın ur ki seni şahbÀz iderler. 

Yaèni maènÀ úapusın urup Óaúúdan maènÀ ùaleb eylerseñ saña maèÀní úapusın öyle 

açarlar ki maèÀní baórine müstaàraú olursın. Baèdehu fikr úanadın açup Óaúúun 

ãanÀyièini vü èacÀyip ü àarÀyip óikmetlerin seyr itmege cevelÀn eylersin ve ÀsmÀn-ı

maèrifete èurÿc idersin. 

Beyit: 

Çün ùaleb eyledüñ cidd ile saña naôar gelür. Cidd òaùÀ eylemez. Òaber böyle geldi. 

Yaèni sen ki Óaúúuñ rıøÀsını ve beúÀsını cidd ü cehdle ùaleb idesin. Muóaúúaú bil ki 

òaùÀ  eylemezsin. Elbette ol cidd ü cehd ile seni ol murÀd idündigüñ maúsÿda vÀãıl

ider. Bí-şekk ü bí-şübhe. 
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Beyit: 

(32 a) Eger aàır yorucı vü eger èacele idici ola èÀúıbet arayıcı olan bulucı olur. Yaèni 

sÀlik ki èuluvv-i himmet ü meşreb-i èaõb ãÀóib ola gerek. Aàırsız yürürsen gerek. 

èAcele eylersen èÀúıbet menzile irişür. ZírÀ ùÀlib insÀnı maúãÿda irişdürmese olmaz. 

Sen hemÀn ùaleb-i dürüst eyle. 

Beyit 

 

Çün bir kimsenüñ maóallesi üzerinde olursan èaúıbet bir kimsenüñ hem sen yüzün 

görürsün. Yaèni bir èÀşıú ki dÀ´im kÿy-ı cÀnÀnda muntaôır-ı dídÀr-ı yÀr ola. Elbette 

bir gün ol maóalle içre liúÀ-yı cÀnÀnı seyr ider. CÀnÀnuñ maóallesi úalbdür ki   

47 dur taótgÀhdur. Eger sÀèat-be-sÀèat nefes-be-

nefes kÿy-ı yÀrdan murÀúıb olup bekleyesin. èAúıbet bir gün ol maóbÿb-ı óaúíúínüñ 

cemÀlini ol òÀnede èayÀnen müşÀhede idüp maúãÿda vÀãıl olursun. 

Beyit: 

Çün bir úapudan hergün ùopraú karasın. èAúıbet bir pÀk ãuya irişürsün. Yaèni eger 

ùabièatuñ úapusından her gün åıúlet ü keåÀfet ü nuòÿset ùopraàın úazup çıúarmaú 

 
47 Mü’minin kalbi Beytullah ve Arşullah’tır. (Keşfu’l-Hafâ, II, 147) 
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üzere olasın. èAúıbet ol Àbdan ãÀfí olan rÿó-ı úudsíye evvel vÀãıl olup óayÀt-ı ebedí 

bulursun. 

Beyit: 

Peyàamber ãallallahu èaleyhi ve’s-sellem (32 b) didi ki: Çün bir úapuyı döğesin 

èÀúıbet ol úapudan ùaşra bir baş görürsün. Yaèni èÀlem-i melekÿtuñ úapusı ki senüñ 

úalbüñ òÀnesine ulaşuúdur. Eger ol úapuyı cidd ile urasın. èÁúıbet ol úapudan  

èÀlem-i lÀhut úÀfınuñ èanúÀsı ki lÀ-mekÀndur. Baş çıúarup ãaórÀ-yı cÀnda cevelÀn u 

ãeyerÀn idiserdür. 

Beyit: 

Ùalebe ur dÀ´imÀ sen iki destini ki ùaleb yol içre eyü rehberdür. Yaèni iki elüñle 

dÀmen-i ùalebe muókem idüp andan ayrılma ki bu yolda ùalebden eyü rehber 

bulunmaz. ZírÀ  hidÀyet-i Óaúú ùalebdür ki bir murÀdı nÀ-murÀda dÀd itmege dilese 

ol murÀda lÀyıú ùaleb virür. Andan murÀda irişdürür. 

Beyit: 

GÀh sözle vü gÀh epsem olmaàla ve gÀh úoúu itmek ile her cÀnibden şÀhuñ úoúusun 

ùut. Yaèni evãÀf-ı İlÀhíyi gÀh söylemek ile ve gÀh òÀmÿş olup tefekkür itmekle ve her 

cÀnibden úoúu vü rÀyióÀ olmaàla arayıcı ol ve àafletden vü ihtimÀlden suhÿletden 
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pÀk ol. TÀ ki cemÀl-i maóbÿb u maèşÿú bir gün cilveye gelüp daòí seni senlikden 

òalÀã idüp ceõebÀt-ı RaómÀniyeye maôóar eyleye. 

Beyit: 

Ey çoú işler ki evveli güc oldı. Andan ãoñra güşÀde olup (33 a) açıldı. Úatılıú gecti. 

Yaèni ùaleb-i Óaúúda saña úatılıú irişüp baèøı kÀr güc görinürse àam-gín olup nÀ-

ümíd olma ve ùalebüñden daòí usanmaúlıú itme. Nice işler olur ki evveli güc görinür 

ammÀ ãoñı öyle asÀn ü güşÀde olur ki dükeli ol senüñ çekdügüñ zaómetler küllísi 

raómet olup muóabbete tebdíl olur. 

Beyit: 

Bu yolda yonı ve zemmle48 tÀ aòir nefese dek bir dem fÀrià olma. Yaèni gÀh úaşun

úurın ve úarnın sürin bunuñ èazmüñ dem-be-dem ve her dÀ´imÀ ol cÀnibe olsun. Bir 

dem fÀrià olma. TÀ aòir bir ser-rişteye vü bir ser-çeşmeye vÀãıl olasın.

Beyit: 

Yol yoldaşın iste ki andan meded bulasın ammÀ ancılayın yoldaş ki hem-dil ü hem-

derd ola ve ùÀlib-i Eóad ol.Yaèni bu yolda dÀòil olan kimseye evvelÀ bir hem-dil ü 

hem-derd ü hem-nefes yoldaş lÀzımdur ki birbirine úol úanad olup rÀh-ı ÒudÀda 
 
48 Müstensih tarafından zerem şeklinde yazılmakla beraber  kelime anlamı itibariyle 
“taşlama,kötüleme” manasındaki  “zemm” kelimesi olmalıdır.  
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hem-rÀhı ola.TÀ ki anuñla úatè-ı èuúbÀt-ı sülÿk-ı menÀzil u seyr-i tecelliyÀt-ı

Rabbü’l-mülÿk olup az zamÀnda maúãÿduna fırãat bulup murÀdına irişe ve eger yÀr-ı

hem-nişíni èÀrif-i vÀãıldan àayrı ola. (33 b) Ve ehl-i hevÀ vü heves-i nefs kimseler 

olsa muúarrerdür ki dem-be-dem esfel-i sÀfilínde tenezzül idüp nisyÀn u àaflet 

perdeleri her cÀnibi ióÀùa idüp kÀruñ òarÀbe müteveccih olur. 

Beyit: 

LÀkin her yol azdırmışı yoldaş eyleme. áÀfil yatanları sen uyanıú ve agÀh bilme. 

Yaèni 49 óasebince ki mü´min-güşÀd-ı ùabè ü ehl-i 

temeyyüz gerekdür. Her Àdemüñ ve her sÀliküñ mertebesini temeyyüz idüp bilesin. 

áaflet nevmine àarú olan bí-õevú güm-rÀhları agÀh fehm eyleyüp kendüñ daòí ol 

varùaya giriftÀr olmayasın. ZírÀ yolda azmışlaruñ ve menzile irmemişlerüñ nihÀyeti 

yoúdur. áÀyetle ãarrÀf olup ãÀóib-i vaútle vaúti yitirmişlerüñ araların farú eyleyesün. 

TÀ güm-rÀh olup cehÀlet beyÀbÀnında úalmaya. 

Beyit: 

TenhÀlık yegdür. Yaramaz yoldaşlardan eyü. Çünki yaramazlarla otura yaramaz olur. 

Yaèni eger sülÿk ki èurefÀn ki münÀsib yÀr bulmazsuñ. ZinhÀr u zinhÀr tenhÀ olmaú 

yegdür. Andan ki yaruñ òilÀf-ı cins ola ve nÀdÀn ola. Şöyle ki bir an hem-nişínüñ 

bedbaòt ola ve cÀhil ola. LÀ-büdd anuñ bed ü serd nefsini kendü şuhÿdundan ve õevú 

u derÿnuñdan dÿr idüp (34 a) úendü gibi bÀùıl itmek muúarrerdür. 
 
49 Mü’min zeki, mümeyyiz ve akıllıdır. (Keşfu’l-Hafâ, II, 405) 
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Beyit: 

Pírden àayrı kimse üstÀd ü ser-leşker olmasın. CihÀn píri degil velí pír-i irşÀd yaèni 

sÀliküñ üstÀdı vü serveri vü muúteøÀsı pír-i mürşíd-i kÀmil gerekdür. Yoósa  gerdÿn-ı

dÿn u dení ve ay ü yıl seyrinden ãaçı vü ãakÀlı aàarmış ola. AmmÀ úalbi henüz siyÀh 

ve mermerden berg ola. Ancılayın píre èÀrifler ùıfl daòí dimezler. ZírÀ ùıflda òavf ü 

hayÀ vü teslím mevcÿddur. AmmÀ pír-i gerdÿn-ı bí-baãíretden ve óamÀúÀtden ve 

ôulmet ü cehÀletden mÀèadÀ nice efèÀl ü bed ü øarar òalú u mÿzíliú muúarrerdür. 

İmdi öyle olıcaú bí-zebÀn ùıfl ile nice berÀber olur. Belki anlardan olur ki anlaruñ 

şÀnında Óaøret-i Óaúú 50 deyu buyurmuşlardur. 

İmdi anlar ki çoú yaş yaşamaàla ãaçları pírlerden vü ãaúalları aàarup efèÀl-i óamíde 

óÀãıl idemeyüp cehÀletde vü àurÿrda úalan óayvÀnÀt efêal idügüne bí-nihÀye delíl 

gelmişdür. Sen sÀlike lÀzım olan oldur ki bir nÿr óÀãıl idesin ki ol nÿr ile kendüñe 

tenezzül ü teraúúi itdiren eşóÀãı teşóís idüp ana òulú u õevú ôann eyledigüñ kimseye 

úaríb ü yaúınlıú taóãíl idüp cefÀsın daòí èayn-ı (34 b) vefÀ bilüp teslím-i rıøÀ virüp 

özüñü ten ve anı cÀn añlayasun. Ten cÀndan müstaàní olmadıàı gibi sen daòí andan 

hergiz müstaàni olmaya. TÀ ki anuñ nefsinden behre-mend olup õÀtına vü óaúíúatine 

vÀãıl olasın. AmmÀ àaflet ü taúlíd ü riyÀ ehli olanlardan ictinÀb-ı küllí idüp ve úatına

óÀøır olanlara hem-nefes ol. 

 

50 Hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar yolca daha da sapıktırlar. (Furkan, 44)  
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Beyit: 

Göklerüñ nerdübÀnı pír-i mürşíd olur. Oú bir anda ucucı olur. YÀ beden yaèni pír-i 

mürşíd úudretde úabøa-i kemÀn gibidür ki müríd oú gibi menzil-i maúãÿda bir an 

eyleyüp asmÀn-ı óaúÀyıúa vü èÀlem-i lÀhÿta nerdübÀn olur. TÀ ki maúÀm-be-maúÀm 

èurÿc itdürüp kendi gibi mertebe-i kemÀle vü nice maúÀma irişdürür. 

Beyit: 

Pír urundurdılar ki pírsiz bu sefer çoú pür-Àfetdür. Ve àÀyet úorúuludur òatarludur. 

Yaèni rÀh-ı Óaúúdan ãarb u Àfetdür. Ve pür-havf ü òaùar bir yol daòí yoúdur. Pírsiz ü 

delílsiz bu yola girilmek muóÀldür.Nite ki 51

buyurulmuşdur. İmdi elbette bir rÀh-şinÀs-ı kÀmil-i azÀde-dil isteyüp bulup dÀmenine 

muókem el urup müríd-i ãÀdıú olup kendü varluàuñ ol kÀmilüñ varlıàında maóv olup 

(35 a) óaúíúat üzere anı píşvÀ vü mürşid idinüp bu rÀh-ı pür Àfet sÀyesinde óuøÿr-ı

rÀóatla úaùè-ı merÀtib idüp menzil-i maúsÿda irüşmege saèy u diúúat idesin. 

Beyit: 

51 Önce delil sonra yol, önce arkadaş sonra yol                                                     
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Ol yol ki anı sen nice kerre gitmiş idüñ. Úulaàuzsuz ol yolda yine sen dívÀnesin. 

Yaèni nice kerre gittügün yola bir kez  úulaàuzsuz gidersen nice yirde yol yitirüp 

dívÀne olup şaşarsun. İmdi bildigüñ yolda delílsiz gidemeyecek bilmedigüñ yola nice 

gidersün. 

Beyit: 

Pes bir yolı ki sen híç görmemiş olasın àÀfil olma ve tenhÀ gitme. Yol göstericiden 

ayrılma. Yaèni ol yol ki iraúlıàı elli biñ yıllıú yoldur. Andan yalñız gidemezsin. Ve 

pírden baş çevirüp ferÀàat gösterme. Yoòsa fırãatı elden aldurup vücÿduñı øÀyiè 

idersin ve menzíl-i maúãÿddan dÿr u girü úalursın.

Beyit: 

Eger ol rÀh-berü ve mürşidüñ sÀyesi sen ile ve nÀdÀnuñ üzerine çok olmaya seni bu 

yolda dívler avÀzı ser-geşte vü ser-gerdÀn eyler. Yaèni eger ol mürşid-i afÀú u 

enfüsüñ naôar-ı èinÀyeti vü raómet-i óırÀseti bí-òaberüñ ve ebleh ü nÀdÀnuñ (35 b) 

üzerine óaøır u nÀôır olmaya çoú deyu síret ü Àdem ãÿret-i òannÀslar ãÿret-i ãalÀódan 

ve ehl-i sünnet ü cemÀèatden görünüp seni menzil-i maúãÿda iletelim deyu aúluñ 

uàurlayup rÀh-ı Óaúúdan ve naôar-ı mürşidden ayırup êalÀlet beyÀbÀnlarında

düşürüp nice belÀlara giriftÀr idüp işte seni Óaúúa vÀãıl idelim deyu èömr-i Àòir 

olunca mekr ü dürÿà ile güm-rÀh u àÀfil iderler. AmmÀ mürşid-i İlÀhí vü kÀşif-i  

esrÀr-ı nÀ-mütenÀhínüñ sÀyesi sen bí-òaberüñ üzerine ne olıcaú deyu nefs óamle 

eyler. Ne àÿl u iblís úaãd eyler. Ve úaãd itdügü taúdírce daòí naôar-ı sÀye-i mürşid 
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şeş cihetüñ zÀhirÀ vü bÀùınÀ ióÀùa idüp 52 her òuãÿsda óıfô idüp 

münkirÀn deyu síret fırãat bulup ifsÀd itmege geldikde envÀr-ı pírüñ şehÀbı åÀúibi 

anları maùrÿd idüp 53 olup murÀdlarından maórÿm olur. 

Beyit: 

Her kimse ki yola úulaàuzsuz gide. Her iki günlük yol aña yüz yıllıú olur. Yaèni 

naôar u himmet-i pír-i óaúíúat bu rÀh-ı òaùarda saña úulaàuz u delíl olmaya.İki

günlük menzili yüz yıl daòí saèy eylesen úaùè idemezsiz. Öyle olsa lÀzım u farø oldı

ki rÀh-ı Óaúúda bir menzil-şinÀs rehbere bende vü müríd olup himmet elini anuñ 

dÀmeninden bir dem ve bir nefes ayırma. TÀ ki (36 a) bí-taèb maúãÿdıña vÀãıl ola. 

Beyit: 

İncü ùaleb eyle úardaş ãadef içinde ve fenn ùaleb eyle. Diúúat eyle ãanèat 

ãÀóiblerinden. Yaèni èÀúil ü èÀrif oldur ki her ùaleb eyledügi murÀduñ evvel ehlin ve 

ãÀóibin bulup andan ùaleb eyleye. TÀ ki ùalebüñ óaúíúatine vÀãıl olasın. Yoòsa serserí 

ùalebüñ faydası yoúdur. Cehd idüp maóallinden ùaleb olana tÀ zaómet-i bí-fÀ´ide 

olmaya. 

 

52 Allah'ın emriyle onu koruyan 
53 Şeytanlara atış taneleri  olarak...( Mülk, 5) 
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Beyit: 

ŞÀhlar sÀyesin iste. Her dem èacele eyle tÀ ol sÀyeden ÀftÀbdan yüğrek olasın. Yaèni 

evliyÀ-yı èÀrifín ki anlar maènÀ şÀhlarıdur. İmdi anlaruñ sÀyesin ve ãoóbetin ve 

kemÀllerin ùaleb eyle. TÀ anlaruñ sÀyesinde güneşden münevver ü aèlÀ olasın.

Beyit: 

PÀklar söküğün cÀnuñ içinde dik göñül virme illÀ ki göñlü òoşlara. Yaèni 

54 Bir kimse ki bir úavme muóabbet eylese ol anlardandur. 

Sen de ehl-i dillerüñ muóabbetini cÀnuñda dik. TÀ ki anlarla óaşr olup anlar ãıfÀtında

olasın.

Beyit: 

Yüri bir ÒudÀ yÀrin iste tíz. Çünki anuñ olasın. ÒudÀ senüñ (36 b) yÀrüñ olur. Yaèni 

ÒudÀ merdlerine ve ÒudÀ yÀrlarına yÀr ol ve dÀ´im anları iste ve añladıúlarını55 añla 

ve anlar gitdügi yola git. Her úaçan ki sen de anlar gibi olasın. ÒudÀ senüñ daòí 

yÀrüñ olur. 

 

54 Kim bir toplumu severse onlardandır. (Keşfu’l-Hafâ, II, 308) 
55 Müstensih “añladıúlarını” kelimesinde “ú” yerine “k” şeklinde yazmış.Biz bu kelimeyi yukarıda 
doğru biçimde belirttik . 
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Beyit: 

Her kim ÒudÀ ile oturmaúlıú dileye. TÀ evliyanuñ óuøÿrına otura. Yaèni ol óadíå-i 

şerífüñ maømÿnudur ki úale’n-nebí ãallallahu èaleyhi ve’s-sellem                              

56 maènÀ oldur ki: Her kimse ki ÒudÀyla 

oturmaú dilese ehl-i taãavvuf  birle cülÿs eylesün. Çün dÀ’ímÀ óuøÿr-ı Óaúúda  óÀøır

yüsr-i óaúÀyıúda nÀôır olmaú dilesen bir ehl-i müşÀhede vü ãÀóib-i óaøerÀt bir maàz-ı

vücÿd u vÀcidü’l-mevcÿduñ dÀ´imÀ óuøÿrunda ya cismí ya maèneví óÀøır olup her 

dem andan kesb-i óaúÀyıú-ı mevcÿdÀt eyleyüp èÀlem-i esrÀr-ı vücÿdını kesb-i 

ÀsmÀniyyesinden kelime-be-kelime óarf-be-óarf  müùÀlaè vü tafãíl idüp òilèat-ı

behiştí sen eginine kÀmil giyüp muòliãden57 nefs-i nÀùıúa-ı òalÀã idüp sen daòí 

muòliãín zümresinden olup õÀt-ı óaúíúate dÀòil olasın. Andan soñra                           

58 senüñ kendi maúÀmuñ olur. 

Beyit: 

Óuøÿr-ı evliyÀdan eger sen öziylesin. Sen helÀksın andan ki cüz´isin küll degilsin. 

Yaèni ki evliyÀ óaøret-i vÀcibü’l-vücÿd ile úÀ´ildür ve óaúíúatü’l-óaúÀyıúdur.(37 a) 

Ve senüñ õÀtuñ ol óaúíúatuñ nÿrı ve pertevidür  ki cemíè EsmÀ-ı ÓüsnÀ vü esmÀ-i õÀt 

 
56 Kim Allah ile oturmak isterse tasavvuf ehli ile otursun.(mevzu hadis) 
57 Müstensih bu kelimede hata yapmış ve “ú” harfini fazladan yazılmıştır.Bu kelime yukarıda doğru 
biçimiyle verilmiştir. 
58 Onlar orada ebedî kalacaklardır. (A’râf, 36) 
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ile tecellí itmişdür. Ve ol nÿr senüñ mir´at-ı vücÿdına ãıfÀt-ı zÀhire ve idrÀk-ı ùayyibe 

vü niyyet-i òÀliãe renginden münèakis olup zuhÿr eyler. Eger sebÿ-yı vücÿduñuñ 

ùıyneti vü òilúati ki ceseddür mükedder ü tíre olmaya. Ol tecellí iden nÿruñ leùÀfeti vü 

nÿraniyyeti vü vicdÀniyyeti tebdíl olup süflí olmaz. İmdi sen ki sÀliksin. Tenüñ ve 

úalbüñ ve rÿóuñ ki bu üc dÀne görünen leùÀifüñ ittióÀdına vücÿd u pírler riyÀøet ile 

vü èibÀdet ile cezm-i Àzmle vü derd ü èaşúla bu vücÿduñuñ òabÀsetini vü mÀsivÀsını

òabÀsetini vü mÀsivÀsını yaúup ve yaúup bu ten ü úalb ü rÿóı àıll u àışşdan pÀk ü ãÀf 

eyleyüp ol nÿr-ı İlÀhiyyenüñ mücellÀsı vü maôharı olup bu cüz´ü olan vücÿduñ 

şuhÿd ile ol vücÿd-ı küll-i muùlaúuñ meyÀnına ùaró idüp içinde maóv-ı ãarf ol. TÀ ki 

cüz´iyyet õilletinden necat bulup küll olasın. Ve eger henÿz bu taúsímüñ óaúÀyıúın

müşÀhede itmedüñse ve cüz´le úÀníè iseñ agÀh ol ki bir óaøíne cevherün vardur ki 

nefsüñdür ve èömrüñ ve maèíşetüñ ol nefsüñdür. Şöyle ol cevher-i esrÀrı ãarf idüp 

cüz´üni külle vÀãıl itmeyesin. HelÀksiz zírÀ cüz´lükde  úalursın. Küllden cüdÀsın.

Anlardan olursan ki Óaúú TeèÀlÀ buyurdu: (37 b) 59 İmdi 

sermÀyeden àÀfil ü nÿr-ı õÀtuñdan cÀhil olma.TÀ ki óuøÿr-ı úalb taósíl idüp evliyÀ 

óuøÿruna lÀyıú u sezÀ-vÀr olasın.

Beyit: 

Çün evliyÀ óuøÿrundan ıraú olasın. Yaèni her kim ki evliyÀdan ıraúdur Óaúúdan 

dÿrdur. ZinhÀr evliyÀ naôarından dÿr u àÀfil düşme. TÀ ki Óaúúdan dÿr olup óÀviye-i 

derd-i firÀúda giriftÀr úalmayasın.

59 Birtakım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden...( Nisa, 47) 
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Beyit: 

Ehl-i ma´Àní ile hem-nişín ol tÀ hem-èaùÀ bulasın. Hem ùaríúat úuvvetine ãÀóib ü ehl 

olasın. Yaèni ehl-i maènÀlardÿr otur ve anlara her cihetten úaríb ol. TÀ her nefes 

óaøret-i èizzetden saña feyø  u èaùÀ´  ire. Ve hem merd-i meydÀn olup enbiyÀ vü 

enbiyÀ kerÀmetden naãíb-dÀr ü úuvvet ü úudretlerden behre-mend ü  behre-derd ü 

şecÀèat ü àafletleri bostÀnında pür-míve bir dıraòt olasın.

Beyit: 

Maènasız cÀn bu ten içinde àılÀfsız aàacdan úılıc gibidür úın içinde yaèni şol cÀn ki 

bu ten içinde bir müzeyyen àılÀf içinde aàac pÀresi gibidür. MÀdÀm ki ol  àılÀfda ne 

idügin kimse bilmez ammÀ ÀşkÀre olduúda maèlÿm olur ki nedür? 

Beyit: 

(38 a) TÀ úın içinde ola úıymetlüdür çün ùaşra oldı yanmaàa Àletdür. Yaèní tíà çöpin 

rÿó-ı bí-ma´nÀdür. MÀdÀm ki ten òılÀfında nihÀndur. Òayr u şer baórin güõerÀn eyler. 

Ehl-i ten ve ehl-i ôÀhir úatında ôÀhir úıyÀs olunup tíà-i pÿlÀd ve ahen-i cevher-dÀr 

ôann iderler. Çün ecel úabøası ki dest-i úudret ü pençe-i melekü´l-mevtdür. Úabø 

idüp ten àılÀfından ùaşra çeke. Ol maóalde bir nesneye yaramayup òaùùab-ı cehennem 
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olmadan àayrı alet olmaz. Yine uàraduàın ol zamÀn ve ol vaút bilür. AmmÀ ne 

fÀ´idesi vardur. 

Beyit: 

Aàac úılıcı cenk içine iletme evvel naôar eyle. TÀ işi tÀ zÀr u feryÀd olmaya. Yaèni 

eger cÀnuñda saña yarar. Maèna yoà ise àılÀf-ı ãÿrete maàrÿr olup ben daòí merd-

kÀrım deyüp kendiñi pür-tÀb itme. Yaúínüñ olduàı aóvÀli fuúarÀdan vü èuşşÀúdan 

görüp ôann-ı fÀsidüñ iètimÀd eyleyüp inkÀr u büótÀn idüp cÀnuñ çöpini Àlet-i nÀr 

itme. EvkÀt-ı naôar eyleye. TÀ kÀruñ òarÀb u óasrete yüz ùutup firÀú u zÀre 

düşmeyesin. 

Beyit: 

Eger cÀnuñ úılıcı aàacdan ise yüri àayrısın ùaleb eyle ve eger elmÀsdan ise oña küll-i 

şÀdmÀnlıàla yaèni eger cÀnuñ bí-maènÀ ise bir ãÀhib-i maènÀ cÀnı arayup (38 b) 

arayup bulup andan maènÀ iútibÀs idüp çöpden olan cÀnuñı añun terbiyesiyle 

perveriş idüp ma´nÀya tebdíl idüp emín ve bí-pervÀ ol. Ve’l-óÀsıl hemÀn neylerseñ 

eyle úıyÀmet kÀr-zÀrına cÀn-ı bí- maènÀ ile varma. TÀ ki maàbÿn u maórÿm 

olmayasın. Bunları ele getür. ZírÀ òÀne-i kesb budur. 

Beyit: 



144

MaènÀ úılıcı evliyÀnuñ cebe òÀnesindedür. Anları görmek size kimyÀdur. Yaèni cÀn 

úılıcınuñ cebe òÀnesi evliyÀdur. Eger cÀnuñ úılıcına óaúÀyıú ve maèÀní ve Àòirin neşr

eylemek dilerseñ imdi zinhar zinhar evliyÀ ve òÀãlar meclisinden ve èÀrifler 

muãÀóibinden bir an òÀlí olma. 

Beyit: 

Cümle èÀrifler böyle dimişlerdür ki böyle dÀnÀ iki èÀlemüñ raómetidür. Yaèni èÀrif-i 

billah bÀùınuñ ve zÀhirüñ dünyÀnuñ ve aòiretüñ raómet-i küllísidür ve iki èÀlemüñ 

òalúı raómeti anlardan ùaleb iderler. Eger sen daòí ol èÀrife muúayyed ü münúÀd olup 

hüccetin ele getürmek taóúíúiyle ki iki èÀlemde raómet ü saèÀdet ãÀóibi olup ol èÀrif 

rÀz-ı İlÀhínüñ sÀye-i saèÀdetinde mesèÿd olup nice bí-baòt u bí-saèÀdetine ve 

àufrÀnına (39 a) Óaúúa vuãÿlüne bÀèis ü bÀdí olursın ve vücÿduñ anlara raómet olup 

èaõÀb u firÀúdan ve hÀviye-i êalÀletden òalÀã itmesine sebeb ü beúÀ-yı ebedílerine 

vÀsıùa olursun. 

Beyit: 

Eger sen ùaşdan ve úayadan ve mermerden berk olasın. Çün ãÀóib-dile irişesin. 

Gevher olursın. Yaèni eger göñlüñ úaya ve ùaşdan ve mermerden daòí yeg ve bí-õevú 

veyÀ bes ola. Her gÀh èinÀyet-i İlÀhí irüp bir ãÀóib-dil èÀrif ü kÀmile iresin. Anuñ 

naôarı vü nefes-i iksíri ol ùaşdan berk olan göñlüñi yumuşaú ve nerm idüp gevher 

eyler ve pür-nÿr olup ÒudÀya yaúín eyler. 
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Beyit: 

Gülici Àteş baàı daòí gülici ve rÿşen eyler. Merdler ãoóbeti seni merdlerden eyler. 

Yaèni nÀr-ı òandÀndan murÀd güneş ü ay ü kevÀkibdür ki aãlı nÀrdur. Ve  bu dünyÀda 

olan Àteş anlaruñ eåeridür. Ve bu yeryüzünde olan nebÀtÀt ü sebzevÀt ü şükÿfeler ve 

míveler anlaruñ gerdişinden ve te´åirinden sÀl-i vücÿda gelüp àıdÀ-yı Àdem ü òÿn 

olur. AmmÀ faãl-ı şitÀda güneş maócÿb u gülmesi az olmaàın götüri baàlar ü raàlar 

pür-mÀtem olup èademe yüz ùutarlar. Úaçan ki bahÀr olup nÀr-ı ÀftÀb-ı òandÀn u 

óicÀb buluùdan èüryÀn olur. Cümle eşcÀr (39 b) berín ü nebÀtÀt-ı zemín pür-òandÀn 

olup ãafóa-i èÀlem sebze-vÀtla müzeyyen ü ezhÀrla óürrem olup cümle baà ü raà 

cilve itmekde olur. KeõÀlik ãoóbet-i merdÀn-ı ÒudÀ güneş gibi dÀ´imÀ òande içredür. 

Ve èÀlem-i òalúı cehÀlet-şinÀsı içinde bí-berg ü bí-nevÀ vü èuryÀn úalmış dırÀòtÀn 

miåÀlindedür. MÀdÀmki ol merd-i ÒudÀnuñ ÀftÀb-ı maèrifeti anlaruñ üzerine tÀbÀ(n)60 

u òandÀn olmaya ôulmet ü cehÀletde vü zemherír-i êalÀletde bí-neşv ü nemÀ vü bí-

nÿr-ı øiyÀ úalup merciè-ı cehím ü rÿóları müstaúím olup óayvÀnÀt úÀbilinden 

olmayısarlardur. AmmÀ anlara kim bu èÀrif-i lÀhÿt-ı óaúiúatüñ şems-i maèÀrif-i tÀbÀn 

ü nÿr-efşÀn ola. Şol baà-ı òandÀn gibi bostÀn-ı úalbleri ezhÀr-ı óaúÀyıúla pür-zínet ü 

míve-i maèÀrifle müzeyyen olup dÀ´imÀ devhÀ-yı maèÀníden keşf ü şuhÿd-ı

fÀkihelerin tefekküh itmekde olur. İmdi ey ùÀlib sen de eger úalbüñ ve cÀnuñ bostÀnı

òandÀn-ı ebedí olsun dirsün. MaèÀrifet-i güneşden øiyÀ-pezír ol. TÀ ki óayÀt-ı

cÀvidÀna vÀãıl olup bu úÀl-ı úíl ehli olan muúallidlerüñ mekr ü óílesinden fÀrià u 

emín olup vücÿd-ı bí-sÀmÀnuñ menzíl-i dÀru´s-selÀma teslím idüp bí-pervÀ pervÀz 

urup cevelÀn eylersin. 

 

60 Bu kısımda müstensih nun harfini yazmayı unutmuş.
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Beyit: 

Ùatlu sözlü cÀhilüñ dostlıàın az işit ki ol eski aàı gibidür. Yaèni her kimse ki (40 a) 

èilm-i ehl´ullahdan ve aóvÀl-i merd-i ÒudÀdan bí-naãíb ü bí-òaber ola.Eger 

tekellümde vü úÀlinde ùatluluú daòí olursa sen andan ıraà ol ve anuñ dostluàı eski 

yıllanmış zehr gibi senüñ úalbüñe ve rÿóuña  te´åír idüp rÀh-ı revÀn olmadan dÿr 

düşürüp bí-úuvvet ü bí-revnÀú ider ve idrÀk-i fehm-i èilm-i ledünníyeden ve sırr-ı

vaódetden bí-naãíb ü bí-behre eyler. 

Beyit: 

Aómaúlardan úac. Çünki Haøret-i ÍsÀ èaleyhi’s-selÀm úaçduàı gibi aómaúuñ ãoóbeti 

çoú úanlar dökdi. Yaèni ol óikÀyetüñ maømÿnıdur ki bir gün Óaøret-i ÍsÀ èaleyhi’s-

selÀm úavminden bir kimse görür ki bir gün Haøret-i ÍsÀ èaleyhi’s-selÀm bir ãaórÀda 

seyredüp úaçar. Ol kimesne daòí irişüp eydür ki: YÀ nebíyallah kimden úaçarsın ve

bu segirtme sebeb nedir? Óaøret-i ÍsÀ èaleyhi’s-selÀm cevÀb virüp buyurdılar ki : 

NÀgÀh bir aómaúa dÿş olup bir miúdÀr mükÀleme itdim gördüm ki bir kimse ki 

insÀniyyete úÀbil degil. Nefsini baña te´åír itmesün diyü úaçarın dönüp ol kimse eytti 

ki : YÀ nebíya’llÀh sen ol degil misin ki ölü meyyítleri diri úılduñ ve gözsüzleri ve 

ãaàırları ve cümle maríøleri eyü itdüñ. Óaøret-i ÍsÀ èaleyhi’s-selÀm buyurdılar ki: Ol 

Tengri óaúúı ki beni (40 b) ve seni  ve cümle mevcÿdÀtı ketm-i èademden ãaórÀ-yı

vücÿda getürdi. Ve cemíè emrÀø-ı ãÿriyye vü maènevíyye  çÀre buldum ve illÀ 

aómaúa hergiz úaçmadan ve ıraú olmadan àayrı çÀre bulmadım ve mümkün daòí 
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degildür. İmdi maèlÿm oldı ki aómaú şol ùÀ´ifedür ki Óaúú sözi işidüp úabÿl itmeye 

ve muúteøÀ-yı ùabièatdan rücÿè itmeye ve maèúÿle ve kendüye fÀ´ideli naãíóate 

uymaya ve èinÀd u muòÀlefet üzere ola ve bi’ù-ùabiè erenlere ve Óaúúa münkir ola ve 

hergiz  naôar-ı mürşidden ve raómet-i Óaúúdan behre olmaya. 

Beyit: 

Köye varma köy adamı aómaú eyler ve èaúlı nÿrsuz vü revnaúsız eyler. Yaèni 

meşhÿr meåeldür ki bir kimse bir gün köyde olsa èaúldan taóúíú-i noúãÀn ôuhÿr ider. 

Bir hafta ùursa èaúlınuñ rubèı nÀúıã olur. Ve bir ay dursa èaúlından nesne úalmaz. Ve 

óükemÀ daòí tembíh itmişlerdür ki ulu şehirlere vü sevÀd-ı aèôÀmlarda ve mıãr u 

cÀmiè olan yerlerde sÀkin oluñ kim günden güne èaúlıñuz fehmüñüz ziyÀde ola. Ve 

köylerde ve küçük úÀãabalarda sÀkin olmañ kim èaúlıñuz fehmüñüz günden güne 

noúãÀnı bulmaya ve Óaøret-i ÒudÀvendigar úuddise sırrahu köy buyurduúları insÀn-ı

ñÀúıãa ve şeyò-i nÀ-vÀãıla işÀretdür ki buyurur: 

Beyit: 

Köy ne ola ne vÀãıl (41 a)olmamış ola. Ve şeyòliú daèvÀsın idüp mekr ü tezvír 

dükkÀnın açmış ola. EvliyÀ nuùúdan uàurlayup óubb-u riyÀset ile dimÀàı pür olup 

òalúa kendin gösterüp cÿş u òurÿş ola. Ancılayın şeyò-i nÀ-vÀãıl ü faøl-ı Óaúúdan bí-

óÀãıl olan kimesneleri Óaøret-i ÒudÀvendigar köye teşbíh ider. Anlaruñ mekr ü óíle 

vü dürÿàundan vü telbís ü bí-fürÿèndan óaõer eyleñ kim sözi òaãã-ı ÒudÀdan cüdÀ vü 
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mehcÿr u dÿr düşürüp kendüleri gibi maórÿm u maùrÿd eyler dimekdür. 

61

Beyit: 

Dervişlerüñ óarfini alçaú Àdemler aàurlar tÀ bir àÀfilüñ üzerine füsÿndan okuya. 

Ya´ni dervíşlerüñ hÀlinden bí-òaber olan ehl-i daèvÀ şeyòler bunlaruñ úÀlin ü naøm u 

nesrin62 uàurlayup sÀde dil ü ãÀfí derÿn olan ùÀliblere andan oúuyup ve taúrír idüp 

sizi daòí bu yolda ehl-i óÀl ideyin. TÀ ki kendüye müríd ü bende idüp anı şeş cihetden 

bend eyler. 

Beyit: 

ÒudÀdan anda ne úoúu var ne eåer var. Lík daèvÀsı Şit peyàamberden ve Ádem 

peyàamberden èaleyhümÀ’s-selÀm ziyÀdedür. Yaèni eger ÒudÀdan andan eåer ü úoúu 

(41 b) olaydı Óaúúdan óicÀb idüp bÀùıl daèvÀ idüp bilmedügi yire òalúı daèvet 

itmezdi. Kimseye şeyòliú u píşvÀlıú gösterüp daèvet itmezdi. DÀ´imÀ nefsi êalÀlete 

düşüp noúsÀnın kemÀle irüşdürmek saèyında mecd olurdı. Lík Óaúúdan anda eåer 

olmaàın daèvÀya cür´et idüp enbiyÀdan vü evliyÀdan daòí ziyÀde geçünüp belki 

anlara ulu èitiúÀd idüp anlar olmışlardur. Bunda olana fÀ´ideleri yoúdur. Anlaruñ 

feyøinden maórÿm olup   

61 Allah size ve bize yardım etsin.(Temenni cümlesi) 
62 Müstensih bu kelimede “sin” harfini kullanması gerekirken yanlış bir biçimde å harfini kullanmıştır. 
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63

zümresinden olup èaõÀb-ı aôíme ve èiúÀb-ı şedíde maôhar olmışlardan olur. 
Beyit: 

Deyu aña kendi naúşın daòí gösterdi. Ol dergeh-i be-delÀldenüm ve daòí ziyÀdeyüm. 

Yaèni èÀlem-i óaúíúatde ve èÀlem-i zÀhirde bir berzaò vardur deyu ve berrí vü cenk 

maúÀmıdur. Ve èÀlem-i óaúíúatuñ seróaddidür. Andan ileri ki óaúíúatdür. Anlara yol 

yoúdur. Ve úaãd itse melÀ´ike-i èilliyyín şehÀb-ı åÀúıbla  yaúup vücÿdların èadem 

eylerler. Baèøı şeyùÀnlar küfr esrÀrıyla ol èÀleme daòíl olup dívleriyle ÀşinÀ olup 

mekr-i istidrÀc öğrenüp òalúuñ esrÀrına müteèalliú muàayyebÀtdan òaber virürler. 

èAvÀm-ı (42 a) nÀsuñ şomları aldanup velí ãanup  iètiúad iderler. Denílerinden yÀd 

olup dívÀnelere òayÀlin ve naúşın gösterüp èÀlem-i òayÀle dÀòil idüp yanlarında òÀøır

olan èavÀmuñ göñüllerinde olan òayÀli deyu gösterüp anlarda bu òalúa söylenüp  

òalúı vehme düşürüp bu şekille kÀ´inÀta bir kac gün taãarruf u ãÿret-i híle vü istidrÀc 

eylerler. Anlar ki mü´min-i kÀmildür. Anları bÀùıl idügin bilüp ve mekr ü istidrÀcın

nÿr-ı ãıdúla añlayup   Úale: 64 feóvÀsınca nÿrıyla nÀrını

söndirüp dívini úahr idüp kömür gibi yüzini siyÀh idüp ibùÀl eyler. AmmÀ anlar ki 

nÿr-ı ímÀnı øÀèíf  ü bí-temeyyüz ola münfaèil olur. ZírÀ  

 
63Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir 
ve onlar için (dünya ve ahirette) büyük bir azap vardır. (Bakara, 7)  
64 Hak geldi,bÀtıl zÀil oldu. (İsrâ, 81) 
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65 èAúl-ı kÀmile maôhar düşmeyüp óÀùırın

ùayandırur. Dív-i nefsi aña baèøı elvÀn gösterüp inandurur. Öyle olsa şeyòliú  

daèvÀsın idüp Óaúúdan ve ehl-i Òaúúdan bí- òaber ü münkir ü merdÿd u nÀúıãlar 

henüz èÀlem-i òayÀle dÀòil olup dív daòí aña kendü naúşın göstermemişlerdür. İmdi 

úande úaldı ki Óaúúa ve yÀòÿd ehlu´llÀha vÀãıl olduàı maúÀma ireler. 

Beyit: 

Sözde BÀyezid üzerine òurde ùutar. AmmÀ derÿnundan yezíd-pelíd èÀr ùutar. Yaèni ol 

şeyò-i nÀúıã egerçi úÀl u úílde BÀyezid èaãruñ eksiğin ùutup (42 b) kendi andan terció 

itmek ister ve maúÀm-ı óÀlde cüneyd-vÀr şuhÿd telúín eylemek ister. AmmÀ úalbine 

vü derÿnuna naôar eyleseñ óubb-ı riyÀsetle vü ùaleb-i dünyÀ vü õevú-i şehvetle 

ùolmışdur ki Yezíd daòí yezídlikle anuñ pür-heves-i derÿnundan òaclet ü èÀr idüp 

kendi küfr ü êalÀletine ilenür. 

Beyit: 

Çünki nice Àdem yüzlü iblís vardur. Pes imdi her biri el ile virmek olmaz. Yaèni 

anlar ki şeyòliú ve pírlik daèvÀsın eyleyüp ôÀhir-i şerèa muúallid u óaúíúat-i şerèden 

muèarıø u àÀfil u bí- õevú olup nice sÀde dil u pÀk külli èÀlí-meşreb u bülend-himmet 

velÀyete yaúín cÀnları evliyÀ-ı kümmelíne müríd u úaùre-i vücÿdların deryÀ-yı nÀ-

 
65 Hak bir nûrdur. Gerçek ile yanlışın arasını ayırır. 
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mütenÀhíye ve õerre-i mevcÿdların ÀftÀb-ı sÿret-i maènÀya ircièi hükmiyle vÀãıl

itmek saèyında olan cevher-i mürídlerin rÿz-ı şeb yolların urmaàa ve menzil-i 

maúãÿddan ayırmaàa cehd idüp vesvÀslıú u òannÀslıú iderler. Ve ervÀó-ı evliyÀ 

òannÀslıú iderler. Ve ervÀó-ı evliyÀ ãÿret  èÀleminden úalúup èÀlem-i lÀhÿta pervÀz 

itdükden soñra bu èÀlem-i ãÿretde olan müríd u sÀlik feyø-resÀn olmaz deyüp kendi 

cehl ü èümmíleriyle sÿ´-i ôann idüp ùÀlibleri rÀh-ı Óaúúdan vü óaúíúat-ı nÿr-ı

MuãùafÀdan dÿr u mehcÿr itmege saèy-ı belíà iderler. İmdi olmaya ki sÀlik anlaruñ  

bÀngin işidüp ãavt-i óarflerine aldanup bí-şuhÿd u bí-delíl mevèiôaların gÿş (43 a) 

idüp ervÀó-ı kümmelíni àÀ´ib ùutmaya ve óaúíúat bile ehl-i ãÿretüñ ve ehl-i taúlídüñ 

èaúlı gerekse velí kÀmilüñ eùvÀr-ı mezÀyÀ vü ÀsmÀn-ı óebÀyÀsınuñ ufú-ı derÿnda 

pervÀz itmede bí-bÀl u  perr ü bí-cÀn u serdür. Ve ol sulùÀn-ı óakÀniyenüñ rumÿz-ı

dil-firíbin ve işÀret-i pervÀzın u aóvÀl-i pür-sÿzın fehm ü idrÀk itmedin nÀ-õevú u bí-

naãíbdür. ZírÀ ki ol velí kÀmil-i tevóíd-i õÀt olmışdur. Ve õÀt-ı Óaúú ile úÀ´im u 

dÀ´im olup ol èÀlemüñ ve bu èÀlemüñ mevcÿdÀtına muóíù u úÀbıø u mutaãarrıfdur. 

Bir an ne ol eşyÀdan ve ne eşyÀ andan münfekkdür. ZírÀ kÀmil u ekmel dimek 

kemÀl-i õÀt-ı Óaúúa vÀãıl olup õÀt u ãıfatın ve esmÀ´-ı efèÀlin bi’l-külliye õÀtullahda 

maóv olur. Ve kim idüp niteki èÀlem-i ezelde Òaúúdan àayrı vücÿd yoà idi. KeõÀlik 

èadem-i ãayraf olup èÀriyyet-i vücÿddan nÀm u nişÀn u resm úalmayup Óayy u BÀúí 

õÀt-ı ÒudÀ úalur vesselÀm.   

66

Kendi mülkünde mutaãarrıf —ı esmÀ-i óüsnÀsı yuòallifuhum67 müríd hem murÀd-ı

ôÀhirde anuñ ve bÀùında ol èÀlem-i ervÀóda mürídüñ rÿóunı terbiye vü taèlím eyler. 

Hem èÀlem-i ecsÀmda terkíb-i èunãurı nefes-be-nefes taòmír u tekvín idüp vücÿd-ı

66 Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter. (Mülk, 1); 
Gökler O'nun kudret eliyle dürülmüş olacaktır.( Zümer, 67) 
67 Onların peşinden geldi. 
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èÀriyyeti (43 b)vü óicÀb-ı beşeriyyeti tedrícle refè idüp vücÿd-ı óaúíúiyyesin åÀbit 

eyler. EnvÀr-ı müşÀhedÀt ile ve esrÀr-ı tecellíyÀt ile cemíè-i mÀsivÀsın maóv idüp 

ùabièat-ı òÀr u òÀşÀkin yaúup zer-i ãÀfí gibi óaúíúat-ı vücÿdın èayÀra getürüp vücÿd 

ne ùaró eyler ve baór-i ehadiyyete vÀãıl u muttaãıl eyler. Öyle olsa bu èÀriyyet ü 

ôulmet ü keåÀfet-i mÀsivÀsın óicÀblar ile maócÿb olan úavm bu rÿóÀní ve bí-girih 

olan vücÿd-ı pÀkuñ aóvÀlin nice idrÀk idebilür. Pes maèlÿm oldı ki evliyÀ-ı kirÀma 

irÀdet getüren cÀnlar gerekdür ki ãÿret-i píre dünyÀda daòí vÀãıl olmazsa ol cihÀn-ı

bÀúídeki bu cihÀn anuñ ôıllídür. ÚÀ´im u bÀúí vü mutaãarrıf bile ve bu cihÀnda 

mürídine vü muóibbine bÀ ser  hem pírinüñ istièdadı miúdÀrınca feyø-i rÿóÀní èilm-i 

RabbÀní niåÀr idüp èÀlem-i bÀùından dem-be-dem bunlaruñ eczÀ-yı èunãuriyyelerin 

vü terkíb-i rÿóÀnílerin kuduret-i ùabÀyièden pÀk u mücellÀ vü muãaffÀ itmekde bilüp 

yaúínin ziyÀde muókem ide. Ve mÀdÀm ki sÀlik cÀn u dil ile pír-i mÀènÀya ve 

mürşid-i rÿóÀníye teveccüh-i tÀm eyleye. Pír daòí ol èÀlemden mededler ü èinÀyetler 

ve nev-be-nev tecellíler vü tesellíler ve cÀm cÀm şarÀb-ı lÀ-yezÀlíler tenÀvül idüp şol

mÀder ùıflın perveríş ider gibi èÀlem-i maènÀda pír perverişde olur. Zihí devlet ol 

müríd-i ãÀdıúa kim pírinüñ maènÀsına dÀòil olup  óuøÿr-ı óaøretinden bir an àÀfil 

olmaya. Pes (44 a) netíce-i kelÀm bu oldı ki ùÀlib evliyÀ-ı mükemmelínden àayrıya

teslím olup irÀdet getürmeye. ZírÀ bu yolda Àdem yüzlü iblís bí-nihÀyedür. İmdi 

anlaruñ ãafírine aldanup kendü evliyÀ-ı èiôÀmuñ dergÀhından dÿr u mehcÿr 

düşürmeye. ZírÀ ki son nedÀmet ıããı vü fÀ´ide itmez. äaúınmaúlıú gerek. 

Beyit: 

Anuñçün ki avcı ıãıúlıú ÀvÀzın getürür. TÀ ki ol úuş ùutucı úuşları úuşları avlaya. 

Yaèni ol şeyò-i müddeèí  ki evliyÀ kelÀmından baèøı kelímÀt u taãavvÿfdan baèøı

ıãùılÀhÀt òÀùırında ùutup ãayyÀd-vÀr ãafír idüp ùÀlibüñ murà-ı dilini şikÀr ider. TÀ ki ol 
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sÀde-dil derd-mendleri yoldan çıúarup kendüye musaòòir ide. Anı cins-i evliyÀdan 

ôann u úıyÀs idüp cÀn u dilden müríd olup òıdmetinde èömrlerin øÀyiè idüp ne 

dünyÀdan èirfÀn ne Àòiretden nişÀn bilüp cehl-i ôulmetden ser-gerdÀn úalup bunda 

anda körlükden necat bulmaz. 

Beyit: 

Elüñi pírden àayrıya ıãmarlama. Ancılayın pír ki óakím u òaberdÀr ola. Yaèni eger 

müríd olursañ bir píre müríd ol ki cemíè-i maúÀmat-ı İlÀhiyyeyi ve óazerÀt-ı

àaybiyyeyi ve merÀtıb-ı lÀhÿtiyyeyi ve nÀsÿtiyyeyi ferdan ferdan müşÀhede itmiş ola 

ve añlamış ve mülk idinmiş ola ve èilm-i ledünníye èÀlem u óikmet-i vücÿdíyeye 

óÀkim ve mürídiniñ (44 b) tekvínine vü taòmírine úÀdir olup sÀliki meslek ola. Ve 

meõkÿr olan merÀtibi úatè idüp maùlab-ı biõõÀt olan maúÀma íãÀl itdüre. Ve cümle 

òavf u ricÀdan geçürüp èÀlem-i úudse vü maúÀm-ı insi göre. 

DerDerDerDer----taèríftaèríftaèríftaèríf----i õÀti õÀti õÀti õÀt----ı bÀl u perı bÀl u perı bÀl u perı bÀl u per68686868 

Şeyò kim ola pír yaèni úılları aàarmış maènÀsı bu úıluñ bil ey ümíd-i ser.Yaèni ãÿretÀ 

şeyò-i píre dirler. Úıldan murÀd ve aàarmışdan murÀd nedir bil. Ol siyÀh úıl anuñ 

varlıàıdur. TÀ varlıàından bir tel úıl úalmaya. Yaèni siyÀh úıldan murÀd sÀliküñ kendi 

varlıàıdur ki Óaúúuñ varlıàından àayrı kendiye bir èÀríyeti varlıú ôann eylemiş idi ve 

cemíè aóvÀli vü efèÀli àafletden vü bí-òaberliğinden ol varlıúdan úıyÀs eylerdi. Ol 

sebebden ol varlıú aña siyÀh úıl miåÀlinde olmış idi.VaútÀ ki mürşíd mertebesine 

muúÀrin olup baãíreti dídesin açdı. ÓicÀb-ı ôulmÀtísinüñ siyÀh úıldan mebÀlid refè 

itdi. ÓaúÀyıú-ı eşyÀya bínÀ olup ol vücÿdı olmayan varlıàı fenÀ idi. FenÀyı daòí óicÀb 

bilüp añı daòí fenÀ itdi. BeúÀ-yı lem-yezel irişüp pírliğe vü mürşídliğe lÀyıú oldı.

68 Diğer cezirelerde bu başlık “Der-taèríf-i õÀt-ı pÀk u pir” şeklindedir. 



154

Beyit: 

Çünki varlıàı úalmaya. Pír oldur gerek siyÀh mÿ olsun gerek úır olsun. Yaèni çün 

kendi varlıàından bir sÀlikde aãla varlıú eåeri úalmaya. Kendi evãÀfı evãÀf-ı Óaúúda 

maóv (45 a) olup bi’l-külliye maôhar-ı Óaúú ve Àlet-i Óaúú olmuş ola. Gerekse ol 

úara ãaúallı gerekse úır ãaúallı olsun. Cümle varlıàı Óaúúındur ve óaúíúatde pír 

oldur. 

Beyit: 

Ol siyÀh úıl ki vardur. Beşeriyyet vaãfıdur. Yoòsa ol úıl ãaúal úılı ve baş úılı

degildür. Yaèni siyÀh úıldan ve aú úıldan murÀd vaãf-ı beşeriyyetdür ve aókÀm-ı

tabièatdur. Yoòsa baş ve ãaúal úılı degildür. Úıl aúlıàı ancaú bir miåÀldür. 

Beyit: 

Yüz nÀère ùutar ki kemiyyet olmadan biz şeyòiz ve píriz. Yaèni èÍsÀ èaleyhisselÀm üc 

günlük maèsÿm iken ve beşikde yaturken yüz nÀèra vü feryÀd idüp dir idi ki: Ben 

Óaúúuñ èabdiyüm. Baña gökden kitÀb indi ve beni òÀãã nebí itdi. Ve nice bunuñ gibi 

daòí òaberler virdi. Pes Óaøret-i Óaúú èinÀyet idüp èilm-i òÀããına ve èirfÀn-ı òÀãã 

encÀmına maôhar  itdügi kimesne gerek pír gerek civÀn olsun. Anuñ nuùkı vü fièli vü 

óÀli cümlesi Óaúúdur. HemÀn ôÀhirine aldanup úalma. 
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Beyit: 

Çünki bir úıl ki bizüm vaãfımızdur. Anda olmayan şeyòdür vü maúbÿl-i ÒudÀdur. 

Yaèni ol bizüm varlıàımuz ve kendiliğimüz ve beşeriyyetimüz vaãfınuñ mÿy-ı siyÀhı

ki (45 b) díde-i bÀùınımıza óÀ´il olup bizi ÒudÀdan ve şuhÿdsuz eóadiyyetden dÿr 

eyler. Eger ol meyl bizim díde-i bÀùınımıza olmaya. Fi’l-óaúíúa hem pírüz ve hem 

maúbÿl-i ÒudÀyuz.VallÀhu’l-HÀdí 69 

Beyit: 

Çün ãaúal u úıl aú olup henüz kendüliğiyle ola ne şeyòdür ne maúbÿl-i ÒudÀdur. 

Yaèni eger beşeriyyet ki vaãfı delíldür. Vücÿd-ıııı èÀriyyeti gibi mÀsivÀ ola. Vücÿd-ı

Óaúúda ve õÀt-ı ÒudÀda maóv u muømaóil olmaya ve díde-i zÀhiri ve bÀùını her bir 

şeyde Óaúú-bín olmaya. Anuñ úılı vü ãaúalı aàarup pír-i fÀníde olursa şeyò degildür. 

Beyit: 

Pír hemÀn èaúl píridür. Ey oàul başda vü ãaúalda úıl aúlıàı degildür. Yaèni pír oldur 

ki evãÀf-ı zemímesin  aòlÀú-ı óamídeye tebdíl idüp èaúl-ı külle ve nÿr-ı MuãùafÀya 

vÀãıl ola. èÁlem-i eşbÀóda ve ÀsmÀn-ı ervÀóda cevelÀn ü ùayarÀn ide. Yoòsa zÀhirÀ 

ãaúalı vü úılı aú olup henüz cehÀlet ôulmetiyle úalbi siyÀh ve derÿnu tebÀh olan 

 
69 
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kimesneler taúlíd ile şeyòliú daèvÀsın daòí iderlerse bínÀ vü ãÀóib-dil úatında

şeyòliúleri ber-tere münúaríne degmez. 

Beyit: 

Çünki píri .......?....... .......?....... .......?....... .......?....... nÀzik göñüllü olmaya.(46 a) Süst olup ãu gibi ve ùopraú gibi 

dökülici olma. Yaèni sen ki tÀlib-i rÀh-ı óaúíúat ü mülÀzım-ı sırr-ı eóadiyyetsin. Her 

gÀh ki bir úaùre-i vücÿdunı deryÀ-yı vaódete vü õerre-i cÿdını şems-i óaúíúate vÀãıl

itmiş bir kÀmil ÀzÀdeye dÿş olasın. Ve anuñ her aóvÀlinde vü aúvÀlinde vü efèÀlinde 

şuyÿnÀt-ı õÀt u tenevvüèÀt- ãıfÀt müşÀhede idüp anı kendüñe mürşid ki ùutasın.

ZinhÀr anuñ aóvÀlin kendi óÀliñe úıyÀs idüp aña nÀzik dilek ve óiõmetinde süstlük 

itme. Ve maóall-i irşÀdında ãu gibi ãaçılup ve ùopraú gibi dökülici olma. DÀ´im 

cemèiyyet-i òÀtır u murÀúabe üzre ol. TÀ ki nefòa-yı úudsiyyesi øamíriñe seyerÀn70 

idüp seni óaúíúatüñden òaber-dÀr ide. 

Beyit: 

Çün pír ùutunduñ. Aña teslím ol. Óaøret-i MÿsÀ gibi Óıøıruñ óükmünde ol. Yaèni  

Óaøret-i MÿsÀ mecmaèü’l-Baóreynde Óaøret-i Óıøır èaleyhisselÀm buluşduúda didi 

ki: YÀ Nebíyu´llÀh ben saña tÀbíè olayın ve óiõmetüñde úÀ´im olayın. Ola ki 

Óaúúdan taèlím oluduàuñ irşÀddan baña daòí taèlím idesin. Óıøır èaleyhisselÀm didi 

ki: YÀ MÿsÀ sen baña yoldaş olamazsın ve èilmime tÀúat getürüp ãabr idemezsin. 

ZírÀ ióÀùa idemedigüñ òabere nice ãabr idebilürsün. Elbette ãorsañ gerekdür. Ve 

 
70 Kelime müstensih tarafından  yanlış yazılmış.
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èilmullÀhuñ muúteøÀsı budur ki su´Àlden münezzehdür. 71

dür. Öyle olsa sen baña yoldaş ü müríd olumazsın. MÿsÀ        

( 46 b) èaleyhisselÀm didi ki: İnşallÀh beni bu emrde ãabr u taóammül idici bulursun 

deyüp yoldÀş oldılar. TÀ ki ayrılınca nice vÀúèaları geçdi. Nite ki Úur´an-ı èAôímde 

Óaøret-i Óaúú óabíbine òaber virmişdür. İmdi sen ki ùÀlibsen MÿsÀ gibi èilm-i ledün 

taèlím iden Óızr vaúta ki teslím olup çÿn u çirÀ dime ki MÿsÀ gibi niçe keşfe irişesin 

ve maúsÿduñı óÀãıl idesin. 

Beyit: 

Bu gizlü rÀz söyleyici elçiler diñleyici isterler. İsrÀfil òuylu yaèni İsrÀfil ki muúarreb 

melÀ´ikenüñ biridür ve ãÿrun aàzına Óaúúuñ emrine muntaôırdur ki emrolduàı saèat 

hemÀn ãÿrun çalup úıyÀmet zÀhir ola. Pes bu esrÀr-ı àaybiyye-i İlÀhiyyeye maórem 

olan serverler ve òalúuñ øamÀyirin bilici resÿl-ı ÒudÀ bilir. Bir diñleyici isterler ki 

İsrÀfil-veş dÀ´imÀ vaútine óÀøır ve emr-i sırra nÀôır ola ve cemíè mevcÿdÀtı himmeti 

úanadınuñ altına alup nice mürdeleri nefóa-i esrÀr-ı rÿóu’l-úudsle ióyÀ idüp èömr-i 

cÀvidÀnı baòş itmeye lÀyıú bir İsrÀfil-meşreb cÀn ola. TÀ ki ol sırr-ı ledünní ãÀóibleri 

olan serverleri cÀn u dilden müstemiè olup rumÿz-ı èilm-i ledünní fehmine úÀdir u 

sezÀ-vÀr ola. 

Beyit: 

71 Allah yaptığından sorumlu tutulamaz.( Enbiya, 23) 
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Óaúíúat serverlerini ululuú ve tekebbürlüú ùutarlar. ŞÀhlar gibi úulluú isterler. CihÀn 

òalúından  yaèni ehl-i ehlu’llÀh Óaúúuñ kibriyÀsına maôharlardur ve şuhÿdÀtına (47 

a) müstaàraú olmışlardur bu cihÀndan ve òalúdan münezzehlerdür ve müstaànílerdür. 

LÀ-cerem cihÀn şÀhlarından ululuúları ziyÀdedür. İmdi cihÀn òalúından vü ùÀliblerden 

kemÀliyle iètiúÀd ü iòlÀã u ãıdú u beõl-i mÀl u ser u cÀn görmeyince kendülere 

maórem idüp esrÀra muùùaliè itmezler. 

Beyit: 

Kaçan ki saña bu emÀneti irişdürürler. TÀ anlaruñ öñünde iki úat olup rükÿè 

itmeyesin. Yaèni mÀdÀm ki óiõmet kemerin beliñe muókem bend idüp emírlerine 

fermÀn-ber olup belki iki úat saña ol emÀneti óaúíúati nice teslím idüp seni nice kÀm-

rÀn iderler. 

Beyit: 

Anlar ki o güllerdür ki her bir óiõmetinden ötüri ey müõevvir senden minnet dutarlar. 

Yaèni anlar àayrılar gibi muótÀc-ı àayr-ı Óaúú degildür ki senüñ minnetüñ taótında

olup óiõmetinden ve úulluàuñdan òÿr-ı óacl u münfaèil u şermende vü bÀr-keş olalar. 

Beyit: 
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TÀ edeblerini kemÀ hüve óaúúahÿ72 yerine getirmeyesin. Anlaruñ elçiliklerinden nice 

yemiş yiyebilürsin. Yaèni kemÀl mertebe edeblerimiz yirine getürüp óiõmetlerin óÀl 

u miónetlerin  der u mÀ fí’l-bÀl u muóabbetler iótimÀl itmeyince anlaruñ esrÀr-ı

risÀletlerinden ne óÀãıl idebilürsün. 

Beyit: 

Her edeb anlara úaçan begenilmiş gelür ki (47 b) anlar bÀlÀ vü yüce eyvÀndan 

geçmişlerdür. Yaèni degme bir tÀlibüñ edebi anlara maúbÿl gelmez. ZírÀ anlar 

èarşdan yücedürler ve èÀlem-i lÀhutdan gelmişlerdür. 

Beyit: 

Göñül ãaúlan ey óÀãıl sizler ãÀóib-diller óaøretinüñ óuøÿrunda yaèni ãÀóib-diller ki 

cemíè òalúuñ göñüllerine nÀôır u øamÀyirlerine vÀúıflardur ki : 

73 úulÿbuñ cÀsÿslarıdur. äıdúla 

mecÀlise ideñ anlar ile dimekdür. Öyle olsa cehd idüp anlaruñ óuøÿrlarında

àıybetlerinde batınıñuz ve zÀhirüñüz óıfô eyleñ. TÀ ki anlaruñ gönüllerinde seyr idüp 

naôarları vü nefislerinden behre-mend olup murÀd alasız. Ve anlar óuøÿrda nice 

óÀøırlar ise àaybiyyetde daòí öyle óÀøırlardur ki ãÀóib-dil dimekden murÀd budur ki 

Àyíne-i úalblerini öyle mücellÀ vü muãaffÀ eylemüşlerdür ki levó-i bÀùında vü levó-i 

 
72 
73 Onlar kalplerin casusudur, o halde onların yanında sadakatli oturun. 
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zÀhirde ne deñlü nuúÿş-ı àaybiyye vü èayniyye ki ãÿret baàlayanlaruñ Àyínelerinde 

münèakis olup cümlesin müşÀhede iderler. 

Beyit:  

Ehl-i ten öñünde edeb zÀhirdedür ki ÒudÀ anlardan gizlü èaybı örticidür. Yaèni ehl-i 

ten ãanma bir òalúdan bí-òaberdür. Ancaú ten göziyle gördüklerini bilürler. NihÀn 

olanı bilmezler. Ve haøret-i Óaúú kemÀl-i settÀrlığından gizlü òaùÀların setr eyler. 

Birbirinüñ gizlü èaybına (48 a) vÀúıf olup birbirin şermende vü rencíde itmeyeler. 

AmmÀ ãÀóib-dil cümlesinüñ ôÀhiri ve bÀùını ve èaybı vü hüneri rÿşen u 

muèayyendür. 

Beyit: 

AmmÀ ehl-i dil öñünde edeb bÀùınladur. Andan ki anlar cemíè sırları bilmeye 

zíreklerdür. Yaèni ehl-i dilüñ edebi bÀùınladur. Hem ôÀhirledür. ZírÀ anlar cemíè 

esrÀr-ı bÀùınıyyeyi bilicilerdür ve èayÀn göricilerdür. 

Beyit: 

Sen èaks eylersin. Körler öñünde manãıbdan ötüri ve òÀôırlıàla gelüp ayaú altında

oturursun. Yaèni ehl-i manãıb vü dünyÀ begleri öñünde edeble vü óÀøırlıú ile olup 
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anlara rièÀyetle ãaff-i nièÀlde vü pÀy-ı gÀhda oturursun. Beni esirgeyüp manãıb

virsünler deyu. 

Beyit: 

AmmÀ gözlüler ve ãÀóib-naôarlar öñünde terk-i edeb idersin. Anuñçün şehvet Àteşine 

odun olduñ. Yaèni óaúíúat-bín olan ãÀóib-dil serverler naôarında terk-i edeb idüp her 

òuãÿãda ihÀnet úaãdın eylersin. Edeblerin yerine getürüp terbíyeleriyle mürebbí 

olmaduàun içün şehevÀt-ı ceóím düşüp òaùùab-ı cehennem ü kibriyyet-i saèír olursun. 

Beyit: 

(48 b) Edebsizlikle söz söylemek Óaúú òÀãına göñül öldürür ve cÀn ãÀóífesin siyÀh 

eyler. Yaèni ÒudÀ òÀãlarunuñ meclisinde vü óuøÿrunda teslím ü òÀmÿş u mürde 

olmayup olur olmaz bí-edebÀne sözler söyleyen kimsenüñ göñlü mürde vü yüzi 

varaúı siyÀh ve cÀnı fÀní olmaú muúarrerdür. İmdi agÀh olup àÀfil düşmeyüp anlaruñ 

óuøÿrunda òuşÿèdan u óuøÿèdan ayrılıp terk-i edeb idüp merdÿd u maùrÿd olmayasın.

Beyit: 

ÓudÀdan dileyelim edeb-i tevfíúi. Edebsiz ÒudÀnuñ luùfundan maórÿm oldı. Yaèni 

dÀ´imÀ edebi vü tevfíúi ÒudÀdan isteyelim ve rÿz-ı şeb nÀle vü efàÀn idüp òavÀãa 

lÀyıú èamel isteyelim ve bí-edeblerden ü maórÿmlardan ıraà olup Óaúúuñ sÀyesinde 
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olmak ilticÀsın idelim. TÀ Óaúúuñ òaåları naôarında bí-edeblik ü hayrsızlık idüp 

ÒudÀnuñ raómetinden vü èinÀyetinden maórÿm olanlardan olmayuvüz İnşÀallÀhÿ 

TeèÀlÀ. 

Beyit: 

Edebsiz tenhÀ kendüyi yaramaz ùutmadı. Belki cümle èÀleme Àteş urdı. Yaèni òÀricde 

meãeldür ki bir edebsiz bir vilÀyete besdür. ZírÀ bir ùÀ´ifenüñ  içinde òalú içre nÀmlar 

yÀd olup èarølarına (49 a) òalel irişdürmege sebeb olur. Andan ötüri edebsiz yalñız

kendüyi bed  eylemez. Belki cümle afÀúa vü enfese Àteş-i òırmÀn urmaàa sebeb ü 

vÀsıùa olur. 

Beyit: 

Bir kimse ki dost yolunda nÀ-merdlik ide merdlik yolın urıcı oldı. Yaèni rÀh-ı

Óaúúda olan sÀlikler ü mürídler mÀbeynine nice rÿz ãÿret ü muúallid-i ùaríúat 

úaruşup anlaruñ libÀsların bürünüp gezerler. NÀgÀh nefs-i emmÀre cÀnibinde bir 

cüz´i fırãat ele girdükde fi’l-óÀl èavÀmu’n-nÀsdan daòí bedter evøÀè idüp nÀ-merdlik 

eylerler. RÀh-zen olup evliyÀ-yı kirÀm èarøına noúãÀn virmege sebeb olurlar. Líkin 

ùaríú-i Óaúú anlardan intiúÀmın alup istióúÀúların virür. TÀ ki dünyÀya gelmedi ki 

dönerler. 

DerDerDerDer----beyanbeyanbeyanbeyan----ı imtióÀnı imtióÀnı imtióÀnı imtióÀn----ı şeyòı şeyòı şeyòı şeyò  

Şeyò intióÀn idenlerüñ beyÀnındadur. 
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Beyit: 

Şeyò ki öñ gidici ve yol göstericidür. Eger müríd anı imtióÀn eylese ol òardur insÀn 

degildür. Yaèni bir şeyòe müríd olan kimesneye lÀzım olan oldur ki şeyòine teslím 

ola ve cümle varlıàın fenÀ idüp şeyòüñ varlıàın iåbÀt ide. Óatta bir mertebeye vara ki 

teneşir üzerine öli yuyucı elinde meyyít nice bí-tedbír ü bí-tedÀrik ise ol da öyle ola. 

Yoòsa gÀh imtiòÀn gÀh iúrÀr gÀh inkÀr (49 b)içinde olup göñli tutduàı vaút müríd 

göñli olmaduàı vaút münkir ola. Ancılayın müríd  òardur. Belki daòí bedterd(ür). 

Beyit: 

İmtióÀn eyleyesin din yolında anı. Hem imtióÀn olmış sen olursun ey yaúíñsiz. Yaèni 

sen ki mürídsin şeyòüñi vü píşvÀñı nice imtióÀn itmek dilersin ki sen anuñ úatè 

itdügi merÀtibi bi’l-küllíye úatè idüp andan ziyÀde ãÀóib-i tecellí olmaú gereksin. 

Anuñ aóvÀlinden vü eùvÀrından òaberdÀr olup her bir maúÀmda imtióÀn idesin. ÒÀlÀ 

ki ehlu’llÀh arasında imtióÀn itmek anlar lisÀnında mesÀ´ire dirler. Yaèni maúÀmÀtı

bile seyr iderler. TÀ anun ki meşreb-i èÀlí-terdür. Cümle aña ser-fürÿ idüp anuñ 

meşrebinden seyr ü iútibÀs iderler. Öyle olsa sen ki mürídsin ve mübtedísin ve rÀh-ı

Óaúúda ùÀlib-i muútedísin zinhÀr şeyòini imtióÀn itmek òÀùırasın itme ki óaúíúatde 

şeyò seni imtióÀn itmiş olur. ÒıyÀnetüñ ôÀhir olup ôann-ı bed sebebiyle bir òaùÀ olup 

şeyòüñ naôar-ı èinÀyetinden vü feyø-i nihÀyÀtından bí-behre vü maórÿm olursın.

áÀyet iótirÀz idecek yerdür. 
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Beyit: 

CehÀletüñ cür´eti èuryÀn u fÀş olur. Ol bu arınmaúdan úaçan ãoyulmuş ve açılmış 

olur. Yaèni kişinüñ kendi miúdÀrından ziyÀde fehm ü idrÀkinden ùaşra (50 a) olan 

umÿra cür´et idüp taóakküm itmesi maóø-ı cehÀletdür. Sen ki müríd-i mümteóinsin. 

ZinhÀr bu òuãÿãda şeyòüñi vü píş-vÀñı imtióÀn ideyin dime ki kendi cehÀletüñ fÀş

idüp óamÀúatüñi ÀşkÀre eylemiş olursın. ÓÀlÀ ki şeyò cemíè èÀlemüñ imtióÀnından 

bí-pervÀdur. Keşfin murÀd idinmedügi emrüñ yıllarca keşfine vü ıôhÀrına saèy itseler 

anuñ hergiz rÀyióasın daòí işidemeyeler. 

Beyit: 

İmtióÀnı taãarruf  itmek gibi bil. Kendü vücÿdında sen ancılayın şÀhdan taãarruf 

dileme. Yaèni müríd pírini ãınamaú taãarruf u taóakküm itmek gibidür. İnsÀn-ı kÀmil 

heft kişverüñ vü èÀlem-i mülk ü melekÿtuñ şÀhıdur. Ve senüñ icÀduña ve ièdÀmuña 

úÀdirdür. Sen aña imtióÀn ile taãarruf itmek sevdÀsın eyleyüp cür´et-i cehÀlet 

sebebiyle çÀk-ı vücÿduñ berbÀd eyleme. 

Beyit: 

Bu imtióÀn vesvesesi çün saña geldi. Baòt-ı bed bil anı ki geldi ve senüñ boynuñ 

urdı. Yaèni şöyle ki nÀgÀh úalbüñe bir vesvese gelüp ben daòí şeyòimi imtióÀn ideyin 
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göreyin kÀmil midür ve àayb bilici midür ve göñlümdeki endíşemi keşf idebilür mi 

ya vÀãıl-ı Óaúú mıdur yoòsa muúallid midür ve yÀòud (50 b) òilÀf-ı şerè vaøè eyledi. 

İótimÀldür ki RaómÀní olmaya diyüp buña beñzer bÀùıl òÀùıra eylesün. Muóaúúaú u 

muèayyen belki ol vesvese senüñ bedbaòtlıgındandur. ÍmÀnın gerdenin urup levh-i 

kun feyekun74dan vücÿduñ vü nÀmuñ maèdÿm itmeye gelmişdür. 

Beyit: 

Çün ancılayın vesvese gördüñ. ÒudÀya dön tíz tíz secdeye gel. Yaèni nÀgÀh øaèf-ı

ímÀn sebebiyle ãadruñda böyle bir vesvese ãudÿr eyleye. Tíz tíz cÀn atup cÀnib-i 

ÒudÀya teveccüh idüp yüzüñ yirlere ur. Secde eyle. Nevóa vü feryÀda aàÀz it. 

Beyit: 

SecdegÀhını göz yaşından ıãladup yaş eyle ki: Ey ÒudÀ beni bu bed gümÀndan òalÀã 

eyle. Yaèni zÀr zÀr aàlayup secdegÀhını göz yaşından balçıàa döndürüp başuñ yirlere 

yüzüñ topraúlara sür ve feryÀd u efàÀn idüp di ki : Ey ÒudÀ-yı bí-naôír. CehÀlet u 

àaflet sebebiyle vesvÀs u òannÀs àalebe idüp pírim óuãÿãunda göñlüme bu bed-òÀùıra 

òuùÿr eyledi. Bu yer ü gök ditretici gümÀndan baña necÀt virüp òalÀã eyle. DÀ´imÀ 

úuvvet u yaúín baàışlanup pírümü òoşnÿd eyle ve bu ôann-ı fÀsidden ãudÿrımı pÀk 

idüp hergiz daòí derÿnuma (51 a) böyle efkÀr havÀle itme. TÀ beni helÀk-ı ebedí 

itmeye diyüp óaøret-i Óaúúa niyÀzlar eyle. Yoòsa bu bed-gümÀndan şöyle ki úalbuñi 

òalÀã idüp èilme’l-yaúín óÀãıl idüp andan èayne’l-yaúíne irüp pírüñi díde-i baãíretle 

 
74 O, ol der; oluverir (Yasin, 82) 
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müşÀhede itmeyesin. AãlÀ cemÀl ne bu èÀlemde ne o èÀlemde görüp anuñla ittióÀd-ı

maèneví óÀãıl idüp rÿó-ı şerífine ve õÀt-ı pÀkine vÀãıl olunmaz. Sen hemÀn saèy idüp 

ÀdÀb-ı tÀríúatde ve aóvÀl-i óaúíúatden ãıdú u ãafÀyla úoúu vü leõõet aòõ idüp pírden 

fehm idemedigüñ óÀle muèÀrıø olmayup her nuùúun KelÀmullÀh ve her fièlin fièlullÀh 

müşÀhede idüp rÿóuñı rÿóa ve 

 õÀtuñı õÀta ulaşdırıgör. TÀ iki èÀlemde saèÀdet-i ebedíye vÀãıl olasın.

DerDerDerDer----beyÀnbeyÀnbeyÀnbeyÀn----ı terkı terkı terkı terk----i ùaèni ùaèni ùaèni ùaèn  

Terk-i ùaèn itmenüñ beyÀnındadur. 

Beyit: 

Eyü ôann eyle. İóvÀn-ı ãafÀ üzerine egerçi ôÀhir anlardan saña cefÀ daòí gelürse yaèni 

ióvÀn-ı ãafÀ ki ùariúat úardaşlarıdur. ÔÀhirÀ anlardan cefÀ görürsüñ. Anları ôÀlim 

añlayup kendüni maôlÿm bilme. ZírÀ anlar ehl-i Óaúúdur ve rÀst-bíndür. NÀ-şÀyeste 

vazè u fièl görmeyince teàayyur èÀdet itmezler. Elbette ya óaúíúatde ya ùaríúatde ya 

şeríèatde bir muòÀlif vazè idersin. Anlara maèlÿm olur ol fièl-i úabíóden seni òalÀã 

itmek içün eyledükleri terbiyyeye bí-óuøÿr olup ser-keşlik itme. ÙÀlib-i rÀh-ı óaúíúat 

(51 b) iseñ muòÀlif olan evøÀèı vü òaùÀyı kendü vücÿduñda bulup ol maraølaruñ 

dermÀnın ùaleb eyle. èAksin görüp kendüñi kÀmil ü bí-èayb çıúarup anları ãuclı fehm 

idüp ve hem gümÀn ü òayÀle düşüp fuøulluú itme. TÀ ki anlar senden yüz çevirüp 

nÀúıã u bí-õevú úalup èavÀm-ı ke’l-enèÀm olmayasın.

Beyit: 
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Bu yaramaz òayÀl ve bu yaramaz vehm çün ÀşkÀr oldı. Yüz biñ yÀri birbirinden 

kesdi. Yaèni ekåer-i ùÀlib vehm-i òayÀl-i bed idüp kendü vücÿdunda noúãÀn 

görmeyüp kendülerin kÀmil u iòvÀn-ı ãafÀ-yı bí-õevú u bí-óaãıl fehm idüp òod-bínlik 

maraøına mübtelÀ olup iòvÀn-ı ãafÀyla imtizÀc75 idemeyüp øıddıyet buèø u nifÀú 

iôhÀr idüp èÀúıbet maríø ü .................. gibi tek ü tenhÀ vü bí-dermÀn úılup iòvÀn 

naôarında dÿr-ı mehcÿr u ser-gerdÀn u bí-ser u sÀmÀn úalurlar. 

Beyit: 

Çün ÓudÀ dileye ki bir kimesnenüñ perdesin yırta. Meylini anuñ pÀkler ùaènesine 

eyler. Yaèni ÒudÀ bir kimse rüsvÀ vü naôar-ı raómetden dÿr u bí-nevÀ itmek dileye. 

Evvel meylin ehl-i diller ùaènına vü rencíde itmesine rÀàıb eyler. TÀ kim anuñ elem ü 

cefÀsı ol èÀrifÀn-ı pÀkuñ úulÿbına te´åír idüp şikest u maózÿn eyler cefÀda muãırr   

(52 a)  olup bir mertebede eylediler ki ol èÀrifler andan teraóóüm gözin yumup celÀle 

gelüp aña bed-duèÀ eylemege ÀàÀz eyler. VaútÀ ki intiúÀm úaãdın ile bed-duèÀ 

eylerler. Fi’l-óÀl Óaúú Cell u èÁlÀ òışma gelüp úahhÀrlıàı ãıfÀtıyla tecellí idüp anı

úahr eyler. HelÀk eyler. Neèÿõÿ billÀh min àaøÀbillÀh76 

Beyit: 

Ve eger ÒudÀ dileye ki bir kimesnenüñ èaybını örte. èAyblaruñ èaybına ol nefesi 

urur. Yaèni ÒudÀ Cell u èÁlÀ bir kimsenüñ èaybını setr itmek dileye anuñ üzerine 

èayb úuyuların bend eyler. TÀ kim ol kimse cihÀn içinde bir kimsede èayb görmez. 

 
75 Müstensih hatası olarak  “c” harfi yerine “ó” harfi yazılmış.
76Azabından Allah’a sığınırız. 
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Òalúdan eger èayb u eger hüner ãÀdır olursa cümlesin Óaúúdan bilüp úaøÀya rıøÀ vü 

óükm-i ÒÀliúa teslím-i vefÀ idüp dÀ´imÀ teveccühi ve murÀúabesi ÒudÀya olur. 

Beyit: 

Setr eyle saña da settÀrlıú ideler. TÀ emínlik görmeyince kimse üzerine gülme. Yaèni 

àayrılardan gördügüñ èayÿbı setr eyle. TÀ àayrılar da senüñ èaybuñ setr ideler. ZírÀ 

beşeriyyetde olan insÀn èaybdan òÀlí olmaz. TÀ emín olmayınca kimesne èaybına

gülme ve emín olmaú bu cihÀnda müyesser degildür. 

77 ki úurtulucılar òaùar-ı èaôím içindedür. İllÀ’l-muòlisÿn 

illÀ úurtulmuşlar degil ki úurtulmuş olanlar bi’l-külliye dünyÀdan ve mÀsivÀ-yı (52 b) 

Óaúúdan òalÀã olup óükm-i beşeriyyet münúaùıè olmışdur. DÀ´imÀ emÀnu’llah da 

emn ü maúÀm-ı Maómÿdda muúím olmışlardur. Anlar Óaúúdan hergiz kimesne 

görmezler. Úande úaldı ki kimse èaybına naôar ideler. İmdi sen de tÀ ol mertebeye 

úadem baãmayınca kimseye gülme. Ol mertebede òod èayb u maèyÿb olmaz. Muòliã-

i müntehÀ olup enbiyÀ-yı murselín ü evliyÀ-yı mükemmelín sülÿkunda münselik olup 

emín-i óaøret olursın.

Beyit: 

Ey baòtlu şol cÀn ki kendi èaybın gördi. Her kim ki bir èayb söyledi. Ol kendi üzerine 

aldı. Yaèni her èaybı ki istimÀè eyledi. Anı kendi üstüne alup nefsine muóÀsebe 

 
77 Muhlisler de büyük tehlikededir. (Keşfu’l-Hafâ, II, 415) 
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eyledi ki : Ey nefs sen de anlar gibi beşersin ol èayb sende daòí muúarrerdür. Eger 

fièle gelmediyse de bi’l-úuvve mevcÿddur. ZírÀ òalÀyıúuñ enfesi birdür. Birinden 

ãÀdır olan fièl cümleden ãudÿr itmek mümkündür. ZírÀ insÀnuñ èayb u hüneri úulla 

fièlden ôuhÿr ider. áayrı yolı yoúdur. Senüñ de úavl u fièlüñ dem-be-dem ôuhÿr 

itmekdedür. Bu söylenen èayb saña èibret-nümÀdur diyüp her işitdügüñ èaybı kendi 

nefsine alup àayrı úaydından vü fikrinden òalÀã olup kimse èaybına gülmekden vü 

nÀôır olmakdan emín olursun. 

Beyit:  

(53 a) 

áÀfillerdür bu òalú kendilerden ey oàul lÀ-cerem birbirininiñ èaybın söylerler. Yaèni 

kendi vücÿdlarından àÀfillerdür. Eger àÀfil olmayalardı kendülerin úoyup àayrılarla 

muúayyed olmazlardı. Belki dem-be-dem nefsleri ıãlÀóına meşàÿl olup aòir nefese 

dek noúãÀnların tekmíl eylemek saèyında olup Àòiret èÀlemin kendilere mülk 

idinürlerdi. LÀ-cerem àÀfil u bí-õevú ü kÀhil olmaàın bu bir kac günlük èömrüñ  

nefesin gÀh kesb-i maèÀşda vü gÀh àıybet-i nÀsda vü gÀh Àrzÿ-yı ekl ü şurb u libÀsda 

ãarf idüp siyÀset-gÀh-ı èuúbÀya aldanup ne mevøÿèa lÀyıú ise zerr ü èinÀ eyle. Ve 

cevr ü cefÀ ile anda maóbÿs idüp rÿz-ı úıyÀmetde Óaúú Cell ü èÁlÀ nice emr iderse 

aña göre úaydın görirler. 

DerDerDerDer----beyÀnbeyÀnbeyÀnbeyÀn----ı taènı taènı taènı taèn----zeden münkirÀnzeden münkirÀnzeden münkirÀnzeden münkirÀn----ı şeyòı şeyòı şeyòı şeyò----rÀrÀrÀrÀ  

Münkir ü münÀfıúuñ şeyòe taèn u istihzÀ itdükleriniñ beyÀnındadur. 

Beyit: 
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Her ki zinÀdan ola ve zinÀ idicilerden ola. Bu ôannı öyledür RabbÀníler óaúúında. 

Yaèni èulemÀ-i RabbÀníler ki meşÀyıò-ı kibÀrdur ve dest-i Óaúúda hemçÿ (53 b) 

Zü’lfiúÀrdur. Anlaruñ óaúúında kimesne yaramaz ôann eylemez. İllÀ meger ki 

zinÀdan óÀãıl olmuş ola. Bunlardur ki anlaruñ óaúúında bed-ôann iderler. 

Beyit: 

Dirler ki bu òamr icicidür ve sÀlÿsdür. Ve òabíådür. Azàunlara nice feryÀd irişdürür. 

Ol yaèni ol zinÀdan olup zÀní olan dir ki bunca mürşid u píşvÀ dir ki òamr içüp 

sÀlÿslıú eyler bir óabíådür. Kendi böyle olıcaú sÀ´ir azàunlara ne meded ü ne feryÀd 

irüşdürür ki henüz kendizün úurtarmamışdur. Bizi nice úurtarur? 

Beyit: 

ZinhÀr bunuñ bunuñ gibi bühtÀnı ehl-i Óaúú üzerine itme ki bu senüñ òayÀlüñdür. 

ÒayÀlün kÀàıdın döndür. Yaèni ol senüñ bed-gümÀnuñ ve fÀsid-i òayÀlüñdür ki 

anlara bunuñ tÀ maèúÿl —i bühtÀn idersin. èAúluñ irişmedügi yire bÀùıl hayÀl  

eylersin. Bunı bilmezsin ki ehl-i Óaúú hergiz óarÀma tenezzül idüp Allah TeèÀlÀ 

nehy itdügi nesneye yaúín olup kendülerin óicÀba düşürmezler. Ancaú ol senüñ bí-

yaúín ü bed-òayÀlüñdür. Ve bed-i nÀ-muvÀfıú ôannuñ vü gümÀnuñdur. Sen kendüñi 

bu iètiúÀddan döndürüp ímÀn-ı kÀmil taóãíl eyle. 
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Beyit: 

(54 a) Bu olmaz vü eger olursa da ey ùopraú úuşı Úulzüm deñizine bir murdÀrdan ne 

pÀk vardur. Yaèni bu ôann eyledügüñ nesne bunlardan ãÀdır olmaz olduàı taúdírce de 

bunlaruñ õÀt-ı şerífleri bir deryÀ-yı bí-pÀyÀnuñdur ki hergiz anı bir şey taàyír ü tedbír 

itmez. FaraøÀ bir murdÀr nesneyi deryÀya atsañ ióÀùÀ idüp deryÀya te´åír idebilür mi? 

KeõÀlik insÀn-ı kÀmil kendi vücÿdunı deryÀ-yı õÀt-ı İlÀhiyye vÀãıl idüp eóadiyyet-i 

ãırf olmışdur. äÿretÀ her mekrÿh olan şey anuñ nefs-i èazízine muúÀrin olan nefsi 

berekÀt ile ol şey’üñ mÀhiyeti tebdíl olup èarøí olan kerÀhiyyeti zÀ´il u óaúíúate 

mübeddel u mÀ´il olup ãÿretde àayrı ùÀhir iken anuñ iksír-i vücÿd-ı şerífine ùaró 

olmaàla pÀk u muãaffÀ olur  

78

Beyit: 

İbrÀhím peyàamber èaleyhisselÀma oddan ne ziyÀn vardur ki her ki Nemrÿddur.  

Dey-i Àteşden ol úorúsun. Yaèni óaøret-i İbrÀhím èaleyhisselÀma Àteş gülistÀn ü Àb-ı

revÀn oldı. Anunçün ki beşeriyyeti nÀrını nÿr-ı óaúíúate tebdíl idüp kendüliginden 

eåer úalmamış idi. Her ãÀdır olan fièli muùlaú ÒudÀdan bilüp kendi de irÀdet yoà idi. 

Óatta teslími bir mertebeye irdi ki (54 b)  Nemrÿd-ı laèín mancılıàa úoyup Àteşe

atarken CebrÀ´il èaleyhis’selÀm irişüp eyitdi: YÀ İbrÀhim benden óÀcetüñ var mıdur

78 Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır. (Ra’d, 39) 
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didi. CevÀb virüp didi ki: 79 Yaèni senden óÀcetim yoúdur didi. 

MikÀ´il ü İsrÀfil u èAzrÀ´il gelüp her birisi òalÀã idelim mi YÀ İbrÀhim didiler. 

Cümlesine benim sizden murÀdım didi. ZírÀ Óaøret-i Óaúúa bir mertebeye irişdi ki

hergiz rıøÀsından àayrı nesneye mültefit olmazdı. Andan Àteşe nÀzil olduúda emr-i 

ÒudÀ irişüp 80 didi ki vücÿd-ı İbrÀhím senüñ Àteşüñe 

taóammül yoúdur didi. Pes Óaøret-i İbrÀhím naôar idüp gördi ki Àteşlik renginden 

àayrı nesne úalmamış. Ne óarÀret ü ne iórÀú var. Andan eùrÀfa naôar ãalup Àteş

üzerine senden gülístÀnlar ü Àb-ı revÀnlar ü gÿne gÿne şukÿfeler ü eôhÀrlar ôuhÿr 

itmiş diledi ki ol cÀnibe revÀn ola. Teveccüh idüp yürüdükde Àteş öñünden yuyulup 

maóv olurdı. Nemrÿd-ı laèín üc günlük ãaórÀyı Àteş deryÀsı itmişdi. Haøret-i İbrÀhím 

èaleyhisselÀm ki bir cÀnibe reftÀr iderdi. Vücÿd-ı şerífleri pertev ãalup Àteşler gülşene 

tebdíl eylerdi. Öyle olsa her èÀrif ki Àteş-i şehveti vü nÀr-ı èaøÀbı èaşúa tebdíl idüp 

rÿhen nÿr-ı muúaddese vü úalben èÀlem-i aúdese vÀãıl eyleyüp cisme daòí rÿó 

óÀãiyyetin virüp maúÀm-ı inse irmiş ola. Òalíl-veş nÀr-ı şehevÀta vü Àteş-i harÀbÀta 

dÀòil daòí olursa (55 a) nÿr-ı vücÿdınuñ úuvveti anuñ nÀriyyeti ùabèın tebdíl ü taàyir 

idüp andan aña maøarrat èÀid olmaz. Ve her mecÀz ki anuñ õÀtına muúÀrin olup 

óaúíúate tebdíl olup zehr iken tiryÀk olur. AmmÀ ol ki henüz sülÿkün tekmíl itmeyüp 

nefs-i nemrÿdını mü´mín itmemiş ola. Ol daòí nemrÿdiyyet mertebesindedür. Sen 

aña di ki : Bu Àteşden óaõer eyle ve bu nÀmdan ıraà olup òavf eyle ve noúãÀnını saèy 

idüp tekmíl eyle. EvliyÀ-ı kümmelíne taúlíd idüp arzÿ-yı şehevÀt Àteşine düşme. 

Vüúÿd-ı nÀr olursın. ZírÀ velí òÀãã-ı óaúíúatle levh-i maófÿôda müşÀhede idüp          

81 esrÀrına muùùalièolmuşdur. ÔÀhiren muóÀlif  şerè-i fièl ãÀdır olursa 

 
79 Ancak sana asla(Arapça bir ifade) 
80 Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol!" dedik. (Enbiya, 69) 
81 Uygun olduğu şekilde 
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sÀ´ire kendilere úıyÀs idüp taèn u teşníè úaãdın idüp úahrı Àteşine maøhar düşmeyeler 

ki anlar Óaúúı irÀdetsiz óareket itmezler. 

Beyit: 

Anuñ õilleti Óaúú yanında ùÀèatden yegdür. Ve anuñ küfri öñünde cümle ímÀnlar 

köhnedür. Yaèni mertebe-i kemÀle irüp maócÿb-ı Óaúú olan èÀlem-i RabbÀnínüñ 

ùayanması ve ãÿretÀ ôann-ı èavÀma muòÀlif olması Óaúú úatında cümlesinüñ taúlíd 

üzre olan èibÀdÀt-ı ùÀèÀtlardan yeg ü maúbÿldür ve meràÿbdür. Ve anuñ küfr diyüp 

añlamayup óükm itdükleri efèÀli vü aúvÀli yanında sÀ´ir òalúuñ ve èavÀmuñ (55 b) 

ímÀnı aùlas u díbÀc öñünde bir eski bezdür meåÀbesindedür. 

Beyit: 

Küfr ü ímÀn yoúdur ol vardur andan ki ol içidür. Ve bu ikisi reng u úÀbdur. Yaèni ol 

èayÀn u yaúín mertebesinde vü ímÀn inanmaú vü küfr inanmamaú mertebesidür. Ve 

inanmaú ve inanmamaú görülmeyen şeyde müstemildür. Ve ãÀóib-dil ki èayne’l-

yaúín ü óaúúa’l-yaúín ãÀóibidür. Vücÿd-ı Óaúúı èayne’l-yaúín ü óaúúan müşÀhede 

idüp inanmaú ki ímÀndur ve inanmamaú ki küfrdür ve Óaúúı setr eylemekdür. Bu iki 

mertebeden òalÀã olup vücÿd-ı şerífini õÀt-ı Óaúúa vÀãıl idüp lübbü’l-óaúíka 

olmuşdur. Ol sebebden kendisi maàz olup bu ikisi onun úışrı ve postı ve rengi 

olmışdur. Pes ol olduàı yirde bu ikisinüñ biri vü maúÀmı yoúdur. 
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Beyit: 

Kimdür kÀfir şeyòüñ ímÀnından  òabersiz82 kimdür ulu şeyòüñ cÀnından  òabersiz. 

Yaèni her müríde sÀlik ki ùaríú-ı Óaúúda şeyòüñ ímÀnı vü şuhÿdı ki Óaúúla bÀzÀr u 

hem-dem vardur. Aña dÀòil ü saèy idüp vÀãıl olmaya. Óaúíúatde kÀfir olur ve daòí 

şeyòuñ cÀn-ı úudsi ki nÿr-ı Ahmed ü pertev-i tevóíddür. Müríd kendi cÀnını aña 

iøÀfet idüp ulaşdırmaya. Haúíúatde (56 a) mürde vü bí-cÀn olur. İmdi gerekdür ki 

taúlíd vÀdisinde ser-geşte vü òayÀl u gümÀn-ı zehr-Àlÿd ile dil-òaste olan ùÀlibler 

àaflet óicÀbından kendilerin taòlíã idüp nefslerin tezkiye vü úalblerin taãfiye vü 

rÿóların taòliye idüp cÀn-ı óaúúa vü şeyòe vü ímÀn-ı şuhÿd-ı aúdes-i píre vÀãıl olup 

maúÀm-ı Maómÿda irişeler. Ve illÀ nuãó úabÿl itmeyüp kÀsil ü kÀhillenüp tekmíl-i 

sülÿk ide. İdemeyenler bu èÀlemden rıólet itdükde ol èÀleme nÀúıã varup nedÀmet 

birle feryÀd eylediler ki: 

83 maèlÿm ola. 

Beyit: 

82 Müstensih beytin anlamına göre “òayrsız” olması gereken kelimeyi yanlış bir biçimde “òayr şer” 
şeklinde yazmıştır. Biz yukarıda kelimeyi doğru biçmiyle yazdık.   
83 Keşke, bana kitabım verilmeseydi! Şu hesabımın ne olduğunu bilmeseydim! Keşke onunla 
(ölümümle) her iş olup bitseydi! Malım bana hiç fayda sağlamadı; saltanatım da benden (koptu), yok 
olup gitti. (Hâkka, 25-29) 



175

PÀkler işüñe kendüñden úıyÀs ùutma. Gerçi şír birbirine beñzer. Yaèni pÀkler ü 

èÀrifler òalú-ı èÀlemüñ tefÀvüti zinde arslÀn ile bir cemÀd şey tefÀvüti gibidür. Gerçi 

ten óasebince birbirine müşÀbihdür. Líkin 84 farú vardur. İmdi 

sen anları kendüñe úıyÀs idüp şöyle itdi böyle itdi diyüp zebÀn-dırÀzlıú itme. ZírÀ 

senüñ vücÿduñ bir úadeó süd meålebesinde ve anuñ vücÿdı bir fiàÀn-ı arslan 

miåÀlindedür. Sen anı nice ióÀùa idüp idrÀk idebilürsün. Mümkün (56 b) degildür. 

HemÀn miúdÀruñ bilüp ehlu’llÀha ùaèn u taèarruø eyleme. 

DerDerDerDer----beyÀnbeyÀnbeyÀnbeyÀn----ı óÀlı óÀlı óÀlı óÀl----i òod perestÀni òod perestÀni òod perestÀni òod perestÀn  

Ùapıcı vü kendin göricilerüñ beyÀnında

Beyit: 

Hevesden vü bu alçaú dünyÀnuñ èaşúından èavratlar gibi nefse zebÿn olmaú lÀyıú

mıdur? Yaèni bí-himmet èavratlar ki nefs-i óasísüñ zebÿn olup dünyÀ-yı dÿnuñ

muzaòrefÀtına èÀşıú ü hevÀsına muvÀfıú olup heves-bÀnlik itmek ve kendüñe ve 

Àòiretiñe lÀzım olacak aóvÀlden teàÀfül idüp èömr-i nÀzenínüñi bí-vech-i híçe ãarf 

itmek lÀyıú u maèúÿl midür? 

Beyit: 

Úalbüñize ve úalb ãÀóiblerine nÀ-dilüñ ve maèna şÀhlarına müzevvirlik rÿbe-şÀnlıú

yaèni dil-gÿluk85 lÀyıú mıdur? Yaèni ne kendi úalbiñüz óaúíúate vÀãıl olup ãÀóib-dil 

 
84 Yerle gök arasında...( Bakara, 164) 
85 “ú” yerine “k” harfi kullanılmış 
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ola. Bilürsen bir ãÀóib-dile teslím olup kendüñi cehÀlet ôulmetinden òalÀã idebilürsin. 

DÀ´imÀ  ma´nÀ şÀhlarına müzevvirlik idüp anlara gÿne gÿne isnÀdlar ü bühtÀnlar 

eylersin. Ve dostluú ãÿretine görinüp kendüñ gibi àÀfil úıyÀs idüp dil-gÿluk ve ríş-

òand itmek dilersin. Ve her òuãÿãda anlara baóÀne bulmaàa meşàÿl olup 

noúãÀnlarına saèy eylersin. 

Beyit: 

(57 a) 

Eger nesne úabÿl eyleyesin dir ki dilencidür. Ve eger úabÿl itmeye dirsin ki riyÀdur 

ve óíledür. Yaèni eger ãÀóib-dil òalúdan ve eóibbÀdan nesne úabÿl ide dirsin ki 

dilencidür. Òalúdan tuófe vü hedÀye almaúda óayrÀndur. Belki dervíşlikden ve 

şeyòliúden murÀdı hemÀn òalúı yimekdür. Ve eger kimseden nesne úabÿl itmeye aña 

daòí bahÀne bulup dirsin ki ehl-i riyÀdur mekr ü óíle eyler. TÀ òalúa iètiúÀd itdürüp 

inandıra vü daèvÀsına taúviyet vire. 

Beyit: 

Ve eger òalúa úarışa dirsin ki ùamaèkÀrdur ve eger úarışmaya dirsin ki tekebbürlük ve 

óırãı vard(ur). Yaèni ãÀóib-dilüñ òalúa úarışup òalúa ünsiyyet itmesi muùlaú Tengri 

TeèÀlÀdan ol òalúa raómet ü èinÀyetdür. ZírÀ ãÀóib-dilüñ naôarı kimyÀdur. Her kime 

naôar eylese elbette ol naôar berekÀtiyle anuñ dünyeví vü uòreví meãÀlió murÀdınca 

olur. Ve fesÀda müteveccih olmuş işleri ãalÀóa ve şerre meyl eylemiş aóvÀli òayra 

mübeddel olur. ZírÀ ãÀóib-dil úatında vaódet ü keåret birdür ve ne müşÀhede eylerse 

keåretde daòí müşÀhedesini olur. Öyle olsa seng-dilden ve ãÀóib-dilden maórÿm u bí-

nÀãíbsin. DÀ´imÀ aña bahÀne bulmaúdasın. Òalúa úarışup muúÀbele itdükde ùaèn idüp 
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ùamaèından (57 b) dirsin ve eger vaódetde olsa mütekebbirliğinden ve riyÀ vü 

óílesindendür dirsin ki ve´l-óÀãıl her kÀrına bahÀne bulursun. Naôar u èinÀyetden dÿr 

u mehcÿr olmaàa saèy eylersin. äoóbet-i rÿh-efzÀsından ve meclis-i cihÀn-ÀrÀsından 

ıraú düşüp dem-be-dem raómet-i Óaúúdan münúaùèı olmaú üzeresin. 

Beyit: 

YÀòÿd münÀfıú gibi èözr getürirsin ki oàul , úız, èavrat nafaúası içinde úalmışım. 

Yaèni ãÀóib-dile bahÀne bulup gelmedügin vaút kendüñe bahÀne bulup münÀfıúlar 

gibi dirsin ki ehl-i èıyÀlüm vardur. Eger işim ve gücüm úoyup ãÀóib-dil ãoóbetine 

varup anuñ óiõmetinde olursam ehl-i èıyÀlim nafaúasız úalur. Anlaruñ rızúı benüm 

üzerimdedür. 

Beyit: 

Ne baña başım úaşımaú pervÀsı vardur. Ne baña dín úazanmaú pervÀsı vardur. Yaèni 

kendüñe bahÀne dirsin ki benüm başım úaşımaàa elim değmez. Kande úaldı ki ehl-i 

dil ãoóbetine varup dín ü diyÀnet öğrenmek ancaú benim işim Allaha kalmışdur. 

Yoòsa benim mücÀhedeye vü ne ehl-i dile óiõmet etmege úudretim vardur. 

Beyit: 
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Dirsin ki: Ey filÀn beni himmet eyle. YÀd eyle ki ben de aòiretde evliyÀdan olam. 

Yaèni mücÀhedesiz ve óiõmetsiz vü muóabbetsiz çaàurup (58 a) dirsin ki : Ey filÀn 

baña himmet eyle. Ola ki ben de ãoñ ucı evliyÀdan olam. Dilersin ki óÀøır çiğnenmiş

loúma gibi yudup velí olup çıúa gelesin. 

Beyit:  

Bu sözi de hem derÿnundan ve óarÀretden söylemedi. GÿyÀ uyúu içinde iken bir úac 

herze söyledi girü yatdı. Yaèni himmet eylen ben de ola ki evliyÀdan olam didügi 

derd u óarÀretden degildür. Ancaú uyúu arasından bir iki ãayuúlayup gine yatmaú 

gibidür. Eger azıcıú derdi vü ùalebi olaydı olurdı. Anı bi’z-zarÿre ùabíb-i İlÀhí 

óiõmetine iledüp devÀ ùalebin itdürirdi. Líkin derdsiz olmaduàı içün istemesi daòí 

uyúuda ãayıúlar gibi bí-fÀ´ide bí-te´åírdür. 

Beyit: 

YÀòÿd bahÀne  idüp híç èıyÀl úuvvetinden baña çÀre yoúdur. Ve andan diş dibinden 

kesb-i óelÀl eyleyeyim. Yaèni dir ki híç èıyÀl nafaúasından ve úÿtundan òalÀãa baña 

çÀre yoúdur. Ve andan yeg nesne yoúdur ki çalışup kesb-i helÀl úazanup ehl-i 

èıyÀlime ãarf eylerim. Bundan özge èibÀdımız olur. 
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Beyit: 

Ey ehl-i êalÀletden olmış (58 b) senüñ úanundan àayrısın helÀl görmezsin. Yaèni 

kesb-i helÀl ol degüldür ki dendÀn ile ehl-i èıyÀlüñ içün çalışup ùaríú-i Óaúúdan ve 

maèrifet-i İlÀhiyyeden àÀfil u bí-òaber olup Óaúúdan bígÀne olmadıñ. Dimezsin ki 

ben bu dünyÀya ne içün geldim? Ve bunda gelmeden murÀd nedür? Ve bunda muúím 

degilüm intiúÀl itmek muúarrerdür. TedÀrik üzere olması efêaldür diyüp cÀnuña bir 

çÀre dilemezsin. HemÀn cüz´í fırãat bulup dünyÀya vü şehevÀtına mutíè vü bende 

olup ehl-i èıyÀl oldum. Kesb-i óelÀl idüp düşünce zindegÀne idesin.86 Añlamayup 

èaksin  úıyÀs eylersin. Òaberüñ yoúdur ki helÀl olan senüñ úanuñdur ki 

mü´minlikden  dÿr u bí-gÀnesin. 

Beyit: 

ÇÀre ÒudÀdandur. Aña lÿtdan çÀre dindendür. Saña azàunluúdan degildür. Yaèni 

eger kendüñe ve eger èıyÀlüñe kesb-i óelÀl-i nièmet u lÿt taóãíl iderin. Kimseye 

muótÀc olmamaú içün çalışduğundan87 saña aòiretden hergiz fÀ´ide vü çÀre yoúdur. 

ZírÀ senüñ de anlaruñ da rızúını úısmet idüp viren ÒudÀdur. Bí-saèy kesb daòí 

irişdüren oldur ve Àòiret ki çÀre ÒudÀdandur ve dín-i İlÀhiyyedendür. Yoósa lÿtdan 

ve azàunluúdan degildür. 

 

86 müstensih bu kısımda sah kaydı düşmüştür.derkenarda yapılan düzeltmede şu belirtilmektedir: (ãaó) 
“ Bu da emr-i ÒudÀdur dirsen emr-i ÒudÀ ne idügin” 
87 Kelime “ú” yerine “k” harfi ile yazılmış.
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Beyit: (59 a) 

Şol kimesne senüñ dünyÀ-yı dÿndan ãabruñ yoúdur. Nice sabr idebilürsin. İrşÀd 

idicilerüñ óÀããından yaèni bu alçaú dünyÀdan ayrılmaàa ãabr idemeyen kimse dünyÀ 

vü Àòireti òelÀú eyleyen ve mürşidüñ sulùÀnından ki Òaúúdur. Anuñ firÀúına ve

andan dÿr u ıraú olmaàa nice ãabr idebilürsin. 

Beyit: 

Ey şol kimse ki temeyyüzden murdÀrdan ãabr idemezsin. Nice ãabr idebilürsin. 

Andan ki seni yaratdı. Yaèni pÀkden murÀd Àòiretdür ve murdÀrdan dünyÀdur. Niteki 

óadíå-i şerífde vardur ki: 

88

Yaèni dünyÀ aòiret ehline óarÀmdur. Ve Àòiret dünyÀ ehline óarÀmdur. Her ikisi daòí 

Óaúúa óarÀmdur. Pes maèlÿm olan budur ki : Ey dünyÀdan vü Àòiretden ayrılmaàa 

ãabr idemeyen kimse seni vücÿda getürüp nÿr-ı óikmet birle serÀy-ı bÀùınuñ rÿşen ü 

yed-i úudret ile serÀy-ı ôÀhirüñ sirişt ü mükevvin eyleyüp Àòirde tenÀvül-i nièmet-i 

vuãlat-ı bí-dirligine liyÀúat virüp èuşşÀú-ı bí-dilÀn şarÀb-ı dídÀrla mest u bí-hÿş ide. 

ÒÀlıú-ı kevniyyetüñ firÀúına nice ãabr u taóammül (59 b) idebilürsin. Ol sebebdendür 

 
88 Dünya ahiret ehlinin üzerine haramdır.Ahiret dünya ehli üzerine haramdır.Her ikisi de ehlullah 
üzerine haramdır. 
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ki ehl-i cehennemüñ eşedd-i èaõÀbı firÀúdur ki nÿr-ı dídÀr-ı Óaúúdan cüdÀ düşüp

ôulmet-i kaèr-ı cehennemde úahr-ı firÀú-ı yÀr ile maúhÿr u muèaõõeb olup YÀ leytení 

küntü turÀbÀ89 diyüp tahassür iderlerdür. 

DerDerDerDer----beyÀnbeyÀnbeyÀnbeyÀn----ı Àñ ki her òÿbíı Àñ ki her òÿbíı Àñ ki her òÿbíı Àñ ki her òÿbí----rÀrÀrÀrÀ----ki beytí ÀòírÀn ziştestki beytí ÀòírÀn ziştestki beytí ÀòírÀn ziştestki beytí ÀòírÀn ziştest  

Anuñ beyÀnındadur ki her òÿbı ki ãÿretÀ görürsün. äoñı çirkinliği muúarrerdür. 

Beyit: 

Ey şurb-ı lÿtlar ki görmiş kimsedür anuñ faølasın Àb-òÀnede gör. Yaèni metÀè-ı

dünyÀnuñ her biri eger giyecek ü yiyecek ü cemíè muósenÀt ki cümlesinüñ Àòiri 

elbette fÀnídür ve ziştdür. Nice ki yüz iştihÀ ile çerb-i ùaèÀma mülÀzım olup óÀøır

idersin. HezÀr õevú-i ãafÀ birle nÿş idüp úarnuñ pür eylersin. Bir laóôa geçmedin. Ol 

leõõet-i iştihÀ refè olup bedenüñde keåÀfet ü åıúlet peydÀ olup tÀ muøùarr idüp seni 

Àb-òÀneye muótÀc eyler. FuøelÀtın sÀúıù itdürmeyince saña emÀn virmez. Öyle olıcaú 

ol leõõet ü ol çerblik ki àayrıdan ol anda mevcÿd idi. Bi’l-külliye zÀ´il olup òabÀåete 

tebdíl olduàunsız naôar eyle. Ol ki leùÀfete maènÿs olup Àòir ziştlikden àÀfil ü her 

ùaèÀm óırã ile ekl idici olma. 

Beyit: 

(60 a) Ol sÀúıù olan òabÀåetlere di ki ol òÿbluàuñ úatı yaèni ùabaú içinde iken ol 

sende olan reng u bÿy u dil-Àvíz u ùaèm-ı leõõet ùabè-Àmíz-i maàzdur zübde-i iştihÀ 

vü meşreb eklin evãÀfuñ úande gitdi di. 

 

89 Keşke toprak olsaydım
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Beyit: 

CevÀb virüp lisÀn-ı óÀlle ol dir ki: Ol òubluú dÀne idi. Ben anun duzÀèı idüm. Çün 

saña sen şikÀr olduñ dÀne gizlendi. Yaèni óabå dir ki: Ol òÿbluú dÀne idi. Ben anuñ 

dÀmıydım. TÀ sen ol dÀnenüñ reng ü bÿyına göñül virüp baña ãayd olduñ. DÀ´im 

nihÀn oldı. Sen cehenneme giriftÀr olduñ. Uş óÀlüñ ü kesbüñ müşÀhede iledür. İmdi 

maèlÿm oldı ki bu dünyÀ-yı dÿnuñ ãafÀsın cefÀya vü muóabbeti miónete merhÿndur. 

èÁkil-i úÀmil oldur ki ãafÀsın úabÿl itmeyüp ãafÀsına vü muóabbetine göñül 

virmeyüp fenÀsın iòtiyÀr ider. Ve giyüp yimedügin ve işidüp görmedügin giymiş ve

yimiş ve görmiş ve işitmiş èaddider ve híç bir arzÿya taèalluú u bir murÀda temelluú 

itmeyüp dÀ´imÀ fikr u õikri vü şuhÿd u seyri BÀrí TeèÀlÀnuñ EsmÀ-ı ÓüsnÀsına èaúd 

idüp cümle evúÀtın naúd eyler. TÀ ki Óaúú (60 b) TeèÀlÀ daòí aña şefúat u 

èinÀyetlerüñ idüp kevåeri aèyÀn-ı mevcÿdÀtuñ esrÀr-ı óaúÀyıúına keşf-i ıùlaèı temÀm u 

õÀt u ãıfÀt içre dere olan eùvÀr-ı daúÀyıúına vü envÀr-ı fÀyıúına kemÀhí şühÿd u seyr-i 

temÀm müyesser eyleyüp bu dÀm-ı dünyÀyı kimler içün bünyÀd u serÀy-ı Àòireti  

kimlere ÀbÀd itdügin èaynen  gösterüp aña manôÿr eyler. Ol daòí murÀd ne idügin 

añlayup o õÀtına vü óaúíúatine lÀyıú èamel ne ise aña meşàÿl olup maúsÿdı bi’õ-õÀt 

vÀãıl u àayrıdan münúaùıèvü münfaãıl olmak saèyında ihtimÀm-ı küllí eyler. 

Beyit: 

Her ki Àòiret  görici-rekdür. SaèÀdetlü-rekdür. Her ki Àòir görici-rekdür ıraà-raúdur. 

Yaèni ehl-i saèÀdet oldur ki her nesnenüñ Àòirine naôar idüp evvelinden óaõer eyler 

ve dünyÀ ki óarífüñ Àòiridür evvelidür andan óaõer idüp èÀlem-i Àòirete güzer eyler 
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ve èalef-i dünyÀdan nefs òalÀã eyleyüp àıdÀsın nefsüñ RabbÀní idüp CenÀb-ı

Óaúúdan mebèÿd iken muúarreb eyleme. 

Beyit: 

Ey bahÀrlaruñ òubluàundan ùuùuàın esírin naôar eyle. Ol óazÀn vaútinde olan ãarulıú

ile ve ãovuúluàa yaèni vaút-i bahÀruñ òubluàuna vü leùÀfetine taèaccüb (61 a) idüp 

ùudaàuñ dişleme. Anuñ beúÀsızlıàına vü óazÀn burÿdetinden cemíè eşcÀr ü ezhÀruñ 

ãararup dökülmesine naôar eyle. 

Beyit: 

Gündüz güneşüñ òÿb ùalèatın gördügüñ àurÿb vaútinde ölümün de yÀd eyle. Yaèni 

şemsüñ gündüzin şuèÀèın vü kÀ´inÀta øiyÀsın gördüñ gördüñ. áurÿbundan soñra 

ôulmetin ve gice úarañlıàında yalnız úabr úarañulıàında bí-kes ü tenhÀ úalduàuñ 

yÀduñdan gider mi? 

Beyit: 

Bedr olmış ayı bu òoş çartaúuñ üstünde gördüñ. Eksildüàin óasretine dahí naôar eyle. 

Yaèni bu dünyÀ gicesinde her bedr-miåÀl ãÀóib-cemÀle göñül virüp  anı bÀúí ãanma. 

Saèat-be saèat ol cemÀl noúãÀn bulup óasretine vü aña aldanup nedÀmetine naôar 
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eyle. Pes ehl-i baãíret bu dünyÀ-yı dÿnuñ aèlÀ vü ednÀ bir metÀèına dil virüp anuñ 

firÀúı deminde hicrí cÀmından şarÀb-ı zehr-Àlÿdı nÿş itmez. 

DerDerDerDer----beyÀnbeyÀnbeyÀnbeyÀn----ı terkı terkı terkı terk----i fenÀ vü kesbi fenÀ vü kesbi fenÀ vü kesbi fenÀ vü kesb----i beúÀi beúÀi beúÀi beúÀ  

Terk-i fenÀ sermÀyesiyle kesb-i beúÀ itmesinüñ beyÀnında. 

Beyit: 

Bu cihÀn (61 b) içinde her neden ki şÀd olduñ. Anuñ firÀúından òavf ile ol zamÀn 

yaèni bu cihÀn içre her úanàı murÀda hem-ser olup her nefes anuñla şÀd u òandÀn 

olsañ hemÀn ol nefes anuñ zevÀlin ü firÀúın fikr idüp óaõer eyle ki èaúabince 

böyledür. 

Beyit: 

Ol nesneden ki şÀd olduñ. Andan çoú kimse şÀd oldı. Áòir andan daòí ãıçradı. BÀd 

gibi oldı. Yaèni ol sen şÀd olup sevindügin üzerine nice senüñ gibiler şÀd u óurrem 

oldı. Áòir anlardan ãıçrayup eser yel gibi saña geldi. 

Beyit: 

Senden daóí ãıçrayup gidersin aña göñül úoma. Andan evvel ki ol ãıçrarsın andan 

ãıçra. Yaèni niceleri şÀd idüp àÀfil iken ellerinden ãıçrayup şimdi senüñ eline geldi. 
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Seni daòí maàrÿr eyledi. İmdi fırãat elüñde iken ol ãıçramazdan evvel senden sen 

ãıçrayup seni de esír-i óasret ü nedÀmet itmesin. 

Beyit: 

Evveli üstüne èaşú-ı muúím degildür. èAşúı Óayy u Úayyÿm üzerine ùut. Yaèni 

dünyÀ vü içinde her ne ki mevcÿddur. Cümle mürde vü bí-cÀn óükmünde (62 a) olan 

nesneye èaşú-bÀzlıú itmek èaúl işi degildür. èÁúil u èÀrif iseñ èaşúuñı ÒudÀ-yı

Úayyÿma ùut. TÀ vuãlatıyla behre-mend olup beúÀ-yı ebedí vü liúÀ-yı Sermedíye 

irişesin. 

Beyit: 

Şol èÀşıúlar ki renkçün ola ol èaşú olmaya. èÁúıbet èÀr eylemek ola. Yaèni her èaşú

ki ol yañaú ü aú beden laèl-leb ü òaùù u òÀl u siyÀh çeşm ü ebrÿ içün vü sÀèir 

muósenÀt ekl ü meşÀrib nesneler içün olmış ola ol èaşú pertevi üzerine degildür. 

Belki èÀúıbet èÀr u ceóÀletdür. 

Beyit: 

Güneşüñ pertevi dívÀr üzere çarpdı. DívÀr èÀriyeti øiyÀ buldı. Yaèni ol renkler ki òÿb 

u raènÀ vü dil-pezír ü naôar-ı òalúda bí-nazír maèşÿúa-i dil-sÿz üzere olup anlara 

èÀşú-bÀzlıúlar iderlerdi. Şems-i maènevínüñ pertevidür ki dívÀr-vücÿdlarına
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münèakis olup bu şeyden èÀriyet ile rÿşenlik ü leùÀfet ü ùarÀvet kesb itmişlerdi. Òalú-ı

èÀlem ol pertevüñ aãlından bí-òaber ü àÀfil ve óüsn-i bÀúíden bí-idrÀk u bí-óÀãıl

èaksiyle mihribÀnlıú ve ùalebine aãl-ı şuhÿd ile müstaàraú u pür-õevú iken nÀgÀh 

ÀfitÀb-ı ezel bunlardan ol èÀriyeti (62 b) øiyÀyı kendüye alup èÀleme sefer idecek 

dívÀr-ı vücÿduña bedendür. ÒarÀb u yebÀb u ãıúÀl-ı bí-Àb olup ol görinen leùÀfet ü 

rÿşenÀ vü óalÀvet bi’l-külliye zÀyil90 olıcaú. Ol èÀşú-bÀzlıú iden nÀ-merd àÀfiller 

gözlerin açup görmege gül açılmış yerinde yeller eser. Ol vaútde nedÀmet çekmedin 

şimdiden èÀúıbet-endíş olup herşeyüñ óaúíúatden özgeye naôar itmeyesiz. 

Beyit: 

Bir kesüge niçün göñül baàlarsın ey bÿn. Bir aãlı ùaleb eyle ki ol muúím ola. Yaèni 

nÿr-ı óüsn-i fÀní bir ùopraú üzere øiyÀ-ı şems gibidür ki dem-be-dem óareket idüp 

zÀ´il olmaú üzeredür. Aña göñül virüp eblehlik eyleme. Bir aãl-ı bÀúí ùaleb eyle ki 

hem muúím-i bi’õõÀt ola. Hem bir an kendü õÀtında münfikk ü ùaşra olmaya. 

DerDerDerDer----beyÀnbeyÀnbeyÀnbeyÀn----ı terkı terkı terkı terk----i dünyÀi dünyÀi dünyÀi dünyÀ  

Beyit: 

Bendleri úır azÀd ol ey oàul niceye dek gümüş altun baàlusı olursın. Yaèni gümüş ü

altun óadd-i õÀtında bir cemÀd işidür ki ey güneş terbiyesiyle şöyle zengín olup ehl-i 

dünyÀ úatında èazíz u muóterem olur. Yoòsa óaúíúatde ùaş u ùopraúdur. Sen ki  

sücÿd-ı melÀ´ike olan Àdemsin. Götiri melÀ´ike vü óayvÀn u nebÀt cemÀd senüñ 

 
90 “za´il” kelimesi metinde “zÀyil” biçiminde yazılmış.
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sÀyeñdür. Nice bu esfel-i mevcÿdÀd olan ùaşa vü ùopraàa (63 a) göñül baàlayup eser-i 

bí-óürmetsin. Bu bí-nefè ü pür-øarar bendi úırup merdÀn gibi azÀd u bí-úayd olsañ 

olmaz mı?

Beyit:   

Deñizi bir bardaàa dökesin ne miúdÀr ãıàa bir günlük úısmet? Yaèni Óaúúuñ nièmet 

deryÀsına nisbet insÀnuñ göñli ve gözi bir bardaú miåÀlindedür. Eger ol deryÀ-yı

pÀyÀnı bu bardaàa dökseñ ne ãıàar. Bir günlük úısmet bardaàuñ vücÿd ùopraàına

miúdÀrıdur ki bir kez úarnuñ doyuncadur. ZírÀ úarnuñ doyar. Rızúuñ úısmetden 

àayrısı zÀhirÀ nice biñ óazíne olsa maènen senüñ degildür. ÓÀricdendür. Şol

sebedendür ki ol saèat ecel gelüp vefÀt eylesen ol nièÀmdan bir õerre saña èÀyideèÀyideèÀyideèÀyide vü 

senüñle bile gidüp saña anlardan fÀ´ide yoúdur. Öyle olsa insanuñ mÀlik olduàı

úısmetin ancaú úarnın ùoyurducuàıdur. áayrı degildür. Ve maèidesi úuzesine doàan 

loúmadan àayrı èÀlem ùolusı nesneye mÀlik olursa kendiden ùaşradur. 

Beyit: 

Óaríãlerüñ gözi kÿzesi ùolmadı tÀ ãadef úÀniè olmadı. İncü ile ùolmadı. Yaèni óaríã 

olanlar dünyÀsı ùolusı nièamda cemè itseler gözleri bardaàı ùolmaàa imkÀn yoúdur. 

ZírÀ úısmetden  artuàın ne vücÿd ne iøÀfet idüp èÀúıbet düşmanlarına bıraàup gider. 

AmmÀ kanÀèat eyleyenler úısmetlerine (63 b) rÀøı olup rÀóata vü selÀmete irişüp rıøÀ 

vü teslím ü nÿr-ı ímÀn dürrleriyle pür olup iki cihÀnda server-i inbisÀt üzere olurlar. 

Beyit: 
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Her ki dünyÀ terkin eyledi. Kendi zühdünden anuñ öñüne geldi. DünyÀ daòí ziyÀde 

yaèni her kim ki zühd-i taúvÀ ile rıøÀen-lillah dünyÀyı terk ide. Anuñ hem dünyÀ 

öñüne gelür hem dünyÀdan ziyÀde olan gelür ki Àòiretdür. İkisi de kendünüñ mülki 

olur. 

Beyit: 

Her ki dídÀrdan ber-òÿrdÀr oldı. Bu cihÀn anuñ gözinde murdÀr oldı. Yaèni her kim 

ki dídÀr-ı Óaúúa liyÀúÀt bulup vÀãıl oldı. Bu cihÀnuñ zíb u zíneti vü mÀl ü mülk anuñ 

gözine òor u murdÀr oldı.

Beyit: 

Mülk-i dünyÀyı birbirine ur. Edhem gibi tíz bulasız. Anuñ gibi Vedÿd  mülkini 

birbirine urup terk itmeyince beúÀ mülkine yol bulmadı. Sen de ùÀlib-i mülk-i beúÀ 

isen tíz bu mülkden fÀrià ol. TÀ anuñ gibi Vedÿd mülkine dÀòil olup ol ayurduàı

maúÀma iresin. 

Beyit: 
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Bu cihÀn òod sizüñ cÀnlaruñuzuñ zindÀnıdur. AgÀh oluñ ol cÀnibe yürüyüñ ki (64 a) 

sizüñ ãaórÀñuzdur. Yaèni sizüñ cÀnlaruñuzuñ mekÀnı ãaórÀ-yı Àòiretdür. Ve bu cihÀn 

ervÀóuñ óabs-òÀnesidür. áÀfil olmañ. Rÿóuñuzı ol ãaórÀ-yı rÀóat-abÀda irüşdürmek 

saèyında oluñ 

Beyit: 

Ki bu cihÀn úatı úarañu vü ùÀr bir úuyudur. Bundan ùaşra bir èÀlem vardur ki rengsiz 

ü úoúusuzdur. Yaèni bu cihÀn bir ùÀr u úarañu úuyu meåÀbesindedür. Ol cihÀnuñ 

bundan ùaşradur. Rengsiz ü bÿysuz cehd idüp bu cÀhdan òalÀã bulup ol èÀlemüñ 

úoúusun alup anun rengiyle renglenüp bu fÀní rengden ü musúim úoúulardan cÀnı

ÀzÀd itmek üzerinde oluñ. 

Beyit: 

EnbiyÀya bu cihÀn ùÀr geldi. ŞÀhlar gibi lÀ-mekÀna gitdiler. Yaèni ol cihÀn-ı bí-

pÀyÀna nisbet bir ùar úuyu meåÀbesindedür. EnbiyÀ èaleyhi’s-selÀm bu ùar úuyuya 

gelincek kemÀl-i óícret ü elem çeküp bir an tevaúúuf itmeyüp ol ãaórÀ-yı lÀ-mekÀna 

pervÀz idüp òalÀã oldılar. Sen de mÿş-ı caèl gibi bu ùar úuyunuñ içine ùuş gelüp anda 

maúÀm ùutup ol ãaórÀyı unutma. Rÿóun çeşmin kÿşÀde idüp enbiyÀ gibi ol èÀleme 

èazm eyle. Yoòsa (64 b) ol cÀhdan idi. Óabs olup necÀta irmekden úalursın. Soñra 

nedÀmet fÀ´ide. 
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Beyit: 

 

Óaúúa õikr ile dívler ÀvÀzın gÿyundur. ÁvÀzı bu kerkesden diyüñ. Yaèni dÀ´imÀ 

Óaúúı õikr idüp úalbüñe óÀ´il olan vesvÀs u òannÀs ol Àteş-i tevóíd ile yaúup gül ile 

vü nergis gibi dünyÀya açılmış gözüñi murdÀr kerkesden yum. TÀ èaşú-ı ÒudÀ 

úalbüñde mekÀn baàlayup nÿr-ı dídÀr ile gözlerüñ rÿşen u bÿy-ı óaúÀyıú-ı dil ü cÀnuñ 

gülşen gibi ola. 

DerDerDerDer----beyÀnbeyÀnbeyÀnbeyÀn----ı õemmı õemmı õemmı õemm----i mÀl u cÀhi mÀl u cÀhi mÀl u cÀhi mÀl u cÀh  

Beyit: 

MÀl u altÿn başda külÀh gibidür. Kel ol ki ol  külÀhdan ãaúlayıcı dÿze yaèni külÀh ile 

başını örtüp ãaúlayup ùışı müzeyyen ve derÿnı bí-hüner ü bí-maàz ü cÀhil-i bí-

naøardur. 

Beyit: 

Anuñ zülfi vü ùurre vü kÀküli raènÀ ola. Çün külÀhı gide .Òoş-raú gelür. Yaèni anuñ 

ki síne-i bí-kemíne maèÀrif-i İlÀhiyyesi ile meşrÿó-ı dil óazínesi óaúÀyıú-ı

RabbÀniyye ile memlÿ vü pür-fütÿó ola. Anuñ bí-libÀs u èuryÀn u fenÀ vü terk ile 

meydÀn-ı faúrde pür-cevelÀn olması şol zülf-i zíbÀ vü caèd-ı raènÀ ãÀóib-i dil-rubÀ 

gibidür ki başdan külÀhı gidüp ùurre-i èanber -i (65 a) bülende bÀm-ı şemím gibi 
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misk-ÀsÀ bÿy-ı dil-Àviziyle dimaè-ı cÀnı muèaùùar u òÿş u zülf-i períşÀnla óÀùır-ı

àamm dídeleri küşÀd u pür-òoş eyleye. 

Beyit: 

DünyÀ malı øaèíf úuşlaruñ duzÀàıdur. èUúbÀ mülki şeríf muràlarınuñ duzÀàıdur. 

Yaèni dÀmenüñ dÀnesi ki mülk ü mÀl u muóabbet-i  ehl-i èıyÀl u cÀh-ı riyÀset-i per ü 

bÀldür ki óaúíúatde cífe miåÀlindedür. Ve bunlara meyl  idüp dÀmlarına giriftÀr 

olanlar şol øaèíf u bí-hüner ü bí-pervÀz süflí úuşlar meåÀbesindedür. AmmÀ mülk-i 

èuúbÀ dÀmına düşen muràÀnuñ şerífiyyeti oldur ki dünyÀ cífesine kerkes-vÀr mÀ´il 

olmayup şÀhin-veş mülk ü beúÀ vü maúÀm-ı bülend-pervÀz şikÀrına himmet idüp ol 

cÀnibe ùayerÀn itdiler. LÀ-cerem saèyleri øÀyiè olmayup Óaúú Cell u èÁlÀ anlaruñ 

ãaydların óÿr-i èín u úaãÿr-ı pürin nièam-ı bÀúí rÿzí úıldı. AmmÀ anlar ki hümÀ-yı

himmetleri bülend-pervÀz u gevher yektÀ-yı úıymetleri  bí-óırã ve az olup ne nergis-

vÀr cífe-i dünyÀya meyl ü ne şÀhin-veş ãayd-ı èuúbÀya müşteàil oldılar. Anlar 

maúÀm-ı Maómÿda vÀãıl olup nÀr-ı efèÀli vü nÿr-ı ãıfÀtı esrÀr-ı õÀt-ı eóadiyyete 

mübeddel eyleyüp 91 zümresinden olup enbiyÀ-yı mürselín ü 

enbiyÀ-yı kümmelín óaúúında rÿóları muúím u maôhar-ı RaómÀn-ı Raóím (65 b) 

oldılar. 

Beyit: 

91 Kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. Fâtır, 32 
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èAksine ey bu cihÀnuñ esíri kendüñi aduñı emír-i cihÀn eyledüñ. Yaèni  óırã u hevÀ 

vü nefs-i bí-vefÀnuñ bendesi vü esírisin. Böyle esír u mübtelÀ iken nÀmuñı èaks idüp 

emír-i cihÀn itmişsin. 

Beyit: 

Ey maóbÿs  canlusın bu cihÀnuñ bendesisün. Niceye dek kendüñe cihÀn òºÀcesi 

dirsin. Yaèni leyl ü nehÀr bu cihÀnuñ óiõmetinde esír olup cÀnuñı óabs itmişsin. 

Niceye dek mebde-i meèÀduñdan bí-òaber olup kendüñe òºÀce-i cihÀn diyüp óabs-i 

cÀnı maèmÿr idüp oturmaúdasın.

Beyit: 

Esírlere şÀh laúab eylediler. èAksiyle şol siyÀh Àrí kÀfÿr olduàı gibi yaèni anlar ki 

ùabíèat bendinden òalÀã olup keåÀfet-i beşeriyyesin leùÀfet-i rÿóa tebdíl ü derekÀt-ı

süfliyyesin derecÀt-ı èulviyye taóvíl itmeye. äÿretÀ şÀhda olsa şÀhlıú nÀmı aña siyÀh 

kÀfÿr nÀmı gibi laúabdur. Anunçün ki esír-i dünyÀ-yı denídür. Ve èÀriyyeti salùanatı

ile maàrÿr u èilm-i ezel ü ebedden bí-òaber u mehcÿrdur. TÀ salùanat-ı uòreví ki  

èilm-i õÀt-ı ãıfÀt-ı ÒudÀvendídür. Aña vÀãıl olup ebedí mülke teóakküm itmez. 

Óaúíúatde lÀ-cerem (66 a) müflis u bí-nevÀ úalur. 

Beyit: 
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ŞÀh ki ol óırãdan óarÀm úaãdın ide. äÀóib-i himmetler aña gedÀ dirler. Yaèni şol şÀh 

ki óırãından óaram mÀl cemèinden ve óazíne ve óayl u òaşem sevdÀsında olup 

milket-i bÀúíden àÀfil u maèrifet-i nefsinden bí-óÀsıl u cÀm-ı mülk-i fÀníden mest u 

lÀ-yaèúil ola. Ancılayın şÀhlara hümÀ-yı evc-i himmet olan hümÀ-yı hümÀm gedÀ-yı

bí-nevÀ dirler. 

Beyit: 

ŞÀh anı belki ol şÀhlıúdan fÀriàdür. Ey sÿz u güneşsiz nÿrı yıldırıcıdur. Yaèni şÀh 

oldur ki cihÀn şÀhlarınuñ àavàasından fÀrià olup tevekkül ü úanaèÀt kişverinde 

èasker zühd ü taúvÀ vü èaşú-ı èirfÀnla vücÿd mülkün fetó-i fütÿó eyleyüp mÀsivÀ 

hevatırınuñ ceyş-i pür óücÿmın ãoyup tÀr u mÀr úılup şehristÀnını maèmÿr  idüp 

sulùÀn-ı rÿóa taót-gÀh eyleye ve faøl u èadller vücÿdı maèmÿresinde óükm u óükÿmet 

eyleyüp reèÀyÀ vü úuvvÀ-yı rÿóÀniyyesinüñ 92 øabùından mümÀreset ü 

emÀn u rÀóatla óıfô u óarÀset itmesine ihtimÀm eyleye. TÀ düzdÀn-ı nefs-i emmÀre vü 

dívÀn-ı hevÀ-yı şehevÀt-ı mekkÀre yol bulup memleket-i maórÿsiyye berfd(e) 

irişdürmeyeler. DÀ´imÀ (66 b) emn ü emÀn u selÀmet içre fÀriàü’l-bÀl olup Àsÿde vü 

müreffeh ola. 93 saèat-be saèat 

èÀlem-i lÀhÿtdan taót-gÀh-ı dile nüzÿl itmekde óÀlí olmaya. TÀ óaúíúatde mülk-i 

vücÿdı şÀhlıàına sezÀ-vÀr u nÿr-ı õÀtı bí-meh ü òurşíd-i lÀmiè tÀb-dÀr u tevúıè-i 

fermÀn-miåÀl õü’l-fiúÀr-ı úÀtıè u úahhÀr ola. 

 

92 Gerektiği gibi 
93 İlâhî esrar kafilelerinden sonra feyz merhaleleri sonsuzdur. 
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Beyit: 

Taóta ol ki sen anı taót oúumışsın. äadr ãanursın ve úapuda úalmışsın. Yaèni ol taòt 

deyu faór itdügin bir taótadan çatılmış nesnedür ki óaúíúatde ne èurÿcında fÀ´ide vü  

nüzÿlünde  øarar vardur. ZírÀ híç meåÀbesindedür. Ve ãadr-ı ôann idüp èaceb ile  

úuèÿd itdügüñ úapudan ùaşra úalduàuñdur. Óaúíúatde taòt u ãadr göñüldür. Aña cülÿs 

iden iki cihÀn içre şÀh olup götüri mevcÿdÀt-ı SüleymÀn Nebí-vÀr taót-ı taãarrufunda 

muókem u musaòòar olur. 

Beyit: 

ÒarÀcdan eger úum altÿn cemè idesin. Áúıbet senden arta úalur. Yaèni memleket 

òarÀcından dünyÀ ùoldı ve úumlar ãaàışı altÿn cemè idesin. Áúıbet senden arta úalup 

düşmenlerüñ zuèmÿña harc idüp sen naúír u úıùmír anda óesÀbın virüp èaõÀbın

çekmekde olursın.

Beyit: 

(67 a) Neden òalúuñ nerdübÀnı bu mÀ vü menlikdür. Áúıbet bu nerdübÀndan 

düşmeklikdür. Yaèni òalúuñ enÀniyeti ve óodbínliği nerdübÀn gibidür. Her kim ki ol 

nerdübÀna èurÿc ider  Àúıbet. 

 



195

Beyit: 

Her kim ki yüce-rek gibidür. Uçmaúdur ki anuñ kim ki beter oúunsa gerekdür ki 

yaèni bu mÀ u men nerdübÀnına her ki artıcaú çıúar anuñ kemikleri artuú úarılur. 

èÁúil oldur ki kendi híç meåÀbesinde idüp benlik dÀmına giriftÀr olmaya. ZírÀ benlik 

ve ululuú Allah TeèÀlÀ anı refèeyler. Rifèat virüp  derecÀt-ı èÀliyye müyesser eyler. 

İmdi tevÀøuè u meskeneti óevÀ idinüp benlik nerdübÀnına çıúmaúdan óaõer eyleye. 

ZírÀ ol nerdübÀna çıúan  elbette düşse gerekdür. Tamaè idüp yükseğe çıúup düşenüñ 

óÀlí maèlÿmdur ki zaómet artıcaú çeküp kemikleri artıú şikest olacaúdur. 

Beyit: 

Ol efendiliği ki saña èavÀm virmişdür. Girü senden ödünc gibi alurlar. Yaèni èavÀm 

u òalú virdügi manãubuñ ve óükm ü riyÀsetüñ åebÀtı yoúdur. Ödünc gibidür. Aña 

aldanup maàrÿr olanlar bilsünler ki ödüncü çeküp alduúları vaút anlara úalacaú 

fÀ´ide ancaú óasret ü nedÀmetdür. 

Beyit: (67 b) 

èÁriyyeti efendiliği Óaúúa vir. TÀ saña ittifÀú olunmış efendilik baàışlaya. Yaèni 

èÀriyyeti mülki vü salùanatı İbrÀhim Edhem gibi ve nice pÀdişÀhlar ki terk-i tÀc u taót 

eylemişlerdür. Anlar gibi rıøÀen-lillah terk eyle. TÀ Óaúú TeèÀlÀ saña bir pÀdişÀhlıú u
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bir efendilik baàışlaya. Terk-i tÀc u taót eylemişlerdür. Anlar gibi ki hem bí-zevÀl u 

bÀúí vü hem şarÀb-ı ùahÿrına ÒudÀnuñ sÀúí ola ve dünyÀ pÀdişÀhlıúları aña nisbet 

kevåer ırmaàına nisbet meló-i ücÀc gibi ola. 

DerDerDerDer----beyÀnbeyÀnbeyÀnbeyÀn----ı Àfet u şöhretı Àfet u şöhretı Àfet u şöhretı Àfet u şöhret  

Şöhret Àfetliğinüñ beyÀnında. 

Beyit: 

Òalúuñ iştihÀrı baàdur. Yol içinde bu demürden baàdan úaçan azÀd olursın. Yaèni  

òalú içinde meşhÿr olmaú ùaríú-ı Óaúúda bir muókem baàdur. Şöyle ki bu demür 

baàdan ziyÀdedür. ZírÀ sÀlik-i èalÀyıúdan ve èavÀyıúdan òalÀã u azÀd olmayınca 

ùaríú-i Óaúúda úatè- merÀtib idüp vuãÿl bulamaz. Baèøılara zühd ü ãalÀó u taúvÀ 

baèøılara èuzlet u riyÀøet u mücÀhede ve’l-óÀãıl bu ãıfÀtlardan biriyle meşhÿr olup 

fièlüñ iştihÀdı aña bende olup Óaúúa vÀãıl olmaúdan anı alıúor. Demirden baà olup 

menzile irmege mÀniè olur. TÀ ceõbe-i İlÀhí  irişüp ol baà zor idüp úırmaya maúãÿd-ı

bi’õõÀt vÀãıl olmaúdan úalur. Pÿt-perest (68 a) gibi olup neèÿõÿ billah sen sÀliğe

lÀzım olan bu oldı ki kendide hergiz fièl u óareket görmege ve ibnu’l-vaút 94 olup 

göñlin ve gözin Óaúúdan ayırmayup her ne ãÀdır olursa eger luùf eger úahr muùiè 

olup kendi irÀdetin fenÀ idüp muùlaú-ı irÀdet-i Óaúúla úÀ´im ola. 

Beyit: 

NÀ-úÀdir olduúca bende ol sulùÀn olma tob gibi zaóm çekici ol çevgÀn olma. Yaèni 

úÀdir olduúca ululuúdan ve merdüm-azÀrlıúdan óeõer eyle. Zelíl u òÿr miskín olmaàı

94 vaktin oğlu 
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èÀdet ideyin ve òalúuñ cefÀsına taóammül idüp belÀdan ve èanÀ´danèanÀ´danèanÀ´danèanÀ´dan yüz çevirme ve 

ùob-veş ne deñlü zaóm çeküp zaómet görürseñ èinÀ´dèinÀ´dèinÀ´dèinÀ´d u nizÀè itmege dürişme ve 

çevgÀn gibi kimseye óavÀle olup zaóm ü elem irişdürmeye dÀ´imÀ rÀóat-resÀn 

olmaàa saèy it. 

Beyit: 

Her kim ki èaşú içinde dirlik bulur küfr ola anuñ öñünde bendelikden àayrısı yaèni 

her ki şarÀb-ı èaşú-ı İlÀhí nÿş idüp óayÀt-ı ebedí vü èömr-i cÀvidÀní óÀãıl itmiş ola ve 

díde-i baãíretle cemíè eşyÀyı vücÿd-ı Óaúú müşÀhede idüp müstaàraú-ı baór-i 

hüviyyet ola. Anuñ öñünde bendelikden àayrısı küfrdür. ZírÀ müstehlekdür. Her neye 

naøar itse gördigi Óaúúdur.Óaúúa bendelikden àayrısı küfr ü işrÀk u ulÿhiyyete 

iştirÀk (68 b) olur. Neèÿzu billÀhi mine’z-zÀlik.95 

Beyit: 

DÀne olursuñ úuşcaàızlar seni düşürür. áonca olursuñ oàlancıúlar seni úoparırlar. 

Yaèni ùÀlib-i dünyÀdan olursañ her ne olursañ elbette anuñ bir øıddı vü bir òaãmı

vardur ki anuñla seni şikÀr eyler. DÀne olursañ úuşlar düşürürler. áonca-i gül olursañ 

oàlancıúlar úoparırlar. Ve’l-óÀãıl úurtulmış yoúdur. Her kemÀlüñ zevÀlive her 

beúÀnuñ fenÀsı muúarrerdür. Bu dÀm-ı dünyÀda kimseye necÀt yoúdur. TÀ úÀr u 

yÀrdan geçüp umÿrın bi’l-küllíye Óaúúa tevfíø idüp kendi ara yirden çıúup maóv u 

fÀní olmayınca òalÀãa çÀre yoúdur. 

 
95 Allah bundan bizleri korusun 
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Beyit: 

Her ki ol kendi óüsni mezÀda virdi. Yüz yaramaz úaøÀ andan cÀnibe yüz úodı. Yaèni 

her kim ki kendi kemÀl-i maèrifetin ve her mahÀretin ÀşkÀr idüp òalú-ı èÀleme 

ãunmaú dileye. Yüz bed-úaøÀ añla yüz gösterir. Niceler hünerinde mÀhir olduàuna 

óased idüp buàø-ı èadÀvet eyler. ÓÀãıl budur ki : 96

yalñızlıúdadur ki híç kes senüñ óÀlüñden òaberi olmayup esrÀr-ı mÀ fí’l-bÀl97üñ  dest-

resí olmaya. Òalú-ı èÀlemüñ zemÀyirinden mÀl ü óaúíúÀtuñ mestÿr u maòfí ola. 

Niteki óadíå-i şerífde buyurulmışdur ki: İster õehebüñ ve õehÀbüñ ve meõhebüñ yaèni 

altunuñ ve sefere gitmek ve meõhebüñ ki sülÿk itdügin ùaríúdür ve anuñ eùvÀrımız

ayÀsıdur. Dostuñdan ve düşmanuñdan setr eyle ve bu üc (69 a ) nesnenüñ èadÿsı vü

reh-zeni bí-nihÀyedür. ÁşinÀ ãÿretinden gelürler. Sırruña muùùaliè olup saña musallaù  

olurlar. İblís-veş levó-i øamírüñi muóít eylerler. ZinhÀr bunuñ gibilerden iótirÀô 

eyleyüp aãóÀbı ãıdú u ãafÀ àayrı ne rÀz virüp hem-rÀz idinmeyin. TÀ yüz kaøÀ-yı bed 

yüz gösterüp seni giriftÀr-ı dÀm-óasÿdan-ı bed-girdÀr itmeye. 

DerDerDerDer----beyÀbeyÀbeyÀbeyÀnnnn----ı fevÀ´idı fevÀ´idı fevÀ´idı fevÀ´id----i nístíi nístíi nístíi nístí  

Yoúluú u fenÀ èÀlemünüñ fÀ´ideleri beyÀnında

Beyit: 

96 Selamet  yalnızlıktadır. (Keşfu’l-Hafâ, I, 551) 
97 Gönüldeki sırlar 
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Kürek ve çÀrıú geldi niyÀzdan èaşú yolunda miórÀbı yaèni ÁyÀzuñ ol óikÀyesidür ki 

anuñ hücre-i òaããı var idi ki kendiden àayrı aña bir ferd dÀòil olmazdı. Bir gün umerÀ 

vü ehl-i dívÀn Sulùan Maómÿda àamz idüp didiler ki: Sen ÁyÀzı ãÀdıú úıyÀs eylersin. 

İşde ÁyÀzuñ senden maòfí bir óücre-i òaããı vardur ki cemíè òazÀini anda cemè idüp 

óıfô itmişdür. Kendiden gayrı bir kimse giremez. Anı senden saúlayup òalvet-i òÀã 

idinmişdür. Kendiden gayrı Sulùan Maómÿd bu sözi istimÀè idicek taèaccüb eyledi. 

AmmÀ ÁyÀzuñ ãıdú u istiúÀmetin kemÀliyle taókík idinmişdi. Elbette bunuñ bir aãlı

vardur. GüzÀf degildür deyüp tefekkür eyleyüp àammÀzlara destÿr virdigi varuñ ol 

óazíneyi  baãuñ ve içinde olan mÀl u menÀl ü cevÀhiri yaàma idüñ aluñ sizüñ (69 b) 

olsun. Bunlarda bunı işidüp şÀd u òandÀn olup ol otuz miúdÀrı emír gibi içinde 

ÁyÀzuñ  serÀyına gelüp ol óücrenüñ úapusın yaúup òışmla içerü girdiler. EùrÀfa naôar 

ãalup gördiler ki pes 98 Óücre içinde bir görilür nesne yoú 

illÀ bir köhne óaãır bıraàulmış ve dívÀne bir mıò üzere bir eski kürek pÀresiyle bir 

köhne çÀrıú pÀresi aãılmış nesne yok àayrı. Taèaccüb  idüp eytdiler: İótimÀldür ki 

bunları óíle idüp mÀlı yirde defn itmiş ola diyüp óücrenüñ dört cÀnibin eşüp úazmaàa 

başladılar. TÀ ki èÀciz olup ferÀàat itdiler. Gördiler çÀre yoú. èÁúıbet óacíl olup ve 

şerm-sÀr olup ÁyÀzuñ gelüp ayaàına döküldiler. èÖõürlerin dilediler. ZÀrlıúlar itdiler. 

ÁyÀz daòi èöõürlerin úabÿl idüp ãuçların pÀdişÀhdan dileyüp dilek eyledi. Ol daòí 

anlaruñ cürmlerin ÁyÀza óavÀle idüp sen nice bilürsin öyle úıl didi. Ol daòí èafv 

eyledi. Andan Sulùan Maómÿd ÁyÀzdan suèÀl idüp bu ne sırdur? ÁyÀz daòí cevÀb 

virüp didi ki : Ol zamÀndan ki beni dÀrü’l-óarbden ùutup getürmişlerdi. Bu kürek 

arúamda vü bu çÀruú ayaàımda idi. áayrı nesnem yoà idi. Ol zamÀndan berü 

pÀdişÀhımuñ devletinde bu miúdÀr kerÀmete ve saèÀdete irişdim. Áãaf-ı devrÀn olup 

heft kişver (70 a) óükmüme musaòòar oldı. Her gÀh ki dívÀn-ı pÀdişÀhíden fÀrià olup 

òÀneye èazm itdim. Ùoàrı bu óücreye girüp bu kürek ile bu çÀrıàı nefsüme èarø 

eydürmege : Ey nefs serkeş olma ki devlete irdüm. Vezír- i aèaôam oldım deyu 
 
98 Bu yerde bizden başkası yoktur.  (Arapça bir ifade) 
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maàrÿr olup bu óÀlüñe mesrÿr olma. ZírÀ bu kürek pÀresiyle bu çÀrıúdan àayrıya

mÀlik ü úÀdir degil iken buñca devlete ve bu salùanata irişdirüp pÀdişÀhlar pÀdişÀhı

yÀduñdan gidüp verdiği nièmete küfrÀn üzere olasın deyu nefs-i òabíåi tevbíò ide 

deyu cevÀb virdi. Ve bu arada  Óaøret-i ÒudÀvendigÀr úaddesenÀllahu sırrahu’l-

muòtÀr sürerler ki çÀrıúdan murÀd peder sulbinden nÀzil olan  nuùfe ve kürekden 

murÀd ana raóminden ol nuùfeye ôarf olan úandur ki ol nuùfe anda ãÿret baàlayup 

telvín olup andan vücÿda gelüp aósen-i taúvímde insÀn olandur ve cümle insÀnuñ 

mebdÀ-i vÀãılı ol nuùfe ile ol úandur. Öyle olsa sÀlike lÀzımdur ki ÁyÀz-veş èÀlem-i 

èademden vücÿda neyle geldügin ve neden óÀãıl olduàın bilüp bir Àn yÀdından 

gidermeyüp diye ki seni èademden vücÿda Óaøret-i Óaúú bir úatre nuùfe ve bir úatre 

dem ile revÀn idüp bunca ãıfÀt-ı keríme ile tebşiriyyetüñ zínet eyleyüp óayÀt-ı semè-i 

baãar ü nuùú u idrÀk ü èilm u úudret ü irÀdet ü daòí nice ãıfÀtlar ü úuvvetler virüp 

müzeyyen arÀste idüp òalífe eyledi. (70 b) Şimdi şarù-ı insÀf degildür ki bu meõkÿr 

ãıfÀtları dünyÀ-yı dÿn içün óarc idüp óükmüni muòÀlif  yire vaøè idesin. Ve kendüñe 

vücÿd-ı enÀniyet virüp İblís gibi ana òayır diyesin ve çÀrıú ile bu senüñ ki nuùfe ile 

ve mülküñ óÀletidür. Ol óÀletde ki nÀçízliği vü õilleti zinhÀr ferÀmÿş itmeyüp ol 

óÀleti vü óaúÀreti yÀduñdan gidermeyesin. TÀ bu kesiğüñ ve insÀniyyetüñ óÀletde  

meskenetüñ ve teõellül ü inkisÀruñ ve tevÀøuèñ ziyÀde olup 

99 zümresinden olup Óaúúdan baèíd ve naôar-ı

èinÀyetden dÿr ve lÀyıú-ı vaèíd olmayasın. Ve cümle varlıú Óaúúuñ baòşÀyişi idügini 

bilüp münèariú  sırrına vÀãıl o óaúiúate muttaãıl olmasın. MÀ u menden òalÀã olup 

sırr-ı vaódete yetişesin inşÀallah. 

 

99 Ben kalbi Benden dolayı mahzun olanlarla beraberim. (Keşfu’l-Hafâ, I, 234) 
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Beyit: 

Her ki úapu üzere men u mÀ ura redd yÀ bed yükseğe uçmaz. Yaèni her ki yoúluú ü 

meskenet ü inkisÀrı vü bí-vücÿdluú ele getürüp dÀ´imÀ niyÀzda vü taøarruèda 

olmayup benlik ve àurÿr u èaceb ü tekebbürlük sevdÀsında olur. Ol bÀb-ı Óaúúdan 

redd u èinÀyet-i ÒudÀdan maùrÿddur. MaúÀm-ı èiliyyíne ve èÀlem-i lÀhÿta pervÀz 

itmez. TÀ men ü mÀdan geçüp òuşÿè u tevÀøuè u meskenet óÀãıl itmeyince 

Beyit: 

Nedür felek mièrÀcı bu yoúluúdur. Áşıúlar meõheb-i díni yoúluúdur. Yaèni Óaøret-i 

RisÀlet (71 a) èaleyhi’ã-ãalavÀtu ve´s-selÀm cümle varlıàın ve nefs-i èÀúl u cism u 

vücÿdın ifnÀ vü maóv itmeyince èurÿc idüp seúÀm-ı esrÀya vü úÀb u úavseyn ev- 

ednÀya100 vÀãıl olmadı. Pes mièrÀc-ı felek yoúluú oldı. Yoúluú óÀãıl itmeyin bu 

maúÀma èurÿc itmedi. Ol sebebden èÀşıúların díni vü ímÀnı vü meõheb yoúluú oldı.

Yoúluú èÀlemin ele getürüp vücÿdları nefy idüp õÀt-ı Óaúúı iåbÀt idüp anuñla úÀ´im 

u dÀ´im u bÀúí oldılar. 

Beyit: 

100 İki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu (Necm, 9)



202

Óaúú gencinüñ kÀr-gÀhı yoúluúdadur. Varlıú maàrÿrısın. Yoúluàı ne bilürsin nedür?  

Yaèni óaøret-i Óaúúuñ cemíè òazÀini ve gencòÀneleri èademde diledügi miúdÀr 

vücÿda getürür. ZírÀ èadem nisbet-i vücÿd-ı deryÀya nisbet-i úatredür. Sen ki bu fÀní 

varluàuñ mesti ve maàrÿrısın. Ol èadem èÀleminüñ keyfiyyetin õevúin nice bilürsin. 

TÀ ol èÀlemden bir óÀlet óÀãıl idüp úaøÀ-ı cÀndan aña duòÿl idüp yol bulmayasın.

Anuñ celÀl-i èaômin idrÀk itmege mecÀl bulmazsın.

Beyit: 

Òoş burÀú oldı. Yoúluú atı varlıú cÀnibine getürir seni. Eger yoú iseñ yaèni yoúluú 

burÀúına süvÀr ol ki àÀyet çÀbük ü òoş u menzíl-i maúãÿda irişdürici atdur. Ele 

getürüp süvÀr (71 b) olursuñ. Seni bir demde beúÀ mülküne vü èizzet varlıàına

irişdürüp ber-murÀd eyler. 

DerDerDerDer----beyÀnbeyÀnbeyÀnbeyÀn----ı tevekkül ü úanÀèatı tevekkül ü úanÀèatı tevekkül ü úanÀèatı tevekkül ü úanÀèat  

Tevekkül ü kanÀèat itmenüñ beyÀnında. 

Beyit: 

Faúre ãabr eyle bu melÿlligi geçür. Anuñçün Zü’lcelÀlüñ èizzeti faúrdedür. Yaèni ey 

sÀlik-i rÀh-ı faúr-i Muóammedí ve ey ùÀlib-i óaúíúat-ı nÿr-ı Aómedí sen ki ùaríú-i 

faúre dÀòil ü sırr-ı ehadiyyeti taóãíl itmek saèyındasın. Her bÀr ki bu ùaríú-i faúrde 

saña úabø u ibtilÀ vü imtióÀnÀt-ı úaøÀ èÀrıø ola. Andan şikeste-óÀùır u melÿl olma. 

äabr eyle ki óaøret-i zü’l-celÀl èizzeti gencínesi faúr içindedür. Saña yüz gösterüp 

seni iki cihÀnda èazíz u muóterem u óubb-ı mÀsivÀdan pÀk u temyíz eyler. 
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Beyit: 

AgÀh ol tevekkül eyle. Elüñ ayaàuñ ditretmesinüñ rızúuñ saña senden èÀşıú-raúdur. 

Yaèni taóãíl-i rızú içün elüñ ayaàuñ ditredüp kendüñi ıøùırÀba düşürmege naónu 

úasemnÀ 101 muúadder olan rızúuñ saña senden ziyÀde èÀşıú-raúdur ve müştÀúdur. 

Sen hemÀn ùaríú-i faúrde maúÀm-ı tevekkülden ve èÀlem-i teveccühden ayrılmaya ve 

rızú içün èavÀmu’n-nÀsa tenezzül itme eğlendi rızúum gelmedi deyu ãabrsızlıú idüp 

nÿr-ı faúrdan maócÿb olma. 

Beyit: 

Göñlüñe maèÀş-ı fikrin (72 a) az úo. Rızú az gelmez. Sen hemÀn dergÀhda ol. Yaèni 

göñlüñe geçinmek ve dirlik endíşesin getürüp Óaúúdan meşàÿl idüp ayırma. Rızú u 

maèíşetim azdur. ÓÀlim nice olur deyu tevekkül ü úanÀèat cemÀlin óırã u tamaè 

niúÀbıyla mestÿr u maócÿb itme. Óaúú  Cell u èÁlÀ senüñ rızúuñı az virmez. Sen 

hemÀn anuñ dergÀhından dÿr olma ki 102 kÀnallahla103 bir kimse 

Allah içün olsa Allah da anuñçün olur. 104 óükmünce senüñ 

perveríşüñ anuñ üzerindedür. áayrıya iótiyac èarø idüp kendüñi óor ve dergÀh-ı

ÒudÀdan dÿr itme. 

 
101 Biz yemin ettik. Herkese rızkını dağıtacağız(Ayet-i Kerime) 
102 
103 
104 Fakirler Allah’ın ailesinen, onun himayesindedir. 
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Beyit: 

Peyàamber èaleyhi’s-selÀm didi ki: Allahdan cennet u dídÀr dilerseñ àayrıdan híç 

nesne dileme. ZírÀ senüñ vü àayrınuñ muètísi ve rÀzıúı oldur cümlesi aña muótÀcdur. 

Sen àayrıdan nesne ilticÀ itme ki bende-i òÀã idüp èaùÀ-i òÀãına lÀyıú olasın.

Beyit: 

Eger dilemezseñ kefílim saña cennetü´l-me´vÀya daòí dídÀr-ı ÒudÀya yaèni Óaøret-i 

RisÀlet èaleyhiès-selÀm buyurur ki: Eger kimseden nesne dilemeyüp ãabr u tevekkül 

her óÀlüñi Óaúúa tevfíz idüp rÀøı vü teslím olursañ saña ben kefílim cennetü´l-

me´vÀya daòíl u dídÀr-ı ÒudÀya müşÀhede vü vÀãıl olup (72 b) ebedí vuãlatda muúím 

olmaàa 

Beyit: 

AgÀh oluñ andan dileñ àayrıdan değil. äuyı deñizden isteñ úurı ırmaúdan değil. 

Yaèni isterseñüz andan isteñ ki cümleye viren oldur. Andan istemeklik ãuyı deryÀdan 

istemekdür. áayrıdan istemek ãuyı úurı ırmaúdan istemekdür. İmdi aãlından isteñ ki 

murÀd óÀãıl ola. 
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Beyit: 

Ve eger àayrıdan dilerseñ de hem ol anuñ meyli Àyasına seòÀyı hem ol úor. Yaèni 

àayrıdan dilerseñ diledüğüñ vaútinde viren oldur. Anuñ gönlüne raóm ilúÀnilúÀnilúÀnilúÀn idüp 

meyli eline cömerdlik105 úoyan iètÀ´ itdüren oldur. Pes àayrı elinden viren Óaúú 

olıcaú. VÀsıùa olmaúdan ise ãabr idüp bí-vÀsıùa Óaúúdan almaú ulı degil midür? İmdi 

kÀmil olan bí-edeblik idüp Óaúúı óÀøır görmeyüp Óaúúdan àayrıdan nesne dilemez. 

ZírÀ Óaúúdan óicÀb idüp edebe rièÀyet ider. Óaúúuñ kerem ü èinayetin kendüye 

muttaãıl görüp fÀrià olur. 

Beyit: 

Sen ne èarø eylersüñ ey bed-güher. Kendi iótiyÀcuñı bir àayrı muótÀca daòí yaèni 

Óaúúı úoyup kendi iótiyÀcuñı bir sencileyin muótÀca daòí èarø itmek bed-

güherlikdendür. Eger (73 a) cevher-i óaúíúatüñ ãÀf u laùíf u òÿb ise hergiz Óaúúdan 

àayrıya iótiyÀc èarø idüp kendüñi Óaúú naôarında óor u óaúír ü redd itmezsin. Her ne 

dilerseñ andan dileyüp anuñla dÀ´imÀ bÀzÀrda vü dostluúda vü nÀz u niyÀzda vü şevú 

u istiyÀúda olursın.

Beyit: 

105 Müstensih başlangıçta kelimeyi “cÿd” olarak yazmışken daha sonra “cömerd” kelimesine çevirdiği
zannedilmektedir. 
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Sirke ãatma ve nice biñ cÀn görüp úanÀèatdan èasel deñizine àarú olmış yaèni 

faúrden sirke ãatıcı gibi turş revÀ olup yüzüñ gözüñ ekşitme. KanÀèat baórine düş ki

bu aselden leõíz olan úanÀèatuñ baórinde nice yüz biñ cÀn àarú-ı õevú u nÿr olup     

106 deyu ÀvÀz iderler ki bu úanÀèatuñ 

leõõetini n’olaydı òalú-ı èÀlem bilelerdi. èAõÀb-ı ùabíèatdan cÀnların òalÀã idüp bizim 

gibi rÀóat-ı ebediyye sÀóat-ı sermediyye yetişelerdi. 

Beyit: 

DÀneyi az yi. Bu deñlü yime. Çün külÿ107 Àyetin oúuduñ. LÀ tusrifÿ108 yı daòí oúu. 

Yaèni ki bu dünyÀ dÀmenüñ dÀneleri ki gÿne gÿne taèÀmlar u şarÀblardur ki bu úadar 

ki çoú yiyüp bedenüñe úat úat yimeler urup büyüdüp semirtme. Çün kulÿ veşrÀbÿ109 

Àyetiyle èamel itdün. (73 b) TÀ ki bir gün ol dÀnelerüñ dÀmene giriftÀr olup óesÀba 

vü èiúÀba düş olmayasın.

Beyit: 

DÀneyi yimeyesin dÀma düşmezsin kanÀèat èilmi bunı eyler ve’s-selÀm. Yaèni èilm u 

úanÀèatla èÀmil olup esrÀr-ı óaúÀyıúdan òaberdÀr olursañ àayrılar gibi dÀne yiyüp 

dÀma giriftÀr olmazsıñ. èİlm-i úanÀèat seni dÀma düşürmekden óıfô eyler. DÀneden 

 
106 Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını...( Yasin, 27) 
107 yiyiniz. (A’râf, 31) 
108 israf etmeyiniz. (A’râf, 31) 
109 yiyiniz, içiniz... (A’râf, 31) 
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müstaàní idüp dÀm-ı dünyÀdan emín eyler ve dÀ´imÀ selÀmet içre muúím ü Àsÿde 

eyler. 

DerDerDerDer----beyÀnbeyÀnbeyÀnbeyÀn----ı úanÀèat u riyÀøet u goresnı úanÀèat u riyÀøet u goresnı úanÀèat u riyÀøet u goresnı úanÀèat u riyÀøet u goresnegíegíegíegí 

Açlıú u riyÀøet òÀãiyyetlerüñ beyÀnındadur. 

Beyit: 

Eger sen bu ùaàarcıàı etmekden òÀlí idesin. Ululıú gevherlerinden pür eylersin. Yaèni 

eger úarnuñ ùaàarcıàını nÀndan ve ùaèÀmdan òÀlí idüp ãavmla riyÀøetle me´nÿs 

idesin. èÁlí úadr u şeref u úıymet maèÀní-i İlÀhiyye vü maèÀrif-i BÀúíye vü 

cevherleriyle pür idüp òazíne-i ÒudÀ eylersüñ. 

Beyit: 

CÀn ùıflını şeyùÀn südünden girü eyle. Andan soñra anı mülk eyle. Ortaú eyle. Yaèni 

bu yidüğüñ àıdÀ ki hep şeyùÀn südidür ki yiyüp ùoyırdıúdan soñra nefs-i rÀóat 

eylersin. Andan sÀ´ir taúÀøÀların (74 a) daòí óÀãıl idüp óükmine rÀm olursın. Dem-

be-dem nefse àıdÀ ile úuvvet virüp rÿóı øaèíf ü nÀ-tüvÀn eylersin. İmdi bu şeyùÀn 

àıdÀsın cÀnuñ ùıflın girü ùutup nefs-i keåífüñ nicesinden òalÀã eyle. TÀ ki melÀ´ike 

mertebesine irişdürüp ùıfl iken èÀúil u dÀnÀ vü èazíz u tuvÀnÀ idesin. 

Beyit: 
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Bundan az yi. TÀ balcıú gibi yir içinde úalmayasın. Yaèni et ü etmek aãlında

ùopraúdandur ve keåíf u suflídür. Anlara çoú muúayyed olup yimesine muètÀd olma 

ki bedenüñ úuvvet bulup rÿóuñ øaèíf olmaya vü Àb-ı külüñ keåÀfeti rÿóa àalebe idüp 

maúÀm-ı èulvíden dÿr idüp ten-i òÀkí gibi zemínde vü esfelde úalmaya. 

Beyit: 

Yüri óikmet yemin yi ki anı ÒudÀ àaraøsız virmişdür. Maóø-ı èaùÀ´dan yaèni yüri 

èilm ü óikmet rızúından yi ki ol ÒudÀnuñ àaraøsız raómeti óazínesinden maóø-ı

èaùÀ´sıdur. Rÿóuñ àıdÀ-yı óaúíúísi oldur ve rÿóuñ bu èÀleme gelmekden murÀdı ol

àıdÀ-yı óikmeti óÀãıl itmek içindür. 

Beyit: 

Senüñ (74 b) rızúuñ mertebe içre óikmet ola ki ol senüñ èÀúıbet boàazuñ ùutıcı

olmaya. Yaèni mertebe-i insÀníde rızúuñ óikmetidür ki mertebe-i óayvÀníde óayvÀnÀt 

rızúı èalef u nebÀtÀt olduàı gibi pes insÀniyyetüñ mertebesinüñ àıdÀsı óikmetdür. Anı

àıdÀ idin. TÀ ol ãÿrí àıdÀlar gibi èÀúıbet boàazuña durmaya. 

Beyit: 
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Bu aàzı baàladuñ. Bir aàız daòí açıldı ki ol rÀz loúmaları yiyici oldı. Yaèni her ki 

àıdÀ-yı cismÀníden bu óis aàzın baàlayup riyÀøet semtine şurÿè idesin. BÀùınuñdan 

bir aàız daòí açılup èilm u óikmet ü rÀz u esrÀr óÀãıl idersin. 

Beyit: 

Eger dív südünden teni kesesin  anuñ kesilmesinden çok nièmet yersin. Ya´ni dív 

südi ki àıdÀ-yı cismÀnídür. Anı tenüñden kesüp ol kesilmek sebebi ile çoú nièmet-i 

İlÀhí vü úuvvet-i nÿrÀní yirsin. 

Beyit: 

Bu yimeklerden az az geri kesil ki bu òar àıdÀsıdur. ÁzÀde àıdÀsı degildür. Yaèni bu 

gıdÀdan az az kesilmek üzere ol ki bu at u eşek àıdÀsıdur. Merd-i ÀzÀde ve óürr ü 

óelÀl-(75 a) zÀde àıdÀsı degildür. 

 

Beyit: 

Eger óelÀl gele èavÀm úuvveti içün dost ùÀliblerine óarÀm oluna. Yaèni bu úuvvet-i 

èavÀm içün Óaúú TeèÀlÀ óelÀl itdügi erzÀú u ................... cümlesi dost ùÀliblerine 
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óarÀm olmışdur. ZírÀ anlaruñ úuvvet u àıdÀları maèrifet u dídÀr-ı ÒudÀdan àayrı

nesne degildür. 

Beyit: 

Gökden nÀzil olan mÀ´ide èaúıldur ki o nÿr ile Óaúúı bÀùıldan temyíz u farú idüp 

ãırÀt-ı müstaúím bulup anuñla revÀn olup õÀt-ı Óaúúa vÀãıl u muttaãıl olmaúdur. 

Beyit: 

Nÿrdan àayrı Àdeme yiyecek yoúdur. Ve andan àayrıdan cÀn beslenecek bulmaz. 

Yaèní Àdemüñ óaúíúat yiyeceği nÿrdur. Anuñçün rÿó-ı insÀní rÿó-ı mücerreddür. Ve 

nÿr-ı mücerredüñ àıdÀsı ve perverişi nÿrdan àayrıdan degildür. Yine geldi 

õÀtındandur. Öyle olsa sen ki Àdemsin nÿr-ı rÿóla ôulmet bedenüñ mÀbeyninde 

müşterek vÀúiè olmışsın. Cidd ü cehd ile àıdÀ-yı beden-i keåífden òalÀã ol àıdÀ-yı

rÿó-ı laùíf ki nÿrdur. Anı óÀãıl eyle vü øaèíf rÿóuñı ol ezelí àıdÀ-yı nÿr ile perveriş

idüp úuvvet u úudret (75 b) óÀsıl eyle. TÀ iki cihÀnda gözlerüñ vechu´llahdan 

ayrılmaya. 

Beyit: 

Ol nÀnuñ èaksidür ki bu nÀn olmışdur. Yaèni ol nÿr ki cÀnuñ àıdÀsı vü ekmeği de

yeryüzündeki etmek ü yimek anuñ èaksinden ôuhÿr itmesidür. Ve bu cÀn-ı óayvÀní 
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vü nefsÀní ol rÿó-ı úudsínüñ èaksinden ôuhÿr itmişdür. Bu cümlesinüñ úuvvet-i 

àıdÀsı vü óayÀt u úıyÀmı anuñladur. Ve anuñ úıyÀmı õÀt-ı Óaúú iledür. 

Beyit: 

Çün bir kerre ol nÿrı yiyeceğinden yiyesin. Ùopraú dökersin tenevvür etmeği üzere. 

Yaèni ol nÿr-ı İlÀhí bir kerre rÿóuña úuvvet alup pertev-i úalbüñe tecellí eyleye. 

Cümle vücÿduñ anuñla pür-nÿr olup bir óÀlete irişür ki ne tenevvür etmeğine naôar 

idebilürsin ve ne sÀ´ir me´kÿlÀta iltifÀt eylersin èale’d-devÀm ol nÿruñ şuhÿd-ı

leõõetiyle mest u medhÿş olup cemíè  eşyÀdan müstaàní olursın.

Beyit: 

Cümle òoş olmayanlar aclıúdan òoş olmışdur. Cümle òoşlar aclıúsız redddür. Ya´ni 

cümle derdlerüñ ve òoş olmaúlaruñ devÀsı aclıúdur. Ve Allah TeèÀlÀnuñ ùaèÀmı

aclıúdadur. Ve her òoşluú ki aclıúdan àayrıdur. Ol òoş (76 a) degildür. Belki 

merdÿdluúdur. 

Beyit: 

Eger cÿè olmaya yüz dürlü renc daòí ùoúluú ve imtilÀ ardunca senden baş úaldurur. 

Yaèni cÿè olmayıcaú ùoúluú ü imtilÀ sebebiyle senden nice yüz maraølar baş úaldırup 
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maríø u mübtelÀ eyler. AmmÀ dutınca yimeyüp cÿèla geçinmeği èÀdet idinürseñ híç 

bir maraøuñ úalmayup cÿè dermÀn u devÀ olur.  

Beyit: 

Cÿè maraøı cemíè maraølardan pÀkdür. Òuãÿãan cÿèda yüz fÀèide daòí vardur. Yaèni 

açlıú maraøı sÀèir maraølar gibi degildür. Òuãÿãan anuñ yüz menfaèati daòí vardur. 

Beyit: 

Òod açlıú herkese zebÿn olmaz ki bu bir otlaúdur ki endÀzeden ùaşradur. Yaèni açlıú

degme kimseye zebÿn u rÀm olmaz. ZírÀ bu dünyÀnuñ yimeği vü yiyeceği óadden 

birÿndur. Ve endÀzeden ùaşradur. Yiyene minnetdür. Anuñçün èalef keåreti mÀniè 

olup degme kimseye cÿèı münteóir u zebÿn idemez. 

Beyit: 

Açlıàı Hakkun òÀãlarına virmişlerdür. TÀ açlıúdan rÿzeli arslanlar ola. Yaèni Óaúúuñ 

(76 b) òÀãları cÿèları nÿrıyla beslenüp şír-i Óaúú u úuvvet-i velÀyetle àazanfer-i 

muùlaú olur. 
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Beyit: 

Açlıàı her gedÀya úaçan virürler çün yem az degildür. Anuñ öñüne úorlar. Yaèni 

açlıú bir muèteber ü zí-úıymet nesnedür. Anı her gedÀ-yı dÿna naãíb itmezler. ZírÀ 

anuñ murÀdı yimek ve içmekdür. Ve ol daòí bí-nihÀyedür. Öñüne úoyu(l)sa tesellí 

iderler. Ol daòí murÀdın buldım ãanup durmaz yir. 

Beyit: 

Ey úarnı óırãlı böyle èurÿc ile taóúíúÀn ùoàru yol àıdÀ tebdílidür. Yaèni ey baùn-ı

óaríã az az àıdÀ-yı cismÀníni tebdíl idüp ayıú ayıú èÀlem-i ervÀóa èurÿc eyle ki ùaríú-i 

Óaúú àıdÀ-yı cismi rÿóa tebdíl idüp teni cÀn eylemekdür. 

Beyit: 

Nÿrıyla àıdÀlan baãar gibi ol meleklere muvÀfaúat eyle ey beşerüñ òayırlusı. Yaèni 

àıdÀñı nÿrıyla göz gibi ol. ZírÀ gözüñ àıdÀsı nÿrdur. Ve òayrü’l-beşersün. MelÀ´ike 

ile muvÀfaúat eyle. TÀ kesb-i leùÀfet idüp dív nefsinden emín olasın.

Beyit: 



214

Tesbíó-i Óaúúı àıdÀ eyle. TÀ melekler gibi øarardan (77 a) vü ziyÀndan úurtulasın.

Yaèni øarar ü incinmek ve àam-ı cismÀniyyetden hÀãıl olursın ki melek gibi tesbíó-i 

Óaúúı àıdÀ idinüp dÀ´imÀ èurÿc itmege saèy idesin. MelÀ´ike gibi dünyÀnuñ 

øararından ve åıúlet ü keåÀfetden òalÀã olup necÀt bulursın.

Beyit: 

Ne güzel ãofra úonmışdur. CihÀn içindeliği óasísler gözinden úatı çoú gözli yaèni 

èaşú u maèrifet u fikr u õikr ki tesbíó-i Óaúú-ı óakíúatde bunlar virir. Òÿb nièmetdür. 

Bu cihÀn içre çekülüp úonmışdur. Ehl-i maènÀ naôarında àÀyet èayÀn u peydÀdur ki 

nefs-i nefis tenÀvülde vü nÿş itmekdedür. Líkin rÿólara cüst idüp ol nièmetden 

tenÀvüle istièdÀd óÀãıl itmeyenler çeşminden ziyÀde maòfí vü nihÀndur. 

Beyit: 

Eger cihÀn ùolı nièmet ile baà ola yılanuñ ve úarıcanuñ úısmeti yine ùopraúdur. Yaèni 

eger götüri cihÀn nÿr u õÀt-ı maèrifet esmÀ vü ãıfÀt ile memlÿ ola. Maèrifet-i 

nefsinden òaberdÀr olmayanlar ol nièmetden mehvÿr olup mÿr u mÀr gibi úısmetleri 

òÀke  mensÿb keåíf u muôlim àıdÀdan àayrı bir àıdÀ-yı uòrÀ olmaya. 

Beyit: 
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Yeter eyle ey alçaú himmetlü ve úısa parmaúlu (77 b) tÀ nice dek cÀnuñ dirliği

ekmek ile ola. Ey nefs-i taãarrufuñ úabø u basùında rÿóı elinüñ parmaúları úısa olan 

dÿn himmet yetireydüñ. TÀ niceye dek rÿólaruñ óayÀtı vü úuvveti etmek ü aş ola. 

Ekl-i nÿrı dehÀnı açup ol dehÀnla hem-dem ü hem-àıdÀ-yı melÀ´ike olmaàa ictihÀd 

eyle. TÀ maúÀmuñ èÀlem-i melekÿt ola. 

Beyit: 

Ey senüñ maúÀmuñ ãuyı acı çeşme içindedür. Sen ne bilürsin Şaù Irmaàını daòí 

Ceyóÿn ve FırÀt Irmaàını. Yaèni ey taúlídüñ acı çeşmesinde úalmış bí-òaber 

muúallid u nÀ-dÀn ãÿret-i şerè-iiii dÀm-ı dünyÀ idinüp riyÀ ve semèinüñ nÀmını zühd u 

veraè úoyup Úur´Àn-ı èAôím kendi re´y-i fÀsidüñle tefsír idüp maènÀ-i şerífinden ve 

murÀdu’llahdan bí-habersin. Ùaríúat şaùùını vü óaúíúat ceyóÿnını ve maèrifet fırÀtını

ne bilürsin. Niçün ùÀlib-i derd-i èaşú olup rÿó-ı maúÀmı óayrete vÀãıl itmezsin. 

Beyit: 

Ey sen bu fÀní kÀr-bÀn-ı serÀydan úurtulmadın. Sen ne bilürsin yoğ olmaú ve 

seròoşluú ve açılup küşÀde olmaú nedür? Yaèni ey bu dünyÀ kÀr-bÀn-ı serÀyından ve 

anuñ muzaòref zínetinden ve içinde olan bí-vefÀ ve bí-beúÀ elvÀnından ve eşkÀlinden 

ve bí-åebÀt èıyş (78 a) u ãafÀsından özin òalÀã idemeyen miskínsin. Kendi 

vÀrlıàuñdan geçüp rıøÀu’llahdan yoú olup vücÿd-ı Óaúúla úÀ´im olmaàı ve şevú u 

vücÿd u èaşú-ı İlÀhíden seròoş u bí-òoş olmaàı vÀãıl-ı Óayy-ı BÀúí olup anda inbisÀù 

u neşÀt u keşf-i memíè kerÀmet óÀãıl idüp cümle esrÀr-ı óaúÀyıú içilüp yüz gösterüp 
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mülk-i melekÿtuñ úÀbıø u bÀsıùı olmaàı sen ne bilürsin? TÀ taóãíl-i èaşú-ı fenÀ idüp 

bÀùın-ı Úur´Àn u óaúÀyıú pírÀn ne idügin añlayup bilmeyince bu maèÀş-ı àaríbe vü 

esrÀr-ı èacíbeden òaber-dÀr ü agÀh olmaú muóaldür. 

Beyit: 

Çünki sen degilsin ey erkek gedÀ ùaà gibi òabersiz avÀz ùutarsın. Yaèni mÀdÀm ki 

èÀşıú-ı õÀt u ãıfÀt-ı ÒudÀvendí olup nÀm u nÀmÿsdan geçüp varlıàuñ ve bilüp 

añladuàuñ èilm u faøl u hünerüñ ve cemíè mÀl u menÀl u ehl-i èıyÀlüñ bi’l-külliye 

maóv idüp cÀn u cihÀndan güzer itmeyesin ve bir üstÀd-ı èaşúı bulup naøarına irüp 

ebced-i èaşúı andan taèlím olup óaúÀyıú-ı eşyÀyı bilüp ve tecelliyÀt-ı esmÀı añlayup 

müfredÀt-ı àaybiyye vü mürekkebÀt-ı kevniyye ne idügin icmÀlen ve tafãílen 

müşÀhede idüp ufú-ı mübín ki maúÀm-ı úalbüñ (78 b) ol mertebesidür. İrişüp andan 

úalbüñe yedi mertebe ùavrı mertebe be mertebe tecelliyÀtıyla ve maúÀmÀtıyla seyr 

idüp andan sidretü’l-müntehÀya andan 110 irüp andan baór-i 

hüviyyete vü deryÀ-yı vaódete düşüp àaríú-i ehadiyyet olup gÀh hüşyÀr u gÀh vÀdí-i 

óayretde bí-ser ü pÀ vü gÀh maúÀm-ı vuãlatda müstaàraú temÀşÀ-yı rÿy-ı dildÀr 

olmayınca muóaúúaú u muúarrer belki yüz biñ fennüñ ve evler ùolısı kitÀbuñ ve Ebÿ 

SínÀ vü EflÀùÿn u CÀlínÿs úadar óikemiyyÀtuñda olursa bí-fÀ´idedür ve kÿh-veş ãadÀ-

yı münèakisdür. Derece vü meèÀd-ı óaşrde anlardan bir nevÀle zÀ´ide yoúdur. TÀ bu 

iútiãÀr üzere õikr olan haúÀyıúuñ ucuna murà-ı şuhÿduñ pervÀz idüp ol óazerÀtuñ 

úaøÀsında ve ol èavÀlimüñ ãaórÀsında ùayerÀn u cevelÀn itmeye. Anlaruñ keşfi 

mümkün degildür. AmmÀ bu úadar vardur ki bu şuhÿdı mülk idinmiş serverlere eger 

èayÀnen lisÀn-ı nÀùıúlarına ki mülÀúat-ı cismÀnídür ve eger zebÀn-ı óÀl-i ãÀmitelerine 

 
110 İki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. (Necm, 9)  
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ki defter ü dívÀnlarından  niyet olan maèÀnídür. CÀn u dille ímÀn getürüp muóabbet-i 

ãÀdıú ve müríd-i èÀşıú olup esrÀr ü maèÀnílerin gÿş-ı cÀn ile istimÀè idüp merÀtible 

cÀnuñda taóúíú itmesine saèy-ı küllí idesin. TÀ èilm-i ledünnüñ nÿrı pertev ãalup 

sulùÀn-ı ãıfÀt-ı esmÀ vü maèÀniyle esrí úalbüñe (79 a) tecellí idüp ser-rişte ele gire. 

Seni tesellí ide. Andan ùaà üsti baàdur. èÁlem-i müşÀhedeye úadem baãup eşyÀ

senüñle nuùúa gelmeye. ÁàÀz eyler. Sırr-ı cemÀdÀt daòí èayÀn olup cümle eşyÀ saña 

mir´at ve sen eşyÀya mir´Àt olursın. Andan soñra mevcÿdÀt emrüñe musaòòar olup 

iki èÀleminde şÀh olmaàa liyÀúat bulursın.

111

DerDerDerDer----beyÀnbeyÀnbeyÀnbeyÀn----ı èaşú u mesthÀı èaşú u mesthÀı èaşú u mesthÀı èaşú u mesthÀ----yı veyyı veyyı veyyı vey  

èAşú mestliklerinüñ ve õÀt-ı èaşúuñ beyÀnında. 

 

Beyit: 

èÁşıúlara şÀd-mÀnlıú daòí àam oldur el-müzdí ve ücret ü òiõmet daòí hem oldur. 

Yaèni èÀşıúlaruñ ùaríú-i èaşú içre şÀdmÀnlıúları ve inbisÀù u sürÿr u ãafÀ vü behcetleri 

ve şevú u õevúleri vü şuhÿd-ı õÀt-ı èizzetleri muùlaú müdÀmdur. Ve sülÿk-ı riyÀøetleri 

vü ictihÀd-ı èizzetlerinüñ cemíè ùÀèÀt u èibÀdÀtlarınuñ ve õikr u fikr müşÀhede vü 

òayrlarınuñ dest-i müzdí ücreti ve òiõmeti yine ÒudÀ-yı muùlaúdur. Pes èÀşıúlarınuñ

Óaúúdan murÀøı yine Óaúúdur. Niteki RÀbièa-i  èAdviyye Raêiyallahu anhÀ didi ki:  

111 Bu Allah'in diledigine verdigi lutfudur. Allah, buyuk lutuf sahibidir. ( Hadîd, 21) 
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Yaèni  İlÀhí ben saña èibÀdet itmedim cehennem òavfiçün ve cennet (79 b) ùamaè 

içün bel saña èibÀdetim vech-i kerímine naôar itmek içindür. Öyle olsa èÀşıúÀn-ı

vechu’llÀh vechu’llÀhdan  vücÿdların fenÀ idüp ol vechle bÀúí vü dÀ´im u úÀ´im 

olmışlardur.Ve fenÀ-yı lem-yekünden òalÀã olup beúÀ-yı lemyezele irişüp vaódet-i 

ãırfa maôhar düşmüşlerdür. Anlaruñ cemíè óÀlÀtı eger ãıfÀt-ı cemÀl u luùfdur ve eger 

ãÿret-i celÀl u úahrdür. Muùlaú Óaúúdur ve anlar bir Àletdür. Pes nÿr-ı díde-i èÀşıúÀn 

ü óayÀt-ı cÀn-ı ãÀóib-dilÀn-ı kÀmilÀn Óaøret-i CelÀlü’l-Óaúú ve’d-dín ü õÀtü’l-ímÀn. 

Aèní MevlÀnÀ ÒudÀvendigÀr úaddesenallahu’l-be-sırrıhu’l-èazíz buyururlar ki: 

èÁşıúÀn-ı zeví’l-èirfÀnuñ cemíè aóvÀl u şuyÿnı eger cemÀl eger celÀl-i Óaúúdur ve 

rÿóÀníleri ve cismÀniyyetleri terbiyesiçün itdükleri mücÀhede ve cÿşiş u riyÀøet 

çekdükleri èacz u ınúıbÀø intiôÀr u óarÀrÀtuñ  èıvaøı vü ücreti vü òiõmeti hem 

Óaúúdur. Óaúúdan àayrı anlara ôÀhir u bÀùın bir mevcÿd yoúdur. 

Beyit: 

Maèşÿúdan àayrı eger bir temÀşÀ ola èaşú olmaya ol herze sevdÀlıú ola. Yaèni 

maèşÿú ki Óaøret-i Eóad u õÀt-ı ÒudÀ-yı äameddür. Anuñ dídÀrı müşÀhedesinden 

àayrı eger èÀşıúuñ bir göz yumup açınca temÀşÀsı ola ol èÀşıúuñ èaşúı èaşú degildür 

ve sevdÀsı miåÀl-i herzedür. ZírÀ Óaúú TeèÀlÀ àayÿrdur. Dilemez ki bir bende —i 

èÀşıú naôarın (80 a) ve úalbin  bir nefes müşÀhede-i õÀtından ve muèÀmele-i 

ãıfÀtından taóvíl u taàyír ide. DÀ´imÀ åÀbit u muókem vaútinde óÀøır u şuhÿdunda

nÀôır u müstaókem olmaú gerekdür. 

Beyit: 
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èAşú ol çün yalıñlandı. Her ne ki maèşÿú-ı BÀúíden àayrıdur. Cümlesin yaúdı. Yaèni 

èaşú úalb-i uşşÀúdan ol şuèle-i nÿrdur ki şevú u óarÀretle cÿşa gelüp yalıñlana. 

Maèşÿú-ı BÀúíden àayrı èÀşıúuñ ôÀhirinde vü bÀùınında her ne bulursa cümlesin 

yaúup maóv idüp vücÿd-ı èÀşıúı zer-i òÀliã àıll u àışşdan pÀk u ãÀfí vü òavf u recÀyı

mÀsivÀdan müsellem ü muèÀúib eyler. 

Beyit: 

èAşúuñ kendi düşmesinde yÀr yoúdur. Anuñ maóremi kÿyda bir deyyÀr yoúdur. 

Yaèni èaşú bir óaúíúat-i latífedür ki hergiz aña ùolaşup nióayetine irmiş ve õÀtıyla 

muttaãıf olmış bir yÀr yoúdur. Ve bu vücÿd kÿyunda aña maórem olmış deyyÀr 

kimse yoúdur. Ol sebebden ki èaşú zamÀndan vü mekÀndan münezzehdür. 

FerdÀniyyetle mevãÿf cevher-i vaódÀniyyetdür. Ol olduàı yirde ne mekÀn u ne mekín 

vardur. 

Beyit: 

Her birinüñ göñlünde yüz (80 b) murÀd vardur. Bu èaşúuñ ve sevginüñ meõhebi 

olmaya. Yaèni her ùÀlibüñ ve her èÀşıúuñ göñlünden Óaúúdan àayrı nice murÀdı daòí 

vardur ve èaşúuñ muúteøÀsı nÀ-murÀdlıú ve bí-vücÿdluúdur ve murÀd ile aşúuñ

muúteøÀsı nÀ-murÀdlıú ve bí-vücÿdluúdur. Ve murÀd ile nÀ-murÀdlıú øıddur. İki øıdd

bir yire cemè olmadı. Pes murÀd istemek èaşú u muóabbet meõhebi degildür. 

Anuñçün degme kimse èaşúa ùolaşup maórem olmadı. Ve kendi murÀdından vü 

enÀniyetinden geçmeyen èaşúa vÀãıl olmadı.
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Beyit: 

DünyÀ mülki ten ùapıcılara óelÀl olsun. Biz Zü’l-celÀlüñ pÀk èaşúınuñ bendesiyüz. 

Yaèni ùabíèat altında ve beşeriyyet óükmünde olan ten-perestlerüñ óelÀl olsun dünyÀ 

mülki. Biz bu cümleden òalÀã u azÀd olup Zü’l-celÀlüñ aşú u pÀkine  àulÀm u 

maôhar-ı tÀm olduú. Bizüm üstÀdımız ve pírimiz ü mürşid-i sebílimiz oldur. 

Beyit: 

èAşú muùribi semÀè vaútinde bunı urur ki úulluú baàdur ve efendilik baş aàrısıdur. 

Yaèni muùrib-i èaşúuñ taórírÀt u neàÀmÀtunuñ mefhÿmı èÀşıúlaruñ semÀèı vaútinde 

budur ki úulluú ve efendilik evãÀf-ı beşeriyyetdür. èÁşıúlıú bu kişinüñ àayrıdur. ZírÀ 

èÀlem-i èaşúa úadem baãan cümle evãÀf-ı ãÿríden münezzeh olup birliğe irişdi. 

Efendilik ve bendelik şirketden òalÀãlıú bulup deryÀ-yı èÀşúdan ıraú   (81 a) ve cÿda 

düşmüş úatre-i vücÿdın yine èaşúa ulaşdırup baór-i yektÀ vü õÀt-ı bí-hemtÀya irişüp

bendelik bendinden ve efendilik ãadÀèından necÀt bulup vaódet-i ãırfa irişdi. 

Beyit: 

Úulluú ve sulùanlıú ne idügi bilindi. Bu iki perdeden èÀşıúlıú gizli oldı. Yaèni 

bendeliğüñ ve salùanatuñ Àòiri bí-netícedür. Eger sulùanlıúdur àavàa u ãudÀè u vebÀl 
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u bí-beúÀ ve bí-pÀkdur. Ve eger bendelikdür èacz u úuãÿr u òavf u èöõr u nüfÿrdur. 

AmmÀ èÀşıúlıú bu iki óicÀbdan ve bu iki maúÀmdan pinhÀn u mektÿm bir èÀlemdür 

ki hergiz anda ittisÀl-ı maèşÿúdan àayrı bir nesne yoúdur. Niteki óadíå-i úudsí de 

gelmişdür. ÚÀle’n-nebiyyí èaleyhi’s-selÀm èan Allahu TeèÀlÀ óikÀyeh: 

112

Yaèni bir kimse beni seve ol baña èÀşıú olur. Ol kimse ki baña èÀşıú ola. Ben113 ve bir  

kimse ki ben èÀşıú olurın anı öldürürin. Ve ol kimseler ki anuñ diyeti ve bahÀsı ben 

olurın. Yaèni ol bir maèşÿú ve bir de Àşıú idi. èAşú àalebe idüp vücÿd-ı èÀşıúı úatl 

idüp maóv itdi. èÁşıúdan eåer-i vücÿd úalmadı. LÀ-cerem èÀşık maèşÿú u maèşÿú

èÀşık oldı.

Beyit: 

(81 b) 

èAşúla nÀmÿs ey úarındaş yÀr degildür. NÀmÿs úapusı üzerinde ey èÀşıú ùurma. 

Yaèni nÀmÿs u èÀr èaşúla øıddur. Òalúdan nÀmÿs eyden èaşúla yÀr olmaz. Ey èÀşıú

zinhÀr nÀmÿs eyden úapusında ùurıcı olma ki naúd-i èaşúı fevt idersin. Bí-èaşú ten-i 

bí-cÀn olup óasÀret-i küllí idüp ãoñra bí-fÀ´ide nedÀmet çekersin. 

Beyit: 

112 Kim beni severse bana aşık olur. Kim bana aşık olursa Ben de ona aşık olurum. Ve Ben kime aşık
olursam onu öldürürüm. Kimi de öldürürsem onun diyeti Ben’im. ( Benzer Hadis, bkz. Hilyetü’l-
Evliyâ, VI, 165) 
113 bu kısımda müstensih sah kaydı düşmüştür.Derkenarda yapılan düzeltme şu şekildedir: “daòí aña 
èÀşıú olurın” 



222

èAşú bí-niyÀz ol úadímüñ evãÀfındandur. Andan àayrıya èÀşıúlıú mecÀzdur. Yaèni  

BÀrí TeèÀlÀnuñ ãıfÀt-ı úadímesindendür. Kevn u meúÀn vücÿda gelmedin èÀlem-i 

ezelde èaşú õÀt-ı Óaúúdan münfik degildi ve úÀf ile nÿndan mevcÿdÀtuñı ôuhÿra 

gelmesi muúteøÀ-yı èaşú idi. Ve her ne ki vücÿda geldi. èAşú sebebiyle geldi. Ve 

èÀlem-i kevnde bir õerre yoúdur ki èaşú aña bi’õôÀt muóíù olmaya olsa èaşú Óaúúuñ 

ãıfÀt-ı õÀtiyyesidür ve èÀşıúlıú bi’õôÀt Óaúúa lÀyıúdur. Ve Óaúúdan àayrıya èÀşıúlıú

mecÀzdur. Ve bí-maènÀ vü bí-åebÀtdur vü fÀnídür. 

Beyit: 

èAşú göği yarar yüz yirden èaşú ditretür. Yiri yoúdur yoú yirden yaèni èaşú bir 

úuvvet-i ezeliyyedür ki ufú-ı eflÀúden èubÿr u murÿr idüp taót-gÀh-ı maèşÿúa irmek 

dilese bir demde sebèa eflÀkı (82 a) yüz yirde şikÀf idüp geçüp taót-ı şÀha irişüp vÀãıl

olur ve ãıfÀt-ı celÀliyyesi zemíne bir tecellí itse cibÀlin ve kişverin ve diyÀrın

zelzeleye getürür. Pes maèlÿm oldı ki èaşúa eflÀk-ı zemín ü cümle mevcÿdÀt aña 

musaòòardur. 

Beyit: 

Göklerüñ devrini èaşú mevcinden bil. Eger èaşú olmayaydı cihÀn ùönmezdi. Yaèni 

eflÀkı devr itdügi èaşúuñ temevvüci vü cÿşiş-i ôuhÿrıdur ki eflÀk u kevÀkibi devr 

itdürüp ùabÀyièa vü èanÀãıra imtizÀc virüp mevÀlid ôuhÿr idüp ãuret-i insÀn esmÀ-ı

külle maôhar olup maènÀsı müsemmÀya maôhar düşüp ãÿretiyle maènÀdan dÀ´imÀ 

èaşú tecellí vü temevvüc idüp ol temevvüc ãÿret-i maènÀnuñ rÿóı vü nefsi vü úalbi 
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olup ol temevvücle kevn úıyÀm u niôÀm u intiôÀm buldı. Eger èaşú temevvüci 

olmayaydı kevn-i cihÀn cemÀd-ı ãarf olup hergiz óayÀtdan vü óayÀt-ı óayvÀnÀtdan 

eåer olmayup bí-cÀn u mümkün ü bí-mekÀn u imkÀn olurdı.

Beyit: 

Aşú söylemeğe vü işitmeğe ãıàmaz. èAşú bir deryÀ-yı bí-pÀyÀndur. Dibi görinmez. 

Ya´ni zebÀn-ı nÀùıúa èÀlem-i èaşúı şerh u beyÀn idüp keyfiyyetinden (82 b) ve 

mÀhiyyetinden òaber viremez ve úuvvet-i sÀmièa istimÀè idüp hüviyyetin idrÀk 

idemez. ZírÀ èaşú bir deryÀdur ki hergiz anuñ kÀr u nihÀyeti yoúdur ve èayÀna gelüp 

ÀşkÀr olmaz. 

Beyit: 

ŞÀd ol ey bizüm òoş sevdÀlı èaşúımız ey bizim cümle èilletlerimizüñ ùabíbi. Ya´ni 

bizim sevdÀsı òoş èaşúımız. ŞÀd ol ki senüñ bu òoş sevdÀn bizi iki cihÀnuñ 

àavàasından fÀrià ü azÀd eyledi ve cümle ãÿrí vü maèneví olan èilletlerimiz ve bÀùın

u zÀhir maraølarımıza ùabíb olup bizi bí-èillet u pÀk dÀnÀ-yı rumÿzı sırr-ı èaraf-nÀk114 

eyledi. 

Beyit: 

114 seni bilemedik 
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Ey bizüm sen èucbumuzuñ ve nÀmÿsumuzuñ devÀsısın. Ey sen bizüm EflÀùunumuz 

vü CÀlínÿsumuz ya´ni ey bizüm èucb u nÀmÿsumuza devÀ olup EflÀùun u CÀlínÿs-veş

óikmet-i İlÀhíde üstÀdımız olan èaşú dÀ´imÀ şÀd olur. 

Beyit: 

Topraú cism-i èaşúdan eflÀk üzere oldı. Daà raúãa geldi ve çÀpük oldı. Yaèni óÀkden 

murÀd cism-i evliyÀdur. Óaøret-i Muóammed ãallÀllahu èaleyhi ve sellem mièrÀca 

cism-i şerífleri ile èurÿc eyledi. Sidretü´l-müntehÀya irince vü óaøret-i İdrís 

èaleyhi’sselÀm feleğe cismiyle èurÿc eyledi. (83 a) Haøret-i İsÀ èaleyhi’sselÀm 

kezÀlik cismiyle felek-i åÀníye bir rivÀyetde ol daòí rÀbièa èurÿc eyledi ve evliyÀda 

daòí ol úudret óÀãıldur. Pes bunlaruñ ecsÀm-ı şerífleri ùopraúda idi. Çün èÀlem-i 

èaşúa úadem baãdılar. Maôhar-ı èayn-ı èaşú oldılar. Bunlaruñ cesedleri rÿó u 

úÀliblerini úalb eyleyüp keåÀfetlerin leùÀfete tebdíl eyledi. LÀ-cerem eflÀke èurÿc 

itmege úuvvet u liyÀúat óÀãıl eyleyüp cism-i òÀkíleri èaşú sebebiyle eflÀk üzre çıúup

maúÀm-ı èÀlíye irdiler. Ve èaşú tecellísinden kÿh-ı MÿsÀ raúãa gelüp çÀpÿk ü çÀlÀk 

oldı. Áòir tecellí-yi celÀle döymeyüp mundik u pÀre pÀre oldı.

Beyit: 

èÁşıúdan dívÀne-rek bir kimse yoúdur. èAúl anuñ sevdÀsından kör ü ãaàırdur. Yaèni 

èaşúa maôhar düşen èÀşıú dÀ´imÀ mest ü lÀ-yaèúıl u dívÀne ve bí-dildür ve èaşúuñ ve

èÀşıúuñ sevdÀsından èaúl u ehl-i èaúl kÀr u ãaàırdur. ZírÀ sevdÀ-yı èaşú derÿn-ı

èÀşıúda nÿr-ı dil miåÀl maófí ve pinhÀndur. Úaçan ki ehl-i deryÀ-yı nÿr derÿn-ı
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èÀşıúdan temevvüc ide. èÁşıú bir yirde úarÀr idemeyüp dívÀne-veş cÿş u òurÿşa

gelüp gÿne gÿne renge vü nevè-i libÀsa girer. Ehl-i èaúl anuñ ol óÀletin şÿriş u bí-

úarÀrlıàın görüp cunÿna óaml idüp dívÀne óükm eyler. (83 b) Ol sebebdendür ki 

èÀşıúuñ sevdÀsı ehl-i èaúl óaúíúatinden gözi kör u bí-òaberdür. Õevú-i derÿnundan 

bí-idrÀk u bí-semè u bí-baãardur. 

Beyit:115 

Ve eger úanla ùolmış şehíd ola sen anı yuma. Yaèni ol èÀşıú òaùÀ vü ãevÀb her ne ki 

söylerse sen aña òaùÀ söyledi dime. ZírÀ anuñ luùfı kendiden ve kendi iòtiyÀrından 

degildür. Belki àalebe-i èaşú anda vücÿddan eåer úomayup bi’l-külliye maóv u ùams  

idüp nÀùıú u óÀkim kendi olmışdur. äudÿr iden úavl u fièl muùlaú èaşkuñdur. Sen anı

èaúluña úıyÀã idüp bu dívÀne ancaú küfr söyler ve òaùÀ söyler. DívÀne-kÀre vü 

gümÀne düşme ve anuñ maèşÿúıyla kendi mÀbeyninde olan bÀzÀrından bí-òaber olup 

aóvÀline münkir gelüp iètirÀø u raómet-i Óaúúdan ièrÀø itme. èÁşıúlar şehídu’llahdur. 

Pür-òÿn-ı şehíd olduúlarında anları sÀ´ir nÀsuñ mevtÀsına úıyÀs idüp cismleri yuma 

ki şehíde taàsíl u tekfín lÀzım degildür. 

Beyit: 

Úan şehídlere ãudan ulı-rekdür. Bu òatÀ yüz ãevÀbdan ulı-rekdür. Yaèni şehíd anuñ 

kendi úanları ãudan ulıdur. Ve mezÀrları içre ol úÀn anlara gülistÀn u lÀle-i 

 
115 Beytin hemen akabinde sah kaydı düşülmüştür.  “Ve eger òaùÀ söyleyesin aña òaùÀ idicidür dime” 
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nuèmÀndur. Ve rÿz-ı óaşrde ol úan anlara yüz aúlıàı ve beñiz úızıllıàı ve óüccet     

(84 a) u bürhÀndur. Ve óadíå-i şerífde vardur ki: 

116

Yaèní taóúíú-i şehídlerüñ cÀnları yeşil úuşlar içindedür. Cennet içre ne dilerlerse 

seyrÀn ider. Bunlar úılıcdan şehíd olanlardur. AmmÀ muóabbetullah şehídleri 

cÀnlarıyla vü cesedleriyle ol yeşil úuşlaruñ úursÀàına girüp istedikleri yirlere cinÀn 

içre ùayerÀn u cevelÀn eyler. TÀ rÿz-ı óaşr olunca ve evliyÀ-ı kümmelín buyururlar ki: 

Ol yeşil úuşlar ãÿretinde olan èÀşıúlaruñ ve èÀriflerüñ vücÿd-ı müktesibleridür ki bu 

èÀlemde kesb idüp óÀãıl itmişlerdi. Bundan intiúÀl itdikde rÿóları ol úuş şeklinde olan 

cesede dÀòil olup anda maófÿô olur. ÚıyÀmet gününe dek cinÀnuñ bÀà u rÀàında

èuyÿn-ı enhÀr u şecer-i ÙÿbÀnuñ ièøÀnında gÀh úonup gÀh uçup seyr u cevelÀnda 

olur. Ve bu óadíå-i nebeviyye vü delÀ´il-i maèneviyye gelmişdür ki óaúíúat-ı

meèÀddan òaberler virüp taóúíúler itmişlerdür. AmmÀ bu muòtaãarda õikri mümkün 

degildür. Pes sÀlik-i èÀrif u èÀşıú-ı muóaúúika lÀyıú budur ki fırãat elde iken kendü 

meèÀd u mercièini delÀ´ille ve hüccet u bürhÀnla èilme’l-yaúín bilmege úanÀèat 

itmeyüp cehd (84 b) idüp èayne’l-yaúín u óaúúa’l-yaúín görüp müşÀhede itmege 

ölmezden evvel ölüp ol maúÀma vÀãıl olmaàa saèy u himmet eyleye. TÀ yaúíni 

dürüst u müstaúím olup bir úıl miúdÀrı taóúíúde tefÀvüt olmaya. Niteki Óaøret-i èÁlí 

keremallahu vechehu buyururlar ki: 

117

116 
117 Perde kalksa da yakînim artmazdı.( Hazreti Ali’nin Sözü) 
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Yaèni dünyÀyla aòiretüñ mÀbeyninde perdeler açulursa benim yaúínim ziyÀde olmaz. 

Öyle olsa óaøret-i imÀmèÁlínüñ keremallahu vechehu naôar u  şuhÿdundan maúÀm-ı

Àòiret ü èÀlem-i maènÀ bir ùurfetü’l-èayn àÀyib u pinhÀn degildi. Ol sebebden nÿrÀní 

ve ôulmÀní óicÀblar çeşm-i yaúínlerine óÀ´il u mÀniè olmadı. Pes bu mertebe-i yaúíne 

ùÀlib olan sÀlik gerekdür ki derd-i èaşúı hem-rÀh idinüp şarù-ı èubÿdiyyeti yerine 

getürüp sırr-ı Rubÿbiyetden agÀh olup ölmezden evvel ölüp şehíd-i èaşú ü kuşte-i 

maèşÿú ola. Böyle şehíd-i èaşúuñ óaùÀsı Óaúú úatında yüz sevÀbdan maúbÿl u aèlÀ 

mertebeden muèteberdür. 

Beyit: 

Sen bir òorluàa èaşúdan úaçıcısın. Sen bir nÀmdan àayrı èaşúdan ne bilürsin. Yaèni 

sen henüz èÀr u nÀmÿs fikrinden òalÀã olup èaşúa teslím olmadın. èAşúuñ pür

òorluàına doymayup dÀ´imÀ úaçmaú üzeresin. èAşúdan sen ancaú bir nÀm işitmişsin. 

èAşú ne idügin ne bilürsin. TÀ pençe-i şíre düşmüş şír-i èaşúuñ pençe-i taãarrufunda 

maókÿm (85 a)u maúhÿr u musaòòar olmayasın. Belki óaúíúat-i èaşúdan bí-òabersin. 

Beyit: 

èAşú evvelden niçün úan dökici ola. TÀ úaca her ki ùaşraya mensÿbdur. Yaèni èaşúun

ibtidÀsı úan dökücilikdür ve cellÀdlıúdur. TÀ ki lÀyıú olmayup ùaşradan olan kimseler 

úorúsun ve úaçsun içün zírÀ èaşú maèşÿúa vÀãıl idici bir ùaríú-i müstaúímdür. Her ki 

bí-ser ü sÀmÀn cÀn atup bí-bÀk u feraó-nÀk ol rÀha èubÿr eyledi. Evvel úademde 
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dünyeví vü uòreví cümle murÀdÀtına mülÀúÀt olur. Andan maènÀ èÀlemi yüz 

gösterüp aãl-ı maúãÿduna idügin idrÀk eyleyüp cümle murÀdÀtdan müstaàní olup el 

çeker maúÀm-ı müntehíye saèy eyler. Pes ùaríú-i èaşúuñ egerçi evvelí maòÿf u òÿnı

görinür. AmmÀ dÀòil olunduàı an Óaøret-i Òalíle Àteş gülistÀn olduàı gibi saña da 

èaşú ãıfÀt-ı cemÀlle tecellí eyleyüp tesellí eyler. Ol maóalde dirsin ki n’olaydı bundan 

evvel geçen èömrümi daòí bunda ãarf idüp bu saèÀdetlere daòi evvelce irişeydim. 

Bilemedim deyu nice peşímÀn olursın. ZírÀ bir teşne ki FırÀta taúãírÀt idüp baèd 

zamÀn irişse elbette ol cehl ile itdügi taúsírÀta nedÀmet çekmese olmaz. Pes èaşú ki

óayÀt-ı dil ü cÀn u saèÀdet-i cÀvidÀnídür. Rÿó-ı inãÀní aña teşne vü müşùÀúdur. LÀkin 

ùabíèat-ı (85 b) beşeriyye anı maócÿb eyleyüp àaflet-i nisyÀna düşürüp mehcÿr 

eylemişdür. Çün èinÀyet-i äamedí irüp rÿó òºÀb-ı àafletden baş úaldırup èaşúa irişse 

ol zamÀn maèlÿm idiser ki cehl sebebiyle ne saèÀdetden mehcÿr u ne devletden dÿr 

imiş fevt olan èömrine istiàfÀr idüp şeb u rÿz şevú u sÿrda olur. AmmÀ anlar ki òºÀb-

ı àaflete ziyÀde düşüp rÿóları bu èÀlemde fırãat bulmayup agÀh olmamış ola. Anlar 

bu èÀlemde aèmÀ gidüp ol èÀleme aèmÀ vÀãıl iriserler. Fevt-i fırãat u iftirÀú-ı

vuãlatdan nÀr-ı ceóíme ve èaõÀb-ı elíme düşüp her gÀh dirler ki İlÀhí bize dünyÀda 

bunca ÀlÀt vü bu deñlü úuvvet-i idrÀkÀt iósÀn itdüñ. AmmÀ úıymetin bilmeyüp nÀ-

maóÀl yirlere òarc idüp nefsimiz ùaleb eyledügi cehl ü èamÀde úıldıú. N’ola bir kez 

daòí èinÀyet idüp yine bizi ol èÀleme gönderseñ tÀ varup az zamÀnuñ içinde èamel-i 

ãÀlió idüp taóãíl-i èaşú ideydük. TÀ anuñ sebebiyle óaøretüñe vÀãıl olmaàa liyÀúat 

bulayduú deyu èöõürler ideler. èÖõürler fÀ´ide itmeyüp cevÀb gele. Óaøretden bunca 

zamÀndan berü èÀlem-i kevn-i fesÀdda iken sÀkin olup nice úÀmrÀnlıúlar itdiñüz. Híç 

bir gün benden cÀnibe teveccüh idüp taøarruè vü niyÀz itmediñüz. Sizüñ aãluñıza 

beddür. Girü ol èÀleme varsañuz yine hevÀ-yı nefsüñüze tÀbiè olup beni unutmañÿz 

muúarrerdür. Sizüñ mekÀnıñıza hemÀn ceóímdür diyüp (86 a) cevÀbı tamÀm idüp 

mÀlike emr eyler ki ebvÀb-ı ceóími bend eyle. Bunları bir daòí söyletme ki èöõürleri 

bí-fÀ´ide vü bí-maènÀdur. Pes imdi èömr fırãatı elde iken bÀúí úala. Nicesin 
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mücÀhedeye vü èaşúa ãarf itmek üzere olunmasa himmet ü diúúat itmekden àÀfil 

olunmaya. 

Beyit: 

èAşkuñ yüz nÀzı vü tekebbürliği vardur. èAşú yüz nÀz ile gelür ele. Yaèni èaşú

àÀyetle èazíz u nÀzenín u şÀh mekÀn u mekíndür. Yüz nÀzı vü kibriyÀsı vardur. Ve 

cevher kim bÀb-ı maúãÿd-ı ÿlÿ’l-el-bÀbdur. Yüz nÀzı ile ve dil ü cÀnuñ cÀvidÀnlıàı

anuñladur.Anuñ àayrıyla degildür. 

Beyit: 

Úaçan irişürler ki bu úorúucılar èaşúuñ eùrÀfına ki göği yer düzer. èAşúuñ derdi yaèni 

èaşú bülend himmet ü lÀubÀlí cÀn u cihÀndan geçmiş èÀşıúlara mensÿbdur. Bu òavf u 

recÀ vü úabø u basù esíri olan òar-mekesler èaşúuñ eùrÀfın devr itmege irişürler. ZírÀ 

yedi gök ehl-i èaşúuñ ayaàı altında yedi yir gibidür. Herkes gökleri ayaú altına alup 

èarş-ı RaómÀna ve òabÀb-ı sulùÀna dest-i resmi bulur. 

Beyit: 

Sen úorúutma beni dilenmekden (86 b) ki ben iñleyici ãusızın kendi úanıma yaèni 

èaşúuñ ãıfatı òunılıú ve tekebbürlükdür ve èÀşıú keşlikdür. Beni anuñ depelenmişden 

úorúutma ki ben èaşúuñ nice şÀd u nice sürÿr idügin bilmişim ve añlamışımdur. Ve 
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benim depelenmemde ne ãafÀ vü óayÀt-ı cÀvidÀní ve ne saèÀdet-i SubóÀní ve kÀmrÀní 

olduàın müşÀhede itmişimdür. Anuñçün ben kendi úanıma teşne-i zÀrım. TÀ bir cÀn 

virüp yüz biñ cÀn óÀãıl idem. 

Beyit: 

èÁşıúım ben ve depelenmişim ve lÀnuñ úurbÀnıyım. Benim cÀnım belÀ ùablınuñ

nevbet-gÀhídür. Yaèni èÀşıú-ı óaúíúíyem ve èaşúuñ müstehlikíyem ve tír-i lÀ ile 

úurbÀnem ki şemşír-i lÀ-vücÿdum. MÀsivÀsına úatl idüp dükeli vücÿdım èaşúa

úurbÀn eyleyüp illÀ ile zinde vü èaşúla åÀbit ü úÀ´im u feròunde oldım. Ol 

sebebdendür ki benim cÀnım belÀ-yı èaşúuñ ùablınuñ nevbet-gÀhı olmışdur ki cemíè 

èÀşıúlaruñ nevbeti benüm cÀnımdan urılur ve belÀ-yı èaşúa ãalÀ idüp õerre-i èuşşÀúa 

ve evtÀd u aúùÀb-ı enfüs-i afÀúa server-i sulùÀn oldum ve èilm-i ledünn-i semÀvÀt-ı

ervÀóa firÀz idüp ser èasker-i evliyÀ-i kirÀm ve ser òalúa-i aãfiyÀ-i meşÀyiò-i èiôÀm 

oldum. 

Beyit: 

Sen ùökmiş bu demüñ lÀyıúı degilsün. Şekerde muúÀrin degilsin. Egerçi úamışsın

yaèni derd-i èaşúdan (87 a) vü germiyyet vü óarÀret nÀr-ı èaşúından bí-òaber u 

àÀfilsin. Bu deme lÀyıú u bu nefesden behre-mend u fÀyiú degilsin. ZírÀ ãÿret-i 

insÀnda olup èaşúa muúÀrin ve mu´telif olmayan şol úamışa beñzer ki şekere mensÿb 

olmaya. Egerçi ol ãÿretÀ insÀn görinür ammÀ maènÀda aósen-i taúvímden òÀricdür ve 

óayvÀnÀtdan bed-terdür. Ol sebebden ki insÀnuñ kerÀmeti ãÿret-i Óaúúda kÀ´im u 
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dÀ´im olması ve esmÀ vü ãıfÀt-ı ÒudÀya maôhar u Àlet olması vÀãıta-i èaşú iledür. 

Öyle olsa ehl-i èaşúuñ sÀ´ir insÀndan farúı ve tefÀvüti şekeri ile şekersiz úaãíb-i teberi 

ve tefÀvütidür. Egerçi yaban úamışın Àteşe yaúmaú içün ve dívÀòÀne içün ve baèøı

levÀzım içün òiõmetlenürler. Líkin leb-i maèşÿúa vÀãıl olmaàa ve zerrin kÀseler içre 

naôar-ı şÀha irmege ney-i şekerden ve şekerden àayrısı lÀyıú u maúbÿl degildür. İmdi 

cehd idüp nÀy-ı vücÿdı şeker-i èaşúla pür eyleyüp vuúÿd-ı nÀr olmaúdan òalÀã olmaú 

vü necÀt bulmaú gerekdür. 

Beyit: 

Úatraú oldı benim baàım senüñ naãíóatuñdan èaşúı añlamadı. Senüñ dÀnişmendüñ 

yaèni èaşú beni şeş cihetimden öyle muókem bend idüp baàladıàı hergiz nÀãióüñ 

naãíóatın anuñ bir tÀrın ve bir èuúdesin óÀll itmege úudreti ve ùÀúati olmaz. Niteki 

Óaøret-i ÒudÀvendigÀr úaddesena’llÀhu (87 b) be-sırrıhu’l-èazíz Óaøret-i Şems-i 

Tebrízí úaddesena’llÀhu be-sırrıhı’l-èazíz mülÀúÀt olduúlarında nefeòÀt-ı nesímÀt-ı

İlÀhí vü ceõebÀt-ı àalebÀt-ı èaşú-ı nÀ-mütenÀhí deryÀ-yı õÀtlarından temevvüc idüp 

şuríş u àavàaları gün gibi èÀlemde meşhÿr vü cemíè èÀfÀúı pür-nÿr eyledi. Ol eånÀda 

baèøı mevÀlíden vü meşÀyiòden kimseler óaøret-i sulùÀna naãíóat yüzünden söz 

söylemek istediler. Óaøret daòí her birinüñ fehmi ve sülÿk miúdÀrı óüsnle cevÀb 

buyurup cümlesin óaúíúatle ilzÀm eyledi. Baèøısı ehl-i insÀf olup cevÀb-ı şeríflerin 

úabÿl idüp óaøret-i ÓudÀvendigÀr ile hem-dem u hem-derd oldılar ve baèøılar inkÀr 

itmeyüp teslím olup itdükleri taèarruøa tevbe ve inÀbet itdiler. AmmÀ anlaruñ ki 

bünyÀdı bed ve aãılları Ebÿ Leheb-vÀr nÀr-ı óasedden idi ve òuffÀş-veş øiyÀ-ı nÿr-ı

óirmÀnda úalmışları anlaruñ óalleri muúteøasınca cevÀbdur kim benim bendüm sizüñ 

naãíóatüñizden muókem u úavídür. ZírÀ èÀlem-i èaşúı sizüñ bilicileriñüz ve sizüñ 

añlayıcılaruñ fehm u idrÀk idemez ki maúÀm-ı èaşú sizüñ añladuàuñuz degildür. 
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MaènÀ-ı Àòirdür. Niteki óükemÀ-yı müteúaddimín  ü èulemÀ-yı mütekellimínden 

baèøı ùÀife-i istidlÀl aúlı ile èÀlem-i èaşúdan baòs idüp dimişler: 

118

Yaèni èaşú bir cevher-i mücerred-i ferdÀnídür ki maócÿba naôar ile vücÿb-ı (88 a) 

ÀvÀz işitmekle artar ve şehvete cimÀè ile eksilür ve bir yirde daòí gelmişdür. 

119 Yaèni èaşú bir Àteşdür ki maóbÿbdan àayrısın

yakar. Maóv ider ve bir yirde daòí gelmişdür.

120 Yaèni èaşú èÀşıúı èÀlem-i beşeriyyetden 

çıúarup èÀlem-i óikmete ve èÀlem-i lÀhÿta irişdiricidür. Pes bu cümle ki õikr olundı.

èAşúuñ ãÿretÀ baèøı ãıfÀtıyla vü vaãfla istidlÀl idüp bildiler. Líkin óaúíúat-i èaşú u

õÀt-ı èaşú ne idügin anlar bilmişlerdür ki sülÿk u faúrle vü ifnÀ-yı vücÿd ile vü derd-i 

èaşúa düşüp rüsÿm-ı muømaóil olmaú ile bir maúÀma vü bir mertebeye irişürler ki 

semender-vÀr Àteş-i èaşú-ı èayní olup ùabíèatları ùabíèat-ı èaşú olup cümle evãÀf-ı

ãÿríden müstaàní olur. ÕÀtları muùlaú-ı õÀt-ı èaşú u cevher-i èaşú olur. 

Beyit: 

Ol ùaraf ki èaşú derd artururdı. Ebÿ Óanífe vü ŞÀfíè Raêıyallahu anhumÀ andan ders 

eylemedi. Yaèni kevnle mekÀnda herşeyi ki eger maósÿsdur. èÁlem-i nÀsÿtda vü 

eger maèúÿldur. èÁlem-i melekÿtda mevcÿd olup èilm-i Óaúúda mÀhiyyeti sebúat 

 
118 Aşk, ferdânî mücerred bir cevherdir. Nazar ve semâ’ ile artar, şehvet ve cimâ’ ile azalır. (Sufi 
Sözü) 
119 Aşk sevgilinin dışındakileri yok eder. (Sufi Sözü) 
120 Aşık beşeri alemden İlâhî aleme doğru yönelmiştir. 
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itmişdür. Elbette anuñ bir ôÀhiri vü bir bÀùını vardur. Pes èaşúuñ (88 b) daòí bÀtını vü

ôÀhiri vardur. BÀùını óaúíúat u maèrifet u şuhÿd u óayret ôÀhiri şeríèat u ùaríúatdür. 

Pes Úur´Àn-ı èAôím ki KelÀm-ı Rabbü’l-erbÀb u netíce-i ümmü’l-kitÀbdur. èÁlem-i 

èaşúuñ ôÀhirine vü bÀùınına vü ãÿret-i maènÀsına şÀmildür. Pes Resÿl-i KibriyÀ 

èaleyhi efêalü’ã-ãalavÀtu ve’s-selÀm dÀrü’l-beúÀya vü maúÀm-ı Maómÿda rıólet 

itdüklerinden soñra ÒulefÀi’r-RÀşidín rıdvÀnallahu èaleyhim ecmaèín zamÀnı irişüp

KemÀ hüve óaúúahu121 anlarda dín-i İslÀma vü şeríèat-ı resÿl-i enÀma revnaú u 

behcet u úuvvet u heybet virüp tÀ èulemÀ-i aãóÀb-ı kibÀrdan vü fuøelÀ-i aóbÀb-ı

resÿl-i óaøret-i CabbÀrdan nice sulùÀnlar ictihÀdlar idüp maèÀní-i daúÀyıú-ı Kur´Ànı

tefsír u mebÀní-i ôevÀhir-i FurúÀnı naãã-ı berÀhín-i Muóammedí ile teşríó u tenvír 

eyleyüp ÀyÀt-ı şerífe vü eóadíå-i laùífenüñ óaúÀyıúına vü àarÀyib-i daúÀyıúına õevú-i 

óaúíúatle dÀyıú u cemíè mezÀyÀsında õevú-i óaúíúatle fÀyiú olup muókemÀt-ı emr u 

nehy u muóakkemÀt-ı vaèd u vaèíd vaøè-ı İlÀhí üzere tertíb u taèyín eyleyüp ãÿret-i 

aókÀmın kütb-i fıúh ü meşrÿèÀt içre øabt u beyÀn u maèÀrif-i meèÀní muóakkemÀù-ı

müteşÀbihin tevøíó u èayÀn idüp fürÿø-ı sünen-i vÀcibÀtın ve uãÿl-ı ùÀèat-ı èibÀdÀtın

emr-i Óaúú u úavl-i Nebeviyye vü ùaríúat-ı MuãùafÀya úıyÀm u tamÀm virüp cemíè 

ümmet-i Muóammed ü ol münher-i şerè-i muúíme vü ãırÀt-ı müstaúíme (89 a) sÀlik u 

mülÀzım-ı ùÀèat-ı mÀlik olup her mü´min istièdÀdını miúdÀrınca CenÀb-ı Óaúúa vuãÿl 

bulmaàa saèy u ictihÀd itmekde idi. Pes çünki e´imme-i müctehídin zamÀnı irdi. 

Óaøret-i İmÀm-ı AèôÀm Ebÿ Óanífe-i NuèmÀn u Óaøret-i ŞÀfiè vü İmÀm-ı MÀlik u 

Aómet-i Óanbel  rıdvÀnallahu èaleyhim ecmaèín ôuhÿra geldiler. èİlm-i Óaúúda ve 

ôÀhir bÀùın Kur´Ànda her biri ictihÀd idüp ictihÀdlarında õerrece òaùÀ itmeyüp KemÀ 

hüve Óaúúahu iãÀbet eyleyüp her biri ictihÀdı åemÀresinden bir meõheb taèyín 

eyleyüp ÀyÀt-ı kerímeye ve eóÀd-i şerífe taùbíú idüp ümmet-i Muóammedí içün 

meõÀhib-i erbaèa-ı nÿr-ı ÀftÀb-miåÀl ôÀhir u bÀhir itdiler. Dördünüñ daòí meÀl u 

netícesi bir olup şerièÀt-ı mübín u ãırÀù-ı metín üzere naãb itdiler ve meõÀhiblerinüñ 

 
121 Gerektiği gibi 
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uãÿl u fürÿèuñ emr-i ÒudÀ vü murÀd-ı resÿl-i muòtÀr üzere muókem u åÀbit eyleyüp 

ôevÀhir u bevÀùının şÀ´ibe-i èilelden ve òatÀ vü õilelden sÀlim u emín eyleyüp farú-ı

dÀlleden maófÿô u maãÿn u milel-i müferriúanuñ duòÿl u taèarruø u úaãdından 

èinÀyet-i óaøret-i Óaúú maórÿs u meknÿn eyledi. TÀ ki bu çÀr meõheb çÀr enhÀr-ı

cennet gibi mecmÿè-ı ehl-i imÀna óayÀt-ı cÀn u teşne-i èilm-i ledünle Àb u Óıør u 

şarÀb-ı èirfÀn oldı. Ve cümle òÀãã u èÀm hÀdí-i seyl-i RaómÀn (89 b) oldı. Pes  

e´imme-i meõÀhib bu üslÿb üzere òalú-ı èÀleme niôÀm u intiôÀm virüp taúvím-i 

ôÀhir-i şerèa muúayyed olup irşÀd-ı óaúÀyıúa vü taèlím-i èilm-i esmÀya vü èÀlem-i 

èaşú u şevú u şuhÿd u òayrete vü maóv-ı ùams u fenÀ vü fenÀ ü’l-fenÀya maôhar 

düşmeyüp mertebe-i ebdÀliyetden  ve irşÀd-ı àayb-ı hüviyyetden ve tecelliyÀt-ı õÀt u 

ãıfÀtdan maócÿb olup keşf-i óicÀbÀt-ı sübóÀt-ı vech-i SubóÀní baãíret-i èÀşıúlarından 

mestÿr u rÀyet-i Rabbí 122 maènÀsınuñ müşÀhede-i díde-i 

óayretleri mekşÿf u muócetleri èaşú u şevú ile mecrÿú u maórÿr olmamışlardı.

Muùlaú-ı niôÀm-ı èÀlem ãÿret-i intiôÀm-ı ôÀhir-i şeríèat u ùaríúat içün mebèÿå u 

me´mÿr olmışlar idi rıdvÀnallahu èaleyhim ecmaèín. AmmÀ èulemÀ-ı rasiòín u 

óukemÀ-ı ehl-i yaúínden baèøı selÀùíñ ãÿret u maènÀ FurúÀn-ı Mübínüñ ve Úur´Àn-ı

èAôímüñ esrÀr u óakÀyıúına ve te´víl u büùÿn-ı åÀliå u rÀbiè u òamís u sÀdis u 

sÀbièaya maôhar düşüp úuyÿd-ı èÀlemden bi’l-külliye tereddüd idüp deryÀ-yı èaşúa

vü maúam-ı lÀhÿta vÀãıl olup sırr-ı eóadiyyetle úÀ´im oldılar. Anlaruñ óaúúında

cümleden bu óadíå-i şeríf buyurulmışdur: Kale’n Nebiyyi èaleyhi’s-selÀm                                       

123 Yaèni  taóúíú-i 

Kur´Ànuñ içinde gizli hey´etde nesneler vardur ki anı bilmez. İllallaha mensÿb olan 

èulemÀ ki èÀlem-i RabbÀní (90 a) anlar ve bu èÀlemde anlar nefeóÀt-ı İlÀhílerdür ki 

şeríèat-ı ùaríúatı kemÀkÀn  øabt idüp sülÿk-ı èirfÀnla vü şuhÿd-ı dil u cÀn ile óaúíúate 

 
122 Güzel bir surette 
123 Kur’an’da gizli durumlar vardır. Bunları ancak “ülemâ-i billah” olanlar bilir. 
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vü maèrifete yetişüp dest-i Óaúúdan ol şarÀbı nÿş itdiler ki : Kale’n-Nebiyyi 

èaleyhi’s-selÀm : 

124

Yaèni Allah-ı TeèÀlÀnuñ bir şarÀbı vardur ki dostlar içün óaøırlamışdur. Úaçan 

içseler şevúe gelürler. Úaçan şevúe gelseler tarÀba vü sürÿra gelürler. Úaçan sürÿra 

gelseler ùaşarlar. Úaçan ùaşsalar óayrete irerler. TÀ ki Óaúúa vÀãıl u muttaãıl olup 

kendilerde vücÿddan eåer úalmayup yoú olup Óaúúla vÀre olurlar. Óaúúla kendi 

mÀbeynlerinde farú u Óaúúdan àayrı vücÿd-ı muùlaú úalmaz. İmdi anlardur ki èaşú-ı

İlÀh anlarda vücÿd-ı èÀriyyeti úomayup cümle yaúup ifnÀ idüp õÀt-ı èaşú olup Óayy u 

BÀúí vü şarÀb-ı maèşÿúa sÀúí oldılar. Anlar cÀnibinden úaçan ki èaşú-ı derd artup 

mürşid-i èaşú anlaruñ renc u úalblerin tenzíye iderlerdi. Ol ùarafdan ve ol èÀlem-i 

èaşú u èÀşıú u maèşÿúdan Ebÿ Óanífe vü ŞÀfiè ders u beyÀn u taúrír-i merÀtib-i 

evliyÀ-i ehl-i èayÀn idüp şeríèata mensÿb olduúları gibi bunlarda irşÀd-ı (90 b) 

óaúÀyıú-ı maèneviyye mensÿblarıdur. Ve bunlar ki evliyÀ-ı kümmelín u aãfiyÀ-ı

mükemmelíndür iki cihÀnuñ aóvÀlinden ve on sekiz biñ èÀlemüñ eùvÀrından el çeküp 

èaşúla maèşÿúdan àayrıdan naôarların yumup müstaàraú-ı baór-ı óayret u müstehlek 

àayb-ı hüviyyet olup ebedí ÕÀt’ullahda 125 olan kemÀ 

kÀn olup beúÀ-yı lemyezele irişmişlerdür. Ve anlaruñ nefs-i nÀùıúalarından ôuhÿr 

iden vÀridÀt-ı ilhÀmÀt-ı àaybiyye vü keşf u kerÀmÀt-ı èayniyye vü cemíè deúÀyıú-ı

maènevíyye cümle nefs-i RaómÀndan ve õÀt-ı SübóÀndan nÀzil olup beyÀn u èayÀna 

 
124 Şüphesiz Allah’ın Evliyaları için hazırladığı bir şarab vardır. Onu içtikleri zaman sarhoş olurlar. 
125 Allah vardı ve başka bir şey yoktu. 
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gelür ve bunlardan ãÀdır olan maèÀní-i ledünníden Ebÿ Óanífe vü ŞÀfiè Óaøretleri 

ders dimemişlerdür. Egerçi 126 óasbince bu èilm-i 

bÀùından anlar daòí netíce maèÀní-i àaríbe .................-ı èacíbe idrÀk idüp keşf ü

óaúÀyıú-ı ledünníye itmişlerdür. Líkin libÀs-ı el-fÀôa getürüp  ol tecelliyÀtdan taèlím 

u tedrís u beyÀn u müşÀhedÀt-ı nefís itmemişlerdür. äadrları nizÀm-ı èÀlem olmaàın

bu daúíúa-ı èaşúa ùolaşup mariø derd-i èaşú olup ceõbe-i-İlÀhíden ve esrÀr-ı

vaódetden òaber virmemişler. 

Beyit: 

èAşúuñ şeróini eger ben devÀm üzere söyleyim yüz úıyÀmet gice ve bu tamÀm 

olmaya. Yaèni èaşúuñ şeróine óadd u àÀyet u Àòir u nihÀyet yoúdur. (91 a) Ve anuñ 

şeró u beyÀnına aàÀz eylesem èömr-i dünyÀ Àòir olup nice yüz úıyÀmet gelüp geçüp 

ve her bir úıyÀmetden bir úıyÀmete daòí irince nice yüz biñ yıllar geçüp haşr u neşr-i 

tamÀm olup yevmü’l-óisÀb-ı Àòire irişüp defter-i aèmÀl u kütüb-i efèÀl u aúvÀl derilüp 

ve òatm olup her mevcÿd aãlına rÀciè olup her şey nihÀyetine irişse lÀkin şeró-i 

èaşúuñ yüz faãlında bir faãlı beyÀna gelüp temÀma irmeye. 

127

Eger deñizler mürekkeb olup ve cümle eşcÀr úalem olsa kelíme-i èaşúuñ yüz biñ 

evãÀfından birini zebÀn-ı nÀùıúa beyÀna getürmeye. 

 

126 Zâhir bâtının işâretidir. (Sufi Sözü) 
127 De ki: "Rabbimin sözleri(ni yazmak) için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce 
deniz tükenir." Yardım için bir o kadarını daha getirsek (yine yetmez). (Kehf, 109) 
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Beyit: 

Andan ki úıyÀmet tÀriòine óadd vardur. Óadd úandedür? Ol yirde ki Óaúú TeèÀlÀnuñ 

vaãfıdur. Yaèní úıyÀmet maódÿd u mevèÿd u óadd u àÀyeti maèlÿm u meşhÿrdur. 

AmmÀ èaşú-ı eóadiyyet nÀ-maódÿd u nÀ-mütenÀhídür ve vaãf-ı Eóad úadímdür. Ol 

yirde ki vaãf-ı ÓudÀ úadím ola. Anda ne óadd u ne nihÀyet u ne ibtidÀ-ı àÀyet olur. 

Beyit: 

Bunı işitdüñ úıl-be-úıl ki úulaà olsın. Áb-ı óayÀtdur. İçdüñ nÿş olsın. Yaèni bu  

kelÀm-ı RabbÀníyi ve bu nuùú-ı (91 b) RaómÀníye çün istimÀè itdün. Her bir úıluñ ve 

her bir õerre cismüñ birer úulaà olup cemíè vücÿduñ bu kelímÀt-ı ÀsmÀníye istimÀè 

itsün ve bu Àb-ı óayÀt-ı maèÀníyi nÿş itdün. İki èÀlemde rÿóuñ ve úalbüñ óayy u bÀúí 

olsun. 

Beyit: 

Áb-ı óayvÀn oúı bunı söz oúuma. Eski óarfüñ teni içre bu yekí cÀn gör. Yaèni bu 

nuùú-ı İlÀhí óayÀt-ı cÀn u àıdÀ-yı dil-i evliyÀ-ı sÀóib-i èirfÀndur. Sen buña kelÀm 

dime. Áb-ı óayÀt-ı RabbÀní di. Áb-ı óayvÀne bu köhne vü úadím óurÿfuñ içinde bu 

maèÀní-i esrÀr-ı ceberÿtı yekí vü tÀze görüp sırr-ı nefes-i RaómÀn müşÀhede idüp 

kendi rÿó u úalbüñe iøÀfet eyle. Çün nefs-i RaómÀn u maèÀní-iiii esrÀr-ı te´víl-i Úur´Àn 



238

saña rÿó u cÀn-ı pür fütÿó ola. Ol zamÀn mevt u fenÀdan bi´l-külliye necÀt bulup 

viãÀl-i cÀnÀnla şÀd u óürrem u enís-i ÒudÀ-yı zü’l-kirÀm olup rubÿbiyyetden ve 

èubÿdiyyetden òalÀs olursın.

Beyit: 

Bu ne èilm-i nücÿmdur. Bu ne èilm-i remldür ve ne düşdür. İlla Óaúúuñ vaóy-ı

Kerímidür. Ve ãevÀbu’llah-ı aèlamdur. Yaèni muùlaú èilm-i Óaúúdan ve esrÀr-ı

ledünden levó-i maófÿz úalb-i óaúíúate nÀzil olmış maèÀní bir àaybiyyedür ki semè-i 

Óaúúla işidüp lisÀn-ı (92 a) Óaúúla oúumayınca bu maèÀnínüñ óaúíúatine ma-Óaúúla 

oúumayınca bu maèÀnínüñ óaúíúatine maùlaè olmaú mümkün degildür. İmdi cidd ü 

cehd idüp tevfíú-i Óaúúa refíú olup Àlet-i Óaúú olmaàa saèy itmek gerek ve’s-selÀm. 

Temmel kitÀb bi èavni’llÀhu’l-mülki’l-èazízü’l-vehhÀb. Fi’l yevmi’t-tÀsièmin 

rabíèu’l-Àòir bí senetü sebèÀ ve òamsín ve mie ve elf.128 

128 Melik, Aziz ve Vehhab olan Allah’ın yardımıyla,1157 yılında Rebiulevvel ayının dokuzuncu günü 
kitap tamam oldu. 
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