
ATATÜ RK ÜNİVERSİTESİ 
Fen-Edebiyat Fakültesi 

Yayınlan

Şeyh Gâlib

ŞERHİ 

CEZÎRE-Î MESNET

Hazırlayan
Yrd.Doç.Dr.Turgut KARABEY 

Yrd.Doç.Dr.Mehmet VANLIOĞLU Yrd.Doç.Dr.Mehmet ATALAY

ERZURUM 1996





ÖNSÖZ I
BİBLİYOGRAFYA ve KISALTMALAR IV

B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M

ŞEYHGâLİB 1-10
Hayatı 1
Edebi Kişiliği 4
Eserleri 5

1- Divan 5
2- Hüsn ü Aşk 6
3- Sohbetü’s-Sâfivye 8
4- Şu'aıâ-ja Tezkire-i Mevleviyye 8
5- Şerh-i Cezîre-i Mesnevi 9

İ K İ N C İ  B Ö L Ü M

ŞERH-İ CEZÎRE-Î MESNEVİ 11-226
Der-beyân-ı hâl-i tâlibân ki ez-'ilm-i ilâhî 

be-'âlem-i sun' üftâde-end ve ber-muk- 
tezâ-yı "hubbü'l-vatan mine'l-îmân"
vatan-ı asli-yi hod-râ yâd mî-konend 12

Der-kusûr-ı fehm-i müstemi'ân 35
Der-kemâl-i zât-ı Hudâvendigâr 49
Der-nasîhat-ı münkirân 57
Der-kıyâs-ı nâkısân bâ-kâmilân 62
Der-beyân-ı zât-ı pâk-ı 'ârifân 68
Der-beyân-ı taksîm-i merâtib-i evliya 72
Der-beyân-ı ittihâd-ı evliyâ 76
Der-etvâr-ı menâzil-i halk 85

İ Ç İ N D E K İ L E R



Der-tergîb-i taleb-i ma'rifetu'llâh 89
Der-beyân-ı himmet-i ehl-i taleb ®
Nehy-i sûret ü emr-i ma'nâ 99
Der-ievbe-kârî 104
Fazîlel-i girye vü zârî 108
Der-beyân-ı kesb ü mücâhede 111
Der-beyân-ı ân ki cûyende, yâbende-est 116 
Der-beyân-ı ân ki tâlib-râ her-âyîne ez-pîr

nâ-guzîr-est 124
Der-beyân-ı fevâyid-i sohbet-i raerdân-ı Hudâ 127
Nehy-i sohbet-i müdde'iyân ü hod-perestân 132
Der-la’rîf-i zât-ı pir 136 
Der-istikâmet-i tâlibân ve edeb-i hıdmet-i pîrân 141
Der-nehy-i imtihân-kerden-i mürid, şeyh-râ 154
Der-men‘-i sû'-i zann 157
Der-zikr-i ta'n-ı münkirân. şeyh-râ 160
Zikr-i hûbl-râ ki zişt-esL âhireş 171
Der-beyân-ı lerk-i her k'ü fânî'st 174
Der-beyân-ı lerk-i dünyâ 176
Der-beyân-ı i'evâyid-i nîsü 185
Der-levekküî 188
Der-beyân-ı riyâzet ü gürisnegî 192
Der-beyân-ı 'aşk u mesü 202

FİHRİST 227
İNDEKS 239
SÖZLÜK 248
FOTOKOPİLER 258



ÖNSÖZ

Bu çalışma, son büyük divan şairi olan Şeyh Gâlib'in 
mensur eserlerinden Şerh-i Cezîre-i Mesneuînin, iki nüshaya 
dayanılarak hazırlanan karşılaştırmalı metninden ibarettir,

XVI. yüzyıl Mevlevi şairlerinden Vûsuf-ı Sîne-çâfc’ın. 
Mevlânâ (6.672/1273)’mn 26 000 beyit tutarındaki Mesne
visinden, aralarında anlam bütünlüğü olan 366 beyti seçe
rek, yine adını Mesneufdeki bir bejitten alıp Cezire-i Mesne- 
vi diye adlandırdığı bu eseri, özellikle Mevlevîler arasında çok 
beğenilmiş ve okunmuştur.

Yûsuf-ı Sîne-çâk, herhalde, o dönemlerde Mesnevi gibi 
hacimb bir eseri herkesin, özeDikleavamın elde etmesi, ya da 
satın alarak okuması, yahut böyle hacimli bir eseri sıradan 
okuyucuların sabırla okuyup bitirmesi güçlüğünü göz önüne 
alarak bu eseri kaleme almış; böylece MesnevTyi elde edip 
okuyama)?anlann, Cezîre-i MesnevTyi bulup okuyarak, yahut 
istinsah ederek Mevlânâ'nın bu dev eseri hakkında bilgi sa
hibi olmasına ve bu arada tasavvufun deryasına girmesine 
zemin hazırlamıştır.

Yuüsuf-ı Sîne-çâk'ın yaptığı bu seçme, Mesnevünin bir 
nevi hulâsası mahiyetindedir. Beğenilerek okunan bu hulâ
saya birçok şerhler yapılmıştır. Bu şerhlerin en önemlilerin
den biri, Türk Divan Edebiyatının son büyük şairi sayılan 
Şeyh Gâlib tarafından yapılandır. Gâlib 'in Şerh-i Cezîre-i 
Mesnevi adlı eseri, şimdiye kadar eski ve yeni harflerle basıl
mamış tır.

Biz bu eseri yayınlamakla. Eski Türk Edebiyatında ec
dadın şiir şerhederken takip ettiği metod hakkında, klasik 
edebiyata ilgi duyan günümüz okuyucusuna bilgi vermek; 
aynca Şeyh Gâlib gibi Türk Divan Edebiyatının yetiştirdiği 
büyük bir şairin nesrini, dolayısıyla bir Divan nesri örneğini 
sunarak günümüz edebiyatma katkıda bulunmak istedik.
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Bu çalışmada, Şerh-i Cezire-i Mesneuînin İstanbul Sü- 
leymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Bölümündeki 27 ve 183 
nolu yazma nüshalan karşılaştınirmştır. Bu iki nüshada an
lam, gramer ve vezin bakımından göze çarpan istinsah hata
ları da düzeltilerek dipnotlarda belirtilmiştir. Eserde, okun
duğu zaman görüleceği üzere, bol miktarda ayet ve hadis ikti
basları, tasavvuf büyüklerinin hikmeÜi sözleri; Arapça Farsça 
ve Türkçe şiirler ve ibareler mevcuttur. Bunların kime ait ol
dukları ve kaynaklan mümkün olduğu kadar tesbit edilmeye 
çalışılmıştır. Ayet ve hadislerin, Arapça ve Farsça şiir vâbare- 
lerin çevirileri de dipnotlarda verilmiştir.

Çalışmada, karşüaştınlan nüshaların varak numaralan 
parantez içerisinde ve bold İle yazılarak gösterilmiştir. Ayetle
rin yeri, sure ve ayet numarası araşma {/) işareti konarak ve
rilmiştir. Metinde geçen Arapça ve Farsça ibarelerde,gerekli 
görülen yerlerde hareke konmuştur. Metinde. Mesneviye alt 
olan beyitlerle diğer Arapça ve Farsça beyitler farklı şekilde 
gösterilmiş. Mesnevi beyitlerinin her iki mısraı a\Tiı satıra, 
diğerlerinin ise her mısraı ayrı bir satıra yazılmıştır. Konu 
başlıklan tamamen Farsça olmasına rağmen, göze hitap et
mesi gayesiyle Lâtin harfleriyle ve bold ile yazılarak verilmiştir. 
Şahıs ve eser isimleriyle Türkçe beyitler, italikle yazılmıştır.

Mesnevîden alınarak şerhedilen beyitlerdeki yazımdan 
kajmaklanan yanlışlıklar, eserin Nicholson tarafından yapı
lan neşriyle karşılaştırılarak düzeltme yoluna gidilmiş ve 
bunlar da dipnotlarda belirtilmiştir.

Bu çalışma, iki bölümden ibarettir. Birinci bölümde 
Şeyh Gâlib’in hayatı, edebî kişiliği ve eserleri; ikinci bölümde 
ise eserin karşılaştırmalı metni yer almaktadır. İncelemenin 
sonuna, Mesneuf den seçilerek şerhedilen beyitlerin kafiyele
rine göre alfabetik fihristi, karşılaştırma imkânı sağlamak 
amacıyla Nicholson neşrinde bulunan yeri, karma indeks ve 
sözlük İlâve edilmiştir.

Metinde geçen Arapça şiir ve ibarelerin okunmasında ve 
Türkçeye çe\Tilmesinde büyük yardımlannı gördüğümüz Yrd. 
Doç.Dr. Ömer Ünal'a şükranlanmızı sunarız.

Bu incelemede, gösterilen bütün dikkat ve ihtimama
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rağmen, gözümüzden kaçan bazı hata ve eksiklikler olabilir. 
OkujTJCuIardan. özellikle konuya ehil olanlar tarafından ya
pılacak olumlu tenkitler, gelecek baskılarda düzeltme yoluna 
gidilecektir. Bu çalışma ile kültür hâzinemize küçük bir kat
kıda bulunduğumuzu hissetmek, bizi bahtiyar edecektir.

1 Nisan 1996
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ŞEYHGÂLIB
(1757-3 Ocak 1799)

HayatL
Asıl adı Mehmed olan Şeyh Gâlib, 1171/1757 yılında 

İstanbul'da Yenikapı Mevlevlhanesi yakınındaki bir evde 
dünyaya geldi. Doğumuna, Dilâver Ağazade Vâhid Efendi 
(ö. 1172/1758) tarafından : eser-i'aşk veJJi;<â». : cezbe-
tu'llâh terkiplerinin tarih düşürüldüğü söylenir. Gâlib, bu ta
rihlerden ilkini, Z>iuan‘ındaki bir gazelin

Kim kadir 'ilâç eylemeğe hükm i kaderdir 
Târihi imiş Gâlib-i zânneser-i 'aşk 

makta beytinde kullanmıştır.
Babası, bazı vezirlerin divan kâtipliğini yapmış, Mevlevi 

ve Melâmîliğe bağlı, şiirden hoşlanan Mustafa Reşîd Efendi 
(ö. 1216/1801), annesi ise Emine Hanım(ö. 1209/1795)’dır.

Vakanûvis Nuri Efendiye göre, Gâlib’e M ehm ed  adı, 
Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Mehmed Efendi tarafından 
konmuştur. Şeyh, bir toplantı sırasında şairin babası Mus
tafa Reşîd Efendiye "Senin bir veledin dünyaya gelecek, adı
nı Mehmed koy" dediği için, çocuğa bu ad verilmiştir.

Gâlib'in dedesi Mehmed Efendi de bir Mevlevi dervişi 
idi. Şeyh Gâlib, Mevlevi bir şiir çevresindedoğdu ve yetişti. İlk 
tasavvuf kültürünü ve öğrenimini küçük yaşta babasından 
aldığını, Divan'mdaki müzej/yel bir gazelin

Pey-rev oldum ben de G âlib  uâlid-i zî-şânıma 
Kim du’â vü medhi hem fa rz  u hem elzemdir bize

Mustafâ nâm u İteşîd û mürşid ü ûstâd-ı küll 
Her nigâh-ı himmeti iksîr-i a'zamdır bize 

beyitlerinden ve Hüsn û Aşk'm  "Der zikr-i pîşvâ-yı hod" kıs- 
mmda zikredilen



Üftâde-i râh-ı ser-bûlendi 
Ya'ni pederim Reşld Efendi

Dil zaviyesinde münzevîdir 
Ser-bâz-ı muhibb-i Mevlevidir

Bu güm-rehin oldu dest-giri 
Öğretdi suhanda tarz-ı Piri

Doldurdu benim o merd-i meydân 
Himmetle derûnum âb-ı hayvan

Çün oldu cihân-ı 'aşk reh-ber 
Olmaz mı übüvveti mükerrer

Ney gibi beni o zât-ı vâlâ 
Feyz-i nefesiyle kıldı ihya

Hem oldu sebeb, hem etdi himmet 
Kıldım nice ehl-i hâle hıdmet^ 

beyitlerinden öğreniyoruz.
Esrâr Dede (ö. 1211/1796)'nin bildirdiğine göre Şeyh  

Gâlib, Farsça-Türkçe bir manzum lügat olan Tuhfe-i Şâhi- 
d fyi babasmdan okumuştur. Böylece babası, ilk eğitimle bir
likte oğluna, manevi feyiz ve terbiye devererek Mevlevilikte ilk 
yol gösterici olmuştur. Gâlib düzenli bir medrese eğitimi gör
memiştir. Yetişmesinde devrin ileri gelenleri ile Galata Mevle- 
vihanesi şeyhlerirûn büyük katkıları olmuştur. Arapça hocası 
Hamdi Efendi (ö. 1217/1802), Farsça hocası Süleym an  
Neş'etiö. 1222/1807) ve 1194/1780 yılında Galata Mevlevi- 
hanesi şeyhi olan Hüseyin Efendinin  derslerine iştirak et
miştir. Devrinde şairlere verdiği mahlasnameleriyle de tanı
nan Hoca Neş'et genç yaşta şiir yazmaya başlayan öğrencisi 
Gâlib için, uzun ve övgü dolu bir mahlasname yazarak ona 
Es'ad mahlasını vermiştir. Şairimiz, devrinin şairlerinden 
bazıları da bu mahlası kullanınca, onlardan ayrılmak için

1 Hüsn ü Aşk, s. 35-36.



Gâlib mahlasını alrmşbr.
Şeyh Gâlib, Dîvân-ı Hümâyûn Kaleminde bir müddet 

çalışmıştır. Bir ara 1199/1784 yılında Konya'ya giderek Mev- 
lânâ Dergâhında bin bir gün süren çileye girer ve Çelebi Sey- 
yid Ebubekir Efendi (ö. 1199/1784)'nin sohbetlerine katılır. 
Babası, oğlunun İstanbul'dan ayrılışına dayanamadığı için, 
mektupla Çelebi Efendiye başvurarak çilenin Yenikapı Der
gâhında tamamlanmasım istemiş, bunun üzerine Gâlib, İs
tanbul'a geri gönderilmiş ve mezkûr mevlevihanede çilesini 
tamamlayarak 1201/1787 yılında Dede olmuştur. Şeyh Ali 
Nutkî (ö. 1219/1804) ile Aşçıbaşı Şerif Ahmed Dede (ö. 
1229/I813)'den çok faydalanmış, daha sonra Şeyh A li Nut- 
fcrden hilâfet almıştır. Yûsuf-ı Sine-çâk'm  Sütlüce'deki tür
besi yamnda bir ev satın alarak buraya taşınan Gâlib, 9 
Şevval 1205/11 Haziı an 1791 tarihinde yapılan bir merasim
le Galata Mevlevlhanesine Ş ^ h  olarak atanmıştır.

Îlhâmî mahlasıyla şiirler yazan, hattat ve musikişinas 
olan Sultan /Jî.selîml204/1789’da tahta çıkınca Şeyh Ga
libe büyük bir dostluk göstermiştir. Gâlib. çeşitli vesilelerle 
padişaha şiirler yazarak onun teveccühünü kazanmıştır. Ay
rıca Konya'daki Mevlânâ Dergâhının muhalefetine rağmen, 
padişahın başlattığı yenilikleri desteklediği için İstanbul’daki 
bazı Mevlevi ileri gelenlerinin tepkisine maruzkalmışbr. Bun
larla beraber 1209/1794 yılında annesi Emine Hatun'un ve 
iki yıl sonra, yani 1211/ 1796'de çok sevdiği müridi Esrar De- 
cfe'nin ölümü Şeyh Gâlib'i çok sarsımştır. Ona

Kan ağlasın, bu dide-i dür-bânm ağlasın 
Ansın benim o yâr-i vefâ'dânm ağlasın 

diye başlayan lirik bir mersiye yazdıktan bir yıl sonra hasta
lanarak yatağa düşen Şeyh Gâlib, 42 yaşında 27 Receb 
1213/3 Ocak 1799 tarihinde vefat etmiştir. Ölümünde babası 
Mustafa Reşid Efendi henüz hayattadır. Söylentiye göre oğlu 
Şeyh Gâlib teneşirde yıkanırken ak sakalına gözyaşlarım a- 
kıtan babası, "Ah oğul! Bu tahtaya bu kara sakal yakışmıyor" 
diyerek ağlamıştır.

Şeyh Gâlib'in ölümüne devrin ileri gelen şairleri ve onu 
sevenler tarih düşürmüşlerdir. Onlardan biri şu şekildedir:



Hüzn ile yazdı Surûrî târih 
Geçdi Gâlib Dede candan yâhû!

1213

Eddn Kişiliği
Şeyh Gâlib, Divan Edebiyatında İlk örnekleri XVII.yüz- 

yılda N e fi Neşâtî ve NâilMe göriilen, yüzyılda da Ne
dim [0.1143/1730) tarafından benimsenen Sebk-i Hindünin 
en büyük teınsücisîdir. Sebk-i Isjahâni, daha yaygın bir ifade 
ile Sehk-i Hindi denilen bu üslupta bir fikir, bir mazmun, en 
ince, en hayalî ve kapalı bir şekilde söylenme esasına daya
nır. İran'da Tâlib-i Amuîî (ö. 1035/1625), Sâib-i Tebrizî (ö. 
1081/1670), Kelîm-i Hemedâni (Ö.1061/I650) ve Şevket i 
Buhârî (ö. 1107/1695) gibi şairler tarafından işlenmiş olan 
Sebk-i Hindi, Türk Divan Edebiyatını, özellikle Sâib'den 
sonra etkilemişti.

Şeyh Gâlib. kendinden önceki meşhur şairlerden F'u- 
zûü (901-974/1495-1566) . H ayâli (0.965/1557), Nâbi (ö. 
1052-1124/1642-1712) ve Nedim'i incelemiş, onların birçok 
şiirine nazireler yazmıştır. Bundan dolayı Gâlib'in şiirlerinde 
onlann sesi du3njlur. Gâlib daha sonra Sebk-i Hindi tesiriyle 
şiirler yazarak Türk Edebiyatmda bu üslûbun en büyük şairi 
olmuştur. Kendisine bu jrüzden Şevket-i Rûm  (Anadolu'nun 
Şevket'i) denilmiştir.

Şeyh Gâlib üzerinde Mevlânâ'nm çok büyük etkisi gö
rülür. Şiirlerinde Mevlânâ'ya yer yer atıfta bulunan Gâlib, 
devrinde Ârif-i bi'l-Mesneuiünvanına lâyık görülmüştür.

Şeyh Gâlib, Hüsn ü Aşfc'mda yabancı terkiplere yer 
vermeyen bir Türkçe taraftarı olduğunu ifade etmesine rağ
men, divan geleneğinden kurtulamayarak genellikle şiirlerini 
ağdalı bir dille yazmıştır. Mutasav\nJ bir şair olduğu için onun 
şiirlerinin en önemli unsuru tasavvuftur. Tasavvuf! düşünce 
ve İlâhî aşk, Gâlib'in şiirlerinin derinliklerinde gizlidir. Bu 
nedenle şiirlerinin çoğu Ük okuyuşta anlaşılmaz; onun şiirle
rini, ancak bazı işaretler ve tasavvufî remizler yardımıyla an
lamak mümkündür. Şiirlerinde içiçe girmiş anlam tabakaları



görülür. Söz güzelliği ve ahenkten çok, anlamın güçlü olma
sına önem veren Şeyh Gâlib, az sözle çok şey anlatmaya ça
lışmıştır.

Muhayyilesi çok güçlü olduğu için söyleyeceklerini her 
zaman birtakım sembollerle anlatma yolunu seçmiş ve bu 
nedenle şiirlerinde anlaşılma güçlüğü doğmuştur. Bu güçlü
ğün diğer bir sebebi de soyut kavramlarla anlatmak istediği 
hayallerini somut kavramlarla birleştirmesidir.

Şiirlerinde ızürabm yanında sevinç ve neşeye de yer ve
ren şairimiz, tasavvufî bir kişiliğe sahipolmasına rağmen ha
yattan kopmarruşür.

Eski mazmunlarla beraber yeni mazmunları da kulla
nan Gâlib'in dili ince ve naziktir. Yabancı kelime ve terkiple
ri, özellikle Farsça olanları bol miktarda kullanan Gâlihj 
Arapça ve Farsça kelimeleri halkın konuştuğu biçimde aruz 
veznine uygulamıştır.

Şeyh Gâlib, büyük bir şair olmasma rağmen devrinde 
pek etkili olamamış'tır. Ancak Esrar Dede (ö. 1212/1797) ve 
Neyyir Dede {0.1215/1800] gibi bazı Mevlevi şairlerine tesir 
etmiştir. Keçecizâde İzzet Molla (1200-1245/1785-1829). 
Gâlib’e olan hayranlığından dolayı, onun Hüsn ü Aşk ına 
nazire olarak Gülşen-i Aşk adlı mesnevisini kaleme almıştır. 
Şeyh Gâlib'in çağdaş Türk Edebiyatı üzerinde de etkileri olmuştur.

Esefleri
Şeyh Gâlib, genç yaşta olgun eserler vermiş ender şair

lerden biridir. 42 yaşında öldüğünde, geriye şu değerli eserleri 
bırakmıştı:

1- Divan: Şeyh Gâlib'in önemli eserleri arasında yer a- 
lan Divan'ı, şair henüz 24 ĵ ’aşında iken, arkadaşı Vakanû- 
vis Pertev Efendi {0.1222/1S07) tarafından ilk defa 1195/ 
1780 yılında toplanıp düzenlenmiştir. Eser, Gâlib’in daha 
sonra yazdığı şiirlerle genişleyerek son şeklini almıştır. Di- 
van'ın, çeşitli kütüphanelerde 30'u aşkın yazma nüshası var
dır. Eski harflerle tek baskısı Divan-ı Şeyh Gâlib (Kahire 
1252/1836, Bulak Matbaası, 124+ 164+ 92 s.) adıyla yayın



lanmıştır. Bu baskının sonuna Hüsn û Aşk  mesnevisi de 
ilâve edilmiştir. Adı geçen baskıda 26 kaside (2 na’t; 4 Meu- 
lânâ, 1 Sultan Veled, 2 Rusûhî İsmail Ankaravi Dede 9 
Sultan Selim, 3 Beyhan Sultan, 1 Şeyhülislâm Şerif Efen
di, 1 Defterdar Şerif Efendi 1 Reşid Efendi 2 Hoca Neş'et 
övgüsü); 331 Türkçe, 336 Farsça gazel, 2 müstezad, 9 tercii- 
bend, 4 terkibibend (biri Esrar Dede mersiyesi), 7 müseddes,
4 muhammes, 17 tahmis, 6 8  tarih, 11 şarkı, kıt'a, rubai ve 
mesnevi yer alır. Divan'ın yeni harflerle ikibas^sı yapılmıştır. 
Bunlardan biri. Şeyh Gâlib, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri, 
Şiirlerinin Umumi Tahlili ve Divanmm Tenkidli Metni (haz. 
Prof.Dr.M.Naci Okçu Ankara 1993. 2 cilt. 1029 s.. Kültür 
Bakanlığı yayım), diğeri iseŞeyh Gâlib Divanı (haz. M uhsin  
Kalkışım  Doktora Tezi, Ankara 1994, 461 s.. Akçağ yaymı; 
bu baskıya, şairin yazdığı Arapça ve Farsça şiirler, beyit ve 
mısralar almmamış. sonuna, yukarıda adı geçen eski harfli 
baskınm tıpkıbasımı ilâve edümiş)'dır.

Ayrıca, Divan  ve Hüsn ü Aşfc'tan seçilen bazı şiirler, 
bugünkü dile çeviri ve açıklamalanyla birlikte şu isimler al
tında yayınlanmıştır:

1- Abdülbaki Gölpınarlı: Şeyh Gâlib, Hayatı, Sanatı, 
Şiirleri İstanbul 1953, 112 s., Varlık yayım.

2- Abdülbaki Gölpınarlı, Şeyh Gâlib Divanından Seç
meler, İstanbul 1971, 274 s.. Milli Eğitim Bakanlığı yayını; 
Ankara 1985, 284 s., Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını; İs
tanbul 1988, 274 s. Bu baskılann sonunda Hüsn ü Aşfc’tan 
da seçmeler yapılmıştır.

3- Prof.DrAli Alparslan, Şeyh Gâlib, Ankara 1988, 
IX+184 s.. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayım.

2- Hüsn ü Aşk: Şeyh Gâlib'in asıl şöhretini sağlayan 
bu mesnevidir. Hatta bazı araştırmacılar, en güzel şiirlerinin 
bu eserde olduğunu ileri sürerler. Gâlib, Divan'ını düzenle
dikten iki yıl sonra, yani 1197/1782 yılında bu eseri altı ay 
içinde yazmıştır. Söylentiye göre, şair ve yazarların birtop- 
lantısında Nâbînin Hayrâbad'mdan söz edilmiş ve bir daha 
böyle bir mesnevinin yazılamayacağı kanaatine varılmıştır. 
Şeyh Gâlib, katıldığı bu toplantıda bu görüşe iştirak etme-



miş, kendisinin bu eserden daha güzelini yazacağını ileri sür
müştür. Gerçekten de O, 2101 beyitten oluşan, konusu ta
mamen tasavvuf! olan ve tümüyle hayaller üzerine kurulan 
sembolik bir aşk mesnevisi yazmıştır. Hikâyenin kahraman
ları hep soyut kavramlarla ve teşhis sanatıyla anlatılmıştır. 
Meselâ Hüsn, cemâl-i mutlak olan Allâh; Aşk, Allâh'a kavuş
mak için mücadele eden sâlik; Mollâ-jn cünûn ve Suhan, 
mürşid: Mekteb-l Edeb ise tekkedir.

Bu mesnevi çok tanınmış ve okunmuş olup, Türk Ede
biyatında öteki mesnevilerden apayn bir yere sahiptir. Eserde 
geniş ve renkli hayaller, canlı tablolar halinde tasvir edilmiş
tir. Büyük bir lirizm örneği olan bu eseTi,ReJî-i Âm idî (ö. 
1231/1815), Cân u Cânön {Nazm-ı D^kâyıî^ ve İzzet Molla 
da GûSşen-i Aşk  adlı mesnevileriyle tanzir etmişlerdir Aynca 
Abdûlhak Hâmid (12691356/1852-1937) *in yazdığı Makber 
adlı eserin üzerinde de etkisi görülür. Günümüz Türk Edebi
yatında Hüsn û Aşk  mesnevisi. Turan OJlazoğluld. 1932), 
Hüsn ü Aşk’ı çağdaş bir yorumla Güzellik ve Aşk adıyla ti
yatro tarzında yeniden yazmıştır, Orhan Pamuk (d. 1952) ise 
Kara Kitap (İstanbul 1993) romanında Hüsn û Aşk'tan etki
lenerek iktibaslar yapmıştır.

Hüsn ü Aşk'ın, biri Şeyh Gâlib'in elyazısı ile olmak ü- 
zere, Türkiye kütüphanelerinde 20'den fazla yazma nüshası 
vardır. Eser, eski harflerle üç kez basılmıştır:

1- Hüsn ü Aşk, JCahlre 1252/1836, Bulak Matbaası, 92 
s.. Divan’ın sonunda.

2- Hüsn ü Aşk, İstanbul 1304/1887, Matbaa-ja Ebüz- 
ziya, 286 s.

3 ' Hüsn ü Aşk, haz. Tâhirü 'l-M evlevi İstanbul 1339- 
1341/1923, Matbaa-yı Âmire, 104+1 s.

Eserin yeni harflerle yapılan baskılan da şunlardır:
1- Hüsn ü Aşk,  haz. Abdülbaki Gölpmarlı, İstanbul 

1968, 348+24 s. Sonunda Şeyh Gâlib'in elyazısı ile Hüsn ü 
Aşk yer alır.

2- Hüsn ü Aşk, haz. Orhan Okay - Hüseyin Ayan, İs
tanbul 1975, XVIII+352 s.; ikinci baskı, İstanbul 1992, Der
gâh yayını. Eserin girişinde, merhum M.Kaya BilgegiUn



8

Hüsn ü Aşk 'a  Dair adlı nefis takdim yazısı yer alır. Bunlar
dan İkincisinin sonuna, Tâhirû’l-Mevlevînin hazırladığı eski 
yazılı metnin güzel bir baskısı eklenmiştir.Hûsn ü Aşk ayrı
ca, Vasji Mahir Kocatürk (1907-1961) tarafından bugünkü 
dille nesre çevirilerek yajonlanmıştır (Hüsn ü Aşk’m Bugün
kü Dille Nesre ÇeDiris/İstanbul 1944).

3- es-Sohbetü's-Sâfıyye: Mevlevi tarikatine ait önemli 
bilgileri ihtiva eden bu eser, Mevlevi şeyhlerinden Kösec Ah- 
med Dede (0.1191/1777/ )'nin et-Tuhfetû'l-Behiyye Jî-Tarî- 
fcofi'l-Meuleuiyye adındaki küçük Arapça risalesine Ş e y h  
GâHb'in yazdığı Arapça bir talikattır. Gâlib’in, şeyhiAli Nut- 
ki Dede' nin izniyle yazdığı bu risale, daha sonra Üsküdar 
Mevlevihanesi son şeyhi Atuned Remzi Dede (1872-1944) ta
rafından en-Nüshatü's-ŞâJiyye Jî-Tercemeti's-Sc^yye adıyla 
Türkçeye çevirilmiştir. İbrahim Kutluk, "Şeyh Gâlib ve es- 
Sohbetü's-Sâfiyye" adlı makalesinde, adıgeçen risalejn tanıt
mıştır (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Dergisi, C.III, sa. 1-2, İstanbul 1948).

Gâlib'in bu eseri, yeni harflerle bütün olarak yayınlan
mamış olup, birkaç yazma nüshası bulunmaktadır.

4- Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye Şeyh Gâlib, tesbit et
tiği Mevlevi şairlerinden birkısmımn hayatını yazmış, bazıla- 
nmn şiirlerinden örnekler toplayarak bunları bir mecmuada 
toplamıştır. Sonradan bu mecmuayı, çok sevdiği müridi Es
rar Dedeye vererek, tasnif edip tamamlamasını istemiştir. O 
da bu müsveddejâ gözden geçirip, üzerinde çalışarak bazı ek
lerle Mevlevi şairlerden bahseden ve kısaca Esrar Dede Tezki
resi diye de anılan Tezkire-i Şu'arâ-yı Meuleuiyydyi meydana 
getirmiştir. Esrar Deddnin, Şeyh Gâlib'in bu müsveddesine 
ne gibi ilâvelerde bulunduğunu bilmiyoruz. Ancak bu tezkire
de, Mevlevi olmayan bazı şairlerin Mevlevi gösterildiğii>azı şi
irlerin de başkalanna nisbet edüdiği görülmektedir.

Eser, basılmamış olup, İstanbul kütüphanelerinde bir
çok yazma nüshası vardır.

Bu tezkire, Ali Enver adlı biri tarafından kısaltılarak 
1309 h./1892 yılmda eski harflerle İstanbul'da Semâ-hâne-i



Edeb ismiyle basılmıştır.
5- Şerh-i Ceztre-i Mesnevi XVI. yüzyılın ünlü Mevlevi 

şairlerinden biri olan Yenicevardar'lı Sindnüddîn Yûsuf-ı Si- 
ne-çök (0.953/1546)'ın, M evlânû'nın Mesnevi'sinden  366 
beyit seçerek meydana getirdiği Cezire-i Mesnevi adlı eserini, 
Şeyh Galib şerhetmiştir. YûsuJ-ı Sine-çâk, önce Edime Mev- 
levîhânesi'nde şeyhlik yapmış, sonradan İstanbul'a gelip Süt- 
lüce'ye yerleşmiş ve burada ölmüştür. Mesnevî'den, araların
da anlam bakımmdan münasebet bulunan beyitleri bir araya 
getirerek esere Cezîre-i Mesnevi adım vermiştir. Yûsuf-ı Sî- 
ne-çâk bu ismi, Mevlâna'nın, Mesnevisindeki

beytinden ahıuştır. Bu eser, yazıldığı tarihten itibaren Mevle- 
vîler ara^nda çok beğenilmiş, ona çeşitlî şerhler yazılmıştır: 
Şam Mevlevîhanesi şeyhi Bağdadh Mehmed İlm i Dede (ö. 
1072/1661)'nin Şerh-i Cezire-i Mesnevisi (Bu eser, daha 
sonra Abdullöh-ı Bosnam tarafmdan, Cezîre-i Mesnevi Şer
hi adıyla nazmedilmiştir); Halveti tarikatı halifelerindenAb- 
dübnecid-i Siuast (971-1049/1563-1639)'nin. Şerh-i Ceztre- 
tû'l-Mesnevîsi ve Cevrî İbrahim Çelebi iö. 1065/l654)'nin 
AynüTFüyûz'u; Dal Mehmed Paşdm n Cezire-i Mesnevi 
Tercümesi gibi.

Şeyh Gâlib, yazdığı Şerh-i Cezire-i Mesnevide Farsça 
beyitleri kelime veya terkip halinde tercüme ettikten sonra 
beyitlerin açıklamasına geçmiştir. Şerh esnasında ayet ve ha
dislerden iktibaslar yapılmış; Arapça, Farsça ve Türkçe man
zum ve mensur ibarelerle bazı tasavvufî kıssalara da yer veril
miştir. Eserin diliyer yer ağır olup, sanatkârâne bir üslûba 
sahiptir. Şeyh Gâlib, zaman zaman secili bir anlatıma yöne
lerek esere akıcılık ve şiirsellik kazandınmşhr.

Farsça bilmeyen sâliklere Mesnevi hakkında bilgi ver
mek, tasavvufun bazı inceliklerini anlatmak ve benimsetmek 
amacıyla kaleme alman bu eser, yazannm geniş bilgi ve kül
tür seviyesi yanmda, nesir sahasındaki kabiliyetini gösterme
si bakımından oldukça önemlidir. Döneminin nesri hakkında

"Eğer mana denizine susamışsan, cezîre-i Mesnevi (Mesnevi adası)'den (o 

denize) bir ark aç.", Mesnevi-i Manevî, VI, 925.
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bilgi vermesi yönünden de mühimdir.
Şimdiye kadar basılmamış olan bu eserin çeşitli kütüp

hanelerde bulunan bellibaşlı yazma nüshaları şunlardır:
1- İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi Bö

lümü, no: 27,183; Darülmesnevi, no: 187.
2- Wien-National Bibliothek, Mxt. 123.
3- İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazi

ne, no: 293; Yeniler, no: 1486.
4- İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, T.Y., no: 1388, 

2167. 2222, 6335.
Karşılaştırmalı metne esas alınan nüshalar ve tavsifleri 

şöyledir:
1- H Nüshası: İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, 

Halet Efendi, no.: 183.
Cilt: Kırmızı meşin, zencirekli.
Yaprak: 147.
Eni. boyu: 14.5x23.5
Kâğıt: Saykalli Venedik.
Yazı: Nesih,
Bir sa)^adaki satır sayısı: 19.
Özellikleri: Cetveller ve Mesnevi beyitleri kırmızı.
İstinsah eden: Belli değil.
İstinsah tarihi: 1247.
2- T Nüshası: İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Halet 

Efendi, no.: 27.
Cilt: Miklepli, şirazeli, sırtı ve kenarlan meşin, ebru kâğıt 

kaplı.
Yaprak: 156.
Eni, boyu: 21.7x13.9
Yazı: Talik.
Bir sayfadaki satır sayısı: 19.
Özellikleri: Mesnevi beyitleri kırmızı.
İstinsah eden; Belli değil.
İstinsah tarihi; 1206.



ŞEHH-İ CEZÎEE-İ MESNEVİ

j  J-A» (.İLJt j  rsLoll j  »̂Lw U j L j VI jJiJl iJJ iJ.1

2 j  t^UI AjUw>l j JÎ yi* j

Emmâ ba'd. Bu ârzû-mend-i iksîî'-i ’inâyet-i merdân-ı Mevlevi 
ve nazar-bend-i sûrme-i hâk-pây-ı şehân-ı ma’ne\'î Derviş Es'ad 
GĞlib-lakah-ı mağlûb-ı hevâ tâ ’unfuvân evân-i tufûîiyyetden bu 
zamana kadar ser-geşte-i vâdi-i taleb-i ma'rifet-i nefs ü Huda olup 
nice rüzgâr ârzû-kâr-ı tahkîk-i netîce-i kâr olarak cüst-cû ve âhi- 
rû'l-emr, beyit:

« i  ̂  lii* JÇ '*'> ı»i
of J ^

Nesir: deyip tarîka-i Mevleviyye-i evleviyyeye sülük ile kevser-i bi- 
hişt-i Mesnevi gubâr*ı® seniyye-i dûzah-resîde mey şüst-şû edip 
lezzet-bahş-ı şerbet-i® (2a H) hayât-ı tâze ve minnet-keş-i zevk-î 
bi-endâze olduğum şükrânesine bakıyye-i rüzgârım sarf-ı medâyıh-ı 
pîş-kademân etmek hevâsmda iken sâ'ık-ı takdîr-i tıfl-ı şîr-h'^âre-i 
tab'-ı nev-hayâtım Südiûce pistânmdan merzûk etmekle, li-mün- 
şi’ihi:

Yâd eylemez olduk haber i Yüsuf-ı Mısr’ı 
Sûdlûce'de bir mâfı ile şîr ü şekeriz biz^ 

nesir: diyerek Hazret-i Yüsuf-ı (2a T) Sine-çâk-ı Mevlevi'nin altı 
cild kitâb-ı Mesnevi-yl şerîfden üç yüz altmış altı beyit intihâb ve 
birbirine merbût, kelâm-ı vâhid hükmünde cem' buyurdukları

3 "Bütün övgüler, 'insana kalemi (yazmayı) ve bilmediğini öğreten (Kur'ân, 

96/4-5)' Allah'a mahsustur. Salât ve selâm, nur (ilim) saçan ve karanlığı (cehaleti) yok 

eden Peygamber'e ve onun aile efradına, ashabına ve onJara hikmet ve hükümlerle t:^i 

tabi olan ashabına olsun."

4 "Mademki baştan geçmeden aşka ulaşılamaz, (o halde) bir köşeye çekil de 

külahınla müşavere et."

^ gubâr-ı; - T.

^ şerbet-i : • T.

Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s. 47.
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CezlretüVMesnevî nâm te'lîf-i latifleri nihâde-i pîş-i nazar kılınıp 
hasbû'l-isti'dâd ol zûlâl-i 'İrfandan sîr-âb ve nihâl-1 âmâllm neşv û 
nemâ-yâb olduğunun semeresi oleırak, el-âyet, luUit Uj * med- 
lûlunca hâlen Yenikapı âsitânesinde mesned-nişîn-i irşâd olan 
hulâsatû'l-evliyâ'i'l-MevlevIyye ve nekâvetû'l-asflyâ'i’l-evleviyye şey
him 'azizim mürşidim eş-Şeyh es-Seyyid Ali Dede Efendi tbnû'ş- 
Şeyh Ebûbekr Dede Efendi «UlL-a. 9 hazretlerinin inzi-
mâm-ı nefes-i hayât-bahşlanyla şerh û beyâna şurû' olundu. Lâ
kin müntahab-ı mezkûr^ ̂  gavvâsân-ı bahr-ı Mesnevi için olmayıp 
sâhil-nişînân-ı taleb-i ma'ârif olan erbâb-ı ibtidâya piş-keş buyur
dukları cevâhir-i semîneden olmağla takdîr-i bahâ-yı ma'nâsmda 
ifhâm-ı ehl-i (2b H) ibtidâya ri âyet mûnâsib görüldü. Tehbîh: Bu 
makûle kûtûb-i celîleden bir tâ’ife ebyât intihâb edip birbirine rabt 
ile risâle-i müstakille istihrâc etmekde elbette asl-ı kitâbın süret-i 
nev’iyyesini teğyîr ile ma'nânm tagayyürü der-kârdır. Meselâ bin yüz 
on bir târihinde Amca-zâde Hüseyin Paşa merhumun inzimâm-ı 
himmetiyle Galata Mevlevi-hanesi ta’mîr olundukda ol vakitde 
şeyh olan Nâyi Osman Dede hazretleri Mesnevi-yi Şerîfden (2b T) 
olarak ser-nâmesi ve evsâfı ve târihiyle ebyât-ı latife intihâb ve rabt 
edip bâb-ı semâ'-hânede el-'ân mektûbdur. İşte intihâb ve rabıtda 
süret-i nev'iyyenin bu rütbe tağyiri mümkin olunca bu güne inti
hâb her merdin kârı olmadığı rüşendir. Pes her bir beyt-i şerîf, Mes
nevi-yi Şerifde mezkûr olduğuna göre ma'nâsı başka. Cezirede 
ahz olunduğuna göre ma'nâsı başka olmak iktizâ ettiğinden nâşî 
mahalline göre iki vecihden bahs olunur. Ve mina'llâhi't-tevfîk.

Der beyfin-ı hâl4 tâlibân. kİ ez 'ilm-İ İlâhî be-'âleni'l sun' üf' 
tâde-end ve ber-muktezfi-yı "hubbü'l-vatan mine'l-îmân"^2  ̂ va- 
tan-ı asll-yi hod-rfi yâd mi-konend

Bu surh-ı şerîfden ma'lûmdur ki evvel-i Afesneutde vâki’ olan 
on sekiz beyit ki tercûmanûTgayb ta’bîr olunmuşdur. Cevâmi’ü

2/3.

" Kendilerine verdiğimiz mallardan (Allah yolunda) harcarlar.", Kur'ân,

^ "Yaladığı sürece, Allah bizi (ondan) faydalandırsm."

beyâna: beyân H 

1' mezkûr: mezkûre T.

"Vatan sevgisi imandandır.", Keşfü’l-hafâ', I, 340; Ehâdîs-i Mesncvî, s. 97.
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(3a H)'l kelimden vâki' olup hem ahvâl-1 ibtidâya muvafık ve hem 
evsâf-ı nihâyetû'n-nlhâyeye mutabık iken Haızret-i Sîne-çâk yakuz 
erbâb-ı ibtidâya dâ'ir olan me'âni-yi şerîfestni kasd buyurmuşlardır. 
Lâkin ma'nâ-yı mezkûr sehlü'l-me'haz olup şerhde tedkîke hacet 
olmadığmdan nâşî bu fakır iki canibi birden idareye niyyet etmişim
dir. Zîrâ vâsılân-ı kurb-ı ahadiyyet, yâ ’âşık-i sırf yâ ma'şûk-ı sırfdır. 
'Âşık-ı sırf oldur ki. merâtib-i sülûkda ehlu'Uâhm zabt buyurdukları 
makâmâtdan bi'l-irâde sâlik ola. Ve ma'şûk-ı sırf oldur ki otjii!- ̂  i i .

(3a T) bâl û periyle pervâz ede. Ve bir gürûh 
dahi vardır ki anlara ashâb-ı cem' ü ta'dîl taİDîr olunur ki

j» ûn nüktesine kâ'iller olup, j.*
Jj'iflj me'âliyle istidlâl bu3rurmuşlardıx. Anların kelâmı bir i'- 

tibâr ile Kur'ân'dan ve bir i’tibâr ile Furkân'dan olup, -ij
^  VI  ̂® man tûkunca bu iki tariki birden *jU *0* y> U J,* 

;j»ij  ̂̂  ile cem' û farka kadirlerdir ki dürretü'l-beyzâ-)a Mesnevi ol 
deryâdan olduğu bî-iştibâhdır. (3b H) Bu cümleden Hazret-i Stne- 
çâk yalnız erbâb-ı ibtidâya muvâfık olan ma'nâ-yı gurbeti ahz edip, 
kıt'a:

ut JJI JJİ 

cAjJI <y (—̂l> kr* ıji

13 ..."Allah'ın cezbelerinden bir cezbe, dünya ve ahiret ameline eşittir."

 ̂ "Ben, iki zıttın toplandığı, onun da ötesinde iki zıttın ta kendisi olan Rab- 

bimi tanıdım."

15 krş. " >^lj Jj'illj# : O ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır...", Kur'-

ân, 57/3.

"...Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.", Kur'ân, 6/59.

"O, mahiyet itibariyle tek bir şeydir."
1 fi

"Ruhun kaynağı, Allah'ın arşının nurundandır. Yeryüzünün toprağı, cismin 

ve bedenin aslıdır. Cebbar olan Melik (Allah), söz verme ve imtihanları kabule elve

rişli bir hale getirmek için, onların (cisimle bedenin) arasını birleştirmiştir (arasını 

bulmuştur). Ruh, gurbette; cisim ise vatanindedir. Öyleyse, vatanında hüzün ve keder
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me'âline dâ'ir olan mebâdi'-i sûlûku beyân buyurmuşlardır

jüi dinle, jjl^  lafzından emr-i hâzırdır, ^1 bu ney, kİ beyne'l- 
'uşşâk mûşârün-bri-benândır. Yahud kendi vûcûd-ı fânl-i hestî- 
nûmûdlanndan klnâye ola kİ vech-1 şebeh gûyâlığı kendinden ol
mayıp ükâ ile olduğu (3b T) 'ayandır. j>çvâvm işbâ'ıyla ne şekil de
mek, 'ArabîdCti^ lafzı gibi, hikâyet edtyor, cüdâlık- 
lardan, ijı» ayn demek, ayrılık. Bundaki yâ, yâ-yı masdariyyedir. 
Âhirindeki u , cem' hâ'sıdır. Ma'lûm ola ki Fârisîde âhir-i kelimeye 
lâhık olan beşdir: Evvel: Yâ-i masdartyye kİ sebkat eyledi. Sânî: 
Yâ-i nisbiyye ki. Tebrizî ve Şûrâzî gibi. Sâlis: Yâ-i hıkâyet ki, eder 
idi, demek mahallinde. Râbi': Yâ-i hitâbdır; bilirsin, demek ma
hallinde. Hâmis: Yâ-i vahdetdir. âdem, demek (4a H) mevkl- 
'inde. Bu yâ'lan makâm karinesiyle biri bülnden temyiz lâzımdır.

şikâyet ediyor, xS lafzı^® muzâri'dir. ^dâhil olunca, ek- 
seriyyâ muzâri'in ma'nâsmı hâle ta’lîk edip, şimdiki hâlde "ediyor" 
denir. Ke-ennehu mûstemi' zihninde tasvir edip hâtınnda ihzâr et
mek için ta'lîk olunmuşdur. Ma'lûm ola kİ havâss-ı hamse-i zâhire 
ile idrâk olunan mahsûsât iki kısımdır: Ya lezâyizden, ya mekârih- 
den olur. Meselâ bâsıramn lezâyizi suver-i müstahsene ve mekârihi 
suver-i kerihe, ke-zâlik sâmi'a vü zâ'ika Üâ-gayrih böylecedir. Fe- 
emmâ lezâj^ ü mekârihin dahi her biri iki kısım i'tibâr olunup le- 
zâyiz-l sûriyye ve lezâyiz-i ma'neviyye ve mekârih-i sû r^e vü mekâ- 
rüı-i ma'neviyye denilir. Pes meselâ havâssdan olan kuvve-i sâmi'a- 
nm lezâyiz-i sûriyyesi, esvât-ı sâzece-i latifedir ve lezâyiz-i ma'neviy- 
yesi, kelrmât-ı hakâyık-simâtdır. Ke-zâlik mekârih-i sûriyyesi jSjI jl 

olj-vi 20 rnû’eddâsınca (4a T) olan esvât-ı kerihe^ 1 vû 
mekârih-1 ma'neviyyesl, beyit:

masdûkası olan fevâhiş-i kelâm olup ve bunlar dahi biri birinden

içinde, yorgun ve argın olan garibe merhamette bulun."

19 lafzı: faslH

"...Seslerin en çirkini eşek sesidir.", Kur'ân, 31/19.

21 kerihe; kerih H

"Hava, onun boş sözünü kulağa ulaştırınca; kulak (onu) günaha kefaret say-

dı."
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tefâvüt cihetiyle nice nice merâtibi hâvidir. Lâkin Cenâb-ı Hudâ- 
vendigâr (4b H) Efendimiz xS C4IS». >i, buyurduklarında
aksâm-ı erba'amn a'lâ vü eşrefl23 olan le'/Ayiz-i ma'neviyyeyi zikr 
buyurup âvâz-ı neyden kelimât-ı ma'ârif ahz û istitnâ'ına ter^b bu
yurdukları rûşendtr. Ve jii, lafzıyla, kİ istimâ'a emirdir, tarîk-ı Mev- 
levlyyenin rûkn-i a'zamı ve hüye-i abdâlda zıkr olunan evsâf-ı er- 
ba'a, ki samt û cû' ve seher û 'uzletdir, anlarm akdemi olan samta 
işaret vardır. Zirâ Cenâb-ı Hak buyurup istimâ'a
samt lâzım olduğunu beyân buyurmuşdur. Pes sâlik-i Mevlevi dahi 
istimâ’ üe me'mûr olduğunu bilip istlmâ'ın rükn-i a'zamı olan sü
kûta müdâvemet eylejrip j Uji 1̂ *, a;Ul v 25 nıû- 
'eddâsından gâfü olmaya ve samtdan murâd ancak istimâ' olup ce- 
vâmidln samtı gibi istimâ’dan hâli olan samt, bâzâr-ı hakâyıkda bir 
pula değmemekle zübde olan istimâ' sarahaten zikr olunup samt, 
işâretle edâ olunmuşdur. Ve illâ, mısrâ':

emsâli ‘ibârâtla samtı takdim ve tasrîh buyurmadıkları teh! değüdlr. 
Ve evvelâ bu beyt-i şerîfde {4b T) Reşehât-ı Abdülhâlık-ı Gucduvâ- 
nfnin evvelkisi reşha ki hûş-der-dem kelâmıdır kİ ana işâret (5a H) 
belki 'ibaret vardır. Sâniyen: Kitâb-ı mûstetâb-ı Mesnevi-yi şerîf 
jLLi lafıyla bed' olunmak bu nükteyi hâvîdtr ki cemî'-i ma'ârif-1 
dünyeviyye vû uhreviyye ve ilâhiyyenin iktlsâbma sebeb-i evvel, el
bette sem'dir. Zirâ ma'ârif, mer'iyyâtdan değüdir. Bir ma'nâyı işitme
dikçe 'ilm-i İcmâlî hâsU olmaz. Beyit:

(>»*- jt—lj
Ba'dehu ’ilm-i yakînî, keşf ile ve ta'lîm-i Üâhî ile olacağı mûberhen- 
dir. Sâlisen: Bâ'is-i tekvîn-i mükevvenât, semâ'dır ki cemî'-l mahlû- 
kât, emr-1 ^  istimâ'mdan zuhura geldiğini, erbâb-ı tahkik beyân

eşrefi: şerefi H

''...Dinleyin ve susun...", Kur'ân, 7/204.

"(Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz 

onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir.". Kur'ân, 

75/16-17; :-H

"Sus, ney nasıl söylüyor, dinle!"

O 7
"Söz, söz ehlinin yanında değerlidir. Söz, gökyüzünden inmiştir, hakir gö

rülemez." krş. Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, I, 380.
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buyurmuşlar. Ez-cümle ki îmân nakli olup 'aklî olmadığı ve Hazret-1 
Rlsâlet-penâh Efendimizin mu'cizât-ı bâhirelerinden el-'ân beyne'l- 
küll Kur'ân-ı Kerim’in yâdigâr kaldığı hâsse-1 sâmi'amn sâ'ir havâss 
üzerine şer'an tafdîl olunmasma delîl-i kat'î olur. Eğerçi havâss-ı 
hamsm her biri istifâde-I 'ilme âletdir. Ammâ 'ulûm-ı nakliyye isti
fâdesine ancak sâmi'a muktedir olmağla lafzıyla bed'-i kitâb 
buyurup neyin sadâsım istimâ'la esrâr-ı 'aşk u şevk tahsiline hass 
û iğrâ buyururlar. El-âyet. u  ^  û* "sl
(5b H) medlûlunca Kur'ân-ı Kerim emsal Üe mâl-â-mâl olduğu gibi 
Mesneui-yi şerîfde dahi me'haz ittibâ' olunmuşdur. Pes tâlib-i (5a 
T) 'ulûm-ı üâhiyye olana lâzım olan, 'aşkdır. Zirâ 'aşksız taleb-i ma'- 
rifetu'llâh eden, tez usanır ve vâsıl-ı mertebe-i kemâl olmağı kolay 
sanır. Şedâ’id-i tarik ise bî-pâyândır. İnşân ki bu hâr-zâr-ı ta'allu- 
kâta düşmüşdûr. Ve başına nice^^ yüz bin zenbûr-ı belâ üşmûş- 
dür. Cümlesi h^âb u hulyâ ve ash yok bir kuru sevdâdır. Ammâ ne 
fâ'ide ki kulağına mânend-i nefh-ı sûr bir sadâ-yı kıyâmet-şûr git
meyip gavgâ-yı rüst-â-hiz-i 'aşkı işitmedikçe bu cihânda ayılmaz ve 
her ne kadar fünûn-ı şettâ ve ma'ârif-i lâ-yuhsâ bilse dahi zindeler
den sayılmaz. Çûn 'aşk, asl-ı tarik ittihâz olunup ve ney dahi ’âşık-ı 
sâdıka her vech ile teşbih olunduysa neyin lisânmdan naki u hikâ- 
yet mecâzen neye isnâd olunup san’at-ı terşih üzre müşebbehün- 
bih levâzımmı beyâna şürû' buyururlar. Ke-ennehu ney böyle söyler:

4Jİ u JU  i )  J V  j l  Jb-I .Oosi l î  o ls - y  /

kamışlıkdan, aslı dır. Ya'nî öyle şikâyet ediyor ki,
Ij. vaktâ ki beni, kesmişlerdir, j;l lafzı, edât-ı rabıta olan
c-l 'in cem'idir, ĵ ĵ\ (6a H) nefirimden, ya'nî sadâ-yı hazinimden, 
iî j erkek ve dişi, inlemişlerdir. Gûyâ ney, zebân-ı hâl ile
der ki vaktaki beni kamışlıkdan ayınp vatan-ı me'lûfumdan cüdâ 
etdiler. Ol zamândan beri benim âh u eninimden merd ü zen nâlân 
olmuşdur. (5b T) Bu hâl 'inde's-sûfiyye gurbet ta’bîr olunan maka
ma karibdir ki ba'zı mütehakkıkîn buyurmuşlar. Beyit:

2® "Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir 

varlığı misal getirmekten çekinmez.", Kur'ân, 2/26.

29 nice:-H

30 "Garip dünya gözüme göründüğünde, yük hayvanlarmm vatanını özlemesi
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Lâkin inde'l-'ârlfîn gurbetin vukû'u yokdur. Hemîşe vâcib-i vâcib ve 
mümkin-i mümkin ve mümtenl'-i mümtenl'dir dedikleri gurbet, ma- 
kâmât-ı ’âUyye-i evliyâ'u'llâhdan add olunmayıp bir berzah-ı hâ'il-1 
hatar-nâk olduğunu beyândır. Yohsa gurbetin envâ'-ı kesîresini be
yân buyurdukları dahi âsâr-ı şerîfelerinde hüveydâdır. Amma bu 
beyt-i şerîfde ol envâ'dan bir nev'3^ murâd olunmayıp ancak bey- 
ne'n-nâs meşhûr olan gurbet murâd olunmağla gurbete^^ karîb 
denilip ’ayn-ı gurbetden tevakki olunmuşdur. Kaldı ki bu beyt-i şe
rîfde dahi Reşehâfdan sefer-der-vatan reşhasmın ma'nâ-yı şerifine 
tergîb münderic olduğu, ashâb-ı dikkate rûşen ve bâz-gerded, yâd- 
dâşt şiveleri mu'ayyendir. Zirâ neyin savt-ı sâzeci, ism-i hû (6b H) 
mücerred nefh ile zâhir olduğundan mâ-'adâ nefh etmeksizin baş- 
pâresi canibinden kulağa tutulsa^S hû sadâsı istimâ' olunur. Ve 
buna dâ’ir nq^de nice nice esrar bedîdâr olmağla katre-i mine'l-bahr 
erenler feyziyle bu günlerde bir gazel söylenmiş idi. Münâsebet-i 
tâmmesi olmağın îrâd olundu. Gazel:

Çûnki Mesîh-i 'aşkdan aldı nefes 'asâ-yı ney 
Mûrdeye bahş-ı cân eder dem çekip ejdehâ-yı ney (6a T)

Hâ-yı dehende hûsuna hem-dem olup hüviyyetin 
'Âlem i bî-hûd dîdedir na'ra-i yâ Hudâ-yı ney

Rûha olup bi-'aynihi Ka'be'ye nûv-dândv 
Zemzemi feyzi giryedir zemzeme-i nevâ-yı ney

Kalbe işaret eyleyip söyledi beyne'l-usbu'în 
Nefy-i hevâ-yı nutk eder ehline nûn u yâ-yı ney

Dûr-şenîd-i râz olan dahi dil-âşinâlara 
SalsalatüTcereslenir velvele-i derâ-yı ney

Eyle 'urûc-ı çarh-ı dil, dinle kalem sarû-ini 
Sırr ı semû'-ı Sidre’dir nefha-i müntehâ-yı ney

gibi, ben de vatanın hasretini hissettim." 

^ ̂  bir nev': - T 

^ ̂  gurbete: gurbet T 

tutulsa: dolsa H
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Minber i 'arşa dek çıkıp pâye-be-pöye keşf ile 
Cifi--ı nzâ beyân eder hutbe-i Murtazâ-yı ney

Fasl ile uaslın asluıı cLn-be-cLn bilenlere 
Hûy-ı Huda Hudâ'yimiş hû-yı cûdâ cûdâ-yı ney

Hûr-ı behişt nağmeyi gûne-be-gûne gösterir 
Kûçe-i sûk-ı sûretin câddesidirfezâ-yı ney

Bâz-ı hezĞT sayd olur evc-i safâdan olsa ger (7a K) 
Şeh-per-i desti ney-zenin bal û per-i hûmâ-yt ney

Oldu bu cön-ı nâle-ger nağme-misâl der-be-der (6b T) 
Yâre yûrekde, elde ser, serde yine hevâ-yı ney

Bir dem û bir elif gerek âdeme âdem olmağa 
Gâlib o remzi keşf eder kâmet-i Hak-nûmâ-yı ney

Çeng ü ne/tr her biri mazhandv bir ’ârifm 
Hazret-i Mevleviyyedir 'aşkda intimâ-yı ney

Eyler o şâh-ı kâm-yâb bahşiş i şevk i bi-hisâb 
Keçkûl alıp ele rebâb gelmiş olup gedâ-yı ney^^

Nesir: Hulâsa-i kelâm bu hanîn-i hubb-ı vatan yalnız neyde değil 
cemî'-i eşyâda muhakkak, lâkin her şejin seferine ve ric’atine ve vu
sul iftirâkına göre olup ehl-i zâhirin bâtma, gaybm şehâdete, 
âhirin evvele, ismin sıfata, sıfâtm zâta olmağla, mısrâ':

mısrâ'ı, murabba'-ı vücûdun her bendinde tekrar olunmuşdur. Ve 
bu bej^-i şerif, beyt-i evvelin mısrâ'-ı sânîsini tefsîr-gûne vâki' ol- 
muşdur. Gûya cüdâlıklardan şikâyet etmesi ne vech iledir ve nere-

Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s. 117.

3 5 vusûl ü: vusûl H

36 "Benden ne istiyorsun, diye sordum; yanma ve inleme, diye cevap verdi." 

Mevîânâ'ya ait olduğu belirtilen (bk. Mâ-hazar, s. 129) bu mısra, Abdülbaki Gölpmar- 

lı'ya göre, onun olmayıp, Mevlevî ayinlerinde okunan ve Mevîânâ'ya izafe edilen söz

lerdendir (bk. Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik, s. 460).



19

den^”̂  cüdâ olmuş deyu su'âl edersen. /  deyip mâ-cerâsmı 
bu beyit ile ve ebyât-ı âtiyye İle tafsil eder. Ve merd û zen, sağîr ü 
kebîr ve a'lâ vû esfel her ne güne nâss demek ma'nâsma Fârlsîde 
'örf olmağm beyt-i mezkûrdan mertebe-i cem'e Işâret fehm olunur. 
Cümle eşyâ bir asıldan zuhur edip her biri mertebe-be-mertebe (7b 
H) bu gurbetden âşinâ ve bu endûhdan pür-şekvâ olmagla bu bî- 
mâristân-ı 'âlemde (7a T) hîç derdsiz baş ve gavgâsız kanndaş 
yokdur.

medlûlunca yalruz bu endûh bende olmayıp belki cemî’-i 'avalim
de^® mevcûd ve merd ü zen bu figân-ı endûh ile nevha-âlûddur. 
Sanma ki cincak bende ve şendedir. ’Attâr.

iUijl Ij ^  j! ^
mefhumunca ney lisânından bu derdi ta'mîm ve ehl-i derdi cem’ et
meye talîm buyurmu^rdır. Beyit;

i j f f j  " i  J U

41

üzre tarik-ı Mevleviyyenin bir rûkn-1 rekîni dahi sohbet olduğuna î- 
mâ edip bejft-i âtîde sohbete lâjnk olanlar kimler Idigini i'lân ve ifşâ 
bu5mracaklardır. Ve o,» Jltl nefs-1 mûtekeUim ma'a’l-gajT sığasıyla 
vürûdunda dahi nükte bu olduğunu isbât buyururlar kİ fl'l-vâki’ 
cem'-l kesir ile olan da'vât-ı serî'ü’l-lcâbe ve kâfÜe-1 enbûh ile giden
lerin yolu âsân olduğu âşlkârdır;

Jiî üî
J  j\S ^  43

^ ̂  nereden: nerede T

^ ̂  "Halk, evsahibinden tek bir istekte bulunduğundan, bu evin k^ısmda yal

nız bir dilenci var zannedersin."

^ ̂  avalimde; âlemde T

"...derdi herkese düştü. Bu gam, senin gibi nicesine düştü." Birinci mısra

eksik.

^ ̂  "Cem', özel bir varlığı olmayan bir durumdur. Onun tahakkümü, âhâd (tek 

olanlar) için değildir."

*̂2 "(Allâlıım!) Ancak sana kulluk ederiz...", Kur'ân, 1/5.

"Yokluk isliyorsan o, sohbetle kaimdir. Bu hususta ne dilin işe yarar, ne
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Bundan sonra beyt-i atîde sohbete lâyık kimlerdir ve 'âşık İtimlere 
hem-dem olmak lâzımdır, anı beyân ve l'lân (8a H) buyurmuşlardır.

ij) l; j'ji jl |»s>l>
^ı> sîne isterim, firâkdan nâşî (7b T) şerha şerha
olmuş ola, l- hattâ söyleyem, iştiyâk derdinin şer
hini. Çünki sâmi' ile kâ'il bejmlnde münâsebet olmadıkça söz 'abes 
olur. Ve her kulak ki ne>>ln sadâsmı işidir, andan ma'nâ-yı matlûbu 
fehm etmez. Kendi hâline münâsib olan, hevâ-yı taksim midir^^ 
zevk-i şehvanî midir? Her ne ise anı dinleyip mâ-'adâsını işitmez. 
Ammâ 'âşık gerek kİ sadâ-yı neyden şerha şerha olmuş sinesine â- 
teş-i iştiyâk düşüp'^  ̂kânûn-ı derünu 'alev-^r ola. Kıt'a:

Bülbül! Hikâyetin kerem et, zağa söyleme 
Zağ u zeğan dediklerini bâğa söyleme

Ademdeki kulağa de ey Rûşenî, sözün 
Sakm vanp eşekdeki kulağa söyleme 

Nesir: Ve bu beyt-i şerîfde *jju. aîl  ̂ âyet-i kerimesine
telmih vardır. Ve şerh-i sadr maddesini fâtih-i defîne-i Mesnevi 
Hazret-i Şeyh İsmâ'll-i Mevlevi *Ul li>ui güzel beyân
buyurmuşlardır. Kaldı ki siyak u sibaka nazarla bu beyt-1 şerîf 
cümle-i mu'terize (8b H) gibi görünür. Eğerçl neyin evsâfına dâ'irdlr, 
ammâ müstemi' ahvâline ziyâde nâzrrdır. Sanâyi'-i bedî'iyyeden ik- 
tidâb, san’at-ı^® karîbdir kİ ıktldâbm ma'nâ-yı lugavîsi bir daldan 
bir dala konmakdır. Ke-ennehu ney evsâfmı zikr buyururken müs
temi' ne güne lâzımdır? Beyân buyurmaları tercümân-ı lisânü'l- 
gayb olan Kltâb-ı Mesnevi ki yek-pâre beyân-ı ahvâl-i (8a T) sülûk- 
dur. Ve bu on sekiz beyit evvelinde ol kltâb-ı mufassalın fihristi ve 
ol tafsilin icmâli olup |J5ül ® sultânının Hazret-i Pir
Efendimiz mazhar-ı tâmmı olmalarıyla tamâm-ı kitâb-ı Mesnevi-yi

elin." bk. Mesnevi-i Ma'nevî, V, 767.

taksim midir : taksimidir T 

^ ̂  düşüp : düşmüş H

"Allâh kimin gönlünü Islâm'a açmışsa...", Kur'ân, 39/22.

"Allah, onun sırlarmm bereketini bize ihsan etti." 

san'at-ı : .san'ata T

"Bana, en güzel ifade Larzı verildi.", en-Nesaî, Cihâd, hadis no: 1; Buhârî, 

Cihâd, hadis no; 120; Müslim, el-Mesâcid, hadis no; 523; Keşfü’I-hafâ', I, 263.
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şerîfde zuhûr edecek intikâlât-ı kelâm ve san'at-ı iktldâb ile İktizâ
sına göre tahkîk-1 makâm buyuracaklanndan berâ'at-1 istlhlâl^® 
olarak bu on sekiz beytin içinde dahi ol mesleğe sâlüc olmuşdur. Ve 
erbâb-ı tahkik şevkle iştiyak beyninde bu güne fark ederler ki şevk 
ancak ma'dûma mûte'allıkdır. İştiyak ise ma'dûm ile mevcûddan ta- 
'alluku e’ammdır. Meselâ bir âdemi görmeğe kalbde şevk olsa, tâ gö
rünceye dek şevk bakîdir. Ammâ gördûkden sonra görmeğe şevk 
kalmayıp iştiyâk ise aslâ zâ’il olmaz. Ve şevk, hubb-ı tabî'üıin lâzımı 
olduğu gibi iştiyâk, hubb-ı rûhânînin (9a H) ve hubb-ı İlâhînin lâ
zımıdır. Pes erbâb-ı nihâyâtdan ’add olunan kûmmelîn-i ricâltn hâli 
iştiyâk olup, şevk olmaz. Kıt'a:

J j  ~1

4] cJi «V** Jli ̂

Nesir: Zîrâ hubbda bir 'atş vardır İd anda aslâ reyy olmaz. Kanmak 
mahcûblar kândır, demişler. Ve hubbu. ta'rîf-i zâtı olarak ta'rîf, bir 
vech ile mümkin değildir. Ammâ hudûd-ı resmiyye üe ta’rîf kâbildir. 
Hattâ Muhyiddîn İbniT'Arabi hazretleri Fûtûhât'da bujmrurlar kİ:
(8b T) ü» Ciiju Jl* ı>* J |J J ^  Cr*

*jju* jLe <;LJj
y4i:l*Jl ij>1 jillj* iJUj 52 bu tahkîkâtı serdden garaz oldur kİ ba'zı 
müdde'îler ehl-i visâle göre âh ü enîn ve 'aşk u şevk lâzım değildir 
deyip kendi ’aki ü fikirleriyle tesvîlât-ı gûn-â-gûn eyledikleri kibâr-ı 
evliyânın akvâline muhâlif olduğunu beyândır. Ez-cûmle >  U

berâ'at-i : berâ'atü'l H 

^  ̂ "Aşk, kavuşmanın gerçekleşmesiyle son bulur. Özlem ise kavuşmaya vesi

le olur. Kim onun zorluğunu bana kolaylaştır derse, ona derim ki, varlık âlemindeki her 

zorluk kolaylaşır."

^ ̂  Kim sevgide smır noktasına ulaştığını iddia ederse, onu (sevgiyi) tanıya

mamıştır. Kim ondan içerek tatmazsa, yine onu anlayamamıştır. Kim, ona kandınidun 

(doyuruldum) iddiasında bulımursa, onu tanıyamamıştır. Böyle bir sevgi, kanmaksızın 

içimden ibarettir. Mahcûblar (kendisini açığa vurmayanlar)dan biri, 'öyle bir içimde 

bulundum ki ondan sonra sonsuza kadar daha susamam.' dedi. Ebû Yezîd de şöyle söyle

di; 'Kişi, susuzluktan dilini dışarı çıkardığı halde denizden kaçıyor.' İşte bizim de işaret 

ettiğimiz bundan ibarettir."
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'atşı, ol ser-çeşme-i âb-ı hayât-ı 'İrfandan nûbû' etdiği i- 
mâle-i fikr olunsa hazezât-ı ilâhiyyede nihâyet olmadığına (9b H) 
delîl-i kavidir. Hulâsa-i kelâm ’aşkdan zâ'ikası olanların kelâmın
dan mûnfehimdir ki bu iştiyâk dûkenmez bitmez bir hâl ola. Lâkin 
Cenâb-ı Vâhibû'l-âmâlden mûsted'âdır kİ mahrûmlar zümresinden 
etmejrlp 'ayn-ı visâlden kadeh-nûş-ı İştiyak olan ricâlu'Uâhın alıvâ- 
Unden behre-yâb eyleye.

ıA> J-*j ■‘tyf j'
her bir kimse, ̂  ki ol kimse, i'U jj» uzak kaldı, jtji- J-.I jl kendi 

asbndan, jt- geri İster, kendi vaslı hengâmını. Asıl,
köloîür: bSı-i dıraht ma’nâsma. Pes neyde hakikat ve inşânda me
cazen olup, vatan-ı haküdden kinâye olur. (9a T) Ya'nî®"  ̂her kim
se ki vatanından cûdâ ola, ârzû-yı vlsâl edip zâr u nâlân olur ve 
hevâ-yı iştiyâk-ı dil-dâr ile dâ'im giıyân olur, 3râ inşânın nefs-i na
tıkası ’âlean-i ervâhdan cûdâ olup ^riftâr-ı dâm-ı ’an â^  olmuşdur. 
Beyit:

Anmçûndûr ki kafes-i tende â r to  edan^ip hevâ-yı gül-zâr-ı va
tanla bî-karâr olup ûmîd-i menâsla her rahneden baş göster^ g û -  

yâ-yı râh-gûrîz olur. Pes Julf jLJ ̂  jl»;( JU-( oU mû’eddâsmca ne
yin âh u nâlesinden (10a Hî bu ma'nâlar eıbâb-ı semâ'a rûşendör ve 
sûfiyye hazerûtırun semâ' dedikleri budur ki bir şejrden kendi merte
belerine göre bir söz işidir ki am erbâb-ı hiss-i zahirî işitmez. Hattâ 
buna mûte’allık hikâyât, anlardan çok mervîdir. Anunâ herkes an- 
lann hâlinden haber-dâr olmayıp İdmi ihtilât*ı akla ve kiml vesvâsa 
nisbet edip erbâb-ı zâhir bu makûle şûrîdelerden be-gâyet hayret- 
dedirler. Zîrâ cünûna nisbet pek sahîh olmaz. Hâlbuki işleri 'akıl 
işine dahi^^ bememez. Hattâ ba'zı etibbâ maraz-ı 'aşk zikr edip, 
izâlesine müte'allık nice tedâbûr^® beyân etmişler ve âhiru’l-emr 'i-

"Seni hakkıyla (zatına yakışır şekilde) tanı(ya)madık."

54 ya'nî:-T

Sana, son derecede yüksek bir yerden faydalı ve yüce güvercin (nefis)

indi."

56 "Hal (tavır, davranış) dili, söz dilinden (sözden) daha etkilidir." 

5'^ dahi;-T

5 ̂  tedâbîr : tedbîr T
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lâc-ı akvâsı ma'şûkuna vuslat olduğunu güçle iz'ân eylemişlerdir. 
Ma'a-zâlik 'âşık, tedbîrden ve ehl-1 tedbîrden bî-bâk, dâ'lmâ kendi 
gamıyla hoş-hâl ve tarab-nâkdır. Aıunçûndûr ki^  ̂(öb Tl

^ben, her bir cem’^etde. ^;,vu inleylcl oldum,
kem hallilerin refiki, ve dahi hoş hâlUlerln refiki, ^  oldum.
Bu kavlin kâ'iH dahi neydir. Makâm karinesiyle kâ’Ü-i ney olduğu 
heızf olunmuşdur. Bu makûle harfler Mesnevi-yi şerîfde®® kesî- 
rü'l-vukû’dur. Ammâ ewel-l kltâbda ̂  olup, ji olmadığma gö
re, ki esahh-ı nusahdır. kâ'il hindileri olduğu bu ma'n^ra (10b H) 
mûnââ olmaz, te^’ârede t e r ^ ,  t^ıîdden eltafdır. Hâsıl-ı ke- 
lâna, h ^  caa'lyyetde gdl ben nâlân oldum; gâh oldu ki eıbâb-ı mec- 
lis-i bed râst benim âh u eomimi terâne~i şevk u ^di-
yi ^hvâni^^ kıyâs ettM^ ve ^ h  oldu M hoş-hâl ve vâkıf-ı me'âl o- 
lan zevât ile refflç oldukda yflae l^Bâ-kâB kendi büd^öî®^ okuyup, 
anlar ne (^nfejreG^aixıe aslâ sarf-ı (taâğ  etmedim. Ve bu beyt-i 
^rtfde R e^M fdan  hat^-der-encûmen re^ £ ^  hûveydâdır. BeM 
bi'l-cû^ıle e l^ t - ı  Mesneuî ve tasıihen Nakşbendhjye ve
Hc^bxtiyye ve ^ 'ir  turuk-ı sıû%yenlıı usûlûnü beyân olduğu ’to- 
de'l-kân hir ma'nâdır.

( 10 a 1 1  ^  h ^  bir l^ ıse , ^  jttendi gûmânmdan, cr> .»Vı ^  be
nim yârim oldu, ^  ji benim d^linumdan, c,^  aramadı; nûn, 
nâfîyedir, jtr*l benim esrânmı. cimin zammıyla olursa®^, 

. Mjt gelip aramak ma'na^na olan masdanndandır. 
E^er cimin fethfyle olursa gelip sıçramak ma'nâsma
olan 3^  masdanndandır. Bu takdirce benim esrânm derûnumdan 
aşikâr olmadı demek olur. Sı^'^nak ma'nâsuun lâzımı, çıkıp âşikâr 
ohnakdır. Fârisîde ( İ l a  ^  ise ekseriyyâ lâ^mıyla eda mûte'ârtfdtr. 
Ya’nî benim esrânmı herkes kendi vaW;-i hâline tatbik edip bana 
yâr olmuşdur. Ammâ bana yâr olmadılar, herkes kendi hâline yâr

^ ̂  anmçfindOr k i : anmçfln der ki H 

60 şerîMe ; şCTÎfler H

6 * şehvanî : şehevâd T 

bildiğin : bildiği H 

olursa: olup T
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oldu. Zîrâ 'aşk bir ma'nâ-yı zevkidir ve benim nâle vü feryadım ol 
zevkdendir. Bu takdirce ’aşkdan sâhib-i zevk olanlar dahi benim bu 
zevkimden bî-haberlerdir. Her ne kadar haber-dâr olsalar dahi be
nim hakkımda şuhûdlan, şühûd-ı 'ilmiyi tecâvüz etmez. Fi'l-hakika 
kendi haklarında ol hâl-i zevki olup ol zevkle mütezevvak olmuşlar
dır. Yohsa benim zevkimle mütezevvak değillerdir.

^  benim sımm. jl benim nâlemden, jj> uzak (10b T) de
ğildir, dU lâkin, kulak gözüne, jji o nûr yokdur, ki 
anı idrâk ede. Kulağı çeşme teşbih edip ve nûr ki çeşmin lâzımıdır, 
isti'âre-i tahyiliyye tankıyla zikr buyurup c—j  jT buyurdukları 
hakka'l-insâf rûtbe-i i'câzdadır. Ya'ni benim®^ sırr-ı zamirim ma'- 
nânm kelimede indirâcı gibi nâlemin içinde münderlcdir. Ammâ 
kulak gözünde ol nûr yokdur ki am âşikâre göre. Zîrâ havâssm her 
biri âherin kânndan (11b H) ma'zûldür. Meselâ sözü kulak işidir, 
göz görmek muhâldir. İşareti göz görür, kulak işitmek muhâldir. Pes 
insân-ı vâhidin a'zâsmda olan havâss, biri birinin hâlinden haber
dâr olmak muhâl olunca nüfûs-ı mütegâyire birbirinin sunna nice 
mahrem olabilir. Öyle olunca nefsine nâsıh olan inşâna lâzımdır ki 
bir hâlin hakikatine mücerred muttali' olmamak hasebiyle inkâr 
etmeyip, eğer umûr-ı mühimmesmden ise tahsiline sa'y eyleye. Yok 
umûr-i mühimmeslnden değil ise, cevâz-ı şer’i bulunur ise cevâz ve
rip, bulunmaz ise 'akl ile tasarruf etmeye. Zîrâ verâ-yı 'akılda tür ol
duğu, ukalâmn dahi müsellemidir. Ammâ ben bir şeyi âşikâre gör
meyince İnanmam demek, cehl-i mahzdır. Görmez misin ki:

JJİ-J ol* i  j JûW jCrî
( İ la  T) jlf j j: ten, cândandır ve, j jU- ve cân, tenden, 
püşîde değildir. Nice mestür olur ki blrbirlerlyle müttehidlerdir. aJ 
lâkin, kimseye cân görmeğe, denip masdar ma'nâsı veril
miştir. Zîrâ fi'l-i mâzî her bâr ki bir âher kelimeye muzâf ola, masdar 
ma'nâsına olur. Ve ba'zan izâfetden hâli dahi®^ masdar ma'nâsı- 
na gelir. j jIj gibi ki jiU- j  ojlı mahallinde müsta'meldir. ĵ s-j 
c--' izin yokdur. Cân Üe tenden ziyâde birbirine muttasıl şey yok 
iken ve cânı bir vech ile inkâra mecâl yoğ iken yine görünmesi

benim : - T

65 dahi:-T

66 jjU - j  j ı l j  ; j j l i - j  jl» T
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muhâlâtdandır. Böyle olunca, mûcerred görünmeyen (12a H) şey, 
ma'dûmdur demek câ'iz olur mu? Pes nâle-1 neyde olan sırr-ı 'aşk 
dahi bunun gibidir. Görünmez amma, vardır. Ve şöyle böyle var de
ğil, hem mevcûd ve hem mûciddir. Zahiren bakılsa ney-zenin de
minden münfa'il bir nefesdir. Ammâ bâtında kuvve-i fâ'iliyyesi gâlib 
ve nice nice ahvâl ihdâsmda a'cebü'l-'acâylbdir.

*>■ Cm  j jl; 1̂1 r.,.:.7Î
C--İÎÎ âteşdir, bu ney sadâsı, rüzgâr değildir, jt
her kimse ki, âteşi tutmaya, ya'nî böyle âteşi olmaya,

yok olsun, iL-c—̂  ’lar (11b T) besminde cinâs-ı tâm bulun- 
dukdan sonra, muhtemüü'z-zıddejm san'atıyla ikinci ilj c—j  'ı hem 
du'â ve hem bed-du'â mevki'inde îrâd buyurmuşlar. Yok olsun de
mek, lisân-ı nâsda bed-du'â makamında ve lisân-ı sûfiyyede mahv-ı 
vücûd etsin demek olup, hem du'â-yı hajo- ve hem tarîk-i vusûl-ı 
maksûdu edâya kasd olunmak münfehimdir. Âteş, mûste'idd-i ih- 
râk olan eşyâ)n ne şekil yakıp kül ederse, sadâ-yı nây dahi ehl-i 'aş
kın gönlünde bekâyâ-yı vücüd-ı vehmîden müterakim olan hâr u 
has-ı 'alâyıkı mahv u ihlâkda öyle mü'essirdir. Ammâ bu âteşden 
haber-dâr olmayıp (12b H) zâtlarmda fi'l-cümle isti'dâd®^ olanlar 
eğer haber-dâr olmak isterlerse, varsınlar evvel mahv-ı vücûd etsin
ler de bekâyâ-yı alâyık ne güne yanarmış, âteş-i ney ne güne âteş 
imiş, görsünler. Lâkin xil jl î j L ç J . i s ' o l a n  kulûb, bu ma'nâyı 
işitmez. Hikâyet olunur ki Hasan-ı Basri radiya'llâhu 'anh hazret
lerine ba'zı ehl-i meclis demişler ki efendim, biz ne mertebe gâfıUeriz 
ki, sizin böyle mü'essir nesâyıhınızdan intibâh hâsıl edemiyoruz. 
Anlar buyurmuş ki hâşâ siz gafil değilsiz. Eğer gâfil olsanız idi agâh 
etmek âsân idi. Ammâ siz mürdelersiz ki bir vech ile intibâhınız 
müyesser olmadı. Kavâbilde isti'dâd şartdır. Zîrâ 'aşk bir mâddeden 
mûcerred cevher-i nûrânîdir ki ba'zı hûkemâ 'indinde ancak beden- 
i insana müte'allık ve sûfiyye indinde cemî'-i (12a T) eşyâya müte'al- 
lıkdır. Hattâ eflâkin dahi harekâtı, hareke-i şevkiyye olup cemî'-i 
müteharrikin harekâtı, nefs-i rahmânîden mümtedd bir dâ'iyye-i 
şevkiyye sebebiyledir deyip helâkden gürîzân olan âdem dahi hare- 
ke-i şevkiyye ile müteharrikdtr. Zîrâ necât bulmağa tâlibdir demişler. 
Ma'a-zâlikbu hareket-i şevkiyye dahi kavâbilde mütefâvit görünüp

isti'dâd : isii'dâdı T

" ...Taş gibi, hatta ondan daha da katıdır.", Kur'ân, 2/74.
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neydeki te'sîr, meydeki teşvîre uymaz. Ammâ hakîkat-1 hâle bakılsa 
İkisi bir neş'e olup (13a H) tefâvütleri bl-hasbi'l-kavâbildir.

j U İ  jJ j t f  «.-. - L i f . j L l j i f  j jb 't f  j S \

c -ilt  jS\ 'aşk âteşidir, jU» ^  kim neyin içine®® düşmüş- 
dür^O aslı ^  • dir.jiii fl’i-i mazidir, dûşdû ma'nâsma. Lâ
kin mahsûl-ı ma'nâ ahz olunup, dûşmüşdûr deyu şerh olunmuş- 
dur...î.tc. 'aşk galeyânıdır, ıl-i >Jür kim nejrtn içine düş-
müşdür. Temsil tankıyla neydeki efgân ve meydeki galeyan zikr bu
yurup, sâ’lr eşyâyı anlara kıj â̂s eylemişlerdir. Beyit^ ;̂

'Aşkdır ol neş'e-i kâmil ki andandır mûdâm 
Meyde teşvlr-i hararet, neyde te'sîr-i sadcJ^ 

ya'nî ins ü melek ve cinn ü cemâd ü cân-verân, mahabbet-i ilâhı ile 
hayy u kâ'imdlr. Eğer inşân bi-hasbi’l-irâde ve'l-fikr zikr-i Süb- 
hân'dan gâfil ise, bi-hasbi'l-a’zâ (12b T) cemi'-i cevânhı AUâh'ı zâ- 
kirdir ve hayvânât ve nebatat ve cemâdâtdan bir mahlûk yokdur ki 
Allâh ile diri olmaya ^   ̂ ve inşânın a'zâ vü
cevânhı mutî’-i Hudâ olduğu j j pfJU. ^̂ 7"̂  nû- 
mâyândır. Lâkin bi-hasbi'l-fikr ve'l-irâde ba'zı nâss,'âsî ve ba'zı nâss, 
mutî' olmak için inşân haUc olunmuşdur. İşte bu zikr ü tesbîh ki 
eşyada cibillidtr, mahabbetu'llâha delildir. 'Aşk ise mahabbet-i muf- 
rıta yahud ifrât-ı mahabbetdir. Pes 'aşk-ı İlâhîden bir cüz' ki, lâ- 
ekall zikr ü tesbîhdir, her mahlûkda bulunur. İllâ inşân irâde mer
tebesinde (13b H) meşgûl olup her biri tahsîl-i'aşk edemez. Ve ney 
ne sûz-nâk kıssalarla zikr ü tesbîh eylediğini işidemez.

U jU »ijj -loi Jj*i Jİ**>>-İ4j»-ıy
Ĵİ ney her ol kimsenin harîfidir ki, ya'nî hem-dem ve musa

hibidir ki, jA jI  bir yârdan ayrıldı, nejrin perdeleri, j. , 
zamîr-i gâ'ibdir, neye râci'dir; U jU bizim perdelerimizi, jnrtdı, 
ya'nî neyde olan perdeler bizde olan perde-i hicâblan ref etdi. Gerek 
perde-i sûriyye olsun, ki şerm ü hayâ ve 'âr ü nâmûs dedikleridir ki

içine : içinde T 

^ düşmüşdür : düşmüş T

7 1 beyit : - H 

72 Fuzûlî Divanı, s. 9

"Göklerde ve yerde bulunanlar Allâh'a secde ederler.", Kur'ân, 13/15.

...Dilleri, elleri ve ayaklarının, aleyhlerinde şahitlik edeceği gün...", 

Kur'ân, 24/24; : fiijfj j H
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jUVl^.U .1 ( 1 3 a X) anın nehyinde vârld olmuşdur, fi'l-vâki' bü
yük hicâbdır, ekserlyâ tüllâbı yolundan alıkor. Eğerçl hayâ, ahlâk-ı 
pesendîdedendlr. amma hayâ mina'llâh olursa. Yohsa her hayâ, 
ahlâk-ı pesendîdeden olmayıp bunun gibi ba'zan mezmûm olur. 
Hükemâ-l felâslfe ahlâkı ıtlâk edip, meselâ buğz mutlakâ mezmûm- 
dur demişler. Ammâ ehl-1 şer', şer' İle talgâd edip, buğzun fi'llâh, 
memdûh: mâ-'adâsı, mezmûmdur'^® buyurmuşlar. Ve gerek perde-i 
ma'neviyye olsun, ki hücüb-i zulmânî vü nûrânî ve cemî'-i mâ-si- 
va'llâhdır, kalb yoluna (14a H) ilişip, sâlikin^^ âmâlin kesreti ise 
insân-ı kâmil ve mürşid-i sâhib-i nefes-mânend kendi perdelerin
den ve mûlk-l sarihi olan makâmâtdan haber verip kavâbiUn isti'- 
dâdma göre keşf-i esrâra bedraka olur. Elz-cûmle ney. merâtib-i es
ma vû sıfata ve gayb-ı hûviyyet-i zâtı idrâke ^  ki 
kendide yedi mertebe var perdelerden, ve cümlesinin mebnâsı mut
lakâ demidir ki sûrâhlar kapandıkda hâsıl olan, sadâ-yı hûviyyet- 
dir. Ehl-i mûsîk! ana makâmâtdan rast ile tesmiye ederler. Nitekim 
zât-ı lüccet-i ehadiyyetde sûfiyye, ta'ayyûn-i evvel ve ta'ayyün-i sânı 
i'tibânnı etmişlerdir. Pes râstm aym bir cilve Ue tamâm-ı yegâh zu- 
hûr edip ve ehadiyyet mertebesinden haber verir bir haysiyyetle ki 
vâhid-i ehadm 'aynıdır. Dâ'ime-i esmâ ta'bîr olunan yedi ’aded isme 
(13b T) yedi perde işâret olup ve doksan dokuz esmâ'-i hüsnâ ki ’a- 
dedi mahsur ve j  ^ jJJl ^^medlûlunca meşhûr 
u gayr-i meşhûr nice nice esmâ'u'llâhın cümlesi yedi isme râci' ol
duğu gibi, ki bu bâbda mahsûs dâ’ireler te'lîf olunmuşdur, ke-zâlik 
nice nice makâmât u terâkîb ve şu'abın dahi cümlesi yedi perde, 
(14b H) ya'nî yedi sûrâhdan icrâ olur ki 'ilm-i edvârda tafsH olun
muşdur. Ma'a-hâzâ bî-hadd ü bî-kıyâs nağemât ü elhân yek ney ve 
yek nefesden sudür eyler iken, makâmâtm kiminden bast u ferah ve 
ktminden kabz u terah, kiminden şecâ'at, kiminden sehâvet, her 
birinden bir başka keyfiyyet hâsıl olmak, merâtib-1 esmâda olan te- 
kâbüle burhân-ı kavidir. Zîrâ sıfât-ı ilâhiyyeden olan celâl ü cemâl

"Haya, imanı besler."

^ ® mezmûmdur: mezmûm T

sâlikin : silik T

'Teşbih yapılmaz." ^  T

"Sen, gayb âleminde sana verilen isminlesin."
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ve rahmet ü intikam emsali evsâf-ı mütegâyiretû'l-ma'nâ ehadiyyet-i 
zâta halel vermediği, bedîhiyyû's-sûbûtdur. Ve neyin böyle böyle 
gûn-â-gûn sadâlan insân-ı kâmilin, ki mecma'û’l-külldûr, evsâf-ı 
gûn-â-gûnuna ve zuhûr u kemevvününe ve vücûd-ı fâni-i hestî- 
nümûnuna dahi temsü, sezadır. Pes böyle olunca,

j L - ı  ^  j>ŞAİ. Oii J J

j. ney gibi, hem zehir ve hem tiryak olan nesneyi; j
cem' içindir, mücerred 'atf için değil, ah*? kim gördü? , bu mahal
de zevi'l-'ukûlden su'âldir. Zîrâ *S lafzı, ta'lîl-1 vasle ve zevi'l-'ukûlden 
(14a T) su’âl ma'nâlanm müfîddir. Bu sûretde isimdir j<—

ney gibi bir müştaka®® dem-sâz olur nesne, xj t£ kim gördü? 
Hiç bir müştâka, ney gibi dem-sâz olur şey yokdur. Zîrâ ney sûreten 
ve ma'nen dem-sâzdır. Ekser-1 hem-dem ise, ya fakat sûreten hem- 
demdir, giriftâr-ı dâm-ı sayyâd olan âhûnun Kays-ı (15a H) 'Âmi- 
rfye hem-dem olması gibi, ya fakat ma'nen hem-demdir, -hayâl-i 
Leylâ'nın Mecnün-ı mezbûra hemdemliği gibi- ammâ sûreten ve 
ma'nen Mecnün'a. hem-dem, yine kendi gibi bir Mecnûn gerekdir. 
Gayret-i aşk ise buna dahi râzî olmayıp kendi vücûdunu ifnâya tâ- 
lib iken bir vücüd dahi peydâ etmek emr-i müşkildir. Zîrâ ’âşıkda 
gayret belâsı der-kârdır. Pes hayâl-i Leylâ’nın sûret-i Mecnûn'da 
tecessüd edip kendi kendiye 'aşk-bâzlık etmesinden gayri bu hâlin 
tesellisi yokdur. Ney ise bu ma'nâmn tamâm-ı aym vâki’ olmuşdur 
ki ney-zende mütehayyel olan âh u enîn, neyde bi-’aynihi müte- 
messel olup tâlib ü matlûb ve gûyende vü şinevende birleşmişdir. 
Öyle hikâyet olunur ki Kays-ı 'Âmiri ser-geşte-i beyâbân-ı cünûn 
olup Leyli Leylî deyu gezer yürür iken Leylâ’nın yolu nâ-gâh amn 
üzerine uğrayıp, "Ey darbü'l-mesel-i rüsvâyân-ı 'aşk, senin matlûb-ı 
cânm olan Leylâ benim" dedikde, ol serâsîme-i sahbâ-yı vecd aslâ 
sarf-ı®l dimağ etmeyip, "Var git ki (14b T) senin mahabbetin beni 
senden fârlğ etdi" demiş. Beyit:

Sen lâne-be-ser Kays'ı kıyâs eyleme ancak 
Meydân ı mahabbetde ne başlar yuvalandı 

Söz Hazret-i Mansûr'undur ki Vl ^  v jiJl ^  
mişdir. (15b H) Beyit;

müştaka : müşıik T 

sarf-ı:-T

"Aşkta iki rek'at namaz vardır ki, onun abdesti ancak kanla sahih olur."
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Müjli-i 'aşk böyle vermişdir bu ser-Jetvûsını 
Ya çek el serden yahud tınlatma 'aşkın tasını

^  Lf* kelâmdff, .ij yol, kanla dolmuş, »tj m
sıfatıdır. Ke-ennehu kemâl-i hatar-nâkliğinden nâşî kanla dolmuş- 
dur. Tetâbu'-ı İzâfât gibidir. Ney, kanla dolmuş yolun haberini İhbâr 
eder, 3^  ji* <-«Afecnûn'un®^ 'aşkın kıssalarım naki e-
der, hikâyeler. Âhirindeki ya, 'aşka muzâf olduğunu mûlîddir. 
kesre makâmında. Bu bejrt-i şerife münâsib on sekiz beyit bir kıssa- 
cık, mukaddemen nazm olunmuş bulunmagla bu mahalle sebt o- 
lundu. Hikâye-i manzûme:

Meğer bir gün ki âteş-pâre-i necd 
Şerer-fevvâresi Mecnûn-t pür-uecd

Styeh-mest-i şarâb-ı hm/ret olmuş 
Kararmış gözleri Leyli'yle dolmuş

Dolaşdırmış perişan seyri râhı 
Tutulmuş^^ kendisi çûn dâm-ı mâhî

DönüpP^ ol şu’le-i cevüöle-i gam 
Yanıp durmakda otmuş şem'e hem-dem

Düşüp çün mûy-ı zengî pîç ü tâba (15a T)
Büzülmüş künc-i târ-ı tztırâba

Katıp seyit sirişkin bahr-ı hüna 
Sükûn el vermiş ol cûy-ı cünûna

Olup hoşnüd kendi âteşinden 
Şikâyet etmez olmuş meh-veşinden

Cefâdan ney gibi zâr etmez olmuş 
Vanp Leylâ'yı bî-zdr etmez olmuş

^ ̂  Mecnûn'un ; Mecnûn H 

84 tutulmuş ; dolmuş T 

® ̂  dönüp ; dönem T
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Olup fariğ dü-i divânesinden 
Usanmış vaz'-ı küstâhânesinden (16a H)

Duyup ol berk-ı sâmân ya'nî Leylî 
Gazab-nâk eylemiş Kay s'a tecelli

Demiş etdinse/eryâdıferâmüş 
Gerekmez bana artık güş u mengûş

Perişan, olmanı edip tahayyül 
Seninçün şânelenmişdir bu kâkül

Bu suretler seninçün rû-nümâdır 
Nazar âyineye, sanma sanadır

Hemân yan ağla Leylâ'yı seversen 
Koma feryadı Mevlâ'yı seversen

Meğer dîvâneye taş a td ^  Leylâ 
Komadı urmadık baş seng-i hârâ

Olur ma'şûk dâğ u zahma tâlib 
Nişân lâzımdır 'âşıklarda Gâlib

Televvündür hemîşe kâr-ı 'uşşâk 
Meğer imdâd ede hünkâr ı 'uşşâk

Kerem-h^âhız^^Cenâb-ı MevlevTcbn 
Vere bir neş'e sür-P^ ma'nevîderfi^

Nesir: Bin hikâyetden bir ser-encâm iyidir, fehvâsmca güft ü şenîde 
kâbil-i matlab olmayıp dîvâneler sözün 'âkiller fehm etmez. Zîrâ bu 
Lâ'ifenin nahivleri, mahv ve kelâmlan, sükûtdur. Söyledikçe dahi

atdı:ekdiH,T 

hâ''hız : hâ''hı T 

sûr-ı;şûr-ıH

Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Mesneviyyât, s. 113-114.
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bir başka lügat tekellüm ederler kİ bu yeryüzü lugatlerlndan 
değildir.

»W  ıA>̂  >  l» olö ̂  'i—
(15b T) yijA ̂ 1 ̂ j*-bu ma’kûlûn dekâyıkma muttali', jjtt, >► bî- 
’akl-ı me'âş olan dîvâne sıfatlıdan mâ-'adâsı değildir, ij ûIü lafzı 
eğerçi (16b H) zâ’iddir, ammâ vâv-ı hâltyye makânunda isti'mâll var
dır. Pes halbuki zebâna müşteri J>jye kulakdan gayri müşteri 
yokdur. Ma'lüm ola ki ’akl-ı me’âş Üe ’aM-ı me’âd beyninde 'umûm u 
husus min-vech olup meselâ matlûb. uhrevî olsa şahs-ı vâhld, hem 
’akl-ı me'âş ve hem 'akl-x me’âd Üe muttasıf olur. Ammâ matlûb. 
'aşk olduğu takdirce ’akl-ı me'âşa aslâ mahall kalmayıp, nusrâ’:

me'âlince dîvâne, kirdâr-ı ’akl-ı me’âd-ı sırf üe muttasıf olur. Ve 
matlûb dünyevî olsa akl-ı me’âd istüıdâm olamayıp ’akl-ı me’âş üe 
muttasıf olur. Pes tesâduk-ı emreyn, umûr-ı uhreviyyede clhet-1 te- 
bâyün-i aşk Üe dünyâ beyninde zuhûr etmekle ahadühümâ-âherln 
bu maddelerde zıdd-ı kâmili olup ’akl-ı me’âşla muttasıf olan şahs, 
'aşkdan haber-dâr olamaz. Ammâ eğer denirse ki kümmelîn-i ricâ- 
lu'Uâh. ez-cümle Hazrei-f Pür Efendimiz, hem umûr-i dünyeviyyele- 
rini ve hem hıfz-ı makâmlanm ve hem emr-i sülûklanm zabt etdik- 
leri müsellemû’s-sübûtdur. Cevâb verilir ki ol kuvvet, ’akl-ı külidûr 
ve mertebe-i cem’û'l-cem'dir. Ana ’akl-ı me’âş denmez. Ve şimdi bi
zim bahsimiz 'aşkdadır. ütû U* Jîü te'ârîfde müsta'mel olan kayd-ı 
haysî sen (16a T) büirsin ki bi-eyyi-hâl mukadderdir. Pes 'aşk hâlin
de 'aküdan (17a H) bî-haber olmak cemî'-i ahvâlde bî-haber olmağı 
iktizâ etmez. Meselâ teslim ü nzâ hâlinin zikri esnasında gayretu'l- 
lâh ve buğzun-fi’llâh mertebelerini zikr Üe neıkz-ı 'ibâre câ'iz değüdir. 
Zîrâ her mertebenin hâli ve her hâlin neticesi ve her neticenin mer
ci' ü me'hazı başkadır. Zebân söyler, kulak işidir, göz görür, gönül 
sever. Çâre nedir? Mısrâ';

Mahabbet bir belâdır kim giriftar olmayan bilme^^ 
xs Ujjj ±i »1̂  Ujjj

bizim gamımızda, Ujjj günler. Ma'lûm ola ki zî-rûhun cem'i, e- 
lif ve nün Üe olur; jl—l ve gibi. Cemâdâtm cem'i U Üe olur: gîL.

"Aklın yönlendirdiği aşkta hayır yoktur."

^  ̂ "Her sözün bir yeri vardır.", Keşfü'l-hafâ, II, 146.

Halîmî'nin bu mısraı için bk. Güldeste, s. 288.
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gibi. îllâ , şâzzdır. jlî vakitsiz oldu, ya'nî günler dükendi, 
bizim kıssa-i gam-ı 'aşkımız dûkenmedl Ujx, günler, süz ü ah
larla, yoldaş oldu. Bu beyt-i şerifde şurrâh-ı Meuleufden sâ- 
bıkun-bi'l-hayrât olan Hazret-i Şeyh îsmâ'U-i Ankaravi kaddesa'l- 
lâhu sırrahu'l-’azîz üslûb-ı hakîm kâ'idesi gözedilmişdir, buyurur
lar. Ve üslûb-ı hakimi imhâz-ı nush İçin nâsıh, nefsini gafiller 
zümresine tenzil edip ba'dehu nushı beyân etmekdir deyip, Kur'ân-ı 
Kerîm'de Habib-i Neccâr kıssasında (16b T) kavmine mahall-i 
nushda jjJl J  Uj®^âyet-i kerîmesinin tefsirini tafsil ü
tahkik edip hulâsa-i ma’nâyı öyle ahz buyururlar ki bu hûş, ’aşkm 
tahsisinde gamlar çekip ve henüz matlaba nâ-resîde iken ifna
yı 'ömr etmişlerdir demek ola, demişler. Ve fâzıl-ı tahrir-i ma'nevî 
'Abdullah Efendi cenâblan dahi hazret-i müşârün-ileyh cenâblan- 
na ittibâ' edip bu ma'nâyı tahsîn buyurmuşlar.Bu sûretde 
lafzındaki gam, tahsîl-i 'aşka dâ'ir olan gam olup, ’ayn-ı 'aşk olan 
gam (17b H) olmamak münfehimdir. Zirâ tahsile dâ'ir olan, irâde 
mertebesidir. Amma fakır hâtınma gelir ki ’ayn-ı 'aşk olan gam mu- 
râd olunup ma’nâ bu vech ile verile ki ya'nî süz u âhlarmıız gitdiği 
yere şeb ü rüzlanmız beraber gitdi cümlesi fenâya vanp ne 'ömr kal
dı ne gün, ne âh kaldı ve ne vâh. Bir yarandan süz ü âh ederiz, bir 
yarımdan günler geçer gider. ûjjUj v  ̂̂  kavli üzre süz u 'aşk
ve mahabbet, bir yanmdan teceddüd üzre olup sırât-ı teceddüdün
den ber-karâr hiss olunduğu bi-'aynihi rüzlann ve sâ'atlertn teced
düdü gibidir. Bunlar cümle 'aşk içinde derd-i 'aşk içindir.

>4 '^  j î  ı i » >  L f '  ■ ; ' » l i S  C J j  ^  U j j j

Ujjj günler, cJj/ eğer gitdi ise, j j/  gitsin, J  lafzı emr-i hâzıra (17a 
T) dâhil oldukda, emr-i gâ’ib, ve nehy-i hâzıra dâhil oldukda nehy-i 
gâ'ib eder. Pes lafz-ı j j , ra'nm fethiyle, üüj masdanndan emr-i hâzır 
olup, git demek ma'nâsma iken, J  lafzı dâhü oldukda, gitsin demek 
olur, Jl, havf u hatar yokdur, gitsin gidebildiği kadar, jU 
sen kal, iSS\ ey ol zât ki, ma'şük murâddır, c - j  ıiiu y  oj» sencileytn 
pâk ve münezzeh yokdur. Ya'nî matlüb, senin bekâ-yı bî-zevâlindir.

"Beni yaratana ne diye kulluk etmeyeyim?...", Kur’ân, 36/22.

tahsilinde : tahsîsinds T

"Araz, iki zamanda baki kalmaz.", Fusûsü'l-hikem, s. 213.

Ebedî olan, o Allah'tır."
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Sen ki varsın, her şey vardır. Ahlar geçsin ve günler geçip gitsin ve 
idrâk-1 mâ-fât mümkln olmasın. Bunlar hep müsellem. Lâkin sen kİ 
varsm, müceddeden bahş u ’atâ der-kârdır. Bizden alıp (18a H) bize 
vermek ve rahmetin 'İbâdete münhasır olmak ve ser-mâye-1 kem- 
mâye-i ’ömr dükendikden sonra fazi u rahmete ûmmîd kalmamak 
ye's-1 tâmm ü kûfr-i mahzdır. Hâşâ, sûmme hâşâ! Ümmîd ü recâ 
kesilmez. Bu beyt-i şerîfde dahi jU y hltâbmı ba'zı şurrâh zât-ı 
pâk-i Hakka olmak üzre aldıklarını hazret-I şârih-1 muhakkik tard 
buyurup, hüsn-1 taTair*! ’inâyet û ihsâmn dâ'lm olsun demekdir. 
buyurmuşlar. Fl’l-hakîka hatâdan hâlî olmamağla kendileri muhâ- 
tab'i mürşid-i kâmil olmak üzre beyân buyururlar. Ve 'Abdullah E- 
Jendi dahi muhâtab, mutlakâ ma'şük olmak üzre ahz edip, mısrâ';

b^rne'l-hakîkat ve'l-mecâz cânlbinl gözederek bir güzel meslek ih
tiyar eylemişler. Ve bu mahalde (17b T) ber-vech-i vecîh dahi Sü ji 
de hitâb, vakit ma'nâsına olan J ' a obnakdır. Bu takdirce ne su'âle 
ruhsat ve ne cevâba hâcetdir. Lâkin fakirin dahi kalbime lâyıh olur 
ki muhâtab 'aşk'i İlâhî ola. Ve lift y Oj? . müte'allakı olan zât-ı 
İlâhî i’tibâriyle ola. Ve karâyin-i makâm. bu ma nâyı pek mu- 
sahhıhdır. V^âhûd muhâtab. zât-ı ilâhî olupoU lafzmm lâzımı 
murâd ola ki bir şQ>ln zâtını ve bekâsını temenni etmek, zâlike’ş- 
şey’in husûs-ı matlübda umde olduğunu müstelztmdtr. Pes demek 
olur ki tahsîl-i metâlibde 'umde olan seng. zât-ı bî-zevâldir. Cemi’-l 
mükevvenâtm mebde' ü me’âdı sanadır. Sen ki varsm, her şey 
vardır. Rubâ'i:

C - *  ^  u *  J c r ^  r *  ' >

C—* JJ-İ J
^  *;U j Jİ j ç  Jİ

(18b H) ma'lûm ola ki beyne'l-havf ve'r-recâ olmamn mavtmı, kable

"İki söyleme, iki okuma, iki bilme."

^® bu manâyı: - T 

sen : senin H

"Bizde hep aşkm gamı ve meye düşkünlük var. Aşkın kötü şöhreti, çılgm- 

lık ve sarhoşluk, hepsi (bizde) var. Ey dost! Mademki zamaneden maksat sensin, öyle 

ise şikâyete yer yok. Mademki sen varsın, (öyle ise) her şey vardır."^ krş. Divan-ı 

Şems-i Tebrîzî, Terctât, s. 71.
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fevti'z-zamândır. Zamân fevt olup idrâk-1 mâ-fât mümkin olmadıkça 
sultân-ı recâ gâlib olmak şartdır. Bu beyt-i şerif İse sâ'ık-ı kelâm 
şevkiyle ol hâle resîde olduğu rûşendir. Eğer denirse kİ Hazret-i Pır 
kuddise sırruhu'l-'azîz cenâblan fevt-i zamân ve idrâk-i mâ-fât 
mümldn olmadığından nice haber verirler ki ’ulûm-ı ilâhiyye vü ma- 
'ârlf-i ledünniyye kendilere bi'l-'ayân münkeşif olmuşdur. Cevâb ve
rilir ki; (18a T) 101 hadîs-i şerifinde i'tibâr 
olunan ma'nâ itibariyledir. Ez-cûmle mukaddemen zikr ü tcihkîk o- 
lunan ’atş-ı dâ'inıî ki Hazret-i Büyezid-i Bistûmî'den rivayet olun
muş idi. Bu, süz u Hâlelere bâ'isdii'. Hulâsa-1 kelâm, mısrâ’;

Sudan kum doydu biz doymadık aslâ 
diyen klbâr-ı evliyâmn, Hazret-i Pîr Efendimiz muktedâsıdır.

Ji* lAit» *-*“4İU ^  j
her kimse ki yf balığın gayridir, ki su hayvâru değildir, 

ui j f - a n ı n  âbmdan kandı, c—jju ̂  *5> her kimse ki nzkı yok- 
dur, giijj amn günü, geç oldu, (19a H) ahşamlar olmak bilmez. 
Ya’nî balıkdan gayri suya doydu, ammâ balık aslâ doymayıp, 'ömrü 
günü, derya içinde geçerken, bir ân deryâdan münfekk olsa, ma’- 
lûmdur ki ne hâle girer, yıllarca deryâda olduğu bir ân gibi gelmez. 
Beyit;

JVûr-ı 'aynından Huda inşânı mehcûr etmesin 
Hak Te'âlâ gördüğünden kimseyi dür etmesin 

Ammâ bu derd-i iştiyâka giriftâr olmayan bî-nasîbler, eyyâm-ı vlsâ- 
1in kasrım, eyyâm-ı firakın tûlunu ne bilsin. Eyyâm-ı visâl şâdmâ- 
nîsiyle merzûk olanlar büir ki günler kısadır. Beyit:

Ne ’aceb tiz geçer zevk û safa eyyâmı 
İrmedin nısf-ı nehûn irişir ahşamı 

İşte bu h'^ân-ı 'inâyetden ma’âza'llâh bî-behre (18b T) olan açlar, 
mısrâ’:

her güni bir yü gibi sanır.
JU.L »u y  ̂  JU j i

OjUji hâsıl etmez, Ju pişkin hâlini, gs*hîç çiğ ve nâ-resîde 
olan şahıs, pes, ^  söz, kısa, jü!., gerekdir,

"Ben, günde yetmiş defa Allah'a tevbe ederim.", Ehâdîs-i Mesnevi, s. 138-

"O, (gözü) suda olan, oruçlu gibi".

139 .
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ma'lüm. jLl mantûkunca ve ju»-JI
105 medlûlunca herkes ’âlem-i ezelde, ’Üm-l İlâhîde ne 

sıfatla takdir olunmuş ise kaderi kazâsma mutâbık zuhûr edeceği 
emr-i (19b H) mukarrerdir. Puhte hâlinden hâmlar haber-dâr ol
maz. Hemîşe puhte, puhte; hâm, hâmdır. Ammâ ’ilm-l ma’lûma tâ
bi' olmagla ba'zısınm nush u pend ile ıslâh olacağı dahi kaderde ol
duğu takdirce, yine JijtM vâdisine gidip, v i J U  u 

10'̂  ûsve-l hasenesine ittibâ' vâcib ü elzemdir. ’Ale'l-husûs kİ 
mûstemi', kâbil-i kabûl-ı nasihat olmayıp, tâbi'-i hevâ-yı tabi'at ve 
nâkisu'r-re’y ve'r-rü'yet ola. Her suhan-ı hikmet-intizâmdan kendi 
hevâsma münâsib bir ma’nâ-yı gayr-ı murâd^®® ahz edip söz çoğal
dıkça vesves^ artınr. ^

Der-kusör-ı fehm-l mustemi’fin
Malûm ola kİ Mesnetri-yi ŞerîTin ihtidasından (19a T) bu ina- 

halle gelince on seldz ’aded muvâfık-ı ism-i Hayy olan el^t-ı şeilfe. 
'âlem-i icmalden vâki' olup, kemâl-i i’câz üzre ney kinayesiyle tn- 
sân-ı kâmilin usûl-ı hakâyıkını beyân, mâ-'adâsı olan altı cild ve 
‘alâ-rivâyetin yedi cild Mesneın-yi Şeıîf, 'âlem-i tafsilden vâki’ şerh 
û îzâh tankıyla merâtib-i esmâ vü sıfatı ve mezâhiri olan âdem ve 
’âlem-i tahkik ve tlbyân obnağla gûya ebyât-ı mûşârûn-Ueyhâ 
âdem ve kitâb-ı Mesnevi 'âlem olup, bejrtti ̂

'Âlem anın hüsnünün şerhinde olmuş bir kitâb 
Metnin istersen Niyâzî (20a H) sûret-i inşâna bak^

"iş böyle olunca."

104 "(Resûiüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin, ama Allâh dilediğine hi

dayet verir.", Kur'ân, 28/56.

"Saîd kişi, annesinin kammda da saîddir." krş." ^  ^  :

Ehâdîs-i Mesnevi, s. 35.

"Sözün en hayırlısı, ktsa ve maksadı ifade edendir."

10^ "Peygamberin görevi, sadece tebliğ etmektir...", Kur'ân, 5/99.

1 murâd : murada H

109 "Nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınırız."

11® âlem-i: âlem T

111 beyit: mısrâ' H. T

ll^Niyazi-i Mısrî, s. 223.
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medlûlunca 'âlem, Mesneufnln âdemi ve ol tafsilin İcmali ve fih- 
rist-i mukaddemidir. Lâkin İcmâl-i mezkûr âdem gibi gâyetû'l-gâye 
mûciz û mu'ciz olup dekâjnkma gerçekden âdem ister ki muttali' ola 
ve tafsîl-i mezkûru dahi ihâta etmek zamân-ı kesîr ve sûlûk-ı firâ- 
vân-ı bî-taksîre muhtâc olduğundan nâşî Hazret-i Yûsuf-ı Sîne- 
çâk beyne'l-icmâl ve't-tafsîl ve fevka'l-îcâz ve dûne't-tavzîh âdemle 
'âlem arasmda hem icmâlde dâhil hem tafsili muhit olan kalb gibi 
vasat-ı merâtibde Cezireyi te'lîf buyurup, beyit^^ :̂

hakâyıkım ahvâl-1 kalbde bast buyurmağla Ifhâm-ı ehl-i sûlûka 
teshîl-i râh-ı matlab buyurmuşlardır. Beylt^

cJ* oVjko jç Jı
Jkj-j

Hâlbuki (19b T) ahvâl-i kalbe sarf-ı dikkat edip gönül dedikleri 'âle
min âyinesi olduğunu fehm etmek dahi her bir fehm-i nâkısm idrâ
kine sığmayacağmı bilip mûsteml'lerin kusûr-ı fehminden bethi^e,

c'51—ıij -»tii 0^ %n
mısrâ'ıyla, Cezîre-i Şerîfe'nin miyânm rabt u şûrû’ bujnjrmuş- 
1ar.

(20b H) Uijj jt ey yazık, J  n'olaydı, U sana, ittisâ’ olaydı,
LsJ’ lafemdan murahhamdır, sığışmakll® ma'nâsına, j u

hattâ 1 1^ canımdan, gönül hâlinin şerhi, nûmâyân
oldu, yahud gönül şerhi peydâ olaydı ki .jx- <1)1 ^ 1  l^Onû- 
ruyla münşerih olan kalb-i tâb-nâki göreydin, yahud cânımdan 
gönlümün şerh ü imtiyazı ki birbirinden şerh û temyizidir, cân ne

beyit: mısra: H, T

"Sen, kendini küçücük bir cisim mi sanıyorsun? Halbuki sende büyük bir 

âlem saklıdır." Hz.Ali'ye ait olan bu beyit için bk. Safahat,s.64. 

beyit: mısra H, T

116"QQnül, usturlab gibi, yedi göğün ayeti (delili, işareti) oldu. Ahmed’in 

gönlünün şerhi, yedi cilde ulaştı."; beyil: mısra' H 

ll'^şürû':şer'H
sığışmak : sığınmak T , 

ll^hattâ : tâT

l^®"Allâh, kimin gönlünü İslâm'a açmışsa...", Kur'ân, 39/22.



37

demekdlr, gönül ne demekdir; ne zamân cân, cân olur ve gönüle, ne 
zaman gönül denilir, anlayaydın. Benimle senin beynimizde zahi
ren fark yoğ iken, cân ü dilde ne mertebe te'sîr var ki sen^^l mûte- 
’allem, ben ’âllm ve mu'alllm ve sen mûrîd ve ben şeyh olmuşum. 
Neden İktizâ etdiğini bir bir tafsil edeydim. Ammâ henüz hâmsm ve 
mertebe-i yakîn hâsıl olmamışdır. Bu esrân telakkiye iktidârm ol- 
madığmdan şerh û tafı^ her ne kadar ben ârzû etsem dahi söylen
mez. Ta'lûn dedikleri müte'allemin Isti'dâdına ve vakt-i (20a T) hâli
ne göre olur. B^rit^^ ;̂

Çıkmağa lebden sebeb lâzım söze 
Cezbe-i $euk-ı taieb lâzmı söze

iU» üU— ji  C-jçA ̂
(2la H) ma'ârlf sözü, sûddûr, 3̂ 'nî süd misâlidir.
2râ Resûl-i Ekrem salla'llâhu ’akyhl vesellem rüyada leben nûş ey
leyip baköo^esini ba'zı havâss-ı ashâba^^S buyurduklanm ken
dileri naki buyurduklannda, ne ile ta*bîf bujrurdunuz deyu su'âl e- 
denlere, 'üm deyu cevâb-ı şifâ-me'âb vermişlerdir, deyu menkûldür, 
ilt jA cân memesinde, istl‘âre-i mekniyyedir, çekicisiz,
yatû ol südü cezb eden tıfl-ı ^-h^âre bulunmadıkça, îju 
güzel revân ohıp akmaz. deki nefy. kayda â'iddir. ya’nî aksa
dahi güzel akmaz. üm-II ̂  jji, ^  «Ut  ̂ mû-
’eddâsmca âızû-yı Istimâ'-ı ma'ârlf edip, katresini zâyi’ etmeyip, şîr-i 
mâder-i tıfl-ı nev-zâd ne güne h'^âhlşle nûş ederse öylece ez-dil ü 
cân güş eder. Mürîd-l sâdık olmadıkça ’irfân sohbetleri mürşidin li
sânından sudûr etmez. Hikâyet olunur ki Hazret-1 Cûneyd meclls-i 
va'zında Hûseyn-i Mansûfu gördükçe h '̂ ı̂şten-dârlık edip ketm-i 
esrâr ederler imiş. Bir gün Hazret-i Hûseyn-i Mansür mütenekklr 
suretle meclisin bir köşesinde ihtifâ (20b T) edip oturmuş. Nâ-gâh 
Hazret-1 Cûneyd'in lisânına esrâr-ı tevhîdden bahs cereyân edip 
gâh 4ÜI ^  ^  ̂  ^ 2 5 (2 ib H )gâ h ^ -u ^ lL .^ -U r. ^^^mânend-l

 ̂̂  ̂  sen; seni H, T 

122beyit:-T 

 ̂ ashaba : ashâbına T

 ̂ "Allâh, hikmeti, dinleyenlerin bildikleri kadarıyla, vaizlerin diliyle verir."

"Alnımda (kafamda) Allah'tan başka hiçbir şey (düşünce) yoktur."

"Kendi kendimi takdis ederim. Benim şanım ne kadar yücedir!"; kış.
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kellmât-ı h£ikîkat-l âyât söyleyip bir rütbe kerem-1 tevhîd olmuşlar 
ki az kalmış ser-1 minberleri ser-dâra döneyazmış. Lâkin kûmme- 
lln-1 rlcâlu'llâhda bir kuvvet vardır kİ h'^îşten-dârlık ta'bîr olunur. 
Bir hâün sebeb-i zuhûrunu ve neticesini keşf buyurup bl’l-kûlliyye 
hâle mağlûb olmazlar. Fe-min-zâlik Hazret-1 Cüneyd’e sahve geilp 
meclisde Mansûr-vâr taşra def etsinler, buyurmuş. Fl’l-vâki' ehl-1 
meclis tefahhus edip Afansûr’u bir ^^7 köşede pinhân bulmuşlar. 
Ta'accüb-künân cümlesi keşf-1 sırr-ı mâ-cerâya müterakkıb olduk- 
da Hazret-i Cüneyd buyurmuşlar ki bu keşf olunan esrâr, Man- 
sûr'un mertebesinden ve anm h^âhişinden zuhur etdl. Ana lâyık 
olan odur ki bizim meclis-I va'zımıza gelmeye. Zîrâ va'az, ’avâm 
içindir. Mısra':

Afansûr'un derdine derman olacak sohbetler 'avâmı mübllkdir. 
Fi'l-hakîka bu böyle değil midir kİ? Mûbtelâ-yı afyon olan tiryâkî-vâr 
ki üç dirhem afyon tenâvûl ile kendiye gelip tahsîl-i neşât eder. İ'ti- 
yâdı olmayan âdem ma'âza'Uâhu te'âlâ^^a bir dirhemini yese, ma’- 
lûmdur kİ ner^e gider. Hulâsa-i kelâm, ’âşık-ı sâdık gerek ki mürşi
de h'^âh-nâ-h'^âh keşf-i esrâr etdire.

(21a T, 22a H) işitmeğe tâlib olan kişi, çûnki, 4lü susamış, 
Aiuiyrj ve arayıcı ola, .teljma'lûm, J den muhaffefdir,
ölmüş İse dahi, u-jJ söyleyici ola, meyyit hükmünde, a-Iç

^30şeyh-i fânî-fniâh çûnki müstemi'de Isti'dâd-ı telakki-i es- 
râra^^l göre mIn-kabll'r-Rahmân zinde ve gûyende olup, hetk-1 as- 
târ-ı gavâmıza mecbur ve ol tâllb-1 sâdıka ta'lîm-1 ’ulûm-ı Uâhlyyeye 
me'mür olur. Pes zann etmesin kİ ’ârlfler kendiden ma'ârlf sohbetini 
dirîğ ederler, hâşâ, etmezler. Amma teşne gerekdlr ki bu âb-ı kev- 
serden Irvâ edeler. Sen hakkm olmayan ma'ârifl hezâr bâr güş etsen

^JjJI fkel U ı^U,- ; Kendi kendimi takdis ederim. Benim şanım ne

büyüktür. İki cihanda benden başkası var mıdır?", Bâyezîd-i Bistâmi'nin bu sözü ve 

açıklaması için bk. Lemeât, s. 29, 47.

127 bir:-T
"Simurğun lokması, o küçük serçeninki (gibi) değildir (olamaz)."

129 te'llâ; - H

1^® "Cansız, hareket etmez."

131esrâre: esrâr H, T
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hâtınnda kalmaz. Sanma ki vermezler. Ammâ ehli ahr, nâ-ehll al
maz. Mücerred ben ’âşık-ı sâdıkım demekle sana kim İnanır. Da'vâ- 
yı mahabbet eden bî-çâre imtihan yok mudur samr. Heyhât, hey
hat, öyle değil, gerçek 'âşıklara der ü dîvâr, reh-ber-gûy-ı dil-dâr ve 
seng û mermer ser-menzü-i maksûddan peyâm-âver imiş.

çünki mûsteml', 04! »>' mücedded gele. JiU ^^melâlsiz, 
yüz düll olur. Ya'nî elsine-i lâ-jna’add u la-jmhsâ İle ana 

ifâde-i esrâr eder. Jv jc lf  'atf-ı beyândır. Eğerçi dahi dilsiz ma'- 
nâsma meşhûrdur, ammâ hakîkatde 'Acem, i)epeyl, peltek ma'nâsı- 
na isti'mâl eder. (22b H) Dilsiz olan (21b T) kimseler bundan nümâ- 
yân oldu ki müfidin ahvâl-1 pesendîdesi mücedded ve bî-melâl ol
mak lâzım. Yohsa anda ahvâl-i tarikat teceddüd etmedikçe akvâl-i 
hakikatden zevk-yâb olamaz. Meselâ tok olan âdem yahu d hasta 
olan âdem ta'âmdan telezzûz edemed^i gibi, tâlib-i sıhhat, mizâc-ı 
gûrisnelik peydâ etmeli ki nevâl-i ma’ârif her tarafdan tabak tabak 
nihâde-i pîş-gâh-ı âızûsu ola ve mısrâ'-ı sânîdeki den murâd
yahud mürşid ola ki anlann lisânı yokdur. Dâ'imâ ve bî-yantık 
menzilinde Hak'dan söyleyip, Hakk’ı söyleyip. Hak'la söylerler. Ya
hud murâd, sâmit-i sûri olan cemâdât ü hayvanât ola ki lisân-ı hâl 
û makâl ile iktizâsma göre her birinin erbâb-ı hâle gûyâ-jn esrâr ol
dukları mûsbitdir. Hattâ mervîdir ki evliyâ'u’llâhdan bir zâtın bir 
tıfl-ı endek-sâlesini karyenin etrâfında bir kurd kapdığmı kendiye 
haber verirler. Hezâr telâşla ardınca segirdir iken nâ-gâh bir sâ'il, 
Allah İçin bir pâre nân dedikde. me’yıîsen 'avdet edip sâ'ile nâm ve
rip yine şitâbân oldukda. kurd ma'sûmu getirip nazar-gâhında sağ 
ve sâlim kenâr-ı râha koyup, lokmatün-bi-iokma demiş. Bunun 
emsâli garâyib-i hikâyât meşhûr ve meşhûddur. Cemâdât u hayva
nât söylerler. Ammâ göz lâzım ki göre ve kulak lâzım ki işide. Ma'- 
lûm ola ki bu ebyât-ı şerîfeden münfehim olan müstemi’in (23a H) 
noksân-ı hâli ve 'adem-i isti'dâdı, Mesnevi-i Şerife göre, hâşâ mu- 
hâtab olan (22a T) Çelebi Evliya Hûsâmeddtn Efendimize nâzır ol
mayıp ancak bu mefhûmun mâ-sadakı olan bî-çâre ve bigâneler 
murâd olunup ’alâ-tarîki't-tağlîb Kur'ân-ı Kerîm’de jlj

132 (ja gayre-mürtâbîn, mürtâbînde tağlîb olunduğu gibidir. Ve-

1 9
^^"^"Eğer indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız...", Kur'ân,

2/23.
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yahud buna mantıkînin Istlsnâ-yı aklî dedikleridir ve ehl-1 usûlün 
^  kelâmlarına müşâbihdlr. Amma Cezîre-1 Şerîfe’ye

göre ma'lûmumuz muhâtab-ı mu'ayyenl olmağla su'âl vârld olmaz.
U j ı  u»j Pes ehl-1 meclisin cümlesi şevk-ı cedîd sahibi olma- 

jTip kimi âşinâ ve kiml bigâne olduysa, sohbet-1 ’irfân ’alâ-re'sl'1-ba’d 
işârete maksûr olup, âşinâlar îmâ İle duyup, bigânelere keşf-i kı- 
na'-ı 'arâyis-i ma'nâ bir vech İle reva görûlmemlşdlr.

ç ü  b^âne olan klmse^^S içeri gele. ̂ j>j\ kapımdan, 
j i  w perde içre, gizlenirler, > l ehl-i beyt olan, muhadde-
rât-ı ma nâyı ya'nî mahremler arasmda yüz-göz açık cilve-i lâ-'ubâlî 
eden 'arâyis-i erîke-i lâhût ki ma'ârif-i ledûnniyyeden 'ibâretdir. 
Meclise bigâne dâhil olduğu gibi perde-i elfâz-ı gûn-â-gûnla mestur 
u hem-sedd savtıyla me'mûr olup işâretden mâ-'adâ (23b H) mecâl-i 
güft-gû kalmaz. Hattâ Hazret-i Sultân-ı Enbiyâ 'aleyhis-selâm E- 
fendimizden mervıdir ki meclis-i Cibrîl-(22b T) pesendlerinde hâ- 
zırl36 olan havâss-ı âl u ashâba tahkîk-i esrâr-ı hakka'l-yakîn bu
yururlar iken bir nâ-sezâ dâhil olsa, bardaklann ağzmı kapaym ve 
gece bile açıkda ujmmayın emsâli tenbüıâtla ketm-i esrâra işâret 
buyurulup zimâm-ı katar-ı tahkîkât cânib-i âhere imâle olunur
muş. Bu dahi rahmet-i mahzdır kitiUi^j'îitıy 
mantûkunca her bî-'aklın eline seyf-i sârim verilmedi. Ve 'inde'l- 
mûlûk, havâss beyninde dahi merâtibe ri'âyet olunup süyûf û ri- 
mâh-ı rezm ashâbma ve gavânî vü akdâh-ı bezm erbâbına verilip, 
vâsü-ı mertebe-i cem'ü'l-cem' olmayan havâss-ı ehl-i rezmi dahi âşi- 
nâ-yı ahvâl-i inbisât-âsâr-ı bezm etmezler. Zîrâ çok kerre olur ki ol 
ashâb-ı rezmden olan merd-i dilîri^^S mahrem etseler, cllve-i mah- 
bûbân-ı mutlaku'l-'inân. bezmi, b î - e d e b l i ğ e ^ 3 9  hami eder ve cûş-ı

"Bazı kısımlarının tahsis edildiği umum."

134 "Konumuza döndük."

135 kimse : kimesncT

136hâzır;-T
13^ "Allah, kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı.", Kur'ân, 

42/27; l,Ui : -T

13^ merd-i dilîri: mürdeleri T

13^ bî-edebliğe : bî-edebliğine T
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gayretle safâya halel verip ol nâzenînlerin hâtınna değer. Ke-zâltk 
'aksi dahi böyledlr kİ nâzenînân-ı ehl-i bezmi dekâyık-ı umûr-ı 
rezme mahrem e t s e l e r  1̂ 0 lâ-’ubâliyâne hareketle ifşâ-yı^^  ̂esrar e- 
dip nlzâm-ı devlet-i sûriyye ma'neviyyeyi muhtell eder. Ammâ 
vâkıf-ı mevâkıf-ı cem’ü'l-cem’ olan hulles-1 havâssa hem esbâb-ı 
(24a H) bezmi ve hem ahvâl-i rezani gösterirler. Anlar dahi İktizâ-yı 
mevâtm gözedip hareket edip umûr-ı bezmi umûr-ı rezme tahlît et
mezler. Böyle olunca her bir mahrem her bir esrâra vâkıf olmak 
hilâf-ı vaz'-ı hikmetdir.

■»1* ıtL» iUs- i* j< Jil
j» iüç çûnki içeri gele. bir mahrem, öyle bir mahrem ki, ^  

jtfjT ji zarardan ba’îd, ya'nî zararsız, j, açarlar ve kaldırırlar, 
İİJS--İÎ ol m e s t u r l a r ^ y ü z  bî^ım, kİ yaşmakdır.'Avretlerin 
jraşmağma rûy-bend derJer. Ânifen beyân olunduğu üzre ba’zı mah
remden zarar melhûz olmağla harem-i hâssa dâhil olacak mahrem, 
hiç zararsız ofanak şartdır. Zarar dahi birkaç vech iledir. Biıi oldur 
ki takrir olunduğul44 üzre, meselâ ol mahbûbâna dokuna, 
yahud anlarm hâline layâs edip kendiden dahi ol güne lâ-'ubâlfyâ- 
ne etvâr zuhûr etmekle zarar kendiye isabet qrleye. ’Alâ-kûlle't-tak- 
dîrîn mahrem zararsız lâzımdır. Ve ol zararsız mahrem dâhil-i bezm 
olduğu gibi, mestûrân-ı harem-serây-ı 'ismet, keşf-i kmâ'~ı ârâm e- 
dip cüve etmeğe başlarlar. Ve her cilvelerden bir îmâ ve her îmâla- 
nndan bir ma'nâ nûmâyân olup na'ra-1 mestân-ı kec-kûlâh-ı kün- 
bed-zen tâc-ı hurşîd û mâh olacağı müstağnin-'ani'l-beyândır. Am
mâ, li-münşl'üıi:

J l ü l  J v

(24b H) medlûlunca mânend-1 ebr-i siyâh gülistân-ı cihânı kapla
yan çok zûrzârml'^®, ki sığırcık kuşlarıdır, sadâ-yı pür-şûrundan,

etseler ; etse H 

141 ifşâ-yı; iftıâ-yı H 

l ‘̂ 2ve:-H

mesturlar ; mestûrân T 

olunduğu : olduğu H

 ̂ "Gam dilsizinin körlerle sohbet etmesi, belâdır. Elim, suskunluktan sonra 

parmaktan nefret etmektedir.", Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s. 121. 

zûrzânn: rûzzânn T
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ne bülbülde zebân-ı güft-gû ve ne gülde rûy-ı reng ü bû kalmış. 
Âlemde müdde’î ve kezzâb çoğalmış.

^  j  •‘''J A ***̂  ılı̂ b
jUlj çünki kargalar, çadın, (j takdirindedir, ^  ̂  (23b 
orta güz ayı üzerine, ijjj urdular, ya'nî çünki güz vakti geldi ve kar
galar cem' oldu, bülbüller, hâmûş oldular, iiıjc»? j fe
ragat etdiler, aj ̂  sükût eyledi ve fâriğ oldu demekdir. Zâğ ki müd- 
de'i-jn kezzâbdır ve dâ'imâ işi hırsızlık ve lâf 0^47 güzâfdır. Erbâb-ı 
tasavvufun libâsına girip, bâtınında cîfe-i dünyâya ârzü-kâr olan 
nâ-merdler murâd olunup keşf-i esrarda anlardan ihtirâz olun- 
muşdur ki evliyâ'u'llâhm izhâr-ı şûr u şegaf-ı vecd ü hâl etmeyip, 
ekseriyyâ vâsıl oldukları merâtib ü makâmât ve müşâhedâtı şerh ü 
tafsilden terk-i kîl ü kâl et dikleri oi makûlelerden tevakki içindir. Zî- 
râ ’ulemâ-yı zahirden olan ehl-i inkâra bu bizim 'ulûmumuz, ’ulû- 
m-ı keşfiyye ve eşvâkdan hâsıl olan ezvâkdır ve ahvâl ü işârâtdır, 
akvâl û 'ibârât değildir demekle ta n û teşnî’lerinden fi'l-cûmle rehâ- 
yâb olmak mümkindir. Amma mukallid-i mubtıli (25a HJ olan mü- 
teşebbih-i sûfiyyenin kulağma bir hakikat sözü gitmesin ma'âza'l- 
lâh bu benim halimdir deyip râst geldiği sûk u bâzâra naki ederek 
hem kendiyi varta-i gajTet-i evliyâya ve hem işidenleri sû'-i zann-ı 
zümre-i asfiyâya mûbtelâ edip vehâmetlerl münkirinden bed-ter Di

mağla ol zâğ-menişlerin kendi tabî’at-ı fûsürdelerinden kinaye olan 
mâh-ı behmen-i rüzgâra istilâları bülbülân-ı gül-zâr-ı tahkikin sü- 
kütlarmı müclb olmuşdur ve orta güz ayı olan behmen zikr buyu- 
rulduğundan murâd, Allâhu a'lem, basta işâret olan sa)^dan ve 
kabza işâret olan şitâdan ba'id olup, (24a T) ol nâ-keslerin tamâm-ı 
berzah-ı havl-nâk-ı ye’sde o l d u k l a r ı d ı r  4)1 ^  Zîrâ 'ayn-ı 
kabz olan şitâda olsalar, ehl-i inkâr gibi neticeleri bast olmak me'- 
mül ve zuhür-ı bahâr-ı nefehât-ı kudsden kendilere imdâd mes’ûl 
idi. Zîrâ şitânm sonu, bahardır. Ammâ güzün sonu şitâ-yı bî-zin- 
hârdır. Ma'âza'llâh, pes bu gürüh-ı nâ-pâk kulağına esrâr sözü git
meğe bâ'is, erbâb-ı iştiyâkdan ve ehl-i ezvâkdan olan tâlib-i mübte- 
dînin havsala-i şevki teng olup vakitli vakitsiz h'^âhiş-ger-i füyüz-ı 
teselli olduğudur. Zîrâ anın hâline her vech ile rivâyet vacibdir "̂^®

147ü:-T
148 "Allâh'ın rahmetine nail olan müstesna."

149 vâcibdir : vâcib H
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ve işitdiğini verip makâmmdan terennüm etmek, bülbülân-ı bâğ-ı 
irşâda mûnâslbdlr. Beyit:

^  UU j^l ^
(25b H) Çünki ey 'âşık-ı sâdık, bu gûfl-gûlara sebeb hep sensin. Pes 
gûş-ı^®  ̂hûşunu bir hoşça verip güzel dinle. Hattâ demesinler ki

c-jü-g.*— mûsteml’ uyumuşdur, , c-l*-» ' den muhaffefdtr, 
yOıi. J  üjS hitabı kısa eyle, kelâmı kes, jl ey l'lân-ı sırr edici, 

bu nakşı urma; fS lafzı, az ma'nâsmadır, lâkin mevzi’-i 
nehyde ve ekser-i mevâzi’de mâ-i nâfiye gibidir, J i j i j  sen sunun 
üzerine, ya'nî ey mûrşid-i kâmil, senin bu kadar gûft-gûyuna bâ'is 
olup seni münkirin ta'nma düşüren ve başma zâğ u zeğan-ı mu
kallidin üşüren 'âşık-ı sâdık, uyhuya vardı. Beşer^et gafleti (24b T) 
anın üzerine gâlib oldu. Gerekdir ki bu dekâyıkdan terk-i güft-gû e- 
desln ve memleket-i melâmeti koyup semt-i selâmete gidesin. Zîrâ 
ştmden sonra her ne kadar tahkik ve tevfîk etsen su üzerine nakş 
etmiş gibi olursun. Çünki kâbil-i kabûl olan ancak o idi. O dahi u- 
yudu. Su üzerine olan senin nakş-ı gün-â-gûnun. tekdir-i levn-i 
mâ’dan gayn bir şey'i müntecc değildir. İtlâf-ı bî-fâ’ide-i enfâsa 
nzâ'u’llâh yokdur.

oUjU şol 'arifler, (26a H) >  |.U(. /  ki Hak câmmdan, il içmişlerdir, 
Ujlj sırlan, aî-jIj bilmiş, ji\ j gizlemişlerdir. Hak câmı ki gönül
dür. Andan nûş-ı şarâb-ı hcikîkat eden 'ârifler çok esrân bilmişler ve 
gizlemişlerdir ki (><>' 'ü 'jo  ̂ijijJUjV 152 ej.iıadîs med-
lülunca kendilere mahsûs olan şarâb-ı safâ-me'âbdan vicdânlarm- 
dakl şevk u tarabı bigâneye dujrurmapp dürlü dürlü perdelerle giz
lemişlerdir ki ana sütre-i melâmet ve kubbe-i 'izzet derler. Sâhibi 
menba'u'l-himâ olduğı'yçün eğer ’alâ-mâ-hüve-'aleyh hâllerin âşi- 
kâr etseler halk bi’l-külUyye rübûde-i sahbâ-yı vecd olup az vakitde 
’âlem-i sûret-i harâba vanr. Zîrâ bu cihânm ’lmâretl gaflet ile olup

"Başımda kavga olduğu müddetçe delilik edeceğim. Belki (beni) seyretmek 

için o peri ortaya çıkar."

gûş-ı: - T

"Allah'ın, velî kullarına hazırladığı içkiler vardır, içtiklerinde sarhoş olur

lar, sarhoş olduklaımda da coşarlar."
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'akl-ı me'âşm ikâmet-i merâsimlyle pây-dâr olmuşdur. Şeyh 'Attâr 
hazretleri hikâyet buyururlar (25a T) Pîr-i Bestâm'm îmânına 
bir vakit şeytân musallat olup herçend kuwet-l rûhânlyyesiyle def 
etdikce mündefl' olmamış, âhlrü'l-emr karşısmda teşekkül edip nice 
mübâhaseden sonra demiş ki Cenâb-ı Hak aktar u ahnâsıyla rûy-ı 
'arzı bana vermedi mİ, *«>̂ 1 hitabıyla ruhsat ’lnâyet et
medi mİ? Sen kİ ehl-1 dünyâyı yek-pâre cezbe tarüayla ikâza sa'y e- 
dip mâdâmki benim evtml yıkmağa çalışırsm. Ben dahi senin (26b 
H) îmânına sû'-i kasd etmekden^^^ fâriğ olmam. Eğerçi 
jiu gj2i hıfz etmişdir. Lâkin safâ-yı derûnunu ka
çırmak elimden gelir deyince taraf-1 Hak'dan kalbine ilhâm olup 
cezbe tankıyla kulûb-ı nâsda tasarruf edip ’avâm-ı nâsı münkatı'în 
ila'llâh zümresine ilhâkdan feragat edip ancak, man-
tûkunca yalnız nush u pendle meşgûl olmak üzre ta'ahhüd edip 
şeytân şerrinden emin olmuşlar. Bundan münfehlm olur ki dûnjrâ- 
mn bi’l-kûlli3/ye harâb olup ehl-i dünyâ yek-pâre ehl-i âhiret obnak 
murâdu'llâh değildir. Tâ kıyâmete dek halk kimi sâllh ve kimi fâsık, 
kimi âgâh kimi gâfü olmak muktezâ-yı hikmetdir. Arançün hikmet- 
şinâsân-ı tahkik bu bâbda zimâm-ı gûft-gûyu çekerek tutarlar.

jljji Sj
^  her kimsqre kî, JSJijJ kânn esrânnı, öğretdiler. (25b T) 

jüijf temhir eylediler, o ; s i . j  ağzmı dikdiler. Esrâr-ı kân öğret- 
dikleri zâtm ağzına mühr-i sükût urup, içinde misk olan dürc-i gi- 
rân-bahâ gibi cânib-i gaybdan ketm-i esrara me’mûr ve İfşâ-yı râz- 
dan mahfûz û mestûr kılmışlardır. ^^1 L-ı/,0̂ 1 ^  i|l58masdûku, 
mısrâ' (?); .u^l ^  cjI ĵk,l j) ̂  yij.. vj j  159 (27a H) mantû-
ku olan ma'nâ-yı lâzımu’l-kitmân, ancak ümenâ mertebesine varan 
rlcâlu'Uâha telkîn olunup, ol mertebeyi ihrâz etmeyenlerden mem-

153ki;-T
^^■^krş. ; " Sen mühlet verilenlerdensin.", Kur’ân, 15/37.

155 etmekden : etmedikden H

156 "Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hâkimiyetin yoktur.", Kur'ân, 15/42.

157 "Din, nasihatten ibarettir.", Sahîh-i Buhârî Muhtasarı, VI, 474.

158 "G izli av gibi ilimler vardır."

159 "N ice İlmî cevherler vardır ki açıklasam, bana, 'sen, süse-püse düşkün olan

lardansın' denir."
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nû'dur ve bu ümenâ dahi zümre-i abdaldan ehass bir tâ'lfe olup 
ekserîyyâ kendilerini ’avâm-ı nâssdan bir vech Üe ayırmayıp ef âl ü 
akvâllerinden Istlşmam-ı râylha-i mahremİ5?yet olmaz İmiş. Hattâ 
bir garîb hâl naklederler kİ cemî’-l evUyâ'u'Dâh, gerek abdâl gerek ev- 
tâd ve gerek rlcâlu'l-gayb, her tâ'lfe kendi pâdâşlann bülp birbirleri
ne mahrem olduklarmı dahi bülr. Ancak ûmenâ ta’bîr olan gûrûh 
birbirlerindenlöo ^ahl mestûr olup iklsl bir mahîîlde tesâdüf etse, 

’avâm-ı nâsdan kıyâs ederler üniş.
j vJ j» i ji

dudağı üzre, c~JUi kllld vardır. Lafe-ı jü , 'Arabîde ve Fârlsîde 
müşterek kllld ma'nâsınadır. ji jgönlûnde. Ujlj çok esrâr vardır, 

anm dudağı sükûtta, takdirindedir, gönlü, Ujijî
sadâlarla^^^ doludur. (26a T) Ya'nî anlann samt u sükûtlanna ba
kan, ma'ârifden hîç habeıleri yokdur, kçrâs eder. Ma'a-hâzâ anlann 
kalb-l tâb-nâklerl hakâyık-ı ’uKim-ı ledûnniyyenin mahzeni ve de- 
kâyık-ı ma'ârlf-1 llâhlyyenln ma’denidir. (27b H) İşte Melâırüyye ta’
bîr olunan, bu gürûh-ı pür-şûkûhdur. Zûmre-1 sûfiyyenin sâdâtla- 
ndır. Yek-pâre meslekleri Iştlhârdan gürîz ve tarîka-1^®  ̂enîkalan 
şîve-i jt,* j  jiı ef dir. Hattâ mertebede bl'l-icmâ' bunlardan dahi 
bâlâ-rev olan efrâd-ı rlcâl bile bu tâ'ifeden biriyle musâhib olsa mu- 
kâbele bl'l-misl ederler. Ya'nî muhâtab-ı mezkûrun ne tâ'ifeden ol
duğunu büip bümezlik vadisine giderler ünlş ve beyne'l-fukarâ ab- 
dâlân-ı Bektcişiyye vû Melâmiyye-i Bayrâmiyye ve zûhhâd-ı Hal- 
vetiyye vû efrâd-ı Mevleviyye ve bunun emsâli ta'bîrât hükmûn- 
bi'l-ekser kabilinden olup ve illâ her tarîkda her gûrûhdan rlcâlu'l- 
lâh zuhûruna mâni' yokdur. Her tarîkm eri er, gerçeği gerçekdir. 
Kân-ı meşârib-i rlcâlu'llâhı bilenler her bir güruhun meşrebini bir 
tarîka muvâfık bulmuşlardır. Beyit:

UİJ ^
165

1 60 birbirlerinden : birbirinden H 

"Onların biri başkadır."

162 sadâlarla : şadalar T

163 tarîka-i : tarîk-i T

164"gğj.j (m dökme." Yapılması zor olan şey için söylenir. Bir iş yap da 

belli etme yerinde kullanılır, bk. Ferheng-i Ziyâ, III, 1508; krş. Ferheng-i Avâm, s. 

614; Ferheng-i Emsâl-i Fârsî, s. 176.
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Gerçek 'âşık oldur ki olduğu tarîkda tahsîl-1 hazz-ı evfer eyleyip, 
tâ ̂ 6® sâbit-kadem ola. Eğer âdem olamazsa, bârî âdem bula. Teşne 
olan, bir bardak suyu terk edip bahr-1 Ceyhûn hevâsma gitmez. 
Buldunsa fırsatı^ganûnet bil kİ bulduğun nene yetmez. Beyit: 

Cebel i Tûr'a varanlar göremez nûr orada 

Kande kim yâr cemâlin göresin, dur orada^®®
(28a H)

Jüjj Xlj! tfJ jf 4>» Ij ^
(26b T) gayb sımnı, »> ı̂ oT o zâta yaraşır, öğretmek, jf 
kim o zât, ;jSS j  söylenmekden, yj dudağım, ij j>çJ demekdir, iîiy 
kadir olur, lw.jj dikmeğe. Esrâr-ı gaybiyye talimine evvel bir zât ge- 
rekdlr ki söylemekden kendiyi zabt edip ketm-i esrara kâdir ola. Zîrâ 
şarâb-ı sûrî ki cüz'i neş'eden ’ibâret bir şeydir. Âdem vardır ki sürahi 
sürâhî nûş edip mânend-i hum-ı husrevânî, teşne-leb ve bî-telev- 
vün, durduğu yerde durup zevkini arar. Âdem vardır ki^®® mânen- 
d-i habâb azacık nûş-ı şarâb ile mest-i bî-ârâm olup, kmuldasa çat
lar, kımıldamasa patlar^^O öyle olan teng-zarflara mey-hâneci kâ- 
firler^^^ bile çokça bâde vermezler İken, hiç sâkiyân-ı hum-hâne-i 
tahkik, kem-havsalalara haddinden ziyâde tevdî'-i vedâyi'-i gaybiyye 
ederler mi?

j -J  ol kimsenin kulağı üjJ içer, Jn«r celâl esrânnı j f  ki ol 
kimse, jç susam çiçeği gibi, jUîi ok; yûz dilli vâki' ola, Jn j

hâlbuki yine bî-zebân pla. xî> lafzında Isti'âre-i mekniyye vardır ki 
gûş-ı zâ'ikaya idrâk münâsebetiyle teşbih olunup, tahyîl tarikıyla 
xiji denilmiş. Yahud hakikat sarf olup hakîkat-ı sırfa vâsıl (28b H) 
olan ricâlu'llâh mertebesi olduğuna îmâ ola ki tebdil-1 havâss 
eyleyip,

--------------------  î-li-j jk)
165 "Berîi'i-Âmiriyye'de kısa bir vakfe (çok şeyi cczbeder). Çünkü insanların 

aşık olduğu birçok şeyde İlâhî mevhibeler vardır.”

166tâ: _H
167 fıırsau : fırsat T

168 Hayâlinin bu beyti için bk., Müntahabât, II, 104.

169 vardır : var H 

170patlar ; çatlar H

1 ̂  1 kâfirler : kâfirleri T
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L̂JJI j
cJL-İjÜljt^l^jio-j 172

teranesiyle nağme-senc olmuşlardır. Öyle iken yine mânend-i süsen 
hem sad'zebân ve hem bî-zebândırlar. Fl’l-vâki' susam çiçeğinin 
yapreıklan tîğ gibi olduğu için, gâh hançere ve gâh zebana teşbih 
olunur. Hâlbuki ol kadar zebâm var İken yine dilsiz ve sâmltdlr. îşte 
öyle ifâde-i merâmda ma'nâ-yı vâhldi, turuk-ı şettâ üzre Isbâta ka
dir olan belîğ-i nûkte-senc İken yine sükûta mülâzım olursa tel- 
kîn-1 esrâra şâyân olur, yoksa bilmez söyler yahud söyleyemez. 
Kudret-l nutk yok ki söylesin. Bu dahi bilmeylp söylgrenden hoş- 
dur. Ammâ telkîn-i esrarda öyle merd-i nâtıka-perdâzm^73 sükûtu
nu makbûl tutarlar. Mervîdlr ki bir şeyhden, dervişi, ism-i a'zamı 
ta'lim etmek ârzûsuna düşmüş. Şeyh anm 'adem-l kâblliyyetini bi
lip li-ecli’l-irşâd am ahp berâber şehri geşt ü güzâra götürmüş. Es- 
nâ-yı râhda bir pire râst gelmişler. Arkasmda bir 3rük odun var. Nâ- 
gâh bir mest-i bî-edeb pîrin elinden odunları gasben alıp pir niyâz 
etdikce odunları bir bir başına urup mecrûh etmiş. Şeyh ol dervişe 
demiş ki: "Şimdi ism-i a'zamı bilsen ne yapardm?” Derviş hayâl-i 
hâtınm beyân edip, (29a H) "Şu zâlimin kahrı için okurdum." de- 
dikde, "Ben ism-i a'zamı bu pirden ahz eyledim." deyu şeyh, kasem 
yâd eylemiş. İşte esrân böylelere ta'lîm ederler.

t? hattâ söylemeye, Ij oiU-^ sultânın sırrını, kimseye, 
(27b T) hattâ dökmeye, Ij şekkerl, sineğin önüne.
Bu beyitte izâ'a-i esrârdan tevakldye İki sebep beyân buyurulup, 
mısrâ'-ı evvelde tâ-yı ta'lil İle birini beyâin ve mısrâ'-ı sânide ol birini 
’ayân etmişlerdir. Sırr-ı sultânı fâş etmekde zarar-ı külli var. Meselâ 
bir zâlimi hafiyyeten kati etmek murâd edip seni mahrem etse, sen 
dahi anı fâş eylesen, ol zâlimin sem'ine e r i ş i p  1̂ 4 başı tedârüküne 
düşüp ya halâs olur^^S yahud nice nice sefk-i dimâya bâ'is olur. 
Hulâsa btr güne zarar ve tuğyânı bir güne zarar olup, hem 'âlem

172 "Bakan her dil, konuşmak, anlamak, duymak ve tutmak için, elin kulağıdır. 

Gözüm yalvardı; dilim, benim adıma konuşan miişahidimdir. Kulağ(ım) ve el(im ona) 

kulak verdi,"

1^3 perdâz: pervâz H, T  

erişip : erip H 

1^5 oiuı-. olup T
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harâb olup hem pâdişâh duydukda seni dahi sağ komciz. Ammâ 
mısrâ’-ı sânîdekl ij ı>y u ta'bîri, fâ'ideyl terkden tevakki
içindir. Zîrâ fâ'ldenin fevt olması dahi bir güne zarar ve zulm-i ha
fidir. Şekker, inşân yiyip telezzûz edip şükr etmek için mahlûkdur. 
Am sineklere vermekde fâ'ide fevt olur. Pes şekkere zulm etmiş olur
sun. Zîrâ zulüm, bir şeyi hilâf-ı mâ-vaz' lehinde Isti'mâl etmeye der
ler. Hançer-i fûlâdı, mîh mevki'inde isti'mâl etmek gibi. Hulâsa-i ke
lâm esfeli, a'lâ makâmına komak da zulümdür; a'lâyı, esfel makâ- 
rruna komak da zulümdür. ^  jnedlûlunca her
şeye lâyıkmca mu'âmele etmeye derler. İzâ'a-1 esrarda Hazret-1 
Muhyiddin bir garîb ser-güzeşt naki buyururlar ki bu kıssada îş- 
biliyye zikri tahmînendir ve illâ ism-i şehr hâtmmda yokdur. İşbi- 
liyye şehrinde bilmezlikle ketmi lâzım olan bir sim fâş edip sonra 
başka şehre vanp, cânib-i Hak’dan mu’âteb oldukda lisânıma böyle 
câri oldu ki Bâr-ı Hudâya^^^ eğer izâ'a eylediğim esrâra gayret-i üâ- 
hiyyeniz zuhûr edecek ise beni mu’âteb etmekden ne hâsıl. (28a Tt 
Sen hod kâdirsin ki evvel benden işiden zâtlann hâtınndan çıkar.

1 -̂ 178 unutsunlar gitsin, dedim. Allâhu Te’âlâ^^® du'âmı ka- 
bül eyledi. Fi'l-vâki’ refikimi alıp tekrâr îşbütyye'ye vardım. Ol sim 
on sekiz nefer âdeme söylemiş idim. Cümlesine su'âl etdim.
1̂ -1* 180 unutmuşlar. El-hamdü-li'llâhi 'alâ-zâlik.

deryâya lâyık olmadı, yî >r su kuşundan gayrisi, 
fehm eyle, j Bu ta'bîr ekseriyyâ Mesnevi-yl ŞerîTde
kat'-ı kelâma işâretdir. Amnçün Hazret-1 Sîne çâk dahi surh-ı sâ- 
bıkla (29b H) surh-ı lâhıkın mâ-bejTiini^®^ ^u beyitle fasi buyur
muşlardır. Pes deryâya lâyık olan, yine murgân-ı deryâ olup murğâ- 
n-ı hevâmn deryâya düşmesi, ’ayn-ı ’azâb olduğu gibi, deryâ-yı pür- 
cevâhir-i esrâra dahi mânend-i murğ-âb boğulmayacak. Gavvâslar 
girip anlardan gayrisi tama'-ı hâma düşüp ârzü-yı şinâh ederse, gi-

176"Adalei, her hakkı hak sahibine veımendir."

177Bâr-ı;BâıîT
"...Tamamiyle unutulmuş.", Kur'ân, 19/23.

1 7 9T e 'â lâ ;-H

"...Tamamiyle unutulmuş.", Kur'ân, 19/23.
1 g 1

"Ve Allah doğuyu en iyi bilendir."

182 mi-beynini : mâ-beyni T
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rlftâr-ı belâ-ja gird-âb olacağı aşikârdır. Ammâ murğ-âblarm ise der- 
yâ-yı muhite göğsünü geçmeyip, ytyip İçdlklerl ve konup göçdûklerl 
ol ummân-ı bî-pâyândadır. Dağlar gibi gelen efvâc-ı emvâc İle berâ- 
ber yürürler ve cezr ül®3 medd-i tünd-reftârm akındısma uyup a- 
yak sürerler. Ve eğerçi nidâ-yı cenanları, yâ kuddûs'dür; anrnıâ vir- 
d-i zebânlan, okânûsdur. Bu resme bahr-i tevhide müstağrak olan 
gavvâslar hemîşe llsân-ı hâl İle derler kl, ya Hazret-i Pir,

yu

(28b n  

Der-kemtl-l zflt-ı Hudftvcndl^
Bu surh^®®-! şerîf, Hazrel-i Pir Efendimizin kemâl-i zâtlarını 

mübeysnn makâm-ı nâzdan j<> Ji* v  ̂ tahdîs-i nağme olarak 
mübtedîlere hiss ü Iğrâ için inşâd^®^ buyurdukları ba'zı ebyât-ı 
Mesnevi cem'inde eğerçi medâyıh-ı cemilelerine hadd û pâyân 
yokdur. Ammâ bu feıkîrin dahi bir gazelciğim ve bir rubâ’i-jrf bî-mik- 
dânm bu mahalle sebt, C30a H) münâsib görüldü. Gazel;

Görünse her ne tarajdan cemdi-i MeıAönâ 
Gelir zebûnlara ism-i celâî-i Mevlânâ

Celöl-i dîn odur Allûh hakkı celle celCü}^
Göründü kudret i Mevlâ, misâl'i Mevlânâ

Makâm-ı fakra şeh ü taht ı scdtanatda fakir 
Tamöm-ı cem'-i şu'ündur hvsâl-i Mevlânâ

Hezâr hicdeh 'avâlim semâ'ma hayran 

Ne devr, mazhandv vecd ü hâl-i Mevlânâ

183ü:-T
184 "B iz Allah'ın sırlarının aynasıyız. Sonu olmayan, kıyısı bulunmayan inci

ler denizi, biziz. Padişahlık tahtına oturan, biziz. Aydan balığa kadar her şeyin içinde 

olan (yine) biziz.", krş. Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, Tercîât, s. 97.

185 surh : surh surh H

186 "Uzaklaşma yoluyla değil."

187 inşâd : inşâ' H

188 celâl : celâlühT
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Yüzünde zahir anın nûr-ı pâk-i ŞemsûT'aşk 

Gözünde Hazret-i Şems'in hayâl i Mevlânâ

Hulûl ü vahdet ü mahv û fenâ, bekâ sanma 
Visalden ötedir ittisâl-i Mevlânâ

Hezâr bendesi var da'vi-i "ene'l-Hak"da 

Sened elindeki^ ba'z-ı makâl-i Mevlânâ

Semâ' edip giremez çarha âfıtâb dahi 
Seher-geh eylemese rûy-mâl-i Mevlânâ

Bu şehre mCyde-i feth i cediddtr Gâlib 
Yenikapı'da görünmek kemâl i Mevlânâ^

Li-mûnşi’ihi, rubâ'î:
Ey mazhar-ı esmâ'-i Hudâ, Mevlânâ 
Sultân ı bekâ, şâh-ıfenâ, Mevlânâ 

'Aşk etmededir hazretine böyle hitâb 
Mevlâ-yıgürüh-ı evliyâ, Mevlânâ^^^

pli U jlo i J U - U  
(29a T) u biz cümlemiz, ĵi^u  ̂ su kuşlanyız, ey uşak, kayd-ı 
rakıyyet mâ-s{vâ Üe mukayyed demekdir, deıyâ bilir, u ûlj
bizim lisânımızı, müstevfî ve gereği gibi. Zîrâ ol zebân kİ bizde 
hâsıldır, feyz-1 nutkı deryâdan almışdır. Ve dâ'imâ söyleşdiğimiz lü
gat, deryâ lügatidir, dünyâ lügati değildir. Öyle olunca zebânımızı 
ancak deryâ bilir. Yahud bizim gibi asi u furü'u deryâdan (30b H) o- 
lan müstağraklar bilir. Ma'lûm ola ki ehl-1 tevhîd muktezâ-yı şü- 
hûdlanyla isbât etdlklerl deryâ-yı vücûd ve emvâc-ı şu'ûnât-ı hestî- 
nümûd-ı nâ-bûd ki: Gayr yokdur, vücûd vâhiddir, kesrete aldanan- 
1ar a'mâdır^^2  ̂derler. Ehl-i cennetin hakkmda muhakkak olan ah- 
yâr-ı sâdıka-i ilâhiyye gibidir kİ cümlesi Tür-ı 'akldan ba'îd bir hâl
dir. Meselâ gibi inkâr eden felsefî, kâfirden eşeddir. Zîrâ

189elindeki : olunur ki T

190 q îv 3j,_, Şeyh Gâlib, Kasâid, s. 6.

191 Jcrş. Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Rubâiyyât, s. 149.

192 a'mâdır : a'mâH

193 "...Oranın (Cennet'in) yiyecekleri devamlıdır...", Kur'ân, 13/35.
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kâfirler inkâr etmezler v e 'u l e m â - y ı  mütekellimînden bu bâbda 
felâsifeye cevâb kaydında olanlar, verâ-yı 'aklda Tûr vardır, demek- 
den gayri cevâb-ı sahih bulamayıp, sûfîy>̂ e hazerâtınm cennet-i şü- 
hûdlarmda re'ye’l-'ayn gördükleri ma'nâyı 'akla tatbik sevdâsmda 
olmak hatâ-yı mahzdır. Âdem ana derler ki re’yü’l-'ajnı cenneti göre 
ve 'akim kabûl edemeyeceği âsâr-ı esmâ vü sıfâtı hakka’l-yakîn 
mülk edine.

i js ?  j l  j l  U w«-*j (jp U

u jU" bizim halkımızı, jU masdan, mef ûlûne muzâfdır,»> (2&-
b T) kendi sûreti üzre, i /  eyledi, >  Cenâb-ı Rahman, bizim 
vasfımız, jl anın sıfâtmdan, »jŞ ders alır.

195 medlülunca cemT-I esmâ vû sıfâta mazhar-ı tâmm. ekmel-i 
âdemdir. Mir*ât-ı vûcûd-ı Âdem'de meşhûd olan, sûret-1 Rahman'- 
dır. Her vasf u şân ki Cenâb-ı ahadi5vet C31a H) anınla muttasıfdır, 
Âdem'de ondan bir nişân 'ayandır. Lâkin âdem değildir ki sû- 
fi^e, hayvân-ı insânî taİJİr ederler. Maymun gibi ki teşrih olunsa 
cemî'-i a'zâ vü cevânhı ve a'sâb u 'urüku tâbıku’n-na'l bi'n-na'I in
şâna müşabih ve maymündan ziyâde sevimlisi^ de var. Cins ü 
fazida hayvân-ı nâtık ta'rîfîne mâ-sadak, ammâ derünu halk-ı Â- 
dem’den maksüd olan ’ulüm-ı esmâ-i ilâhiyyeden bî-haber, semere-i 
şecer ve kavak ola. Eğer cism ü cismânîye nazar olunsa, âdem ile 
insân-ı ha5rvânî beyninde hîç fark yokdur. Mısrâ':

Âyîne-i vucüd-ı âdemde cilve-ger olan şâhid-i gaybî, secde-fermâ-yı 
cemî'-i melâ’ike olduğu, isbât-kerde-i ahyâr-ı lâ-reybdir. Beyit:

Sen seni bil sen seni, bil sen seni 
Sen seni bildin ise, bildin anı

ol+ i J i Oil U

U bizim cismimiz, xi U jj bizim yüzümüzün örtüsü oldu, jj 
cihânda, tjj jç u biz deryâ gibiyiz, ji i? jö bu samanın altında. 
Kâh ü keh, samandır, mâh ü meh gibi. ve j», ikisi
bir (30a T) ma'nâyadır, edât-ı zarf olan harf-i j j , gâh takdim ve gâh

194 etmezler ve ; etmez T

195 ’Allâh, Âdem'i kendi suretinde yarattı.", Keşfü'l-hafâ', I, 379.

196o1:oH
197 sevimlisi : sevilmesi H

198 "Ancak içkide olan mana üzümde yoktur."
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te'hîr olunur, oL*; gizil. Merdân-ı gayb sâmân altından su yürûdüp 
füyûz-ı İlâhîyi kâbll-1 neşv û nemâ olan nlhâlâın-ı nev-resîde-i bâğ-ı 
vücûda iTvâ ederler. Zâhir-bîn olan huşk-mağzân, clsmânlyyetlerln- 
den^99 kinaye olan sâmâna bakıp altında ne derya (31b H) oldu
ğun inkâr ile hayvâniyyetlerin icrâ eder. Mûşrikînin enbiyâ hakkın
da Uul. ̂  vı li» u 20qie(jıideı-ı  ̂tamâm bu ma'nâdır. Lâkin U 

*jÛ i 20 Igevk-i îmâm kâfidir. 202-(ju- Böyig olunca
ister cemî'-i alem mû'min û mûttakî olsun, ister kâfir û fâsık olsun, 
i f i ı ü A - U i  U . U ^  203 enbiyâ vû evllyânm zevk û şuhûd ve 
îmânlarma hiç ztyân yokdur.

** j -kijs* ili-si («^
kand ma'deniyim ve. ve şeker kamışlığıyım, jo» j

hem benden biter. j  ve hem ben yerim. Ya'nî benden zuhûr
eden ma'ârif-i esrarla yine ben telezzüz ederim. İşte bu ’ulijm-ı ezvâ- 
km safâsı budur ki kendilerinde hâsıl olan zevk-i rûhâni ile lezzet- 
yâb olup, sâ’ir nâssın haber-dâr obnasma muhtâc değillerdir. Am- 
mâ bir mikdâr haber verdikleri, bl-hasebil-me’mûıiyyetdir ve sûret-i 
Rahmân'dan müstefâd-ı rahmet-i ‘âmmeleri muktezâsıdır. Yohsa 
’ulüm-ı resmiyye gibi bi’z-zât müşteriye tâlib ve nâsm rağbetine râ- 
gıb (3(H) T) değildir. HaMkatde 'ulûm-ı resmiyyeyi bir âdem tah^  et- 
dikce. bildiğini halkm bilmesine dâ'imâ âşık olur. Neccârlık^O^
(32a H) surete çıkmaymca 'ulûmdan ma'dûd olmaz. Ammâ şekkerin 
halâvetinden dimağda hâsıl olan lezzet, ibtidâ gayriye İfâde olmaz. 
Sâniyen ifâdesinden lezzet ziyâde olmaz ve ’adem-i ifâdesiyle lezzete 
noksân gelmez. Nihâyetû'l-emr şekerden haber-dâr olmayanlara 
şekker gâyet lezizdir. Siz de çâşnî-yâb olun demek, mahzan şefkat- 
den nâşidir. Böyle olunca bu ’ulûm-ı ezvâkdan nâsa haber

199 cismâniyyetlerinden ; cismânîlerinden T

200 Krş. " Lli* II wJl U ; Sen de ancak bizim gibi bir insansın." Kur'ân, 

26/154. Ayrıca bk. Kur'ân, 26/186; 36/15.

201
"Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti." Kur'ân, 2/

285.

202 "Melekler ise güzellikte ileri derecededirler."; krş. " :...Güzel 

karşılık, bir de fazlası...", Kur'ân, 10/26.

203
"Kim  iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir; kim de kötülük yaparsa, aleyhi

nedir.", Kur'ân, 41/46; 45/15.

204neccârlık : tüccârhk T
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verdiklerinin aslı, mukayyedân-ı 'âlem-1 sûret kendileriyle erbâb-ı 
ezvâkı mûsâvî kıyâs edip, ol zevk-i vicdanîden bî-behre kalma
sınlar deyudur.

!>• J** J' J-a, ir* Ji’ (>* l» ̂  'î 
iS L- hattâ ki, jk^ eüdatmaya, L» Ui sizleri, ^  benim şekl û şe- 
mâ'ilim, ki size benzer, sûretde müsâvî görünür, ^  ja benim 
nuklumu için; ja  , nun’un zammıyla, meze dedikleridir. Bu ma- 
kâmda zevk-i ma’nevî olduğu, makâm karinesiyle âşikârdır. j\ 
y. jiîbenim ’âlem-i âhirete naklimden evvel. Zîrâ ’âlem-i âhirete 
naklimden sonra nuklumdan lezzet-yâb olmak gayet müşklldlr. Zî
râ zâhirde giriftâr-ı kafes-i beden olan murg-ı lâhûtun hâlinden ka- 
fesde iken âşinâ olmayanleır, 'âlem-i lâ-mekâna pervâzmdan sonra
nice giıifte-i dâm-ı tezrâ- edebilirler. Ma'a-hâzâ ki Mısrâ'; (32b H)

2 0 5

mâ-sadakı. surete^®® tenezzülü, mahbüsân-ı mağâk-ı hâki 'urûc-ı 
târem-l eflâke bedraka olmak İçindir. (31a T) Yohsa hakîkatde nü
zul değil, tenezzüldür. 'Âlem-i ervâhda ne menzü-i 'ulvîde ise, yine 
el-'ân kemâ-kân ol menzil-i lâhûtun evsâfıyla muttasıf ve beşere-i 
mûbeşşerelerlnden ol nür-ı lâml'in pertev-i envân münkeşifdir.

jç ^en âfltâb gibiyim, jji iju» nûr İçinde, mağrûk olmu
şum, etmeğe kâdSr değilim, 'den muhaffefdir ve 
bu xljî ve j#ı> ve Jtl, kelimeleri dâhil oldukları ef âli masdar hük
müne korlar. Anmçün, etmeğe kâdir değüim deyu şerh olundu. 
kendimi, edât-ı mefül olan ij mukadderdir, nûrdan fark u 
temyize, ya'nî ben, hurşîd gibi nüra ol rütbe müstağrak olmuşum
dur ki, beyit:

CALİSİ

207

205 "Ben nerede, haps olmak nerede, kimin malmı çalmışım?"

206 sûrete ; sûıet T

207
"Şarap kadehiyle içindeki şarap o kadar inceldi, birbiriyle o kadar uygun

laştı ki, iş karıştı; görülen, sanki şarapsız bir kadeh, yahut kadehsiz bir şarap oldu." 

Sâhib b. Abbâd'a ait olan bu rubai, Farsçaya da çevirilmiştir:
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mü'eddâsmca nurdan kendimi fark u temyize liyâkatim yokdur. 
Belki nefsü'l-emr, şems-i ’ayn ve nûr-ı mücessemdir, yahud cism-1 
(33a H) nûrânîdlr. Amma kim ayırmış, cismini başka nûrunu başka 
görmüş var mı? Bu makâm-ı hulûl, ittihâddan, ta'bîrde fark olun- 

mayıp yine sûfiyye hazerâtırun iUI Vj J>. v gözemesiyle miyânlann 
fark olmuşdur. Zîrâ 'ajTi-ı hulûl olsa yahud ittihâd olsa, Ttücâdlan- 
m kimseden glzlemezlerdl. Ve mütekellimîn 1le bahisde hulülîlerden 
ve itühâdîlerden (31b T) yüz bin derece çâlâklardır ve kimseden havf 
u haşyetleri yokdur. Lâkin keşfen ve yakînen^OS hulûl ü ittüıâdm 
butlânma cümlesi zâhibdir. Ve bu makamın İktizâsı ta’bîrler birbir
lerinden aynlmayıp, ’âlem-i elfâz, 'âlem-i ma'nâya nlsbetle gâyet 
dayyık olduğundan hulûl ü ittihâda îmâ eden elfâzla taT:>îr olun
mak lâzım geldiğini beyân buyurdukları, kütüb-i kavmin ekserinde 
mestürdurve beyt-i şerîf-i mezkûrda lafzı bu ma’nâyı saraha
ten nâtıkdır. Pes bu sûretde nûr-ı mahz kesilmiş İken nefs-i nâtıka- 
mn hâli olan 'ibâdât ü tâ'ât ve sa’y-i tekmîl-i derecât ve nice nice ri- 
yâzât ü mücâhedât ve nefs-i hayvânînin muktezâsı olan eki ü şürb 
ve nikâh ve sâ’ir mu'âmelât neden iktizâ eder denirse, bir cevâb bu- 
dur ki hazret-i üâhiyyede gâyet^l^ olmamağla merâübe (33b H) dahi 
nüıâyet olmayıp taleb-i ezyâd-ı merâtibdir ki yukarıda bi'd-defe’ât 
mürûr eyledi. Ve bir cevâb dahi budur ki beyt-i âtide zikr olunur.

İJ jiU  y . .J ^  i î  J j l i  ı i » -

benim gitmekliğim, jU namaz cânibine, ^  Jjve ol cânibe. 

ki âb-r izd ir , .U ;^  ta'lîm içindir, yolu, ij j t  ^ zâ'iddir hal- 

ka^^l, nefs-i natıkanın mücâhedât ü riyâzâtımn eşrefi salât olup.

lir*-*
flc w—lx. li

"Şarabın safiyetiyle kadehin latif rengi birbirine o kadar karıştı ki; görünüşte sanki bu, 

hep kadehtir, şarap değildir, yahut hep şaraptır, ortada kadeh yoktur dersin.", Lemeât, s. 

16.

"Hulûl de yok, ittihâd da."

209 yakînen : ta'yînen T

210 gâye t; gâye H

211 zâ'iddir : zâ'id H; halka : halk T
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nefs-1 hayvaninin mu'âmelâtmın erzell ve erdâ'l, cânlb-1 helâya git

mek olmağla, cânlb-i 'ulvl-I İnşândan a’lâsı ve cânlb-1 süflisinden 

esfell zikr olunup (32a T) mâ-'adâsı kıyâsa hami olunmuşdur. Pes 

enbiyâ vü evliyânm nefs-i nâüka ve nefs-i hayvânî sıfatlanndan gö

ründükleri, rûh-ı 'ulvîlerinin muktezâsı olmayıp, mukayyedân-ı 

kende-i beşeriyyet. sâniyen le-hüm ta'lim İçindir. Eğer meleklyyet-1 

mahzâ üzre^iz ta'ayyüş etseler, ehl-i hevâya nush u pend güç gelip, 

sizin hâliniz başka bizim hâlimiz başka deyip mertebe-i kemâle te 

rakkîlerinden kendi kendilerini me'srüs edenleri ol vartadan halâs

ları için süret-1 beşeriyyetde görûnüp2l3 ert)âb-ı sa’âdet-1 ezelîye ka- 

bül-ı nasâyıhla mûstes'id ve ashâb-ı şekâvet. hevâ-}^ mümâselet 

berzahına (34a H) dûşûp, U«t u 214 mukad-

dime-i vâhl>'esöfle mu'âraza belâsına uğradıkça  ̂̂ U c-J
215 daVâsıru beıâhîn-i kaviyye-i mu’cizât ü kerâmâtla isbât 

eylemişlerdir.

ı> vlif J j u>*̂  u' vl»» j* vl>
L»* viy rû'yâ görürüm, velâkin, ji uyhuda değü; lafzı,

Fârisîde rü V ^ a  ve uyhuya ıtlâk olunur, ps-»„^m ûdde’qrlm216  ̂

velâkin. yalancı değilim. Halkm düş, uyhudan sonra olur de

dikleri, kendi hâllerine nazarladır. Yohsa uyanık İken erbâbmm 

rü'yâ görmesi muhakkakdır. Zîrâ 'âlem- 1 misâl-i mutlaka İltihâka 

resîde olanlar 'âlem- 1 mlsâI- 1 mukayyede -ki rü'yâdır-, ancak uyhu

da vâsıl olmazlar. Her ne zamân olsa, gâh namâzda gâh nlyâzda, 

gâh h'^âbda gâh bîdârhkda, ’âlem-l misâle (32b T) vâsıl olup amn 

garâ'ibini temâşâ edip nice nice ma'lümât tedârük eyledikleri kendi

lerden mervîdlr. Eğer dersen ki bu bir daVâdır; derler kİ belî, daVâ

212 Ü2j e  : üzerine T

213 görünüp : görünür T

214 "...Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşı

yor!...", Kur'ân, 25/7.

215 "Ben sizden biriniz gibi değilim. Gözlerim uyur, fakat kalbim uyumaz.", 

krş. Ehâdîs-i Mesnevi, s. 70.

216 müdde'iyim : müdde'iyimdir H
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dır, lâkin daVâ-yı sâdıkadır, kizb û İftira değil. Bu fakîr bundan ak

dem cem’ etdiğim sohbete. Sâjiyye nâm rlsâle-1 'Arabiyyede tesettür 

bi'l-melâme bahsinde Uji U j
J ji)l y».La)l J>LH< pSLLLi I.V1 < -*^V j j» J I ^  ji  j'iLi U f  V

jjÂJI j217 (34t, H) (jgyy 2ücr eyleyip, bir mavtmda daVâ câ'lz, bir mav- 
tmda câ'iz olmadıgmı hasbe'l-iktidâr beyân etmişdlr. Hulâsa-i ke
lâm zevk, sâhibine göre ma'lûmdur. zâ'ikası olmayana delil ve bur- 
hân fâ'ide vermez.

dSJi j>- ol kimsenin katmda ki, jj;* ̂  tatmadı. da'vâdır. bu
kelâm, j»ı jlSL. ı> ufuk sâkinleıi katında, ya'ni 'âlem-i ervâha mut
tasıl olan uyanıklar indinde, .-■■■/.«» bu kelâm ma’nâdır. daVâ de
ğil, jii 'dan murâd. enrâh-ı ceberûtiyyedlr ki ’âlem-i melekûtun 
kimi ufk-ı şarkîsinde ve kimi ufk-ı garbisindedir. Be-her-hâl anlar 
ehl-i ufk oldukları müsellemdir. Zira ’âlem-i melekûta dahi ’âkm-i 
mülk gibi iki ufuk ta'yîn olunmuşdur ki biri anın uDt-ı gaıiîîsidir ki 
her bâr ki mânend-i ahter bir rüh-ı tâb-âver ol mağribden gârib ola. 
'Âlem-i mülk, maşnkı olan aslâb-ı âbâ ve sudür-ı ümmehâtdan tu
lü’ eder. (33a T) Ve biri ufk-ı şarkisidir ki ve her zamanki 'âlem-i 
mülkden ya mevt-i hakîkî veya mevt-i rrâdi hasebfyle bir rûh-ı mun
fasıl ola. Maşrık, 'âlem-i melekütdan tulü' edip andan mahalline 
muttasıl olur. Lâkin (35a H) mevt-i irâdiyle munfasıl olanların 'â- 
lem-i melekûta ittisâli hem âsân ve hem 'âlem-i mülkden bi'l-külliy- 
ye inflsâle hâcet yokdur kl belki rüh-ı şerifleri, hem bedenlerini mü
debbir ve hem meleküt-ı semâvâtda sâ'lr olur. Ammâ mevt-i haki
katle munfasıl olanlann her biri âsânlığa 'âlem-i melekûta vâsıl o- 
lamayıp, ba'zan 'âlem-i berzah-ı kabirde mu’azzeb ve ba'zan oUf 
ı:fU!w ̂  jijîjJI 218 masdükası üzre ma'âza'llâhu Te'âlâ^l^ esfel-i sâfilîne 
redd ile mu'âteb olurlar. Hattâ Muhyiddîn İbni 'Arabî hazretleri 
Fütûhâida buyururlar ki bir âdemin rûhu bu 'âlemde iken !>>.

"Ancak dava, muhıkk ile mubtıl dışında geçer. Şayet böyle bir iddiada bu

lunulursa, (sözkonusu) çoğunlukla mubtılciır. Bizim küllî değil de ekseri sözümüze ge

lince, dava, muhıkkdan başka bir şeyi örtebilir; durum, tanınmaz hale gelir, fark ile hü

küm verme ise, sahibinin fark ve zevki ile ilgilidir."

218 " .Günahkârların yazısı, muhakkak Siccîn'de olmaktır.", Kur'ân, 83/7.

219 te alâ ; - H
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!>y i' masdüku üzre mevt-l iradiyle ölüp makâtn-ı insilâhı tahsil 
ile felek-i kamerin mak’armdan hurûc edip jJj< cıl^ ı ^  
.̂^221 rnefhûmu üzre ’âlem-i melekûta ’urûc edemeyip kalırsa, mev- 

t-i 'âdî zuhûrundan sonra dahi anın rûhu a'lâya çıkamayıp zîr-i fe- 
lek-i kamerde mahbûs olup dâ'imâ esfelde kalır ve amn için melce-i 
felah yokdur, demiş. Bu kelâmı Morda Câmî kuddise sırruhu's-sâ- 
mî hazretlerinden su'âl edip ba'zı yârânlan tahkik taleb eyledikde, 
buyurmuşlar ki belî. öyledir. Bu sûretde ervâh-ı 'ibâd, eksertyyâ süf
lide kalmak iktizâ etmez. Zîrâ her kim bu 'âlemde kelimeteyn-i şe- 
hâdeteyn tekellüm ede, felek-i kamere bir sûrâh debnlş olur. Ba'de'l- 
vefât öldûkden ’âlem-i bâlâya yol bulur. İşte (35b H) îmân-ı müncî- 
dir dedikleri bu ma'nâdır.

Der-nasühat-ı mönklrân
Bu surh-ı şerif. (33b T) me’ânî-yi mezkûreden zâ'ika abnaiyıp 

mücerred inkâr edenlere iizâm-ı iknâ’idir.

U Ujf Ç ünk i sana, ita cfi ol bâtım görücü göz. obnaya ve 
yokdur. gibidir, hazîne gümân eyle, ya'nî hazî
ne vardır zann eyle, j» >1 her bir vücûdun içinde, ey zümre-i 
dervîşâna, da’vâ-}^ mahz-ı ashâblandır deyu iftirâ eden münkir, in- 
sâf eyle ki senin gözünde bâtm görecek nûr var mı? Ne bilirsin? 
Beyit:

jf* ıiUJ j*
jüU 222

Bil ki kepenk altmda ne erler yatar. Beyit;
Hûsn-i zann eylemez îcâb-ı keder 

Sü’-i zandan olur, olursa zarar 
Görmezsen, bârı sü'-i zann etme. Eğer görsen idi ki eczâ-yı kevn bir
birine mürtebitdir, U* câU u l:o deyip, hâliyâ bâtıldır deyu

220 "ölmeden önce ölünüz (nefsinizi öldürünüz).", Keşfü'l-hafâ', II, 291; Ehâ- 

dîs-i Mesnevi, s. 116.

221 "ik i kez doğmayan, semâvâtm melekût âlemine giremez."; krş."*jS^ gk 

Mjt 4*1 JJji |J ı>* cılj—J l: Anasmdan iki kere doğmayan, semavatın melekûtuna gire

bilecek yol bulamaz.", Lemeât, s. 43-44.

222 "Her ormanı boş zannetme. Belki (bir) kaplan uyumuş olabilir.". Gülistan,

s. 59.

223 "...Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadm...", Kur'ân, 3/191.
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hükm etdiğin şeylerden nicesini hüâf-ı tasavvrsrun bulurdun. Erbâ- 
b-ı yakın V  jlJL.'yi yi ^  224(jgyjp i '225

mukaddinie-i mûseUemesiyle isbât ederler. Ve derler ki 'âlem, hazî- 
ne-i cüddur, belki emvâc-ı bahr-ı vücûddur. Mevcûdâtdan bir şey 

hâlî görmemek gerekdir. Eğer dersen ki ben ta’ayyûnen sizlerin (36a 
H) ehl-i da’vâ-yı mahz olduğunuzu bilirim. Hâşâ, yalan söylersin, 
yakîni kanden buldun, yakînln nişanesi oldur ki zikr olunacakdır.

226 hadîsirü işitmedin mi ki sahâbîden biri tâ'ife-i müşri
kinden birini tutup kati edecek mahalde daVâ-yı İslâm etmesini, 
nifâka hami edip kati eylediğini Resûl-ı Ekrem salla’Ilâhu 'aleyhi ve- 
sellem Efendimize haber verdikde, ^2^dqru 'itâb bu3mr-
muşlardır. Pes nişâne-i yakın budur ki.

I* j* jö f
U /  sana, açılı ise. ol yakûı çeşmi. ’de
ıskat ı izafe vardır ki bilmeyenler terk i izâfe derler. Fil-hakîka terk-i 
izâfe değildir, ut» 'deki hemzeyi, imâle ile ya tevellüd etdiilp. sonra 

vasi ile vezin selis olur. Buna Mesneuî-dânlar iskât-ı izâfe derler. 
Mesnevi-yi Şerîf de çok vâki' olmuşdur. ,/L- >  jû her bir taş altın
da. ^  bir çavuş, ûj* gör. JL- >  Üe be)minde cinâs-ı 
tâmm-ı maklûb vardır. Pes, mısrâ'228;

229

mû'eddâsmca ve

230

mübtegâsınca erbâb-ı yalûn cemâdât makûlesine dahi 
231 nazar-ı l'tibâriyle nazar edip, beyit:

jL-»-
_________________  232

224 "Bütün mahlûkatta, olan şeyden daha iyisi olamaz."

225 "Çünkü cömertlikte cimrilik, kudrette de herhangi bir noksanlık yoktur 

(sözkonusu değildir)."

226 "Göğsünü yardm mı?", îbn Mâce, Fiten, hadis no: 1; thyâ, I, 53.

"Göğsünü yardm mı?", a.g.e., göst. yerler.

228 mısra' ; -T

229 "Her şeyde onun birliğini gösteren deliller vardır."

230 "Yerden bilen her ot, onun bir olduğunu ve ortağı olmadığını söyler."

231 "Her şey, (sonuçta) bir şeye delâlet eder."



59

dedikleri muhakkak olunca zî-rûh ola, husûsâ İnşân ola, husûsâ 
mû'min ola, husûsâ derviş ola. (36b H) Senin nazar-ı kec-edâ ile 
bakıp da yakın budur dedlğln^^^ pek uzak değil mi? Ez-cümle ki tâ- 
’ife-i dervîşân terk-1 evsâf-ı sûriyye etmeğe sa'y ederler iken, sen 
anlan nazar-ı suretle göreyim demen, ser-hadd-i insâfdan ırak 
değü mi?

dervişlik işi, c-j ı̂ i ıfljj senin fehminln ötesindedir234^ ^
sen dervişlere, jSL. bakma, bi-'ajmihi münkir gibidir, c—. 

gevşek gevşek. Ya'nî dervişlerin kârım gevşek gevşek bakıp ko- 
laysıma. Zîrâ, beyit;

3»jÂ
İî̂ i> Je** **> Jjl J»

>— jc*Aü̂ »<sM 
demişler. Dervi^erîn mertebesi halkm fehm etdiği gibi değildir. An- 
larm ta'âmlan, cû’ ve libâsları, ’uıyânlıkdır. Nâss. zann eder ki re- 
fâh-ı hâl dedikleri mülk ü mâl ve evlâd û '^âl ile olur. Amnçün der
vişlerin nâ-dânlığına bakıp mesleklerinden ictinâb ederler. Hâlbuki, 
beyit li-mûnşi'ihi^^;

Lâ-mekân-pervâz-ı faknrr?^^ kim hûmâ-yı himmete 
Böl û perdir rîze tize htrka-i peşmînemiz^^^ 

masdûkunca 'ayn-ı nistîde saltariat-ı bî-zevâl vardır, tehi kıyâs 
etme. Beyit;

________________  ü Jljü 239

232 "Âdem'in suretinde, güneşin halini şerhetmek nasıl mümkün olur? Zerrenin 

gizlendiğini, samanın cevher-i kül olduğunu kim söyleyebilir?"

233 dediğin: dediği H, T

234 "ötesindedir : verâsmdadır T

235 "Dervişlik, öğrenmekle elde edilmez. Bu hırkayı ezelde dikmek gerekir. 

Senin çaba ve gayretinin başka bir karşılığı vardır. Lâkin dervişliğ(in karşılığı) diğer 

bir yerden (kazanılır).”

236 li-münşi'ihi : - H

237 fakrım : fakr H

238j3îvân-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s. 48.
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J U ja )U jl j j jU u j4 *S j l j  240 

iSLîlj ol sebepden kİ, ya'nî senin fehminin verâsında olduğuna sebep 
(35a T) budur kİ, jUuji dervişler, JUjdiU jijj mülk û mâlın ötesinde, j 

bir nasîb tutarlar, ulu ve 'arim nasîb^^l, JiLiiji jl Cenâb-ı 
Zü'l-celâl 'indinden, ya'nî dervişlerin mülk ü mâldan ileri bir 'azîm 
nasibi vardır ki Zü'l-celâl 'indindendir, 'âlem-i esbâbdan değildir. 
Pes zevk ü sürûrlan ve safâ-j^ huzurları senin bildiğin gibi kesret-i 
emvâl ve vefret-i menâldan hâsü olan zıll-ı zâ’il değildir. Beyit:

242

Eğerçi müsebbib-i hakîkî ledel-esbâb vaz’ eylediği umûru dûnel-es- 
bâb taleb etmek kânün-ı hikmetden durdur. Ammâ esbâbı nev'-i 
vahide hasr edip ve dîde-i itibârda ana dahi müsebbib kudreti ve
rip. meselâ dâfi'-i cü'-ı mutlaka, ta’âmdır demek ve ta'âm yendikde 
şib'in hâbkı olan Allah ’inde'l-ek] şib'i halk eylediğini inkâr etmek ve 
âteşde ihrâk fi'iU, mû'essir-i hakîkîden olduğunu bilmemek vesve- 
se-i şeytânî ve felsefe-i nâ-dânîdir.

>- sen. ıfjjijL» öylece gördün kİ, iıyJo-Jı,! şeytân gördü, cjtf dedi İb- 
lîs, -̂1 jl ben âteşden ki asi (37b H) u 'unsurum âteşdir, ^  j  ̂ *1 
Âdem çamurdan halk olunmuşdur. Şekl-i evvelden bir kıyâs tertîb 
edip dediği, "Ben Âdem’den efdalim, niçin ki ben âteşden halk ol
dum, Âdem tinden. Her bir şey kİ âteşden halk ola, tinden halk o- 
landan efdaldir. (35b T) Pes ben Âdem'den efdalim.” Ammâ suğrâ, 
bedîhiyyü's-sübûtdur. Kübrâ ise, kezâlik. Niçin kim âteş, 'ulvî; hâk, 
süflidir. Takrîbe ise hiç söz yokdur^^S, Öyle olunca fâ
zılı, mefzûla secde üe emr etmek, ya cehl-i mahz, ya zulm-i saıîhdir.

Jji L* *;lı JU;-245 Anınçün Muhyiddin-i 'Arabi hazretleri

239 "Yokluğun yakasına başını çeken (yapışan) kişi, ebedî memleketi ele ge

çirdi."

240cU,: : j j , ,  T

241 nasîb: - T

"Cebbar (olan Allâh)'ın bize tak.sim ettiğine rıza gösterdik. Allâh bize 

ilim, düşmana da mal vermiştir."

243 yokdur ; yok H

244 "İstenen gerçekleşti."

(37a H)
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Emrü'I-Hüfcmi'I-Merbût nârn '̂*® risalelerinde a ^ l  oljUVljiJviüjUll 
O lİJ I Vl t ,J  2 4 7

demişlerdir. Bu mukaddemâü serd etmekden garaz oldur ki nass-ı 
kâtı' var iken ana muhâllf kıyâs kurmak, ibtidâ şeytândan zuhûr 
etmişdir. Ve ehl-i îmândan mâ-'adâ olan mantıkînin re’îsi ve mu'al- 
lim-i ewel248 Aristotcdis olmayıp, belki tından mukaddem iblîs ol- 
muşdur. Ne'üzü billâh! Beyit:

giU. *îij? ^Xn upît-.
*)li» Jj*ı

^  jüf nice bir görürsün, sûreti, >î 'âkıbet, x» nice bir nice 
bir, te’kîd için tekrâr olunmuşdur, ya'nî niceye dek bu sûret gör
m e^ mübtelâ olasm, ol iblîsâne olan gözü, (38a H) fj&̂ 

bir nefes, kapa. Ey mûnkir-i bed-baht. gûrûh-ı dervîşâna na- 
z*ır-ı iblîsâne ile nazar edip sûret-i hâlde rû-pûş-ı safâ-yı bâllan o- 
lan fakr u fâkalanna (3€a T) bakıp ve senin bir nefesde 5̂0 
ohıp hevâya kalb olacak mülk û mâlını pây-dâr kıyâs edip, beyit: 

Sûretâ gördüler Allah diyeni, olmuş Jakîr 
Sandılar Allâh fakirdir, kendilerdir ağniyâ 

Deıvîşânı dâ'imâ kadh û zemm ve tahkir etmek, hem noksân-ı 'ak
ima ve hem za'f-ı îmâmna ve hem sû'-l hâtimene delildir.

(•l* Jt UU-I ̂  J-İ| fli V  ıf' û'jt» ol»l
jîjljlf iş ol sebebden, c«.l u-:olyj vîrân olmuşdur, pU. ey nâ-puhte 
kişi, iS kim beşer gördün, zann etdin demekdir. Zîrâ ĉ \j ,

ma'nâsına ba'zan isti'mâl olunur, ij ̂ Uil j. anlan, pU jç 'avâm-ı 
nâs gibi beşer zann eyledin. Belî, anlar beşerdir, ammâ 'avâm-ı nâss

245 "Zalimlerin dediğinden Allâh daha yücedir.";

246 nâm ; - T

247 "İlâhî bilgiler, Rabbani ve latîf işaretler, akılların kavrayışının (tamamen) 

dışındadır. Halbuki akıllar baktığı halde gerçekten görme kabiliyetinde değillerdir. O 

halde (bu tür ilimler), ancak keşif yoluyla oluşur."

248 evvel : evveli H

249 "Ey dinsiz mantıkçı! Senin ömrün boşa geçmiştir. Şarihin sözüne göre, se

nin zihnin söze doğru yol almaktadır." Mâ-hazar (s. 129)'da Mevlânâ'nın olduğu iddia 

edilen bu beyte, Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî'de rastlayamadık.

"...Saçılmış (işe yaramaz, boşa gitmiş) zerreler.", Kur’ân, 25/23.
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gibi beşer değildir. Galat, 'avama teşbihtedir. Yohsa beşeriyyetde iş- 
tibâh yokdur. Bu ma'nâ, hitâb-ı münkire olduğuna göredir. Ammâ 
eğer hitâb merd-i hâm karinesiyle dervîş-i mübtedîye olursa, ma'nâ 
demek olur ki 'avamın zann etdiği gibi sen dahi dervişleri beşer kı
yâs etmekle kânn harâba vanp 'imâret-i kalb hâsıl edemedin. Zîrâ 
nazar-ı âmiyânenin şe'âmetiyle hâzıran ve gâ'iben (38b H) terk-i 
hürmet ve hıdmetde kesâlet olunur. Eğer su'âl olunursa ki sırr-ı^Sl 
kelâmda tenbih olduğuna göre bu ebyât-ı nasihat münklrânda vâ
ki' olmuş iken dervîşânm mübtedîlerine hami olmak câ'iz olur mu? 
Cevâb budur ki dervişlerden (36b T) ba'zan inkâr hükmüne dâhil 
olduğu vardır. Ammâ inkârdan inkâra fark vardır252_ Dervişlere gö
re inkâr, hıdmetde ve hûrmetde tekâsülü mücib olan havâtır-ı nef- 
sân^edir ki fukarâmn hâline yakinen 'ilm hâsıl etmediğinden nâ^ 
i'tirâz edip mertebesi olmayan fark-ı sâninln da'vâsma düşer. Hâl
buki kendi menzili henüz cem’e varmamışdır. Cem’den sonra peydâ 
olacak farkdan dem urmak, ana göre münkirin inkârından muzırr- 
dır. Ma'a-zâlik ki fukarâmn ekser-i ahvâli mübtedilerin mîzân-ı 'aklı 
ile vezn olunmaz.

Der-kıyâs-ı nfikısân bft-kfimilân
Bu surh, mâ-ba'dında olan ebyât-ı nâkıslarla kâmiller bey

ninde olan bevn-i ba'id ve fark-ı ekidin beyâmndadır.
xi »lîT >■ JUjl j ^  jti |JU Jl»

|JU 'âlemin cümle halkı, y— bu sebebden ötürü, ki havâssa 
nazar-ı ’âmiyâne ile bakdıklandır xi dâll oldu ve dalâlete düş- 
dü, ya'ni dalâlete düşenler^^^ bu sebebden düşdüler. Zîrâ mısrâ'-ı 
sânîdeki ^  lafzı, istisna makâmmdadır. İstisnâ ise ÎŜJl
1̂ 1 juj 254 (jjj. ̂  ̂  (3gg jjj 32 kimseler, ^  lafzmdaki j  , vahdet-i 
'umûmi ifâde eder. Hakkın abdâlından, ,\f\ âgâh oldu, ki
haber-dâr oldu demekdir. Ya'ni ekser dalâlete düşenler, nâkısları 
İcâmülere kıyâs edip hükümde müsâvi tutduklarmdan ötürü dalâ
lete düşdüler ve içlerinden cem'-l kalil, abdâl-ı Hakk'ın ahvâline vâ
kıf olup miyân-ı nâssda anlan temyiz etdiği için (37a T) hidâyet bu-

251 ser-i: - T

252 vardır : var H

253 düşenler : düşenleri H

254 "Bif kısmını istisna ettikten sonra, geri kalan hakkında konuşmaktır."
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lup mertebe-1 ’âliyye kesb etdiler. Zîrâ ba'zı kûmmelîn-I ricâlden 
menkûldür kİ dervişine tenbîh edermiş kl eğer senl^SS tâ'lfe-I sûfly- 
yenin kelâmlannı tasdik eden âdemi görür İsen, andan du'â iste. 
Zîrâ ol âdem, mûstecâbü'd-da'vedir. Kıyâs olunsun kl mücerred ke
lâmlarım tasdik eden müstecâbû'd-da've olunca kendiler ne burc- 
dan pervâz ederler imiş.

W lif yji T /  Ji ûî
ol bir gönül, ı^L-î/ ki âsumânlardan, yücedir, Ju<l JijT

o abdalın gönlüdür, c—i yahud Peygamberin gönlüdür. Abdâ-
la256 abdâl dedikleri de^^  ̂bedeldendir. Zîrâ anlar bi'l-kasd mahal
lerine bedel koyup gitmeğe kadirdirler. Meselâ tayy-ı mekân tankıyla 
kendi Ka’be’ye gidip İstanbul’daki^SS mekânında^^^ bu sûret, bedel 
bırağır ki eğer berber ise cemî'-l müşterilerin meşâribini bilir ve şekl 
(39b H) ü şemâ'ili ve evzâ’ u etvân şahs-ı abdâlm hû hû’su olup eh- 
1-i zahirden kimse fark u temyize kadir olamaz. Belki hîç kimse fark 
edemez ve^®° belki fark u temjâz yokdur. Şahs-ı mübeddel. şahs-ı 
mübeddelün-minh'in tamâm-ı 'aynı ve hû hû'sudur. Lâkin bu hâl
leri bilenler tasdik ederler ki bedel gidip yerine mûbeddelûn-minh 
gelmek ve bi’l-’aks zuhur etmek hcikdır ve bu ma’nâ kendiden kas- 
den vâiki' olmak, abdâliyyetde şartdır demişler. Zîrâ kendi haberi ol- 
maksızm şeyhin (37b T) müridine yahud muhibbine bir mahalde 
min-kabli’r-Rahmân şeyh sûretinde bir şahıs görünmekden, şeyh-1 
mezkûr, mefrûz-ı abdâl mertebesinden olmak iktizâ etmez. Kasda 
mukârin olmayınca kerâmâtdan ma’dûddur. Kerâmât ise envâ'ı 
çokdur. Ammâ bedeliyyetde kasd, lâ-büddür. Hikâyet olunur ki 
Kenya’da Hazret-i Pir Efendimizi bir gece kırk mahalden da'vet ey
lemişler. Cümlesine va'de-l İcâbet buyurup, ol gece tâ-be-sabâh her 
bir hânede neşr-1 ma'ârif ve safâ vü semâ' buyurdukları, ertesi gün 
her hâneden birer nişâne^®! Ue âşikâr olmuşdur. Bu hikâyeden 
Hazret-i Pir Efendimizin makâm-ı abdâh hâ’lz olduklan nümâyân

255 sen: seni H, T

25 6 abdala: abdâl T

257de:-T
258 Isianbul'dalci : İstanbul'da T

259 mekânında : dükkânında H

2 6 0 v e : -H

261 nişane : nişân T
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olur. Lâkin yalnız makâm-ı abdâlda olup (40a H) ol makâmı tecâ
vüz etmedikleri iktizâ etmez. Zîrâ evliyâda gûzerân eyledikleri makâ- 
mm ahkâmmdan nişâne^^Z bâkîdir ve illâ Hazret-i Pir Efendimiz, 
kutbiyyetden ve ferdiy>’̂ etden ehass bir makâm-ı menî’u'l-himâya 
hâ iz oldukları, lede'l-kûllî müsellemdir. Pes böyle olunca enbiyâ vü 
evliyânın cism ü cismânîleri dahi halkın bildiği gibi olmayıp, nûr-ı 
mahz ve rûh-ı mücerred hükmünde olduğunu ehl-i zahir bilemeyip, 
nefs-i nâüka-i vâhide, ecsâd-ı müte'addideye ta'alluk etmek bâtıldır 
ve felekde halk u iltiyâmı kabüle^^S isti'dâd yokdur, misilli yâveler i- 
le mu'cizât ü kerâmâtı inkâra sa y ederler. Ne'üzü bi'Uâhi Te’âlâ^S t̂

XJi» ^  l^i kîrff jmti
enbiyâ ile ceng etmek kasdmı, tutdular,

cisim gördüler, beşer zarm etdiler, ya'ni enbiyâya (38a T)
muhâlif olan kâfirler, anlan cism û cismânîlerinden kendileriyle 
müsâvî kıyâs edip, ceng ü haıbe ikdâm etdiler. Anlar ise mazhar-ı 
'inâyât-ı ilâhiyye olup sâ'ir benî Âdem’den vücûh ile mûmtâz iken 
yine bilmediler ve dürlü dürlü kendi hâDerine münâsib deliller getir
diler. Heyhat, heyhat!

(40 b H) kâfirler demiş, işte, >ı< U biz beşeriz, ^  oUi-l 265 
p e y g a m b e r l e r 2 6 6  beşerdir, j U t )  j  u biz dahi anlar dahi, j>  j j ^ t >  l i -  
uyhu ve uyumağa ye ta'âm yemeğe merbutuz. Bu kadarca münâse
bet bulmağla enbiyâ ile kendilerini cemî'-i hâlde^S? mûsâvî kıyâs 
etdiler. Hâşâ, sümme hâşâ! Bu cümle dalâlet ve gavâyete bâ'is ve ol 
bed-bahtlarm hatf ü helâk-ı sûrî ve ma'nevîlerini mûris olan, ancak 
sırr-ı kelâmda tenbîh olunduğu vech üzre, kendi noksân hâllerini 
bilmeyip nüfûs-ı kudsiyye ashabı olan enbiyâ-yı *izâmla müsâvât 
da'vâsına düşdükleridir. Hakîm Senâyi hazretleri İlâhi-nâme'de 
temsil buyururlar ki bir hakîm, şâkirdtne demiş ki var bir mikdâr 
za'ferân getir. Şâkird-i nâ-dân bilâ-tevakkuf ve lâ-su'âl mübâderet 
eyledikde hakim su'âl etmiş ki za’ferâm bilir misin? Ol nâ-dân-ı sâ- 
hib-pindâr cevâb etmiş ki her gece yoğurt ile tenâvül eylediğimiz

262 nişane : nişân T

263 kabule : kabûl T

264 te alâ : - H

2 6 5 ^  :_H

266 peygamberler : peygamber T

267 hâlde : - T
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nesne değil midir, dedücde, haMm-i hande-zen istihzâ olup, meğer 
sen yalnız za'ferâna câhil değil imişsin, sarmısağı dahi bilmeyip za'- 
ferân zann edermişsin. (38b T) Bl-'aynihi bunlar öyledir ki enbijrâ 

vü evliyâmn merâtibini bilmedikden sonra hâl-i sûflîlerini dahi bü- 
meyip ol zevât-ı kirâma mukâyese eylediklerinden (41a H) nâşî ceng 

û harbe cesaret edip sûıî vü ma'nevî ne belâlara uğramışlardır.

bilmediler, jLijl anlar, ki kâfirlerdir, ^  jl körlüklerinden 

nâşî. V ü* I  ̂̂  ̂ gözleri var ammâ görmezler. j  c—» fark-ı
fârık vardır, jU jj ara yerde, ya'nî beşerle beşer besminde, ^  ga
yet farkm nihâyetinde. Zîrâ mutlaka h'^âb u hürda müsavi görün
mekle peygamberle sâ'ir beşer, cemî’-i ahvâlde müsâvî olmak değil. 
İki peygamber-i ûlû'l-’azm birbiriyle müsâvî olmak iktizâ etmez ve iki 
veB birbiriyle müsâvî ohnak iktizâ etmez. Belki erkân-ı ma'lûme ve 

ef âl-i mahsüsadan ’ibâret olan namâzı ta’dîl-i erkân ve ri'âyet-i â- 
dâb üzre iki âdem kılarlar ve birbirine sevâb ve fazilet cihetinde uy- 
maz.

Co jî j  Cm ijt» jç içî' ji jiit l; jıÛM jl
jU. l: js— ji muhakkıkdan tâ mukallide varınca, farklar^S^
vardır ve temyîzler^^O vardır, muhakkik hâli başka mukallid hâli 
başka, »jli jç ûtf bu muhakkik, Dâvüd gibidir, meselâ jSLi 
ve ol bir mukallid, cu-Urf sadâ gibidir, ya'nî muhakkıkla mukallid-i 
muhakkık^^i beyninde fark vardır. Mukallidi (39a T) muhakkık- 
1^272 taltyîdimize273 ( 4 1 5  h ) sebeb budur ki mukallid, iki nev'dir. 
Birine mukallid-i muhakkık^74 derler. Meselâ evliyâmn riyâzât-ı 
şâkka ve terk ü tecridlerine kendi hâli ve zevki olmayarak taklîd e- 
dip, tahkîka tâlib olur. Birine dahi mukallid-i mubtıli derler. Tahki
ke tâlib olmayıp garaz-ı dünyeviyye için taklîd eder. jjji  ̂  aiL, iyü 
U-il 275 Ammâ bu beyt-i şerîfde makâm karinesiyle murâd, mu-

268 "...Gözleri vardır, onlarla görmezler...", Kur'ân, 7/179.

269 farklar ; fark T

54 temyizler : temyiz T

271 muhakkik : muhıkk H

272  muhakkıkla : muhıkkIa H

273 takyidimize : takayyüdümüze H

274 muhakkik : muhıkk H

275 "Nefislerimizin şerlerinden Allâh'a sığınırız."
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kallid-i m uhakkıkdır276 zîrâ muhakkik, Dâvud gibidir, sâhib-i 
zâtdır, mâlik-i evkâtdır. Mukallid sadâ gibidir, nakş-ber-âbdır, ah
vâli pây-dâr değildir, buyurmuşlar. Mukallld-i mubtıU ise sadâ gibi 
olmayıp matrûd ve mahrûmlardan add olunmuşdur.

>tL; j i  j »  > ıU  U». j  y t f "

*•> j ma'lûm, U- AUâh derler, jU lâkin, jj ̂  jU jj ikisinin ara- 
smda, bir fark vardır, a j  iyi ve sahîh fark vardır. Ya’nî kâfi
rin Allâh demesiyle mü'minin Allâh demesi bir değildir. Zahiren ba
kılsa ikisi dahi lafza-i celâleyl tekellüm ederler. Ma'a-hâzâ kİ birine 
mücib-i ’ikâb ve birine mûstelzim-i sevâbdır. Zîrâ kâftr Allâh deme
siyle küfr-1 inâdîsinin ziyâdeliğini iş'âr eder. Bu yüzden ana mûcib-i 
'ıkâbdır. Âyet «Ul ojJjîJ ^  277 (4 2 a H) Bût-1
sengîne 'ibâdet edib de Hâlık-ı semâvât ü aran ADâh’dır demek, kü- 
fûrde^^S mabâlağa değil mldiı? Kaldı ki ba zı nâsa dahi Allâh demek 

(39b T) mûcib-i 'ıkâb olmaz, bâ'is-i sevâb dahi olmaz. Ve ba'zı nâsa 
Allâh demek, mûcib-i terakkl-i menâzil olur.

Jijf tjf jt
Lif ji ol dilenci, U- x.J Allâh der, j*,ji etmek talebinden ötürü. Et
mek tahsil edeyim deyu bütün gün Allâh için dejrtp zikru'üâh eder. 
U. i j f  ̂  müttakî olan kimse Allâh der. iU-iç* j) cân u dilden ve öz 
câmndan aşk u mahabbetle Allâh der, İkisinin Allâh demesi birbi
rine uyar mı? j olîi

cJ-* JİJ j jî-J ı>y ‘‘M j* ij> i/  j* j»
i/ j i  ̂  her iki nev', an, meselâ eşek ansıyla bal ansı. ij> yedi, 
'alâ-sebîll'I-bedel her biri^so demekdir^®! bir mahalden
ki bir çiçekden İki nev' arı tenâvül etdi, jlİ jU  lâkin oldu, 
bundan diken hâsıl oldu ki eşek ansıdır, / İ j ol birinden ki bal 
ansıdır, bal hâsıl oldu. İkisi dahi bir çiçekden tenâvül etmiş 
iken, kavâbil hasebiyle^®^, birinde sûret-i (42b H) zararda ve birinde

276 muhakkıkdır : muhıkkdır H

277 "Andolsun ki onlara, "Gökleri ve yeri kim yaratlı?" diye sorsan, mutlaka 

"Allah" derler...", Kur'ân, 31/25.

278 küfürde : küfre T

279 "Sevinçten oynayan ile korkudan titreyen arasmda ne kadar (büyük) fark 

vardır!"

280 biri : birisi H

281 demekdir ; demek T
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sûret-i nefde hüveydâ olması misillidir ki gül-i gül-zâr-ı zikru'llâh 

olan lafza-i celâleyi dahi kâfirle mû'min tekellüm etdikde mü'minde 

sûret-i nefde zahir olup bâ'is-i terakki-i derecât ve kâfirde sûret-i 
zararda bahir olup mûris-i tenezzül-i (40a T) derekât ola. Pes kavâ- 
bilde tefâvüt çok ve ittihâd-ı sûrete aldanmak yokdur.

v l i  liü  J -l-i i l j  J t ?  i /  Jâ

li/ji ̂  her Üci nev' âhû, jjij> \J 283 ot yediler, Ş\ j  ve su içdüer. 
lafzı, muhâverât-ı 'Acemde me'kûl ü meşrûbda mûsta'meldir. 

Veyahud ma'tûfa muvafık ma'tûfun-'aleyh takdir olunur kİ ’Arabın, 
İİJ j  dediği gibi ve şâ'lrin,

iujt oUUU Li

kavli misilli, ol birinden, kİ bayağı âhûdur, fışkı oldu,
jö  j  bundan, kİ mûşk ahusudur, ^  müşk-i hâlis demekdir. 
Mûşk, âhûdan tekevvün etdiği meşhurdur. Ammâ her nev'-i ahu
dan mûşk tekevvün etmej^p, bir nev’-i âhûya mahsûs olduğu dahi 
mesturdur. Öyle olunca iki nev'-i âhû, me'kııl ü meşrûbda mûttc;- 
hidler iken, neticeleri mûtegâpr olduğu deîîldJr ki mûcerred sûrel-i 
eki ü şürbde enbiyâ (43a H) vü evîiyâ Ue sâ'ir nâs müttehid olnıak- 
dan netâyic-i a’mâl û ahvâlde müsâvî olmak iktizâ etmez.

ÎJt? jj ti-Mi Jijî' O*
J ol münkir-i evliya olan şahıs ta'âm yer, meselâ, ü/ olur. Bu

nun mâzîsi 'dir. j j a  bir nâ-pâk nesne, jj andan, jt ji 'dan mu- 
hafTefdlr, munfasıl, birisi bir ândan zahirde necâset ve bâtınmda 
(40b T) habâsete mûte'alljic bir nesne kendinden zuhûr eder. 
ve bu veli->T kâmil ta'âm yer, !ji. jy ̂  aı/ yek-pâre nûr-ı Hudâ olur. 
Ta'âm yeyip mahz-ı nûr etmek kande, helaya vanp sûret-i murdâr 
ile def etmek kande. Mesnevi-yi Şerîfde hikâyet buyurulur ki bir 
veli-yi kâmil dervişlerine kesret-i eki û şürbden tevakki emir buyta- 
rurlar imiş. Bir gün kendi men' etdiği vech üzre tenâvül ederken 
dervişin biri görüp kalbinden i'tlrâz etmiş. Fi'l-hâl şeyh keşf edip, o! 
dervişe dahi emr edip yedirdikden sonra bir legençe ıhzâr edip, ev-

282kavâbil hasebiyle : - T

283 T
284 "(Hayvanlara) ot ve soğuk su verdim."

285 "Şayet şarkıcı kadınlar kaş ve gözlerini oynatarak ziyarette bulunurlar

sa.", krş., el-Mu'cemü'l-Mufassal, II, 978.
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velâ ol dervişe paımak urup kayy etdlrmiş. Bir de bakmışlar kİ le- 
gençe yek-pâre yılan ve çıyan û ’akârlb envâ'ıyla dolmuş. Der-'akab 

şeyh-i mezkûr dahi kayy etdlkde legençe yek-pâre la'l ü yâkût û zü- 
mürrüd emsâll cevahirle (43b H) mâl-â-mâl olmuş. Bu hâli görünce 

derviş bi-ihtiyâr eylediği i'tirâz-ı kûstâhâneye tevbe-kâr olduğunu 
beyândan sonra buyururlar kİ hakîkatde dervîş- 1 mûbtedîde eki û 

şürbden peyda olan çıyan û 'akârlb^®®, ma'küle -kİ ahlâk-ı reddiye
den kinâyedlr- ve şeyhde hâsıl olan cevahir dahi ma'ârlf- 1 ledürmly- 
yeden ’lbâretdir. Amma kuvvet û tasarrufu İle şeyh-1 kâmil, ma'kû- 
lu, mahsûs hükmüne tenzil etmiş ve evliyâda bu tasarruf der-kârdır 
ki287 ma'kulu, mahsûsa tebdil edebilirler^®®.

Der-beyân-ı zftt-ı pâk-i 'firifSıı
Bundan yukarıda geçen ebyât-ı şerife, evliyadan zuhûr eden 

ahvâl ile nakısların ef âli mukayese olunmadığma^®^ istidlal idi. 
Bundan aşağıda olan ebyât. evliyânm zât-ı pâklarmı tavsif ve me- 
râtib û makâmâtlannı ta'rifdir. (41a Tî

öu Ji. jl >  JUjl JU) 0>f
çûnki, a;i tebdil olunmuşlardır, JUjf zümre- 1 abdâl-ı

üâhî, jU Jl halkdan ma'dûd değillerdir, jy, varakı çevtr,
ya'nî sohbeti varak-ı d^er eyle kİ ’avâm-ı nâss bunların, U-

290 medlûlunca mertebe-i fenâdan vâsıl-ı bekâ olup, jijU» 
*jjt 291 (4 4 a H) 'umûmunda ne güne dâhil olduklarım, e- 

ğerçi ba'zı fuhûl-ı müfessirîn tahkik ve tafsil buyurduklarını görse
ler dahi, yine2 Q2  kabûl etmezler. Pes biz dahi deriz kİ juı-j de-

286 çıyan ve akârib : akârib ve çıyan T
287 ma'kûlu mahsûs ki ... der-kârdır k i : - T

288 edebilirler ; ederler T

289 olunmadığına ; olunduğuna T

290 "(Haşa) Allah değildir, (ondan) ayrı (da) değildir."; krş.

"Kâmil insanlar, hâşâ, Allâh değillerdir, fakat Allâh'tan da ayrı değillerdir.", Mevlânâ, 

s, 235;

C»J»< I-»? jjl‘i’ Lo
"Ben sevgiliye kavuşmaktan bahsetmiyorum. Çünkü ben, sevgiliden ayrı olmadım.", 

a.g.e., göst.yer.

291 "...Yapıp-yaratanlarm en güzeli olan Allâh, pek yücedir.", Kur'ân, 23/14.

292 yine ; - T
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mek bunlar sâ'lr halkdan değillerdir, mümtaz û müstesnalardır^®^ 

demek olur. Amma yukanda, mısra':

ınısrâ'mda lafe-ı abdal, bedeldendir d^âp, bedelin ma'nâsı ba'zı evH- 
yâ'u'llâhın ta'rîfine göre ahz olunmuş idi. Bu mahalde Hozret-i Pir 
Efendimiz ma’nâ-j^ mezkûr-ı sâbıkdan başka lafz-ı abdala bir ma'- 
nâ dahi verip, zât-ı fânilerinden bedel, kendilerde zât-ı bakîyi tasar
ruf etmekle abdala abdal tesmij^e olduğuna^^S îmâ buyurmuşlardır.

JJİASİjSHlUİU j  It .til j  j.»

ol abdâlm Cismini, oU , oulI gibidir, |,îidahi, j nûr-
dan tahmîr etmişlerdir, j t hattâ rûhdan, Ŝi. jt j  dahi mülkden, 
jjl geçmişlerdir, ki derecede tecâvüz etmişlerdir, (41b T) de
mek olur. Bu nûrdan tahmîr olunmak, tahmîr-i sânîdir. Tahmîr-i 
ûlâda tinden iken, âyet^®®, 297
mantûkunca siklet i törâba^^® bi'I'külliyye mûndefi' olup, nür-ı 
rnalız kesilmekle 'ajm-ı iksîr-mlsâl^ss hem münevver (44î> E) ve hem 

îKûrıevvir olmak istl'dadmı tahsil edip, iTjeseîâ altun ki münevver
dir, aro.mâ 'araziyyeti^^ gidip iksîr kaldıkda münevvir dahi olîjp sa
ir ma'âdini sehebe ilhak edebilir. Pes rûhuîi ve mülkün şeref-i zâtî- 
lerine söz yok. Ammâ beşerde olan ikssriyyet anlarda yokdur kf. ciîi- 
S'i hayvâru mele'-i a'lâya ilhakla pâye paye vâsü-ı 'âlern-i lâhût ede
mezler. Ammâ cins-i ma'denden oian iksîr gibi cins-i benî Ademden 
olan enbiyâ vü evliya dahi tarh olunduMan benî nev'ilerini, hal' ü 

ilbâs tarîkıyla 'ayn-ı hüviyyetden sîr-âb edip mâhiyyetinde mestur 
olan kuwe3rt̂ *̂ ,̂ fi'ile çikanriar. Lâkin eğ'er mâhiyyetinde mestür bir 
cevher-i sa’âdet var ise kuvveden fi'ile çıkar. Ve illâ eşkıyâ-yı semıe- 
dîye, ilbâs-ı libâs-ı sa'âdet, muhâl olduğunu dahi bilip ol güne nâ-

293 rnüstesnâlardır ; müstesnâdırlar T

294 "O, abdalın veya jjeygamberin gönlüdür."

295 olduğuna : olunduğuna T

296 âye t;

297 "Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden a- 

lıp atmadık mı?", Kur'ân, 94/1-3.

298 türaba ; türâbiyye T

2 9 9 ^  h .T

3 0 0 ^ ^  H ,T

301 kuvveyi : kuvve-i T
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haleflere sarf-ı iksîr-nazar etmezler. Ve erbâb-ı sa'âdete dahi bahş-ı 
atâyâ-yı esrarda dakika fevt etmezler.

j ; l  tJi> Ij igfi ü  j)  jmM »Jij Ij 4̂  j j f c l  J>  j»

j/ji Jijj üzümün İçinde, üI »iı şarâbı görmûşlerdir^os^ ji
mahzâ fâni olmakda, kİ 'ademdir, jûI ij (42a T) şey'I görmüş
lerdir. Hâlbuki ma'düm, 'üıde'l-'ukalâ şey değildir, Uj 303 

bunlar ise fenâ-yı mahzda ne şeyler görmüşlerdir. Üzümün (45a H) 
süret-i nev'iyyesi mahv ü fenâ olmağla şarâb olacağmı bunlar dahi 
henüz bağmda ter ü tâze Üten görmüşlerdir^®'*. İşte bu güne sâkl- 
yân-ı şarâb-ı'irfan olan merdân-ı ilâhî, herkesin mertebe- 1 isti'dâdı- 
m bilip kendinden ne güne cevher hüveydâ olacak ise anm terbtye 
vü tenmiyesine dâ'ir tertîb-i mukaddemât-ı nazar ve mesleğine mü- 
nâsib tedbîr-i mehâmm-ı seyr ü sefer ederler. Hattâ demişlerdir^®^ 
ki üstâd-ı haddâd, bir demirden ne güne âlet çıkacağım bilir iken 
mürşid, bir derişin ne mertebeye vâsıl olacağını ibtidâ-3n nazarda 

keşf edemezse ol mürşid. kâmil değildir. Lâkin bu kelâm zuhür-ı 
'inâyetden kat’-ı nazarladır ve illâ nâ-müsta‘idde, isü’dâd-ı mâ-lâ- 
nihâye îtâ etmek Cenâb-ı Vâhibü'l-âmâlden ba'îd değildir, u ̂  kmfj

306 Evliyâ'u'llâhm nûr-ı ferâset ve kuwe-l kerametleriyle eş- 
yâyı kable'z-zuhür keşf etmeleri kendilerinin hâllerinin neticesidir 
ki anlar kable'l-vücüd mest-i şarâb-ı şuhûd olmuşlar idi. Şarâb iç- 
meden3®7 ser-hüş olanlara lâyütdır ki bir ş^r'i görmeden bileler.

UjP nji j  nju» Ujj£;l câU jI jiiff
akdem, Ujjfcı câU. jl üzümlerin halk olunmasından evvel^®®, 

(42b T) .jj>her birisi şarâblar içmişlerdir, Uj^ n j j  ve şürlar ve 

mestlikler göstermişlerdir. Bu beyitde 'Ömer îbnCl-Fâriz^^^ (45b H) 
hazretlerinin Kaside-i Hamriyye'sinin matla'ı olan beyit,

1^1 /i Jı*

302 görmüşlerdir :görmüşler T

303 "Yok  olan şey, ne görülebilir ne de biı varhkiır."

304 görmüşlerdir : görmüşler T

305 demişlerdir: demişler T

306 "Konumuza döndük."

307 içmedej, içmedin H

308 evvel : akdem H

309 İbnü'l-Fâris : İbni Fâris T
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beytine telmih olduğu âşikârdır. Çünki halk-ı ervâh, halk-ı eşbâh- 
dan mukaddem olmağla bunların ser-hûşluklan şarâb halk olun
mazdan evveldir. Beyit:

Sanman bizi kim şîre-i engûrla mestiz 
Biz ehl i harâbâtdanız, mest i elestiz^^^ 

misilli neş'e-âmîz kelâmlar Üe ol bezmin safâsmdan dem urdukca 

fûsürde-dimâğân, 'âlem-I hûşyân ratb û yâbis sözlerle bunlara i'ti- 
râz ederler. Anlar dahi, beyit:

Ben sarhoşu olduğum ne meydir?
Sen nehy buyurduğun ne şeydir^^^. 

deyu cevâb-ı bâ-sarâb verirler.

Myji a’lâlardır, 'arşdan ve küraden ve halâ vü melâ-
dan a'lâdırlar. ^z ik r ohınmadığı. iktifa san'atma binâ'endir. Kur'- 
ân-ı Kerim’de dahi vârid olup şerden iktifa olunmuş-
dur. bi' ^  jsi» bunda tetâbu'-ı izâfât vardır. Cenâb-ı Hakk'ın 

jjksi. dUU jju> ^  314 buyurduğu makamda sakin olanlar'arşda 
ve kürsîde sâkin olanlardan derece cihetinden a’lâdır. Şûbhe yok- 
dur ki ’inde’l-'arş sâkin ohnak başka, ‘inde-zi'l-’arş sâkin ofanak 
başkadır. (43a T) Bu tetâbu'-ı izâfât ki mak'ad (46a H) lafzı izafet- 1 
beyâniyye ile ‘a muzâf olup, dahi izâfet-i lâmiyye üe ’ya 
muzâf obnuş iken. ûLA- lala bu cümlenin üzerine muzâf olmak, e- 
ğer jo-u X* jj-r Jtai. ̂  ^ Jtyet-i kerîmesi olmasa, tetâbu'-ı izâfâ- 
tm nev'i, ga3T-l mûstahseninden olmak iktizâ ederdi. Zîrâ tetâbu'-ı 
izâfât iki nev'dir. Bir nev'i^^® mûstahsendir ki izâfâtı beyne'l-fusahâ

310"Müdam şarabını sevgiliyi anarak içtik. Üzüm ağacı yaraülmadan önce biz 

onunla sarhoş olmuştuk."; kış.

j/Jl ju*JiW«c JJf ji j*lAs*
»> j j J Jİ lAsj ft>j t»*

"Dünyada henüz bağ, mey ve üzüm yok iken, canımız sonsuzluk şarabıyla kendinden 

geçmiş idi. Şu uğraşma-didinme dünyası daha yaraülmamışken, Mansûr'un nüktesi söy

lenmemişken biz, can dUnyasınm Bağdad'ında ene’l-Hakk deyip duruyorduk.", Dîvân-ı 

Şems-i Tebrîzî, I, 294.

311 Külliyâl-ı Eş'ar-ı Rûhi-i Bağdadî, s, 74.

312 Hüsn ü Aşk, s. 177.

313 "...Her türlü iyilik senin elindedir...", Kur'ân, 3/26.

314 "Güçlü ve yüce Allâh'm huzurunda hak meclisirıdedirler.", Kur'ân, 54/55.

"Güçlü ve yüce Allâh'm huzurunda hak meclisindedirler.", Kur'ân, 54/55.
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meşhûr olan kelimâtın^^^ yirmisini birbirine muzâf eylesen câ'lz ve 
müstahsendir. Meselâ sâgar-ı sahbâ-yı hum-hâne-i 'aşk gibi. Amma 
izâfâtı^l® beyne’l-fusahâ meşhûr olmayan, gajrr-i müstahsendir. Bir 
yâd-gâraı lâle-i erîke-1 cân dediği gibi.

Der-beySn-ı taksîm-i merfitib-i evliyi
Bu surh-ı şerif, evliyâmn tefâvüt-i merâtiblerini taksim beyâ- 

mndadır. Y'a'nî evliya dahi aksâm-ı müte'addideye mûnkasim olup, 
birinin hâli ol birine makâm olmak iktizâ etmediğini,'ayandır.

t#** ̂  Uj' J
Ujl; gürûh-ı evliyâ'u'llâhdan, Uıj*ldu'â ehli olanlar, i> eğerçi zâ'l- 
den320 isii'nıâli ekserdir ve lâkin fî nefsi’l-emr ma’nâsma gelmesi 
dahi mukarrerdir, başkadırlar, üjji j^gâhîce dikerler, jJjj
lafzmm cem'idtr ki mâzîsi a-ji gelir, gâhîce yırtarlar,
yırtrnakdır, dalın kesriyle yırtıp dilanek ki fatk u retk-ı (43b T) u- 
mûrdan^^l kinayedir. Evliyâdan bir tâ'ife-i mahsûsa (46b HJ bu 
hıdmete müvekkiller olup, du’â ve himmetleri hasebiyle fetk u retk-ı 
umûra mukayyeddlrler^22 jş̂ g 'avârn-ı nâssm velî i'tlkâd edip ve ev- 
liyâ'u'llâh ahvâlinden fehm etdiJderi ancak bu tâ'ife-i 'aliyyerıin ah
vâline mahsüsdur ki bir âderndan veîâyet zann etseler, icâbet-i du'â 
ve te'sîr-i himiTteıie istidlal edip eğer himmetde te'sîr görürlerse başı
na üşüp dil-gîr ederler. Ve ülâ himmetinde te'sîr olmayan evliya'u’l- 
îâhdan olmaz, i'tikâdıyia nice nice zevât-ı kirama sû'-i nazar edip 
âhiretlerin tedmîr ederler. Ma'a-hâzâ ki bu makâm-ı hâssdır. Cemî'-i 
evliyâ'u'llâh bu hıdmetle me'mûr olmak iktizâ etmedikden^^S 
'adâ, bu hıdmetln sahibi, a'lâ-yı derecât-ı velâyetde olmak dahi ikti
zâ etmez.

U.J j l  jL ü U i*^  U jl j  ı ^ L i  ^  p i

/ij bir başka tâ'ifeyl^24_ ^  bilirim, Ujl j evliyâ'u'llâhdan,

316 bir nev'i : biri nev' T

31"^ keliraâtm •. kelimâlınm T

318 izâfâtı : izâfeti H

31^ U jjj : »Jujjj T

320 zâ'iden : zâ’id T

321 umûrdan : H

322 mukayyeddirleer : mukayyedlerdir H

323 etmedikden : etmediğinden T
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jLtjUı iS kİ anların ağızlan, jutij kapalıdır, jlîI< râbıta- 1 zamâ- 
nlyyedlr, atnmâ gâhîce ^ 1  gibi mutlaka râbıta olmak üzre Isti'mâl 
olunur325 j| du'âdan, ya'nî hajTan ve şerren bir husûsda du'â 

etmezler ve edemezler. Zîrâ bunlarm nazan dâ'imâ levh-i mahfûza 
olur. Ve 'ilm-1 ledûnnî ve 'İrfân-ı Üâhî bunları tahakküm ve tahkim
den men' eder ve bilir kİ, beyit:

Afutasamf odur eşyada tamâm 
Ne havöss arada hergiz, ne 'avâm^^^

(47a H) Eğer denirse ki evliyâdan ehl-i du’â olanlarda bu ilm-i le- 
dünnî ve ’irfân-ı İlâhîden haber yok mudur? Cevâbında denir ki eh- 
luHâhdan ehl-1 du’â (44a T) olanlar dahi iki kısımdır. Bir kısmı ’a- 
vâm-ı evliyâdır ki levh-i mahfûza âşinâ değiDerdir. Ve bir kısmı ^e r-  
çi havâssdandır ve levh-i mahfûza dahi âşinâlardır, ammâ nazarla- 
n levha maksûr olmayıp, emr û nehye nâzırlardır. Zîrâ Kur’ân-ı Ke- 
rîm'de ^27 vârid olmuşdur. Ke-ennehu tâ’ife-1 ûlânm
hazz-ı Istihlâllan, nûbüvvetdendir ki b ^ - i  evvelde zikr olunan, eh
l-i du'âdır. Ve tâ’ife-i sâniyye ki bu beyitde mezkûrdur, anlann haz- 
z-ı istihlâflan velâyetdendir. Yine su’âl olunursa ki velayet, nübûv- 
vetden efdal mıdır ki siyâk-ı kelâm bunların fazlım gösterir. Cevâb 

verilir ki hcizz-ı istihlâf talıirinden anlamalıdır ki velâyet-i hâssa- 
dan mûstahlif demekdir. Velâyet-i hâssa-i nebeviyye ise Jüi ^28 

nin nübüvvetinden efdal olduğunu 'ulemâ tahkik etmişlerdir. Pes 
velâyet-i hâssaden mûstahlif olanlar nübüvvet-i hâssaden müs- 
tahllf olanlardan efdal olmak kıyâsü'l-fer' bl’l-asldır. Ve bu gürûh-ı 
sânî murâdu’Uâhı murâd edinmekden nâşi rahmet-i ’âmme-yl Üâ- 
hiyyejd keşfen ve yakînen görüp aslâ âlâm û ekdârdan müte'ellim 

olmazlar. Belki tabibin hastaya def-i 'Ulet için yahud hılz-ı sihhat 
için tecerru' etdirdiği edvlye-i mürre gibi cemi'-i nâsa ve kendilere 
vâki' olan âlâm û meşakkat. (47b H) 'ayn-ı menfa'at ve^29 mahz-ı 
hikmet olduğun bilip safâ-yâb olurlar.

oj/ ^  Lk! jj

324 tâ'ifeyi : tâ’ife T

325 olunur : oluyor H

326 ve Hilye'si, 5/1,38.

327 "...Bana dua edin, kabul edeyim...", Kur'ân, 40/60.

328 "Bu peygamber."

3 2 9 v e : - T



74

Uüjj kazada bir zevk, ^  görürler, kendilere mahsûs, 
Ajî anlara küfür gelir, halâs taleb (44b T) etmek.
Hazret-i İbrahim 'aleyhi's-selâm mancırukdan nâr-ı Nemrûda. atı
lırken Cebrâ'ü 'aleyhi's-şelâm geMp ifU dedikde, ^  oUI Ul 3̂1 
deyu cevâb vermesinden ve Hazret-i Zekeriyyâ'ya zîr-1 errede iken, 
eğer bir kerre emân diye idin nâm-ı şerifin defter-i enbiyâdan hakk 
olunur idi, deyu vârld olan hitâbdan bu zümre-i celîle hisse-yâblar 
ve btnâ-yı Ka'be-i hakikatle müstetâblardır.
Sâkinân-ı harem-i Kate, âfâkîler gibi değildir ve ^
âyet-i kerîmesinde bu teslim ü nzâya delâlet vardır, deyu ba'zı mü- 
fessirîn zikr buyurmuşlardır. Ammâ sûret-i zahirde bunlardan su
dur eden âsâr-ı du'â^^^ vü himmet, aslâ^^S kendilerden olmayıp fe- 
nâ-yı mahzda nümâyân olan kudret, kudret sahibinindir. Ve ol hâ
le tasrif derler, tasarruf demezler. Tasarrufla tasrif beyninde fark 
vardır. Hattâ 'UbeyduüâhuTAhrâr hazretleri Semerkand'da Sul
tân Mes'üda himmet etmekle Mîrzâ Bâbür İbni Tîmür muhasara
dan (4Sa H) nâ-ûmîd olunca pîş-gâh-ı hisarda münâdi nidâ etdir- 
miş ki, "eğerçi Semerkand'ı alamadık, ammâ anı ma’Jûm etdik kİ 
Şeyh 'Ubeydu'Uâh ’âriT değil imiş. Zirâ kendilerden âsâr-ı tasarruf 
nümâyân oldu, ’ârifde ise tasarruf olmaz.” dedikde, Ĥ ẑret-i ‘Ubey- 
dullâh ol kelâmı red buyurup, Mîrzâ tasarru fun^^S elfâzım bilir, 
ma'nâsmdan haber-dâr değildir, deyip bu makamı bâlâda mezkûr 
olduğu vech üzre tahkik buyurdukları Reşehât'da mestûrdur. Ve 
MesnevM Şerîfde Şeyh Akta' hikâyesindeki (4Sa T) dest-büride İle 
zenbîl-bâf olduğuna nâss mahrem olup, kerameti âşikâr olduğu 
hinde, ol veli-yi kâmilin Cenâb-ı Hakk'a olan münâcâtım beyân 
buyurmak esnâsmda bu tahkîkâtı yek-pâre 'ayân buyurmuşlardır.

fji

330  "B ij ihtiyacın var m ı?"

331 "Vaı ama, sana aslâ."

3 3 2 ''Orada apaçık nişaneler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır...", Kur'ân,

3/97,

333 krş " Uj^ j^ I j : ...Allâh'ı bir tanıyan İbraJıim'in dinine tabi ol

du...", Kuran, 4/125.

334 d u a : - T

335 aslâ: - T

336 tasarrufun : tasavvufun H
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/ii fjî evliyadan bir başka tâ'ife dahi vardır kl. olp, katı gizli, 
ya'nî gâyetle gizli, giderler, kl sülûklarmın hafî olmasından ki
nayedir, jüU. halklarının katında meşhûr, J  kaçan o- 
lurlar, olmazlar, Istlfhâm-ı İnkâridir. . 1 ^ 1  .Uji mü'ed-
dâsınca efrâd-ı rlcâl ta'bîr olunan evliyâ ki makâmât u kerâmât er
lerinden olmayıp kutbun hükmünde ve Hızır'ın defterinde olma
dıkları Fütûhâtda (48b H) ve sâ'lr kütûb-i kavimde mestûrdur. Ve 

Şeyh Neşâti-i Mevlevi'nin medh-1 Hazret-iFVde, beyit:
Nice monla, şeh-i şâhân-ı cihân-ı ma'ni 
Kim odur tâc-ı hakikat-dih-i fark ı ejrâd^^^ 

buyurduğu gibi bu tâ'ife-i 'aliyyenin dahi sultân-ı ser-efrâzı Haz- 
ret-i Pir Efendimiz olup, cemf-i efrâd-ı kevkebe-1 Mevleviyye zuhu
rundan sonra L i - l^  >Jl .y  iltivâ eyledikleri menkûl û 
meşhûr ve beyne’l-'ârîfîn fukara-i Mevleviyye zümre-i efrâddandır 
dediklerine sebeb. ma'nâ-yı mezkûr ola. j  ̂

f» J U i l )jiU-t ^
(45b T) anlann hem kerametleri, hem anlar kendileri,

harem-i harim-i 'izzetde mahfûzdur, Jjü , anlann fakat
isimlerini işidirler ve iştiyak çekerler, abdal dahi zümre-i abdal 
ki dûne'l-kutb olan ricâlu'Uâhm yek ser-âmedlerldir. Bu tâ'ife'i efrâ- 
dm nâmmı işidir ve illâ ahvâllerine vâkıf olcimaz. S râ  cennet-i ma’- 
neviyyede i4 masdûkunca her tâ’ife kendi derece
sinden mâ-dûn olan tâ'ifenin hâllerini bilip mâ-fevklerinde olan 

merâtibin ahvâllerini bilmezler. İllâ o kadar var kl nâmını işidip, 
dünyâda oldukça iştiyak çekerler. Zîrâ bu 'âlem, dâr-ı terakki vü 

İmtihandır. Eğer cennet-i hissiyyede olsalar, kl cennet-1 mev'ûd (49a 
H) andan İbâretdir, ol vakitde belki nâmlarını dahi İşitmezler İdi. 
Hâsıl-ı kelâm bu kadar beynlerinde tefâvüt-i derecât nümâyân İken, 
yine cümlesi bir vücûd ve bir a'zâ gibi birbirlerlyle ittihâd-ı küllide 

olup, kelâmlarında dahi zerre kadar âsâr-ı nifâk u hilâf olmayıp, 
yek-pâre vifâk u ittlfâk^^Z üzre olduklan muhayjrirü'l-’ukûldür. Ve

337 "Allâh'ın velî ve saf kullan vardır."

Neşâtî, s. 18.

339 "Şeref bayrağı, yasak şeylerin koruyucusudur."

34 0 "  mutlu onlara! Varılacak güzel yurt da onlar içindir.", Kur'ân, 13/29.

341 "...Her grup kendilerinde bulunan (fikir ve davranış) ile sevinip böbürlen- 

mekledirler.", Kur'ân, 23/53.

342 u ittifik : - T
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sûret-i ihtüâfda hûveydâ olan ahvâlleri bile kendi kavilleri üzre 
fjji j>LdU5Li.lç—«4 343 nizâ'-ı lafizîye mahmuldür. Pes cemî'an 'ayn-ı 
vâhid hükmünde bir tâ'lfe-i celîlü'l-kadr aranırsa, süflyyeden mâ-'a- 
dâ bulunmaz ve i>l lit âyeti^^S kemâli üzre anlardan gay
rîye hami olunmeız.

Der-beyftn-ı Ittlhfid-ı evUyft
Bu surh-ı şerîf, evllyâ’u'llâh meyâmnda olan ittihâd u yek- 

rengî beyânındadır.
jlj» J U . Ü f *  jO j j  jL f i ol-iil j  /

jLi<ı j /  eğer anlardan bir yere cem' olmuş görür isen, jie ji
iki refiki, ol iki refik hem birdirler, jlj* hem altı yüz
bindirler. 'Aded murâd değildir, kesret murâddır. Ya’nî ikisini bir yer
de gördükde zann etme ki anlar iki olalar. Hâşâ, birdirler ve böyle 
bir olduklarmı dahi işidip zann etme ki yalnız birdirler. Belki {49b 
H) nice yüz bin, birdirler. Beyit;

I j  \j

346

Mervîdir ki tâ'ife-i sûfiyye için ibtidâ hân-kâh binası Mısır'da vâki' 
olmuş ve sebebini dahi böyle naki ederler ki Mısır’ın meliki bir gün 
kenâr-ı Nü'de geşt ü güzâr ederken, nâ-gâh bir tarafdan bir piyade 
yolcu aşikâr olup karşı tarafindan dahi bir yolcu bedîdâr olmuş. 
Gele gele birbirleriyle mukabil oldukda selâmlaşıp âşinâlıklar edip 
birbirleriyle musâfaha ve müşâbeke ve mu'ânaka edip, fi’l-hâl ol 
mahalde oturmuşlar. Ve her birisi koynunda ve347 cebinde her ne 
güne nevâle mevcüd ise meydâna getirmişler. Beraber yeyip ve içip 
fâtihalar348 okuyup gül-bânglar çekip bir 'acîb ü garîb mahab- 
bet349 ü sohbete şürû' etmişler ve esnâ-yı sohbetde gâh ağlaşıp gâh 
gülüşüp tekrâr-be-tekrâr birbirleriyle mu'ânakalar edip şevk u ga-

343 "Görünen şeylerin ihtilâfı gereği, münakaşa çıkabilir."

344 "ivjü’minler ancak kardeştirler...", Kuran, 49/10.

345 ayet; hadîs-i şerîf H, T

346 "Muhabbete gark olanlar için, itlihad tadıyla bir nefes yaşamak, saatin al

tıları (saatlerce yaşamak) gibidir."

3 4 7 v e : - H

348 fatihalar : fatiha T

349 mahabbet : mahabbete T
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râm izhârı nice zamân mümtedd oldukda bu hâl pâdişâha garîb 
(46b T) gelip ol z â t l a n n ı n ^ S O  yanlarına vanp su'âl etmiş ki: " G â l i b â  

sîzler üâ karındaş olup, nice zamân birbirinizden cûdâ düşüp, bu 
gün mülâkâtmız^Sl müyesser oldu", dedikde, demişler; "Hayır sul
tânım, biz karındaşlar değiliz." Pâdişâh demiş ki: "Zahir budur ki 
karâbetiniz vardır." Demişler ki; 'Yok, a k r a b a ^ dahi (50a H) de- 
ğüiz." Pâdişâh demiş ki^®^: "Zâhir hem-şehrüersiz." "Hem-şehri dahi 
değiliz." demişler. Pes böyle münfehim olur ki: "Nice zamân blrbirl- 
nizle hukûk ve nân ü nemek ola?" Demişler ki: " O l  dahi yokdur. 
Ancak birbirimizi^^ bugün gördük ve bugünden evvel aslâ sâbı- 
ka-i355 ülfet ü mu'ârefemlz^^ yokdur. Lâkin o kadar var kİ ikimiz 

dahi tâ'ife-i dervîşândan olup, tarîkat karmdaşı olmağla birbirimizle 

müfâvaza ve musâhabe edip, esnâ-yı seyâhatımızda vâkıf olduğu
muz esrârm naki û tahkSkı. ezyâd-ı mahabbet ve imtldâd-ı sohbete 

bâ'is olmuşdur." dediklerinde pâdişâh-ı mezkûr bu tâ'ifenin ma- 
habbetün-fillâhlanna tahsin edip sûflyyeye mahsûs btr hân-kâh 

binâ etdirdip^^^. âyende vü revendesi anda cem' ohnak üzre vakf u 
şart eylemiş. Bu vâkı’a hlcretden iki yüz yahud üç yüz târihine ka* 
rîb zamânlarda olup, ol vakitden bu vakte gelince, ki bin iki yüz tâ
rihini tecâvüz etmişdtr^^, bin seneye karîb Rûm'da, 'Arab'da, İ- 
rân’da, Tûrdn'da binâ olunan hânkâhlann ecr-i cezîlinden ol iki 
derviş elbetde hisse-yâb oldukları mülâhaza olunsa mahabbetün- 
fi'llâh ve ittüıâd ü yek-rengî, ne maküle 'aziz nesne olduğu âşikâr 
(47a T) olur. Ve birlik makârm ne makâm-ı 'âlî olduğu bedîdâr olur. 
Ve andan sonra (50b H) bu ma'nâ dahi^^ö zâhir ve bâhir olur ki 1- 
kisi altı yüz bin âdem makâmma kâ'im imişler. Zirâ bu kadar hân- 
kâhât ve hayrât-ı câriyyeyi bî-itlâf nice yüz yıllar ibkâ vü ihdâsa altı

350 zâtlarının : zâtların T

351 mülâkâtmız : birbirinize mülâkât T

352 akraba : akrabadan T

353ki;.T
354 birbirimizi : biz bizi T

355 sâbıka-i : sabıkan T

356 mu'ârefemiz : mu'ârazamız T

357 gtdirdip : etdirip T

358 etmişdir ; eylemişdir T

359 rna'nâ dahi; ma'nâdan T
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ynz bin âdem cem' oldu iseler mûmkln değil İken iki dervîşden nü- 
mâyân olmuşdur.

Jli. ^mevcler misâli üzredir, jLi jljul anların 'adedleri; oiJ-J iIa*! 
takdirindedir, xilı loc jj ta'addüde getirmişdir, jU anlan, 
rüzgâr; ij jU-l al. takdirindedir. Ya'nî evliyâ'u’Uâh her ne kadar kes
ret vefret üzre olsalar dahi cümlesi birdir. Mevcler misâli anlan 
deryâdan a>Ti gösteren, rüzgârdır. Ve illâ rüzgâr sâkin olsa, cümlesi 
deıyânm aynı olup zât-ı vâhid olduklan aşikâr olur. Beyit:

Âşinâ yı bahr-ı tevhid olmak istersen eğer 
Kesret i emvûca hayran olma âb oldur ki ol 

mü'eddâsınca deryâ-yı vahdetde nümâyân olan emvâc-ı şu’ünât-ı 
ilâhiyye, mütegâyiretü'z-zevât olmayıp, keremiyyetinden
vezân olan nefes-i rahmânînin âsâr-ı hubübudur^®^ ki bahr-ı aha- 
dijYct cüşa gelip, v j  jû  v göstermesine delö-i (51a H)
rüşen, bu deryada müstağrak olan e'izze-i kiramın ittıhâdlandır ki 
cümlesi bir nefesden zinde ve bir nurdan fürûzende olduklan azhe- 
rün mine'ş-şemsdir. (47b T)

■'ıın .'m* jJ tfjU J>**
başka başka oldu, canlar güneşi, l«ak<ı ü,j j» te-

tâbu’-ı izâfât vardır, bedenler penceresi içinde. Hâlbuki âfitâb başka 
başka değil, ammâ her pencereden giren nür. bir renkde olur. Şîşe, 
levniyle mülevven olduğundan nâşî gök, şîşe; nür-ı âfitâbî, gök ve 
yeşil şişe, yeşil gösterir. Ve bundan mâ-'adâ tâk-ı vasat-ı eflâkde 
duran âfltâbı ehl-i şark, garbî ve ehl-i garb, şarkî ve ehl-i şimâl, ce
nubî ve ehl-i cenüb, şimâlî görüp, herkes kendi cihetine nazaran 
hükm etmekle şems, muhtellfetü’l-cihât ve’l-elvân olmak İktizâ et
mediği gibi, rüh-ı inşânı dahi hakîkatde bir olup mezâhir iktizâsıyla 
mütegâyirdir. Ve bu tahkîkdan Zeyd meselâ 'âlim olduğu mes'eleye 
Amr^®'  ̂dahi 'âlim olmak iktizâ etmez. Nefs-i vâhid hükmündedir 
dedikleri, zâhirün-bi'l-mazhar i'tibâriyledir. Ve illâ mezâhirin ahvâli 
mütegâyir olduğu bedîhîdir. Ve bu ma'nâ maiyyet-i mutlakaya me-

360ü:-H,T
361 "...istedim...", Kcşfü'l-hafâ', II, 132.

3 62 hubûbudur : hubûbiyyedir T

363 "Sayılamayacak kadar büyüklükleri vardır."

364 : Ömer H
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sildir ki ^  365 hükmünde evliyâ vü enbiyâ ve mû'min ü 'âsî ve
kâfir ü münafık yek-sândır. (51b H) Ammâ ma'iyyet-1 İkrâm, ma'iy-
yet-1 intikâma benzemez. Pes Zeyd darbdan müte'ellim olsa, 'Am-
r'a366 elem sirâyet etmez ve ’Amr bir'lltmden mûntefl' olsa, Zeyd'e
fâ'idesi rücü' etmez. Zîrâ nef û zarar, nefs- 1 nâtıkaya mûte'allıkdır.
Rûh-ı insânî dedikleri rûh-ı izâlî ma’nâsma olmağla ma'nâ kabîlin-
dendir. Ana nef ü zarar ve ta'addüd ü tecezzi hami olunmaz. Ve
zihn-i (48a T) rûşene pûşîde değUdIr ki mûtekellimîn ve ba'zı hüke-
mâ mezhebinde rûh, vâhid olup mûte'addid değildir. Ammâ ba'zı
hûkemâ dört rûh isbât edip, evvelkisine rûh-ı insânî derler. j

3 6 7^l>t ^  "İJ ^  ^  d»jju deyu ta'rîf
edip, nefs-i nâtıka tesmiye eder. İkincisine rüh-ı nefsâni deyip, 
ana nefs-i nâtıkamn âletidir ve mahall-i dimâgdır, deyip rûh-ı

JUcri dahi tesmiye ederler. Ûçüncüsûne rûh-ı hayvani deyip, hiss ü 
hareke-i irâd^fyenin mebde'i bu olduğun beyân ederter. Ve dördün
cüsüne rûh-ı tabn deyip, şehvet ü nefret bundan münba'is oldu
ğunu beyân ederler. Ve ba'zılan rûh-ı kudsi dahi zikr edip aksâmı 
beş ittihâz ederler. Ve ta'addüd-i ervaha zâhib olduklarının sebebi 
budur ki inşân ba’zı kuvâda nebâtla müşârikdlr; gâziye gibi. Ve ba- 
’zı kuvâda hayvân üe mûşârikdir. kuvve-i idrâk-i havâssi ve kuvve-i 
hareket-i irâdiyye misilli. Ammâ hareket-i irâdiyye dahi iki kısım o- 
lup, bir kısmından cezb-i nef münba'is (52a H) olur ki kuvve-i şe- 
heviyyedir. Ve bir kısmmdan dahi def-i zarar münba'is olur, kuvve-i 
gazabiyyedlr. Ammâ hayvândan inşânı muhassıs olan, kuvve-i nâ- 
tıkadır ki amnla eşyâyı min-gayri âlet idrâk edip ve müdrlkât-ı nebi 
temyiz eder. Bundan sonra bu kuvâ-i selâseden natıkaya nefs-i me
lek! ve kuvve-i şeheviyyeye, nefs-i behîmi ve kuvve-i gazabiyyeye nef
s-i seb’î ta'bîr ederler. Ve Kur’ân-ı Kerîm'de zikr olunan mutma'inne 

vü levvâme ve emmâre bundan ’ibâretdir, derler. Bu süretde hüke- 
mâ ile ehl-i şer' beyninde nizâ' olmayıp, İllâ o kadar (48b T) var ki 
hükemâ bu kuvâya nüfûs ü ervâh ta'bîr edip, ehl-i şer', lafz-ı rûhı 
emr-i vâhidden gayriye ıtlâk etmezler. Kaldı kİ Huccetü'l-İslâm Ebû

365 "...o sizinle beraberdir..,", Kur'ân, 57/4.

366 ’Am r'a; 'Ömer'e H

367 "o_ basit bir cevherdir. Ancak ne bizatihi ma'kûlâtla kavranış yeri ve me

kânı vardır, ne de duyu organları ile sınırlıdır. (Yani görülebilir kabiliyete haiz değil

dir)."
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Hâmid el-Gazzâlî kuddise sırruhu Risâle-i Rûhiyye'de, ervâh-ı be- 
şeriyye. nutfenin Isti'dâd-ı kabûlûnden hâdlsdlr, dejrlp sûret- 1 mûn- 
akisin mir'âtda hudûsu, sıkâlenin hudûsundan olduğuna teşbih 

buyurdukdan sonra nice nice edille-I 'akliyye beyânıyla ebdâna ta
kaddümünü ibtâl ve hudûsu, hudûs-ı bedene mukârin olmasın is- 
bât buyurmuşlardır. Ve hilâfında vâki' olan edille-1 nakllyyeyl te'vîl 
buyurup ol tahkik üzre durmuşlar^®®. Lâkin ba'zı hükemâ bu ma
halde galat edip, rûh-ı izâfî ahvâlini 'adem-i keşiflerinden nâşî ah
kâmı tahlît ve nefs-i nâtıka hakkmda mûcerredûn-.'ani’l-mâddedir. 
Rûh-ı hayvaniye, ’âşıkm ma'şûka ta'alluku gibi müte allik olup a- 
mn işrâkmdan hayât (52b H) hâsıl olduğu şemsin kürre-i duhâna 

inşirâkmdan sabâhın husûlüne teşbih edip kadimün-bi'n-nev’ ol- 
masma zâhib olmuşlardır. Ve ba'zı mûtekellimîn dahi bu ta’bîrât-ı 
gayr-i sahihadan kaçıp, lisân-ı şeri'atda zikr olunan rûha nefs-i 
nâtıka ta'birine cevaz vermemişlerdir^®. Pes beynlerinde hilâf-ı ke
sir deveran edip ’inde-ehli'l-keşf Hazret-i Muhyiddîn-i 'Arabînin 
tahkik-ı dürer-bârlan mu'avvelün-’aleyhdir ki anlar, rûh-ı izafiye 

mukâbil rivâyeti üzre nûrullâh taTjir edip, rûh-ı hajrvâniye, ki tabi- 
'at ma'nâsınadır. zulmet tesmiye edip, ikisinin izdivâcından nefs-i 
nâtıka ta'bîr olunan latife-i sûbhâniyyenin tevellüd eylediğini^^® 
beyân ve rûh-ı (49a T) izâfî. peder^^lve rûh-ı hayvâni, mâder hük
münde olup nefs-i küll gibidir ki akl-ı küll ile heyûlâ-yı küll bey
ninde mütevassıtdır, deyu tahkik ve 'ayan ederler. Pes lisân-ı şerî- 
’atde vasf olan bu rüh  ̂izâfî olmaz. Zirâ
vârid olmuşdur. Hâdisâtdan müddet-i mütenâhiyle mukaddem o- 
lan, hâdisdir; nûru'llâh ise hâdis değildir ve nefs-i nâtıka dahi ol
maz. Zirâ nefs-i nâtıkamn hudûsu beden-i İnsânm hudûsuna mu
kârin olduğunu Hazret-i Gazzâli isbât buyurmuşlardır. Pes şol rûh 

kİ kable'l-ecsâd halk olunup gâh zir-i 'arşda olmağla gâh cevf-i tu- 
yûr-ı Hızır'da olmağla tavsif olunup, lisân-ı şer'de (53a H) ancak 
njh ıtlâkı ana mahsûs olmuşdur. Nev'-i melekden ehass bir mah- 
lûkdur ki nefs-i nâtıkaya mü'ekkel olup, herkesin rûhu kendi nefs-i

368 durmuşlar: durmuşlardır T

369 cevâz vermemişlerdir : cevâb verilmişdir T

3 7 0 eylediğini ; eylediği H

3 71 peder : - T

372 "Allah ruhları cisimlerden iki bin yıl önce yarattı."



81

nâükasma mümâsll ve mûcâvir ve am cânlb-l nûra da'vete me'mûr 
ve meşgûldür. Herkesin nefs-1 emmâresl, kendini cânlb-l zulmete 
sâ'ık olduğu gibi gûyâ bu rûh, nefs-i nâtıkaıun kuwe-l meleklyyesi- 
nl ve nefs- 1 emmâre, kuwe-l şeheviyyesini mümldd olmuşdur. Çün- 
ki nefs-i natıka nûr ve zulmetden tevellüd etmekle iki canibe dahi 
münâsebeti olup şerî'atm mebnâsı, asl-ı sa'âdet olan rûha mütâ- 
ba’at ve asl-ı şekâvet olan nefse muhalefet etmek olmağla,

Jî a*VI âyet-i kerîmesindeki ta’rîz misilli mâdde-i rûhda 
dahi levâzmım mâ'adâsmdan 'ivaz etmekden nehy o l u n m u ş 3 7 4  ola. 
Yahud Teurât'da mûbhem zikr olunup (49b T) su'âl eden, tâ'ife-1 
Yehüd’un ’adem-i Isti'dâdı sebebiyle ibhâm ohınmuş ola. Ve Haz- 
ret-i Resûl-i Ekrem'in rûha ve cemî’-i 'ulûma 'âlim olduğunu, as- 
hâb-ı tahkik isbât etmişler. Pes Hazret-i Muhyiddin'in tahkiki hem 

Hüccetül-İslâm’m  takririne muvafık, hem hükemânm ba'zı akvâli- 
ne mutâbık, hem mûtekellimîni, cânib-i insafa câlib ve hem Mes- 
nevi-i ŞerîTe tâbıkul-'ayn-bi'l-'ayn mûnâsib olmağla sâ'ir ahvâlden 

’udûl olundu. İşte bu rûh. nefs-i nâtıkanm kuvve-i melekiyyesin 

hıfz u tekmil için (S3b H) min-kabli'r-Rahmân mü'ekkel bir cism i 
latîfdir ki kâbil-i tahayyûzdür ve beden-i inşânda mâ’ül-verd, verde 

sâri olduğu gibi sâridir. Ve n*ıh-ı hajrvâni dahi böyle olsa câ'izdir ki 
zirâ letâ'iiîn birbirine müzâhamesi olmaz ve lisân-ı şeri'atde gelen, 
giden, kabz olunan, kanâdîl-i nûr içinde duran, cevf-i tuyûra giren, 
ezeli olmayıp ebedî olan, cümlesi budur. Yohsa rûh-ı izâfî ve nefs-i 
natıka ve rüh-ı hayvânî değildir. Rûh-ı izâfî, nûru’llâh olmağla te
cezzi ve ta'addûd kabûl etmeyip, nûr-ı âfitâba ba'zı mevâdda teshî- 
len-li'l-mübtedi teşbih olunmuşdur.

lAi
mü'mtnler, sayılıdır, ya'ni âhâd-ı müte'addideyi müştemil- 

dir, JJ lâkin, Ûl îmân birdir, jU— evliyâ'u'İlâhın cismi,
lâkin rûh-ı İnsânileri birdir. Pes mü'mtnlerln (50a T) mü- 

te'addid olup, îmânm vâhid olması gibi, evliyâ'u'llâhm dahi cisimle
ri ma’düd ve cânlan vâhiddir. Meselâ ma'âza'llâh bir kâfir, mü'min- 
1er huzûrunda bir mü'minin îmânına sebb eylese, cümlesinin îmâ- 
nma sebb etmiş olup, nefs- 1 vâhid hükmünde gayrete gelmeleri î-

373 "Sana, hilâl şeklindeki yeni do|an ayları sorarlar. De ki: Onlar, vakit ölçü

leridir...", Kur'ân, 2/189.

374 olurmuş : olmuş H
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mânda olan Ittihâdlanndan nâşî olup, ol şahıs mecrûh olsa anın 
cerhinden kimse mûte'ellün olmaz iken bu husûsda anm elemi 
cümleye sirayet etdiği kaziyye-i sâbıkanın hilâfına delâlet edip in
şânda iki rûh olup, biri rûh-ı hayvanı (54a H) biri rûh-ı inşânı ol
masına mesîldir. Zîrâ *L,j jlp-I v ^75 masdûkasınca^^® enbi- 
yâ’u'llâh mütegâyiretü'z-zevât iken içlertnden^^^ birini inkâr ve bâ- 
kî olan mecmû'unu ikrâr eylesen ehl-i îmândan add olunmazsın ki 
rûhlarmm ittihâdma delildir. Hâlbuki herbirlerinin miyânmda nice 
nice zamân gûzerân edip, birisinin hayâtı birisinin hayâtına bâ'is 

olmadığı dahi rûşendir. Pes rûh-ı hayvânî başka ve rûh-ı insânî 
başka olup, rüh-ı r n s â n i y l e ^ ^ S  zinde olanlarda ittihâd vardır. Eğer 

cemî'-i inşân rûh-ı insaniyle zinde değil midir deyu su‘âl olunursa 
belî öyledir lâkin bizim rûh-ı insântyle zinde dediğimiz, rûh-ı hayvâ
nî evsâfından bi'l-kûDiyye halâs obnak şartıyladır ki 
sim buna dâ’irdir.

*iji! aynhk. başka başka olmak, rûh-ı ha3rvânîde (50b
T) olur, jtt.iju-ü ki ^  j.fUîU ti âyet-i kerîmesinde mezkur o- 
lan nefs-i vâhiddir, rûh-ı insânîdir. Rûh-ı hayvânî kİ
ba'zı hükemânın kavli üzre gıdâmn kimisinden sonra hâsıl olan 
buhâr-ı latîfdir ki harâreü gariziyyeyl muharrik olup (54b H) inşân
da ve cemî'-i hayvânda müşterek olur. Kalb-i şerife hafl değildir ki 
bu mahalde ve ebyât-ı sâ’irede vasf olunan rûh-ı insânî, rûh-ı izâfî 
ma’nâsmadır. ^  c-u; j  âyet-i kerîmesinde zât-ı pâk-ı aha- 
diyyete muzâf olmağla rûh-ı İzâfî ve nefs- 1 mûtekellim yasma muzâf 
olmağla rûh-ı evliya derler ve ^ 1 ^  tefsirinde Mukâtil
radiya'llâhu ’anh, ^  deyu tefsîr buyurmalarıyla rûh-ı emri ve

3^5 ''...Allâh’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırrm yapmayız...", Kur- 

'ân, 2/285.

376 nıasdûkasınca : masdakasınca H

377 içlerinden ; içenlerinden H

378 insaniyle : İnsanîler T

379 "ölmeden önce ölünüz (nefsinizi öldürünüz).", Keşfü'l-hafa, II, 291.

380 " iji ; ...Muhakkak biz sizi yarattık...", Kur'ân, 22/5; 49/13;

: ...Bir tek nefisten...", Kur'ân, 4/1; 6/98; 7/189; 39/6; ü .lj j» lj H.

381"  Ona ruhumdan üfledim...", Kur’ân, 15/29.

3 8 2 "  De ki; Ruh, Rabbimin emrindendir...", Kur'ân, 17/85.

383 "Nurumdan."
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nûru'llâh derler. Ammâ Hazret-i Pir Efendimizin bu rûha rûh-ı İn
sanî ta'bîr buyurmalarında nükte budur kİ bu mevki', İnsârun şere
fini beyândır. İnsânm İse şerefi bu rûhla olup ve bu rûhun zuhüru 

ancak İnsanda olmağla rûh-ı İnsanî deyu zlkr buyurmuşlardır. Ve 
illâ rûh-ı İnsanî, hûkemâ 'İndinde nefs- 1 nâtıka olduğu lâzım değil
dir. Pes ma'nâ demek olur ki nefs-1 vâhid, bu rûh-ı İnsâniyle mutta- 
sıf olanlardır. Bu sûretde rûh-ı hayvaniden dahi murâd, hllâfen-U- 
ıstılâhi'l-hûkemâ nefs-1 nâtıka olur. Zîrâ nefs-I nâtıka mâdâm ki 
mertebe-i kemâle varmadıkça hayvânîden halâs olmayıp sâhibl, İn
şândan ma'dûd olmaz. Ve mertebe-i kemâle resîde olması dahi kl- 
bâr-ı evliyâ 'indinde rûh-ı izâiîden -ki nûrullâhdır- bi'z-zât istifâze-i 
envâr-ı ma'ârif etmekle Istl'dâd (55a H) kesb etmesinden ’ibâretdir ki 
anın meslek i mûsilı şerTat (51a T) ve tarîkatdır. Kaldı kİ hûkemâ- 
nm zikr eylediği rûh-ı hayvânî. kİ tabi’atdır, sûfiyye ana zubnet-i 
mahz rtlbâr etmişlerdir. Ve bu rûh-ı hayvânî lafzma nefs-i nâtıka 
ma'nâsı verilmek mukâbîlinde zlkr olunan rûh-ı insânîye rûh-ı İzâfî 
ma'nâsı verltanekden İktizâ etmişdir. İşte inşân o zamân inşân ohır 
ki rûh-ı izâfî Üe zinde olup nefs- 1 natıkası tabî'ata^®^ olan ’alâka- 
smdan halâs ala. Ammâ bu dahi zâhlrdir kİ İnşân, cemr-i hayvân 
bir neflsden halk olunmayıp, nefs-1 vâhld olan Hazret-1 Âdem'den 
yalnız benî nev'-i beşer halk olunmuşdur. Pes cihet-1 câml'a-1 İnşân 

olan rûh-ı İnsânî başka mıdır? Bu dahi bi’z-zât aksâma mûnkasim 
olup mü’mlndekl rûh-ı insânî başka, kâfirde rûh-ı insânî başka 
mıdır? Yohsa kâfirde bu rûh-ı İnsânî yok mudur deyu su'âl olunur
sa, cevâb verilir kİ cümle bu rûh-ı İnsânî birdir; kâfir ve mü'minde 
vardır. Ya bu Üıtllâf nereden^SS zuhür etdl denirse,

ijtij jS j  t-nu-i ijtfj jk* c-.»ıf jt; ji 
ji nazar-gâhdadır, ey vûcûd 'âleminin mağzı olan

inşân, (55b H) mû'mlnln ve kâfirin ve Yehûdun
birbiriyle muhtelif olduğu nazar-gâhdadır. Mazhar, hükmüyle- 
dir386  ̂ kavâbil iktizâsıdır, Jt. jJji Pes
rûh-ı İnsanînin inkısâmı bi'z-zât olmayıp inkısâm-bi'l-'araz olmak

384 tabî'ata : tabrat T

385 nereden : neden T

386 hükmüyledir ; hükmîdir T

387 Krş. " : Her doğan fıtrat üzere doğar.", Keşfü'I-hafâ', U,

125.
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lâzım gelir kİ bâlâda (51b T) zikr olunduğu üzre gök, şîşe; nûr-ı 
şemsî, gök ve yeşil şîşe, yeşil gösterir. Hâlbuki, ^
H jivvı 388 denilmişdir. Ve ey mağz-ı vûcûd buyurulmasından 

bir ma'nâya Işâret mûnfehim olundu ki mağz, çekirdeğin lübbüdür. 
însân, 'âlem-i vücûd-ı tmkânînin mağzı olup, beyit:

Hâk-i gayb içre ki necm-i mestur 

Eyledi meyve butünunda zuhûr 
fehvâsmca 'âlemden âdem aşikâr olup şecere- 1 'âlemden, mağz olan 

âdem zuhûr etmlşdir. Pes bu mağz dahi bir şecere-i gaybiyyeyl mûn- 
tecc oldukda ol şecere nice nice berg û bâr û ezhâr ve kışr ü lübb ve 
ağsan ü şücûr-ı bisyâr izhâr edip, meselâ bergin, bâra ve kışrm, ez- 
hâra muhalif olmasmdan^®® lübbde ihtilâf olmak iktizâ etmediği 
dahi mâ-nahnü-fîhimiz olan ma'nâya bir misâl-i âher olmağla in^- 
râkından^öO şâyeste olduğu ihâm ola. Hulâsa-i kelâm rûh-ı İnsani 
buyurduklan, bir ma'nâ olup tecezzi vü efrâd kabul etmemekle,

jU jl v 'J fM  •i— it»* J

(56a H) j3 ma'nâlarda, ılyt j  tecziye vû efrâd yokdur; 
ma'nâ, tecezzi kabûl etmez ve, ve ol kimse ki, jU<l vîyî—  ^  eb- 
dânla mahcûb oldu, ji şekk û şübhededir. Me'ânînin tecezâ 
kabûl etmediği 'üıde-cemî'-i 'ukalâ müsellemdir. Ve bu bahs Hane- 
ftyye ve Mâtüridiyye ile Eş'âriyye ve Şâfi'iyye bejminde îmânm ka- 
bûl-i izdiyâd ü noksan etmediği mes'elede (52a T) tafsîl olunmuş- 
dur. Ve ebdânla mahcûb olanlar dahi şübehâtdan halâs olmayıp 
mertebe-l yakîne^Sl vamiayacaklan bedîhîdir. Zîrâ ebdân, zurûf ka- 
bîlindendir. Mısra';

Cevher-şinâs tîğ çekinmez güâ/ina^^^
Âşinâ-yı me'ânî olanlar zurûfa nazar etmez ve zurûfa kasr-ı nazar 
edenler me'ânîden dâ'imâ gâfildir. Beyit:

jUt^Uo^Uj^U JU-OjU:

388 "Nurun rengi yoktur. Dolayısıyla onlar onu temsil edemezler. Ancak renk

ler onu açığa çıkarır.”

389 olmasından : olmasına T

390inşirâkından : - T

391 yakîne ; yakînîye T

392g]]|fına ; hilâfına T

393 "Farklılık, kadehlerin halindedir; üstünlük, şarabın durumunda değildir. Sen
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Ve ma’lûm ola kİ bâlâda zikr olunan nefisden murâd, latîfe-1 insâ- 
nlyye ve latîfe-i Rabbâniyye dedikleridir. Ve rûh dahi birkaç güne el- 
fâzla mustalah olup, amınâ ebyât-ı sâbıkada rûh-ı İnsânî, rûh-ı 
izâfî ma'nâsmadır. Rûh-ı evllyâ ve rûh-ı Izâfî ve rûh-ı hayvânî ve 

rûh-ı insânî derler ki ekseriyyâ latîfe-i insâniyye ma'nâsma musta
lah olan bu rûhdur. Hulâsa-1 kelâm rûh u 'akl ve kalb u nefs lafız
larının dördü (56b H) dahi bir l'tlbâr ile şey’-l vâhld olup, yine her 
lafzın i'tibârâtla başka ma'nâlan olduğu kütûb- 1  kavmin mufassa- 
lâtında mestûrdur. Çûnki Mesnevi-yi Şerîf^lûbb-i ma'nâ olmağla 
ıstılâhât-ı kavimden ziyâde bahs olunmamışdır. Lâkin ’alâ-tarikı'l- 
lûbb ve’l-ihtlsâr Monla Câmi hazretleri Şerh i Leme'âf da îcâz üzre 
beyân buyurup Hazret-i İmâm Cazûlî, Risâle-i Hûhiyye’lerinde 

tahkik buyurmuşlardır.

Der-etvfir'i menfizO-l halk
Bu surh-ı şerif, j  ^95 mantûkunca etvâr-ı menâzil-i

halk-ı Âdem'i beyândır.

(52b T) L. mûnbasit İdik, yajnlnuş ve gayr-i mürekkeb ma’- 
nâsma, mecmû’umuz bir cevher olduğumuz hâlde. ^  ^

başsız ve ayaksız idik, ^  cümle ol cânibden idik ki 
cânib-i vücûbdur. Çûnki mûmkin, beyne'l-vûcûd ve'l-'adem hü- 
veydâ olmuşdur. Ol zaman ki Cenâb-ı Feyyâz-ı Mutlak muktezâ-yı 
’ilm ü irâde-i ezeliyyesinden 397 bâ’isiyle kâ'inâtı halk etmek
murâd etdikde evvelâ^®® bir cevher halk eyleyip ol cevhere bir tecellî 
buyurdukda, cevher- 1 mezkûr ol tecellînin heybet û hararetinden 

su kesilip ve jr  .Ul ^  medlûlü üzre ki ba’zı ashâb-ı tevfîk 
ecsâmm mebde'i olmak üzre telfîk^OO etmişlerdir. (57a H) Ol sunun

sanırsın ki onun yeri bazan yükselme, bazan alçalmadır.", Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Gaze- 

liyyâı, s. 22.

394 "O  ikisine bakılsm."

395 Krş. " ljl>l j j j  : Oysa, sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmış

tır.", Kur'ân, 71/14,

396 ^ . r

397 "...istedim..,", Keşfü'l-hafâ', II, 132,

398 evvelâ; evvel T

399 "...Her canlı şeyi sudan,..", Kur'ân, 21/30.



86

buharından felekler ve 'arş ü kûrs halk olduysa cemî'-l 'âlem, bir 

maddeden halk olunmuş olup asl-ı hllkatde bir cevherden zuhûr e- 
den eşyâmn insânü'l-'ayn olan İnşân, ne tarîk İle 'âlem-i şuhûda 

gelmişdlr. Am beyân buyururlar.

JÇ ** ı> I - »  J («İİJİ IJİ

ı̂ jj< bir cevher^®^ idik, âfltâb gibi, 'ukdesiz
idik ve sâfî idik, Ş\ su gibi. Çünkü su olmuş idik ve su olmazdan 

evvel gevher idik. İki halde dahi sunun evsâfıyla muttasıf olup, sâf 
ü bî-'ukde olmak lâzım geldi. Ya'nî asl-ı fıtratda birbirimizden gayr-i 
mümtaz muttasıl ve"^®2 vâhid bir cevher-i nûrânî idik ki aslâ bizde 
gıll ü gışş-ı ekdâr ve *ukde-i ru'ûnet ü inkâr olmayıp yek-pâre sâf u 

şeffaf ve ubûde-i (53a T) mahzâ üzre mecbül bir zât-ı bî-hilâf idik.

i»ç i-ı» JLH *jır«ri»ç
jJ çünki surete geldi. c,T ol makbül olan nûr; »j. .
nakd-ı râyic ü makbul ma’nâsmadır, u» xi ’aded zuhûr eyledi, 
*jS^ kungure sayeleri gibi. Kungure,kal’a burçlarıdır ki an
dan başka başka sayeler düşer. Ya’nî ol nûr surete çıkdığı gibi ibti- 
dâ peyda olan temayüz, a'yân olup 'adedler zuhûr etmekle tevhîd-i 
kesret aşikâr ve ol nür-ı (57b H) ’âlem-i şuhüd ve temâyüze giriftâr 
olmasmdan nice nice turuk-ı şettâ bedîdâr oldu. Pes asl-ı mâhiyyât 
olan cevher- 1 münbasit müteferrik olup her bir pâresi tayy-ı merâhil 
ederek dâ'ire-i hüviyyetde şu'le-i cevvale grrdâr oldu.

j j jL» Jjl
.A. 1 gelmişdir, evvelâ iklîm-i cemâda, jjL«c i, cemâdlıkdan
dahi, jUİjİ j!\  ̂jj mertebe-i nebata düşdü. Pes ol gevher-i müte
ferrik, ednâ-yı menâzil-i halk olan mertebe-i cemâda düşdü. Zîrâ 
bu, seyrün-mina'Dâh İdi. Bu'd-ı mevhüm ü mukadder üzre yahud 

nûr-ı evvele nazar-ı bu'd-ı mevcüd û mukarrer üzre gide gide nihâ- 
yet-i bu'd ve mukâbil-i mebde'-i mefrûz dâ'ire olan cemâda vardı. Zî
râ muhakkikin bir dâ'ire resm edip, nûr-ı evvelden bed' edip, (53b T) 
‘akl-ı küll, nefs-i küllî, eflâk- 1 mütelâsıka yahud mütebâ'ide anda 

küiTe-i nâr u hevâ ve mâdde-i türaba varmca bir nokta dahi farz 
edip ol nokta mahalline cemâdı koyup vasat-ı dâ'ire farz etmişlerdir. 
Cemâddan dahi nebat ve hayvân ve inşâna vannca dâ'irenin msf-ı

4 0 0 ie in k : tahkik T

401 cevher; ccvâhir H

402 ve: - T



87

âhiri tekmil edip inşân, nûr-ı evvele muttasıl farz olunmuşdur. Am
ma mebde' zuhurdan nihâyet-i seyre varmca nazar olunsa merte
be-! insandan eb'adı yokdur. Lâkin çünki dâ’ire resm olmuşdur. 
Dâ'irenin ise âhiri evveline muttasd (58a H) olmağla bu i'tibâr ile 
inşân, akreb-i eşyâdır. Cemâdda ise bu i'tibâr mutasavver olma- 
mağla mukâbil-i mebde'de ve vasat-ı dâ'irede vâki' olduğundan her 
cihetden nûr-ı evvele bu'dı, zahirdir. Ve seyrûn-Üa'llâha ibtIdâ olu
nan mertebe-i cemâd olmağla lU» .x.î buyurulup cemâda vann- 
ca olan tenezzûlât zikr olunmak iktizâ etmez. Pes cemâd bu i'tibâr 
İle âhir-i tenezzûlât olup bundan ötesi olan msf-ı ahîr- 1 dâ'ire bir 
i'tibâr ile terakki üzre tâ mertebe-i inşâna vanr. Amma hakîkatde ve 

nefsû’l-emirde mebde'-i dâ’ireden bakılsa âhir-i tenezzûlât-ı insan 
olduğu âşikârdu*. Ve bu cemâd dahi müfredât-ı 'anâsır u mûrekke- 
bât ve mevâlîd-i selâseden ma'den envâ'ma şâmü olup tertîb-i mu
karrer üzre tenezzül ederek mertebe-i nebata düşmûşdür. Zîrâ 

Hazret-i Pir Efendimiz terakki kavlini terk buyurup tenezzül ma'- 
nâsını buyurduklarına ilâ» la&ıyla edâlan îmâ eder.

*!>»*>< i
(54a T) jj nebâtlıkdan dahi, »Ujl çünki hayvana dûş-
dü; zamîr-i mef üldür, xıU Ijjl takdirindedir, Ju nebât-
lık hâli, ili hiç amn hâtmna gelmedi. Ya’nî mertebe-i nebâtda 

dahi durmajap seyrün-mtna’llâh ederek ki Hazret-i Pir Efendimizin 
ta’birlerlnden (58b H) müstefâddır. Herçend ba'zı sûfiyye mertebe-i 
cemâddan ötesini seyrün-ila'llâh farz eylemişlerdir. Lâkin Hazret-i 
Pir Efendimizin ta'birlerinden seyrün-ila'llâh, inşândan bed' olun
mak iktizâ eder, ve hüve'l-Hakk. Zira eğer cemâddan bed’ olunsa 

ba'zı İnsan bu seyrün-ila'llâha şürû' etmemekle bed' olunan seyr, 
kat' olmuş olur. Hâlbuki bilâ-fütür seyr ederek mertebe-i hayvâna 
geldikde şedâ'id- 1 tarîk hasebiyle kendini bi’l-külliyye ferâmûş edip 

nebâtlıkdaki hâlinden zerre kadar hâtırmda nesne kalmayıp hay- 
vâniyyetl, kendiye mebde' ü mercl"^®3 gian vatan-me'lûf kıyâs eyledi. 
Ammâ zinhâr zinhâr! Bu ta'bîrât-ı dakikadan lağzîde-pây-ı hevâ 
olup mezheb- 1 bâtıl-ı tenâsuha sapmayasm. Ve tıynetinde olan ha
baseti icra etmek için bulutdan nem kapmayasm.

jjİJLJİ jl jl(
jl, yine, jl mertebe-i hayvâniyyetden ki nefs-i seb'î ve nefs-i şeh-

^̂ 03 merci': merci'i T
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vânîden kinayedir, insânlık canibine ol cevheri; cânib-i
insâniyyet, nefs-1 melekîden kinayedir dense olur. Yahud mûcerred 
hayv-âniyyetden İnsâniyyet cânlblne ki ebyât-ı âtiyyeye mûnâsebet- 1 
tâmme bulunur. ^  çekdi ve götürdü, (54b T) iS cıT ol blr 
Hâlık-ı dânâ ki. sen am bilirsin, yahud sen anı bilesin. Bu ta'- 
bîr evfakdır. Bu sûretde *î" lafeı, (59a H) ta'lîl İçin olur. Pes mertebe-i 
hayvândan dahi âhir-i tenezzülât olan mertebe- 1 insana getirip 

jit hükmüyle evvel-i mebde'de olan ittisalini â-
hir-i menâzüde gösterip teşıîf-1 ’irfâmna müste'idd
kıldı.

buncılaym. bu siyâk üzre, ^ 1 1; bir İklimden bir iklime ve 

bir menzilden bir menzile'*®®, gltdi. xi l; hattâ o gâyete dek ki 
şimdi oldu. cJjj ül»j J»u ’âkıl ve ’üm ü kuvvet sahibi oldu, ya’nî mer- 
tebe-i hayvândan dahi güzer edip nutfe vü 'alaka ve müdga olmuş 

iken. u,»_SU . ustuh^ân ü reg ve pey, peydâ edip tıfl-ı radf
olup gide gide ’akl u irâde ve'ilm kuvvete dahi reşide oldukda. 
ahvâl-i sâbıkasm bi'l-külliyye mensi olup ve kendiyi t./

teşrifiyle müşerref bulup ’ilmu'llâh ile 'âlim, irâdetu'Uâh üe mü- 
rîd ve sâ’ir esmâ vü sıfata kendğri bi'l-külliyye mazhar görüp, mısrâ':

Makâm-ı 'aziz-1 hilâfetden kendiye 'ânz olan şân ü übbeheti, mülk-i 
sarihi ve hakk-ı sahîhl kıyâs eyleyip, hü’at-i teklîf-i hüâfet nice nice 

İmtihânât ü riyâzât ve 'ubüdet ü 'İbâdet ve âh u enin İle kendiye

404 krş. : Rahmetim gazabıma galip geldi.", Keşfii'l-hafa,

I, 448.

^  ÜU. cöUi ji  ^ l i  OjtH l>f Cif : B ilinm e

yen bir hazine idim. Tanınmayı istedim. Bunun için mahlûkatı yarattım. Kendimi onla

ra tanıttım, onlar da beni tanıdılar.", Keşfü'l-hafâ', II, 132. 

menzile; menziline H, T

407 "...Bir parçacık eti kemiklere giydirdik...", Kur'ân, 23/14.

4 08 i in ıü : -T

409 "Biz. hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık...", Kur'ân, 17/70.

410 "Sanki bu Hâlık'lır, mahlûk değildir."; bk.

*"—■* Jİ >"■■!» jJjJ
"O, (kadın, sadece) sevgili değildir, Hakk'ın nurudur. Sanki o, mahlûk (yaratılmış) de

ğil, Hâlık (yaratıcı)dır,", Mesnevi-i Ma'nevî, I, 109; krş. Mevlânâ, s. 261.
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hll'at teşrif oluncaya dek böyle böyle (59b H) envâ'-ı seyr (55a T) û 
sülûka muhtâc İken ol hü'at-ı teklifi hil'at-ı teşrif kıyâs edip

c— 5 jii ^  jjiji ijJlj jSij ^ ̂  1 gayret-1 Samedâniyye-
slne uğrayıp, cıliU Ji-I.Uuj^ çâhma düşdü.

XI j j)
ı>ûii> kendini, bilmedi, anlamadı, benî Âdem dedik
leri miskin, kemâl û izdiyâddan geldi, xi j  ve noksâna 

gitdi, -ti , cjj ma'nâsmadır. Fi'l-vâki' ĵİ kemâl û iz- 
diyâdından a'zam û ezyed, ne kemâl vardır ve ,:çUL- ji-i .Uwj 
berzahmdan ednâ, ne noksân-ı mutasavverdir? IJL» j  l>.l ̂ JUIVI 
c>U-LJI Şeyh !Attâr kuddise sırruhu, kıt’a:

j\i i> 
j[i ̂ (Î>î JCİİA jeic-j,

Der-teıgfb-i taleb-1 ma'ılfetu'llâh
Bu surh-ı şerîf, ma’rlfetu'llâh talebine tergîbi hâvidir. Çüıüd 

bâlâda mezkûr olduğu üzre âhir, tenezzülât-ı inşân olup, bejrtt:
/  J ^  Stlj ji

fehvâsınca bu neş'ede tedârük-i ma'rifetu’llâh edip mü’min û mu
hakkik oldunsa fe-bihâ ve ne'am, ve iUâ bundan öte kesb ü iktisâ- 
bın hükmü (60a H) zâ'il ve devr-i tenâsuh dahi bâtıl olmağla ber- 
kadem-i akdem cânib-i ma'rifetu'Uâha yetişmeğe ikdâm etmek farz 
ve lâzım olduğu mûberhen-bi'd-delâ'Üdir.

411 "Büyüklük benim abam (elbisem), izzet ise gömleğim (iç giysim)dir. Bun

lardan herhangi biriyle benimle mücadeleye kalkışanm sırunı yere getiririm (perişan 

ederim).", el-Ehâdîsü'l-kudsiyye, s. 270; Ihyâ, I, 117.

412 "Sonra onu aşağılarm aşağısma indirdik.", Kur'ân, 95/5.

413 "Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık...", Kur’ân, 17/70.

414 "Sonra onu aşağıların aşağısma indirdik.", Kur'ân, 95/5.

415 "Ancak iman edip iyi işler yapanlar ...", Kur'ân, 26/227.

416 "İnsanoğlunun ne tuhaf bir hali var. ö y le  ki, çok az bir şeyle oluştu ve çok 

az bir şeyle doğdu. Başlangıçta onu kendi eliyle yoğurdular, sonra onu yine şeytanm 

eline verdiler."

417 "Vücut ribatmdan geçince (benlikten sıynimca), mamur olmasa da, (sana) 

bir yol açıldı. (O  halde) niçin bu yoldan faydalanmıyorsun?"
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j J - j — (>»l j J J l  c i L i  IjJİ liL»' j l

(55b T) *£\/\A:i■̂ J\ kutlu ve mutlu ol kimseye kl, c iU  j> jl<- kendi câ- 
nım bildi. Lafz-ı cân, Fârisîde rûh-ı hayvanı ve rûh-ı İnsanî ve nefis 
ma’nâlanna müsta'meldir. emniyyet-i bâkiyye içinde jj-J
ciUi bir köşk yapdı. Ya'nî kuüu ol kimseye ki jüü

i(j 418 mazmûn-ı 'inâyet-meşhûnuna 'ârlf olup emniyyet-1 mutla- 
kada cây-ı ikâmet peyda edip, dünyâda iken ehl-i cennetden oldu.

Ojt- bi'l-'ubûdtyye, *o jü bi'r-rubûbiyye, 4-*: bi'l-if-
tikâr, jü bi'l-ganî, bi’l-'isyân, bi'l-gufran ve
hâ-kezâ cemî'-i sıfât-ı kadîmeye hâdis olan nefs-i zelilin ahvâliyle 
inkişâf-bi'z-zıdd tarîki üzre vusûl-ı ’irfân mümkin olup nefisden 
mâ-’adâ olan havâdisde bu güne delâlet-i tâmme bulunmaz, demiş
ler. Ve bu ’irfân dahi katl-i nefs eden şühedâ-yı 'aşkm şuhûdudur. 
Ve anların cenneti dahi nakd-ı vûcûdîdir. Beyit:

Bugün kim cennet i 'irfana dâhil edalar 'uşşak 
Yarm ki va'd (60b H) olan hûri veya gûmânı ne'yterter 

Ve hakîkatde merd-i kâmil ana derler ki bu 'âlemde mebde’ ü me’â- 
dmı büe ve gönlünden nukûş-ı bâtıla-i şübehâtı sile jJ

'̂ ^^nûru, vech-i mükerreminden sâtı’ ve lâmi’ ola. İşte merd 
ü cevân-merd ta bîrine seza, öyle serverdir. Ve pîşvâ-yı sülük olmağa 
ahrâ, bu misilli erdir.

her kimse ki bu şuhüddan mahcübdur, c— s> jl ol
kimse fî-nefsi'l-emr küdekdir, çocukdur, tıfl-ı şîr-h'^âreye benzer. E- 
ğerçi yüz yaşma dahi girmiş olsa yine anası südü ağzmda kokar. 
^  jLil yiğit odur ki, c—SLi jl şekk ü şübheden çıkmış ola. 
Beyit:

420

mertebe-i hakka'l-yakîne varan ricâlu'Ilâh ntızannda mahcüb-ı su
ret olan meşâyüı u 'ulemâ dahi tıfl-ı endek-sâle, belki güsâle görün
mek gerekdir. Zîrâ anlar reculiyyet deyu ancak bu ma’nâya ıtlâk e- 
dip sûret-i zahir, sinn ü şeyhühet ve fünûn-ı müte'addide-i ’ulüm ü 
hikmet-i bî-hakıkîye nazar etmezler.

418 "Nefsini bilen Rabbini bildi.", Keşfü’l-hafâ’, II, 262.

4 î 9 "Perde açılsa bile imandan hiçbir şey artmaz."

420 "Yakîn ehli başka bir taifedir. Eğer onlar baş iseler, biz hep ayağız."
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xJl( J jio Ij JH J» ^  Û >J* <<l»- J ıPv<
(61a H) J eğer, 4<u j jlo< sakal ve hâye sebebiyle, er olaydı,

bir kimse, b her keçide. ü Li^  sakal ve tüy vardır, 
çok. Mısra':

mislince dervişlik tâc ve hırkası değildir. Âdem, kıyafetle âdem ol
maz. Zâhir-bîn olan bî-mağzân nazannda, libâs-ı ’urefâda görün
mekle kişi esrara mahrem olmaz. Beyit:

Vermiş nizâm lihye uü destâra şeyh 'aceb 

Bi'llâh efendi şöyle ki âdem sanır gören 
(56b T) Mücerred sûrme-i dûnbâle-dâr, çeşm-i hakîkat-bîne işâret 
olmaz ve hum-hâne-i 'irfân, sirişk-i rtyâ-âlûd ile dolmaz. Ve dil-â- 
verlik nişanesi, meydânda; varlık numunesi, bir ulu dîvânda belli 
olur. Anunâ giriftâr-ı ’ucb ü enâniyyet olmağla me'yûs dahi olmak 
iktizâ etmez ki i’tirâfda başka hâl vardır. UjU jL-vi jU ^^2 gaflet-i 
beşeriyye, ’inâyet-i ezel^eye mukâvim olamayacağmda nice akvâl 
vardır. Her ne kadar zuhnet-nişin-i deycûr-ı tabî'at isen, ümidi kes
me ki AHâh’m bir ismi Nûr’dur ve cânib-i recâyı koyup gird-âb-ı ye’se 
düşme ki ol pâdişâh. Rahim ü Gafür'dur.

ı>i- » J  yf ıT{
"*23 jçdemir gibi, *<►/ fl'l-hakîka, J O  bu

lanık sıfatlı (61b H) ve zulmânî t a b î ' a t s ı n '* 2 4  ^  cjig eyle. Üç 
defa nihâyet-i te'kîddir. Ya'nî ne kadar z u l ü m â t î ' ^ ^ S  tabî'at olsan 
dahi cilâ-pezîr olmaz, sanma. Sen bir cevher-i şeb-çerâğsın ki ek- 
vânda bir yaradılmışsındır. 'Ânzî olan vesah-ı'^^s rnâ-sivâya aldan
ma. Bejdt:

Hoşça bak zâtına kim zûbde-i 'âlemsin sen 
Merdüm-i dide-i ekvân olan âdemsin serâ^'^

Nürâniyyet sende c i b i l l î d i r ^ ^ S  Ancak bir mikdâr cilâya muhtaçsın.

421 "Eğer yünde keramet olsaydı yüncü uçardı."

•' ^  jU?)llil:Gerçekten insan, pek hırslı (ve  sabırsız) yaratıl

mıştır.", Kur'ân, 70/19.

423 "Iş böyle olunca."

424 tabî'atsın: tabî'atın T

425 zulümâtî: zulmânî T

426 vesah: vesîh T

427 Dîvân-ı Şeyh Gâlib. Tercîât, s. 70.
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Ba'de'l-cUâ seyr eyle ki ne slrâc-ı vehhâcsın.
ji jr-j» j

cJjIj hattâ senin gönlün, ayna ola, sûretlerle (57a T)
memlü, jĵ \ ve anın içinde, ^  > her cânlbde, ,yvl. bir mahbûb, jt ^  
gümüş sineli. İran’da ekserlyyâ aynayı fûlâddan yaparlar. Demire 
cilâ vermekle parlar. Pes fûlâd-ı cevher-dâr gibi olan zâtm saykal- 
sızlıkdan nâşî zulümâtî göründüğüne bakma. Bir mlkdâr cllâ ver kİ 
âhenden ayna olduğu gibi senden dcihl gönül nâmma bir ayna â- 
şlkâr ola kİ cemı'-i nuküş-ı 'uMyye vü süfliyye ve ’ulüm-ı kevnlyye 
vü üâhiyye anda müntakışdır. Ve bir zaviye 'arş-ı Rahman gizil olan 
meydân-ı fesîh o l d u r ^ 2 9  y g  etrâf-ı hıyâz-ı riyâzmda gezen mahbû- 
bân-ı melîh, hûrân-ı behiştden boldur. Sübhâna'llâh, kalb ol rüt
belerde vâsi’ iken iki hâtırayı birden kabul etmez. Zâhir budur ki 
(62a H) meslek-i tevhidi kc^p  cânib-i şirke gitmez. Annnâ gelelim ol 
sîm-berânı gönneğe. tathîr-i havâss etmek gerekdir ki bu sâkij^-i 
vücûdum mecrası anlardır^^^ ve ibt«lâ cilâ. havassa lâzımdır ki an
lar hademe-i cânlar tebdîl-i havâss mâddesini eğerçi evliyâ’u'Uâh 
gün-â-gün beyân etmişlerdlr^^^. Lâkin Pir Efendimizin bu mahal- 
dekl tahkiki a’cebû'l-'acâyibdir.

%i, şeytânm panbuğunu ki vesvesesidir, j  çıkar. j ,J  j  
kulağmdan, Ji» U hattâ kulağma gele, i,*/ jl cânib-i âsu- 
mândan, ^ij> nldâ-yı da'vet-1 Cebbar, Ibtidâ kulağmda vesvâs-ı şey- 
tâniyyeden panbuk tıkanmışdır. Am çıkar ki lyjp*;ljî samemin-
den halâs olasın. Ve evvel kltâb-ı müstetâb-ı Mesnevtde zlkr olu
nan ma nâsını (57a T) Işidip râh-ı sâmi'adan îmân-ı nakliye 
yol bulasm, Mâdâmki râh-ı güşunda münsedd olan vesvâs-ı bâtüa- 
yı çıkarmadıkça salsalatü'l-ceres-1 vahy-1 kalbi işidemezsin ve câ- 
nlb-1 âsumândan haber işitmedikçe süflide kalıp ulvîye gidemezsin. 
Râh-ı sâmi'a îmâna ta'alluk etmekle mâni’ olan şekk ü reyb, pen- 
be-1 vesvâs Ue ta’bîr olunmuşdur ve ^  pSLj p- *̂33 (02b HJ âyet-i kerî-

428 cibillîdir: celidir T

429 oldur: olur T

430 anlardır: anlarda T

431 etmişlerdir: etmişler T

4 3 2 "  Kulaklarına da ağırlık (verdik)...", Kur'ân, 6/25, 17/46, 18/57.

433 "Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir...", Kur'ân, 2/18.
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meşinde samem, sâ'ir 'uyûb üzerine takdîm olunduğu bu ma'nâ İle 
tefsir olunmuşdur. Bundan sonra,

J ı> «<  I-' > -s* b i?

tathîr eyle, Ij hod^^^ iki gözünü, râh-ı nez-
zâreye sed olan ’uyûb-ı beşeriyye mûyundan kİ ma'âza'Uâh mûy zu- 
hûru, çeşmin as'ab-ı 'ilellndendlr. Ve mûy dahi beşeriyyetden kinâ- 
yedir. l- hattâ göresin, ç-i jls-j,- j  gayb bâğmı ve servistâ- 
nım yahud gözden defi lâzmı olan mûy-ı ’ayb ü enâniyyet nazan 
ola kİ 'ariflere büjrük 'aybdır. Yahud mûy-ı ’aybdan murâd, âherleri- 
nin ’aybmı görmek, mûyunu def eyle demek ola. ’Alâ-küe'ttakdîreyn 
nazarmı kendi hâline kasr edip âherin 'aybma bakmamak, tathîr-i 
çeşmdir. Hattâ Galata Şeyhi Âdem Dede hazretlerinin bu beyti, fa
kire gayet cây-gîr-i zamirdir. Beyit:

Göz yum dhândan aç gözünü kendi hâline 
Sen göz yumup açınca bu 'ûlem gelir gideı^^^

Cümle âleme nazar-ı kemâl ile bakıp noksâm kendi nefsinden gay
ride görmemek hâlini kesb eden dide-i clhân-bîn (58a T) müşâhe- 
de-i ’arâyis-i gaybiyyeye'^^^ isti’dâd gelmekle kâm-bîn olur. Ve bu 
tebdîl-i havâss mâddesine ebyât-ı sâlifede ba’zan işâret olunup 
hattâ 'Ömer İbni'l-Fâriz hazretlerinin bir kıt'ası tahrir olurunuş idi. 
Ammâ bu mahalde Hazret-i (63a H) Sîne-çâk bi't-tertîb cem' bujnj- 
rup Mesnevi-yi Şerîfden fukarâya ehemm olanları ihrâc buyur
muşlardır ki sâmi'a vü bâsıradan sonra,

j i  Jit *UI ç j  t  Î5j  JİJ 5*1
def eyle, ji j jl dlmâğından ve enfinden, plTj 'illet-i zukâ- 

mî, hattâ ki, j<T <XJl gu Allâh kohusu gele, |.Li. j> meşâmmına'^^®; 
meşâmm'^39 dimâğda bir kuvvetdir ki kohuyu alır. Rîhu'llâhdan mu
râd, nefehât-ı ilâhiyyedir ki gâh mürşid nefesinden gâh Kur'ân ve 
hadîs-i sünenden ehl-i îmâna ta'tîr-i meşâmm yakîn eder. Bu sü- 
retde mecâz olur. Ve hadîs-i şerîfde vârid olan aif'V

434 j j  : T  

435h od ; _T

beyit. Seçilmiş Mısra ve Beyitler ( s. 36)'de Abdülhak M ollaya ait ola

rak gösterilmektedir.

437 gaytıiyyeye; gaybiyyc T

438nıeşâmına: - T

439 rneşâm: - T
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ı>jı 440 ol revh u reyhandan kinayedir. Yahud rîhu'llâhın İzâfeti, 
lzâfet-1 tekerrûme ola; nâkatu'llâh gibi. Ve'l-hâsıl gül-zâr-ı hakikat 
kohusu dlmâğa gelmedikçe râh-ı yakîn nümâyân olmaz. Kılavuz-ı 
tarîk-ı hidâyet, ol nefha-i kudsiyyedir. Am duymadıkça sâlik seyrin
de teyakkun ve itminan bulmaz. Ve ol bûydan âşinâ olmağa def-i 
zükâm gerekdir, ki rûtûbât-ı beşeriyyedir. 'üâcün-bi'z-zıdd tarîkıyla 
harâret-i yübûset-âmîz-i 'aşk u hevâ veyahud devâ-bi'l-misl tankıy
la girye-i pey-ender-pey nedâmeti, icrâ ile mûmküı olur. Ve ol ha- 
vâss-ı hamsden birisi dahi zâ'ıkadır. (58b T)

jUŜ  ^  hiç bırakma, j ̂  ji 442 humma vü safradan eser bı
rakma, ü hattâ bulasın ki443_ cihânda, (63b H) 
şekkerüı ta mım ve lezzetini bulasm. Zîrâ halâvet ü lezzet, zâ'ika ile 
hiss olunur. Hafaza’llâh humma vü safra ile zâ'ika muhtell olunca, 
leziz û şirin olan et'ime vü şîr ü şekker ise dahi zehr-i helâhîle bera
ber gelir. Ma’a-hâzâ şekkerin ta’nuna zerre kadar tegayyûr geldigi 
yokdur. Amma bî-çâre hastaya su'âl olunsa şekkerin gâyet acılığm- 
dan haber444 verdiği çokdur. Pes merâret, ta'm-ı şekkerde obnayıp 
dimâğmda olmağla mâdâmki tebdîl-i zâ'ika etmedikçe anm 'indinde 
lezzet-i şekkerden bahs, harâm olduğu gibi, tahsîl-i zâ'ika sahîha-i 
irfan etmeyenlere ulûm-ı ezvâkdan haber vermek câ'iz olmajnp, fa
kat tashih-i mizaca hass ü iğrâ kasdıyla olsa câ'izdir. Ve bu ihtilâl-i 
zâ ikaya dahi sebeb, sûretde galebe-1 safrâ olduğuna şebîh ma'nâda 
hubb-ı dünyâdır ki j ijur vârid olmuşdur. Safrâ dahi 
cifenin maddesi olmağla vech-1 şebeh sahihdir. Hulâsa-i kelâm bu 
ki def-i emrâz ve ta'dîl-i mizâcdan gayri çâre olmayıp, bir tabib-i hâ- 
zıka muhtâcdır.

(>*Ç 0  ̂ ■'îf lî k f j  il ı> ‘

ij y  >xS 447 kündesini; *xS . tomruk ta'bir olunan ağaçlardır.

440 "Rahmân'ı, Yemen tarafında görüyorum."

441 ,̂: j , T
442̂ ., ...H
443 bulasm: bula senki T

444 haber: - T

445 "Dünya, leş; talipleri de köpeklerdir.", Keşfü'l-hafâ', I, 409.

4 4 6 . T

447 T
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(59a T) jlr rûhun ayağından, 'j:i kopar; , kâfin fethiyle ko- 
parmakdır, hattâ cevlân eylesin. ^  ve ve xS lîifızlan
beyninde cinâs-ı laIzî vardır, »Jiı . 1/  , taraf ve çevre ma’nâsı- 
nadır, ol çemen etrafında, kİ ânifen (64a H) servlstân-ı gayb deyu 
zikr olunmuş İdi. Pes ol havâssdan biri dahi lâmlse olup, amn haz
zı cemî'-i bedene sârî olup yumuşaklık ve rutûbetde l'tldâl û harâ- 
retden müte'ellem olursa eşyâ-yı bârideye lems ile tahsîl-l safâ ede
cek iken pây-ı rûha künde-1 ten uruhnağla geşt û güzâr-ı çemen- 
2âr-ı448 ma'nâdan bî-behre olduğundan mâ-'adâ, mutlakâ elem-1 
kündeyl hiss etmekle mu'azzeb olacağı der-kârdır. Ve bu lâmiseyl 
ta’düe sebeb, ayakdan kündeyl çıkanp keyfe-mâ-yeşâ j
irti-ı j râhatmdan safâ-yâb etmekdir. Lâkin'aceb budur kİ lâniise, 
sâ’ir havâss gibi ohnayıp şehevânîden mâ-'adâya ta'alluku olma- 
mağla terk-i mahall-i lâmise etmedikçe ;,\jf Vj ̂  ^ olan
hûr-ı maksûrât-ı ma'nev^eye el değmez imiş. Ve ol ezvâk-ı ruhanî
den hisse-yâb olan erbâb-ı himmet, bütân-ı sûmenât-ı surete bir 
vech ile boyun eğmez imiş. ZSrâ fî’l-hakîka cennet iki nev’dir: Birine 
ceımet-i hissi)?ye derler ki rûz-ı kıyâmetde mü’min ü evKyâ ve enbi
yâya mev'üddur. Anm ni'am-ı gûn-â-gûnu hiss ile müşahede olu
nur. Vusulü, terk-i cism ü bedenle ve mevt-i 'âdî ile müyesserdir, in
şâ’cülâh. Ve birine dahi cennet-i ma'neviyye derler ki anm envâ'-ı le- 
tâyiflnden ancak rûh (5M) T) mütelezziz olup vusulü, riyâzât-ı be- 
deniyye ve mevt-i îrâdiyye Üe olur. İki süretde dahi vusül-ı merâm, 
terk-i bedene müte'allık olmağla er gerekdlr ki bu İmtlhâna dayanıp 
nefsini mahv ü ifnâ ile vâsıl-ı ser-menzil-1 bekâ ola. (64b H)

Der-beyfin-ı hlmmet-l ehl-i taleb
Bu surh-ı şerif, erbâb-ı talebe lâzım olan himmet-i 'âliyye be- 

yâmndadır.
C,L.ı̂  jl jLiî l- V. t»* >.

kuş, v.tr*  ̂ kanadıyla uçar, jUT u âşiyâna dek, âdemin 
kanadı, himmetdtr, ey âdemler, ma'lûm ola. Lafz-ı hlm-

4 4 8 ^ 1 ^  ; H .T

449 k rş .' j  ^  ; ...ipekten ve atlastan...", Kur'ân, 18/31; 44/ 

53;" jjU  j  ...ve sıra sıra dizilmiş yastıklar...", Kur'ân, 88/15.

450 "...Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.", Kur'ân, 55/56.
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met üç ma'nâya Isti'mâl olunur. Birine himmet-i tenbîh derler, 
vJLUi 1 j]e tefsir ederler. Ve birine himmet-1 irâde derler ve

evvel-i sıdku’l-mûrid ile ta'bîr ederler. Ve birine himmet-i hakîkiyye 
derler ve ,.İ4)'̂ ı .lUj ,^1 ^  deyu takrir ederler. Amma himmet-i 
tenbîh, kalbin agâh olup matlûb olan nesneyi mülâhaza edip 'Eizm 

iktizâ ederse azm, rücû' İktizâ ederse rücû' etmesidir. Bu İse ahvâl-1 
matlûba 'âlim olmağa muhtâcdır. Ve ammâ hlmmet-1 irâde dedikleri 
kalbde bir cem'^etdir ki aslâ matlûbdan gayri nesne olmaya. Ve bu 
himmetde dahi sâlik, müstebid-bi’r-re'y olmamak gerekdir ki zîrâ 
çok kerre olur kİ hâline muvafık olmayan şey’i matlûb etmekle varır, 
mutazarrır olur. Mesneuî-yi Şerif de şîr-1 mürdeyl ihyâ için Hazret-i 
Tsd'ya nlyâz-ı firâvân eden âdem gibi ma’a-mâ-fîh kavmin matlûbu 
olan, bu himmetdlr (60a T) ve ammâ himmet-i hakîkiyye. klbâr-ı ev- 
liyânmdır. U*ij mü'eddâsmca rü'yet-i kesretden gûrî-
zân olup tevhîd-1 mutlak ve tevhid-1 kesrete nazar etmeleridir. Lâ
kin beyt-i şerîfde murâd olan evvel-i sıdku'l-mürid ma nâsına olan 
himmet-i irâdedir ki (65a H) tecelli-i irâdînin eseridir. Meselâ İbn-i 
Edhem hazretleri saltanatından büyük ârzû-yı nefs yoğ iken anı 
terk edip ve züll-i fakrdan büyük meşakkat yoğ iken anı ihtiyâr e- 
dip, mısrâ’:

Tek gönül maksûda ersin, ne olursa eyva’llâh^^ 

demesidir. Pes oUVf ̂  buna nâzırdır. Ve dervişin derece-1
Isti’dâdı ve nlhâyet-i sülûku ne mertebeye varacağı, bu himmetden 
belli olur. Hattâ tarikımızda bir denâş ikrar vermeye geldikde üç gün 
misâflr edip şedâyld-i tarîki kendiye ol rütbelerde beyân ederler kİ 
eğer tecelll-i İrâdîsl kavî değil ise elbetde firar eder. At sahibine göre 
eşer dedikleri matiyye-i nefs, himmete göre tayy-ı merâhil-i ma'ne- 
viyye eder, demekdir.

^  XI xilj J.J* Uf! J ^
jlj doğan, eğer olsa, j o-i- ak ve bî-nazîr olsa; bâ-
zm pek makbülü beyâz olandır kİ bâz-ı eşheb derler, çün-
kl o bâzm şıkân, fare ola, ^  jıi hakîr oldu. Sayyâdlar ana

451 "Kalbin arındırılması iyilikle olur."

^^52 (bir yerde) toplanması, ilhamların saflığma bağlıdır."

453 "Xiim düşünceleri tek bir amaç için yapman."

454 Eyvallah kelimesi, vezin gereği eyvalah şeklinde okunmalıdır.

455 "Himmetin yüceliği imandandır."
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çaylak ve akbaba hükmünü verirler. Zîrâ bâz-ı eşhebden matlûb, 
küleng şikâr etmekdlr. Mürde fare avlamak çaylak kândır. (60b T) 
İnsandan dahi garaz, metâlib-i ’aliyye-i ma'neviyye tahsiline sa'ydır. 
Her ne hâlde olursa olsun, zahârif-i dünyeviyye tedârûküne düşdû- 
ğû gibi hâli ma'l^m olur ve sûretde zühd ü salâh üzre görünse dahi 
zühd ü salâhı fâ'lde vermez kİ Ljiü UJldiy dır. HÜcâyet olunur
ki asammm biri fakîhden su'âl etmiş ki çâha kelb düşse (65b H) ne 

yapmalıdır? Fakîh demiş: Suyii yek-pâre çıkanp atmalıdır. Vaktâki 
vanp çâhdan yek pâre suyu çıkarmış atmış. Ammâ lâşe-i kelbi ke- 
mâ-kân çâhda bırakmış. Ehl-l dünyâmn riyâzât ve ’lbâdâtı bunun 
giMdir.

j» eğer ola. bir baykuş, ji j  anın meyli ve mahabbeti, 
pâdişâha, ^ y û z  doğandan y^dir. ki fare avlaya,

andan suret isteme, ya'ni sûretine bakma. Bejrit:
’Âşfkm ahvâline etme nazar 

Himmetine kasdma ikdamına 
Her ne kadar mânend-i cuğd u bûm üftâde-i vîrâne-i nefs-i şüm ol
sa dahi, çûnki 'azmi pâdişâha ola, fSJLti j 
fSJLi j  mantûkunca bâz-ı sefîde beraber belki andan 
sad derece ber-ter tutulur.

(61a T) bir âşık, »/tf ki ol âşık âlûde ola ki, j  >  j> hayr 
ü şerde, seyyi'ât ü hasenâtı muhtelit ola, j  sen seyjd'ât ü 
hasenata bakma, himmete bak. Âlüde-i hayr û şer ve tîr-1
melâmete siper olan ’âşık-ı bî-pâ vû serin ahvâl-i nâ-be-sâmânma 
nazar etmeyip, hiç olmazsa, mısrâ';

l-A;
fehvâsmca (66a T) clrm-i küstâhânelertn nâzenînân-ı harîm-i'izzete 

bağışla, ne bilirsin kİ bu bâzâr-ı kâr-zârda ser-mâye5d telef^^® etmiş, 
belki ser telef etmiş ola. Kûlhân-ı Lây-hPâr ve Hakîm Senû’î gibi 
hikâyât-ı meşhûrenin hadd ü pâyâm yokdur. Gönül sultânı, nüh

456 "Dünyayı, dünya için terketmek.'', Ferheng-i Lugât, s. 518.

457 lu-ş, J l H j  H *UI : Allah, cisimleri

nize ve suretlerinize bakmaz; aksine kalplerinize bakar.", Keşfü'l-hafâ', I, 242.

458 "(Değerli) insanlar için, alçakları terket.", Mesnevi-i Ma'nevî, IV , 552.

459 telef: - T
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memleketin pâdişâhıdır. Ana dikkat eyle. Yohsa sûret-1 mûtenekkl- 
rede görünen şâhân-ı ma'neviyyenin hâline nazar edip cân-ı nâtu- 
vânın, hedef-i sihâm-ı gayret eyleme. Beyit:

460

.c,^ /  eğer bir kannca. c— Sûleymânlık dileye, ya'nî Sü
leyman gibi ins û periye hâkim olmak taleb ederse. Süleyman eğerçi 
alemdir, lâkin^^l vasfiyyet galebe etmekle iştikak câ'iz olup, pâ- 
dişâhlık ma nâsına Sûleymânlık denir, /i* bakma, jl ıS-e jJüI anın
taleb ü h'^âhişine. c—  c___ gevşek gevşek. Elbetde bir hâlden hâli
değildir. Himmet-i derûn az şey değildir. Beyit;

xru>-4f'ui
462

Ve bu evvel-i sıdku'l-mürîd (61b T) ma nâsına olan himmetin ese
rinden olmak üzre megâribeden bir tâ’ife-i lâ-yufiihün bu himmetle 
amel edip hilâf-ı mâ-vudi'a-lehine sarf ile. erbâb-ı menâsıbı ’azl û 
nasb ve kati emsâli âsânn kendilerden sudur etdlgin Hazret-i 
Muhyiddîn rivâyet buyurup ve ba’zı kadr-şinâsân-ı evliyâ kerâmâtı 
dahi bu güne himmete hami ile galat-ı fâhişe düşdûklerini tahkik 
etmişlerdir. (66b H) Hulâsa-i kelâm himmet-i kalb ta’bîr olunan hâ
le nazar-ı hakâretle bakmayıp eserine muntazır olmak evlâdır. Eğer 
eseri müntecc-i felâh olursa salâha hükm olunup, mâ-’adâsında li- 
sân-ı şerî’atle tekellümden mâ-'adâ tarik-1 eşlem yokdur. Ammâ eser 
nümâyân olmadıkça emr-i bâtmdan zebân-ı şeri'at kâsır olmağla, 
j\jJ\ Jyti 4JJİJ 463 iie464 sedd-i südde-i güft-gü kılmak vâcibdir. Ufj 
^  L. J|465 qi karınca kİ meselâ dağı delip mahbûbuna vâsıl 
olmak ârzüsuna düşe. Süretde mûr ise, ma'nâda Ferhâd-ı pür- 
zür466dur.

460 "Bizim gayemiz nasihat idi, yaptık ve seni Allah'a havale edip gittik."

461 lâkin ; - T

462 "Himmet nazarlannın bulunduğu yeri hor görme, çünkü (onun) tesirleri var

dır."

463 "Allah, tüm gizli şeylere vakıftır."

464 ile : .  T

465 "Konumuza döndük."

466 pür-zûr: pür-rûz H
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Nehy-l sûret ü emr-l ma'nfi
Bu surh-ı şerîf, sûrete nazar etmeyip ma'nâ gözetmek beyâ- 

mndadır.

OjL^ jiç niceye dek bu sûret, o-jj Ojj-. ̂ fi >î >î 'âkıbet'*®® ey sû
rete tapıcı, c-iM jV senin ma'nâsız olan câmn, c-> Oj>- jl 
sûretden kurtulamadı. ’Âkıbetû’l-emr, âhir lafzmm nazan buraya
dır. Cân kİ ma'nl-yl sırfdır. Sen henüz cân ma’nâsından haber-dâr 

olmayıp (62a T) sûrete tapmak ke'ennehu zî-rûh olmadığına delâlet 
eder. Zîrâ zî-rûh olsan idi elbetde ma'nâdan haber-dâr olmak görü
nür idi ki cân. ma'nâdm var ise senin cânm ma'nâsız cânlardan o- 
la. Bu rütbe sûret-perestllk am gösterir.

(67a H) /  eğer, o j ^  mücerred sûret sebebiyle, benî Âdem, 
jJi inşân olaydı, ya'ni halûkat-i insâniyyete vâsıl olaydı, j A.»t 
J4̂ jt Hîizret-i Hâdi-i sûbûl ve Suhân-ı rûsûl Ahmed ü Mahmûd E- 
bu l-Kâsım Muhammed Mustafâ salIa'Uâhu 'aleyhi vesellem ile E- 
bü Cehil, jj>ı jiS^ tji- berâber olaydı, hâşâ Uu 
inşân ise suretle inşân olma3np latîfe-i rahmâniyyesi ile inşân ol- 
duğu‘*'72 ’aklen ve naklen sâbit ve mukarrerdir. Ve tahkiki ve tafsili 
bâlâda birkaç defa mükerrerdir.

jLi oldu, 'âlemdeki şîrlerin başı, cw*Lc cümlesi alçak, ba
şı alçağa eğmek hacâletden'^‘̂ 3 kmâyedir, ya'nî 'âlemdeki şîrler. yek
pare hacîl oldular, çûnkl, ij S^AshcLb-ı Kehfin kelbine, 
c-jAîjij el verdiler. Kahramân-ı zûr^^'^-sûret olan şîrân-ı 'âlem,kel- 
b-i Ashâb-ı Kehf in dâhil-i şümâr-ı evliyâ olduğunu görünce etdik- 
leri da'vâdan nâdim (62b T) olup ilâ-yevmi'l-kıyâm ser-1 zîr-i hicâb

4 6 7 , : , ^ ^  T

H
4 6 9 -  H; akıbet: - H

470.^

471 "Mukaddem batıldır, onu takip eden de onun aynıdır."

472 olduğu: olduğunu T

473 hacâletden: cehâletden T

474 zûr; rûzH
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olmuşlardır. Fi'l-vâki' teşrifine kelb, mazhar olmak, su
retin ma'nâda medhali olmadığma burhân-ı kavidir.

Jj XI JJfjf S iy ; j j i j  JJi  oîjf j i î —'lo

*► j. , zamîr-i mef ûldür, c— *> \jj\ takdirindedir, ne zarar 

vardır ana, ^  ja  obi (67b H) o nefret verici nakş-ı kelbiyyetden, 
çünki câm, gark oldu, jy j»s ji nûr deryâsında. kelb-i 

Ashâb-ı Kehfe'^'^^ nakş-ı nüfûr-ı kelbiyyetden ne ziyân kİ cânı der- 
yâ-yı nûra müstağrak oldu. Ve hem-nişinleriyle beraber cennet û 
didâra müstahak oldu. Bu madde, sûret-i ziştin ma'nâ-yı mûstah- 
sene ile cem' olduğunda hüsn-i ma'nâ gâlib olmağa"^^^ delil olup, 
beyt-i sâbıkda mezkûr olan Ebû Cehil, kaziyye-i ma'nâ-yı ziştin 
sûret-i hûb, ahsen-i takvimde bulunmuş iken yine hûkm-i cânib-i 
ma'nânm olmasına delil olmağla 'alâ-külleni't-takdireyn sûretden 

murâd, ma'nâ olduğunu Isbât buyurdular.
lilf jLj JL»

, afif j."!!! ilf aUt bil ki, j  güzel ve iyi sûret.
A, Juii bed hasletlerle cem' oldukda. değmez, j- ;  bir pul. 
Çûnki iki cânibde dahi hükm-i ma'nânm olduğu aşikâr olunca sen 

dahi sûret-i zâhire aldanmayıp tehzib-i a’mâlinden mukaddem, 
tehzib-i ahlâka (63a T) say eyle. Zİrâ 'ulemâ derler ki evvelâ insana 
farz-ı ’ayn olan, tashih-i akâ'id-i dîniyyedir. Bu ise ma'nâdir. Sâni- 
yen farz olan, tehzîb-i ahlâk ve tashîh-i niyyâtdır. Bu dahi ma'nâ- 
dır. Sâlisen farz olan, tehzîb-i a'mâldır. Bu sûretde'*^® ma’lûm oldu 

ki şerî'at, iki ma'nâ arasında bir sûret ahz edip, mesâ'il-i (68a H) 
fıkha ancak ef âl-i cevârıha maksûr olduğu kütüb-i usûlde musar- 
rahdır. Öyle olunca senin şeri'atı yalnız sûret-i zâhir-i a'mâlden 'i- 
bâret zann eylediğin hatâ-i mahzdır. Yalnız sûret-i a'mâle dâ’ir olan 

'ilm-i fıkıhdır. Yohsa şerî'at bu üçünden e'amm olduğu, kitâb ve 

sünnet ve İcmâ'-ı ümmetle müsbetdir. Jj' "^*^Eğer
Kur'ân-ı Kadîm'de ve eğerçi'^®! hadis-i şerîfde ahlâka dâ'tr olan evâ- 
mir ü nevâhi, cem' ü tafsil olunsa zann ederim ki a'mâl ü ef âle dâ'tr

475 " Dördüncüleri, köpekleridir...". Kuran, 18/22.

476K eh fe : K eh fT

477 olmağa: olmağla T

478 "İş böyle olunca."

479 sûretde; sûret T

4 8 0 iq.ş " j j i  : ...Ey akıl sahipleri! İbret alm.", Kur'ân, 59/2.

48 1 eğerçi; - T
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olan evâmir ü nevâhîden ziyâde gele. Ahlâk kitâblanna ve e'imme-i 
tasavvufun kelâm-ı m ûş^-nlkâblarm a nazar olunsa ma'lûm olur.

ben görmedim, ji+cjiclhânda, >► jc -*  taleb ve Isti'râ 'âleminde 
ma'a-hâzâ kİ çok geze^, c4»l ^  hîç bir ehliyyet görmedim, 'in 

mef ûlüdür, jfc ıf> ji iyi huydan iyi bir ehliyyet görmedim. Nefy, 
kayda â'iddir. Kur'ân-ı Kerîm'de vasf-ı Cenâb-ı Şâh-ı risâletde olan 

jti. JU jUI 5u ma'nâyı mûsbitdir ki Habîb-i Hudâ ve Resûl-i 
kibriyâ hulk-ı 'azîm ile medh û tavsif olunca dahi ve jH

;^t*uı 8̂3 (635 X) ve âyet-i diğerde 484 ye
ümmete teklif olunca ahlâk-ı hasene tahsilinden ehemm, mû’mine 
ne kâr olur? Amma 'akâ'id-i dîniyye, tetimme-1 imândan olmağla 

mû'mine la f^ d a  dâhildir.(68b H) Ju«vi uı Kânûn;
Hadîs-i şerif*®®, meşhûr ve mûtevâtirlerine nazar olundukda. şer - 
‘sn ve hükmen bi-ihlâs olan 'amel, ve a'mâl û akvâl ve
efâlde ve hüsn û kabîhde herkes n^etlyle me'cûrdur.

w—Jİ(I *— j il—A ıtû C-.J>
j  hemyân û kîsenin kadr û kıymeti ve l’tlbân; ’atf-ı be

yândır, c-jj jl altındandır. İçinde altm olmağla kîseye i’tibâr olur. 
Meselâ, pâdişâh filân âdeme on kîse bahş ü i'tâ etdi, derler. Murâd, 
akçedir, altınsız, hemyân û kîse. ebterdir, nâ-
kısdır. bir şeye yaramaz. Sûret-i a’mâl dahi kîse gibidir. îçtnde altın 

gibi olan nlyyât-ı hâlise bulunmadıkça i'tibârdan sâkıtdır. Ve mef- 
kûtü'ş-şurût olan savm u salât, nasîb-i lâkıtdır. Hulâsa-1 kelâm şe- 
y in bir rûhu olup, a'mâl-i hasenenin dahi rûhu niyyât-ı hâlise ol
mağla, niyyetsiz 'amel, ruhsuz kalıp, mürde hükmündedir.

>ji jfji J' 0^
<SÜU--*ancılaym kİ, jH tenin kadr ü i'tibân, jjjilfjl cândandır, (64

4 8 2 " Sen elbette yüce bîr ahlâk üzeresin.", Kur'ân, 68/4.

483 "Andolsun ki, Resûlullâh, sizin için güzel bir örnektir...", Kur'ân, 33/21.

484 "(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz...", Kur'ân, 3/31.

485 krş. ^  U JİJ Ulj JUeVI Ul : Ameller(in kıymeti) ancak niyetlere 

göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur.", Sahîh-i Buhârî 

Muhtasarı, I, 1, 64.

486 şerif: - H

487ı^-ş_ : ...Saçılmış (boşa gitmiş, işe yaramaz) zerreler.", Kur'ân,

25/23.
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a T) olır cânın dahi kadr û l'tibân, >ji jij, pertev-1 Rahmân'- 
dandır. Çünki her şey in bir rûhu olduğu bâlâda hükmen sebkat 
eyleyip, cân ki beden-i inşânda rûhdur, anın dahi bir rûhu olmak 
iktizâ etmekle pertev-i Rahmân amn (69a H) rûhu olduğunu beyân 
buyurdular. Ve bu mahalde ismu'llâhdan Rahmân zikr buyurulma- 
sıyla ehl-i vukûfa beşâret-1 tâmme vardır. Öyle olunca cânın dahi 
hayât ü i tibârı, kendinde pertev-i Rahmân olmasıyladır. İsm-i Rah- 
mân'lanndan'^® müstemedd-i pertev-i 'inayet bulmaj^nca cân, bî- 
kadr u i tibârdır.

iijif ^  iSM /
jju /  eğer olaydı, uüj Rahmân'sız cân zinde-i ebedî

olaydı, hîç Cenâb-ı AUâh der mİ idi, iylylT kâfirler hak
kında meyyitûndur deyu zikr eder mi idi? Zahir oldu ki pertev-i 
Rahmân-ı insân-ı zinde olmayan cân. mürde hükmündedir. Su'âl 
olunur ise ki Allâh’dan zinde olunca gerek kâfirin cânı olsun, nice 
câ'iz olur ki kâ im bi-nefsihi olmak iktizâ eder. Cevâb verilir ki ha- 
yât-ı makbule, pertev-i Rahmân'dan zinde olanlardadır. Yohsa per
tev-i Cebbâr'dan pertev-i Münte'im'den'^^® zinde olmak hayât-ı 
makbûleden değildir. Ve illâ beden-1 meyyitde dahi bir rûh vardır ki 
rüh-ı vûcüddur. Beden-i meyyit, nefsiyle kâ'im değildir^®yine Al- 
lâh'la kâ imdir. Lâkin arım vücûdunu hıfz eden, ism-i Mümq^t'dlr. 
Tefâsîl-i esma bilinse bu tahkîklar sehlü't-tasavvurdur. Pes sen da
hi bâ'is-i kadr-i cânın olan pertev-i Rahmân'a kul ol ki rahmânî- 
lerden olasm. (64b T)

J j Ij ı>< •>?-• V»
y  >• her meyvenin (69b H) mağzı, yeğdir, ji o meyve

nin kışrmdan, kışır bil. ve farz eyle, lj j; teni, Ji ^  j  ve 

lübb farz eyle ol tene dostu, jjjiı Ijo-ji j  takdirindedir. Çünki 
her meyvenin lübbü, kışrmdan efdal olur ise‘*®2 sen dahi teni, kışır 
farz eyle ve pertev-i Rahmân'ı anm lübbü farz eyle. Zîrâ tenin^®^ 
lübbü, cân; cânın lübbü. pertev-i Rahmân olunca, lübb-i lübb-i

Rahmânlarmdan: rahmlarmdan H 

4 8 9 ^  : - T

490 Münte’im: Mümekım T

491 değildir: dinle T

492 olur ise: olup T

493 tenin: anın T
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ten, lûbb-i ten olup, kıyâs-ı mûsâvât budur. Pes anlaşıldı kİ tenin 

içinde pertev-1 Rahmân var, tehî bir kalıp değil.
ol j J? ifilf IjiT aı >î İJİ* >*

ijiı jiü  güzel lûb tutarj >î nefsû'l-emr, benî âdem, \j jî jL 
wU bir nefes ol mağz-ı nağzı iste, /  eğer ol demden isen, ya'nî 
nefs-i Rahmân'dan zinde isen. Ma'lûm ola ki cemî'-i mahlûkât, nef- 
s-i Rahmân'dan zindedir. ’Umûmen ve insan nefs-i Rahmân'dan 

zindedir. Husûsen ve bu inşânda kâfir ve mü'min yek-nefisdir. Am
ma mû'minde bi'l-fi'ü ve bi'l-kuvve pertev-i Rahmân zâhir olup, kâ
firde bi'l-kuvye rütbesinde kalıp fi'ile çıkmamışdır ve çıkmaz. İllâ 
mâ-şâ'allâh ve küffânn zahiren ve bâtmen bi’l-fi’il ve bi'l-fi'ü ve bi'l- 
kuvve ku-vve mürebbîleri ism-i Mudili olup ism-1 Rahmân fakat bâ- 
tmda (65a T) yalnız bi'l-kuvve mû'essir olmağla dört bölükde bir bö
lük kalıp hûkm-i gâUbin olmuşdur. Zîrâ zâhir û bâtın ve kuvve vû 

fi'il aksâmuu, ism-i Mudili ihâta edip, yalnız bi'l-kuvve ism-i Rah- 
mân'mdır. Ammâ mû'minde aksâm-ı erba’aya ism-i Rahmân şâmil
dir. Ve bu rahmet-i şâmileye nazar edip ba’zı evlfyâ'u'llâh müstağ- 
rak-ı deryâ-yı rahmet olmağla envâr-ı ’inâyetle dolmuşdur. Ve mü'- 
minde bi'l-fi’ü (70a H) ve bi’l-kuvve zahiren ve bâtmen mû'essir olan 

ism-i Rahmân'm kuvvet û te'sûinde derecât olup kuvvetden fl'Üe, 
bâtmdan zâhire bi’l-’aks ve't-tard sirâyâtı i'tibâriyle ve her birinde 
kaviyyü't-te'sîr ve halîfü't-te'sîr olmağla derecât-ı lâ-yu'add ü lâ 

yuhsâ zuhür edip enbiyâ vû evliyâ ve sulehâ ve 'ubbâd ü fussâk, 
hisse-yâb olmuşlardır. Pes merd-i ’âlî-himmete lâzımdır ki zâhiren 
ve bâtmen, kuvveten ve fi'len, ism-i Rahmân'a şânma göre a'lâ-yı 
mazhariyyetle mazhar olmağla sa'y ede. Şâmna göre denüdiği bu 
zamanda nübüvvet mertebesini taleb câ'iz olmaz. Zîrâ bâb-ı teşri', 
mesdüddur.

üji Ij j! jfjUi oif Jl tjlj fiT >T
>î nlhâyet-i kelâm, ’.jlj 495 Âdem evlâdındansın, üli-ü babasına 

uymayan. x̂ f niceye dek zann edersin, ij y  sen alçak
lığı, şeref; ey ehl-i dünyâ olan halîfe-zâde-i nâ-halef, sen bu mezbe- 
le-keşlik hıdmetlnl niceye dek kendine şeref û şân kıyâs edesin. A- 
zacık 'aklını başına devşir. Düşün ki ne şekil pâdişâh-zâdesin ki

494^J:^,Î T
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baban mescûd-ı melâ'ik^®® ve ervah u rûh-ı revân-ı eflâk ve eşbâh 

olan Hazret-i Âdem, halîfetu'llâhdır. Sen İse külhâni-i mezbele-1 
dünyâ (65b T) olup, gâh çirk-âb-ı nefs ü hevâ ile ter-dâmen-1 şehe- 
vât ve gâh âteş-i hubb-ı dünyâ ile kâm-zen-1 cahîm-i hatarâtsın. 
Hayf ü sad'*®^ hayf, diriğ u sad diriğ ki melâ'ik ve ervâh, rûtbe-i 'â- 
liyyene gıbta ederler iken, (70b H) sen böyle girlftâr-ı berzah-ı hüs
ran olasın!

Der'tevbe-kfirî
Bu surh-ı şerif, *Ul l^- ile 'âmil olup, tedârük-i mâ-fâta 

hiss ü iğrâdır.

y  jjjf /  eğer karaladınsa sen, kendi 'ömrünün defte
rini, i4;]j ol nesnelerden tevbe eyle kİ günâhlardır,

mukaddemen sen işlemiş idtn; 'deki yâ, yâ-i hikâye-i hl-
tâbîdir, fiSjıi 1^1 ijjl j ı  \j.jı j  >  j  >  Jl* cemi'an hita
bında dâhil olan 'ubbâdm her birinin makâm û mertebesine göre 
tevbesi olup, beyt-i şerîfde maksüdün-bi'z-zikr olan avâm-ı mü'mi
nin tevbesidir ki anlara göre tevbe muhâlefetden muvâfakata rücü’- 
dur ve bu rücü’un gayeti *;( j  oU U ̂  fjJI j  Jui 
joi U a)i ,Uj ail J-ij j çfj U jjju v ^  Amma rücü' hâlinde zilleti terk 
iktizâ etmek, tâ'ibin, sultân ve katı hayâ®®^ olduğundandır. Pes 

hayâ, terk-i zillete bâ'isdir. Ammâ me'âsi-yi güzeştesine nâdim ol
mak insâmn cibilliyetidir ve zarardan müteneffir olur. Ve tevbe hi
ninde ise me'âsinin mazarratı kendiye âşikâr olmuşdur. Ve ammâ 
(66a T) ma'siyyete rücü’ etmemek üzre 'azim, 'inde'l-evliyâ tevbenrn 

(71a H) rüknü olmayıp, süfiyye bunu rükn ittihâz etmemişlerdir. O, 
'ahd ü misâk kabîlindendir. Ne ma'lüm ki senin kazâ vü kaderinde 

ol günâhı işlemek olmadığı ya eğer kazâ vü kaderinde var ise hem

496 melâ'ik: melâ'ike T

497 sad: sayd H

498 "...Allah'a tevbe ediniz...", Kur’ân, 24/31.

499 A ziz ve Celîl (olan Allâh) buyurdu: "...Ey müminler! Hep birden Allah'a 

tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.", Kur'ân, 24/31.

500 "Zilleti derhal terketmek, geçen şeye de pişmanlık duymak (gerekir). On

dan döndüğü için geri gelmeyecek şeye azmetmek (gereksizdir). Allah bundan sonra di

lediğini yapar."

501 hayâ: hebâ T
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fesh-i tevbe ve hem nakz-ı ’ahd İle mu'âkab olmak eyserdir. Ve â- 
dem, babası mesleğine sâUk olmalıdır^®^ kİ Hazret-1 Âdem Ult Lo

^  L-y M--I 503 buyurup, ’azm-i rücû'a ’ahd

û mîsâk zikr etmedi. Pes j-^l X  *jjı mantûkunca sûfiyye ha-
zerâtının tahkîkmda yûsr var ki ’adem-i rücû’a 'azm etmeyi rükn it
tihâz buyurmamışlar. Lâkin 'azm ile ’ahd û mîsâk besminde fark var 
denir ise nlzâ’-ı lalzfye çıkıp me'âl birleşir. ’Alâ-eyyl-hâl 
*1 -i ̂  ser-riştesl elde İken fursatı fevt etmeyip hısn-ı hasîn-i 
selâmete yetiş ve 4JI ^  v selsebîllnden sîr-âb-ı zülâl olup 

behişt-i ma’nevîye eriş.

eğer ’ömrûn geçdi ise. c— o ’ömr-I
güzeştenin kökü bu nefesdir. kökü suda olsun, ağla, •» v* 
köke tevbe suyu ver. (71b B ) Feyz-i âb-ı hayât-ı tevbe Üe ar-âb eyle. 
»İ-* u>î ^  nem. rûtûbetdir; bî-nem. rûtûbetsiz demekdir. Kuru- 
duysa taljin, mûsâmahadır. (66b T) Eğer kuruduysa. ya'nî eğer dı- 
raht-ı 'ömrün kuruduysa tevbe ile sîr-âb eyle. Kökü bu nefesdir, 3a- 
ne yeşerir ve m ^ve-i gûn-â-gün verir. Vakit senden fevt olduysa Al- 
lâh'dan bir şey fevt olmaz. Vakit geçti deyip de ma’âza'llâh ye'se 

mu’tâd olma. Fevât-ı vakt için nedamet, tevbede rükündür. Lâkin 
kat'-ı ümmîd ü recâ aslâ câ’lz değildir. Bâ-husüs ki elde ser-ınâye o- 
la. Bir nefes hayât büyük ser-mâyedir. Te’essüf-i fevâtla ser-mâyede 
ziyân etme.

ij jçrt'ömrünün köküne, ki vakt-i hâzırdır, oUoT âb-ı hayâtı 
ver, ki tevbedir, l; hattâ 'ömrünün ağacı ola, oU mîve-
dâr ve pür-berg ü®*^ bâr ola. Çünki tedârük-I mâ-fâta 'aczin olunca 

işin Allâh'a kalır. Ve bir iş ki Allâh-ı 'azîme^®^ kala, güzel yapar.

502 olmalıdır; olmalarıdır T

50^ "...Ey Rabbimiz! B iz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize 

acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.", Kur'ân, 7/23.

504 "...A lllh  sizin için kolaylık ister..." Kuran, 2/185.

505 "Günahından tevbe eden kişi günah işlememiş gibidir.", Keşfü'l-hafâ', I,

296 .

506 "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz.", Kur'ân, 39/53.

507 "Giden geri gelmez."

508 ü :-T
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'Ayn-ı minnetden ihsanlar eder kİ cezâ-yı 'İbâdet ana nlsbetle e- 
kall-i kailidir. Beylt^^°;

tûiUw İüa

L. 511

Sen hemân ez-dll û cân hemân^^^ dıraht-ı 'ömre âb-ı tevbe ver de 

aru meyve-dâr edici AUâh'dır.
jç y j jiji ̂  jjl 4^

cümle geçmiş me'âsî, jji o tevbe s e b e b i n d e n ^ ^  

olurlar, *;t)U y>j yıllanmış zehir ki pek mû'essirdir, j c i j j l  ol tev- 
benln sebebinden^l^ şekker gibi olur. Bir âdemin (72a H) bir hum- 
hâne şarâbı olsa, içine bir mtkdâr tuz komağla cümlesi hail ü helâl 
ve zülâl kesildiği gibi (67a T) a'mâl-i seyyI'e dahi milh-i tevbe ve i'ti- 
râfla 'ibâdet yerine geçmek, hakkm kereminden ba’îd değildir.

U J,v l»
Ijc-U— senin günâhlannı, i/ J v  ^^^mûbeddel eyleyeceğine tebşir 
etdi, >C enâb-ı Rabbû'l-'izzet, t-tâ bir dereceye dek ki
'ayn-ı tâ’at olalar^^^, js-u^T ol geçmiş ma'siyyetle ve^^® aJldv*.

mantûkunca Rahmânu'r-Rahîm olan AUâh. ’ayn-ı seyyi'eyi, 
'ayn-ı hasene etmekle düşmen-i racîmin zahnru kasm etmişdir. Be
lâya uğratdım, rahmetden ba'îd etdim, a’mâl-i seyyi'eye sevk ü idlâl 
etdim deyu müteselli iken, u*. *<lâ c.Utf ^  |.j) jL i  520 teşrifiyle me- 
'âsîleri 'afv ü mahvden sonra teşrîfât-ı gûn-â-gûn ihsan buyurması 
dosta düşmana karşı benî Âdeme ne keremdir. Kıyâs edip i'tlrâf eyle

509 azîme: - H

510 beyit: mısrâ' H, T

511 "Nice göz, muhalif olduğu pek çok şeye kavuşur. Sen ise kavuştuğun şeyin 

değerini bilmezsin."

512 hemân: cân H

513 sebebinden: sebebden H

514 sebebinden: sebebden H

5 1 5 , / T

516 T
517 olalar; ola T

518 ve: - T

5 1 9 " , Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir...", Kur'ân, 25/70.

520 "Bu durum devam ederken Adem, Rabbinden birtakım ilhamlar aldı ve der

hal tevbe etti..,", Kur'ân, 2/37.
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ve bunlan büdlkden sonra me'âsîde münhemek olup tevbeden İbâ 

etmek ne hızlandır, İnsâf çyle!
j J f i i  f t i  j l  i i j Ş  j l

Joî tevbe getirin, *o- U. j  Allâh, kâbilû't-tevbe'dir ve 1 sv- 
vâbu'r-Rahîm'dlr, y,\ anın emrini tutun, j\ O, r)*Ts?£'] e-
mîr'dir. Çünki 'ibâdete tevbe (72b H) He emr etdl ve kendisi Tewâ 

bu'r-Rahîm olduğunu beyân edip, buyurdu. Böyle
Rabb-ı Kerîm’in emrini tutun (67b T) ki ma’s ^ e t  hâlinde böyle ke
remler edince tâ'at mukabilinde ne ihsânlar etmez! Ve fevât-ı 
tâ'atdan endîşe etmen ki Hak Te'âlâ te^ej^ emr edip me’mû- 
riyyet hasebiyle cemî’-i 'ibâdâtdan ma'dûd etdiği için, hem ’afv-ı 
seyyi'âta, hem neyl-i hasenata tevbe Üe vusûl mûmkin 
olmuşdur.

tevbe matiyyesi, 'acâyib m at^edir, fe
leğe sıçrar, tU. Jli bir lahzada, c—* j  alçakdan feleğe sıçrar. Sâ'lr 
merâkib böyle değildir kİ zeminden bir lahzada âsumâna sıçraj^n, 
merkeb i tevbedir. Zîrâ zemîn ki süfBdir ve cây-ı me'âa vû menâhî- 
dir. Tevbe üe andan halâs olup ve ’ajm-ı tevbe me'mûrijryet hasebiy
le 'ibâdet ohnağla, âsumân-ı 'uhnye 'urûca vesile olup bir taş ile iki 
koz urmak tevbededir ki hem gûnâhdan kurtulursun, hem sevâba 

nâ’il olursun, hem zeminden halâs, hem âsumâna vusûl bir lahza
da hâsıl olur. Ammâ sıdk u hulûs cemî'-i âmâlde şartdır. Tevbe tev
be demekle tevbe olmaz. Belki beynel-havf ve'r-recâ berzah-ı ha r̂rete 
düşüp âh u enîn etmek lâzım. îşte ol zamân günâhlar değil dağlar 

dayanmaz.

ûîeüt (¥• jl »jJ Jl üJi
(73a H) ^^^çünki izhâr ede, cıçltyL^.jl nedâmetden nâşî âh
u enîn izhâr ede, 'arş titrer, jI günâh-kârlann (6 8a
T )  inlemesinden, müzniblerin âh u e n î n i n d e n ® 2 3  ’arş-ı Rahmân tit
rediği takdirde günâhlar dayanmak kâbil midiı? Hazân yapraklan 

gibi sapır sapır dökülür. Ammâ 'arş titretecek âh u enîn gerek.

521 "...Sonra (eski hallerine) dönmeleri için Allah onların tevbelerini kabul 

etti...", Kur'ân, 9/118.

522 ^  ; >jî j, H

523 enîninden: eninden H
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Bu surh-i şerif, girye vü zârînin^24 fezâ'ili bej>-ânindadir.

li-l *elj J liji ıj^ li»* kfjîi j  *t/
jjij j j*/ ağlamak ve sızlamak, c-l 4*U  ̂ jjJ büyük ser-mâyedir,

A l l â h ' m ^ 2 5  'âmm ü şâmil olan rahmeti, c-l 4<lj j  ̂  dahi zi
yâde asl-ı kavidir. ÇûnkI ’âlem-i suğrâ olan cihânda bârân-ı rah
met, deryâ-yı ezeliyyeden müstemedd olmağla asl-ı kaviye müstenid 
olmuşdur. Ve ’âlem-i kûbrâ-yı inşânda dahi gözyaşı ol bahr-ı rah- 
metden feyz-yâb olmağla ehl-i girye kâm-yâb olurlar. Gözyaşınm Al- 
lâh katmda 'azim kadri olduğu zahirdir. Rivâyetdir, evliyâ’u'llâhdan 

bir zât bir fezâda^^® bir gûrûh-ı melâ'ike-i kirâmı görmüş, gevher 
kapışırlar, birbirlerinden ziyâde kapmağa çalışırlar. Ba’de'l-ferâh o 

meleklerin birinden su âl eylemiş ki bu güne h'^âhişle yağmâ eyledi
ğiniz ne gevheridir? Haber vermişler ki şimdi senden evvel bir civan 

bu mahalde nedamet (73b H) ü mahabbetle memzûc ağladı. Anm 
gözü yaşı gevherleridir ki ’âlem-i 'ulvîde birbirimize yadigâr vermek 
için devşirirdik^27 2îrâ eşk-i çeşm, âsumânda 'azîm mu'teberdiF. 
Bâ-husüs nev-cevândan zuhur ede ki dahi ağrebdir dedikde, âyâ®28 

pirlerin (68b T) gözjraşına itibâr yok mudur deyu me'yûsâne hatırı
na gelip su'âl etdikde, yâ filân, AUâh pirleri ağlatmasın ve ağlatmaz, 
şeybden hayâ ederim, buyurduğu mesmü'un obnadı rm? Meğer gir- 
ye-i şâdî vü eşk-i âzâdî ola deyu cevâb vermiş ve Cenâb-ı Hakk'm 
ba'zı esrâr-ı ’inâyeti vardır ki gözyaşına mevküfdur. Ağlamaymca 
vusûl mümkin değildir. İllâ mâ-şâ'aHâh ve bu meşiyyet dahi 4)1 JUwlU

^ Uj 529 kabilinden olsa olur. Eğer ol esrara mahrem et
mek düese evvel ağlatıp sonra ’inâyet buyurması câ'izdir.

ûO jlİ>c ıjf U Oijfc l;
jjl l; bulut ağlamayınca, ^  jjü. ^çemen kande gelip izhâr-ı 
bahâr eder, edemez, jit xj^ u çocuk ağlamaymca, ûO y  vâllde 

südü kande cüş eder, etmez. Evvelâ çocuk doğup giryân olmadıkça 
henüz memede süt olmaz. Ba’zı nüshada jJiji yJ dahi mestürdur. 
Bu süretde İri fâ’ili JiJ» olur. Ağlamayan çocuğa meme vermez-

524 zârînin: zârm. T

525 Allâh'm; Allâhu te'âlâ ccnâbmın T

526 fezada: kazada H

527 devşirirdik; devşirdik T

528 âyâ: am m âT

529"A llâh  cal'ıil bir kişiyi velî edinmemiştir. Şayet edinseydi bilirdi."
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1er, meseline muvâfıkdır. Bakındık esrâr-ı Uâhlyyeye ki bulut ağla
mayınca çemen gülmüyor. (74a H) Ağlayan başka, gülen başka. Ve 
çocuk ağlamaymca süt^mip ve şâd-kâm olamıyor. Bu defa ağlayan 
güldü. Nlhâyetü'1-emr bir ağlamak, bir gülmek lâzım. Gâh 'ajm-ı vâ-
hidden, g â h  a'yân-ı m ü t e g â y l r e d e n ^ ^ O  zuhür ediyor.

l; 4? jüli Jit
(69a T) »jjjS;. jiV bir günlük ma'süm, jliIs yolu bülyor^^ ̂  
geh ağlıyor, a-j 1? yetişsin deyu, jsiıîi<iı şefkatli olan dâye. Iskât-ı 
izâfe vardır. Bir günlük çocuğun bu tarîki bUmesi ta'lîm-1 Uâhîdtr. 
Yohsa çocuğa kim öğretir. ’Aklı mı var ki istidlâl etsin. Ağlamak üzre 
mecbüruz. Ağlamak için yaradılmış bir tâ’ifeyiz. lîl u >  oUnfl 
Uji. ̂ 1  lil J Uj>r ûtf ̂ 1 532 Hâlbuki inşân ise hayr ü şer mesedde 

etmekden hâlî değildir. Pes cüzü' ve münü' olmak sıfat-ı dâ’imiyye- 
sidir. Ne keremdir ki sıfat-ı dâ’imiyye-i zarûrlyyeyl Cenâb-ı Hak pe- 
send buyura, ağlamak revâ mıdır?

•s j? sen bilmez misin ki tıf1-ı yek-rüze bilir de, Rab-
bü'l-erbâb olan Allâh, dâye-i mürebbî ma'nâsınadır, cem'idir. 
Pes izâfetle itîLl» *eİ4 Rabbü’l-erbâb ma'nâsına olur. j*i pT vermez, 
ji ^  ağlamayınca südü, râygân olarak vermez. Zîrâ

buyurdu. Du'âyı icâbete sebeb kıhp verâ-yı sebeb- 
den, 'inde's-sebeb icâbetini nümâyân (74b H) etmişdlr

^  l; jl* IjMî cuf 
tii? Cenâb-1 Allâh dedi, 1̂  3̂4 ağjasmlar^®, ku
lak tut, ijiji l; hattâ aka, ji?ı/ Jj»» Allâh'm fazl^^® (69b T) u 'i- 
rıâyeti südü aka, nesta’îzu-bl'llâh, ^  537  ̂^  gül
sünler, çok ağlasınlar bujrurdu. Ekser-i ehl-i tefsir, kalîle, 'adîm

530 mütegâyireden: mütekâdîrden T

531 biliyor: bilebilir T

532 krş. ".U ji. j^ l  w  lilj .UjjT jJJI ^  l»l .UjJ* jLJVI 5I Gerçekten insan, 

pek hırslı (ve  sabırsız) yaratılmıştır. Kendine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat e- 

der. Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir.", Kur'ân, 70/19-21.

533 "...Bana dua edin, kabul edeyim...", Kur'ân, 40/60.

534kjş. " ı_ ^  : Çok ağlasınlar.", Kur’ân, 9/82.

535 ağlasınlar: ağlayın H, T

536 fazi; fazlı T

537 "A z  gülsünler, çok ağlasınlar...", Kur'ân, 9/82.
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ma’nâsını verip: "gülmeyiniz", çok ağlayın demekdir, deylp®^®, bu 
âyet küffâr hakkındadır demişler. Ammâ ba'zılan®^® mû'mlnîne de 
şâmildir demiş. Sûfiyye ise küfTân, ehl-i tevhîd Üe te’vîl edip, roefhû- 
m-ı âyet, ehl-i tevhide göre fûtûru terk ve himmeti^® isühdâm ma'- 
nâsınadır demişler. Ehl-i tevhide küffâr dedikleri J ' 

su'âline jUUI ^ 2  cevâbmı verenler İçinde. Ve bun
lara göre dıhkı mûstelzim olan bastı terk ve giryeyi müştekim olan 

kabzı istihdam, mısrâ'-ı sânîde jtfi/J-ı» ^  ijoı l? kEUînesiyle fü- 
yûz-ı ilâhiyye, kavâbüe müştak olduğundandır. 543 emsâli
mukâbelât ki Üâhiyyâtda bî-pâyândır. Tafsili mûcib-i hayret oîmağ- 
la bu mıkdâr üe iktifâ olundu. ve füyûzât^®-ı llâhiyye-i
gayr-i mütenâhiyye olmağla her himmetden bir nev'-i feyz, zuhûra 
mukarrerdir.

c—j! »Oİ ıiljU Û5< >1
(75a H) >  >T her ağlamanm âhiri, kxi. akıbet bir handedir, 
Cıjj >î ’âkıbet-bîn olan merd, c—-l bir mübârek kuldur,
Cenâb-ı Hak am sever ve cemî'-i 'ukalâ makbul tutar. Zîrâ, mısrâ’: 

Kâr-t evvelde kişi 'ökıbet-endîş gerek 
ağlamak, gülmeği mûstelzim olduğunu fikr edip, dünyâda oldukça 

ağlamağa^® meşgul oian ’abd-i mübârek ebedü'î-âbâd haîîdân ol
maz mı? (70a T)

iji oljj dUl j* ijı t>- J  >
oijü >  her kande ki akarsu ola. ol mahalde yeşillik olur,
olju dLıl üjJ’ her gözde ki akıcı gözyaşı ola, gözyaşıdır. jlju akıcı 
ma’nâsma sıfat-ı müşebbehûn-bi'l-fi'l sîgasmda^^ ism-i fâ'ildir, 
iji ’ayn-ı rahmet olur. Akarsu sebze-zân mûstelzim olduğu gibi, 
gözyaşı dahi rahmet-i ilâhiyyeyi câzibdir. Elvândan yeşil, hayât sı-

538 deyip. deyuT

539 bazıları: bazılar T

540 himmeti: himmet T

541 "Vuslata yaklaşmanın sebebi nedir?"

542 "Sâlikin, hakiki küfürle itham edilmesi,"

543 "...(A llâh ) onları sever, onlar da O ’nu severler...". Kur an, 5/54.

544 "Anlayan anlar."

545 füyûzât: füyûz H

546 ağlamağa: ağlama H

547 sığasında; sığasmdan T
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fatı olmağla âb-ı revândan bahâr-ı sebz peydâ olması gibi, eşk-i re
vandan dahi hayât-ı cân h â s ı l 5 4 8  olur ve »M »X  

ma'nânın ’aks-l nakîzidir. Öyle olunca tahsîl-I hayât-ı kalbe sâ'î o- 
lanlara, icrâ-3a rûsûm-i giıye vâcib görünür.

jvu v’s'jiO/ÇtAlf nâlân olan dolap gibi ol, j  y @ö?ü yaşh^®®,
vasf-ı terlâbîdlr, j ü (75b H) hattâ kİ câmnm sahnından. ^

^  -tu yeşillik bitsin. Hazret-i Hızır’a, Hızır tesmiye olunduğu, 
kudretden müştâkdır. Basdığı yerler yeşerdiği için hattâ Hızr'a^®^, 
sebz-pey®52 derler. Ve levn-i ahdann hayâta münâsebeti bundan 

dahi nümâyân olur. Ez-cümle ju>< da pek âşikâr
dır. Gelelim mâ-nahnû-fîhlmize®®^, dolab-ı nâlân gibi ağlamağla 

Hızr-ı hayâta el erer mi? Li-mûnşi'ihi (70b T)
Ağlarım eşkime hem-röm değUdir bilirim
O hümâ, dâne-hor-ı dâm değildir Mirim 

Ağlamağla matlûb ele girse cihâm gark-âbe vermek mûmkindir. Am- 
mâ iş, ’inâyet-i ezelryyededir dQru cebriyâne su'âl-i mukaddere cevâb 
olarak;

Der-beyân-ı kesb ü mücâhede
Bu surh-ı şerîf, k e ^  û mücâhedenin şerefini bqrân eder.

JÎ i»! J»* >>* 1/ '1—̂
i j ^  kesb etmeyi, ekin ekmek gibi bil, j*e ey 'amca; ’amû
ta’bM, şâyi’dir, t ekmeyince, y  jî Ji* îrâd senin olmaz. Der- 
anbâr olan mahsûl senin olmaz. Her ne ekersen anı biçersin. Hal
kın ektiği ekinden sana fâ'ide olmaz. Bundan akdem jt/j L- 
û-ç ıji-mısrâ'ım şerhde, sübhân’allâh, ağlayan başka, gülen başka, 
denilmiş idi. Başka olmayıp (76a H) şey'-i vâhid olmalanm iktizâ 
eder. Zîrâ başka olsalar, birinin ağlamasından ol birinin gülmesi ik
tizâ etmez idi. Lâkin nükte-i hafîyye vardır. Sırf himmet olmak için

548 hâsıl: hâsıla T

549 "Çok gülmek kalbi öldürür.'^ Keşfü'l-hafâ', II, 106; T

550 yaş],; yaşhk T

55İH ızr'a : Hızr K

552se5j.pey. sebze-pey H

553krş."ı^^  .lAf ui'j'til : ...Yeryüzünü ölümünün ardından (O ) canlandırı

yor...", Kur'ân, 30/İ.9.

554 fîhii'-nize: fîh T
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işaret olundu.

jüjJ-. lifts" *ç-i ol nesneyi kİ ekersin, biçersin, c—? jT jî ol, şenindir; 
c—; jî şenindir, cx_i« jl benimdir, ma'nâsmadrr, *;jj yohsa, ya'nî gay
rın ekdiğini biçmek hevesinde olursan, bu zulüm, T) ji 
w—jj xi>- senin üzerine tahakkuk eder ve etdi, bil. Mâdâmki halkm 
ekdiğine göz dikersin, senin ekdiğine dahi gayrisi göz diker. Yine >.

meseli yerini bulur. Zîrâ zulüm tohumunu ekdin, zu- 
lüm^se biçersin. Eğer 'adalet tohumunu eksen, 'adalet biçerdin.

j** Jİ ̂  J iSj  ̂ ^
hiç ola mı ki buğday ekesin de, arpa vere, ^iîjni

^  öyle bir at gördün mü ki, j*i ^  eşek yavrusu vere. Netice mu- 
kaddemâta muhâlif düşmek ma'kül olur mu? l>. îji JUî< ^
•ji 557 Dîvâmnda kimsenin ser-mâyesi kimseye geç-
mez^SS. Allâhu Te'âlâ Hazretleri zulümden münezzehdlr. Ammâ 

hukük-ı ’ibâda karşı sevabından vermek, amn günâhmdan almak 

’adâlet-i mahzdır. Bunda cevr ü zulüm yok. Bey' ü şirâya müşâbih 
bir şeydir (76b H). Eğer ol dîvâmnda ser-mâyem fîrâvân olsun der 
isen, bu 'âlemde a’mâl-i sâlihayı çok işle ve aslah-ı a'mâl, vakt ü 
hâle göre nedir^^^, am bilmeye çahş. Hevâ-yı nefse uyma ki ol seni 
tahsîl-i 'ilm ü ’irfândan alıkor.

JS\ ıtUi ıfl ey mübârek ol kimse ki, xS^ mücâhede-i nefs eder, ji 
üM beden üzre, jalj j zecr ü ’adl eder. Ya beden üzre (71b T) 
hem zecr ü hem 'adi nice olur denirse, cevâb verilir ki ’adl, zecrin 
aymdır. Zîrâ beden, nefsin hisân olmağla, bedene zecr edip harâb 

etmekle nefse, zafer mümkin olur. Hisâr-ı bedeni sâhibine teslim ile 

na'îm-i ebedîye erişdirmekdir. Bu 'acîbdir ki nefse mücâhede edecek 

yine nefisdir. Ammâ üzerine cihâd farz olan nefis, şehevâtî ve cihâd 
eden nefs-i nâtıka-i insanidir. îşte ey derviş, sen böyle böyle ezdâdm 

arasmda zâtsın ki cemî'-i a'zâ vü cevânh ve ahlâk ve terkîbât û 'a-

555 "Eken biçer (ne ekersen onu biçersin).", Keşfü'1-haıâ', II, 251.

556 zulüm; . 7

557 "Kim  zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işle

mişse onu görür.", Kur'ân, 99/7-8.

558 geçmez: çekmez T

559 nedir; - T
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nâsuın birbirini kırmağa tâllbdlr. Şer’an ve 'aklen iklîm-i vücûdun
da bir büyük ceng kurulmuş ki gözler görüp kulaklar işitmemiş. Bu 
harâb u darâbm arasmda sen mücâhededen hâlî mİ duracaksm? 

Durarnazsm. Hemân mücâhede-i zarüriyyeyi (77a H) koyup mücâ- 
hede-i Üıtiyâriyyeye düşmekden eşlem tarik yokdur. Eğer dersen ki 
ne bu şür u gavgâ arasmda mütevekkilen-'ala'llâh dururum, yok 
durma, sa'ym tevekküle ziyâm yokdur.

jf eğer, jfy  tevekkül edersen, içinde tevekkül eyle,
^  cjiS ekin ek, ^  m andan sonra Allâh'a mütevekkil ol.
Zîrâ, mısrâ':

medlûlunca cehd, esbabı Isbâtdır, müsebbibi inkâr değildir. Tevek
kül, müsebbibi Isbâtdır, esbâbı inkâr değildir. Lâkin lede'l-esbâb te- 
vakkufda birkaç meslek var. Biri müsebbibi inkârdır ki küfr-i mahz- 
dır. Biri fi'ili, (72a T) müsebbebe isnâddır. ’İnde'l-esbâb bu, ’ulemâ-yı 
mütekeUimîn tarîkidir. Biri iî'ili, müsebbebe isnâddır. Mâ-verâ-yı es- 
bâbdan işte bu muhakkıklar yoludur ki lede'l-müsebbeb tarîk-ı 
meşru’ u muhakkak üzre tevakkufdur. Tevekkül ise ancak bu hâli 
tahsilin mukaddimesidir. Bu ise tevekkülden bâlâ bir tevekküldür.

cehd eyle, kâdir oldukça, l/ jl ey büyük kardeş, ji
yji j  isfii i<> enbiyâ vü evliyânm tankında. Fehm-i sâ'ibe mestür 
değildir ki irâde bahsinde mütekellimin, bî-hadd ü^®^ bî-pâyân ta- 
’ammuklar edip, Cebriyye, bi'l-küllij^^e nefy-i irâdeye zâhib ve Ka- 
deriyye vü Mu'tezile, isbât-ı irâdede tarik-ı Hak'dan mücânib olup, 
Mâtundiyye, irâde-i cüz'iyyeyi (77b H) vech-i ma'lüm üzre takrir ve 

Eş'âriyye mezhebine cebr-i mutavassıt ta'bîr olunmuşdur. Ammâ 

süfiyye heızerâtınm bu bahisde hulâsa-i kelâmlan odur ki, irâde-i 
cüz'iyye-i Mâtürîdiyye takriri üzre sâbit olup tilke'l-irâdeyi ’abd, 
umûr-ı uhreviyyede sarf etmekle ve umür-ı dünyeviyyede terk-i a'- 
mâl-i irâde edip, mütevekkil-ala'llâh olmağla mükellefdir. Zîrâ terk 
dahi bi-ma'ni'l-imsâk efâl-i irâdiyyeden olmağla gerek 'amel-bi'l-lrâ- 
de ve gerek terkü'l-amel-bi'l-irâde, İrâdeye mebnîdir. Ve umür-ı uh
reviyyede amel-bi'l-irâde ile me'mûr olduğuna, el-âyet viil—

560 "Dertli iken gayret de haktır, ilâç da."

561 ü :-T
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^  u emsali âyât ve ba'zı ehâdîs ile Istidlâl buyurup ve umûr-ı 
dünyeviyyede (72b T) a'mâl-i irâdeyi terk ve tevekkül-i tâmm Üe me'- 
mûr olduğuna ^ i j  îjLJÎ  ıjU»ı ye ;juJi j uîjj juLj d
jjiıU ve^^u-AÜlJlîUf JuLS-

ı^*î>’î>^iv>>ijtı>»j^®® emsali âyât ve ba'zı ehâdîs-i şerife üe 
isbât buyururlar. Hattâ îbnl 'Atâ'ullâh el-Ûsküdâr anı Fûsûsû'l- 
hikem'de buyururlar ^U»;l JJj j  ^  Ui Jjl+ifl

 ̂ ve umûr-ı dûnyeviyyeden murâd her bir şeydir ki anda 
sevâb olmayıp mücerred cism û cismântyyete ta’alluk eyleye. Pes 
Jı̂ ı ojîJ OjU j ı> (78a H) ve anın emsâli a'mâl-i niyyet-i sâli- 
ha®^^ İle olursa umûr-ı uhreviyyeden ve niyyet-1 fâside ile olursa 

umûr-ı dünyeviyyedendir. Bu takdirce a'mâl-i mezküre emsâlinde 
niyyet-i sâliha üe 'amel, vâcib^^^ yg tevekkül, mendûb ve gayr-i 
lâzımdır Ve niyyet-i fâsideyi terk, vâcib ve tevekkül, lâzımdır. Zîrâ 

'A*' ıKyâ <iu f*jM j  âyet-i kerîmesinde mûşâvere vü 'az
min tamâmından sonra ta’kîb buyurulan tevekkül, zafer ve ’adem-i 
zafer husûsunda olup nefis, fi'ilde lâzım ve dâhü olmadığma işâret 
vardır. Ve 'adem-1 lûzûm, 'adem-i istihbâbı mûcib oknayıp, tevekkü-

562 "Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.". Kuran,

53/39.

563 "Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et...", Kur'ân, 20/132.

564 "...Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel so

nuç talcvâ iledir.", Kur'ân, 20-132.

565 "Allâhu teâlanın buyurduğu gibi,"

566 "N ice canlı var ki rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık veren 

Allah'tır.", Kur'ân, 29/60.

567 "O'nu (Allah 'ı) teşbih ederim. (O'nun) buyurduğu gibi."

568 krş. " l»İ4 *:>• •>’Vl .jljî l ĵJI yj\j ...Her kim dünya nimeti

ni isterse, kendisine ondan veririz; kim de ahiret sevabını isterse, ona da bundan veri

r iz ,." , Kur'ân, 3/145.

569 "Sana tevdi edilen şeyde içtihadda bulunman ve senden talep edilende de ku

sur yapman, senin basiretinin sönmesine işarettir."

570 "A ile  efradmm geçimi için hırs ve ticarct (meşrudur)."

5^1 sâliha; hâlise T

572 vâcib: vicibdir T

573 hakkmda onlara danış. Kararmı verdiğin zaman da artık Allah'a daya

nıp güven...", Kur'ân, 3/159.
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le mukârln olan a'mâl-i sâliha etemm û ekmel olmasına ziyân ver
mez. Ve ’ulemâ-yı muhakkıkm nzkı İkiye taksim buyurup, nzk-ı sû- 
rî, me'kûlât ü meşrûbât ve enwşl olduğu gibi, nzk-ı ma'nevî dahi 'u- 
lûm-ı ma'ârif-i ilâhiyyedir, buyurduklarmda bu ma'nâ zâhirdlr ki 
nzk-ı sûrîye Cenâb-ı Perverdlgâr kefil olup, hırs u talebden nehy ol
muş Üten, nzk-ı ma’nevî ki (73a T) ’ulûm û ma'ârif-i uhrevlyyedir, 
talebinde emr ü te’kîd bu3mrulup, hadîs-i şertfde V j  UU»' 5 74 

vârld olmuşdur. îşte cehd û irâdeye mahall-İ sarf, bu makâmdır. Pes 

enbtyâ vü evliyâ ne yolda cehd buyurduleırsa sen dahi o®^® yolda 

cehd eyle. Görmez misin, (78b H) evli}^ vû enbiyâ ne kadar cehd ü 
mûcâhede buyurdular? Eğer mûcâhede bir 'abes nesne olaydı, anı 
bilmezler mi idi? Hâşâ, sûnune hâşâ! Hem kendileri çalışıp hem nâsı 
hiss û iğrâ etmeleri 'an-cehl midir?

^  men kâfir olmuş olayım: kasemdir, ^  c -»/  jVtj /  eğer bir 

kimse zarar ederse, j  jUl o jiîmân ü tâ'at yolunda, bir
nefes, zarar görürse ben kâfir olmuş olayım. Ammâ zarar görmez. 
Belki U hayr u şer her ne işler, zayi’ olmaz.
Ez-cümle hayrât û hasenâtdan miskâl zerresi telef olmayacağı, 
mansûsun-’aleyhdir ve bu "kâfirim ben" kasemi, ta'lîku'l-muhâl 
bi’l-muhâl san'atına karîbdir. Zîrâ şart, bi-'eyyi-hâl mevkûddur.

. îmân û tâ'at yolunda kimsenin zerre mikdân 'ameli 
zayi' olmaz. S râ  ’iUet-i tâmme, ma'lûlûnden tehâlûf etmez. Belki ’il- 
let-i nakısa bile ekseriyyâ ma'lûlûnden tehâlûf etmediği rûşendlr. 
Görmez misin?

jj Jile (>'• tyj c»»* ji
(73b T) JL- çakmak taşını çakmağa urasın da, c—»i ̂ -î âteş
sıçramaya, jLil,; bu olmaz, jj eğer olsa dahi. nâdirdir 
(79a H) ve jjUI kaziyyesi meşhûrdur. Elbette esbâb-ı sûriy- 
yejrl i'mâl. ism-i mefül olan mûsebbebin zuhuruna dâlldır. Bunun 

gibi esbâb-ı ma'neviyye ki şerâyi'-i Üâhiyyede mukarrer olan a'mâl û

574 "Çin'de bile olsa, ilmi isteyiniz...", Keşfü'l-hafâ', I, 138.

575 o; ol T

576 "...Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir...", 

Kur'ân, 2/286.

577 "Şarta gelince, (o da) onun gibidir."

578 "Ender bulunan, yok gibidir."
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akvâl ve ahvâldir. Elbette neticesini l'tâ edip talibi felâha ulaştırır.

Der-beyân-ı fin kİ cûyende, yfibende-est
Arayan Mevlâsını^^® bulur, kaziyyesini beyândadır.

jlj» X* »i jli: c«»j jj Mjf **" ı>
tS nefsû'l-emr kim dakk eder, s i j  döğmek ve kakmak ma’- 

nâsına®®®: . bâ-yı muvahhide ile muzâri'dir, kakar ma'nâsma, 
jlü jj bu rahmet nisâr edici kapıja, «f ki bulmaya. ıiiut 
bulmak j,ı, bulur, bulmaz. Lâkin *S lafzı^®!,, ’Arabîde olan 

men-i şartiyye-i câzime ma'nâsma olmağla. bulmaya deyu şerh o- 
lundu. ji icabet^2 husûsunda, j\  ̂ju. yüz bin. Ya'nî bu rahmet 
kapısmı kimdir ki sıdk-ı tâmm ile dakk eyleye de mukâbilinde sad 

hezâr icâbet buknaya. Hâşâ! Belki oU* ̂  .U* masdû-
kunca ’add ü hasrdan birûn 'inâyet ü ihsân görmesi mûbeıhendir.

buyurulmadı mı? Kusürun var ise sıdk u hulûsun- 
dadır. Yohsa AUâh kapısı herkese açıkdır. (74a T)

ı><“ j» çûnki ma'nâ kapışım çalasın, sana açaılar,
'deki zamîr-i munfasıl olan o , mef ûldür, demek olur. ü  OjSJ 
tefekkür kapısı kanadını çal ki, jtrf (79b H) seni şeh-bâz et
sinler. Pes bâbu'llâh cümleye meflüh olup, hîç bir sâ'Ü mahrûm ol
maz. Ma nâ kapışım çalarsan tefekkür kanadıyla uç ki şâh-bâz ola-

sm. Ya'nî jjU Jü  585 masdüku ile ’âmil olup hazâ'in-i 
gayr-i mütenâhiye-i ilâhiyeden her ni’meti, hazînesinden ve her ha
zîneye, kapısmdan dâhil olunup, meselâ ma'nâya, fikret yolundan 

vusül-ı takdir etmişdir. Sen dahi hudûd-ı ilâhiyyeyi tecâvüz etmejip 

a'mâl-i müfekkire Üe ma'nâyı ve a'mâl-i sâml'a ile mesmû'âtı ve a'-

579 Mevlâsını: Mevlâsın H

580 ma’nâsma: - H

581 lafzı: -T 

icabet: . H, T

583)^rş. " .U ; ^  lieLkj jJJIj : ...Allah dilediğine kat kat fazlasını verir...", 

Kur'ân, 2/261;**yU». aUIj : ...Allâh dilediğine hesapsız rızık verir.",

Kur'ân, 2/212.

584 "...Bana dua edin, kabul edeyim...", Kur'ân, 40/60.

585 ijj-ş. " .1̂ * ^  j f  ̂  : ...Her şey için bir sebep (bir vasıta ve 

yol) vardır. O da bir yol tutup gitti.", Kur'ân, 18/84-85.
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mâl-i basıra Üe mer'lyyâtı İdrâke sa'y edip cidd û Ihtlmâm edersen, 
mahrûm olmayaca|m bedîhîdlr.

Utf- ^  >Jİ> ̂
çünki taleb eyledin  ̂jü»  cehd û ihtlmâm ile, >: ĵ î nazar-ı 

rahmet-1 ilâhî zuhûr eder. Her ne kadar etmediyse dahi®®® elbette 
eder. Ot j<(- cidd, hatâ etmez >  juT haberde böyle vâki’ oldu ki 
glj^ j  (>• j V  j lîs**yAl» !>. üjç şartdır. (74b T) Fi'i-i
mâzî sığasıyla gelip >• Jtî ki cezâ-yı şartdır. Muzâri' sîgastyla gel- 
mekde nükte her ne kadar zâhirde vûcûd bulmadıysa dahi vû- 
cûd^®® bulacağı mukarrerdir demek olur. Zîrâ siyâk-ı ’ibâre, cezâ 
dahi şart gibi mââ sigas^ l̂a (80a H) gelmek idi. ' de oldu
ğu gibi. Ammâ 'ibâre-i mezkûrenin dahi ma'nâsı böyle olduğunu 
Hazret-i Pir Efendimiz zımnen takrir buyurmuşlar. Pes ba’zı makâ- 
sıdm, Cidde mukârin olmuş iken zuhûr etmediği, bu kâ'ldeyi nâkız 
olmaz. Zîrâ vaktine imâle olmuş ola, jrahud dahi a'lâsıyla mûcâzât 
oluna yahud âhiretde mûstefid^®® oluna, JS rf' J*
değildir.

.x<t, Uijff lJU jljf /
jl/ j? ister te'ennî ile olsun, âj, 4JUiU-ı /  ister 'acele ile olsun, 
tjiijif cJU tâlib olan kimse, 'âkıbetü'l-emr, ij, »X(İ4 matlûbunu bu
lucudur. Hîç bunda şübhe yokdur ki, beyit:

Kimde kim 'aşkm nişânı vardurur 
'Âktbet ma'şüka anı irgûrûr

i>ç Çünki oturasın, ^  ^  ji bir kimsenin mahallesi ba
şında, yolu üstünde, 'akıbet görürsün^^^, ur-f j j j  j-" sen
o kimsenin j^zünü. Zîrâ yolu üstünde oturdukça matlûb (75a T) o 
yoldadır. Bir gün görmez isen elbette bir gün görürsün. Pes sırât-ı

586daj,j- _7
587 Keşfü'l-hafâ', II, 243; krş." jt-j tgi ^  : Bir şeyi isteyen, bulur.", Ehâ- 

dîs-i Mesnevi, s. 78; " glj y  j  ^  : Kapıyı çalan ve (bunda) ısrar eden, girer.", 

Ehâdîs-i Mesnevi, s, 29.

588vücûd: - T

589 "Kim  (kapıyı) çalarsa, girer."

590 Yahud âhiretde müstefîd : - T

591 Her halükârda tasavvur edilmiş küllî bir mahrumiyet vardır."

592 görürsün; göresin T
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müstakim üzre durup sa'y u İkdama fûtûr vermemelidir.

j jjj jûjÇ
j jjç (80b H) çûnki bir kuyudan, koparasm, ya'nî kazasm, 

Jiijjj^her gün toprağı, ^jjXlc.^u 'âkıbet erişirsin, mâ'-i ta- 
hûra. İşte kuyuyu kazar gibi dâ'imâ hâk-i bedeni râh-ı candan tat- 
hîr ederek, 'akıbet mâ'-i ma’nâya erişmek mukarrerdir. Zîrâ âb, top
rağın altmda olduğu gibi, cân dahi bedenin içindedir. B ^ t:

j j l  iS i ■ I*.y
593

buyurulduğu gibi ser-çeşme-i âb-ı hayât olan cân kuyusunu, dâ'i
mâ toprağ Üe doldurmağa çalışırız. Eğer toprağmı atmağa çalışsak 
elbette ol mâ'-i tahûra vusûl, mukarrerdir. Endek endek kuyûdât-ı 
beşeriyyeyi terk etmeye sa'y edip ve Cenâb-ı Hak'dan tevfîk niyaz 
olunsa husûl müyesserdir.

lir- •‘i ' UiTt OU u t/  İJÇ j ı ^ ,

cjS Hazret-i Resûl-i Ekrem hadîs-i şerîfde buyurdu ki, 
jj j  j>f çünki bir kapıyı çalasın. Nakl-bi'l-ma'nâ tarîkıyladır®^. 
jj jij cJUÂhiru'l-emr o kapıdan, Jti bir baş zâhir olur. 

► û5»aiiv»<i*Uiü' (75b T) medlûlunca ilhâh, mûcib-i felâhdır. 
Bu fakirin ma'Iûmudur ki hadîs-i nebevi nakli, emr-i 'azimdir. Ya zi- 
yâde-i elfâz, yahud nakz-ı (81a H) elfâz, yahud takdim û te'hîr olu
nup, yahud hadîsin sıhhatinde hatâ olursa, iftirâ ’ale'r-Resûl, 
inda'Uâh büyük ma'siyyetdir. Ammâ bir hadîs-i şerîf ki Hazret-i Pır 

Efendimiz yahud Şeyh Muhyiddm 'Arabi naki buyuralar,
benim i'tikâdımda bu ihtimâlâtın cümlesinden ba'îddir. Zîrâ anlar 
ashâb-ı keşfin muktedâsı ve erbâb-ı hadîsin mâ-bihi'l-i'tinâsıdır. 
Nice olmayalar ki Hazret-i Pir Efendimizin peder-i 'âlî-kadrleri, 
Sultânü'l-'ulemâ Hazretleri, yalnız esrâr-ı hadîsden olarak otuz 
bin hadîs-i şerife mahrem oldukları menkûldür. Ve Şeyh Sadrüd- 
din-i Konevi ki Hazret-i Pir Efendimizle dâ'imâ musâhib idiler. 
Katbüddîn-i Râzi ki sâhlb-i metâli'dir ve üstâdı^®^ Seyyid Şerif-i

593 "Hızır'ın âb-ı hayâtı bulduğu çeşme senin yolundadır, lâkin (onu yığıntılar

la) doldurmuşsun.", krş. Lemeât, s. 85.

594 tarîkıyladır: tarîkidir T

595 "Allah duada ısrar edenleri sever.", Sahîh-i Buhârî Muhtasarı, IV, 137.

596lbn-i: - T

597 üstadı; üstâd H
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Cûrcdnrdir, ben 'llm-i hadîsi Sadrûddîn-i Konevî gibi zâtdan ahz 
eyledim deyu ÜlÜıâr etdiğl, tevârihde mestûrdur. Hulâsa-1 keiâm bir 
hadîs-i şerifi Hazret-i ^  Efendimiz naki bujrurdukdan sonra, be
nim ol hadîs-1 şerîfde mln-cihetl's-sıhhat şübhem kalmaz. Şûbhesi 
olan, nakilden Ictinâb edip anlardan akvâ râvî bulursa andan riva
yet etsin, yahud ’Üm-i hadîsin silsilesini kat' etsin. Gelelim ser-riş- 
te-i kelâma®^®:

(81b H) ü ji talebe ur, c-ı jj >>  Uj dâ’lmâ sen İki elini, zîrâ, 
(76a T) .ijji^tarîk-ıHakk'dataleb. o-f güzel delildir.
Beyit599;

Ij j!*j L«< Js-

ma’nâsmca tâlib-i Hak olan ’âşık-ı sâdık elbetde bî-behre kalmaz ve 
anı reh-nümâ-yı şevk, menzü-i maksûda erişdirip beyâbân-ı dalâle
te salmaz. Peydâ-yı nâ-peydâ-yı talebde serseri gezenlere, Hızr-ı hi
dâyet yetişmek mukarrerdir ve tefakkud-ı reh-nümâ edenlere, ism-i 
Hâdî meded-res olmasıyla mûbeşşerdir.

^  jjt ^  iiM ^  jcjL J
J  gâh nutk sebebiyle. iS j gâh sükût tankıyla, jlk ̂  j 

bûy kerden, kohulamak. jŞ tut, hâsıl ma’nâsma®® .̂ ve gâh 
istişmâm ile, ̂  her tarafdan, sultân-ı maksûdun râyüıasım 
ki nefehât-ı ilâhiyyedir. Ya’nî ey tâlib-i sâdık, hemân durmayıp, gâh 
cânib-i ’ibâre ve gâh mavkıf-ı işâreden istişmâm-ı revâyıh-ı ledün- 
n ^ e  eylemeye say eyle. Beyit:

medlûlunca bir gün mevâni’. mûrtefi' olup bâb-ı 'inayet nümâyân 
olup açüır ve pest ü bülend, taıîk-ı âsân olup yollar seçilir. Ol za
man görürsün ki. rmsrâ':

598 kelâma: kelâm T

599 beyit: - H

600 "Rehbersiz sel kendini menzile ulaştırır. Her başta bulunan rehberin şevki 

(ise) işe yaramaz. (Yalnız başına hareket eden, menzile varamaz.)" \ H

601 ma'nâsma: manâ H

602 "Bu isteklilik mübarek bir cünbüştür. Bu istek, Hak yolundaki engeli orta

dan kaldırmaktır."
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603

(82a H) beşareti, revendegân-ı bî-ârâma mahsûsdur. Mısrâ':
604

tefâvütü, tathîr-1 hâk-âlûdegân-ı râh-ı merâma mansûsdur.

(76b T) ûM agâh ol. lalz-ı tenbîh ü tahzîrdlr, sakın, i>.urnıa, jl 
melûllûkden nâşî, »1 soğuk âhı, urma. Ya'nî melâlete düşüp u- 
sanma ve vxısûl-ı matlûba sebeb yokdur sarana, ijj jjj 
derd İste, derd iste, yine derd iste, yine derd iste. Derde dermân İster 
isen, derde düş. Yine derddlr 'âşıkın dermâm, bü. Beylt®° :̂

c—» *;/ j c—J iji kf I 606

Tiz usanmak bü'l-hevesler kândır 

Aşk bâzânysa derd bûzându^^

ijj
Jjl İJ6) v' «i-jS-i ^

Bu sevdaya düşenlere, fütur haramdır. Ehl-i 'aşka göre harâb-ı 
gam-ı dll-dâr olmak safâsı tamâmdır. 'Âşık gerekdir kİ mehâlikden 
havf etmeye ve cânib-1 maksûdu koyup semt-i gürize gitmeye, yolun 
ilerisi meftûhdur ve nihayet menzil-i cennet-i ’irfân demekle mev- 
süm u meşrûhdur. Lâkm evvel-emirden, terk-i ser ü sâmân ve sa'y-i 
himmet-i flrâvân gerekdir.

c«ıJîf xi oî «yjı-» Jjl jjlf l-j
(82b H) df jjiS' u. jlçok iş vardır ki, Jjl IbtIdâ güç oldu,
jLi.ıUS:,(Oİji A» andan sonra açıldı, şiddet ü su'ûbet geç-
di. Pes âteş-i 'aşkm cân-sûz olduğunu görüp aldanma ki JjVi 
uaiijt: 609 (ju- demişler. Kişi, ’âkıbet-bîn olmak lâzımdır. Zîrâ çok iş

603 "Sjj ehli sabahleyin tesbîh ve temhîd eder."

604 "Toz, kalkınca görülür."

605 beyit: - H

606 "Kim  aşık oldu da yar, onun haline nazar etmedi? Ey efendi, tabip var.sa da 

dert yoktur." xt ; - T

60'̂  bü'l-hevesler: bü'l-hevesierin  H, ebü'l-h eveslerin

608 "Nerede bir dert varsa ilâç oraya gider: nerede eğim varsa su oraya akar.", 

Mesnevi-i M anevî, II, 255.
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vardır ki neızra-i ûlâda gâyet güç görünür. Aıııtnâ tariki üzre şûrû' 
olduğu gibi suhûletle hâsıl olur. Cânib-i talebi bırağıp andan a'lâ 
bir meslek mi dutsan gerekdiı? Yok eğer fütûr u melâlet (77a T) üzre 
olurum dersen, o iş âkiller kân değildir. ’Alâmet-i îmân, bir nefes 
sa'ydan hâli olmamakdır.

bu yolda, jîI> ^  j  j.\j t/*yon ve tırmala, >î t; âhir nefese 
dek, bir nefes ferâgat etme. Yonup ve tırmalamak, bedeni
riyâzetle me'lüf etmekden kinaye ola, yahud mücerred boş durma
dan aylak işlemek yeğdir fehvâsmca jİLlu jl a-ü  ̂̂  ®me- 
’âline nazar edip cüz'î ve küllî râh-ı Hakk'a mûsil bir nesne Üe meş- 
gül ol®̂  1. Hîç olmazsa seni bâtıla iştigâlden alıkor. Hattâ ba'zı me- 
şâ3ah tarik-i bahirden Hacc-ı şerife giderken rüzgâr-ı muhâlif sebe
biyle gemide çok durmak (83a H) iktizâ etdikde, dâ'imâ hırkasmı sö
küp dikmekle meşgûl olurmuş. Su'âl olundukda, hıdmetsiz durma
ğa alışmayam, demişler. Bu zaruret hâli lâkin kâr-ı ehemm ü elzem. 
Ê rvrelâ bir pîr-I refîk-i sıddîk bulmağa sa'y edip, gece ve gündüz 
cüst-ü-cüda olmak olduğunu beyân edip buyururlar ki

bir relîk taleb eyle ki, andan meded bulasm. öyle
refik ki, ı>u» seninle gönlü bir ola ve senin derdinle o dcihi derd- 
nâk ola, Cenâb-ı ahadiyyete tâlib ola. Herkes tâlib-i ahadiy-
yetim der, ammâ yek-dü ü yek-derd olmak taleb-i ahadiyyetin ni- 
şânesidir. Arunçün ju  ̂jloe (77b T) buyurmadılar. Hâlbuki kâfiye el
verirdi. Pes öyle bir refîk bul ki seninle yek-dÜ ü yek-derd ola. Zîrâ 

demişler ki refîk-i sâdık, tâlibin cânına cân katar. 
Ve ma'âza'llâh nâ-muvâfık olunca kişi, refikinden azar. Erenler Hak 
yoldaşa ve gerçek kardaşa muveıffak eyleye. Ve bu güne refîk bulmak 
pişvâyı bulmakdan hasebi’t-tertîb evveldir. Zîrâ mürşid-i kâmilin 
kemâlin fehm edip hıdmetine mukaddem olmak, böyle bir refîk 
müşâvere vü ittihâdıyla âsândır. Zîrâ bu refîk, mübtedînin kendi 
cinsindendir; mürşid gibi değil. Mürşidin kemâl ü noksânmı bilmek

609 "Iıif bakış, ahmakların bakışıdır."

610 "Nefsin seni bir şeyle meşgul etmeden, sen onu meşgul el."

611 ol: ola T

612 krş. jjjJJI : Yola çıkmadan önce arkadaş edin.", KeşfU'l-hafâ, I,
4 3 4 .
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ve mürşidi mürşidden seçmek, talibe göre emr-i muhaldir. İllâ mâ- 
şâ'allâh. (83b H) Amma refîk-ı sıddîkı tecrübe vü İmtihan, bir kolay 
hâldir.

\j jlx >  Ij liU

jU lâkin®l3_ herblr azgmı, kendine yoldaş bilme, Im-
tlhân eyle, \j «s» uyhuda olan gâflllerl, jU. aJT uyanık bilme. 
Bunun Imtthâm böylecedir ki çünki seninle yoldaş olmak isteye ve 
daVâ-yı ’aşkda sâbit-kademim, diye. Bak gece uyhusu uyur mu, 
uyumaz mı? Zîrâ, besrtt:

demişler. Hufte olan gâfillerl hem-râh bilme deyu buyurdukları bu 
ma nâya işâretdir. Bqrit®l^:

'Aşık olan kardaşm belli nişcını vardır 

Dûn uyhusu uyumaz didâra 'âşık olan 
Ve6 i 6 gözyaşı nlşânesi cümlenin bildiği hâldir ki hoş yaraşır 'âşık
lara gözyaşı, her kim 'âşıkdır gözünden biline. Pes bu nişânlardan 
(78a T) kendinde birisi olmaymca am yoldaş ittihâz etme. Ve ol 
güm-râh-ı bî-intibâhm ardına uyup bir kadem gitme. Ll-mûnşi’lhi: 

Pey-revi olma gel ol reh-rev-i ârâmın kim 
Çîn-i dümenleri pişâni-i rehden görünür

Viudlfiîc—» tenhâlık iyidir, i. jijliji kötü musâhiblerden, i#* oıl.
zîrâ iyi olan âdem çünki kötü olan âdem ile otura, o da

hi bed olur. Mısrâ' (?): ûsUI jl j-Ji ^  La; > u  Uil çJJ 
V> j üjU kaziyyeleri bi'd-defe'ât (84a H) tecrübe
ile sâbit olmuşdur ki iyilerle görüşen iyi ve kemlerle 
görüşen kem olur. Plrân-ı pîşvâyân-ı tarikat böyle bu
yurmuşlardır. Kim anların kavl-i muteberlerine 'amel ederse.

lâkin: lîken T

614 "Sevenin uyuması şaşılacak şeydir. Zira sevene uyku haramdır.”

615 beyit: - H 

616ve: -T

617 "Rüzgâr uğradığı (her yer)den, ya kokulardan bir koku, ya da çamurlardan 

bir çamur alırj'"İnsan karakteri bir hırsız, sohbet ise son derecede etkileyici bir güce sa

hiptir."
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râh-ı necatı bulur ve nâ-halefler ardına düşen, dalâletde 
telef olur.

t J j  Jti J  V î{ V **

jıj pirden gayrisi, ıU.1 dervişlerin üstâdı ve 'âşıklanr
ser-’askeri olmasın, J j j i  velâkin pirden murâd olan, dehr-
den kocarruş ihtiyar değil, jUj ̂  rûşd ve sedâd cihetinden pirdir, 
Ya'nî mürûr-ı diğerdir gadât. Ve gaşy ile pir-i nâ-tevân olanlîir®^® 
bu yolda mu'teber olmajap ancak mesâlikden mehâlikden âgâh-ı 
semt-i selâmeti bilir. Delil-i râh, (78b T) matlûbdur. Yohsa tarîk-ı 
Hakk'da pire iktidâ lâzım imiş deyu vanp bir ak sakallı pir-i nâ-bâ- 
llğin elini tutup yol yanılma, pirlikde ak sakal şart değildir. Gehvâ- 
rede Mesih ve şikem-i mâderde Yahya 'aleyhi's-selâm nebi olduğu 
gibi anadan doğma velîler vardır. Dekâyık-ı hiyel-i nefsâniyyeyi ve 
meşârib-i tuUâbı biri birinden fark eder ve 'uşşâk-ı teşne-lebi bir ne
fesle deryâ-yı envâra gark eder. Şeyh-i kâmil bulmağa say etsene. 
Şecere-i sıdkın semere-i yakîn vere ve matlûb-ı dil û cârun olan dâ- 
men-i mahbûb, bu âlemde eline gire. Her ne istersen, zûr-ı®^® him- 
met-i (84b H) pirân ile bulursun ve ne matlûb edersen, anlara hıd- 
metle nâ’il olursun.

û L f  j l  j l  j l j j  j L - î  JJ\i

pir olur, pirde, göğün nerdûbâm pirdir. Her muhâl
görünen nesne pir kuvvetiyle yesirdir. ok kimden
uçar, perrân olur? Ya’ni okun âsumâna uçmasına sebeb nedir?

kemândan uçar. İrsâl-i mesel san'atıyla mûstakimü't-tab’ olan 
talibi, tire teşbih bujoırup ve ham-geştelikle mevsûf olan pîri, kema
na temsil buyurup tirin âsumâna uçması, beU bükülmüş kemânm 
züru üa olduğu gibi. Beyit:

fİlK* W A ıM*
620

istikâmet üzre olan ’âşık-ı sâdıkın ’âlem-i meleküta vusulünün 
nerdübânı pirlerin himmetidir, buyururlar. Li-münşi'ihi:

Pîr-t ham-geştelerin (79a T) himmetidir bâ’is-i şan
Kim kemânm bu söze tir-i zebanı entak

618pîı-_i nâ-tevân olanlar: pîr-i nâ-tevânlar T  

zûr: rûz T

620 "Nereye gitsek, pirlerin himmeti bizim kılavuzumuzdur. Biz, yaydaki ok 

gibi uçma gücüne sahibiz."



124

Z îr â  JUII j U  ̂  jL-l j a i  o U  621 d ir.

Der-beyfin-ı fin kİ tâlib-tft her-âyîne ez-pîr nfi-guzir-est
Bu surhun mâ-ba’dında olan ebyât, ol tahkîkm beyânmdadır 

kİ tâlib-i Hudâ olan her hâlde ve dâ’lmâ bir pîr-1 râh ve mürşld-1 
âgâhdan lâ-bûddûr. Mürşidsiz vusûl, hilâf-ı 'âdetu'llâhdır. Çûnki 
ebyât-ı sâbıkada reh-ber evsâfı zikr olunmuş idi. Reh-berden dahi 
maksûd, mürşide îsâl olduğunu bilip mürşidin evsâfma ve tarîk-ı 
Hakk'da İrşâd-ı ’ibâd Üe ittisâfma dâ'lr ahkâm-ı zahire vü bâtma 
beyân bujrururlar.

j •j> j ift ‘=—* >- w' j- cıtĵ  ij j>>
’j cemî’-i mühlmmât-ı seferiyyeden ol pîri intihâb eyle ki, 

pirsiz ve pîşvâsız bu yol, gâyet çok'âfetle
memlûdur. ve havf u®22 hatar îcâb edecek (85a H) şeylerle
doludur. Ya'nî eğer pirsiz sülük edersen bu yolda gül ü reh-zen katı 
çokdur. Hem ser gider, hem ser-mâye. Görmez misin?

* iü î  jîjjüi ^  Uji, iT

ol t>ir yol ki, «ijj; Ujl( bi'd-defe'ât sen gitmişsindir, öyle iken, 
kılavuzsuz. 0 yolda, iiUÎ mütehayjdr ü perişân olmuş- 

sundur. Fi'l-vâki' defe'ât ile geçdiği yolu büe âdem çok kere olur ki 
yalnız bulup çıkaramaz. Bir kılavuza muhtâc olur. (79b T)

CîT* £!* >■ ^  İJ grj
öyle olunca, -i" ij y*j şol bir yolu kİ, ,ji^x  görmemişsindlr, gj» y  

sen aslâ, sakın, jj* yalnız gitme, ^  j reli“bcrden baş 
çevirme. Ya'nî ^ g ı  ^23 medlülunca zâhiren bu yoldan de-
fe'âtla geçmiş İken, çok kerre kılavuza muhtâc olduğun müsellem 1- 
ken, bâtm yolu ki gâyet gizli ve reh-zenân-ı bi-pâyân ile mâl-â-mâl- 
dır. Olmaya reh-berden imtinâ' etmeyesin ve hevâ-yı nefse tâbi' olup 
yalnız başma gitmeyesin.

Jji ijlj U u-j Jj^> •‘«il»' 
eğer olmazsa, jiLu ol pirin sâyesl, Jj?y ̂  sen ahmakın ü- 

zerinde sâye-bân (85b H) olmazsa. jif lil 2̂4
seni ser-geşte ve âvâre eder, ijla, mevki'inde isti’mâl olunduğu

621 "Lisan-1 hal, konuşma dilinden daha etkilidir."

6 2 2 u :-T

623 "Dış (görünüş), için göstergesidir."

624 "İş böyle olunca."



125

kesîrû'l-vukû'dur. başı dönmüş ve şaşkın demekdir,
gûl-ı beyâbân sadâsı yolcular bülr ki gece İle yalnız giden âdeme gül 
ta'bîr olunan dîvler musallat olup, gâh keçi gibi çağınp, gâh öküz 
gibi bağınp öteden beriden hezâr sûret görünerek yolunu azdırır. E- 
ğer sabah tîz olmazsa mevki'-i helâke götürdüğü çokdur. Bu ma- 
h a l d e ® 2 5  Kj V Üâ-âhlrih hadîs-i şerifini zikr bujrurup. ba'de 
hu te'vîl (80a T) ve tevcihler zikriyle ba'zı şurrâh, rahlme-humu’llâ- 
hu 'azîm bahs bujmrmuşlîirdır. Lâkin fakîr derim ki Mesnevi-i Şe- 
lîfde gûlun tahakkuk u 'adem-i tahakkuku, iltizâm olmaj^p, mü- 
cerred temsîl ü tefhim murâddır. Nitekim şikem-i mâderde Hazret-i 
Yahyâ'nm, Hazret-i 7sâ üe olan mu'âmelesi zikrinde bujmrurlar ki 
murâdımız temsildir, tahakkuk-ı vukü'unu iltizâm yokdur. Câ'lz ki 
’âlem-i misâlde olsun yahud hîç olmasm, vak’a-i Hârût u Mdrût 
ve hâtem-i Süleyman dahi böylecedir. 1*14: ^ li ^̂ 7 Akvâl-i
merdûdeden olmayıp ba'zı 'ulemânm tecviz eylemesi sıhhat-i tem- 
alde kâfidir. Böyle olunca kılavuzsuz yola gitmek dürlü dürlü hatâ
ları mûcibdlr. Ez-cümle,

her kimse ki, ,j yolda, »j> kılavuzsuz gide, t, j» j* her
iki günlük yol, jjA JU yüz yıllık olur. Srâ hezâr meşakkatle gider, 
gider de®28 gn sonunda bakar ki, beyit li-münşi'ihi:®29;

Menzil yine menzil i mukaddem
Ol sûret kal'a-i mutalsam^^^

Benî İsrâîl'in Sahrâ-ja Tîh'de kırk sene ser-gerdân olduklan, bî-reh- 
nümâ olduklarmdan nâşî değil miydi? Gerçi yolun çâresi, gitmekdir. 
Ammâ nereye gitmek, nereden gitmekdü? Yohsa gitmek deyu dönüp 
dolaşıp bî-hüde ta'ab çekmeğe demezler. Her şeyin bir yolu ve bir 
yordamı var. Mebde' ü me'âdı bir bilirden su’âl eyle de andan sonra 
git. Yohsa (86a H) ha seğirt, ha seğirt, 'akılsız (80b T) başın, taban 
çeker zûrunu®^^ dedikleri budur.

625 bu mahalde: - T

626 ,"Ne gulyabani, ne de ruh kuşu."

627 "Işijj sonunu tamamiyle kavra.”

628 de: ki T

629 beyit: - T; !i-münşi'ihi: - H

630 o: ol T

631 Hüsnü Aşk, s. 303.
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jjjlçül inciyi iste. > ı ey benim karındaşım. üJuJlVi sadefin orta
sında, jijmdh ifU l 3̂4 derler. fenni taleb eyle, 
ü>ivi«>cr- ehl-1 san'atdan, ya'nî inciyi sadefde ara ki itlâf-ı bidâ’a 
etmeyesin. Yohsa meselâ sümüklü böcekde inci aramasmm ne fâ'i- 
desi vardır ki. Ben kırk yıldır inci arıyorum, bulamadım dersin. Ve 
her san'atı erbâbmdan öğrenip kolayı var iken gücüne gidersen, ta- 
rîk-ı Hak'da sana pîr gerekdir, dediler. Güş-ı hüşmı iyice tutup bir 
pîşvâ ele getirmeğe say et. Boşuna yorulma. Ve nice zamân bu ta 
rîkda puşt-pâ urdum deyu daVâ-yı güzâfa kurulma.

wiUiI J >44 ^ îj jU U *4 (U

v i t  j U L i V ı U  p â d i ş â h â n ® 3 5 _ ı  rna'nevî sâye-i himmetini iste, >  her 
nefesde, .̂1-:' acele eyle ki. v > l  3̂6̂  ̂  olasın, 4<u i\j o
sâyeden nâşî, v '" ' J r*. âfitâbdan bih-ter olasın. Pes dürr. sadef- 
den ve fennî, erbâb-ı hırefden ahz olunduğunu bilip, beyit:

637

mefhumunca bu tarîki dahi şâhân-ı ma’nevîden ahz edip anlarm 
sâye-i inâyetlerini (8 la T) reh-ber ^ le  ki (86b H) sûretde zıll-ı za
ilidir. Ammâ hakîkatde tûtiyâ-yı 'ayn-ı alildir. Ve cûmle-i®^® a’zâ vû 
cevânhın nür-ı mahz kesilmeğe®^ .̂ ol sâye delildir.

oiri jiA pâklarm mahabbetini ki evliya vü asfıyâdır. jU- oW j» câ- 
nm ortasına®^® dik, o,. Ji gönül verme, jt* illâ kulûb-ı sâfiy- 
ye ashâbma gönül ver. ^  ̂ .^ı ' medlülunca mâdâmki evUyâ vü 
asfiyâya mahabbet senin derünunda ola, sen dahi evliyadan ma'-

632 zûrunu: rûzunu H

633>:^l ̂ iT
634 "Durgun olan, hareketli; hareketli olan da durgundur."

635 pâdişâhân-ı: pâdişâh-ı T

636"Hayır(h  iş) ertelenmez."

637 "Her sadefm bir incisi ve her meclisin bir mumu vardır. Hakikat nurunu ileri 

görüşlülerde aramak gerekir."

638 cümle-i: cümle T

639 kesilmeğe: kesilmekle T

640 ortasına: ortasında H

6 4 1 "K iş i sevdiği ile  beraberdir.", Keşfü'i-haıâ', U, 202.
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dûd olursun. Eşk^^âya mahabbet edersen eşkıyâdan ma'dûd olmak 
iktizâ eder ki, jUJl ĴUl Jl 'ij '̂^^vârld olmuşdur. Öyle
olunca her®^  ̂kişi sevdiğiyle haşr olup mahbûbuyla bsrâber kopar. 
Sen de evliyâ mahabbetiyle me’lûf ol ki anlarla haşr olasın.

ifi/ ijj y  ij usUs- XI
>!H jj var iste, ij ji< Hudâ’ya mensûb olan yân. ijû j  sen 'acele 
eyle, çûnki öyle edesin, A  Ui- Allâh senin refikin
olur. Hudâ’ya mensûb olan yâr ki U'Uâh mahab-
bet etdiğin âdemdir. *uı v-»<4 *1*' i* (®7a H) masdûkunca
Allâh için mahabbet eyle ve Allâh için mahabbet edenlerle mahab
bet eyle ve Allâh'ı sevenlerle (81b T) muhabbet q?le ki evliyâ’u’llâhm 
bu 'âlemde sebeb-i ikâmetleri bu mahabbetdir ki âlem-i âhiret âızû- 
su kendilere geldikçe bejmlerinde mahabbet fî’llâh olan ahülâ-yı dîn 
firâk-ı sûrîsi hatırlanna gelip bu dâr-ı mihnetde anmla eğlenirler 
imiş. Ve meşâkk-ı bî-fâ'ide-i cihândan yoruldukça ihvân-ı 'aşk soh- 
bettyle®^ dinlenir imiş. Bu nükteyi dehr û ân mulorrdır. Hem-râh 
ile râh ikisi birdir. Bu râha sûlûk eden dil-i âgâh, hem-râhı bulup, 
bulundu hem râh.

ÎSer-beyâK-î fevâyid-1 sohbet-* mefdân-ı Hudâ
Merdân-ı ilâhiyye ile olan sohbetin fevâyidi beyânmdadır.

Ui. l< a»I> *İ> 
her kim dilerse, İ J i - C e n â b - ı  Hakk ile hem-nişîn ol

mağı dilerse, ana bedel, otursun, j? lafzı sîga-yı emr üzre 
dâhü oldukda emr-i gâ'ib olur. Ke-zâlik nehiyde dahi hâl böyledir.
Ujl j j j »  evliyâ huzûrunda, evliyârun tavsifinde 4JUI /i Ijî, lil ‘̂̂ ^ya'nî 
anlar görüldûkde Allâh hâtıra gelen tâ'ifedir, demişler. Ve bu hakkı

642 "Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur...", Kur'ân, 11/113.

643 her: bir T

6 4 4 jl;ç :  T

645 .. T
646 "Ĵ ê güzel Mevlâ, ne güzel dost.", krş, " J j i l  : ...Ne güzel Mevlâ- 

dır...", Kur'ân, 22/78 ve " : ...Ne güzei kaima yeri.", Kur'ân, İ8/31.

647 "Hiç şüphesiz, birbirini Allâh için sevenleri de Allah sever."

648 sohbetiyle; sohbetle H

649 krş. " 4UI : Allah'ı zikrederler (anarlar, hatırlarlar).", Kur'ân, 3/135; 

26/227.
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zikre bâ'is oldukları ba'zılan kendilerden havânk-ı 'âde zuhûr et
mekle herkesin fâ'll-i hakîkîyi yâd eylemesidir, demişler. Ba'zı dahi 
evliyanın tahammül etdikleri fakr u fâka ve zûU ü meskenet ve şid- 
det-i mücâhede ve güne güne belâlardır ki Hakk’ı yâda bâ'is olur, 
demişler. Ve ekser-i kümmelîn bu ma'nâyı tercih (87b H) etmişler. 
Hulâsa, evliyayı gördükçe Hakk zikr olunur ve ^  W ^^^mu- 
karrerdir. Öyle olunca Hakk ile celîs olmasının tarîki, evliyâ ile celîs 
olmakdır. Ez-cûmle mürid-i sâdıka göre ki nisbet kalbinde takarrür 
etmemişdir. (82a T) Bir 'ân sohbet-i evliyâdan cûdâ olsa gaflet ana 
istilâ eder. Ve azacık bigâneler ülfetiyle olanca safâsı elden gider. 
Amnçün öyle olan müride hitâb bujaırup zararım beyân ederler ki,

Uji ji evliyâ huzurunda, $  eğer sen münkatı' olur isen 
ji sen helaksin, öyle bil kendini, ol sebebden ki

cüz sün, küll değilsin. Bu "cüz'sün, küll değilsin talsîrl”, çok ma’nâ 
götürür. Lâkin zâhiren mürîd, kendinde olan fenâ-fi’ş-şeyh hase
biyle şeyhin a'zâsından bir uzuv gibi olmuşdur. Pes anm tasarrufu 
dâ’imâ şeyhi cânibindendir. Meselâ, şahs-ı vahidin elinin gördüğü 
iş, bir i’tibâr üe deste isnâd olunup, sâ'ir cemî'-i i'tibâr anda ol şah
sa isnâd olunur. Zîrâ ma'âza'llâh elini kesseler ol dest-i maktü* bir 
iş işlemeğe kâdir olmayıp, mürde hükmünde olduğu gibi mürîd dahi 
şeyhinden munfasıl olunca halik ve nefsine gayr-i mâlik olup sûrî 
vü ma'nevî amelden kalıp, kesb-i merâtib-i ma'neviyye edemez ve 
makâm-ı bu'd-ı gurbetde kalıp (88a H) süa-i vuslata gidemez.

jjs ÛL>ç çünki dür olasın, Ujl jlevliyânın huzürundan®^^, 
(82bT)cJL^ji hakîkatde, jj/ iiif ba'îd olmuşsundur, u  Allâh'- 
dan, juJl >> j yahud kurb-ı Hakk'dan dür olursun. Kurb-ı 
nzâ ve bu'd-ı nzâ demek ola.

653

İşte bundan büyük helâk mi vardır ki Hakk'dan ba'îd olasın. Evli-

650 ."Ben, beni ananla otururum."

651 huzûrundan; huzûrunda H

652 "O, son derecede garib ve uzaktır."

653 "Gözlük gözden uzak olunca göz göremez. Şevket, (Hakk'ı) gören insanlar

dan bir an uzak durma."
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yâdan ba’îd olmak, Hakk'dan ba'îd olmağı mûcib ve evLtyâya karîb 
olmak Hakk'a karîb olmağı mûclb olunca,

jiiı J*i Cî-iu» ehl-1 ma'nâ ile mûcâlls ol, t- hattâ, hem 'atâ
vü İhsan bulasm, Ui p# j ve hem merd olasm. Hem ’atâ vû İh 
sân bulmak, hem merd-i kâmil olmak, ehl-1 ma'nâ ile hem-nlşîn ol- 
makdan neş'et etmekle lâyıkdır ki mürîd bir 'ân murâddan cüda ol
maya. Hattâ Hazret-l Pir Efendimiz, fukarâsına j;lj 
deyu emr buyurdukları mesmû'dur. Ol rütbe kurbda olmalı ki diz- 
be-diz oturmalıdır. Zîrâ sâhib-i rûh olan, ehl-i ma'nâdır. Ehl-1 sû- 
ret, kahb-ı bî-cân gibidir. A ’zânm hareketi câna kurbiyyet-i ittisâl 
sebebiyle (88b H) olduğu gibi, müridin dahi hayât-ı ma'nevîsi mu
râddan mûstefâddır. Kaldı ki cân-ı sûrisi hîç işe-güce yaramaz. Bu 
bahisde am hesâba saymazlar.

C83a Tl aWnıa'nâsız olan cân, y  bu ten içre, Jsu ^  bi-lâ- 
nizâ' gerek ’inde’s-sûfiyye ve ’inde’l-mûtekelllmîn ve gerek ’indel-hü- 
kemâ. ağaçdan kıhç gibidir. j» km içinde. Ya'nî
âşinâ-yı ma'nâ olmayan rûh, kâlıb-ı bedende gûyâ ağaçdan kıhç gi
bidir, km içinde.

c«il «iJÎ (j jlm c»t (( ajı jjû) t
i j i  jji\ J i i  \s mâdânüd gılâf içinde ola, işe yarar, ahmaklan
korkudur, ja çûnki kından taşra çıkdı, c-l cJi ij yak
mağa âletdir, ağaçdrr. Yanmadan gajal neye jrarar? Ammâ ehl-i ma'- 
nânm rûhu böyle değU, belki,

İki 'âlemde tasarruf ehlidir rûh-ı velî
Deme kim bu mürdedir, bundan nice derman ola

RüK şemşîr-i Hudâdır; ten, gılâf olmuş ana 

Dahi a'lâ kör eder, bir tîğ kim ’uryân ola.
Bejrit li-münşi'ihi®^^:

654"D izd ize otursun."

655 beyit: - T; li-münşi'ihi: - H

656 "Gönül sanhiplerinin himmeti, öldükten sonra daha fazSa olur. Gemi saîıile 

vurunca, onun değerli eşyası yağmalanır."; << : - H, T
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mefhûmunca ervâh-ı mücerrede tedbîr-1 mehâmm-ı 'İbâda murah
has oldukları l îol âlu âyet-1 kerîmesinde nakl-(89a H) kerde-i 
slkât-ı mûfessirîndir. Pes bu derece-i ’ulyâyı kesb etmeyip giriftâr-ı 
çâr-mîh-ı 'anâsır olan rûh-ı mukayyed, âzâdeler gibi 'urûc-ı âsu- 
mân-ı yakîn edemeyip makâm-ı berzah-ı ıztırâbmda henüz munta- 
zır-ı şefâ’at İken reftâr®^-ı lâ-'ubâliyâne Ue Utlvâ’-ı llvâ’-ı tabî'lyyet’ 
den ibâ etmek alâmet-1 nekâl ve mûcib-i sü'-l hâldir. (83b T) 

j l j  j\S U Jjl j l j j l f  j i  tj Iİ8UÇ ğ j

'j 1J50Ç ^  ağaçdan kılıcı, ^  mahall-i cenge götürme, Jji ̂  
evvelâ bak. jij jtf b hattâ işin zârî vû efgân olmaya. Ma'lûmdur 
ki ağaçdan kılıçla meydân-ı cenge girenin kân, zâr olur. Pes mürîd-i 
mûbtedî pir cânlblnden kendinde zuhur eden tasarrufât-ı ilâhiyyeyi 
kendi mülkü kıyâs eylemeyip ibtidâ nazar eylesin ki cân-ı ma'nî-dâr 
tedârük etmiş mi? Yohsa kılıcı ağaçdan mıdu? Fi'l-hakîka cevher-i 
câm, seyf-i sârim-i tevhîd kesUdiyse, fe-bihâ. Ve illâ nazar-ı müreb- 
biden bir 'ân münfekk olmamak, hâline elyakdır.

û!oç İH /  eğer kıhcm ağaçdan İse, jJLj var. başka kılıç te- 
dârük eyle, »jj»  eğer ebnâs gibi ser-tîz ise, t, î şevk ü ta- 
rabla ileri gel, savulsun tâ ki®^® sedd-i râh olanlar reh-güzârımdem 
na'ra-i düîrânesiyle meydân-ı (89b H) ma'rekeyi pür-şür eyle. Yok 
eğer tîğ-i çübîn küdek-firîb ise tebdiline sarf-ı makdür eyle ki Fey- 
yâz'da buhl yokdur. Ve hazâ'in-i kulûb-ı evliyada tebdîl-i suver-i a’- 
yâna müte'allık kîmyâ-yı®®® sa'âdet çokdur.

c - I j  Ui JU<I jjLi Jj
(84a T) ̂  mezkûr olan cân kılıcı, ji evliyânın cebe-hâ-
nesindedir, 0LI4I ooii onlan görmek, ij L-i size, kîmyâdır. Pes
eğer tîğ-i cânm çübdan olup kâr-zâr-ı nefsinde®®  ̂ve cihâd-ı ma'ne- 
vîde tünd ü kelîl ise evliyâ sohbetine hissen yahud ma'nen dâhil ol 
ki anlann nazan, kûnyâ-yı hakâyıkdır ve mübeddel-i suver-i a'yân- 
dır. Senin tîğ-i çübînine zâğ, hiddet verip şemşîr-i âb-dâr ederler. 
Yahud ol tîğ®®2_i çûbîni senin elinden bilâ-keyf alıp yerine bir seĵ f-i

657 "İş düzenlere andolsun.", Kur'ân, 79/5; H

658ref[âr; giriftar T

659 tâ ki: - T

660kîmyâ-yı: kîm yl H

661 nefsinde: nefisde T
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sârim verirler. Hulâsa her güne tasarrufa anlar kâdirdlr. Cebe-hâ- 
nelerlnde her nev'-I silâh vardır. Eğer hissen ve ma'nen dâhU-i 
bezm-i hâssu'l-hâslan olabilir isen frrsatı ganimet bil. Yok hissen 
duhûl mümkin olmadıysa ma'nen dâhil olmağa çalış ki sohbet-i ev- 
Uyâdan gayri râh-ı vusûl yokdur. Cenâb-ı Hak bâb-ı vusûlu anlara 
tefviz edip miftâh-ı fütûhât-ı ma'neviyyeyi anlann dest-i (90a H) ta- 
sarruflarma teslim etmişdir.

C^Ull j  Ulâ ılı 11*

cümle arifler, böylece demişlerdir, ûy* âTlCâlC, Utd CmA
'ârlfdir, 'âleme rahmet için halk olunan. Îı L. itUl v

hadîs-1 şerifinin ma'nâsmda Hazret-i Muh- 
yiddîn, "Hakk, zikr ile zikru'Uâh olan 'ârlf-i bi’llâhdır. Anın vücûdu 
cemî'-i ekvâm hılz; u zabt eder. İnsânü’l-’ayn olan şahıs (84b T) ârif 
olmazsa, ol ânda cihân n ı  ü zeber olacağma, bu hadîs-i şerîfde de
lâlet vardır" buyurmuşlar. Pes min-haysi'l-verâset bunlar rahmeten- 
ll’l-âlemindir.

j! /  eğer sen. taş ve kaya ve mermer olsan,
Ji öjç çünki sâhib-dil olan 'ârif sohbetine eresin, j*jf 

gevher olursun. Ya'nî her ne kadar nâ-çîz ve kem-bahâ isen soh
bet-i evliyâ sebebfyle ve anlarm dest-i tasarruflarına teslim olmak 
berekâtıyla gevher-i kem-yâb olursun. Li-mûnşi'ihi:

Dursan nazar ı terbtyet-t şems-i Huda'da 

Vaktiyle olur seng-i siyeh, gevher-i elmâs 
Çarh-ı çârümden âfitâbm nazar-ı terbiyeti zîr-i zeminde olan taşlan 
gevher etdigi (90b H) icmâ'-ı 'ukalâ ile sâbit olunca, şems-i hakikat 
olan rûh-ı velînin nazar-ı himmeti, seng û sahre-yi vûcûd-ı mûbte- 
dijd refte-refte kûdûrâtım giderip incilâ-pezîr-i safâ-yı rühânî ederek 
bir gevher-i girân-bahâ edeceği rüşendir.

oljü. jl. gülücü olan yâr ve musâhib ki bahârdır, xS :,Iü. ij ̂  bâğı®®  ̂
handân eder, merdler sohbeti seni, juT jiı^ j( merdlerden
eder. Çün kudûm-ı mevsim-1 bahar, mâtem-zede-i fasl-ı şitâ ve pej-

662 tîğ: tîği H

663 "...âlemlere rahmet olarak.", Kur'ân, 21/107.

664 "Yeryüzünde bir kişi bile Allâh dediği sürece kıyamet kopmaz."

665 bağı: bâğ T
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mürde-i ’avâtıf-ı hevâ olan bâğ-ı efsürdeyl bir kaç gün sohbetle >:l 
^  ̂ jVl JI/ 4İtl jlîf j l   ̂̂  ̂ (85a T) 'ya mâ-sadak edip hayât-ı 

taze vü inşlrâh-ı bî-endâze İle reşk-i behişt-i berîn ve 'ummân-ı gül 
ü yâsemîn edip, her mânend-1 çerâğân-ı encûm-1 reng-âreng çiçek
ler ve pervâne-1 gül-gün, bâl-asâ gûl-berglerle®®  ̂müzeyyen eder. Ve 
mînâ-yı sebz-gûn-ı çemeni deryâ-yı mey-i âle gark ve goncehâ-yı gül 
ü nesrini rakkâsân-ı habâbdan bî-fark etdiği gibi nefehât-ı enfâs-ı 
pîrân dahi ^  ^  l^jl* 668 j^antûkuyla
riyâz-ı kulûb-ı müridini, ezhâr-ı gûn-â-gûn-ı fütûhât-ı ma'neviyye 
ile güşâyiş-pezîr-i ihya ve emvâc ü®®̂  efvâc-ı ebr-i nîsân-ı füyûzât-ı 
ledünnij^ye ile âb-ı hayât-ı ma'ârife deıyâ etmesi muhakkakdır (91a 
H). Pes bunun mefhüm-ı muhalifi ahz olunsa, mısra':

Dem-i serd-i şitâ-âmiz-1 ashâb-ı ağrâz, mânend-i bâd-ı hazân 
nev-nihâl-i vücûd-ı müridi sarsar. Ve mûrgân-ı hoş-elhânı, zikr ve 
mesîhi, âşiyâmndan uçurup sakar sakar titreterek tondan tona 
atar. Ne'üzü-bi'DâhiTe'âlâ!

Nehy-i sohbet-i müddelyân ü hod-perestâs
Bu surh-ı şerif, müdde'îler ve hod-perestler sohbetinden ziyân 

olduğu®^  ̂beyânmdadır.

câhilin mahabbeti, öyle câhil ki tatlı sözlü, mü-
dâhene-âmîz ü mezâka muvafık demekdir. Ve illâ nefsü'l-emrde tatlı 
değil. dinleme, i,» c—* zîrâ o söz semm-i 'atîk®^  ̂gibidir. 
(85b T) Gayet mü'essir ve mühllk, ya'ni müride sohbet-i evliyâ nice 
ehemm ü elzem ise, ehl-i hevâ sohbetinden tevakki' etmek dahi öyle 
farz ü ehemmdir ki anlar dostluk yüzünden mezâka muvafık şîrin

6 6 6  "Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak: Arzı, ölümünün ardından nasıl di

riltiyor!...", Kur'ân, 30/50; jLU : jfcl H

® ® ^gü i-bergierle: kelebeklerle H

"Baharı (mutlu bir şekilde) karşılayınız. Çünkü, baharın gelişiyle ağaçları

nıza yaptığını size de yapar (verir)."

6 6 9ü :-H

670 "Hissiz olan, birlikte olmayı yok eder."

671 olduğu: olduğunu H

672atîj(;. akîk H
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şîrîn sohbetler ve ruhsat ü betâlete çesbân, müdâhene-âmîz 'ibare
lerle®^^ talibi kulağından zehirleyip gâh hufre-i İnkâra atarak ve 
gâh kelimât-ı evliyâya sümûm-ı dalâlet katarak ol mûrid-i sâde-dili 
glrifte-i dâm-ı hızlân ü ûftâde-i cahîm-i husrân ederler.

c A jj  ^  j i ^  j

(91b H) >jSL( İÜU..I j  ahmaklardan kaç, çünki Hazret-i
îsâ  kaçdı, ahmağın sohbeti, ^-i çok kanlar
vardır ki dökmûşdûr, c—* takdirindedir. Mesneuf-yi Şe
rif de mestûrdur ki Hazret-i 'îsâ ’alâ-nebiyyinâ ve ’aleyhi's-selâm ce- 
nâblan bir gün şitâb ile gûrîzân olup giderler İmiş. Mü’minlerden 
biri râst gelip su'âl etmiş W; yâ Nebiyya'llâh. bu şitâbm nereyedir ve 
kimden gûrîzân olursun? Cevâb buyurmuşlar ki, bir ahmakdan ka
çıyorum. Sâ'il ta'accûb edip demiş ki. Yâ Rûha'Ilâh, sen değil misin 
ki, jyjll j  buyurup nefes-i cân-bahşınla nice
dâ'-i ’udâlı def eylerdln®^^. Sebeb n’ola ki ahmağa müdâvâ®^® et
meyesin. Hazret-i Kelimetu'llûh cevâbında bujmrmuşlar ki 'illet-i 
marazö^" ,̂ ara^dir, hamâkat, maraz-ı ezelîdir ve eser-i gazab, süb- 
hânidir. Pes b ^ le  olunca ey tâlib, sen dahi ahmaklardan kaç ki bir 
Nebi-yi ûlû’l-’azm (86a T) iken Hazi'et-i Mesih îbni Meryem kaçdı ve 
menâkıb-ı Hazret-i PEr'de mezkûrdur bir gün bir ehl-1 dünyâ 
ile sohbet etdim. Nefes-i serdi ol rütbe vücûduma sirâyet eyledi ki 
yedi gün hamınâm-ı ’aşkda ikâmetle güç Üe kesb-i harâret edebil
dim, buyurmuşlar. Ve ahmaklann dostluğu mühlik olduğu bey- 
ne’n-nâs bile meşhurdur. 'Akılsız dostdan 'akıllı düşman (92a H) 
yeğdir, derler. Ve ahmeiklardan böyle tevakki olunca nefsüide ha- 
mâkata bâ’is olup seni ahmaklar 'adâdından ma'dûd edecek eşyâ- 
dan ne güne tevakkî lâzım olduğunu derk eyle.

.1 köye gitme, j —I \j m köy âdemi ahmak eder, 'aklı
nûrsuz. ve revnaksız eder. Pes köye gitmeden ve köylüler

'ibarelerle: 'ibâretleıle H, T

674 "...Körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltir...", Kur'ân, 3/49.

675 eylerdin: eyleyedin H

676 müdâvâ; meded T

677 maraz: marîz T

6 7 8 k i:-H

679 j ; . H ,T
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ile sohbet etmekden tevakki lâzımdır kİ ehl-1 kaıye ahmakdırlar. Ve 
karyede sâkin olmak bl'l-hâssa hamakatı mûrls ve nûr-ı 'aklın mü- 
kedder olmasma bâ'lsdir. Amma bu kavil, zâhir-i 'İbâre ma’nâsıdır. 
Bunun bir de işâret ma'nâsı vardır ki budur:

t)j Uiı» j juU? -Of n
*» n köy nedir, llsân-ı işâretde köy neye derler? «juu ğ-i 

vâsıl-ilâ’llâh olmamış şeyhe derler. Öyle şeyh-i nâ-vâsıl kİ sıfat ba‘- 
de’s-sıfat, U i-jjc-j elini taklide, .sj l**?» j ve hüccetlere urmuş, ma- 
kâmâtdan zevki yok, ’ibârât-ı evliyadan ise zevk olmaymca hâl ahz 
olmaz. Her makamda (86b T) birbirine sûretâ mugayir ezvâk ihtilâ
fıyla muhtelif bir kaç güne sözleri bulunur. Kangısını sened ede
ceğini bilemez; arazı, marazdan seçemeyen (92b H) tabîb gibi, verdi
ği edviyenin zaran fâ'ideden çok zuhûr eder. Böyle şeyhin yanma 
varmak, ’illet-i hamakatı mûris olup korkduğuna uğramağa bâ'is 
olur. Beyit:

Etme dûzd-i ıstılaha i'timâd 
Asl-ı 'ilmi bilmez ol câhü-nihâd

i r - »  J 'j A •‘ 'V s  t  V

jLiti,» oj» dervişler sözünü, ki "hak, eyvallâh, nazann birlikdeyiz". 
emsâli edevâtdır, ty «jj, hırsızlajap çalar, deniyyü'l-himmet olan 
kimse, okunmak için, b ta’lîliyyedir, selîmü't-tab’ ve-
sâ'ireden®®® olan bir sâdık üzerine, o harfden, efsûn®®  ̂ o- 
kumak için Hasan-ı Kâşfden kalma ve vâkı'a-nâme-i şejrtân kav
linden alma, kelimât-ı 'acibe ve terklbât-ı gaılbe ile bî-çâre mübtedî- 
nin yolun urmak ve İblîs gibi tarik-ı hüdâya durmak için neler söy
ler ve süret-i ikrârdan görünüp sâdıkâne kulak versen ne haltlar 
eyler ki her bir sözü ilhâda ve her nüktesi bir fesada bâdîdlr.

'jji *-■ j' Allâh'dan bir koku yok anda, ve bûydan eser yok, 
W takdirinde, jjyi (S7a T) da'vâsı ziyâde, 

j j Hazret-i Şü Peygamber ve Âdem Peygamberden ziyâ
de kendinde Hak'dan bûy-ı kurbiyyet eseri yoğ iken da'vâsına bak
san hâşâ sümme hâşâ (93a H) şer'an ve 'aklen ü naklen mem- 
nû'682 rütbe-i nübüvveti tecâvüze çalışır. Ve ayağına habâle-i

680 vesâireden: - T

681efsûn :-T

682 mejTTnû'; memnün H
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mû-âsâ takıp çeke çeke menzÜ-1 velâyete getirsen güç İle abşır. Hâl
buki âlûdegân-ı çirk-âb-ı hızlânın ednâsı ve âsûdegân-ı dârü'n-nu- 
taf-ı hüsrâmn en bî-çâresldtr.

|JU*I J 0 */^  Jİ J-iji’Jji f» h J Ji>
^  ij j  jti ana şeytân dahi göstermemiş, j j ı  kendi nakşım, 
şeytâmn bile sûretlnl görmemiş, J j ^ e  söyletsen ol ise diyor
ki, pJUji j biz abdâldan ileriyiz. 'Azamet û şânla kendini tavsif 
edip mertebesini ta'rîf etdikde abdâldan a’lâ olmak üzre takrir edi
yor.

•»ti > (>*-ji •*> 
intikâd edip noksân tutar, sözde sultânu’l-'â-

rlfîn Bâyezîd-i Bestâmî üzerine. Meselâ Mansûr dördüncü isimde 
kaldı, ene'l-Hakk menzilini dîvâna geçiremedi, deyu gün-â-gûn da'- 
vâ ederler. ajiiJL; neng eder, jfau*jiamn derünu hâlinden. jı*ji Ye- 
zîd-i la’în, ya'nî Yieztd'den zfyâde kâflr-i bi’llâh yoğ iken (87b T) ol 
Bâyezid'in noksanım bulan müdde’l-yi kâzibin derûnundaki olan 

habâsetlerl Yezide isnâd etseler, kabûl etmqrtp inkâr eder. Ve meş- 
reb-i (93b H) pür-nlfâkı üzre ibrâ-i zimmet edip süret-i salâha gider. 
La’net be-her dü.

^  çünkü, j j ,  ^  çok âdem 3rûzlü tnsân sûretli İblis,
vardır, böyle olunca. 4̂  j4i be-her bir ele lâyık değildir, 
c -j jtj el vermek, 4«Li k e lim i fi'lUnl masdar hükmüne getirmişdir. 
İşte böyle böyle nice müzevvir müdde’üer cihânda ber-karâr olmağla 
âdem sûretli şejrtânlar ve dost edâsmda düşmen cânlar firâvân ol
duğundan nâşî, her bir ele el vermeyip râst geldiğin şeyhi, mürşid-1 
hidâyet sanıp ahz-ı inâbe etmemek gerekdir. Ve anlann süret-i 
hakdan görünüp evliyâ kelâmı ve mukarrebîn peyâmı verdiklerine 
bakıp cânlb-i dâm-ı tezvirlerine gitmemek gerekdir.

4SÜİJ ol sebebden ki. »jjî iL^ avcı getirir, kuş gibi ıslık sadâ-
sı, hattâ aidata, i  ğ^kuşu, J  o kuş tutucu, sayyâd,
hâne-i saydın içine girip kuşlar gibi öter®®^ ve ıslık çalar. Bî-çâre 

kuşcagızlar am âşinâlar âvâzı kıyâs edip yanma geldikde (88a T) 
dâm-ı tezvirine düşüp ma'raz-ı helake uğrar ve ol sayyâd-ı gaddâr 
âşiyânesinde (94a H) muntazır olan yavrulara merhamet etmej^p

683 öter; âvâz T
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ciğerciğini doğrar. Mûzevvir olan mûdde'îler dahi böyledlr kİ tâllb ne 

derd ile kendi dâmenini tutmuşdur. Ve mâ-melekin bırağıp mâ-si- 
vâyı unutmuşdur. İnsâf etmeyip garaz-ı nefsâniyyesinl dâ'imâ ter
vice ve ol sâdıkın âteş-1 ıstılânunı dem-be-dem teheyyüce r^hşır. Bî
çârenin ne hâlde olduğunu bilmez. Ve güne âteşle derûnu doldu
ğunu duyup gözü yaşını silmez. Çünki böyle olduğunu bildin ey tâ- 
lib-i sâdık, sen dahi 'aklını başına devşirip,

J .İt J jL-. İJ.İ-»
ijc-j elini. jU— ısmarlama, teslim etme, ö -j ji y- pîr elinden gay
riye, öyle pîr ki c-SU ^  hikmet-âşinâ ola, pîr-i gerdûn olmaya, 

j  -.1̂  jf  ki ol pîr-i hikmet, 'alîm ü basîr^^dir. Beyit®®®: 
Zinhar uyup hûdiğine düşme 'inada 
Bir pire eriş kim eresin sur-ı me'âda 

mefhumunca bir pîr-i hikmet bul ki 'alim ü habîr ola. Senin derdini 
bilip dermanına kadir ola. Öyle bir pir bulup dest-i inâbetini amn 

dest-i tasaiTufuna teslim edip nevâl-i kerâmetden ber-hürdâr ve 
bâğ-ı mahabbetde sen de bir devha-i mîve-dâr olasm. Ammâ eğer 
dersen ki böyle bir pîr-i kâmilin evsâfı nediı? Muhıkkı mubtıldan ve 

hakkı bâtıldan fark edecek bir nişân var mıdır? Beli, mûbtedinin 

fark edeceği bir ta’rîf-i e’amm vardır. Etıbbârun (94b H) sa'dân-ı nebt 
dedikleri gibi yalnız efrâdma (88b T) şâmil olup, cinsinden olan ağ- 
yânm mâni' olmaz. O kadar var ki cinsini mübeyyen olup bu ta'rîf 
ile araşan nâ-cins eline düşmekden kurtulursun. Eğer dersen ki 
cins û fasi ile ta'rîf mûmkin değil midiı? Değildir. Zirâ. "ıf
ü>r "V îjSw j sıfatıyla mevsûf olan zevatlar nev'inde dâhildir. Pes 
ta'rif-i bâlâ 'âmmdan eşlem tarîk bulunmamışdır.

Dei'ta'rif-l zât-ı pû
Bu surh-ı şerif, pirin ta'rif-i zâüyyesindedir.

şeyh kimdir, kime derler, koca, ihtiyar, .u -^  ya'nî 
ak sakallı ve ak kıllı. îbtidâ ta'rif-i lugavî ile ta'rîfden sonra cins-i

6 8 4 ^  H

685 basîr: habîr H

686beyu; - H

687 "Nekre olan bir şey marife yapılmadığı gibi, meçhul de tanımlanamaz."
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e'amm olan mû-sefîdi zikr eylediler. Amma j-. bu kılm ma'nâ- 
sını, bil, jl-IUjI ey®®® hudûd-ı zâtiyye-i mûrşidden kat'-ı ûmmîd 
edip fütura düşen mûbtedî, fûtûra düşme, bu kadar ta'rîf sana ye
tişir! Bu nişân ile cûst-ü-cûda ol ki bulunur, pîrln tüyleri akdır. Bu 

remzi anla da öyle mû-sefîd olanı ara ki beyt-i sânide beyân buyu- 
rulacakdır. Bu bâbda Sa'dûddin-i Fergânî®®® Şerh i Tâ'iyye'de 
zikr buyurdukları tahkîkm icmâli budur ki mesâlik-i tevhidin şu- 
'ab-ı bisyân vardır. Ba'zısı küllidir ki ana makâmât (95a H) derler. 
Ve ba'zısı cüz’idir ki ana menâzil-i ittihâd derler. Ammâ makâmât 
dörtdür. E^rvelki makâm, seyr-i muhibbi ve ifnâ-yı evsâfı nefse mü- 
te'allıkdır ki neticesi ’da tahakkukdur. Ve ikinci-
gi691 seyr-i mahbûbî ve ifnâ-3̂  sıfât-ı rûha müterettebdir. Ve bu 

makamda sâlik ^^2 (ggaT)sırrtylamü-
tehakkık olur. Ke-ennehu makâm-ı evvel, kufb-ı nevâfü ve makâm-ı 
sânî, kurb-ı ferâ’izden Idnâye da. Ve üçüncü, makâm-ı cem’dir ki 

j > V j Jj'Jttj* 693 sırrıyla mütehakkık olmakdır ve bu. fenâ 

fil-fenâ ta'bîr olunan hâl ile meşrûtdur. Dördüncü makâm, gâye-i 
'âlî ve bu merâtibden hârlc ohıp ana makâm-ı ahadiyyetü'l-cem' ve 

makâm-ı ev-ednâ derler ki ite—» u j sırrıyla tahak
kukdur ve bu mertebe, hasâyls-t Muhammedîden olup makâm-ı ve- 
râsetde kâ'im olan zât-ı ’âSye mahsüsdur. Ve Hazret-i Şeyh Muh- 
yiddîn İbn-t 'Arabi bu makâmda mütehakkık olanları 
terkibinde vâki' olan c-l kİ Basriyyûn, zamîr-i imâd ta’bîr etmişler
dir, Ana teşbih edip mücerred sıhhat-i terkîb için ityân olunmuşdur 

deyip zuhûr ve kemâl-i zuhura dâ'ir bir sırr-ı hafiye işâret buyurur- 
Icir. Ve ba'zı süffyye evvelki makama seyr-i nefsi deyip ve İkinciye 

tûr-ı kalbı ve üçüncüjre tür-ı rûhî ve dördüncüye tür-ı sırrî deyip ve

688 ey: -H

689 Fergâıû: Kurgâm T

690 "Onun (gören) gözü ve (işiten) kulağı olurum.", Buhârî, er-Rikâk, bab no; 

38; Ihyâ, I, 183-184.

691 İkincisi: ikinci H

692"Allâh, kulunun diliyle, 'semiallâhu limen hamideh: Allah, övgüde bulunan 

kulunu işitti' ifadesini söyledi."

693 "O, ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır...", Kur'ân, 57/3.

694 "...Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allâh attı (onu)...". Kur'ân, 8/17.

695 "...Gözetleyici yalnız sen oldun...", Kur'ân, 5/117.
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ba'zı ta'bîrât-ı uhrâ İle dahi zikr edip. v ma'nâsıyla
(95b H) 'amel ederler. Ammâ tûr-ı evvelde tabî’atın sultânı, gâllb ve 
kesafet ü hacbi, zahir ü bâhir olmağla, evvel-i sülûkda fenâ-yı nefsi 
ehemm ve anın hükmünü e'amm ittihâz etmişlerdir. Ve bu tûrda 
vahdet-i mecmû’î hâsıl olup bâtın-ı nefsde hâkim olan ism-i vâhid 

ve ism-i zâhir tecellî eder, derler. Ve bu mertebede eğerçi evsâf-ı nefs 

fânî olur, henüz dan hâsıl olan âsâr-ı müşâhedâ-
ta698 iştigâl ile (89b T) mûbassırât ve mesmû'âta takayyüdden hâlî 
olmaz. Tâ mâdâmki tûr-ı sânfye varmaya. Tûr-ı sânî ki tûr-ı kalbi
dir, anda tecelli-yl ism-i bâtmm olup beyne'r-rûh ve'n-nefs, kalb 

ta'bîr olunan latîfe-i sûbhâniyye müteceUî®®® olur. Bu mertebede 

dahi bekâyâ-yı vûcûddan halâs olup ancak^®® vjU
.4-1 y* mantûkunca 'İnda’llâh derece-i 'âliyye ve makâm-ı şefâ’at- 
de kâ im olmak misilli merâtib arzusundan hâlî^®2 olmaz. Ve illâ 

'inde’l-Hakk^®^ hubb-ı câh fenâ-yı nefsde zâ’il olmak şartdır. Ve 
sıddîklar da bâkî olan âher rütbelere dek mahv olmayan hubb-ı 
câh-ı ma’nevîdir. Ve makâm-ı ’aynü’t-tahkim û şath bu bir merte
bedendir. Ve üçüncü makâm fenâ ba'de'l-fenâdır ki bi’l-külliyye be- 
kâyâ-yı vücüd-ı vehmîden halâs bu mertebede hâsıldır. Ve dördün
cü makâm ehadiyyetü'l-cem' olup veraset ve ’adâlet üzre anda hem 

makâm-ı şefâ'ate^®'^ kâ'im ve hem i'tâ-yı hukûk-ı nefse mülâzım 
olup (96a H) min-haysi'l-verâset hulk-ı 'azîm ile^°® muttasıf olur. 
İşte eğer makâm-ı verâsete vardıysa dahi makâm-ı fenâ-ba'de’l-fenâ- 
da mütehakkık olanlara iktidâ sahîhdir. Hattâ Sâfcıb Dede Efendi 
Hazretleri Sejuıe'de ekser-i fukarâ-yı Mevleviyyeyi tavsîfde kendin
den ru'ünete müte'allık ve da’vâyı mutazammın kelimât istimâ' 
olunmamışdır dedikleri, ancak bu makâmı tashîhdrr.

696"Istılâh (yapılan terimler)de tartışma olmaz."

697 "Onun (gören) gözü ve (işiten) kulağı olurum.", Buhârî, er-Rikâk, bab no: 

38; îhyâ, I, 183-184.

698 müşâhedâta: müşâhedeteT

699 müıecellî: tecellî T

207 ancak: - T

701 "Sıddıkların kalplerinden en son çıkacak olan şey makam sevgisidir."

■702 hâlî: âlî T

703Hakk: hallî T

704 şefâ'ate: şefâ'at T

705 ile: . T
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J- jU İJU j  ̂ j' t/î-»
V- (j>* di ‘i—* O kara tüy, jl ,yı-* ol pîrln varlığıdır, (90a T) vûcûd-ı 
vehmidir, daVâ ve ru'ünet nlşânesldlr, jjli j  ij hattâ aıun var- 
hğındEin kalmaya, (̂1? bir tel tüy kalmaya. Hemân işte tüyleri ak 
olan pir demenin ma'nâsı oymuş ki lisân-ı işâretde siyeh kıllar var- 
hk ve da'vâ-yı ruûnet ve vûcûd-ı vehmi demek İmiş. Pes pîr ana der
ler imiş ki tüyleri ak ola, kendinde hîç siyâh kıl kalmaya. Da'vâ-yı 
ru’ûnetden, varbkdan, vücûd-ı vehmîden eser olmaya. îşte böyle o- 
lan zât, pirdir ve bundan ziyâde ta'rîf, güncâylş-pezîr-i hîta-ta‘bîr 

değildir. Yohsa mûcerred ak sakallı ma'nâsını yanlış anla3rıp ham- 
mâllar kethüdâsının dâmenini tutma.

xu Sjjf çünki vûcûd-ı vehmim kalmayıp fenâ-fi'llâh menzili
ne ere, işte pîr odur, J  teterse fî-nefsil-emr (96b H) 
kara sakalh olsun, j* yahud kır sakalb olsun, i'tibâr sakala 

değU, ak sakallı dedikleri bir remz olup, fenâ-fl'Ilâh menziline eriş
mek demekdir. Ammâ bundan sonra bekâ-bi’llâh menziline ermek 
mürşide şart değil mi denirse, şartdır, lâkin ta'rîf-i bâlâ, ’âmmdır. 
Mürşidin cemî'-i ahvâlini bqrân. 'asır olduğunu söylemiş idik. Ya 

öyle olunca mûcerred fâni-fi'Oâh obnak nişânesi kifâyet eder mi de
nirse. cevâb verülr ki eğer bekâ-bl’llâha varmadıysa mûcerred fena
sıyla irşâda kâdir olamaz. (90b T) Ammâ idlâl etmez ve emek zâyi ol
maz. Hem öyle fânî-fi'Uâh olan zât, sana hod-be-hodâne dest verip 
kendiye mûrîd etmez. Etdiği sûretde dahi ya odur ki kariben kendisi 
makâm-ı bekâjra geUp seni İrşâd eder veya odur ki anın mûcerred 

hıdmeü vü hürmeti berekâttyle mürşide erişirsin. Hâşâ, sümme hâ
şâ, müdde'î, kezzâb gibi midir ki hem dâll, hem mudili ola!

A i '-i-'J  * * -  ılı-*

4— jj-. oî C-» o kara kıllar denilen, evsâf-ı beşeriyyetdir. İşte
fânî-fi'llâhm ma'nâsı^®® odur ki evsâf-ı beşerlyyetden çıkmış ola 
Daralmaz yorulmaz melek gibi bir zâtdır. ^  jî c—̂  yohsa o kılm ma' 
nâsı değil, j  »A» sakaldaki kıllar yahud başdaki kdlar değil 
ÂnIfen tafsil olunduğu üzre kıUardan murâd evsâf-ı (97a H) beşe 

rlj^yetdir. Tebdü olunup vasf-ı melekiyyet olsun da isterse jrüzündeki 
başmdaki kıllar san olsun, beyâz olsun, köse olsun, kaba sakallı

^06 ma'nâsı: ma'nâsım H



140

olsun, şâbb-ı emred olsun, ne olursa olsun. Görmez misin ki: 

jti j  ûl»c X* Ij'l t»-»*
j i l * 'îsâ 'aleyhl's-selâm beşik içinde, jJi jl« jjIi nice feryâd û 

figân buyurur, dahi cevân olmaksızın, (91a T) U
^  biz şeyhiz ve piriz. Me'âşir-i enbiyâ-yı ma'sûmîn öyledir, ya'nî 
Hazret-i /sd'yı işitmedin mi ki Kur'ân-ı Kerim'de kıssası mezkûr u

cemî'-i nâsın beyninde meşhûrdur ki beşikde iken, aJJV
^®^deyip ve hakkında, l^pSU-lıLjî j denüdi. Hâlbuki ma- 

kâm-ı nübüvvet, makâm-ı velâyet-i 'âmmeden efdal olduğu mûsbit- 
dir. Beşikde sabiye nûbüvvet-i teşri' verilmek câ'iz olunca, velâyet-i 
teşrif verilmek evlâ bi't-tarikdir. Pes maksüdün bi'z-zât olan velâyeti 
nakz edecek evsâf-ı beşeriyyetden halâsdır. îster kable'l-ittisâf 
olsun, ister ba’de'l-ittisâf olsun, hüküm birdir.

j  J C—U ıJ»«y i'lf ^  ûiç
jlj»* ö>f çünki bir siyeh tüy, >:-.u U-*j jif ki ol bizim vasfmuzdır, 

bizlik vasfıdır. (97b H) Men ü mâ derler. Ve daVâ-yı ru’ûnet murâd 

eder, j j a n d a  yokdur. öyle olan zât, c—Ui j  ̂  şeyhdir ve 
makbûl-ı Hudâ'dır. Ma'lûm oldu ki vasf-ı beşeriyyetin intifasıyla 
mertebe-i meşihâta vusûl bulunur. Bekaya varsm varmasm, şeyh
dir. Ammâ irşâdda bekâ şartdır, demişler. Ba'zan pîr-i makbûl olur 
ki irşâd ile me'mûr olmaz, demişler.

jc—ivJ*; jl jl o-i. iıç
(91b T) iji ammâ çünki sakalı ak ola, jl eğer
kendinde ise, hodluk'âleminden çıkıp bî-hodluk 'âlemine^^^ var
mamış ise, û - ^ 4; jl o şeyh değildir, c-ı>.ı j  Allâh'm hâs ben
desi de değildir. 'Avâm-ı nâssdandır. İster ise keten çuvalı gibi ak 

pâk kesilsin, bu defterden hâricdir. Fukarâ-yı Mevleviyye ıstılâhmda 
'ayn-ı nîstî ta'bîr olunan makâmm sâhibi olmayıp, vücüd-ı vehmî- 
den kendinde nişân bulundukça nâkısdır. Hattâ demişler ki bir kıl 
ucu kadar mahall kuru kalsa, gusl eden âdem cenâbet-i zahirîden 

halâs olamadığı gibi, bir kıl ucu kadar varlıkdan nişân kalsa derviş, 
'ayn-ı nîstî kesilmiş denmez. Ve fenâ-fi'llâh menziline varmadıkça,

^0^"...Ben, Allah’ın kuluyum. O, bana Kitab'ı verdi...", Kur'ân, 19/30.

708 "...Ve henüz sabî iken ona (ilim ve) hikmet verdik.", Kur'ân, 19/12.

709 ittisâf: iltisak H

710 ittisâf; itlisâk H

71 1 âlemine; âleminde T
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zebîhası yenmez. Ya'nî kendi nâ-pâk olduğu gibi dest-i tasarrufuna 

teslim olan bî-çâre de nâ-pâk kalır. Zîrâ 4Jl ̂ 1 /i*  ̂̂  ̂  (gg^ h ) 
mâ-sadakı olup esnâma kurbân olanlardan olur. Pes bu tahkîkât- 
dan ma'lûm oldu ki

Jîe j-.f-
jbil( Jju pır deyu 'akl û hikmet pirine derler, ey oğul,
yohsa, kdm beyâzhğı değil, başda ve sa
kalda ya'nî şeyh-i hikmete denir. Yohsa şeybete, şqrh denmez. Li- 
münşi'iht

Dil ki soTgâı obı işler mi gaan-ı mûy-ı sejîd 
Ne kadar bi-hûdedir penbe-i dûğ-ı yâkût 

Fi'l-vâki' yâkûtu poıbe ̂ İne koılar, Ammâ âteş, dâğma zerre kadar 
te’̂  edip (92a Tl İşletcıned^ gibi, ak sakal dahi kalb-i sen^e zer
rece mûlâycsııetvaiD^i|»bî-faûde (dur. Çühki pirin evsâfimbibp ^  

^^^mantûkuııcaarîîyıp bulur isen pîrânehıdınetin â- 
dâb û rû^inıunu dahi öğraı ki tsscek nâ'il-i enzâr-ı merdân olasm.

ıw - faHfc<wı»*a taı^N» h^met-1
Bu suıh-ı şeı^ tâlibfcrc Ufem» edan istikâmet ve pirler hıdme- 

tinde rl'̂ ret-i edeb okluğu b^âıulır.

jet u=î/ AK Çûnki bir zât-ı fânî-fîllâhı pSr ittihâz edesin, Ja ,aj{i 
nâzik gönûDû olma, zîrâ nâz yolu değil, nijrâz yoludur (98b H) j

gevşek ve dağılıcı, Jf j  w î> su  ve çamur gibi ohna. Ya'nî 
makâm-ı hıdmetde nâzük-dll ve râh-ı hûrmetde âb ü gil gibi yayılıp 
dağılma. Bu hıdmet-i mürşki bir emr-i sabdır. Kendini gâyet sıkı tu
tup, cem’-i havâss û a'zâ ve cevânh edip bi'l-kûlliyye kendin ver. Her 
ne emr ederse çâpük û çâlâk, bî-naks û fûtûr, h''^âhiş-i tâmm ü 

’aşk-ı mâ-Iâ-kelâmla hıdmete ikdâm qrle ki niyâz yoludur, çelebîUğl 
bırak. Menkûldür ki btr âdem köle alacak olmuş. Köl^e su'âl etmiş 

ki adın nedir? Köle demiş ki sen her ne isim tesmiye edersen adım 

odur. ’Abdm ne adı^^^ olur? İşte böyle dervîş-i sâdık dahi tabî'at-ı

^ 1 2 "Ona, Allâh'm adı zikredilmedi.", Kur'ân, 6/121; ,̂ «1 ; - T

7 1 3 ^ - : ^  H

^14 "K im  bir şeyi ister ve ciddiyet gösterirse, bulur (elde eder).", Keşfül-hafâ', 

n, 243; Ehâdîs-i Mesnevi, s. 78.

715 adı: nâmı H
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sâlife vü meşârlb-1 sabıkasını bırakıp cânib-1 pirden (92b T) ne güne 
hıdmet zuhur ederse benim hâlime muvâfıkdır. Yok, nâ-mutâbıkdır 
deyip nâzük-dinik^^® etmemek gerekdir^^^.

j j  ^  jû  jh tjs*/

j>r çünki pîr ittihâz etdln, û}» zinhar teslim ol.
muhâlefetden mûcânebet eyle, j^ M ü s â  'aleyhl's-selâm gibi, 
JJ fi*- yj Hızır’ın zîr-i hükmünde git. Kıssa: Hazret-1 Hızır ve 
Mılsd ki mestûr-ı sahâyif-1 Kur'ân ve tavâjnf-ı âşüıâyândır. Bir pey- 
gamber-1 ûlü’l-'azm iken Ll® UJ .UjT j  ̂̂  * hakikatinden dahi sebak- 
gir oknak n^etlyle^^® Hazret-i Hızır’a (99a H) İzhâr-ı teslîmlyyet ve 

mânend-i âfitâb ol subh-ı safâya refakat eyleyip tâ Hazret-1 Hı
zır’dan sûret-i zâhlr-i şerî'ata muhâlif görünen evzâ'-ı mestûretû'l- 
hakâyık nûmâyân oldukda sultân-ı Ism-i zâhir bi-hasebi'n-nûbüv- 
ve Hazret-i Mûsd'ya galebe edip muktezâ-yı me'mûriyjret-i zâhlriy- 
yeleriyle izhâr-ı muhâlefet-i sûriyye edip yine ma'nâda yek-dil û yek- 
sebak olmuşlardır ki eğer muhalefet ancak cânib-i şeri’atdan olma
yıp bâtın-ı Hazret-1 Mûsâ ’aleyhl’s-selâmda dahi rû-nümâ oldu de
nilse hâşâ, makâm-ı ’âli-i nübüvvete lâyık olmaz. Zîrâ jmi 

^  ii ^20 beyninde ’umüm ü husûs min-vech olup ekser 
mevâdda müctemi' ve husûs-ı mâdde müfltenk olduğu j jl> U»

^^^ile aşikâr olup hükm-i nübüvvet ’amel-l velâyetden fark ol- 
muşdur. Ammâ hükmün 'amelden fark olmasıyla (93a T) nübüvvet 
velâyetden fark olmak İktizâ etmeyeceği dahi bedîdârdır. Ve bu tah- 
kikda lafz-ı hükmî ancak nübüvvete tahsis edip velâyetde 'amel laf
zına 'udül olunduğu, hüküm ancak zâhirde olup bâtınla hüküm 

bulunmayıp ancak 'amel iktizâ etdiğidir. Beyt-i şerîfde mahall-1 is- 

tişhâd bu değü idi. Lâkin ^^2 Kıssa-i Mûsd'nm i'tâsı ol-

716 nâzük-dillik: nâzendelik T

717 gerekdir: gerek T

718 krş. " İJU lijJ ^  »UU , Ujlc ^  L » j  »Iv î: ...Ona katımızdan bir rahmet (va

hiy ve peygamberlik) vermiş, yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.", Kur'ân, 

18/65.

719niyyetiyle: niyyetle T

720 "Onun için biz zahirle yargıda bulunuruz. Ancak, bâtınla amel ederiz.", 

Ehâdîs-i Mesnevi, s. 126.

721 "...Bu, benimle senin aramızın ayrılmasıdır...", Kur'ân, 18/78.

722 "Söz sözü çeker.” Bu darbımesel için bk. Sırr-ı Ney, I, 180.
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mak görünüyor kİ anlar Kelîmu'llâh idiler. 'Alâ-nebiyyinâ ve ’aley- 
hi’s-selâm mahall-1 istişhâd ancak^^S anlann Hazret-i Hızır’a tes
lim olmağı iltizâm buyurduklarıdır, Bejdt:

Sen dahi cem' eyle ’aki u hûşunu 
Tut kelâm ı pire (99b H) dâ'im gûşunu

ckI bu gönül peygamberleri, ki mürşidlerdir, öyle zamîr ki, j 
J  jl sır söyleyici, ya'nî, peygamberleri, j»l>
müsteml' isterler, >  İsrafil huylu. Hazret-i /srâ/îl ’aleyhi'sse- 
lâm yedine sûr verilip nefti ile me'mûr olacağım ma’lûm etdiği za- 
mândan tâ ol emrin zuhûruna dek elinde sûr dâ'imâ neflıa munta- 
zır, ne zaman emir zuhûr eder deyu her ân û her dem hâzır u âmâ

da olup, zerre mikdâr kendiye fûtûr gelmediği gibi, 725 

peygamberleri dahi mürîd-i sâdılo ol vahyin zuhûruna öyle mun- 
tazır ve hâzır İsteyip makâm-ı hıdmetde şâtır ve gayr-i fâtır olmasmı 
makbûl tutarlar ve

jıJ »tfU U»

deyip hâzırun-bl'1-vakt olana hıdmet buyururiar. (93b T) 
cıW»>'j*

nahvet ve gurur tutarlar, ^  j  ve kibir tutarlar, ^  pâ
dişâhlar gibi, ’ubûdfyyet isterler, j' halk-ı clhândan. 
Ma'lûm ola ki nahvet û kibir ve tama' u hırs ve sâ'ir ahlâk-ı mehâ- 
mid û sefsafî, hükemâ 'indinde ta'rff-i vâhidle beyân olunup ahkâ
mı yek-nesâkdır. Ammâ ehl-i şerî'atdan e'imme-i 'âlem^27.j ahlâk 

(100a H) olan sûfljrye hazerâü, mesârif-i beyân ile sefsâfmı mehâmi- 
dine idrâc etmekde edille-i kâtı'a beyân edip nüzûl-ı şerî’at bu ah
kâmı iktizâ etmişdir, deyu hûkemâya cevâb vermişlerdir. Meselâ hırs 

mezmüm iken. u >j* ,.^1  ^  W Jü 728 âyet-i

723 ancak: - T

724 "Kalbim, Rabbimden haber veriyor."

725 "Kalbim, Rabbimden haber veriyor."

726 "Allah'm tecellisi ansızm gelir, ama uyanık gönüle gelir." (ikinci mısram 

vezni bozuk.)

727 âlem: - T

728 "Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkmtı- 

ya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkündür...", Kur'ân, 9/128.
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kerimesinde vâki' olan hırs, 'ale'l-îmân ahsen-1 ahlâkdan olmuş o- 
lur. Ve ahlâk bahsi jrukanda bir kerre dahi mûrûr etmlşdlr. Bu tak
dirce ÜJ-» medlûlû ile ehlu'Uâhdan rû-nümâ olan 

sûret-i kibr dahi Hazret-1 SuItânûT'ulemâ buyurduklan gibi, klbr-1 

riyâyî olmayıp klbr-1 kibrlyâyîdlr. Hattâ rlvâyetdlr ki kudemâdan 

Hâtem-i Asamm hazretleri vâkı'asmda Hazret-i Murtazâ 'Ali kerre- 
me'llâhu vecheh cenâblaruu görüp ahsen-i ahlâkdan su'âl etdikde, 
ağntyârun fukarâya tevâzu'udur deyu buyTjrmuşlar. Ya dahi ahsenl 
var mıdır, deyu su'âl etdikde, fukarânın a^nfyâya tekebbürüdür bu
yurmuşlar. Zahir oldu ki bu tdcebbûr makbûl-ola ve mısrâ'-ı sânîde 

zikr^le (S4a 1) ehl-i dünyâya mahsûs olduğunu ifâde 

buyurmuşlardır. Ve mürîd her ne kadar ehl-i düıgrâ değil ise 
dahi ehlu'llâha n i s b e t l e ^ ^ O  ehi-ı dünyâdır. Pes dâ’imâ ’ubûd^- 
yetde obnalı kİ ŞQdıim, himmet; (fedem. hıdmet demişler.

jüt-jj/ kaçan İrsâl ederler, etmezler, istilhâm-ı inkâridir, 
bu emâneti. sana, b mâdâmki olmayasın. (1 0 (R> H) 
anlarm önünde, >  iki bûkülû ohnayasm. Ya'm mâdâmki
hıdmet-i e v lad a  iki kat râki' olmayasm, sana bu emâneti ver
mezler.

EjTmnetden murâd her neyse zirö. 
ju  *îUVl w * ^ret-i kerimesinin tefârinde müfessirîn. 

emâneti çok vech ile trfâr busrurmuşlar. Lâkin bejrt:-i şerifdeki emâ
net, ancak hilâfet olduğu rûşendir. Ve bu hilâfet dahi kalbden kal
be i’tâ olunur bir ma'nâ olmağla tahsilde ez-cân ü dil hürmet-i pîr 

şart olduğu beyân bujrurmuşlardır. Nitekim Muhyiddm İbni 'Arabi 
bu5njruriar.

Beyit:

729 "Kibirliye karşı kibirlenmek sadakadır.", Keşfü'l-hafa, I, 313.

730 jiisbetle: nisbetiyle T

731 "B iz emaneti, göklere ve yere teklif ettik...", Kur'ân, 33/72.
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r*o'»«t»‘ rh>

ĵîJU.p4i.ljk,oU 
<ui J« f4İj!  ̂î«oiJI C»*

ve ihtirâm-ı şuyûhda (94b T} bir rütbe mûbâlağa etmişler ki eğer 
şeyhin hürmeti müridin kalbinden sâkıt olursa ol sâ'at terk-i hıd- 
met edip yanmda durmasm ve İllâ mutazarrır olur. Zîrâ hıdmet, 
hürmet ile makbuldür. Tâ kim yine kalbine hürmet-i şeyh gelirse 
hıdmete ol zamân rücü' etsin. Meğer benim gibi gidecek yeri olmaya. 
Ve mürid üzerine mutlaka ihtiramı vâcib olan şeyh-i fâninin evsâfı 
mezkûr olmuş idi. Ammâ şeyh-i mezkûr, müridin şeyh-i irâdesi ol
duğu takdirce midir, yohsa (101a H) mutlak mıdır denirse, mutla- 
kadır. Ya'nî gerek şeyh-i irâde olsun, gerek şeyh-i sohbeti olsun, ih
tiram şartdır. Lâkin şqrh-i irâde ile şeyh-i sohbet beyninde suret-i 
rüsûm-ı ihtirâmda fark lâzım mıdu? Yohsa bi't-tesâvî midir? Ba'zı- 
1ar, farkun-mâ'dan lâ-büddür, deyip ba’zılar hîç fark olmayıp şeyh-i 
irâdesine eylediği ihtiramı bi’t-tamâm şeyh-i sohbete dahi eylemek 

lâzımdır demişler. JSU j  ammâ medhûşân-ı şarâb-ı 'aşk-ı
Yezdan ü bâde-nûşân-ı hum-hâne-i ’irfân olan gürüh-ı pür-şü- 
kûh-ı Mevleviyye meyânmda akdâh-ı rüsum ü âdâb bu güne dâ'ir- 
dir ki meşâyıh-ı Mevleviyyenin cümlesiyle süret-i ihtirâm-ı mahsûsa

732 "Şeyhe hürmet Allah'a hürmettir. Allah'a saygıdan ötürü ona saygı göster. 

Onlar, rehberler ve Allah'a yakm kimselerdir. Bu yakmiık, Allah tarafmdan da teyid 

edilmiştir. Onların tümü peygamberlerin varisleridir. Peygamberler gibi onların sözü 

Allah'a dayanmaktadır. Savaş yaptıklarında Allah'tan başka kimseden bir ecir isteme

diklerini görürsün. Şayet onlarda şeriattan sapma görülürse, onları Allah'a havale et. 

Onlar(m bu zellelerin)e tabi olma.AlIah tarafından gelen şeriatten saptıklarında onlara 

tabi olma."

733 icrş. " j  : Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır...", Kur'ân,

2/ 148 .
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ve hurde-i fakr u âdâb^^'^-ı mansûsa üzre görüşüp ba'zı mevâdda 
şeyh-i irâdî ile yek-nesâk ve ba'zı âdâbda beynlerinde fark muhak- 
kakdır. Turuk-ı sâ'lre rlcâlinden bâhlrü'1-fenâ ve nâşirü's-safâ bir 
şeyh-i fânî-fi'Uâh ile hem-nişîn olursa mücerred anların tarîklann- 
da mersûm olan dest-bûs-ı sâde ile iktifâ ede. Bu sûretde hod-be- 
hodâne fark etmeyip muktezâ-yı âdâb-ı tarîk üzre fark etmiş olur. 
Ve be-her-hâl râbıta-i (95a T) kalbi şeyh irâdesinde olup ve ihtiram 
ü ihtimâm-ı ma'nevîsi ana maksûr ola. Zîrâ mücerred sohbete mu

hakkikin, sohbet-i bereke taT î̂r edip, 4JJI * >  J  demiş
ler. Ya'nî mâdâmki bir tâlibin şeyh-i irâdesi ve andan mâye-i murâ- 
desi bulunmadıkça, mücerred sohbetle tarîk-i Hak'da rlcâlu'Dâhdan 
(lOIb H) ma'düd olamaz. Anmçün Monlâ Cdmî hazretleri ve sâ- 
hlb-i Menâkıbû'l-'ârijın ve bi'l-cümle ashâb-ı vukûf. Hazret-i Pir 
Efendimizin silsile-i nisbetlerini seyyid-i sır-dân Muhakkdc-ı Tirmi- 
zfye ircâ edip Hazret-i Sultânü'l-ma’şûkîn Şemsûddîn-i Tebrîzfye 
ircâ' buyurmamışlar. Ve ke-zâlik bi'l-'aks ya'nî H a z r e t Şems E- 
fendimı>;in silsile-i nisbetlerini Ebûbekr-i Selle-bâ/’a ircâ' edip ma’- 
şükü’l-ma'şükîn Hazret-i Mevlânâ Celâlûddin'e ircâ' etmeyip mâ- 
beynlerlnde hâsıl olan ttrakki, bereke-i sohbetdendir demişler. Ve 
zinhâr zinhar, tesvîlât-ı nefsâniyyeye uyup kendi hıdmet-i nâ-çîzini 
istiksâr ve meşâyıhm makâdîr-i refâ'asmı istihkar ile murg-ı hevâ- 
sım dâm-ı bed^^^-encâm-ı enâniyyete ağdırmaya ve âsumân-ı vâlâ- 
şân-ı evliyâya ta'ne-endâz-ı imtinân olup başına seng-i belâ yağdır
maya. Zîrâ, beyit:

Bunlara hıdmet mâdır hem hulûs 
Böyledir ma'lümun olsun bu husûs

gedâ değillerdir, /  ki^^S bir739 hıdmetden ötü
rü, Jüjiıy ji senden dutalar, jj> ey müzevvir, minnet dutalar. 
Hâşâ, her^"*® gürüh-ı evliyâ ganî-bi'llâh olup cemî'-i halk-ı 'âleme 
ihtiyâcdan beri olmuşlar iken, ey müzevvir senden (95b T) ne hâsıl

734 âdâb: edeb T

735 "Ondan Allâh’m yoluna kimse gelmez."

736 hazret: - T

7 3 7b ed ;-T

738 k i ; - T

739 b ir :-T

740 her; - T
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ve hıdmetinden ne fâ'ldeyl muhtemeldir ki mlmıet-dâr olalar? Hıd-
metinden fâ'ide melhûz olsa da (102a H) yine sanadır. Yohsa
4JJI âyeti ihtiyâcdan nâzll olmayıp ve Hazret-1 Rûhu'UâHm
*1)1 j ı  buyurduğu bî-kesî vû'aczden hâsıl değildir. Hazret-i tercü-
mân-ı esrâr-ı ma'nevî ve vâris-i mezâmîn-i Mesnevi Monlâ^'^^ Sâ-
'ithi Mevlevi'nin, beyit:

W  tj
buyurduğu bu ma'nâja mûsbltdlr.

oLtsJUj Jİ dLû  I*
iU lî tâ anlann âdâb-ı hıdmetlerini, yerli yerince, getir
meyesin, cliüL.j j\ anlann^"*^ risâletlerinden, sı^j, ne şekil 
nasîb atız edebilirsin. meyve yerebilir misin, ma'nâsınadır. Ya'- 
nî yerli yerince âdâb û rüsûm-ı sıdk u hulûsı tekmil etmeyince ol 
peygamberân dahi kalbin dıraht-ı hurmâ-yı ezvâk-ı ma'neviyyele- 
rinden lezzet tahsil edemezsin ki. medlûlunca an
lar seccâde-i hüâfet-i nübûvvetde kâ’im olduklan gibi müridin ve^"*  ̂
sâdıkîn dahi ashâb-ı ülü'l-elbâb sıfatmda dâ'lm olup l>«T

■ '̂^•el-âyet' '̂*® 750em-
sâli ashâb-ı kirâma tavstye olunan şerâyi'-i bqme'l-verese dahi zâjrt' 
olmamak lâzımdır. Ve bu âdâb ü rüsumu öğrenip etvâr-ı ihtirâm-ı 
meşâyıha (102b H) dikkat, ehemm-i mûhimmât-ı müridinden oldu
ğuna erbâb-ı hakikat bi’l-icmâ’ câzimdir. Lâkin nazar-ı 'âlîleri kulûb 
u niyyâta (96a T) olmağla, beyit;

j ı3<̂  ̂  j»

"...Allah'a borç verdiler.,.", Kur’ân, 57/18.

^ “̂ 2 "...Allâh yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?...". Kur'ân, 3/32.

^43 monlâ; mollâ T

744"(Iiâ j,î aşkla) gönlü aydm(laıunış) kişilere hizmete rağbet el. Çünkü yüz, 

öpme aynası; ağız ise onun öpüşünün kendisidir."

745 anların: anlar T

746 "Alim ler peygamberlerin varisleridir.", Keşfü'l-hafâ', II, 74.

747 v e : - T

748 "Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinin üstüne yükseltme

yin...", Kur'ân, 49/2.

749 el-âyet H

750 "Allâh'a itaat edin, Resûl'e de itaat edin...", Kur'ân, 5/92.
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sûret-i zahirde 'ayn-ı tekellüfden 'ibaret tekâpû-yı bî-hakîkate bak
mazlar. Ve 'âşık-ı sâdıkda mûcerred mübtedüikden iktizâ eden ku
sur ü küstahlığa kalıp cân-ı bî-dermânm âteş-i hırmânla yakmaz
lar. Hulâsa-i kelâm ta'zîmleri vü tekrimlerl cân ü dilden ve 'aşk u 
mahabbet-i kâmilden gerekdir.

jiji> j jiA' t»** t/ y
y her bir edeb anlara, takdirindedir, kaçan

makbûl gele, oU*! ki anlar gelmişlerdir, j eyvân-ı re-
fî'ü'ş-şân-ı İlâhîden gelmişlerdir. Zahiren pâdişâh tarafından yahud 
vezir tarafmdan sana bir âdem gelse, beğden gelen beğdir, deyu ez- 
dü ü cân tekâpûlar edip hıdmetini tekmüe ve rızâsını tahsile çalı- 
şırsm. Ve ol nâ-dân-ı bî-insâf dahi yeri-göğü bilmez. Ve her kelâm-ı 
ufûnet-âmîzi bir batman şekker şerbetiyle içilmez iken bize kadrimi
ze göre i’tibâr ü ikrâm etmediler, deyu dûrlü dürlü herzeler yer ve 
gezip yürüdüğü yerlerde ednâ kusur ve zühûlünû 'afr etmeyip 
zemm eder gezersen ise, beylü

deyip (103a H1 efendisinin kulağına değip bana muğber obnasm di
yerek ne müdâhaneler edeceğin şaşırırsın ve i'tizâr-ı cürm-i nâ-ker- 
deyi, kasemlerle te’lrid edip n^râz û recâyı hadden aşınrsm. (96b T) 
Ma'a-hâzâ ki evliyâ'u'Uâh Allah tarafmdan gelip makâm-ı refî'-i ’i- 
nâyetden rahmeten-li’l-’ibâd nâzil olmuşlar iken olur olmaz hıdmet 
ü ’ubûdiyyeti pesend ederler mi? Ve seni ya bi’l-küDijye ta'mîr edip 
ya bi'l-küUiyye harâb etmeyince yamndan öyle muhân u muhakkar 
giderler mi? Beyit;

Olmağa dâ'im bu bezmin dâhili
Kalbi hıfz etmek gerekdir hâsüı

Oijli ^  gönlünüzü hıfz edin, ey mürîdân-ı sâde, j»
jVı ctjja- sâhib-i gönüUer hazretlerinin huzurunda, tetâbu'-ı 
izâfât var ve tetâbu'-ı izâfât, şi'irde ’uyübdandır. Mâdâmki bu mıs- 
lâ'-ı şerîfdeki gibi izâfet-i me'lüfü'I-istimâ' olan elfâz, beyitde olmaya, 
şimdi meselâ huzurun, hazrete ve hazretüı, sâhib-dilâna izâfeti.

^51 "Aşk secdegâhmda eğilmek edepten dolayı değildir. Mum gibi kendi başını 

feda etmek, secdedir."

^52 "Sevgiliye kavuşmak için, yüz rakiple kavga ediyorum. Bir put (gibi güzel 

sevgili) için, şehrin bir kâfirine secde ediyorum."
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me’lûfü'l-istimâ'dır. Bu bahs kİ yukanda geçmiş İdi. Çünki mahsûl-ı 
beyt alınmayıp hall-1 terâkîb bir mlkdâr murâd olumnuş İdi. Bu 

makûle tahlît-i kelâm ’inde-ûli’n-nühâ ma'zûr buyurula. Gelelim ey 
bî-hâsılân-ı semere-i yakın olan mûrîdler, kaçan hazret-i ashâb-ı 
kulûbun m e c â l i S ' i  (10b H) 'âliyyelerlne dâhil olasınız. Zinhâr şevâ’i- 
b-i inkârdan ve mücib-i nakz-ı ihtirâm olur havâtır-ı nâ-hemvâr- 
dan kalbinizi hıfz edin. İbtidâ nazarları kalbe^^^ olmağla ihtimâm, 
nazar-gâha lâzımdır. Ve eğerçi ol şeyh şerî'ati zâ'il olmuş müvelleh- 
lerden dahi olursa İhtiramda kusûr etmeyip, ,.n

UUi 754 {9 7 || beyitle ’amel ve beyne'l-emreyn makâm-ı ihti- 

râmda vukûf edip terk-i iktidâ ve terk-i cedel oluna. Zîrâ H^ûce 
'AbduMh-ıHireıâbuyururlarki:
Netîce-i merâm. mü’eddâsınca gönül
oynatma ve sûkker-i hûsn-i zanna zehr-i ’adâvet katma.

ehl-i dil katmda, edeb bâtm üzre mahmuldür,
jUtiifcij zîrâ ol sebebden ki anlar, serâ'ir-i zamîr üzre
mütefattındırlar. Ma'lûm ola ki edeb, cimâ’û'l-ha)n-dır ve edîb, 
^  u ^  J.J 757 ittisâ'ma 'arif ve her makam ü hâlde bl-hasebi- 
tüke'l-mertebe vâkıf^^dır. Pes mekârim-i ahlâkı câmi' ü sefsâfma 

'âlim olmağla edîb. zûbde-i 'avâlimdfr. Ve hadîs-i şerîfde,
^^^vârid olmuşdur. Ve edebin aksâmı dört olup, evvelki kıs

mı edeb-i şerî'atdır ki ahkâm-ı sitteye müte'allıkdır. (104a H) İkinci 
kısmı edeb-i hıdmetdir ki mûlûk ile kuddâm beyninde mustalah o- 
lan edeb gibidir. Ehlu'llâhm meliki ADâh olmağla beyne'l-'abd ve'r- 
Rabb olan mu'âmele^®®, mu'âmele-i nâsm gayri olmasıdır ki bu

753 kalbe: kalb T

754 "Ne onlara tabi o), ne de ebediyyen onların yoluna gir. Çünkü onlar A l

lah'ın dinine zorla girenlerdir."

755 "İnkâr, şom (uğursuz); inkâr eden de bu sözden dolayı mahrûmdur."

756 "Onlarla doğru dürüst otur. Çünkü onlar kalplerin casuslarıdırlar (kalblerden 

geçenleri bilirler)." Ahmed b. Âsım-ı Antâkî'yc ait olan bu söz için bk. Sırr-ı Ney, 1, 

192.

757 "...Nerede olsanız, O sizinle beraberdir...", Kur'ân, 57/4.

758 vâkıf: vâkıflar T

759 idş. " ^  : Rabbim beni terbiye etti. Terbiyemi de gü

zel yaptı.", Keşfü'l-hafa, I, 70.
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edeb şerî'atdan bir makâm-ı ehassdır. Kısm-ı sâlls edeb-1 hakdır kİ 
hakk-ı ’ubûdiyyetl brt-tamâm vermekdir. Ve hak ne cânlbden zu
hur ederse ana tâbi' olmakdır. Bir hays^^l ıie ki bir sabiden zuhûr 

etse ol sabî indinde (97b T) te'eddüb ve ihtlrâmda vâki' olmakdır. Ve 
hıdmet ü hürmet-1 şeyh, bu makâmdandır kİ,

762

beyt-i şerifi ve Cezîre'nin bu surhı anın üzerine mebnîdir. Kısm-ı 
râbi', edebü'l-hakîkadır ki makâm-ı fenada terk-i edeb, ya'nî şûhû- 
dunu terk edip küllisini Hakk'a trcâ’dır.

Pes edeb. hıdmet-i mahdûmun şânma rl'âyet ve levâzumna kable’l- 
emr ve's-su'âl mûbâderetdir. Hattâ ziUet-i su’âl anda zâhtr olmaya. 
Her ne kadar emir dahi olsa emirde dahi su'âl vardır. Menfa'ati sa
na ‘â’id olacağı nümâyân iken şeyhin ikUzâ-yı vakt u hâle göre le
vazım ve hıdmetine murâkıb olup min-gayrl-tenbîh ve’l-ihtâr hâzı- 
run-bi'l-vakt olmakdır. Murâkabe^^ ise ahvâl-i kalbden obnağla 

gönül hoşluğu İle ve züÜ ü hakâret-i nefs ile kabulünü rlcâda olup 
hilâfindan mücânebet gerekdir. (104b H)

j! > 1 ten erbâbı 'indinde, ^ edeb zâhir üzre mahmûl- 
dür, jLio iji. kİ zîrâ Cenâb-ı Hak anlardan, >u Ij gizlileri 
setr edicidir. Erbâb-ı zâhir indinde edeb dahi zâhtr üzredir. Zûrâ an
ların umûr-ı bâtmiyyeye hükümleri sirayet etmeyip her husüsda 
zâhlri gözedirler. Beyit:

760 muamele; muâleme H

761 hays: haysiyet T

762 " Şeyhe hümet, Allah'a hürmettir. Allah'a saygıdan ötürü ona saygı gös

ter." H nüshasında mısralar yet değiştirmiştir.

763 "Tam sulh, görevin durumundan haber.'îiz olmaktır. Burada edeb, savaşın tu

zağını ele geçirme tarzıdır."

764 murakabe: murâkıb T

765 Zahiren insanları, birçok defa işten düşmüş (aciz kalmış) görürsün. Eğer bi

rinin boyu kısa olursa, yan yetişkin olur."
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mefhûmunca sûrete bakarlar ve anlara izhâr-ı 'ubûdiyyet (98a T) 
eden bî-çâreler dahi sûrete taparlar. Ehl-i edeb İse her makamın 

hükmünü bilip İktlzâsma göre 'amel edip, beyit:

deyip herkese revzenesinden görünmelidir.

-I#-»" *W Jİjı/ >
ji sen ise bu kavlin 'aksinesin; i( , hitâbdır, »l» ̂  kör

ler katmda mansıb ârzüsuyla yahud mansıba rl’âyete, hu-
zûr-ı kalb ile gelirsin de^®^ salf-ı ni'âlde oturursun, ya'nî
ey merd-i sâde-dil, tamâm senin tavrm ehl-1 edebe muhâlifdir ki an
lar ehl-i zahire zâhtren ri'âyet edip, ehl-i bâtına bâtınan ri'âyet 
ederse^®®, sen ise ehl-i (105a H) zâhire bâtman ri'âyet edip ol kür- 
çeşm-i basiret olan bî-çâreleıln huzuruna huzûr-ı kalble gelip şân-ı 
zahirilerine ihtimâmen pây-gâhda durmağı âızû edersin.

jljLrf sâhib-i basiretler indinde, v*' edeb-i bâtınîyi terk
edersin ve hezâr havâtır-ı mezmûme ile huzûrlanna gidersin, jü 
ijOj+i şehvet âteşine, ol sebebden odun olmuşsundur.

Zîrâ Jîi U, ûUi i* şerîfince evliyâ huzurunda
sû’-i edeb, müstecâb-ı gazabdır. Ol rütbelerde ki ba'zan (9Sb T) cüz'î 
terk-i hürmet, sehat-ı ’azîmi münticc olur. Celölûddvn-i Rûmi ya’nî 
pîrim ilâ'Uâh ve yine anlardan mervîdir kİ bir âdeme rencide olsalar, 
»jVjI j  J U b u y u r u p  sünnet-i şerîfde dahi böyle vârid olmuş- 
dur, deyu nakil buyurmuşlardır. Bu mahalde bir hikâye-i manzûme 
vardır.

Jjj jjlı Ji >  ^  yil
0^  cast ojl Ĵl bî-edebâne söz söylemek, >  l^evliyâ'u'İlâhla, 
ma'Iûm ola ki zebân-ı Fârisîde ma'nâ-j^ lâzımı, ma'nâ-yı mutâbıkî- 
den eşherdir ve kinâye, sarâhatden ekserdir, Jı kalbi öldürür,

766 "Gönül ehlini, gönülle; görüş ehlini, görüşle; dil ehlini de dil ile aramak 

gerekir."; ijl, jltij : Xlü, H ,T

7 6 7 d e :-T

768 ederse: edip T

769 "Veliye ihanet eden, bana savaş açmış olur."; : ^ J jl( H

770 "Allahım, onun mal ve evlâdını artır."

7 7 1 *^  T
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jjj jjij ^^2 ve defter-i âmâli tesvîd eder. Vâv-ı 'âtıfanın takdiriyle 
ebyât-ı sâlifede havâtır-ı mezmûmeyl (105b H) kalbe getirmekden 
nehy buyurulup kemâl-i safâ-yı bâtınla mücâlese-I merdân-ı llâhiy- 
yeye emr^^^ olunduğundan mürâ'ât-ı edeb-1 kavlî lâzım değildir, gi
bi şübhe-i mukaddereye cevâb siyâkında, beylt^^'^;

m antûkunca zeban dahi tercümân-ı kalb olup belki curh^^®da a- 
had olmağla bî-edebâne sohbet-i huzûr-ı evliyâda a'zam-ı cinâyet 
ve imâte-i kalb ve^^^ tesvîd-i defter-i âmâli mûcib bir kabahat oldu
ğun ifâde buyurdular. Beyit^® Ü-mûnşrihi:

Harf atdığı çün kemân cihanda 
Hamyâzeden otamaz emânda '̂^^

rîtrt’ ^  j* AUâh'dan isteyelim. *»> edebe muvaffak olmağı, zîrâ, 
(99a T) bî-edeb mahrûm oldu. Allah’ın lutfun-
dan. Ekleb, cimâ'-ı cemî'i'l-ha3rrât olduğu bl'l-icmâ' sâbit olmağla ih- 
timâm-ı asl-ı kâra ziyâde olup, yal ^^^a'rîflni te ’yîd buyur-
m uşlardur ve lutf-ı Rabb’dan mahrûm olan, bi-edebdir. Zîrâ ism-i 
Rabb. edîbi, lutfuyla terbiye eder, bî-edebi, kahrıyla t e r b ^  eder. Pes 
bî-edeb, lutf-ı Rabb’dan mahrûm ve kahr-ı Rabb Üe meıbûtdur.

;̂-Ui j  ilil  ̂* * terbiyesinden Cenâb-ı Hakk'a sığındık ve bî-
edebden murâd iblîs'dir dahi denilse câ’izdir. Ve edeb cimâ’û'l-hayr 
olduğu gibi bl-edeblik dahi cimâ'ü'ş-şerr olduğu rûşendir. (106a H)

şeytân yahud edebsiz, ij !>*; jkjlj j> l+s takdî-

^73  emi: - T
7’74bey{(; rmsrâ' H, T

^^5  "Kuşkusuz, söz kalbe aittir, dil ise kalbin tercümanıdır."

776  curh; curûhT

777 ve imâte-i kalb ve: - T

778  beyit 11 münşiihi: - T

779 Hüsn ü Aşk, s. 175.

780  "Tasavvufun tamamı edeptir.", Ferheng-i Lugât, s. 538.

781 "...Andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağmı.", 

K urân, 11/119.
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rinde yalnız kendini bed û harâb etmedi, Slı belki fitne âteşi, jt 
jUÎ bü tün  cihâna, jj urdu. Pes bî-edeblüc clmâ'ü'ş-şerr olduğu 
bundan nümâyân oldu kİ şeytân bî-edebliği sebebiyle hem kendini 
yakdı ve hem cemî'-l 'âleme âteş bırakdı. Yahud bî-edebden murâd, 
mutlaka edebsiz olan kimesne ola kİ edebsizlerin edebsizliği hase
biyle cihâna âteş-l mezâlim düşüp ’lbâdu'Uâh cemî'an müzâyakaya 
uğramışlardır. Zîrâ herkes edîb ve hudüd-ı şer’iyyejrl tecâvüzden 
müctenlb ü musîb olsa, ne kul lâzmı, ne kulluk; düzdler olmasa, ne 
’asesden havf, ne pâs-bândan fodulluk. Tekâlîf-1 şer'iyye dahi ekser 
bî-edeblertn (99b T) şe’âmetlnden çoğalmışdrr. Ve bu beyitde bî- 
edebden murâd, ancak iblis olduğu beyt-1 âtiden müstefâddır.

xî’jiyıU*f> her kimse ki nâ-merdlik eyleye, AUâh yolunda, j
ol Bâ-merdtik ^ leyen  merdin reh-zeni, ya'ni yohınu azdıran. 

M iî ol oldu, ki şesrtândır. yahud bi-edeb oldu, c-jt nâ-merd o- 
dur. Ya'ni Üâ-yevmi’l-kıyâme cihanda her kimse kİ nâ-merdhk eyle- 
yip782 râh-ı Hak'dan ’udül eyleye, ol küstâhhğa sebeb olup, anm 
yolunu uran, beyt-i sâbıkda zikr olunan bi-edeb-i sâbıkdır. Pes nâ- 
merd denümeye cümleden ziyâde cA lâyıkdır. 23râ jUI . jl ism-i 
işâretl İblis m a'nâsm a (106b H) olan bî-edebe sarf olunmak, >y> 
cem'-i merd ma'nâsma olmakdan ziyâde, rabıtalıdır. Ve Cezire-i Şe- 
rîfde dahi trtibât-ı ebyât maksüd olduğundan, fakire bu^®^ ma'nâ 
hoş göründü. Ammâ beyit münferiden ahz olunsa^®®, lafzı sî- 
ga-1 cem' üzre olduğu bi-iştlbâhdır. Pes cihânda her kim nâ-merdlik 
eyleyip dost yolunda dalâlete düşe, anm reh-zeni şeytân oldu. Zîrâ 
evvelâ bu cür'et ü garâbet andan zuhür etdi. Öyle olunca nâmerd, 
şeytândır. Ke-zâlik bî-edeb lafemı şeytâna m ahsûs etmeyip mutlakâ 
bî-edeb denüse, n J—, >• jİj j  *ji» >• müfâdmca her kim
se ki ana uyup râh-ı dostda nâ-merdlik ede, reh-zeni zâlim-i esbak- 
dır ve nâ-merdlik ana elyakdır. Çünki bu surh-ı şerifde edeb-i soh-

782 eyleyip: edip T

783 "ilk başlayan daha zalimdir." Bu Arapça darbımesel için bk. Sırr-ı Ney, I,

243.

784bu : -T

785 olunsa: olunmasa T

786 "Kim kötü bir çığır açarsa, onun (çığırm) ve onu işleyenin günahı kendisi

ne aittir."; krş. Ebû Davud, es-Sünne, bab no: 5.
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bet-1 merdân (100a T) ne vech Ue gerekdir, beyân olunup'^®^ tarikat 
yek-pâre edebden 'ibaret olduğu 'ayân olmuş İdi. Sâ'lk-ı kelâm, mef- 
hûm-ı muhalifi olan bî-edebliğin kabâyıhını âşikâr ve vekâyıhım iz
hâra geçmiş iken yine ser-rişte-i suhan, vâsıl-ı ’Um-l ledünn olan 
hıdmet-1 mürşid ve hürmet-i pîr olmasma bir sebeb-1 kavî dahi mef- 
hûm-ı muhalif tankından ahz olundu kİ şeytâmn mercûm ve mel- 
’ûn olduğu, halkı idlâllnden nâşî olup ve her mübtedi'-l zulm olan 
ıObiıfjgı hükmünce muktefiden eş'em olduğu nümâyân olunca 
(107a H) halkı râh-ı sedâda ve menzü-i reşâda geçen,mürşidler dahi 
hayırda cümleden akdem ve ser-rişte-i teslim û nzâ, am n yedine 
müsellem olmasına bu beyitle sevk-ı kelâm ü fıkrateyn beynine inti
zâm verilmişdir.

Der-nehy-i imtihan kerden-i mûrîd şcylı-ıfi
Bu surh-ı şerif, müridin şeyhi İmtihan eylemesinden men'dir.

fjğj şeyhi, j  kİ o şeyh ileri gidicidir ve yol gösteri
cidir, /  e^erbirm ürid, İmtihan edeıse, om ürid
eşekdir. Zîrâ İleri gidip yol gösterici ittihâz etdikden sonra tekrâr 
şeytâmn ardına düşüp ve hevâya uyup şeyhi imtihân kaydına düş
mek, eşeklikdir. Bî-iştibâh çünkl i’timâdm yoğidl, niçin iklidâ eyle
din? İmtihâmn vakti, kable’I-iktldâdır. Ba’del-lktidâ imtihân olur 
mu? Beyit li-münşl ihi^^^;

Elbet^^ olur reşide bir 'ummâna cûy-ı eşk 
Uy mürşid i mahabbete Gâlib, nzâ gözeF^^ (100b T)

(jt y  ^  tK* J* ı>̂
jf jyUı.1 eğer sen o mürşidi İmtihân edersen, .1̂  jt dîn yolun

da. sen dahi mümtehen olursun, eypür-şüb- 
he vü şekk ve yakînen eşek, mürşidi nice imtihân edersin ki 'alilin

787 olunup: olunmayıp T

"ilk başlayan daha zalimdir." Bu Arapça darbımesel için bk. Sırr-ı Ney, I,

243.

 ̂̂  ̂  j JJ^ T
791 li-münşi'ihi: - H

792  elbet; elbetde T

793 Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s. 13.
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(107b H) kendi nefsinde tabibi İmtihân etmesi gibidir. Zaran, vücû
duna sârî ve a'zâ vü cevânhına câri olur. Bakayım tabîb men' eyle
diği yumurtayı yesem fark edebilir mi? Verdiği 'ilâcı içmeyem. İçdtm 
dejnj aldatayım. Anlar mı? Tabîb-1 hâzıklardan mervîdir ki bu m a
kûle eşyâya t arîk-ı nabızdan âgâh olurlar imiş. Ve bir mikdâlr zehr-i 
katil tenâvül etsem benden anm mazarratmı defe kâdlr olur mu, 
demesi gibidir. Behey hayvân, bu tecrübeleri âhirin nefesinde eyle- 
jrtp birden bire tabibe teslim olmamak gerek idi. Çûn vakt fevt oldu. 
'Ület-i mûhlikeye uğradm. Bârî teslim ol. Gûyâ tabîb mi İmtÜıân e- 
dfyorum, sanırsm. Kendi kendini imtihân ve mûşrlf-1 helâk-i cân e- 
dip melekû’l-mevtden utanırsın.

cV 'i'U  senin cehlin cûr'etl.  ̂ fâş u 'uıyân olur.
ol şeyh-i kâmil kaçan ’uryân olur, (lO la  TJ aramp so-

rumnagla, l a la d a n  Üti'âl m asdandır ki tefîlden teftiş m eşhur
dur. Ya'ni ^^‘̂ mü’eddâsınca senin cehbn peyda vû hüveydâ 
(dur. Yohsa teftiş û telâhhus ile am ’uryân etmek ohnaz. Zîrâ dü-i 
m ürşid âyine gibidir. Anda görünen senin 'aksindir. Sûret-i ma'- 
k û S ' i  âyineyi 'uıyân etmek kasd etdîkce (108a H) kendin 'uıyân o- 
lursun, sûret-i âjrine ise gs^et nümâyân ve gayet pinhândır. Senin 
elin dâmenine ermez. Ve ol şâhid-1 gaybm zeyl-i 'ismetine gayret-i 
Hak, dest-i tetâvul değirmez.

imtihâm tasarruf gibi bü, öyle bü ve öyle, jiji anda, 
ya'ni ol mürşid hakkmda, x> yürü tasarrufu. jU» ji öyle bir 
pâdişâh üzre. arama. Mahsûl-ı beyt. m ürşid hakkında imti- 

tasarruf gibidir. Sen öyle şâh üzerine tasarruf ârzüsunda 
olma. Muhyiddm-i 'Arabi âdâb-ı müridine müte'allık bir risâlesinde 
buyururlar ki derviş bir hâlini mürşidden ketm etmeye. Zirâ keşf, ir- 
şâdm lâzımesinden değildir. Ancak lâzime-i irşâd, tarik-ı hüdâya 'â- 
lim olmakdır, intehâ. Ammâ hak bu ki imtihân etmek, zîr-i kabza-i 
tasarrufa almakdır. Zîrâ kişi ihâta-i '(İmiyye Üe ihâta edemediği şeyi 
imtihân olmaz. îhâta ise tasarruf gibidir. Anınçün zât ve sıfât-ı 
Hakk'a ihâta-i 'ilmiyye, muhaldir, .u  u Vj '^96(ıoib

794  "Cahil cesurdur."

795 imtihân: - T

796  "...O 'nun bildiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam
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T) Belki ma'lûmâtdan bir ma'lûmu kûnh-i hakikatle ihâta mümkin 
değildir deyip 'Umi, m alûm  ile tefsir etmişlerdir, öyle olunca mürşid 
ki bir sevâd-ı a'zam ve bir pâdişâh-ı mûkerremdir. Senin dest-i ta 
sarrufun ve ihâta-i 'ilm ü tasavvurun andan ne kadar ba’id ve mu- 
hâlif-i 'akl^^^-ı reşîddir.

•̂ ij i l / j  Ji cO(T
bu imtihân vesvesesi, c 4tT ^  çûnki sana gele, ûIj  ̂

ol vesveseyi baht-ı bed bil ve şekâvet-1 ebed tasavvur eyle, j ı /  j  û s  
oyk i geldi ve senin boynunu urdu. Gûya ol vesvese zuhûru senin 
helakine bâ'is ve matmûre-i 'ademde inhimakini mûris olduğunu 
bil ve ictinâb eyle. Ammâ havâtır-ı (108b H) mezmûme kişinin ihti- 
yânyla değil gibidir. İhtiyarî olduğu sûretde dahi ne tedbîr Üe def et
mek gerek, ma’Iûmum değildir dersen, beyit:

Secdeden kaldırma başın rûz şeb 
Bu gûnûhm 'afvmı eyle taleb

>j>f- ■>» J  i j T  '•‘i ’ W » j j  ijj iSM» üy;
0̂  i>t çûnki Öyle vesvâsı göresin, jjû tjj tiz tiz. çâbûk ü çâ- 

lâk, hemân sâat, ı /  bi. ij Hakk'a rücû' eyle, j  sûcûdagel.
Secde-i niyâza dûş ve illicâ-yı kâr-sâza dûrüş. Bunun (102a T) çâ
resi bundan gayn yokdur. Râh-ı gaybdan gelmiş bir belâdır yine^®^ 
defi râh-ı gaybdan olur. Tevbe-dâr-ı teklifde ahvâl-i mûstashibe- 
dendir. Mâdâmki ’abd, mükellef oldukça tevbeden lâbûddür. Reşe- 
hât'da bâz-geşt ve reşhası, bu ma'nâyı mûbeyytndir. Pes İmtihân- 
gûne ve mutlaka ne güne olursa bir hâtır-ı mezmûm geldiği gibi lâ
zım olan rücû'-üa'llâh edip der-'akab secde-i niyâza varmakdır. Cû- 
lâh-ı tarîkat®®®m buyurduğu üzre, tasavvuf, kınlam sarmakdır -ki 
hallâfa su âl etmişler, şikesten ve peyvesten, demiş- Ammâ mâMyân 
secdesi gibi olmayıp âb-ı revân secdesi gibi secde gerekdir.

ûL? jl İJ j; İJİ. jif ^1 jl J b ^
mahall-i secdeyi, ıslat, jljjjUijl akan göz yaşından,

olarak bilmezler...", Kur'ân, 2/255.

797 akl: a k lü T

798 u;T

799 belâdır yine: belâ-yı dîrîne T

800  tarikat: tarîk T

8 0 1 ^ : ^  T

8 0 2 ^ ; ^  T
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ji u- J\S kİ yâ Rabb sen. (109a H) beni kurtar, jU? jl sû'-l zan- 
dan, ^  4)1 ç-ü  j  .^1  î>'lj .jJ\ ̂  4JJI< zümresinden halâs
olmağı ez-dil û cân temenni eyle kİ mürşide sû’-l zan etmek Hakk'a 
sû'-ı zann etmekdir. Sû'-i zandan hâsıl olan 'âr. lûhûf edecek ma- 
haU bulamayıp yine sana rûcû’ eder kİ âsum âna taş atmjık gibidir.

aUI ®®^seng-sânna uğrarsm. İnsaf olunsa®®® sû'-l zannm 
fevâhişinden olduğu âşikâr®®®dır. 'Ale'l-husûs ki mû'nıln û muvah- 
hid ve pâk-dâmen olan zâta ta'alluk ede. Hele mürşide sû'-i zan, 
bâlâda mezkûr olduğu gibi ’alâmet-i (102b T) cûnûndur.

Der-men'-l sû'-l zann
Bu surh-ı şerîf, sû'-i zannm vekâyıhını beyândır.

jt Jri crfe hüsn-i zann ile güzel zann getir, u^t û(>i j t  İhvân-ı Scifâ 
üzre, ya'nî derviş kardaş®°®lanna, ĵ î eğerçi zuhura gele, 
u» iUtl jl anlardan cevr ü cefâya mûte’alîık küstahlık. Çûnki kâfile-i 
Mevleviyyenin sülûku. ’̂ nû 'l-cem ’ üzre olup etvâr-ı muhtelife vû 
meşârib-i mütenevvl'a ile sâlik olanlarm dahi ser-bûlend®®®-i tank
ları lâ-büdd ittifaka çıkar. Anınçün İhvânü's-safâ ahvâline m ürâ'ât, 
emr-i mühimm ahz olunmuşdur. Meselâ meslek-i Üveysrden gidip 
rühâniyyet-i Hazret-i Pö’den terbiyet-yâb olan ba'zı İhvân-ı safâ 
(109b H) var ve fenâ-fi’ş-şeyh Ue sâlik, meslek-i bî-hatar olan İh- 
vân-ı safâ var, tarîk-i mahabbetden münîb olan var. Bu cümleyi 
yek-vücûd ve yek-a'zâ farz edip bîrinin kusûruna bakmayıp ser-riş- 
te-i 'aşk u mahabbeti bırakma, "biribirinizi satm  ve helvâya verin" 
nüktesi tcimâm bu ma'nâdır. Bir dervîşde hiç yoğ ise satıp helvâya 
verecek kadar ser-mâye ve hazîne-i kalbinde®^® o kadar vâye vardır.

^03 "...Allah hakkında kötü zanda bulunanlara, (M üslümanlar için istedikleri) 

kötülük çemberi başlarına gelsin! Allâh onlara gazab etmiştir..", Kur'ân, 48/6; j  : 

^  H
8 0 4 . ^ j  H

® 0 5 o l u n s a :  o l u n m a s a  T  

®06 aşikâr; aşikâre T
807 jil h ,T

808 kardaş: kannda; T

809 bülend: bend H

810  kalbinde; kalbde T
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Anı görmeyip de bâ'ls-1 fûtûr ve muktezâ-yı hayâl-i dûr-â-dûr olan 
noksân u kusura bakmak ’ayn-ı hamakat ve muhâllf-I müdde'â-yı 
zarâfetdir.

J i J - - l i  (Uiç i«*j  j  ı#l

j J u  bu fikr-1 fâsld û hayâl-1 muhâl, ju çûnki aşikâr 
(103a T) oldu ve sultânı gâlib oldu, (j jl< j^nlce yûz bin yâr-ı 
sıddîkı, btribirinden ayırdı. Vehmin tasavvuru dâ'imâ bâtıl ve
akla muhâllf iken yine vûcûd-ı âdemde sultânı gâlib olması ’aceb 
hikmetdtr ki meselâ bir âdem yürüdüğü hâlde bir arşın® ̂  ̂  tarîki te
câvüz etmeyip ittisâ' üzre sejT ü sülûka muktedir iken iki arşm  
'arzda otuz arşın yûksekde bir duvara çıksa yürüyemez. Bir tutacak 
yere muhtâc olur. Ma'a-hâzâ 'akıl hükm eder ki yol vâsi'dir. Vehmin 
elinden kurtulamaz. Pes böyle olunca vehimden be-gâyet ictinâb 
lâzımdır. Büip dururken ve dâ'imâ mahabbet üzre yürürken bir ta 
rikat kardaşıyla (110a H) bilâ-sebeb bir 'adâvet zuhuru ma'âz'allâh 
vehmin tasallutuyla sû'-i hâtimeye dek mü'eddâ olur. Ez-cümle 
inşân kusurdan hâlî midir? Sende dahi nice nice mûcib-i 'adâvet 
olacak hâller var. Sen ihvâm hoş görürsen senden râzi olup hüsn-i 
teveccühleri sebebiyle hayra tebdil olunacak ne hısâller®*^ vardır.

J" j»l> iji. ijç çün Hakk Te’âlâ murâd eyleye ki, örte, ^  vs* bir 
kimsenin 'aybını, az urur, ol âdem urmaz demekdir.
^  ma'yüblann ’aybında nefes urmaz. Ya'nî irâde-i ’aliyye bir âde
min ’aybım setre ta'alluk etdiğine 'alâmet olur ki ol âdem halkın 'u- 
yübundan dem urmaz olur. Ve hiç bir ma'yûbun kabahatine kal
mayıp mevkıf-ı ’acebde durmaz (103b T) olur. İşte öyle olan âdem - 
muhakkakdır kİ Hakk Te'âlâ anın 'aybım setr ede ve gubâr-ı ahlâk-ı 
rezâyil tiz zâyü olup üzerinden gide ve mefhûm-ı muhalifi dahi bu
nun gibidir.

4̂' Iji. jjç çün Müntakim-i hakîkî dUeye ki, ijj v, bir kimsenin 
perde-i nâmüsunu hetk edip rüsvâ-yı 'âlem eylemeği, ol kimse
nin meylini, olfL jXl pâklan ta'n etmek canibine sevk eder. 
Ya'nî Cenâb-ı Hak bir ’abdln ma'siyyeti haddi tecâvüz edip andan 
ahz-ı intikâm etmek irâde-i (110b H) 'âliyyesi olduğu gibi anm dahi

® 1 arşm: arşını T

^ l^ h ısâ lle r ; hısâlleri T
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sebebini haUc edip evveM ol merd-1 şeririn tabî’atım evUyâ vû asflyâ- 
ya ta 'n  û teşnî' etmeğe meyi etdirip muktezâ-jn şekâvetl olan sâ'lr 
me'âsîden başka amnla dahi meşgûl oldukda gayret-1 llâhlyye ku- 
lûb-ı evUyâ vû asfiyâdan zâhir olup am rûsvâ-yı 'âlem eder kİ gerek 
devr-1 enbiyâda ve gerek ’ahd-l evliyâda rûsvâ-yı 'âlem-1 mûcâzât 
olanlar bu tarîk  ile olagelmişlerdir. Ve ’âdet-i llâhlyye böyle câri 
olmuşdur.

J  setr eyle, > b hattâ senin üzerine, xS jjU- settârlık ede
ler, ^  L- hattâ  göresin, emînlik göresin®!^ kimse 
üzerine gülme. Bu, ’âlem-i mûcâzâtdır. Ne ekersen am biçersin. Öyle 
olunca setr eyle kİ seni de®̂ "* setr (104a T) edeler. Ve 'ujrûb u zünû- 
buna bakmayıp tarîk-ı ’afv u ihsâna gideler. Yahud ba’zı nüshada 
olduğuna göre, b nûn-ı nâfiye ile olursa, tâ  emnl)?yete®l® er
medikçe kimseye gülme. Ne bilirsin, hâlin neye müncer olacak? E:m- 
nlyyet ise tâ  vâsıl-ı behişt olmağa menütdur. Pes dünyâda oldukça 
ne 'ibâdetden ve ne tâ’atdan bir hâle mağrûr olup kimseye gülme.

4j> i>.»ı uri> *ı-s* ̂  «y W «sSi
>sU. jley m übârek ol cân kİ. jt* kendi ’aj^ım  gördü,

kimsenin 'aybma nazar etmedi, *î> her kimse ki bir 'aybı
söyledi ve anınla bir başka âdemi ( İ l l a  H) teşnî' eyledi «> jcjI o 
kendi üzerine aldı. Ya'nî öyle dervişin rûhu selâmetdedir ki dâ'imâ 
kendi ’aybım görüp âhere nazar etmeye. Ve her kimse ki bir âher â- 
deml zemm edip, meselâ füân şâribül-hamrdır, dese ol derviş fikr et
meyip kendi nefsinde diye ki mürtekib-i me'âsî olam hem Allâh sev
mez ve hem kullar sevmez. Ey nefs-i nâ-fercâm, niceye dek ma'siy- 
yetlerle münhemik olasın ve şarâb küpü mânend, harâmla dolasm. 
Hakk'dan hayâ eyle ve halkı dağdağa-i fitneye düşûrmekden ittikâ 
eyle. Ol sözleri kendi nefsiyle olan muhâverâtma sarf eyleye ve 'ayb- 
bînlik semtinden imâle-i tarf eyleye®^®. Menkûldür ki bir 'asırda Mı
sır'da kaht u®l^ galâ olmuş ’ulemâ-yı Mısır, fısk u fücûrun kesre
tinden (104b T) duyup halkı tevbe vı'j semt-i salâha, edebe sevk için

8 13 ^ 1  emînlik göresin: - T

8 1 4 d e :-T

815 emniyyete: emniyyet T

816 eyleye: eyle T

8 1 7 u: - H
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mûnâdîler nldâ etdlrdlkde Hazret-i Zûnnûn-ı Mistî bu makaleyi 
duyup kimse âgâh olmadan Mısır'dan taşra gitmiş. Ve kendi kendi
ye demiş ki benden efsak âdem yokdur. Var ise ’lbâdu'Uâha bu 'azâb 
benim şe'âmetimden nâzü olmuşdur. Bârî gideyim, halk kurtulsun, 
deyrı nlyyet etmiş. Bir de ehl-i Mısır du'â için ol hazreti taleb edip 
bulamadıkda taşra çıkdığını haber alıp ardmca şltâbân olurlar. Ve 
bir mahalde mütefekkir ve mûtehayyir bulurlar ( I l l b  H). Hazret-1 
Şeyh anlan görünce benim hâlime muttali' olup katlime gelmişler
dir tasavvuruyla Cenâb-ı Hakk’a tazarru’ ve niyâz etdikde ol ân Nfl 
taşmağa başlayıp sûret-i bast-ı İlâhî aşikâr olmuş.

jfXi* X i j ? J - }  ıfl i> 0*1 xUU.
jU xliU. bu haUc gafildirler, ^  *> jl kendilerinden ey oğul.

andan ötürü söylerler, / ju* v>»* birbirlerinin ’aybmı. Yohsa 
herkes gâfil olmayıp 'âkil olsa, herkes kendi 'aybım tasavvur etmek- 
den âhertn ’aybını söylemeğe vakit var mıdıı?

Der-zikr-i ta'n-ı mtinkirân. şeyh-râ
Bu surh-ı şerif, ba'zı münkirinin şeyhe ta’n-ı nâ-ber-câlandır 

kı818 gûyâ hüsn-i zann, vâcib ve ehl-i salâh, sû'-i zanndan bi'l- 
külliyye mücânib iken ba’zı nâ-halefler bu m a'nâdan gâfü olarak 
mürşid-i kâmü hakkmda tefevvüh eylediği isnâd mâ-lem-yekün js’j î  
«IfU Jie J-u ile def olunup müıîd-i muhlis ol dağdağadan dahi 
ictinâb etmek ehemm olduğunu beyân buyururlar. (105a T)

ıjU ljj  jJ». j j  4j( 1^1 j U l j j  Üj

her kimse hâsıl ola. Lıj jl zinâdan, jl j ve kendisi dahi el- 
'ân zânîlerden ola, xilj lafzmda iki ma'nâya istihdâm vardır, 

bu zanru getirir, ya’nî böyle zann eder, (112a H) jUlo >  j* Rabbâ- 
nîler hakkmda. Çünki®20 mısrâ':

me'âlince herkesin kâli, hâline lâyık ve kelâm, sıfat-ı mütekeUim ol- 
mağla kavi, kâ'Üine mutâbıkdır. Mısrâ':

*22

818k i: -H

819 "De ki; Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar...", Kur'ân, 17/84.

820 çünki: - T

®21 "Herkes, bulunduğu yere göre hareket eder."

822 "Kişinin tavır ve hareketleri kötü olursa, (bütün) tahminleri de kötü olur."
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Öyle olunca zinadan hâsıl olup ve zânîler zümresine dâhil olanlar 
dahi Rabbaniler İle izhâi>i-zıddiyyet edip, mısrâ':

kendi hâllerini anlarda görmekle böyle sû'-i zann ederler ki bejrt-i â- 
tîde mezkûr olur.

şâribû'l-hamrdır. mekkârdır ve habîsdlr, yolu kay
bedenlere, JUİ4 ipıf Jİ o kande mültecâ olabilir. Ya'rü kâmil hak- 
kmda münkirin, kendi sûretlerini am n vücûdunda görüp sarhoş- 
dur ve hîle-bâzdır ve habîsdlr. Ehl-I gavâyetl nice ıslâh edebilir ve 
anlara nice puşt u penâh olur ki kendi müridlerinden beter efsed-i 
nâssdır. deyu ol merd-i mechülü’l-ahvâle ta ’ne-endâz kîl ü kâl olur- 
laı«24 Ma'a-zâlik cümlesi kendilerinin sıfat-ı hâlleri ve bâfte-i kâr- 
gâh-ı hayâl-ı muhâllerldir. (105b T)

A-i'CsJ' ok*
*il buncdayın bühtân koma. >  >1 ehlu'Dâh üzerine, 

zîrâ bu senin kendi hayâlindir, ju, j l j /  j, varakı çevir, 
sohbeti, varak-ı dîger H) eyle. Zîrâ sâlih âdemin ağzmdan öyle 
sû'-i zan ve ifk ü ifllrâ zuhür etmez. Söylediğin sözler kendi bâtıl 
hayâlin ve tamâm-ı süret-1 hasb-i hâlindir.

xiUot' bu olmaz, tjuj ve bu olsa dahi, JU ey toprak kuşu, jmt 
iĵ jU kulzüm denizine, murdârhkdan, ne zarar. Ya'nî ey
münkir-i dâll-i bed-hayâl, sen®25 merd-i 'acîbü'l-ahvâl hakkm- 
da güfl-gû eyledin. Şürb-i hamr ve mekr ü habaset bi'1-külltyye ol
maz ve miimkinü't-tahakkuk değildir. Ammâ velev olsa dahi bahr-ı 
kulzüme murdardan ne ziyân olur. Ma'lûm ola ki jj lafzı, j  
'den muhaffefdlr ki j) ve lîl ve jl m a’nâlarmda müşterek harf-i şart- 
dır. jj ma'nâsmda bu mahalde zâhir-i ’ibâreye göre lafz-ı /  . j) ma'- 
nâsma olduğu bedîhîdir. Ve laiz-ı j) ise harf-i imtinâ'dır.

®26müfâdmı İfâde edip, hattâ ehl-i 'Arabiyye J  Jü)
^  827 deyip zurefâ-yı 'Acem, beyit:

"Azizlerin varlık aynası kötü gösterir."

824  olurlar; olur T

sen: senin H, T  
74 "Bir şeyin olmaması, diğerinin varlığına bağlıdır."

"Kuşkusuz Jİ lafzı ekilseydi, ondan, 'temenni' anlamına gelen biterdi."
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•*;»/ gujî 'j / '

demişler iken sen bu / l  'e vukû'-ı şart lfâde-1 cezm etmekde asi o- 
lan lii ma nâsını verip ve nefs atma binip evliyaya izhâr-ı i'tirâz eyle
diğinmiş (10 6 a X) ve Mevlânâ, evliyâyı bahr-ı kulzûme teşbih etmiş 
ve "anlar, m urdân pâk ederler" demiş deyu inkâr-âmîz söylediğin 
tamâm bu makâmm î'tâsıdır. Ve ânifen mezkûr olduğu üzre şekâ- 
vet-i ezeliyyenin icrasıdır (113a H). Ammâ bahr-ı kulzüme m urdar
dan ziyân olmayacağı ancak bu sûretdedir ki deryâ-yı 'aşk u şevk ve 
mahabbet içinde mûstağrak olan evliyâ-yı mahfûzîn şer'an sâbitdir 
ki ma’sûm değillerdir®^^. Hattâ Bâijezîd-i Bistâmi'den su'âl olun
muş ki ’ârif günâh eder mi? ijji ajl buyurmuşlar. Pes bil- 
kazâ ve'l-iktizâ bir ma'siyyeti irtikâb eylese anın 'akabinde belki 
hîn-i azminde ve fi'linde sana göre nedamet denilen istilâm u garâ- 
met anı bii' rütbelerde ahz eder ki nice eyyâm ü rüzgâr 'aklı başm- 
dan gider. Sen ise bi’l-iştihâ envâ'-ı hıyaneti edip 'akabinde yahud 
hâtmna gelirse dil ucuyla bir kerre tevbe yâ Rabbî®^^ demekle

yS wJJf ^  ma'nâsıyla şâd-kâm olursun. Anın ise tûfân-ı 
Nûh-mânend eşk-i®̂ *  ̂nedameti ve deryâ-yı âteş-mlsâl istilâm u ga- 
râmeti bi'l-kazâ ve’l-iktizâ sudûr eden ma'siyyetden pâk edip 
JOiçtfjljyıj I denilse ne lâzım gelir? j  deyu hitâb buyurulduğu
i'tirâz eden müdde'înin ten-perest ve zâhir-bîn olup erbâb-ı istiğrâ- 
km hâlinden bî-haber olduğuna işâretdir.

jî Jl ‘Jj* j
jS\ j âteşden, Hazret-i tbrâhîm'e. jio ziyân olmaz, (I06b
T)c-jj>4f> her kimse ki Nemrûd’dur, jf  korksun. (113b H) 
ol jl ol âteşden. Nesta'îzü-bi'llâh, Jit l  U* em-

828 •• (eğer) lafzı ile jSU (yoksa) lafzını evlendirmişler; on(lar)dan 

(keşke) adlı çocuk doğmuş."

829 eylediğin; eylediğini T

830 değillerdir: değiller T

831 "...Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir." Kur'ân,

33 /38 .

832R abbî: Rab T

833 "Gerçek tevbe eden, hiç günah işlememiş gibidir.", Ehâdîs-i Mesnevi, s.

834gşk-i: - T

828

167.
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rlyle Cenâb-ı Hak, Halil'ini âteşden mutazarrır etmeyip âteşi ana 
berd ü selâm eylemlşd|r. Âteşe dûşdü, lâkin yanmadı. 'Ârif dahi 
ma’siyyete düşer, lâkin ^ünhem lk  olmaz. Ammâ Nemrûd-mizâc o- 
lan ehl-1 nefsin tıynet-i kibrlyyet-1 heybetlerine bir pâre âteş dokun- 
sa836, aldıkça alır ve mûşrtf-1 helâk olunca ol ma'siyyetin İçinde 
geberir kalır.

jü. iLtr jtjif ö»
jicJj ol merd-i kâmilin bi’l-kazâ ve bi'l-iktizâ vâki’ olan zilleti, j << 
tâ'at-ı nâssdan iyidir, >  Hak katmda, j-jS amn kûfri 'indin
de müctemi'dir, ^  «Lı» halkın bütün miânlan. Bu kûfr-i haki
katin bahsi yukarıda m ürûr etmiş idi. Ammâ anm zilleti, sâyirin 
tâ ’atm dan ’inda'llâh m ûstahsen olması dahi netice i'tibâriyledir. 
Beyit:

j* l> r-»

Âşıkm zilleti tamâm-ı zilletdir ki ayak sürçmek ma'nâsmdan men
kûldür. ’Âşıkm 5rfizü dâ'im mahbûbda olmağla ayağı çok sürçer. Bir 
muhibb 'ârif rivâyet eder idi ki bir gün esnâ-yı râhda bir mest-i serâ- 
sîme gördüm, kendini bir duvardan bir duvara u ru r ve cüy-bâr-ı 
küh-sâr-ı belâ gibi yardan yara atılıp perîşân yürür. At üstünde i- 
dim, o zâta, (114a H) elini tutayım, jnkılırsm (107a T) dedim. Hay
ran hayrân benden yana bakdı ve dedi ki ben beyliklerdenim, yıkıl- 
sam dahi yine mîrîden yaparlar, sen 'âleminde ol. deyince medhüş 
oldum deyip giryân olurdu.

j CKJ ‘S i  jS
oUl küfr ü îmân yokdur. ol mahalde ki, c-jl ol kâ

mil vardır, iSj\j ol sebebden ki, jl kâmil, mağz ü lübbdür, 
bu ikisi, ya’nî küfür ve îmân, reng ü bûdur. Li-münşi’üıi:

Bağlamışlardır eneThakk küfrünün zünnânnı 
Berhemenler kim mukim i ma'bed-i gisûsudur^^^

Pes küfr ü îmân anın makamına irmez. Zîrâ kâmil, vâsıl-ı ’ayne'l- 
yakîndir. O bahse isneyniyyet®^® girmez. Beyit;

835 "Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol!, dedik.", Kur’ân, 21/69.

836 dokunsa: dokuna T

837 "Senin hayalinle puta tapan rindin amel defterinin tuğrası, günahm takvi

yesi oldu."

838 D îvin-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s. 26.
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i_yL: iU—< j». ıjli
buyurulmuşdur. Ma’lûmdur kİ kûfr ü îmân, 'arazdır. Anınçûn reng 
ü bûya teşbih olunmuş. 'Ârif İse lübbü’l-elbâbdır. Hakka'l-yakîn 
mertebesinde fânî-fl'llâh olanların makamı ehadiyyetü'z-zât olup 
bl'l-cümle l'tibâr-ı sıfatdan ayrılmışlar. .1— Vj jjit. Vj ^^^mefhu- 
munca ân-ı dâ'lm^^^den haber-dâr olmuşlardır. Beyit:

j aIUaJ l:
U c - J  U - *43

mûfâdınca küfr ûîmân ve îmândan sonra sıdk u hulûs ve tevekkül 
ve füân u falân, mertebe mertebe tâ makâm-ı hakka'l-j^kînde kâ'im 
olunca mâ-sivâ-yı bi'l-kûlliyye (114b H) ferâmûş edib ahlâk-ı ilâhiy- 
ye ile tahalluk eylqrlp j» j  jaJİİİ.j\ £>l ^44  jeş.
rîfin (107b T) bulmuşlardır. Ve bu hulûl ve Ittihâdın gayri olduğu
nun bahsi, yukarıda m ürur etmişdir. Hattâ Bahâ'ûddin-zâde, 
Şerhi FMuil-ekbetde ^  j^>JI . UJl jt* î^ I  ̂ Uı̂ l ̂  ̂  ̂  uui j 
>1 deyip cânlb-i insafa gitmlşdir. Hakka'l-insâf, beyit:

^ ̂  CfUU*

Dîn-i mûlûk-ı şettâra kûfr û îmân söylemek, sâhib-i Şerh i Mevâkıf 
Seyyid Şerif Cürcântden kelime su'âl eylemek gibidir.

ğî-s Jİ « i - j  î̂ "
ylfc—/  kâfir kimdir, j >  şeyhin îmânından bî-haber o

*39 isneyniyyet: isniyyet H

*40 "İman, küfür; küfür de iman olmadıkça, Allah'm bir kulu gerçek müslüman 

olm az."

*41 "Benim ne sabahım var, ne de akşamım." Bâyezîd-i Bisiârnî'ye, " sXŞ

: Nasıl sabahladın?" diye sorulduğunda, bu cevabı vermiştir, bk. Lemeât, s. 45.

*42 dâim: dâime T
843 "Yetmiş iki milletten geçmedikçe, ulaşamazsın. Mesafeler mevcut olduğu 

sürece Ka'be'ye varamazsın."

844 'Benim niteliklerimi yaratıklarıma karşı çıkar (göster, anlat). Seni gören 

beni görmüş olur. Seni arayan beni aramış olur."

845xevh id  konusunda, bazılarının iddia ettiği, fenâfillâh halindeki kesret-i ir- 

tifâya gelince o, başka bir konudur."

*46 "Şimdiye kadar makamlara bağlı idim. (Şimdi ise) o, benim, bağı kırmamı 

arzu ediyor."
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landır, ^  ölü kimdir, iiır ji >  şeyhin canından bî-haber 
olandır. Şeyhin îm â n ın d ^  bî-haber olup şeyhi ûnânsız kıyâs eden, 
kâfir gibidir, kâfir hükmündedir. Her ne kadar kâfir değil İse dahi 
ke-zâlik şeyhin câm ndan bî-haber olup şeyhi mürde kıyâs eden, 
mürde hükmündedir. Her ne kadar da zâhlrde zinde İse dahL Zîrâ 
asıl îmân şeyhin îmânı gibi olur. Öyle îmân tahsü etmeyip ve ne de
mek olduğundan bî-haber olan hakîkat-1 (115a H) îmândan bî-ha- 
berdir. Ke-zâlik. asıl cân dahl®^^ şeyhin cânı gibi olmalıdır. Pes öyle 
câna mâlik olmajap ve ne demek olduğunu bilmeyen, cansızdır. Ha
kikat, şeyhin îmâm ’ayân ve câm rüh-ı Mustafavîde nlhân olmuş- 
dur. Ammâ eğer sen, benim de cârum var ve îmânım var dersen, biz 
yok demeyiz, vardır, ammâ cândan câna, îmândan (lOSa T) ’ayâna 
fark var.

\ji\S\fJS pakların karma, ^  j l ^ u  kendinden kıyâs tutma, 
iU fi'l-hakîka benzer, »Aji j» İmlâ-yı hatda, ^  lafzı
lafzma benzer. Noktada, hatda, harekede, sükûnda hîç mugâyeret 
anlaşılm£iz. Ammâ var, arslan demek ma'nâsma, var, süd 
demek ma'nâsma. Pes mürşidin cânıyla senin câmn dahi anm mis
lidir. Hareke vü sükûnda müşâbehet-1 tâmme var. Ammâ azacık da 
netâyicden bahs olunsa mübâyenet zahir olur. Zîrâ nazar, netâyl- 
cedir. Bak, şeyhin cânımn neticesi nerelere vardı kİ hep icmâlen 
zikr olundu. Senin hâlinden dahi icmâlen zikr olunsa böyledir ki 
zikr-i hâl-1 hod-perestân kendiye tapıcdann hâli zikrindedir. Ehl-1 
nefse hod-perest taTîîr ederler ve derler ki, beylt®^:

849

(115b H) Varlık ve da'vâ ve ru'ûnet bi'l-cümle hod-perestlik lafzmda 
dâhildir. Dahi nice nice zemâ'im ki >u. *^0buyurmuşlar
dır.

j\ hevesden nâşî, üjj j i» ve bu dûn olan dünyânın 'aşk

847 dahi: - T

848 beyit; - H

849 "Nihayet, puta tapan, kendine tapandan iyidir. Kendine bağlı olma, başka

sına bağlı ol."

850  "Nefse doğan her şey, yerilmiştir."
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u mahabbetinden nâşî, jUj ajç 'avratlar gibi, (108b T) j»
nefse zebûn olmak, zîrâ 'avratlar nefse zebûndur ki bl'l-lhtiyâr tuh- 
ra muktedir olamazlar. Senin hâlin dahi işte ey hod-perest, böyle- 
dir. Bu beytin ve ebyât-ı âüyyenln rabıtası surhadır, ya'nî j> Ju 
>:-l 0(1 oU-jj demek olur®^!.

juy jl+i Ji >11< U-
Huda'ya, Jj>l ı< dahi ehl-i dile, bîgânelik, juJî i'+s Pâ-

dişâhân-ı hakikate tezvir ve, j/jU  <uj . *uj tUkl, jU , sin ile misi 
ma'nâsına, Fârisîdir; oU , sıfat ma'nâsına, 'Arabîdir. Lâkin sîn Ue ve 
şîn ile dahi lügatdir. Ammâ âhirindeki J  , masdariyyet ifâde edip 
tilki gibiclk®52 yg'nî tUkilenmecÜc, aldatma®®^ yerinde müsta'mel- 
dir. Hod-perestârun hâli öyledir ki dâ'imâ kendi hevâ vû hevesleriyle 
meşgûl olup ehlu'llâha bigâne olmak isterler. Ve bi’l-ittifâk bir m a
halde müsâdefe etseler dahi hayâl-i dûr-â-dûr edip belki bir vakt ile 
bir umûr-ı dünyeviyyeme yarar, yahud bir zararını görürüm. İyisi 
hoş geçinmekdir, deyip nifâk-âmîz bir-iki nevâziş-i rübehâne-1 pûr- 
bahâne ile savar (116a 10.

C—Uj j C— C—U? jî Jjii ^
eğer kabûl o^ese, senin bir şeyini ki hediyye yahud ih

san tankıyla, ĉ \sS dilenci ve cerrar dersin, Vjj yohsa, ya’nî e- 
ğer kabül etmezse, dersin, j c—»jj j  ̂  zerk ü mekr (109a T) 
ve riyâdır. Akçe verdim de almadı, hay hîle-bâz mekkâr, dahi diline 
gelen herze her ne ise söylersin. Mısra':

854

ve kendinde zerre kadar emr-i dünyâdan gayri fikr olmadığından 
bütün  cihân halkını, evliyâyı, enbiyâyı dünyâ fikrindedirler sanır- 
sm. Mısrâ':

U j > I  855

buyurdukları bu ehl-i dünyâdır ki hod-perest olup Hudâ-perest 
olmaya.

851 demek olur: demekdir T

852gib icik : gibicilik T

853 aldatma; aldanma H

854 "Kâfir herkesi kendi dininden zanneder." Bu ve benzeri atasözleri için bk. 

Ferheng-i Emsâl-i Fârsî, s. 175; Delj hezâr Mesel-i Fârsî, s. 554; Ferheng-i Avam, s. 

610.

855 "Dünyaya bağlı olanlar, mutlak (anlamda) kâfirlerdir."
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< ı̂ > ı̂ ijtJ y  j /
j>-Tj4 / eğer ülfet ederse ol merd-1 kâmil, sen dersin, c-l
tama'-kârdır, <;jj eğer ülfet etmezse, ^  dersin, c-l j* te
kebbürde meşgûldûr. Görûlmüşdûr kİ tekebbüründen nâşîdlr.
Ul jiŞ i ŜJJİ\ a mnç ün e'lmme-lahlâk demiş
ler kİ meşârlb-I nâss muhtelife olmağla cümle-1 halk İle hûsn-1 mu- 
’âmele mümkln değildir. Birinin marzîsi, birinin menfurudur. Pes 
hûsn-1 hulka tâlib olup tehzîbine say  eden, Allâh ve Resûl'ün m ar
zîsi olan hulkla (116b H) ittlsâf eylejdp mu'âmeîât-ı nâssda dahi n- 
zâ'u'İlâhı gözetsen, içlerinden ehl-l İnsâf olan hoş görüp kabül eder, 
olmayan bildiğine gider. Ne 'acâyibdtr ki Hazret-i Pir Efendimiz bu
yurmuşlar: jsSLiUı vâkı'a Kâfdan Kâfa dek 'âle
mi zîr-1 n l ^ - i  hükümete almak hayyiz-i imkânda ve vukü’u dahi 
vardır. Amma h£ilkın bi'l-cümle ağzım mesâvîden bağlayıp herkese 
(109b T} medâyıh-ı evsâfını söyleyip etvânm b^endiım ek hayyiz-i 
imkânda değildir. Ammâ ’avâm-ı nâss bu ma'nâyı bilmediklerinden 
nâşî hüsn-i hulkı halkla hoş geçinip münâfıkâne ta b a ^ u s  etmek- 
dir, sanırlar. Mesnevi yi Veledi:

Mİ

Pes dervîş-i sâdsk halkm guft-güsuna bakmaz. Ve hüsn-i sıyt âızü- 
suyla kendiyi âteş-i şöhret yakmaz. Zîrâ;

Cümlenin itmöm-ı kânn iltizâm etmek de güç 
Ehl-i hevâ her biri bir yana geçer ve fasi u gaybetin nihâyeti buy
muş deyu kimi de bilmeyip görmediği âdemleri zemm eder gezer ve 
kimisi de evliyâ'u'llâhm ahvâl-i 'acibe ve kerâmât-ı garibesin mecâlis 
ü mehâfilde müsellem nâme gibi naki edip müte'accib ve mütefekkir 
olur. Bu nevâdir-i ahvâle dest-res olmak ne mümkln deyip, sûretâ 
m e'yûsü mütehayyir olur. j;i.ı̂ >4SJUç

856 "Allâh ve de Resûlü, verâ lisanı ile (insanlar tarafından) aynı şekilde se

lâmlanmaz. O halde ben nasıl (selâmlarım.)?"

857 "Hükümdar olunabilir, ama ağız tutulamaz."

858 "iyi insanların Allâh ile ünsiyetleri vardır Bu tür insanlar Allah'tan ayn 

değillerdir.", M esnevi-yi Veledî, I, 141.

859 "Nitekim şöyle buyurulmuştur."
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(117a H) jij jili. l< ya odur kİ mûnâfıkcasma, jji jJ* ’özr edersin, >. 4/  
ben, mısrâ'-ı sânîye merhûndur, *jL.ukalmışımdır, jj j jjj> a»; ji 
'lyâl ü evlâd nafakasında. Ve gâhîce böyle ’özr-l nlfâk-âmîz edersin 

ki nafaka-i 'lyâl ü evlâd. gerden-i hamiyyetlmde olmasa dervişlik ne 
safadır. Terk û tecrid ve sırr-ı tevhîd ezvâkdan behre-yâb olmak, 
cân-ı ’aîâzime minnet, bir müdde'âdır. Pek güzel hâller amma güççe. 
Hemân AUâh son nefesde®®^ îmândan (110a T) ayırmaya, var ise a- 
yırmaya. A kâfir-i bi'llâh, îmân bu mudur? 'lyâl ü evlâd kaydınm se
nin üzerine vücûbu, levâzımât-ı dîn ü îmâm terk şartıyla mıdır?

C-.I ûJÖjj ût* ly* jUj{ '>• 1/
1̂  ^  ne bana, c-l ^  ıf'jjt baş kaşımak liyâkati vardır, ihti- 
mâm û liyâkat ve havf ma'nâlanna gelir, \y> ^  ne bana İktidâr, 
*^1 üAüjj 04i üıtimâm-ı dîn vardır, ya’nî ne başımı kaşımağa tâkatim 
ve ne verziş ü ihtimâm-ı dîn etmeğe lyâkatim vardır. Elim değmez ki 
ferâ'iz ü süneni edâ edeyim. Kande kaldı ki râh-ı sal>-ı evliyâya gi- 
de3?im. Beyit;

Ba'zı şeyhe g â h ^ ^  hâlin yâd edip 
Dil ucuyla dersin istimdâd edip

jU’jLL Ujl U jlı Ij U 0*̂
(117b H) ey®®̂  'azîz, ij ubizi himmetle, jlj âl* hâtınna getir,

L- hattâ  olalım, Ujl jl evliyâdan olalım, j\S olL işin sonunda. 
Beyit:

Mestâne geç, gele sana meclisde ârifâ 
Bir bûse verse nâz ile ol mâh alır mısın?

Şeyhim, gönülden çıkarma, biz de erenler köçeklerindeniz. İşte 
emr-i dünyâ içinde kullanıldık, bu da hıdmetdir. Gönül ediniz de 
biz de yapılalım, emsali türrehât ile gönül hırsızlığı ve iş yapılmaklar 
ki tamâm-ı mu'âmelât-ı ebnâ-yı cinsleri gibi himmet-i evliyada blr 
snret vermişler. A bî-çâre, eğer (110b T) fi'l-hakika hüsn-i zannın o- 
lup ol dervişi köçeklerden tasavvur etdinse, aldatmak kaydına niçin

860 "Bu jje acaip şeydir diye tembel tembel oturuyorsun. Asıl acaip olan, böyle 

bir istekte bulunmayan sensin."; - T

861 nefesde; nefesimde H
862 gâfıî; günâhı T 

ey: - H. T
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düşersin? Beylt®® :̂
j i  j L - i  J ı i l ı  ^  / I

Yok eğer kendin gibi âyende bir yalancı l'tikâd edersen, buna mü- 
nâfıkâne niçin stnek gibi ol derd-mendin başına üşersin.

t)u sözü dahi, cjS >j> süz u derdden ve sıdk u hulûs-
dan söylemedi, gûyâ bir uyhuda olan âdem, cJt b ir
herze söyledi, cJi-j yine ujaıdu. Ya’nî bu, himmet istej^p evlijrâ'u'ilâ
ha izhâr-ı m ahabbet ve fukarâ vü dervîşâna i'lân-ı hasret eylediği 
dahi sıdk u hulûsdan (118a H) mütevelM olmasnp, uyhu sayıkla
ması gibi bir herze-i bî-bün ü rîşdir. Ve ne söyledin deseler takrir e- 
demez. Öyle yâve-1 pûr-teşvişdir.

<hu ^  jUîi ̂ 1 Jı^ c*jî ji »jU ̂  
hîç imkân-î halâs yokdur, ’yâ l û evlâd kût-ı yev-

miyyesinl tahsilden, ^  cU;* diş dibinden ederim, JiU ^  nzk-ı 
helali kesb. Çûnki ’ıyâl ü evlâd nafakasmdan çâre yokdur. Dişim
den ve tırnağımdan kesb-i helâl etmeğe say  etmekle meşgulüm.

js* t<ı Jbu*»

( İ l l a  T) JüU *tne helâl, JiU >t jl a-jJ ey ehl-i dalâlden olan. ^  
js senin karundan gajnisini®®®. JbU ^  helâl görmem. Ya’nî 
helâl dediğin nedir? Sen ehl-i dalâlden olmuşsun. Emr-i dünyâyı 
emr-i dîne tercîh edip, namâz ve®®̂  rüzeyi terk etmeği tecvîz edip, 
umür-ı mühimme-i şer'iyyejri ihmâlde koyup, ’ıyâl için tahsîl-i helâl 
vâcibdir, dersin. Hâlbuki helâl u harâm. eline ne girse yersin. Bu si- 
yâkda senin katlin vâcibdir. Zîrâ bu makûle faız-ı sarih olan umûr-ı 
i'tücâdlyye ve mesâ’il-i dîniyyeye emr-i dünyeviyyeyi tercîh edip ve 
tercihini vâcib-i sahih bilen elbetde kâftr olup, musırr olursa kati o- 
lunması iktizâ etdiği (118b H) zâhirdir. Ve işâret zebâmyla ol bî-çâ- 
reye ta'Iîm-i tarik-ı hüdâ olmak dahi'ibâret-i kelâmdan muhtemel
dir. Zîrâ bu makûle münhemik-i kayd-ı dünyâ olanlar kendiyi mey
yit hükmüne koyup ’ıyâl ü evlâdım mâlına vâris edip, bejme'l-verese

11 o beyit: - T

865 "Eğer onların bildiğini bilirsen, pişman ol; eğer bilmediklerini sanırsan, 

müslüman ol."

866 gayrisini: gayrisi T
867 ye; _ y
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taksîm-i mîrâsdan sonra, İşte ben öldüm, yahud şimdi ölürüm, siz 
kârınıza meşgûl olun, ben kânma, deyip ellerinden bu takrib halâs 
olup tâlib-i metâlib-i 'âllyye olmakdan râh-ı eşlem yokdur.

jlj jlc-ljiolç t / j '
\A jl Huda'dan, »jlç anın çâresi vardır. Ya'nî tâlib-i Hakk'dan 
münfekk olmağa imkâm vardır. ı  ̂ojJ jl tahsîl-i lû t u putdan mûn- 
fekk olmağa çâresi yokdur. Lût û put, elfâz-ı mûterâdifedendir.
Türkçe abur-cubur (111b T) dedikleri gibi. > uİİ'AlkOİ
c -j takdirinde®®®, ya'nî ol bî-çârenin tahsîl-i mühimmât-ı dînlyye- 
den söyletsen 'özrü vardır, jl ammâ tahsO-i nzâ-yı şeytândan
'özrü yokdur. Anı bi-eyyi-hâl tahsil etmeğe çabşır. Ya'nî bu makûle 
kayd-ı ’ıyâli, 'ilm-i hâline tercih eden za'îfü'l-îmânlan söyletsen, ke
lâmları ana müncer olur ki umûr-ı dîniyyeyi®®^ bir ân terk olmağa 
gelmez, deyip tahsîl-i lût-ı dünyeviyyo^e meşgûl olur.

(119a H) jl ey ol şahıs ki, senin sabnn yokdur, jl
alçak olan dünyâdan, jjl* ^  öyle olunca nice sabr edebilirsin,
>  j Hakk'dan, ey dost nice; te'kîd için, jjç lafzı tekrar ol-
muşdur. Kendi daVân kendine muzırr, me'âl-i kelâmından gâyet 
sabırsızhk münfehim olur ki dünyâ®^®, dûn ü denî iken anı tahsile 
çalışıp bir ân sabr edemem dersin ya, öylece bî-sabr olan âdem her 
şeyden bî-sabr olmah. Pes Cenâb-ı Hâlık -ki seni yokdan var etmiş- 
dir- anm rızâsını tahsilden nice sabr edebilirsin.

JiyîıiS’iTjl -Uj j  J l  jlc—
(112a T) ey ol şahıs ki, sabnn yokdur, j J l jl pâk
ü pelîdden, temiz ve murdâr®^^, her ne olsa tahsile çalışırsm, ^  

ne şekil sabr ediyorsun®’̂ ^̂  ci" ji jl andan ki seni, ı,j\ yaratdı, 
\y SS\ jl takdirindedir. Rivayet olunur ki Hazret-i Şiblîyt bir civân 
gelip eşedd-i sabr kangısıdır deyu su'âl etdikde, sabrün-bl'llâhdır 
dedikde, lâ demiş; sabrün-fi'llâh dedikde, yine lâ demiş: sabrün-li'l- 
lâh dedikde, yine lâ deyip: âhirü'l-emr Hazret-i Şibîî mütehayyir ol- 
dukda, civân-ı mezkûr sabrün-'ani'llâh lafzmı tekellüm edince Haz

868 takdirindedir: takdirinde H
869 dîniyyeyi; deniyyeyi H

870 dünyâ; dünyâ-yı H

8 71 murdar: murdardan T 

120 ediyorsan; edebilirsen T
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ret-i (119b H) 5iblîblr şehka urup medhûş olmuşlar. Lâkin Haz- 
ret-1 Şibltntn bu şehkasuiı Muhjjiddm İhn-i 'Arabi hazretleri böyle 
tahkik ederler ki®^  ̂ beyit:

Vj-i*

medlûlunca sabr-ı salât-ı mûtenevvl'a İle mûsıla olup,
875 derler ve u^L-^l3UJl^l 

kâ’idesl üzre her birinde me'ânl-l muhtellfeyl murâd ederler. Amma 
sabrün-'anl'llâh'ı, sûfiyye *si cjU ^  ,Ju)l ma'nâsma alıp
’avâm-ı nâss, .Wl*îjUl( Uf rna'nâsma tahayyül ederler. Ve
ammâ beyt-i şerîf-i Afesneurde m uhâtab, ehl-i dünyâ olmağia an
lara mezâklan üzre olan tefsire göre, nice sabr ediyorsun, deyu su'âî 
olurtmuşdur. Hulâsa-i kelâm, dünyâ ki pâk ü pelîd ve kevn fe- 
sâddan 'ibâretdir. (I12b Tî Anı talebde bu rütbe h^âhişin var iken, 
’acebdir ki Cenâb-ı Hâiık Sûbhânehu®®'^ Te'âlâ şe'nuhu ’ani'ş-şebîh 
ve’n-noksân hazretlerini talebde süst-pey olursun. Ma'a-hâzâ se
nin matlüblarm fânî, ol ise Bâkî’dir. Cüz'îce kevn ü fesâd-ı 'âleme 
nazar etsen aslâ şâyeste-i nazar olmadığmı görürsün.

ZIkT'i hubi-zft ki zişt-est âhireş
Ol hûb ü hoş-nümâ olan esbâb-ı dünyâ zikrfndedlr. Cümlesi

nin sonu, (120a H) harâb ve şarâbı, ser-âbdır.
Jo i*  vjt »A-k* (il

ey ol şahıs kigörmüşsündür, vjçjUö) lezîz ta'âmlan, kalk, 
lyTîtü anm fazlasmı. gör, kenîfde, ya'nî şol ta'âmlar ki
çerb ü şîrîn idi, amn fazlasım âb-rîzde sejT eyle ki ne güne mücib-i 
nefretdlr. Li-münşi'ihi:

8 7 3 k i : - T

874  "Sabır içeceğinin her türlüsü; ^  ^  , y  , ve J (da olduğu gibi), tüm 

meşreplerdedir."

875 "Allah’tan dolayı sabır, Allah'a sabır, Allâh'da sabır, Allâh için sabır, A l

lah ile sabır."

876 “Sıla jşj, işitmeye bağlı bir iştir(kaide ve kuralı yoktur)."

877 "Ben ilmi filândan aldığımda, sen orada j* (o, üçüncü şahıs) gibi idin."

878 "Falan şeye sabır, ondan ayrılmaktır."

8 7 9 ü; - T

880 subhânehu; subhâne H
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Bir güne nakş-bend-Jinb olma rengine 
Dehrin çû cism-i mör-ı sefid û styâh u surh 

Elvân-ı et'lme-1 gûn-â-gûn ve envâ'-ı eşribe-i bûkalemûn-nûmûn, 
yek-pâre, birkaç sâ'atllk nümâyişden 'İbâretdlr. Mısrâ':

Fenası der-pey olan nev-bahûra aldanma 
Zîrâ her günün fesadı der-kârdır.

J J Î  J ><■ C|î ıİ«J' J * j f  i l  « i t »

ij ^  ol âb-rize düşen necasete, J  söyle ki, J  c,T senin ol 
hûbluğun kam. nlc'oldu, tabak içinde. >: jT ol gökçek (113a 10 
ta'âm û meyve her ne ise, o* j  ve ol güzellik®®^ ve bûy-ı hoş
nic'oldu, yahud ol güzellik®®  ̂ idi ve bu hâl nedir? "Bu" lafzı Tûr- 
kî olmak üzre kâfiye ahz olunmuş ola. Yahud îhâm kasd olmuş ola 
ki Mesnevi-yi Şerif de bu güne îhâm ba'zan vârid olur.

f İl û-JL( 4İİİ iî jl
Jİ J t/  ol âb-rizdeki habis, lisân-ı hâl ile der. *;ii ol ®®̂  gj j,ûb- 
luk®®"̂  (120b H) ve nağzIik dâne idi, ^  ben ol dâneye tuzak i- 
dim, ju^ y  çünki sen sayd oldun, il»; «:1ı xi dâne gizlendi.
Murâd hâsıl oldu. Zîrâ seni sayd etmek için kendime çeki-dûzen ve
rip nice zîb û  ziynetle görünmüş idim. Çünki sen sayd oldun. Şöh
ret geçdl, güvenmek®®^ fesâdı zâhir oldu. Bu bir misâldir ki cemî'-i 
eşyâya muttarid olur. Zîrâ bakılsa mahbüb-ı mecâzî de böyledir. Ev
velâ ruh-ı âl ve yâl ü bâl ile ta’n-zen-i mihr-i m ünîr olan dil-ber-i ’â- 
lî-cenâb, mürür-ı zamân ve kürür-ı devrândan sonra görsen,

deyip ta ’accüb edersin. Ba'zı tevârîhde m esturdur ki Şâh Sencer®®^ 
gâyetle mahbüb dost İmiş. Lâkin şîfte-1 'aşk u mahabbetl olup feda
yı cân u ser eylediği cevân, hat-âver olduğu gibi, peşîmân olup kati 
etmek 'âdet-i müstemlrresi imiş. Pes 'âkil olan kimse, beyit:

881 Güzellik; gözlük H, T

882  Güzellik; gözlük H. T
883 ;_T
8 8 4  h û b l u k ;  h û b l ü k  T

885 Güvenmek; gevinmek H, T

886 "Güneşle aynı olmak iddiasmda olan peri yüzlü (sevgili), (eğerin altına ko

nan) keçe gibi oldu, tüylendi, bozuldu, benden daha beler oldu."; jS  : tS iS H

887 Sencer; sencî T
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i! J L İ  0(U

(113b T) Me'âlden haber-dâr olup sûret-1 dÜ-flrib-1 cihâna kapılmaz 
ve nazratü'l-humekâ olan, nazra-l ûlâya İktidâ kılmaz.

> J> jî ılH jî Jİ >■ t5<>̂
4İ> her kimse kİ, ziyâde ’âkıbet-bîn ola, jl ol kimse zi
yâde sa'âdet-menddir, y >î *f> her kimse ki hajrvân gibi ahır gö
rücüdür, jl ol kimse dür u mehcürdur. Çûnki eşyâda olan 
hûsn û®®9 cemâl ve taravet, 'âriyyet olup, yevm-i mev'ûd u mukad
deri bltdikde sâhibi, ol cemâli geri ahp cümlesi fenâya (121a H) va
racağı mukarrer iken, nihâyetini flkr etmeyip mânend-i etfâl, firifte-i 
bâzîçe-i hayâl olmak tamâm-ı hasâret değil midir?

i l >  ı f  İJÛ J ı f  ^  i l # *

ey bahârân mevsiminin güzelliğinden nâşî. il/yJ duda
ğım ısmp hayran olan kimse, ^  bak, c,t> j  ol hazândaki 
soğukluğa ve sanlığa ki® ^ evvelki reng ü  bû yek-pâre gidip hazân 
geldiği gibi, sarsâr-ı fenâ. gül-şeni târ-m âr ve benzini soldurup âh-ı 
serde giriflâr eder. Bqöt:

Budur devr i zamânm ittifakı 
Ki vardır her visalin bir firökı

(114a T) gündüz seyr etdin, v>  hüb u zîbâ olan
tal'at-ı âfitâbı, bir de anm merg ü i'dâmım seyr eyle, cJj
vj^gurüb vaktinde®®^ *^2
buyuran Hazret-i İbrâhîm Halüu'Uâh mesleğine git ki pîU

jje me'müruz. Yohsa şeytân-ı aVer gibi zâhiri görüp â- 
herigörmej^p, zümresinden olma.

888 "Hamamın yolunda perişan olmamak için, o gül yanaklıya ihtiyaç duyma

mak gerekir."

8 8 9 ü : . h ,T

890ki: - T
891 vaktinde: vakitde H

892 krş. " Ju cJLil LU IJi* IJ* Jli üjl< ^ -^ 1  Lli : Güneşi doğarken gö

rünce de, Rabbim budur, zira bu daha büyük, dedi. O da batmca, dedi ki...", Kur'ân, 6/ 

78; " tîliK I <->-1 V :...Batanları sevmem.", Kur'ân, 6/76.

893icrş. " :...İbrahim'in, Allah'ı bir tanıyan dinine tabi ol

du...", Kur'ân, 4/125.

894  "Bütün nakıslar lanetlenmiştir."

888
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JUmİ j M\ CÇ,( |>» Ij t l l î j- * -  JÜ» j U  ^  JJ*J İJ > (

jiti ij bedri görürsün, (12Ib  H) bu hoş ve zîbâ olan
bu®95 çâr-tâk sipihr üzre, ûî̂  b uA-'-r- ol bedrin hasretini dahi 
gör, ju .  jji\ ey âhirinde geh bir rütbe za’f u zebûn istilâ eder, geh 
bedr iken olan letafeti bi'l-kûlliyye gidip, ^  fi *i\ii lilj mâ- 
nend-i şem’, seher-resîde-i efsürde-i sevâ'ık-ı rüzgâr olup, beyit:

Var mıdır bir meh ki ruhsan siyeh-Jâm olmaya 
Dehr içinde kangı gün gördün ki ahşam olmayc^^"^

Der-beyân®^-ı terk-i her kfi finTst
Bu surh-ı şerif, bekası olmayıp fâni olanları terk etmeye iğrâ

eder.
ili j' «î'y (M* j'

her nesne ki, jl andan, j l U  mesrûr oldun ise, (114b TO 
cihânda, ji jiy ji amn iftirâkmdan, düşün, tefekkür eyle. jUj ot
ol m esrûr olduğun vakitde. işte bu dâ'-i ’udâl-i hubb-ı mâl u câhm 
üâcı oldur ki bir şeye gâyet m esrûr u şâd olduğun gibi ’âkıbetü'l- 
emr ol nesneden ajrnlacağım der-hâtır eyle ve ifllrâk-ı çâr-nâ-çân. 
mülâhaza edip def-i havâtır eyle.

xi jLıJİ>İ Aî jli jU *̂ İJ
*»olj ol nesneden ki her ne olursa. iU sen şâd u hurrem oldun, 
meselâ eline girdi deyu sevindin. çok kimse, ü  iU şâd u hu r
rem oldu, senin gibi sevindi, >T ’âkıbet, andan sıçradı, kaçdı,
xi j>çy-» rüzgâr (122a H) gibi oldu, ya'nî senin şâd olduğun gibi 
mâl ü emlâk her ne ise nice sencileym ahmaklarm dahi zamân ile 
eline girip çıkmışdır. Beyit:

UJ ̂ ül Jji

J j  j l  1 >  > ■  ■‘♦ S H  J  u i -  L İ J  y .  ■‘İ ^ N  y  j >

senden dahi sıçrayıp kaçar, Jjjî sen gönlünü, ^ anın

895 olan bu: - T

896 "Dürüldüğü zaman sanki o, parlamamıştı."

B u rsa lI Cinânî'nin bu beyti için bk., Müntahabât, II, 91.

898 beyân: meyân T

899 "Elde elmiş olduğun şey için insanların, bu falan için tek bir şey oldu, sözü 

sana kâfidir."
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üzerine koma, ya'nî ana gönül verme, amn kaçmasmdan
mukaddem, j> y  sen kendin, *-!s jl»Jİ andan kaç. masdann-
dan (115a T) emirdir; sıçra demek olup, lâzımı olan kaçmak ma’nâ- 
sma isti'mâl olunur. Ya'nî ol nesne kİ senden kaçmak üzeredir, sen 
'âkil davramp andan evvel anm elinden kaç ki 'ömrün nâfile zâyI' 
olup hâsüm hasret-1 bî-pâyân olmaya.

jl» fjJ > j  > >j ij^  jLlil- »ij» ji Jie 
^  ölü üzre mahabbet, jljtL üi,; mukîm u pây-dâr ve ber-ka- 

râr olmaz, ya'nî fânilere olan mahabbete l'tibâr olmaz, t, j ie  'aşkı, j, 
jti fjJ j  Hayy u Kayyüm üzerine sarf eyle, sen de hayy u kay- 
yûm olasın. îjJI lît j  jil» W bâri 'aşk-bâzlık edip
âteş-i 'aşk ile süzân ü glryân olursan bir dil-ber-i ’âlî-câha hayrân 
ol ki çekdiğin belâları değsin, yohsa birkaç günlük (12 2 b H) reng ü 
bûy-ı bî-devâm içtn hayfdır kİ cân-ı 'a^zin mihnet çeksin.

şol bir 'aşklar, ki rengden ötürü ola. ji*  ’a ^
değüdir, 'âkıbet, 'ân mûdbdir. Rubâ'î:

Cm̂JS iS ftif

5<i* >r̂  1»Uİİ>

Fl'l-hakîka reng ü büya müte'alhk olan mahabbete, 'aşk demezler; 
ol, şehvetdir; şehvet İse mâye-i neng ü 'âr, bir kâr-ı (115b T) murdâr 
olduğu rûşendlr. İllâ nikâha mukârin olursa sevâbdan ma'düddur. 
Ammâ yine 'adem-1 bekâsma ve sür'at-l fenâsma nazar olunsa âr- 
zûsunda fitne mevcüddur. Pes merd-1 'ârif odur ki sûret-i cemâl-l 
mukayyedde cemâl-l mutlakı müşâhede edip giriftâr-ı kuyûdât ol
maya ve nazar-ı hakikati asl-ı kâra olup nakş-ı dîvâra aldamp kal
maya. Zîrâ hüsn-i mukayyedin hâli ma'lûmdur

jU* y. ■‘" j>  ĵ ji

900  "Zinayı hür (kadın)le yap, çalınca da inci çal." Bu Arap atasözü, "bir iş ya

pacaksan, emeğine değenini yap, en iyisini işle" anlamına gelir. Bk. Sırr-ı Ney, I, 

180-181; Mevlânâ, Divan, s. 683.
149 "insaf et, aşk güzel bir iştir. Onun bozulması (güzelliğini kaybetmesi), se

nin tabiatinin kötü (niyetli) oluşundandır. Sen kendi şehvetine aşk adını koymuşsun; 

halbuki şehvetten kurtulup aşka ulaşabilmek için çok uzun bir yoldan geçmek gere

kir.", krş. Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, Tercîât, s. 69; l; : j i e  U H, T
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güneşin pertevi, jlj*i ̂  dîvâr üzre, cJL- parladı ve 'aks ey
ledi, jilij bir 'ârlyet^®2.ı ziyâ vü nûr, cJl* jl^ı dîvâr buldu ve 
hâsıl etdi, gûyâ pertev-1 âfltâb dîvâra 'aks (123a H) etmekle duvarda 
hâsü olan şa'şa'a-yı ’ârlyyet gibi hüsn-I mecâza dahi âfltâb-ı cemâl-i 
cemîldendir^3 yohsa eşyâda bl-zâtihi hüsn olmadığı nümâyândır 

j l  x lt ,  J ^  J i  ^

bir kerpiç üzerine, ki vücûd-ı tnsândır, mahbüb-ı mecazî it
tihâz etmişsin, niçin gönül bağladm, selîmû’t-tab' o- 
lan merd-1 sâde-dll, *f ju l  vJJ«ı j  ol bir aslı taleb eyle, ki. ^  jl ol 
asl-ı 'âlî, mukîm ola. Dîvâr. kerpiçden ve kireçden mürekkeb kesâ- 
yif-1 ecrâmdandır. Andaki şa'şaa-yı nûrâniyyet. hem 'âriyetî ve hem 
nâ-pâydârdır. Ammâ asl-ı 'âlîsi olan (116a T) nûr-ı âAtâb ise hem 
zâtî ve hem dâ'im û bâkîdir. Ber-muktezâ-yı *1̂ —11 ̂  cemî'-i 
mâ-sivânın nûrânlyyetl hakdan olduğunu bilip âşinâ-yı tahkîk ol 
ve905 mir'ât-ı cemâl-i mâ-sivâda rû-nüm â olan şâhid-i gaybı âsu- 
mân-ı lâ-ta’ayyûnde bul ki yol uzak değildir. Ammâ kuyûdât-ı dûn- 
yevlyye seni yoldan şaşırm ışdır ve hıbâl-i dâm-ı tezviri başdan 
kolundan aşırmışdır.

Der-beyân-ı te ık^ dünyft
Bu surh-ı şerif, rişte-i ’alâyık-ı dünyâyı kesmek beyânındadır.

JÛ J ^  -r~i ı#* ıJ"^

J-SL, Ji. bağı üz, jljl jîl( âzâd ol. j-- tfl ey oğul, nice btr ola
sın, (123b H) altun®0® ve gümüşe merbüt. ya’nî bu zer
ü sîm kaydıyla mukayyed olmak yetmez mi? Artık biraz da bu bend- 
leri çöz ve irtibât-ı 'alâyık-ı dünyâyı gönlünden üz ki günler ahşam- 
lı907 ve 'âlem bed ser-encâmlıdır. Rızk-ı maksüm, kısmeti tecâvüz 
etmez ve tül-ı emel teşneliğine düşersin, ’ummân-ı hayâta kanma- 
yıp bu şûr-âb-ı fenadan isteğin gitmez.

C—i JifS \-jjf jj Ij yv, j?
eğer tarh eylesen, deryayı, ji bir bardağa, ji. ne

902  ariyet: ariyeti H

903 cemîldendir: cemîldendir deyu T

904 "Allah, göklerin nurudur..." Kur'ân, 24/35.

905 ve: - T

906 altun: altuna H

907 ahşamlı: akşamlıdır T
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kadar sığar, farazâ, bir günlük şarâb-ı âb ziyâde sığmaz.
C>yle olunca maksûmdap-ziyâda tahsîl-1 nzk, muhaldir (I16b T) ve 
lezâyiz-i cihanı yek-pâre tenâvûl ârzûsuna düşmek, bir kuru hayâl
dir. Muktezâ-yı hırs-ı bî-endâze, öyle sanırsın ki müştehiyât taze 
tâze tükenir. Ve elvân-ı envâ'-ı ni'am-ı gûn-â-gûn bir uğurdan yc-

jlU ja jt jJlİ ̂ \S Ij jlU jt 
harislerin kûze-mlsal olan gözleri, dolmadı, u 

jLt; tâ  sadef kâni' olmadı®^®, aü jj ^ inci ile dolu olmadı.
Gmâ-yı kalb ü safâ-yı rûh kanâ'atda olup kesret-1 emvâlden olma
dığı âşikârdır.

Uirftjî her kim ki dünyâyı (124a H} terk q^ledi, ,ı*jjl kendi 
zühdünden nâşî. jJ  ileri geldi, anm önüne. j  Uı dün- 
yâ ve® dahi ziyâde ki âhiretdir, ya’nî zühdünden nâşî dünyâja 
terk edenlere hem dünyâ geldi ve hem ztyâde-bll-hüsnâ hâsıl oldu. 
S râ  maksüm olan her ne ise ol geri gitmez, gelir. Ve ecr-i mücâhede 
zâyI’ olmaz. Âhiret sevâbı dahi eline girer. Öyle olunca terk-i dü ı^â  
edenin ticâreti, taleb-i dünyâ edenden ziyâde râbih olur.

(I17a  T) jUii ji*fj her kim ki dîdârdan, ber-hürdâr ola, j,
nasîb sâhibi demekdir, bu cihân, j» amn gözünde, 

jAjlj m urdar oldu. Âşinâ-ja dîdâr-ı ezelî olanların, dîde-i kerâmet- 
bînlerine cihân zişt görünüp murdâf gelir.

ijJ»- ısü» j\ t  ijj j\j j! Cıj f>»jj ıslL*
mülkü perişan eyle, Hazret-i İbrahim İbn-i Edhem gi

bi, ijj tîzcecik,  ̂ hattâ bulasm, jl amn gibi, au muhalled 
ve ebedî mülkünü. İbn-i Edhem hazretleri mülk-i Belh'i telh görüp 
terk etmekle vâsıl-ı merâtib-i kümmelîn olduğu gibi sen dahi elinde
ki mülk-i hüsnünü istiksâr edip bağlamp kalma. Zîrâ mülk, derviş
lik mülkü ve 'âlem, tecerrüd 'âlemidir.

jljj^  ^  Ct* C-.U-İ 1̂
(124b H) bu cihân, »> sizin cânlannızın habsi-
dlr, ya'nî mahbesidir®^ Jüjijs* ’aklmızı başınıza devşirip gidiniz, J

908 "Heyhat, heyhat! Süreyya yıldızına ulaşan el nerede?"

909 olmadı: olmaz T

910  ve: - T
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4/ ^  ol tarafa sizin sahrânızdır. Mahbesden sahrâ-
ya ve kayddari ıtlâka mecâl-1 gûrîz bulun.

me'âlince bu teng-nâ-yı cihânda kalıp zîr-1 felekü'l-kamerde mah- 
büs olan mrrâc-ı tahkîka varamaz ve esfelden kurtulup a'lâya ere
mez. (117b T)

jl*!» kİ zîrâ bu clhân, bir kuyudur, ya'ni®!^ kuyu gibidir. 
Sil j  jloiî iri gâyet karanlık ve dar. c-* andan taşrada vardır, 
J.U. bir 'âlem, reng ü bûyu yok, ^  ta'rîf ü tem
sile sığmaz, çj* X> «=—  oî1 oij ,:m. vu 915 ecmel-i evsâfı, 
bî-pâyândır. Bu clhân her ne kadar dayyık u kesif İse, ol dahi aıun 
hilâfına, vüs’at û letâfetde tamâm-ı bî-müdânîdir.

\j Ljt enbiyâya, jul J b  dar geldi, *4! bu clhân, pâdişâhlar
gibi. gitdüer, jlîUv joil lâ-mekâna. Bir su'âl-i mukaddere cevâb 
s^âkm dadır ki (125a H) bu clhân bir çâh-ı teng ü târike benzer, de
nildi. Nice olur ki zâhirde bakılsa gâjret vâsi'dir, deyu hâtıra®^® ge- 
Urse teng û dar olduğuna delO-i vâzıh, enbiyâmn 'âlem-i âhirete şi- 
tâb ü hanînlerini^l^ g^yj- gyig gğg]- q clhân teng olmasa öyle 
muztarib olup çâre-cüy-ı halâs olmazlar İdi. Ammâ senin gözünde 
cîfe-i dünyâ hoş-nümâ olması, enbiyâ vû evllyâ gibi dîde-i hak-bîn-i 
sâhib-yakînin olmayıp firîfte-i gül-i gaflet-i evham olduğundandır.

isM oü> Ij it-i
(118a T) j i  bu gaflet-i evhâmm defini İstersen Hakk'ı zikr eyle, 
esmâ'u'llâh ile meşgûl ol, gûllar sadâsım, yak. Ezân-ı
şerîf okunmağla vesâ'ir Kur'ân-ı Kerîm'den ba'zı âyet tilâvetiyle gül

911 mahbesidir: meclisidir T

9 1 2 k i ; - T

913 "Başka bir âlemi elde et(meye çalış). Çünkü (bu) gökkubbe altında binlerce 

yıî kalsan dahi, (yine) aynı gece ve gündüz (devam eder)."

914  kuyudur ya’nî:: - T

915 "Gözün görmediği, kulağm işitmediği, beşerin kalbinden geçmeyen şeyler 

vardır.", Müslim, Kitâbü’l-Cennet, hadis no: 2824.

916 hâtıra: hatıra H

917 hanînlerini: hanînlerin T
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mekrinden halâs olduîdan gibi sen dahi zikru'llâh Ue gûl-1 gaflet 
şerrinden halâs ol kİ luTj u lehv-i dünyâya aldanıp kalmayasın. Ve 
bu tîmâr-ı siyeh-1 minkâr-ı hırsa uyup deryâ-yı fikre dalmayasın

nergis gibi olan çeşmini, bu kerges-i lâşe-h'^âr-ı hırs
u tama'dan, kapa, |<-tç göz kapamakdır. Eğerçl dünyâ ziy- 
netdlr, anunâ sen güzellik® hâsıl eyle kİ muhtâc-ı tezjân olmaya
sın. Mısra';

(125b H) Ju mâl ü zer başa, jj( külâh gibi olur, külâh
gibidir, c-i , Viî mahallinde râbıtadır, JS güldür ol, ol kimse kİ, 

külâhından ittihâz eder, . t  mültecâ vü cây-ı penâh, ya’ni 
tâc ü destâr ile tefâhur eden, başım açamaz, keli görünür,

ol zât ki, ^iîij Uj anın ra'nâ zülfü ve perçemi kâkülü o-
la, cJj çün başından fesi gide, > ı>  (118b T) dahi a'lâ
gelir ve her taraf ’uşşâk-ı dil-fikârdan,

Olduk harâb-ı nîm-nigâh-ı tegâjulün 
Bir kayda dahi düşmeyelim aça kâkülün 

temennâsıyla bin vâveylâ gelir. Pes bunun gibi sâhib-i kemâl zât o- 
lanlar dahi ziynet-i dünyâyı bî-ihtiyâc, belki bü-yı 'abîrîn-i ahlâk-ı 
tayyibeleri âteş-i fakr u fâkaya düşdükce pür-ibtüıâc olur.

J i i j i  İŞs. j i i t  j U j o  | . l i  U i  J U

Ljj Ju dünyâ mâlı, UjJp za'îf kuşların duzağıdır, gu >ıii» ’ukbâ
mülkü, şerîf olan kuşların tuzağıdır. Kuşlardan murâd
'ukül-i za'îfe ve 'ukül-i şerife olmak gerekdir. ;>^1, î>^i >ı Jit UJl 
4ÜI Uj UjJI>I masdükasına (126a H) ehl-i dünyâ sı
ğırcık kuşları gibi sürüsüyle fütâde-i dâm-ı çübîn ve ehl-i âhiret, 
mânend-i tütiyân-ı sebz-bâl-i kafes-i zerrin olup, beyit:

ûjf jij j.iı jj-t; j-f j i^  Uit 
)j ı:-.! lU 4-1^ U»vul

918 Güzellik: gözlük H, T
919 "Güzelin, meşşâta (gelini süsleyen kadın)ya ihtiyacı yoktur."

920krş. " Â-
hiret ehline, dünya haram oldu; dünya ehline de ahiret haram oldu; dünya ve ahiret (her 

ikisi) ise, ehlullâha haram oldu.", Keşfü'l-hafâ', I, 410,
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mefhûmunca lâ-mekân-ı pervâz-ı kâf-ı istlğnâ olan 'ankâ-rneşre- 
bân-ı lâhûtî, cevlân-ı âzâde-1 kayd-ı dû cihandır.

iijjk  'aksine, jC{if (̂1 ey bu cihanın esîrl olan merd, j s /  j> 
kendi ismini eylemişslndir, bu cihanın emîri, (119a T) ya'nî
ey zu'munca cihanda mîr, vezîr geçinen şahıs, bî-şu'ûrsun, esîr-i 
cân olduğun aşikâre iken tamâmen 'aksine ve hakikate zıdd u mu- 
hâlefe olarak ismini vezîr ü mîr-i cihan komuşsundur, mîr-1 cihân 
ise ol şahsa demek yaraşır kİ cihâna hâkim ola, mahkûm-ı cihân 
olmaya.

İJ K İİ> U < J Î '- * ÎÇ

> j '  ey kİ sen bu cihârun bendesislıı, jlı. hâldir, câ- 
nm mahbûbı olduğu hâlde, ^  niceye dek ve nice bir dtyesin, 

kendiye bqme'l-akrân iftihâr için. %■!> cihân bâzergâm ve 
mevlâsı deyip kendiyi öğesin ve cânm (126b H) m ahbûs ve kendin 
'aşk-ı hevâdan me’yûs iken efendi ve ağa demeyenleri döğesin

liî jjî S Jjç j*
^  esîrân-1 dünyâya. şah u pâdişâh deyu telakkub

etmişler, ma’küs olarak tesmiye-bi'z-zıd kabilinden tehekkûmen 
ve istüîzâ'en, kâfûrgibl. ol kara zengi ’Arab kölenin
ismidir. Siyah zengîye ise kâfur demek istihzâ vü tehekküm olduğu 
gibi gûyâ bu giriftâr-ı kayd-ı cihân olanlara dahi şâh-vezîr ıtlâkı 
meğer tehekküm ola.

pL* I j f  Ijjl j \  j \  tS

(11%  T) şol bir pâdişâh ki, jl jl o hırsından nâşî, ply > 
her bir harâma kasd eyleye, mısrâ'-ı evveldendir, mûdevver 

ta ’bîr olunan ebyâta karîbdir, ij?  ij? ijjl ol pâdişâha gedâ der, 
ulu kişi. Merd-i fâzü u kâmil öyle pâdişâha dilenci ta'bîr eder ki hır- 
smdan nâşî her bir harâma kasd eyleye.

J ’j y  J ^ i j i  j  o b  j î  * L i

jij jl »U pâdişâh ol hümâm-ı fâzılı bil. c-ijU j jf kİ ol hümâm. 
şâhlıkdan fâriğdir, İhn-i Edhem-vâT terk-i taht u tâc etmişdir,

mâhsız ve hûrşîdsiz. (I27a H) o—ijL, j.jjj anm nûru lâmi'dir. 
'Abdallâh-ı Ma'ribî hazretleri gibi kİ Mesnevi-yi Şerif de mezkûrdur

921 "Anka kimsenin avı olmaz; tuzak malzemesini topla. Burada her zaman tu- 

zağm hatırası kalır."
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kİ gece ile karanlıkda bir râha giderler®22 jken ardlannca kendilere 
İrşâd-ı tarîk buyururlarmış ve kendi nûrlan sebebiyle râhı gündüz 
gibi nûrânî görürlermiş. İşte pâdişâh-ı hakîkî de öyle zâta demek 
lâyıkdır.

tâbûtdur, 4 1̂ ol nesne ki. lb-l> sen ana taht dersin, 
ya'nî senin tah t dediğin hakîkatde tâbûtdur, sadr zann
edersin, ji jhâlbuki kapı eşiğinde kalmışsındır. Ely giriftâr-ı 
kayd-ı saltanat ve esîr-i ârzû-yı hûkm-i hükümet olan şâh-ı cihân, 
dîde-i ’âkıbet-bîn ile baksan, taht zann eyledin bir tahta®^^-bend 
dersin gibi nice bir şâh-ı bî-intibâhı (120a T) âvâre lâne-gâh-ı hayât 
etmişdir. Beyit;

Li-mûnşi'ihi:
Gelen bu meclise mest û haröb olup gidiyor 
Çeken®25 piyâleyipâ-der-rikâb olup gfdiya^^

Beyit:
Cem câmmı nüş etdi sürdü demini Hâtem 
Meclis yine ol meclis, 'âlem yine ol 'âlem 

11̂  jt jT>î
£İ>jl harâcdan ve memâlik-i hâsılâtdan, J eğer, j;̂ ! ^  cem'e getirsen, 
Jiu kum gibi yığm jnğın, j  >î 'âkıbet ol (127b H) mâl-ı mecmu', 
xu jj jl senden geri kalır, ölü kum gibi, ardınca gidemez. Fır-
tma bâkiyyesi, ölü kum talsîr olunan batî'u'l-hareke kuma mürde- 
rîg derler ve Türkçe arta kalası ve bî-vefâ, ya'nî. beyit;

Cihanda şâh olup hükmün bütün dünyâya sürdün tut 
Başından saltanat tâcın ecel geldi düşürdün tut 

Mâl ü emlâk ve taht u saltanatdan seninle berâber gidecek ne var
dır? Harâc-ı memleket deyip cem' ü iflihâr eylediğin zer û aver, evve
lâ senin vücûdundan hâsıl olmayıp, zîr-i hâkdan çıkmışdır. Sani
yen, senin eline girince senin gibi nice harisin mülkü olmuşdur.

92 2  giderler: gider T

923 tahta; taht H

924  "Siiieynıan'ın m ülkü, (değerli madenlerin) kaynağm(m) arandığı yerdir. 

Mülk işle (burada), Süleyman nerede?"

925  çeken: geçen H, T

926  kjş. Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Müfredat, s. 159.
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Sâlisen, yann sen dahi gitdikde beraber gitmeyip yine bunda kala- 
cakdır. Bâ'ls-1 İftlhâr ve mûrls-1 kibr û Iğtlrânn olan m a’nâ ne 
ma'nâdır?

(120b T) halkın sûllem-I emâm, j  u ,541 bu daVâ vû ifti-
hârdır, âhlru'l-emr bu nerdübândan, c—-jüil dûşûle-
cekdir. Bu ’ucb u enâniyyet, sûllem-l halkın nerdübânıdır kİ herkes 
sa'y-i belîğ edip ziıve-1 a'lâsına çıkmağa çahşırlar. Ammâ am mülâ
haza etmezler ki âhirü'l-emr düşülecekdir. Öyle olurica pek yükseği
ne çıkmak ne lâzım?

her kimse ki. (128a H) »x,jrsn« en yükseğe gide. ol ziyâde
ahmakdır. arım kemiği, w-Xij»l>>, dahi beter kınlacakdır.
Elbetde düşecek oldukdan sonra pek yükseğine çıkmak kemâl-i ha- 
mâkatm ziyâdeliğindendir ki kemikleri hurd-ı haşhaş olmağa tâlib 
olmuş olur. Bakılsa ’ucb u gurür gayet 'abesdir ki mücerred. mu’te- 
birin i'tibârî makülesi, nâssm ihtirâmı sebebiyle iftlhâr olur mu?

. fb UjI fIjt coiıU iî
jjjjU. ji ol efendilik ki. sana ’avâm-ı nâss vermişlerdir,

seni kendilere mîr-i muhterem ittihâz etmekle, geri alırlar
ve alabilirler, lj,ı ol hudâvendliği, |.lj j«-*borç gibi geri almağa kâdir- 
dirler. Ğ)yle olunca, ’âriyeti ve ittifakı aşuk oyununda (121a T) bey 
olmadan, gerçekden bey olmarun ne farkı vardır?

jii* jlUv l; jıy ĉ ijU IfMjhi- n
»1 ver, o-jU tfijU  'âriyet olan beyliği ver, teslim eyle, Hakk'a. b 
hattâ, jlüh »iijjjiji. sana beylik bağışlaya, ojüy 'in fâ'lli Cenâb-ı 
Hakk’dır ki mısrâ'-ı evvelde güzerân eyledi. Müttefakun-’aleyh, 'İn
de’l-küll ve'l-kümmel müsellem ve makbul ola Jij jk i *Uj<ı Ul ̂  
.lıU ^  lU j »vij ^^29 saltanata mazhar oldukları gibi sen dahi, velev 
kendi nefsine maksûr olan hükûmet-1 'ariyeti j a) ̂
4JÜ j (128b H) üe bi'l-cümle terk eyleyip Hakk'a teslim eylesen,

927 T

929 "Ben kimin mevlâsı isem, Ali de onun mevllsıdır. Allahım, ona yaklaşanı 

sen de yaklaştır, ona düşmanca davranana, sen de düşmanca davran,", krş. Ehâdîs-i 

Mesnevî, s. 224.
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saltcinat-j ma'nevlyy^^erzânî olmak muhakkakdır. Ve eğer nefsinden 
gayri ’abîd ve cevârî emsali huddârrun olup anların hakkında dahi 
mu'âmelâtın. ll’Uâh oldukça, ez'âf-ı muzâ'af, nâ’il-i mesûbât olaca- 
ğm, müttefakdır. Ammâ hevâ-yı hükümet ve hubb-ı riyasete düşüp 
i’tibâr ü şân ve nâm-ı nîk ü ’ünvân ârzüsuna uğrarsan, halâs gâyet 
müşkilcedir. Ma’lümdur ki tarîk, züll ü iftikâr yoludur, ’izz ü iftihar 
yolu değildir. Âfet, şöhret: şöhret, âfet olup, içtinâbında selâmet 
olduğunu beyândır.

(121b T) halk^3^ katmda m eşhür olmak, nâm ü şân kesb
etmek, c—l a:<muhkem kayddır, kayd, râh-ı
Hakk'da, ji demir bukağıdan, kaçan eksikdir, eksik de
ğildir. Demir bukağıdan zijrâde sâliki yoldan alıkor. Zîrâ yol, züll ü 
iftikâr ile tayy olur. İ'tibâr ise tamâm-ı iftikânn nakizi olmağla mâ- 
nl'-i râhdır. Eğer dersen ki iştihâra ben tâlib değilim, halk, hod-be- 
hodâne şöyleymiş, böyleymiş deyu evltyâ-yı selefi vasf etdikleri gibi 
beni dahi vasf etseler ne zaran melhuzdur? Hâlbuki ben müte'essir 
olmuyorum, dersen tesvîlât-ı (I29a H) nefsâniyyedir. Müte'essir ol
mak değil, semm-i muvakkat gibi refte refte helâkine bâ'is bir hâldir. 
Müte'essir olmadığm ol zamân nümâyân olur ki bütün  medh eden
ler zemm ü kadhma®^^ şürü ' edip sana kezzâb ve müdde'î deseler 
müte'essir olmazsın, belki ol vakit medhden dahi m üte’essir olma
yasın ve yine bu hâli kesb etsen dahi mâdâmki kâdir oldukça, züll 
ü iftikâr canibine düşmek ehemm ü elzemdir.

j \ji  L- mâdâmki kâdir olasın, j i  kul ol, jlU- sultân olma, 
jSfi-j zahm çek, top gibi ol, jtfjç çevgân olma, ya'nî se
ni yuvarlasınlar, sen kimseyi yuvarlama. Ma'lüm ola ki bu beyt-i şe- 
rîfde bende olmağa kâdir oldukça sultân olma buyurulduğu, ma- 
kâm-ı zühdden Üâhî ve mutlak olan mertebe-i a'lâya dâlldtr ki >

934 (122a T) bujrurmuşlardır. Zîrâ zühdün

930  "Allah için sevip, Allah için buğzetmek, Allah için menedip, Allah için 

vermek."

931 halk: - H

9 3 2 ^ 1  : T

933 kadhına: kadha T

934  "Onun zühdü, kendisiyle Allâh'm ubûdiyyeti araşma giren her İlâhî isimde 

vardır."
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hâil var. makâmı var; makamı dahi İlâhî olmak var kİ ta'rîfl, bâlâda 
zlkr olundu. Rabbânî olmak var, rahmânî olmak var ^  ı>\r>b
^  u >  >  ^\^)\ j  -4* |>.vı ij* ^  40̂ )1 Pes bu
güne zûhd-i İlâhî İle muttasıf olanlar şath u ru'ûnetden (129b H) 
emin olmak muhakkakdır. Ve bu rütbe mahvlyyet-1 tâmme ise 'aşka 
mahsûs bir yâdigâr-ı bâ-revnakdır.

her kimse ki, ’aşkda bula, J ü j  hayâtı, j S  küfür
dür, jl anın katında, >► ’ubüdiyyetin mâ-'adâsı. Ez-Ma'â- 
rif-i Veledi, şi'ir:

j  J-* jl ̂

'=—**• *1» ̂  jf 
c-lUj>tfc-;ujU4-» ” 6

Fi'l-vâki' hayât, hubbdan nasibi olanlara makhüriyyet ve mecbûrty- 
yetin mâ-'adâsı, küfr ü hatâdır ve zûll û iftikâr ve ’acz u niyazdan 
gayri her ne hırkadan baş göstersen, bir hatar vardır.

xî  ji *̂ ie Jl 4İİİ
dâne olsan, cJiSJ-j* kuşcağızlar seni, kuşcağız, cem’, 

o , ly gibi zamîr-i munfasıldır, devşirirler, gonca (122b
T) olsan, kiilfijS" çocuklar seni, oııOt koparırlar. Ya'nî mâdâmki iz- 
hâr-ı vücüd edersin elbetde glriftâr-ı belâ-yı bed olmak mukarrerdir. 
Dâne olsan kuşlar devşirir. Gonca olsan m a'sûm lar d e v ş i r i r ® ^ 7  

(130a H). Ma’süm olsan h^âceler döğer, h’''̂ âce olsan veled-i zinalar 
söğer. Olmayabilir misin? Ve illâ mertebe-i fenaya varmadıkça, iz-

935 "Rabbani sıfat bu ismin üzerine herhangi bir yaıgıda bulunma sıfatından 

münezzehtir. Rahmani sıfat ise onu müstahak olduğu yere sarfetmeklir. Burada kastetti

ğim, zühddür."

936  "Dün gece rüyamda, bir ihtiyar bana: "Aşkın kâfiri (aşk yolunun afeti), ta

mamen benlik ve bizliktendir" dedi. Ona, "Ben ve biz nedir? Bütün müşküllerimin halli 

sizin elinizdedir" dedim. O: "Hak yolunun dışındaki her şey bizlik ve benliktir; (bu ise) 

küfür ve hatadır" cevabını verdi.", Maârif, s.111; krş. a.g.e., s. 48.

937  devşirir: devşirip T
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hâr-ı vücûddan kurtulamazsın ve Izhâr-ı vûcûd etdikce belâlardan 
halâs olamazsın.

I I  i l  . t  . t L i Ü  iSj» j i \ j

her kimse kİ, ji »lıo kimse verdi, \j j> ,>-.kendi hüsnünü, jl>. ji 
mezâda, jU» nice yüz sû'l’l-kazâ, j\ amn cânlbüıe, 1I4; jj te
veccüh eyledi. Meşhûrdur ki Hazret-i Yusu/'alâ-nebiyyinâ ve ’aley- 
hi's-selâm bir gün âyıneye bakıp cemâline®^® hayrân olurmuş, hâ- 
tır-ı nübüvvet-me'serlerlne gelmiş ki, âyâ, kul olup satılmak iktizâ 
etse ne bahâ ederdim? İşte odur kİ bâkî kıssalan ma'lümdur. Ve bu 
kıssayı zikr, tenısîl tarîkıyladır, tahakkuk-ı vukü'unu İltizâm ta n 
kıyla değil. Kendi hüsnünü mezâda verip kemâl-i zâtma firîfte ol
mamak gerekdir ki kemîn-i gayretde sü'i'l-ka^ vardır.

Der-beyân-ı fiev r̂id-1 sîstf
'Umde-i tarik olan fenâ vü mahv'îjyetin fevâyidini beyândır.

,J İ 6  J i  j U  J j lş  J

j j t f  j  gocuk ta ’bîr olunan koyun derisi ile çank vâki' ( I 2 3 a

T) oldu, j,.î, gjj ma’nâsınadır, b u ^ °  niyaz (130b Hî ve meske-
netden nâşîdir, ja* 'aşk tarîkmda, .»>lywj4yâz'ın mihrâbı.
Tarîk-ı 'aşkda Ayöz'm  mihrâbı püstîn ü çank olinası niyâzdan nâ
şîdir. Sen de Ay âz  gibi niyâzı 'umde eyle k i^ ^  kıssası Mesnevi-yi 
Şerîfde mesturdur, tcmâli budur ki Mahmûd-ı Goznevfnin Ayâz-ı 
hâssa olan mahabbet ve i'tlbânm h'^âcetâşlan hazm edemeyip bir 
günc-i tenhâda büt-perestlik ediyor dejaı Şâh Mahmûd'a gamz e- 
derler. Paşa dahi Aydz'ın sıdk u hulûsuna l'timâden emr edip, va- 
rm, halvet-hânesini basıp sanemini alın, getirin deyu fermân eder. 
Fi’l-hâl şitâbân olup görürler ki bir püstîn ve bir çankdan 'ibâretdir. 
Her ne kadar cüst-cü ederler, mâ-'adâ bir nesne bulamayıp bl'z-za- 
rüre huzür-ı şâhîye ihzâr etdiklerinde Sultân Mahmûd sebebini 
Ayâz'dan su'âl edip istifsar edince, cevâbında Ay âz der ki nefs-i 
bed-fercâm, i'tibâr ü şânla devlet ü şâhîde beni firîfte edip küfrân-ı 
ni'am cânibine sevk etdikce bu halvet-hâneye girip evâ'il-1 hâlimde 
püşîde-i düş u pâyım olan püstîn ve çankı der-pîş ve bu mülâhaza

938 cemâline; cemâlinden T

939  "Ey Allâhım, koru!"

940bu:-T
941 ki: - T
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ile teşekkür-l nl'am-ı pâdlşâhi üzerime vâcib olduğunu anıp def-i 
teşviş ederini dedikde, şâh u huddâm. dost u düşmen (131a H) bir 
uğurdan tahsîn eylemişler. Pes pûstîn ve çank mihrâb-ı Ayâz ol
mak, jLjVI ̂  pljl fi;,; Û-»l ^  oLĴ I UîU' L'l 943 
mû'eddâsmca mûris-i ’ubûdiyyet-i mahzâ olan asl-ı hllkatma na
zardan kinaye ahz olunmuşdur. Ve bu nazardan 'avamın (123b T) 
hissesi ma'lûm, ammâ *i jjJl j  ^  jSll cjS makâ- 
mında semî’û'l-basîr olan ehass-ı havas dahi sultân-ı Inbisâtdan 
tevakki edip kendilerde zuhûr eden âsâr-ı tasarrufât-ı ilâhiyyeden 
nefislerini haber-dâr etmekdir®^^ demişler. Hattâ *îUî >  4İJl iji-u 
âyet-i kerîmesini sûfiyye, rnbisâtdan tevakki ma'nâsıyla tefsir etmiş
lerdir. Bejflt®^ :̂

V, ‘=— l* j Cr* y j» *J>
her kimse ki. j>  ̂ der-gâh-ı Hak'da, jl ol kimse kİ. ju>. U j ^  

men ü mâ’dan dem urur, benlik daVâsı eder. ij o merdûd-ı 
der-gâhdır, ol kimse, ijj Vl, j,*; bâlâya uçmaz. Men ü mâ, âsâr-ı ru- 
'ûnetden kinayedir. Der-gâh-ı Hakk'da ise varlık sığmayıp zûll ü ifti- 
kâr ve terk-i i’tibârdan mâ-'adâ medâhil, mesdûdedir. ■»
>î ̂ 5 Ut buyurduklan bu ma'nâyı (13 Ib H) muvazzah ve bi'l-kül- 
liyye terk-i men ü mâ'yı mufassahdır. Mısrâ':

942 "İnsan bakmadı mı?"

943 "Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nulfeden (erkek ve kadının dölünden) 

yarattık, onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık.", Kur'ân, 76/2.

944  "Ben onun işiten kulağı ve gören gözü olurum.", Buhârî, er-Rikâk, bab no: 

38; İhyâ, I, 183-184.

945 etmekdir: etmekde T

946 krş. " 4jii; iUlji-ı ...Allah’tan, O'na yaraşır şekilde korkun.,.", Kur'ân,

3 /102 .

947 beyit; mısra' H, T

948 "Benim onlardan başka nice efendilerim var. Onların ayakları, yüzlerin üs

tündedir. Şayet ben onlardan olmasam da onlara karşı beslediğim sevgi, benim için bir 

şereftir."

949,l;.H
950  "Senin varlığın bir günahtır. Başka bir günah, onunla kıyaslanamaz."



187

Vücûdummuş gûnâhan, tevbe yâ Rabbi günâhımdan
o * —y  Cı<* J  V * '^  l > U i U  * ~ s Ç

jüi feleğin ml'râcı nedir, <̂1 bu yoklukdur. i^UîU 'â-
şıklara, j v̂ JU mezheb ü dîn gibi farz olan, (124a T) yokluk
dur. Beyit;

me’âlince ’âlem-i mülk û melekûtun ml'râcı ve encûm-gâh-ı lâhû- 
tun  minhâcı yoklukdur. Beyit:

952

‘=—#t ■‘'li *t »~i?■«.«'' j* >• e=̂
>  g;? »tfjirhazînetu'llâhm kâr-gâhı, ya'nî m enşe-1 zuhûru, ja 
j.,.,..: yoklukdadır, kİ gayb-ı m utlak m a'nâsma ve v ^ i fL. 
el-âyet f,jU. jjO* VI *)>; Uj vücûd-ı mevhuma firîfte olan
şahıs, a;lj*ç ne bilir, nîst nedir, nîst lafzı ne ma'nâlara şâ 
mildir? Zîrâ şûfiyye, nîstî derler, fenâ-jn mahz murâd ederler. Yine 
nîstî derler, gayb-ı mutlak murâd ederler. Ve nîstî derler, vücûd-ı 
mâ-sivâyı murâd ederler. Öyle olunca firîfte-i vücûd-ı vehmî olanlar 
ne bilir ki nîstî, gayb-ı mutlaka ıtlâk etdiklerin ve sûfiyye hazerâtı 
bekâyı, fenâdan tahsil canibine gltdlklerin, anlar (I32a H) nîstî laf- 
zmı işitdikleri gibi hemân 'adem-1 mahz ma'nâsım tasavvur ederler. 
Beyit955 li-münşi'ihi9^;

Sedd-i reh olur âteş i 'aşk ehl i vücûda 
Cibrîl-i hıred Sidre-i kurbetde zebûnduj^^^

t / i "  /  *̂ Jjİ tr-* iSj“

951 "Herkes yokluğun yakasına (sarılmakta) başı çekti (ve) sonsuz(luk) mem- 

leketi(ni) ele geçirdi."

952  "Sen, esas itibariyle olma (varlık iddiasmda bulunma); kemal budur ve bu 

sana yeter. Kendini mahvet (yok kabul et); vuslat budur ve bu sana kâfidir." c—il  : 

c- j T H

953 "...Gaybın bilgisi kendi yanındadır...", Kur'ân, 53/35.

954 "...Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz...", Kur'ân, 15/21.

955 beyit: -H

956 ]i rnünşiihi: - T

957 Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s. 40.
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uT> güzel burâk oldu, ,^s_j .«u yokluk semendi, 
oijî seni bekâ canibine götürür, /  eğer durmazsan, himmeti
ni (124b T) 'âlî edip sûlûkunda ârâmı câ'lz görmezsin, lafzı, 
ojli-il kelimesinden nehy-i hâzırdır. Nun-ı nâfiyenin fethası vezin 
için imâle olunmuşdur. Beyit:

U aJ *çjîyj*
mû'eddâsmca fenâ-yı mahzda dahi seyrûn-lî'llâhdan bir ’ân hâlî ol
mayıp sûlûkunda ihtimâm edersen hâlet-i fenâ seni jnakâm-ı beka
ya iletip ma'a'l-istikâme ve'l-'adâle rûcû' ta'bîr olunan mertebe-i ir
şada irsâl ve behişt-i bekâ-bi'llâhda hayât-ı câvîde îsâl eder. Anm- 
çün fakr-ı tâmmın bu fenâ ta’bîr eyledikleri makâm-ı ’azîzü'l-himâ- 
ya mümâseleti olmağla, belki hû hûsı olmağla j> i ^59]3uyurul- 
muşdur.

Der-tevekkül
Bu surh-ı şerif, fakrm levâzımmdan olan tevekkül beyâmnda- 

dır ve tevekkülü, süfiyye j- JJt jıe
(132b H) ile ta’rif buyurmuşlar. Ve tevekkül, îmâna müte'allık oldu
ğundan nâşî Kur'ân-ı Kerîm'de ajl j  ^^ ’ vârid olmuş- 
dur. Ammâ bâlâda fakrm levâzımmdandır denildiği .-«Is-ilı jûi jt* 
kaydma nazarladır. Zira esbâb-ı mevzû'aya terekkün-i nüfûsun şe'- 
ninden olmağla fakd ile muztarib olursa mütevekkil değildir.

jü fakra sabr eyle, JiU .̂l j bu melâleti terk eyle, iSLılj ol
sebebden ki, fakrdadrr, JiLLIji j>  Cenâb-ı Zü'l-celâl'in 'izzeti.
Sabrm müte'allakı ezâ olmağla, terk-i melâl ile olan sabır, (125a T) 
tahammül-i 'aşk kabilinden olur. Zîrâ fakrın ezâsını tasavvurla 
sabr etmek var ki bu sabır meşhûrdur. Bir de fakrda olan ’izz ü zü'l- 
celâli tasavvurla melâletsiz sabr etmek var ki bu, 'ajm-ı iştiyak olur 
ve fakrda iştiyak olmağla tevekküle dahi nazır olur. Zîrâ tevekkülün

958 "Ey kardeş, (bu dünyada) nihayetsiz kapılar vardır. Onlardan herhangi biri

ne ulaştığında inatçı düşmanla durma (birlikte olma)."

959  "Fakirlik benim iftiharımda-...", K cşfü 'l-hafa, II, 87.

960  "Sebepler ve ıstıraplar ortadan kalktığmda, kalbin dayanması, Allah'adır."

961 "...Müminler ancak Allah'a dayanırlar.", Kur'ân, 14/11.

962 "Sebepler ortadan kalktığında."
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zuhûruna fakd-ı esbâb şart kılınmış idi. Fakr ise ’ajoı-ı fakd-ı es- 
bâbdır. Şi'lr (?): U jJUl >u)i u -  j  jU *üî *4» cJ>-i jiJl
ojUll̂ JUt vasfıyla memdûh olup, fakîr-üa'llâh İle ganî-bi'Uâh laf- 
zân-ı mûterâdlfân ahz olunmuşdur. Ma’lûm ola kİ fakr İçin iki i'ti- 
bâr vardır. E^vvelkl, mâhiyyet ü hakîkat-ı (133a H) faknn. vücûddan 
huluvvu ve 'Üm-i Hakk'da istihlâkidir. Bu rütbede fakirin nazan, 
fakra olan istrdâdına ve her şeyde taleb-i zatîsine ve faknn kendine 
izâfetinedir. Zîrâ fakîr bir 'adimdir ki tâlib-i vücûddur ve her şeydeki 
vûcûd ola. ana bi'z-zât zûll û iftlkâr ile tâllbdir. Pes jr

bu  ma'nâya nazırdır ve İkinci i’tibâr, mâhtyyet-1 faknn hu- 
luvvudur. Cemi'-i i'tlbârât û izâfâtdan bu sûretde taleb, taleb-i Hak 
olup,
Lâcerem hiçbir hükm û izâfet ve isti'dâd. aslâ bir mâhtyyet ü haki
kat üzre tertib etmediğini b il-’ayân müşahede edip ve müşâhede- 
sinde dahi fakir-i mezkûr, fâni vü hiç-ender-hiç olmağla. beyit;

'Aşk u ma'şûk u 'âşık oldu yâr

nağmestyle müterennim olan fakiri ta'rîfde. 4UI if ̂ 1  967 deyip 
ve fakn ta'rifde, (125b T) U »^ lif demişlerdir. Her kimse ki 
AUâh-ı ’azimü'ş-şâna®®® muhtâc ola, ağyardan bî-ihtiyâcdır. Beyit:

963 "Her şeyde bütün duygu ve düşüncelerini kaptıran falcirin elbisesi yırtıktır, 

işte arifin nail olacağı fakirlik sıfatı da budur."

964  "Fakir, her şeye muhtaç olan demektir."

965 "Gayb anahtarlarının, elinde bulunduğu, sıfat-ı asliyye diye tabir edilen 

isimlerin ilki, zuhurunun kemali ve bütün işlerinde zatının tecelli edişidir."

966 " K alb d e ,  k a lb in  sahibi (A l la h )n d e n  başkası y o k tu r ," ,  L e m e â t ,  s .73.

967 "Fakir Allah'a muhtaç değildir."; krş." *ij J \  j  4-i: jjiUI : Fakir, 

ne kendine ne de Rabbine muhtaç olur.", Lemeât, s. 76. Açıklama için bk. a.g.e., göst. 

yer.

968 "Fakirlik tam anlamıyla gerçekleşirse, işte o (iş tamamiyle) Allâh ('a kal- 

m ış)tır."

969  azîmüşşâna: - H

9 7 0  "Allah’a muhtaç olan kimsenin hiç kimseye ihtiyacı olmaz."

iAjf »J T
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0̂  jj yürü tevekkül eyle, ilj> titretme, kımıldatma, c-ı j  L elini 
ve ayağını, yani çabalama, > jı, (133b H) senin nzkın, ji j, senin 
üzerine, y  j senden ziyâde ’âşıkdır. Taleb-i nzıkda meşak-
kat-i bî-pâyân çekmeğe ne hâcet ki nzk-ı maksüm, gelir sâhibini 
bulur. Sen ne şekil nzkı tâlib isen nzkm seni dahi ziyâde talebde- 
dir. Li-münşi'ihi:

Öğüt al âsyâdan çekme bî-hâsü ta'ab ey dil 
Gelir mâdâmk^^^ der-kâr olur bi-dâne kalmaz 

• ' Î j 4  ji  y  ^  * ;  1*^ i >  J ı

ı> Ji ji kendi gönlün üzre, *; ^  koma. liijjl me'âş endîşesini, 
xŞi^ m aişet eksik olmaz, ıtfji j,> sen kapıja bekle, elbetde 
kerim kapısmda duran aç kalmaz. Yok eğer seni aç öldürmek m u
kadder etdiyse 'âlem, ni'met-i elvân kesilse sen yine aç ölürsün. Öy
le olunca der-gâh-ı Hakk'da durmak her vech ile dînen ve me'âşen. 
süreten ve ma'nen senin hakkmda hayırhdır.

(126a TJ Resül-i Ekrem hazretleri bujrururlar ki, Jf jl
Cenâb-ı Allâh'dan Cenneti, /eğer dilersen, kimseden,
•i>-j;>î» hir nesne isteme. Beyt-i âtîye merbütdur.

l-'i' J !/  V* Cr* f

jf eğer istemezsen, \y j. ^  ben sana (134a H) kefilim. 
jjUl lüc Cennet-i Me'vâ'yı, j®'^®dîdâr-ı Huda'yı. Hattâ ba'zı
sahâbi-yi kerîm bu hadîs-i şerifi ahz bujrurup esnâ-5n tarikda tâzi- 
yâneleri düşdükde kimseden istemeyip inip kendi alıp tekrâr deveye 
binmişler.

X -  j '  y y  y ;  j '  j '  < y  j j l  Cç»

IJ5# agâh ol, jjl andan istejâniz, jl ̂  jl j  anm gaynndan değü yİ 
j» ıK jl suyu deıyâdan ara, arama, >► J-ü. jl kurum uş ırmakdan, zî- 
râ l>UI j ̂ 1  *U1 974 mantükunca cemî'-i nâss fakîr ü muhtâcun- 
ila'llâhdır. Gani-yi mutlak ancak O'dur. Ganî'den taleb, âbı, deryâ- 
dan talebdir. Fakirden ise taleb, kuru ırmakdan talebdir. Hem eline 
bir şey girmez, hem âb-rüyun dökülür ve hem fakren-ila'llâh şümâ- 
nndan bîrün olursun. Ammâ Cenâb-ı Hak'dan istemekle mertebe-i

971 ki; k im H .T

972D îvân-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s. 17.
973 ; -H
9 7 4 "  zengindir, siz ise fakirsiniz...", Kur'ân, 47/38.
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fakrdan düşmezsin. Zîrâ Hazret-1 Eyyûb 'aleyhl's-selâm: ŷ\vj 
deyip şekvâ-lla'Uâh (126b T) eylemesi mertebe-i 

sabnna zarar vermeyip, l^U iUjcj ül  ̂̂  ̂  teşrifiyle memdûh olmuşlardır.
Jif» iûS ji j) jjı jl y»l>M jj

eğer Istesen, $ ij\ gajrrisinden, jl|^ylne Allâh verir, ^ 
gtU aıun avucuna ve meyline, o*ı jl,.* sehâja da o verir, ya'nl ’aız-ı 
ihtiyâcı, mâ-sivâya eylesen (134b BO dahi yine mâni' ve mu'tî odur. 
Kimsenin elinde bir şey yok.

İ>£Ls»I
böyle olunca, f- neye 'arz ediyorsun, ey fûrû-

mâye, kendi Ihüyâcmı, bir gayri muhtâca. Senden
beter m uhtâc-ı mâ-sivâ olana ’arz-ı İhUyâc etmek ’ayn-ı hamâkat 
değil midir?

cs^ı
j.x^ tS^ sirke satma, ya'nî jrûzûnü ekşidip izhâr-ı tnfi'âl etme, 

977 ye978 yüz bin câm gör, ı::*Ui jl kanâ'atdan, 
deryâ-yı engebîne gark olmuşlardır, jfa’nî sirke-furûş-ı 

infi'âl olma ki nice yüz bin rûh-ı ’âlî-kadr ihtijrâc-ı fakr ile hoş-hâl 
ve bahr-ı şîrîn-i kanâ'ate dahp ferflıu'l-bâl olmuşlardır.

I>j-î "i ûl>«( ̂ i >  Ijlf otiSf û>» j>  ̂  «;(>
(127a Tî >uf *;li dâneyl az ye, jij i>. bu kadar çok yeme urma, 
t(jl> IJS’ iyç çünki ' yu okudun, v bunu dahi oku ki 
Kur'ân-ı Kerîm’de Ijis" ^ ^ v â rid  olmuşdur, deyip meşgûl-i eki û 
şürb olma ki âhülnde 9®° yandır. Sen ise hırka-i bedene eki
û şûrbe nev-be-nev yemeler urmakdasm. Yeme ziyâdelendikce ağır
laşır, (135a H) sonra yola gidemez olursun ve dâm-ı fütura tutulur
sun.

V̂-İİJ fit xf
*;lı iSjji. l; dâneyl jiyesin, ^  düşmeyesin, ,U->- sen dâm-ı fûtûra,

975 "...Rabbine: "Sen, merhametlilerin en merhametlisisin" diye niyaz etm iş

ti.", Kur'ân, 21/83; |^ j l : H

9 7 6 "  Gerçekten biz onu (Eyyub’u) sabırlı (bir kul) bulmuştuk...", Kur'ân, 38/ 

44;1^L- H

H ,T

978ve; -H .T

979 "...Yeyin, için...", Kur'ân, 7/31.

9 8 0 "  Fakat israf etmeyin...", Kur'ân, 7/31.
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|Ji* kanâ’at 'Üml bunu l'tâ eder, ya'nî hem dâneyl ye- 
yem, hem dama dûşmeyem dersin. 'İlm-i kanâ'atla 'amel eyle ki ka- 
n â ’at ilmi inşâm dâmdan halâs eder. Zîrâ kanâ'atin m üte’allakı 
kailidir. Kalîl ile iktifâ olduğu gibi dama düşülmez. Anmçün vasiy- 
yet-nâme-i Hazret-i Pîr’de JJîsf fSM.  ̂ vâki' olmuşdur.

Der-beyân-ı riyâzet ü ^üılsnegH
Riyâzet ve gurisnelik fezâ'Ülni beyândadır. Ba'zı zevât, abdal

dan birine mukârin olup JUjVl 9 8 2 (je y u , su’âl etdikde 
^ d e m i ş  kİ samt ü cû've seher ü 

’uzletdir. Ve kibâr-ı Nakşibendiyye, kıt'a:
fla ./i j  CJ> j j c—*

t*■■■■! ytH c<UU« «Lf
j  c û i *  J n t f  j  J ı  ı - * L »  j j . »  9 8 4  

(127b T) kıt'asında cem' buyurmuşlardır. Hulâsa-i kelâm taklîl-i 
ta'âm ma'nâsına olan cû', her tarîkda rükn ittihâz olunur.

(135b H) j î /  eğer sen. bu dağarcığı, ki kammdır, JU- jUj
nândan hâli eylesen, jy, icIâlî®®® ve girân-kadr olan gev
herlerden memlû, ^  eylesen. Ya'nî eğer enbân-ı şikemini nân ile 
doldurmasan ma'ârif-i samedâniyye ve 'avârif-i sübhâniyye gevher
leriyle mâl-â-mâl olmak mukarrerdir®®®.

Jil. cân tıflını, ji şeytân südünden, jS kat' eyle,

"Yemeğinizi azaltmalısınız."

9 8 2  "Abdal, nasıl abdal olur?"

983 "Ebû Tâlib el-Mekkî, Kûcü'l-kulûb adlı eserde, (bunun) dört şey ile olduğunu 

zikretm iştir."
984 "Susmak, açlık, seher, uzlet ve devamlı zikir, dünyanın olgunlaşmamış ki

şilerinin işini tamamlar (olgunlaştırır). Bütün bu makamların aslı, gönül sahibi, olgun 

sıfatlı ve denizden içen mürşidden başkası değildir."

icIâli; icIâl T
986 mukarrerdir: mukarrer H

988 - '-P
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jS\j\ jû  andan sonra ol cânı, ^  jl̂ -l au l( meleklere refik eyle, or
tak eyle, 'âlem-1 mel^kûta çıksın. Mısrâ':

Tıfl-ı canım şîr-i şeytân ta'bîr olunan şöhret û hevesden kat' eyle, 
südden kat' eder gibi. Andan sonra ’âlem-l melekût seferin edip me
leklerle enbâz eyle. Beyit:

û«i *lj Jİ >• ıxi

^  j  c—tf iU
(128a T) c—tfjü ekmek, çamurdur, cjiJ j et de çamurdur, j>  az 
ye, yeme, bundan, t  hattâ kalmayasın, j f  çamur gibi, 
jyj jx\ yeryüzünde. Ey yeıyûzûnde nân u gûşta 'âşık, fikr eylesen 
nân (136a H) u gûşt dediklerin®®^ çamurdur. Zîı â asıl maddesi top
rakla sudur. Btr ’ara2âyyetl var, bir mâddiyyeti var. İşte çamur da öy
ledir. Buğday dediğin toprakdan hâsıl olmakla toprak nev'inden bir 
şeydir. Et de öyledir. Nih^etü'l-emr sûret-i nev'iyyesi tîn-i sâzece ol
mayıp reng-â-reng tinlerdir. Ey ne zaran var dersen, çamur yeyip 
çamur içip çamurla ülfeti ztyâde ederek çamur kesilip zeminde ka- 
hrsm. Sen ise ’âlem-i melekûta çıkmak için cihâna geldin.

I k t  j l İ J »  ı J L t  j > - j  j u

jj var hikmetden ye, <JU 'alafı, jilyif zîrâ anı Hudâ,
garazsız®®^ vermişdir, Uıt,>« jl ’atâ-yı mahzmdan®®®.

Eğer âdem isen var hikmet nzıklarmdan eki eyle ki anı Cenâb-ı Hak
hazîne-i gaybdan bilâ-garaz velâ-'ıvaz mahz-ı ’atâsmdan
ij^  \jŞ- .lii *Xil mûcibince ihsân buyurmuşdur. Ya hikmet n-

990 Nefis, çocuk gibidir; onu ihma) edersen, emzirme sevgisi ile büyür, eğer 

onu kesersen, kızar (ağlar)."
991 "Bu sefere yakın yolundan gitmişlerdir. Böyle (bir) yoldan yürü, çünkü (ya

kın ehli) böyle gitmişlerdir."

dediklerin: dedikleri T
993 . . . . „

995 garazsız: arazsız H

996 mahzmdan: mahzdır T
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zıkdan ma'dûd mudur? Ve İnşânın kamını doyurur mu, dersen:
C J U  Ü U  J S  j i f  j l  Ijt y  Ö J j

y jjj senin rızkın, hlkmetdir, ji mertebede, (128b T)
jiU CijŞ jiS kİ (136b H) ol nzık senin boğazını tutucu olmaya, 
c,ju âhirü'l-emr. Ya'nî mertebe-1 hayvanda nzkm ’alaf olduğu gibi, 
mertebe-i İnşânda nzkm hikmetdir. Mertebenin hükm ünü verip 
makâmma göre nzkı tenâvül eyle ki me'kûl-i sûrî ’âkıbetü'l-emr in
şânın boğazım alır. Ammâ nzk-ı ma'nevî boğazda kalmayıp ’ayn-ı 
nûr olur, kalır. Ya bu®®® hikmet dediğin meânîdendir, ecsâmdan 
değü ki anı yiyip de insân doya dersen, beli, hikmet yenir ve anınla 
doyulur. Ammâ ne zamân yeniı?

0̂ *1 ji' bu ağzı bağlayasm, jlİ bir başka ağız açılır, ki ol
ağız. xi jij esrar lokmalarmı yiyicidir. Esrar u envâr lokma-
lannı bu ağız yemek olmaz. Evvelâ bu ta'âm-hor olan ağzı muhkem 
bend edersin. Andan sonra esrâr lokmalarını ve hikmet nzıklanm 
yemeye bir ağız açılır. 'Asnmızda kırk-elli gün lokma yememiş derviş 
hem işitdik ve®®® hem gördük, hem dahi ağzmı gördük. Ammâ terk- 
i şeb' ü mülâzemet-1 cû', rükn-i a’zam olduğu müsellem. Lâkin hod- 
be-hodâne olmayıp, . j ^  nevâlinden hisse-
yâb olanlara (I37a H) göre 'adedi m u’ayyen olmaz. Yülarca terk-i 
h'^âb ü hor etse cismen ve rühen ziyâde kuvvet gelip za'af gelmez. 
Bunun mâ-dûnunda mahabbet-i müfrita sebebiyle aç dunnakdır ki 
ne yemek^^Ol ve ne İçmek hâtınna gelmez. Bunda dahi vakt-i mu- 
'ayyen ve 'aded-1 m ahsûs olmaz. Ve Hazret-i (129a T) Pir Efendimi
zin iğrâ buyurdukları, bu hâllerdir. Ammâ eğer bu hâller dest-res 
olmazsa azar azar taklîl-1 ta'âm ve terk-1 şeb'den ifnâ-yı kuvvet

997 krş. " \ j ^  J!^\ Jji o>. .Ul/ ^  js ii : Allah hikmeli dile

diğine verir. Kime hikmet verilirse, pek çok hayır verilmiş demektir..,", K uran, 2/ 

269.

998 b u :-T

999 v e : - T

1000 "Ben. Rabbimin yanında gecelerim. O beni yedirir ve içirir." krş. 

ûü_ 4  j  :...Beni yedirir ve içirir.", Kur an, 26/79;" ^  >^1 J i*  |X.I j

: Siz benim gibi nasıl olabilirsiniz ki? Çünkü ben Rabbimin yanında gecele

rim. O, beni yedirir ve içirir.", Ehâdîs-i Mesnevi, s. 36; Sırr-ı Ney, II, 904.

1001 yemek: yemek var T
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etmeyecek derece lâzımdır.
u i j > ^  jl|.UJ ji Ij

j-j j /  eğer şeytân sûdünden, kİ şehvet û menîdlr, \j \j teni 
kat' edesin, jl f,\U j» arun İnfltâmmda; fatm, çocuğu memeden kes
meye derler, c-»; ̂  çok nl'met yiyesin, ya'nî şir-1 dîv olan şe- 
hevât-ı nefsâniyyeden kendini kesdikce günden güne erzâk-ı ma'- 
nevlyye ve esrâr-ı ledûnniyyeden zevk-yâb olmağa başlajap çok ni- 
’am-ı gûn-â-gûna dest-res bulursun.

t/İJİ >  Jlj dlJİ Jjül ıjö
azıklardan et'ime-i gûn-â-gûn her nejrse, dU:l >ı>ji\ azacık 

azacık, j,j\. çekil, kendini çek, >  jUi ̂  ki a râ  bu eşek gıdasıdır.
hür olan inşâna (137b BO m ahsûs değildir. Hür ibni hür olan 

merd-i asîl. beyit:
Ancak bu hevâ vû heves i nejs ise maksûd 
Bu mûddede müşterek oldu sana hayvan 

deyip kendini gâv û harla müsavi ohnakdan ’âr eder ve azar azar 
taklîl-i eki û şûrb ederek melekiyyet sıfatınm kesbine sarf-ı iktidâr 
eder.

(129b T) juîJiU./ eğer helâl vâki' oldu ise, ’avâm-ı nâssa a-
zık olmak için, dost tâlibi olanlara, harâm oldu.
'Aşk anı tahrîm etdl ki bir vech ile istihlâli mûmkin olmadı. Eğerçi 
lût u pût ve envâ'-ı et'ime, 'avâm-ı nâssa helaldir. Ammâ ’âşıkân-ı 
cemâl-1 yâra memnû' ü harâmdır. Hürmet-i lügavî ile harâm murâd 
olmuşdur d e n s e  güft-gûya mahal kalmaz.

İJ û W J t > J  ol !  ^
c—Ut'İjL. mâ'ide-1'akıldır, ekmek ve biıyân değü, c-Jz*
nûr-ı 'akıldır ey oğul, j j i  ij câna gıdâ, j i i  lafzı imâle ile o- 
kunm ak emsâll Mesneviyi Şerif de kesîrü'l-vukû'dur. Kur'ân-ı Ke- 
rim'de zücr buyurulan mâ'ide, lisân-ı Işâretde 'akılla te'vîl olunmuş- 
dur. Semâdan geldiği için ve rûhun gıdâsı olduğu için eğerçi ma'nâ- 
yı zahirisi dahi mu'teber ve mahallinde müfesserdir. ammâ çünki 
me'ânl-yl Kur’âniyye (138a H) bî-nihâyet olmağla mâdâmki hüâf-ı 
şer'-i şerif olmajap klbâr-ı 'ulemâdan sudur eyleye. İhtimâl-i 'aklî 
dahi buluna, câ'lzdir.

1002 dense: denilse T
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j> jfi c—j  nûrdan gayri yokdur, ,/j>  ij fjî âdeme gıdâ, ya'nî âdemin 
gıdası nûrdur, nûrdan mâ-'adâsı hayvan gıdasıdır, jj yeşülikde, 
ki çemen-zârdır, o cân-ı İnsanî kİ rûh-ı ma'nâsına İdi,
(130a T) jyLj bulmaz, terblyet, ya'nî rûh-ı İzâfi, rûh-ı hayvânî 
gibi çemen-zârda beslenip neşv û nemâ bulmaz, ammâ âdemin bl't- 
teb' me’kûl-1 nûrdan gayri gıdayı tenâvûl eylediği olsa dahi kendin
de olan câmi'iyyet sebebiyle ve ha5Arânlyyet vâsıtasıyladır. Mln-cihe- 
tl'l-âdemlyyet kİ mescûd-ı melâ'lke olmuşdur. Nûrdan gıdâsı olma
yıp, nûr-ı mahz ve sûrûr-ı sırfdır. Zîrâ erv'’âhm 'âlemi nûrânî olup, 
zulmânijyet-i cisimden târî olmuşdur.

ıl)W ûI iU jU tiv? C~<JU
O nânın aksidir, bu nân ki etmekdlr, jU nân

olmuşdur, o câmn feyzidir, iU ki bu can, .i- aî il;» can
olmuşdur. Ya'nî ’âlem-i ma'nâda şehristân-ı envârda nân u cânm 
asil004 u faslı gi^p beîki bu 'âlemde gördüğün nân-ı zulmânî, o 
nân-ı ma nevî ve nûrânînin 'aksi ve sejrr etdiğin cân, ol rûh-ı sultâ- 
nînin feyzidir.

tfj> o»? çünki yiyesin, jiŞu bir yol, JjSi. ji nûr-ı me'küldan, (ISSb 
H) toprak başına, jl: ̂ ^  tenûr ekmeğinin başına. Ya’nî
tenûr ekmeğinin başına toprak dersin ki toprak senin başına, taş 
başına gibi (I30b T) redd û tarda delâlet eder ve tenûr ekmeği top- 
rakda pişmekle, ^  JU. ta'rîfine sezadır. Hulâsa-l kelâm nûr ta'â- 
mmdan bir kerre tenâvûl eden bir dahi tenûr ta’âmma iştüıâ etmez. 
ûjiiAİl <! JıJl fUl» 1005 simâtdan tenâvûl edenler şlkâyet-i 
imtilâ etmez.

C -.JJ Ljitlçu. ^  x :  |_A> cj.Lpw. j l

ui>l; *U»cemî’-i nâ-hoş görünen et'ime-i bî-lezzet, jl açlıkdan 
nâşî, lezîz olmuşdur, cemî'-i lezâyiz û nefâyis,

açlıklar olmaymca, c- >j merdûddur. Ez-cümle cû'un fevâ'i- 
dinden, batında, ahlâk-ı reddiyyeyi ahlâk-ı haseneye tebdîl eylediği 
gibi, zâhirde dahi bî-meze ve nâ-güvâr olan cerz û merz her ne ise

1003 2âfî: İnsanî T
1004 asi; ash T

1005 "Açhk, Allah'ın sıddık kullarının bedenlerim ihya ettiği bir taamdır."; 

krş. " Vl ^ 1  |.UI> >̂LI Açlık, Hakk'ın özel kullarından başkasını 

doyurmadığı bir taamdır.", Ehâdîs-i Mesnevi, s. 148.
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cû’ sebebiyle leziz ve çok kerre yıllarca hatır-nlşân olacak kadcir dl- 
mâğ-ı h'^âhlşde lezzeti bedîd olur. Amma tokluk hininde her ne ka
dar lezîz ü nefîs ta'âm-ı bi-misl olsa çok kerre ziyâde toklukdan nâ- 
şî tasavvuru mûrls-1 gaseyan olur.

j t  j '  g i j  /

^  jug J  eğer açlık (139a H) olmazsa, /a  gö nice yûz ’iUet-i â- 
her, heyza sebebiyle, imtilâ nev'inden bir 'Ületdlr, j- j î  ji ijU
senden baş gösterir. Bu beyt-i şerif bir su'âl-i m u k ad d ere^ ^  cevâb 
ahz olunmuş. Gûyâ sâ’il der ki yâ cû', bir ’Ület-i müstakille ̂ ®®^dir ki 
inşâna^ ®®®za'f û hüzâl getirir (131a T) ve mûmtedd olursa mühlik- 
dir ve hakkmda ^O^bujrurulmuşdur. Cevâbında bujoırur-
1ar ki ne’am, öyledir. Lâkin şerr-1 kûUîyl def için şerr-i cüz îyi irtikâb 
ba'zan vâcib olur. ve 'iUet-i müstakille*^**dir
Ammâ eğer cû' ohnasa sen def-i cû' Üe kanâ'at etmezsen. imtUâ vû 
hejrzadanl®*2  vanp *iUet-i gûn-â-gûn kazanırsm. Öyle olunca,

pj 'illeti. 'illetlerden. > pâk û latîfdir, ’ale’l- 
husûs ki, jj açlıkda vardır, / » ^  ju> nice başka fâ'ide, ya’nı

mantûkunca cû’ u  ihtimâdan, fâ’ideden 
gayri nesne olmasnp nihâyet cû’-ı müfrit olursa za'af vermek der- 
kârdır. Farz edelim ki 'illet olsun, sâ’ir 'İlletlerden sad derece ehven 
yâ ibtidâ ilâcı kolay; ne vakit eki ü şürbe ibtidâ e t s e n ,  *015 olma
ğa başlar. Bilâ-şübhe sâ'ir ’ületler öyle değildir, ’lîâcı ma'lûm değil. 
Ma’lûm (139b H) olduğu sûretde de def etme)rtverir. Yahud mürûr-ı 
vakt Üe def eder. Ekîviye-I mütenevvi'ası var. Fasd gibi, mukayyi' gibi, 
ta'rîk gibi ilâ-gayri-zâllk, cû'un ise 'ilâcı nev'-i vâhiddir. Tamâm ’a- 
le'l-husûs ki cû’da menâfi'-i kesîre olduğu lede'l-küU„ muhakkik u

mukadder: mukaddcreye T

1007 müstakille: müstakil H

* O®® inşâna; inşân T

1009 "Öfke ne kadar kötü!"

1010 ne kadar kötü bir öfkedir!"

1011 rnüsiakılle: müstakil H

1012 heyzadan: heyza dek H

* 0 1 ̂  p j  : j gîj H; T

krç. " .Ijjül *UI •' Mide hastalıkların evidir, perhiz ise
şifanın başıdır.", Keşfü'l-hafâ', II, 215.

1015 etsen: eylesen T
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hükemâ ve 'ulemâ vü sûfiyye, müttefikdir. (13Ib T)
j  - i U  Û S İ"  İ K İ  İ J  { y »  X İ L J  4>

xiu j> değildir, cû' herkese, mülk-1 mutasarrıf, ma'nâ-
yı lâzımîsi, kİ zîrâ bu clhân, >-̂1» bir 'alaf-zârdır, ^  j 
hadd ü^°^®pâyândan efzûn, ya'nî ^^^^gûrisneliği
kolay hâsıl olur sanma. Beyit:

jjf
*** Jj j jl+r jJ uü'

1018
mefhumunca açlıkdan ölmek devletine nâ'il olunca merdân-ı Hudâ 
ne belâlar çekmişdir. Ve tahkik buyururlar ki ekser-i evliyanın cû'ı. 
ihtiyârîdir. Ancak Hazret-i Kutbu l-aktûbi'l-aktâb, cû’-ı ıztırârîden 
sâhib-i zâ'ikadır. Ba’zan ehibbâsı hânesine tahsîl-i sedd-i ram ak 
için gider ve mâ-hazar her ne derlerse yeyip, def-1 cû' eder. Pes öyle 
olunca cû'. gerek ihtiyarîsi ve gerek ızürârisi. evliyâ-i kümmelîn kân 
imiş. Ey bî-mahabbet, sen kıyâs eyleme ki bu tarîka sülük etsem^®^® 
aç kalmak var, açlık zahmetine (140a H) mübtelâ olursam hâlim 
nice olur. Cihân bir alaf-zâr-ı fesihû’l-ircâdır ki çadır çadır har- 
bendeler ve tavîle esb ü harlar andan tene'um  etse, tükenmez. Bir 
avuç giyâhı senden diriğ etmezler. Ammâ ta'âm-ı cû'un erbabı baş
kadır.

jfi o;l »jlı Ij j»-jL»U ̂
(132a T) , ij ĵif demekdir, ij >  ^hâssân-ı Hak ve evliyâ-yı 
muhakkıka, vermişler, aJjJI- hattâ o hâsslar elalar, jl cû'- 
dan nâşî, ^  şîr-i pür-savlet olalar, lil j Iji I
^ 1020njü'eddâsmcaşîr-i vegâ-yı nefs olan hâssân-ı kerîmü’t-tab', 
cû' sebebiyle kuvvetlenip pür-savlet olmak için Cenâb-ı Hakk anla
ra cû'ı tahsis etmişdir ki nefs ü şeytân üzerine aç aslan gibi hamle 
edeler.

jl lt-  :ıy; uf Ij j ̂  y {ye

1016 ü :-T
1017 "/^ç j(̂ ai ici beni göresin, kendini (her şeyden) soyutla Ici bana vasıl 

olasın ."

1018 "Aşkta gûyu götüren (galip gelen) onlar, iki cihanın nakşını gönülden 

sildiler. Bir anda yüzlerce çölü aştılar; sonunda hepsi aç ve susuz öldüler."

1019 etsem; etse T

1020 "Aç olduğunda, kerim (şerefli) kişinin; doyduğunda ise leîm (kötü) 

kişinin saldırısından sakın."
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\j zûll û eclâf-ı nâsdan olan her bir bî-nevâya cû'u,
kaçan verirler, vermezler, c—j  Jit. çünki otlak az değildir, 

hayvan gibice, jI yt- anın önüne korlar. Bî-mahabbet olan, aç 
kalmm deyu korkmasın. Cihanda 'ömrü oldukça aç kaimsiz. Bu ’a- 
laf-zârda otlak çokdur. Önüne bir avuç giyâh verirler. Her mebzûla 
ta'âm-ı sıddîkîn olan cû'u vermezler. Ya eğer bu cû'dan zâ'ika-dâr 
olmağa tâlib (140b H) olursa ne tarîk ile sâlik olsun ki hâsıl ede, 
denirse yine cü'dan cü'a erilir. Taklfl-i ta'âm ve terk-i şib' ederek rû- 
huna kuvvet-i cû' hâsıl olup mi'râc-ı 'âlem-i melekûta vâsıl olur.

I4 ey esîr-i şikem ve harîs-i ta'âm. pâye pâye böylece
(132b 11 çık. yol yokdur. Uül J tv  ancak gıdâjn tebdil etmek-
dir. Gıdâ-yı hajrvânî)^^*^^] gıdâ-yı rûhânîye tebdü ederek kesâfet-i ci
simden tenkîz ve letâfet-i rûhı tezyîd ederek gıdâyı değiştirip yek- 
pâre nûr-ı Hak yiyip, nûr-ı mutlak içip esrar û envâr ile memlû' 
ofanakdır.

joiii nu r Ue gıdâlan, ve ^  basar-mânend ol, ufit.vı
meleklere muvâfakat eyle. emr-i hâzırdır, ey beşerin
hayırlısı, mecâz-ı kevnîdlr. Eğer meleklere muvâfakat edersen, beşe
rin hayırhsı olursun, demek olur. Çünki basann gıdası nûr olup ce- 
mî’-i ağdiyeden kuvvet-i bâsıramn hissesine nûr düşmekle eşref-i 
a'zâ olmuşdur. Sen dahi nûr ile tegaddî e>̂ le ki inşân iken meleklere 
muvâfakat edip ve 'âlem-i melekûta gidip ebnâ-jfi cinsinin hayırlısı 
olasm.

lil jl ıSİftU lî İJi ısS" l) ı> Cm--
(141a H) au i»çmelek gibi, ij >  Hakk'a teşbih eylemeyi, h ij i  
kendine gıdâ eyle, \ı hattâ kurtulasın, ajiU melekler gibi, iî) ji 
ezadan, zümresinden olan melâ'ike-i 'izâm nuruyla te
gaddî edip enfâs-ı zarûriyyeleri tesbîhât û tehlîlât olduğu için, eza
yı (133a T) nefsden rehîde oldukları gibi sen dahi sa'y edip zikr ü 
tesbîhi kendiye gıdâ eyle ki ezâ-yı nefsden halâs olasm ve bu gıdâ-yı 
nûrânî vü ezvâk-ı rûhânî mesdûdü'l-ebvâb olmayıp, bâbu'Uâh her
kese meftûhdur. ij/iii ’âmmı cümleye şâmüdir ve

1021 hayvânîyi: hayvâniyyeyi T

1022 "...Allah'a isyan etmezler...", Kur'ân, 66/6.

1023 krş. •' 1̂  I/İ4JI \j^il ...Allah'ı çokça zikredin.", Kur'ân, 33/41.
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ta'âm-ı cû' ü takva 'âlemlerle yapılrmş bir simât-ı kâmildir.
ith û'~î-İ- jI 4?) ji IV

^ı>  IV ne güzel simâtdır, cû' u takva, ol+:cihâna koyul
m u ş ^  ^  lâkin, p i ç  jl hasîs ve^^^^ denîlerin gözünden ^

jL*; gayet gizli ve pinhân, gerek cû' ‘ takva h'^ânı ve gerek nûr u teş
bih ihsanı 'âlemlerle mebzûl iken yine mecbûlû'ş-şekâve olan de- 
niyyü'l-himmetlerln gözüne görünmez ne çâre.

iU»' /  eğer cihân, ji j, memlû bir bâğ, iji ola, jj» m âr u
m ûrun m aksûm u, jj, ^/u. |.*yine toprakdır. Deniyyü'l-himmet ve 
mecbû]ü'ş-(141b H) şakâvet olan hasislerin gözüne simât-ı envâr-ı 
tesbihât ve ta'âm-ı cû' ü tehlîlât görünmediğine ne ta’accüb edesin 
ki işte bunun misâli ve ol bed-tînlerin timsâli m âr u m ûrdur. 
Cüıân, elvân-ı ni'am-ı üâhiyye ile memlû ve lezâyiz-i et'ime ile dolu 
iken yine m âr u m ûrun yiyecekleri toprakdır. Mâr u mûr lalzına ’u- 
dûl, kirm^°2®-i kâzûrâtm istihcân-ı zOtri için ola. (133b Tl

jli; JİJ» l; 0L< iSjS j
feragat eyle, jji ji himmeti alçak, jL( j  ifâdesi ve beyâm 

nâkıs olan ehl-i şikem, kaçana dek sana ola, U de-
mekdir, çok m ürûr etdi, jU* cânm hayâtı, nân sebebiyle ola,
zikr-i Sübhân sebebiyle olmaya. Zîrâ cân, nân ile kâ'im değildir, 
zikr-i Sübhân ve nûr-ı Rahmân île kâ'imdlr ve nân ile kâ’im olan 
cân, cân değüdir. Yukanda tafsil oldu ki rûh-ı hayvânî başka, rûh-ı 
sultânı başkadır. Nân ile kâ'im olan, rûh-ı haj^ânîdlr. dûn him
met, niçeye dek sıfat-ı hayvâniyyetden çıkmayıp, insâniyyetden 
haber-dâr olmayasın!

1027

>̂ ly j ö>"¥>r ı>li > oW V«—» jjjl iSıjl 1028 
jl ey ol şahıs ki. (142a H) çoraklı pmardadır,

dcmekdir, ya’nî senin mahallin, çoraklı pmarda olan bed-zâ'ika, >

1024 koyulmuş: konulmuş T

1025 ve: - T

1026 kirm: kirm ü H

1027 "Vah vah vah; yazıklar olsun. Öyle bir ay, bulut altma girdi.”, Mesnevi-i 

M anevî, I, 79.

1028 : u- H ; ü  : j ü  H ,T
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sen nerede b lle c ^ In , ol> l°29ceyhûn Fırât^^^l
dedikleri ırmaklann lezzet û letâfetini, ya'nî mâdâmki çeşme-i şûr u 
şehevâtda mukîm olasın, ezvâk-ı ma'nevîden bî-behresin.

J»WI j j  t/îlı jî -tlo jo' «-j'- >
(134a T) ii-jUjî jl kurtulmayan şahıs, J»lu iti' bu rlbât-ı
fânl-1 clhândan; rlbât, hândır, n, j  sen n e  *̂̂ 33 büirsin, j  

^UjIj ya’nî ribât-ı fânl-l clhândan çıkmayıp kuyûdât-ı beşertyyede 
bi’l-kûllLyye çekip tebdîl-1 gıdâ edip açhkda kuvvet, teşnelikde rahat 
bulmadıkça ıstılâhât^®^‘̂ -ı evliyadan olan mahv û sekrin hâlâtım ve 
kabz u Inblsâtm makâlâtmı ne bilirsin? Ammâ farz edelim ki kû- 
tûb -1 kavimde m ütâla’a etmekle yahud ba’zı mutasavvıfadan işit
mekle öğrenip söylemiş olasm.

Yok sûz-ı dilin ne'yleyim^^^^ olsan da suhanver 
Gülşen mi olur bülbül üe kûlbe-i berber 

me'âlince fî’l-vâki’ berber dûkkânma bülbül asmağa benzer. Eğerçl 
bülbül âvâzı der-kârdır, ammâ gül-bün ü gül-şen safâsmdan bî-l'ti- 
bârdır.

jî çünki sen, (142b 'âşık değilsin. Uf jjjl ey ’ârsız
dilenci; b? > . gayet mûbrim ve bî-hayâ olan dilenciye derler, müd- 
de'i"3̂  kezzâb ana teşbih olmuş, dağ gibisin, bil
meyerek sadâ verirsin. Her ne söylerlerse ne demek olduğunu bilme
yerek 'aks edip sen de söylersin. 'Aşk u mahabbetüı yok kİ ve ’âr u 
nâmüs ve 'akl u insâfın yok ki. Ve UiU. >  oIîJI U L)>1 ̂
JÜI  ̂ me'âlinden mû'essir olup ve Tur-ı cismüı ^
mütefettit (134b T) û  müteşettit ola Sûfiyye hazerâtmın^^^eher bir

1 0 2 9 ü  : j J . i  H ,T

1030 Ceyhûn ü: - H, T
1031 pjj-£t;. H
1032 e y :-T

1033 n e :-H

1034 ıstılâhât: ıslâhat H

1035 neyleyim : ne'ylern T

1036 "Eğer biz bu Kur'ân'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korku

sundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün...", Kur'ân, 59/21.

1037 Param parça.'', Kur'ân, 89/21.

1038 hazerâtmm: hazerâim H
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kelâmları kİ sâ'ika-1 tecelliyât-ı Sübhâniyye ve berk-ı zeferât-ı 'aşk-ı 
Samedâmyyeden^°39 2uhûr etmişdir. İstünâ'mdan kişt-zâr-ı âmâlin 
bârân-ı rahmet ü âh-ı hasretle dola ve Mûsi-1 kalb-i selimin secde-1 
ma'nevi-i sa'ka varıp bî-hûş ola. Hulâsa-i kelâm,

^  la;, j j i t  >ıj j j i t

'Aşkl041 rnertebe-i tahkika vusûl, mümtenl'ü'l-husûl olmağla mu- 
hît-i a'zam-ı 'aşk, 'âşıkıl042 ji+j-sfl u 1043 cevâbınm hayre
tine gark etmişdir.

Der-beyân-ı 'aşk u mesti
Bu surh-ı şerif, 'aşk u mesti ve harâbi vü şikestî evsâfım ve 

uşşâk-ı bî-ser-encâm ahvâlini beyân eder.
c-ol p» j  j  o—i c—jl fi j  lj:lüU

(143a H) lylüU 'âşıklara, ^  jj^UjU sürür u gam, c— odur,  ya ni 
ma'şûkdur, el kirası, c-ji jOj»ijve ücret ü hıdmet, dahi
odur. 'Âşıkların sevinmesi ve mağmûm olması, yanması v e  yakı], 
ması, hıdmet-i mahbûbda olması, hıdmetin ücreti, deryûzesinin 
hâsılı, van-yoğu dünyâsı, âhireti, ma şukudur.

ma'şükdan gayri. ji eğer, ^Uli bir temâşâ olursa, ji*  
ijj 'aşk değildir, jjj »jy bir nafile sevdadır. Ya’nı eğer nezâre-i 
'âşıkın ruhsâre-i mahbübdan gayri bir temâşâsı olur ve eğer gözleri 
(135a T) cihânda mahbûbundan^ 045 gayrisini görürse^ 046 q1 hâl, 
'aşk hâli değildir. Herçend ki 'âşıkım derse dahi İnanma. Bir sevdâ- 
yı hâm u hulyâ-yı bî-ser-encâmdır. Hazret-i VûsuT'aleyhi’s-selâm 
'azîz-i Mısr oldukdan sonra, esnâ-ja râhda alay ve ihtişâmla giderler 
üten bir küstah 'âşıkane âğâze vü zeferât-ı ıztırâb-âmîz izhâr etdik-

1039 Samedâniyyedcn: Samedâniyyeden olup T

1040 "Peygamber, aşk; din, aşk; Hudâ, aşk(tır). Yerin alımdan semanm üzerine 

kadar (her taraf) aşk(la doludur)."; H, T
1041 aşk: - T

1042 âşıkı: âşık T

1043 "Sonuç, başa dönmek değildir."

1044 yanması ve: yanma H

1045 mahbûbundan: mahbübdan T

1 046 görürse: görse T



203

de Hazret-1 Yûsuf ana buyurmuşlar ki.
Söyle 'âşık bâ'is-i âhm nedir?

Ol dahi kendi zu'munca giriftar olduğu 'aşk u mahabbetden haber 
verdikde ve hüsn-i ’âlem-gîr-i Yûsuf dan gönlü evi pûr-âfitâb oldu
ğu, mahabbete (143b H) erdikde Hazret-i Yüsurbuyurmuşlar ki, ya 
benim ardımdan gelen, filân gulâmmu görmedin mi? Eğer anm sû- 
ret ü bahâsm a tem âşâ etsen hâlin nice olurdu deyu imtihân bu 
yurduklarında. bî-çâre mûdde'î, ol sâ'atde jrûzûnû, vasf olunan 
m ahbûb kimdir deyu cânib-i râha çevirdikde. Hazret-i yûsuf'aley- 
hi’s-selâm da'vâ-ja muahabbetde kâzib olduğuna teyakkun buyu
rup sarf-ı ’tnân-ı ’azâmet-i râh bujmrmuşlar. Beyit:

Etmez belâ deminde dahi hazret ütifât 
'Aşk ibtilâsmm budalâ Mevlevüeri

'aşk ol şu ’ledir ki, çünki o, p a rl^a .
jf 4>>ma'şûk-ı bakîden mâ-'adâ her ne var ise gönülde. 

cümlesini yakdı. iJ >   ̂®‘* ^ an tû k u n ca  gö
nülde mâ-sivâya müte'allık olan hâr u hus^®"^®-! evhâm (135b T) ü 
tahajryülâtı yakar. Şu'le-i 'aşk uğradığı yerde ma’şük-ı bâkîden gayri 
kalmayıp 'âşık, kâfir ise dahi neticesi hajrr olmak muhakkak ve hâ- 
timenin fâtihası 'aşk olduğu müttefıkdır. Bejdt:

Ammâ söz, hakîkat-ı ’aşkdadır, yohsa fikr ü tasavvurl^^O kurma, 
(144a H) mecâz-ı tahayyül-âmîzde değil. ’Aşk-ı hakîkî ise gai fjJJI 
u /  mâ-sivâya ta'alluk etmeyip sedd-i râh-ı matlüb olanlan ya
karak yıkarak mahbüb-ı hakîkîyi bulmak mukarrerdir.

i j ^  aşk için, jlîjj penc hiss ü şeş cihât-ı cihânda, c—j  jlf
iş yokdur, 'aşkm mahremi, « jj köyde, birdir, deyyâr
ol birden gayri yokdur. Rustâk-ı cihânda 'aşkın âşinâsı birdir.

1047 "Aşk kalpte öyle bir ateştir ki sevgiliden başka her şeyi yakar."

1048 h u s ;h u su T

1049 "Ey âşık, eğer (aşk yolunda) gidersen, Rum Kayseri olursun; hatta ümit 

edilir ki hayy u kayyûm olursun (ebedîlik kazanırsm)."

1050 tasavvur: tasavvurdan H
1051 "lyi^ iyiyi doğurur."
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Birden gayri deyyâr bildiği ve gördüğü yokdur. Penc û şeş hesâbuu 
bilmez.

Zabta sığmaz vahidin tekrân mûşkildir vuküf
Hâsılı a'dâd^°^2 hep birdir hesab oldur ki ol 

Bu beyt-i şerîfde, Hazret-i şârlh-i sâhib-rüsûh Şeyh İsmû'ÎL-i Anka- 
ravî kuddise sırruhu'l-'azîz cenâblan ve San Abdullah Efendi haz
retleri, c—J jCi Ju o mısrâ'ma^°^3, köyde deyyâr bir İdinse mahrem 
değildir, ma'nâsı vermişlerdir. Lâkin fakirin verdiğim ma’nâ dahi 
vech olmağla tefennünen ihtiyâr olunmuşdur. Yohsa hâşâ, muhâ- 
lefeten değildir. Pes elde bir, köyde bir, yerde bir, gökde bir. yâr yekî, 
suhan yekî, kelâmı, 'aşka mahsûsdur. (136a T) ^  j  îüj ^  'Jı*

L. ^  1054
i l l j  J  •‘ i ' » ' W *  A İy ı i »  J j j i O — »  1 0 5 5

her birisine, cihân halkmm, gönülde vardır. yüz
ârzû, ya'nî halk-ı cihandan her birisinin, gönülde yüz büı ârzû-ja 
gûn-â-gün var, bu olmaz, bu değildir. jUj j ji»  ’aşk
ul057yj(jâ(j mezhebi bu değildir ki gönülde nice yüz bln^O^®murâd u 
maksûd olal®^^. Beyit:

ûjS—»̂ 1̂ jjli Jiıiiiji

(144b H) Zîrâ hakîkat-ı tevhidi. deyu ta’rîf bu 
yurmuşlardır. jl 1062 mefhumunca vâhid-1 heıkîkî. mu-
vahhidin tevhidine muhtaç değildir. Kevhîd. metâlibl birlemekdir. 
Yohsa.

Hudâ birdir Hudâ birdir Hudâ bir

1052 a'dâd;a'dâdıT

1053 rnısrâına; mısrâında T

1054 "5enim  Rub'-ı Âmiriyye'de durmam gerekiyor. İnsanlarm aşiic olduğu 

şeylerde çeşitli üslupları vardır."
1055 ,i, j H.T
1056 , ı , / r

1057 u ;-H ,T

1058 bin: - H

1059 ola: olur T

1060 "Ey miskin! Senin bir gönlün var, yüz tane de sevgilin. Bir gönülle yüz 

işi nasıl yapabilirsin?"

1061 "Kendini bir yapmaktır."

1062 "Kişi bulduğunu (gördüğünü) inkâr eder."
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JiLİ-l ji ji*  U kbU lyU-y. Ji Uj dJU 
Uj «ili. dünyâ mülkü, JÎu l y l s - j - n e f s i n e  tapanlara helâldir, anla
ra lâyıkdır demek olur, u biz, JiLtl ji JU ji*. ,.'jLtCenâb-ı Zü'l-celâl'in 
pâk ü bî-garaz olan 'aşkımn^®®^ bendesiyiz. Beyt-1 sâbıkda metâlib-i 
gün-â-gûn mezheb-i 'aşka muhâllfdlr. buyurulmuş idi.

1064Mısrâ’;

oly-VİjsJljyjJJIJJ-j 1065 
Cl36b T) mantükunca cemî'-i mâ-sivâ'Ilâhdan kalbi mûberrâ buyu
rup, mısra':

me'âlince zât-ı 'aşka tevellâ ve mahbûbdan gasni ârzûyu ifna bu- 
yurduklanna tenbîh buyururlar. Li-münşi'ihi:

Ten-perestân eylesinler Ka'be-i cismi tavâj 
Genc i 'aşkı buldum ol viraneden kıldım

f j x ^  İSJÛ JJİ- J  C j j  J jj J İ 6

'aşk mutribl, x j^l bu makamı urur, semâ' vaktinde,
ne der bendelik. kayıddır^068 ^  (145a H) efendilik,
başağnsıdır; tâbi’ u metbû', hâkim ü mahkûm olmak; mevc-âver-i 
bahr-ı ıztırâb ve şûr-efken-i hâr u hus, pîç ü tâbdır.

Bu gird-âbm cây-ı necatı, istihlâk ü fena ve sâhil-i pûr-hayâtı, tes
lim ü rızâdır.

ç J L »  t  J C -J  j i t  ı f  ıLa l j ç

ijb 0,1 J,L. jl Af 1070
Lâkin beyt-i şerifin makâm-ı hürriyyete münâsebeti, akvâ ve terk-i

1063 aşkının; aşkın T

1064 "Seni Mevlandan alıkoyan her şey, dünyandır."

1065 "Şayet sende gerçek sevgi olursa, mal, sana çok hafif gelir (gözüne 

görünmez). (Zira) toprağın üstündeki her şey yine topraktır."

1066 "Senin aşkının gamı bana yeter."

1067 Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s. 64.

1068 kayıddır: kaydıdır T
1069 J

1070 "Sâib! Aşk denizine düşünce, çırpmma. Çünkü teslim olmakta, bu sonsuz 

denizin sahili (kurtuluş) vardır.", Ferheng-i Eş'âr-ı Sâib, II, 328. \ tS •. j f  T
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kuyûd-ı bûd û nebûda^®^^ makâm karinesiyle hamil, evlâdır.

cJıl. j ^/jij bendellk ve saltanat dedikleri, xi ma'lûm oldu. 
Mısra’:

Bu cüıânm bilemedik nesi var 
jo bu İki (137a T) perdeden, xi jü \s. 'âşıklık mektüm ol

du, ya'nî bendellk ve hudâvendlik 'aşka iki perde-1 kavidir. Beyit:
C ıııtJ  0 ^ 1  j  tS ti/fım j i

medlûlunca 'abdiyyetde ve hûrriyyetde eser-i ru'ûnet der-kâr olup, 
makâm-ı vahdet-1 'aşk, ’âşıkı, ’ubûdlyyet-i sırfa sârlfdlr ve 'âşık 
terk-i bûd ü nebûd ve ifnâ-yı vücûd etmekle mezâlık-ı ikdâm-ı tan 
ka 'ârifdir. Ednâ, Inbisât-ı ma'şûk sebebiyle da'vâ-yı riyâsete düşüp 
terk-i resm-i fenâ etmez ve mezellet-i bî-pâyân (145b H) irtikâbın
dan melûl olup gürîz-i me’men-i hayâ etmez.

ı#l ' î - ' l ı  i f l  t r j o l '  J l i ^

^ j . 1: j  jj^ 'aşk  ile nâmûsu cem' etmek, ji ey karındaş, c-lj 
sahih olmaz, bir vech ile muvâfık değildir, jU*s« if  ̂
nâmûs kapısında, ^  ey 'âşık, dumia, c—.1 , laf
zından emirdir; mîm-i nâfiye gelmekle nehy-i hâzır olup, durma 
ma'nâsma olur. Hâsıl-ı kelâm odur^076]çj^ beyit:

Nâmûs ne şey hayâ ne sözdür 
Pervaneye mûmtyü ne sözdür^ 

mü'eddâsmca 'aşk ile nâmûs cem' olmaz. Sâz-ı 'aşkdan perde-i te
settür ırağdır ve mihr-âbâd-ı mahabbetde nâm ûs û hayaya 
yasağdır.

jJtjJ JjS IjU Jİ
________________  1078

1071 ve nebûde: fersûde T
1072 ^.; _H
1073 "Aşk secdegâhında eğilmek, edepten değildir. Mum gibi başından 

geçmek, secdedir."
1074 "İki zıt bir arada bulunmaz."
1 0 7 5 ^ 1 ^  H

1076 odur: oldur T

1077 H üsnü  Aşk, s. 177.

1078 "Hayırla anılma mahallinde bize yer yok. Eğer beğenmiyorsan, kazayı

1072
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(137b T) jie  şol 'aşk kİ, lisân-ı sûfiyyede mezkûrdur, ly ̂  oU>l j 
Cenâb-ı Kadîm-i bî-niyâzm evsâfındandır, ' âşıklık, yâ-yı mas- 
dartyye. anın gayılye^®’̂ ® sarf-ı mahabbet etmek, jlıj- xil, me
caz olur, yâhûd andan gayriye mahabbet sıfatı, mecâzendir. Hakî- 
katde sıfât-ı ilâhiyyedendlr. Ma'lûm ola kl ’abldde ba’zı evsâf u ah
lâk, halkîdir ve ba'zısı, tahallukîdlr. HalM olan zûU û meskenet gibi, 
tahallukî olan ’ilm û 'adalet gibi. Zîrâ zalûm u cehûl halk olun- 
muşdur. 'Aşk kl mahabbet-i mûfrita ma'nâsma olup. (146a H) â- 
yet-1 kerimede vâki' olan lOSOjjejjnjgginjn ve hadîs-1 kudsîde

l>tf 1081 lafzınm delâlet-1 sarihası İle evsâf-ı llâhlyyeden ol
duğu mûsbetdir. Ammâ 'deki mahabbet, halkî^O^  ̂midir, 
tahallukî mldlı? Nazar olunup kibâr-ı sûfiyye 10®^halk ol
mak üzre kâ'Ülerdir. Lâkin ilâhiyyâtda mûstenid-i kavisi olan ah- 
lâk-ı 'abde nazarla gâyet kalîl ve mecaz hükmünde olur ki Mesne
viyi Şerifde c—»ijf j  buyurulduğu bu ma'nâya 
burhân-ı kavidir. Pes halk olduğu sûretde j t  u ^087 olunsa 
’adâletle tahalluk bulunup, gayri-mâ-hulika-leh'i ki mâ-sivâ’l- 
lâhl08Ş(jjrl089 Mahabbeti ana sarf, zulm olduğu âşikârdır.

Ne kadar eylese de sû-yı hûâfa cereyan 
Yine mecrâ-yı kadimin bulur âb u ihsan 

me'âllnce masraf-ı sahih bulamayıp yine 4) j  1091,

değiştir.": .ulj; '■ j /  H

1079 gayriye: gayri T

1080 "...(O ) onları sever...", Kur'ân, 5/54.

1081 krş. " 1̂  ^  ; Bilinmeyen bir liazine idim. İstedim...", 

Keşfü'l-hafa, II, 132.

1082 "...Onlar da onu severler...", Kur'ân, 5/54.

1083 halkî; halk H

1084 tahallukî: tahalluk H

1085 "Onlarm tümü birden."

1086 "Yuhibbuhum (o, onları sever), tamam, ve-yuhibbûnehu (onlar, onu 

severler) hangisi?"

1087 "Onlar için yaratmadı."

1088 rnâsivallâh: mâsivallâha H

1089 d ır :-T

>090 beyit: mısra'H, T
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^°^^âyet-l kerîmelerinin mantûkunca ’âkıbet-i mâ-sivâ fe- 
nâya vanp mahabbet yerin bulur. Lâkin ne fâ'lde vi j
ijUi I093^38a T) mücâzâü. ehl-1 mücâza va'îd-1 şedîddir. Bu cümle 
cevher-i 'aşkı mâ-sivâya sarf etmek, amn bahâ-yı bihînden bî-haber 
olmakdan iktizâ eder. 'Aşk ise bir gevher-i yegânedir kİ kân-ı kevnde 
bir dâne, belki yek-pâre kân-ı kevn, anm bahâsmdan bir dânek-1 
nâ-çîzâne ̂  °̂ '"*dlr.

jUj ^  tı dU* ^

'aşki095yarar_ açar, ijdUi feleği, (146b H) yüz rahne,
jj\jj Jİ6 'aşk titredir, ij cç-; zemini, .jljf ji ednâ tahvîf-l bî-vukû' ile, 
ya'nî 'aşk bir şu'le-1 clhân-sûzdur kİ şerâre-1 dll-dûzu felekleri mâ- 
nend-i gırbâl delik-deşik eder. Hûkemânm hark u ütiyâml096 kabûl 
etmez deyu serd eyledikleri edüle-i 'akliyyeyl dîvânellk eder, görmez
s i n ^  097 RÛ2-1 teşne-1 mahabbet , hum-hâne-i vücûd-ı Ahmedden 
ser-zede oldukda, ne keyfiyyeüe gerdûn ana ihtiram kıldı, bu hark u 
ütiyâm kaldı , ma'lûmdur

feleklerin devr etmesini, ili j  'aşk^®^ şevkinden bil,
j i*  ı f /  eğer 'aşk olmasa idi. donardı, 'deki yâ,
yâ-yı hikâyetdir. Hulâsa-1 beyt-1 şerîf, eğer 'aşk olmasa, felekler ha- 
reketden kalıp, 'âlem harâb olurdu. Zîrâ dewâr-ı eflâkî, harekât-ı 
şevkıyye iledir deyu muhakkikin tahkîm û ^®® tasrih buyurmuşlar
dır. (138b T) Hattâ Muhyiddîn-i 'Arabi hazretleri, Fûtûhât'da bu
yururlar ki bu ma'nâya kütüb-i selefde tasrîh görmedim. İllâ Ebû 
Tâlib-i MekkUnin KütüTkulûb'unda işaret vardır. Beyit:

^  *i'ji; ̂

1091 "...Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır...", Kur'ân, 3/180.

1092 "...Yalnız ona döndürüleceksiniz.", Kur'ân, 10/56.

1093 "...Zalimlerin ise yalnızca ziyanını anırır.", Kur'ân, 17/82.

1094 nâçîzâne: nâçîz T

1095 aşk: -H ,T

1096 iltiyâm: iltiyâmı T

1097 görmezsin: görmez misin T

1098 kaldı: kıldı T

1099 aşk: aşk u H, T

1100 tahkik u: -H
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Lâkin eflâkin harekâtı 'aşk üzre dâ'ir olduğuna ûstâd-ı suh£in-ve- 
rân-ı Rûm Nef’I meıfeûm vasf-ı Hazret-i Hudâvendlgâr'da olan ka
sidesinde bir güzel hüsn-I ta’lîl eylemişdir kİ be-gâyet şâ'lrânedir. 
Beyit:

Feyz i istCdâd-ı (I47a H) zâtın gör kim etmiş tâ ezel 
Cezbesi hûrşîd û mâh u âsumânu^^^^ Mevlevi

sığmaz. 3İ 6 'aşk, jcJf jj kâl  ̂ u kfle, söyleyip işitmeye, 
c—-Ljj jju  'aşk bir deryâdır, j*jk(UoiyJ ka'n görünmez, ka'n yok, bî- 
nlhâyet ve bî-gâyetdir. Amma, ll-münşi'lhi:

mefhûmunca gûft-gû oldukça, 'aşkdan olur. Li-münşi'ihi;
Hiç 'aşkdan özge şey revâ  ̂ mı 
Saıf etmeye gevher i kelâmı

Dersin ki hezĞr oldu tekrar 
Sahbâ-yı bekadan olma bi-zâr

'Âlem heme derd i 'aşk u ülfet 
Bâki keder ü elem nuhûset^^^’̂

u ıfla  ̂ ^  ıLî 
alkış ma'nâsına, âferîn, pîr ol gibi lafz-ı tahsîndlr, ja*

(139a T) ey bizim hoş sevdamız olan 'aşk, u *L-. te-
tâbu’-ı izâfâtla ey bizim 'illetlerimizin tabibi olan 'aşk. Mısrâ';

Tahsin sana hezâr 
Kemâl-i istiğrâkdan nâşî gaybdan hitâba iltifat bujrurup rû-be-rû

1101 "Eğer aşk ve aşkın gamı olmasaydı, söylediğin bu kadar güzel sözü kim 

duyardı?"

1102 âsumânı: âsumân T

1103 N e f î  Dîvânı, s. 51.

1104 kâl: kâ leT

1105 "Eğer suskunluktan (sessiz kalıp dinledikten) sonra aşkın sırlarından söz 

ediliyorsa, suskunluktan (olgunlaştıktan) sonra (konuşulan) sözden yüce ne sırlar var

dır?!", Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s. 121; jl : - T

1106 revâ: var H, T

1107 Hüsn ü Aşk, s. 44-45.

1108 şâbâş; şâd bâş T
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hayâl-i aşkı ihzar ve mâ-cerâ-yı hakk hukûk-ı bisyârlann tez-
kâr üe zât-ı 'aşka senâ-kâr oldular.

I-* J ( İ j i ’lA il j î  J

ey bizim nahvet ü nâmûsumıozun devası; nahvet, 
(147b H) gurur ma'nâsmadır, L. j > jd ve ey bizim sensin 
^âtûn^^^^u Câünûsumuz. Eğerçi EJlûtûn u Câlînûs 'ilel-i sû- 
riyyeye deva etmekde hakîm-i hâzık İmişler. Lâkin ey 'aşk, sen bizim 
nahvet ü nâmûs emsali ’ilel-i ma'neviyyemizi defa çâre-sâz oldun. 
Fi'l-vâki' eğer rûz-ı 'aşk İmdâd etmesine 'ilel-i nefsâniyyenin tedâvîsi 
âsân olmazdı. Btr kimse maraz-ı mûhlik-i nahvet ü gurûra 'ilâc-ı 
şâfî bulmazdı. Görmez misin? Kibr ü enâniyyetrn dûzah-ı pür-şerâ- 
nnda sûzân olan süfehâ-yı müşrikin ve Bû-Leheb-i lehîb-i gazab u 
’ucb olan fırka-i bî-dîn ki eğer zerre âfitâb-ı ’aşk-ı p>ertev-endâz o- 
lunsa mâ-hâzâ yüce kâzib deyip tasdîk-i bî-delîle sezâ-vâr ve sıdk u 
hulûsla nâm-dâr olmalan mukarrer idi. 'Attâr.

xi»4İ^I JJU jl

(139b T) diu. ı—j»ünden mahlûk olan cisim, j i*  j i ’aşkdan nâşî. ji 
jaMİ\ eflâke çıkdı, j> .jf dağ raksa geldi, ü  j  çâbük oldu. 
Hâkdan mahlûk olan cisim ki murâd, hazret-i risâlet-penâh, be- 
yitl 112 li-münşi'ihi:

Şâh-ı melekût-ı 'arş-pûye 
Mâh-ı ceberût-ıferş-sOye^ 1 

Fahr-ı rüsül, hâdi-yi sübülUl'^ efendimizdir kİ dâ'i-yi mahabbet-i 
levlâk kendilerin da'vet-i (148a H) mi'râc-ıl eflâk mi’râc eylediği le- 
de'l-küll, muhakkak u müttefakdır. Ve raksa gelen kûh dahi cebel-1 
Tûr'dur ki berk-ı tecellîden pâre pâre olup mânend-i seng-i felâhan 
bâlâya atılmışdır. Beyitl 11® li-münşi'ihi:

1109 u ;-H

1110 Eflâtûn: Eflâtûnumuz T

1111 "Küfür, kâfire; din, dindara; aşk zerresi ise Attâr'ın gönlüne aiuir."

1112 beyit: - T

1113 Hüsn ü Aşk, s. 17.

1114 sübül: sebîl H

1115 mi'râc-ı eflâk; eflâk-i mi'râc T
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•j jjû y, ı>^ lifÇ

Tûr kİ, bir cebel-i câmid-nûmâ iken kuvveti ̂ ^®-i rûh-ı 'aşk-ı bâl, 
pervâz verip tâ’ir-1 evc-i a'lâ olunca anın misâli olan 'akl-ı râsıh-ka- 
dem, berk-ı tecellî-1 mahabbetden çâk çâk olsa aceb midir? Beyt-1 
Hazret-i Pir.

jfj» JU jlj»
1119

1120

c—j  değildir, jl ’âşıkdan, ^  bir kimse, j> ziyâde dîvâne, 
jl ij^ j\ Jît ’akl, 'aşkm sevdâsmdan, / j c-jjf 1121 summ û 1122 bûkm 
Üİ123 ’un^ur,

jjSij jUlii* ^  1124
şarâb-ı ’aşkda bir şûr*ı cûnûn vardır ki ser-mestân-ı bâde-i mahab- 
bet, amn harâbı ve ciger-dârân-ı rezm-gâh-ı harâret, anm kebâbı- 
dır. 'Akl-ı felsefî anın esrânnı İdrâkde (140a T) herze-gûy ve müfti-i 
bisyâr-fenn-i zahir, tatbîk-i mesele-i 'aşkda beng ü delidir. Hikâye: 

Olup gûl-şende bülbül bir seher teng 
CemâL-i gülden olmuş şu'le ûheng

Yakıp cânuı şarâb-ı bl-gış-ı gül 
Tenin hâkister etmiş âteş i gül

Olup her müyu gül âheng-i gülden 
(148b H) Kabâ-yı şu'le giymiş reng i gülden

1117

1116 beyit - T

1117 "Sapan taşı (İlâhî tecellî), aşk Kelîm'inin güçiü gönlünü döndürdüğü (ken

dinden geçildiği) gibi, Tûr'u da kendinden geçirir." Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s.

:iji.yu T
1118 kuvvet: - T

1119 "Bin yıllık şarap, aslâ bir yıllık aşkın verdiği divaneliği vermez." 

1120^1»^ T; j :  -H ,T

1121  ̂ : .T
1122 ü:-T
1123 ü :-H ,T

1124 "Bu şarab (İlâhî aşk)ın neş'esi , deli eder, deli. Aklını başına al!"
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Geh olmuş nûr-ı dîdûra per-efşân 
Geh olmuş hancer-i hâra ser-efşdr

Alıp 'Uşşâkîden^ ̂ 5̂ g^râd ezkâr 
Tank-ı GUlşenkie vermiş ikrar

Giyinmiş gûl ocağmdan pelâsı 
Şererlerden styehlenmiş libâsı

Çerâğ-ı gönce oldukça Jûritzân 
Olur pervûne-veş raksân u sûzân

Dem-i şemşîr-i hâr oldukça hûn-riz 
Eder hûn-öb-ı eşk anı gûl-bîz

Ciğer kanıyla etmiş cûmesin âl 
Boyanmış gûl gûl olmuş hep per ü bâl

Ekiip mtnkâımı Jevvâre-i hûn 
Figânı etmiş âfâkı şafak-gûn

Görünce âteş i gülden 'alâmet 
Koparmışdı kızılca bir kıyamet

İşitmiş bir kaz-ı bed-âvâz 
Kenâr-ı bağda olmuş dehen-böz

Edip tavsîf-i bülbül takatin tâk 
Isırmış berg-i gülden bir kaç evrâk

Demiş değmez bu rütbe âh u vâha 
Acıdır benzemez sâ'ir giyâha

Olur vâkıf meğer bu mâ-cerâya 
Bir ehl-i hikmet i Bukrât-mâye

1125 uşşâkîden: uşşâkdan T

1126 ü:-T
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Olup Kânûn-ı hikmetden^^^^ suhan-sâz^^^^ 
Gülün esrârm etmiş şerhe öğâz

Edip ol kazı çok techü û tahmîk 
Buyurmuş ol makâmı böyle tahkik

Ki gül gâyet mukavvîdir dimağı 
Kuvâyı hıfz eder ez-cümle yağı

Murattıbdır latîf û cân-fezâdır 
Mûferrih hem mûfettih bir devadır

Mu'îndir rûhu cisme intibaka 
Ki ten/îz eyler a’râk-ı refâka

Gülün hâsiyyetin sor bir tabibe
Tehî ta'n  ̂̂ 29(1405 -jj 'andelîbe

Ne bildin belki anın derdi vardır (149a H) 
Anmçün derde âh-ı  ̂ serdi vardır^

Maraz şiddetlidir muhtâc 'ilâca 
Şarâb ı gülle tartîb-i mizâca

Devâ mümkin savarsa nev-bahânn 
Bu tedbîr ile def' etdim hezânn

Dahi var nice nice ihtimâlât 
Velî idrâke lâzım 'ilm-i âlât

Merâret var dedik tab'mda^^^^ammâ 
Şeker ıslâh eder ant tamâma

1127 hikmetden: hükmünden H

1128 suhan-sâz: suhan-bâz T

1129 ta'n:; ta'ne H, T

1130 derde âh-ı: âh-ı derde H, T

1131 vardır; var T

1132 tab'ında: tamında H
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Dimağındır senin ey kaz-ıfâsid 
Olur ta'tîl-i hisden çok mefâsid

Neden câ'iz değil gül mey-hûş olmak 
Yiyen sâhi görenler ser-hûş olmak

Yâhûd tahrik edip ba'zı kauâyı 
Ede ihdâs bülbülde nevayı

Ola yahud riyâziyyâta dânâ 
Ki bülbül mûsikiyi eyler^^^S

Anın elhânı key/îyyâtdandır^
Dahi ikâ'ı kemmiyyâtdandv^^^^

Olur evtâr-ı 'üd üzre müressem  ̂
Mesânî vû mesâlis zir üe bemm^

Felek kim devridir anın irâdî 
Olur tahriki bu esvâta bûdl

İkiye mûnkasundv devr i tab'I 
Biri kışrîdır  ̂ anın biri vaz'i

Şerfatda bulam dersen işaret 
Terennüm-rîz imiş eşcâr-ı cennet

Yakîn bil kim esvât u usûlât 
Verir elbet nüfûsa infi’âlât

Safâ vü kabz u bast u hüzn ü hayret 
Sehâ vû meskenet dehşet şecâ'at

1133 eyler, eder T

1134 keyfiyyâtdandır; keyfiyyâundandır T

1135 kemmiyyâtdandıı; kemmiyâtmdandiT T

1136 müressem; müteressim H, T

1137 bemm; yem

1138 kışrîdir: kasridir T



Netice bülbülün bu hûl  ̂ ü kâli 
Değildir menfa'atden şemme hâli

Görüp tedkîk u tevjıkın anın kaz 
Demiş hakkâ svdkâ etmiş avaz

Bu pendi bend edip kendisi güşa 
Edip ıskât sus sus der vuhûşa

Olunmuş gerçi çok bahs ü te'emmûl
Ne gül duymuş (141a T) bu gavgöyu ne bülbül

Bilinmez kâl ile da'vâsı ’aşkn (149b H)
Bunun emsalidir Jetvûsı 'aşkın

Hakücatde bu sözler lâfdır hep 
Nefes genânesin isrûfdır hep

Ne bülbül mûsikîden âşmâdır 
Ne gül emrazına anm devadır

Ederler Gâlîb erbûb-ı dirâyât 
Cedelle münkirân-ı 'aşkı ıskât

Bilen ol haleti divânelerdir 
Edenler guft-gü bî-gânelerdir

Ola yâ Rab be-hakk-ı Şems i Tebriz 
Sajâ-yı vecd ile nutkum şeker-rîz^ ̂ 0̂

İJJİ İJ-ÎJJ İJJ İİJ? lîit

Uû. J? eğer 'âşık hatâ söyleye, Ijj ana. J.U hâtîdir deme, zîrâ 
Her ne hâlet etse 'âşıkdan zuhûr 
'Aşkdandır kendide yokdur şu'ûr 

•*»4̂  ü>>, iji jj eğer şehîd, hünla mâl-â-mâl olsa, j-t* (jjl anı yıkama.

1139 hâl: hâli H, T
1140 Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Mesneviyyât, s. 110-112.

215



216

Şehîdl kanıyla defn eyle kİ hûn-ı şehîdân, mîzâna girecekdlr ve şe- 
hid, gayriye hârâm ve nâ-namâzî olan hûn sebebiyle ecr-1 bî-pâyâ- 
na erecekdir. Beyit:

y Ij iS-̂ j

v>> CKİ j l y o >
j>  kan şehîdlere. j sudan evlâdır, lU jtibu hatâ.

ji yûz sevâbdan efdâldır. (141b T) Nu'ût-ı muhibbîn- 
den biri de katildir ki 'âşıkların evsâf-ı kesiresi vardır. Sekerân ve 
müştak u müvellih ve gayûr u zelûl ilâ-gayri-zâlik eş'âr-ı muhib- 
bin-i 'Arabda vü 'Acemde bu evsâfm her birine (150a H) ebyât-ı bî- 
hisâb inşâ olunmuşdur. Ez-cümle,

j U f i o U jü ü j i - J V o U ^  1142

ve diğer
^  İLİ; j»  ̂  i

Li-nâmıkıhı:
Çekildi div-i gam zencıre zencîr i cününumla 
Hat-ı âzâdi-i hicrim yazıldı kendi hûnumla^^‘̂ '̂  

emsali  ̂ ârzû-yı şehâdet-i 'aşka dâ’ir olan âsânn ve ta'rîf-i haki
kat-1 şehâdeti nâtüc söylenen eş'ârm midâdı bir mahalle cereyân et
se Fırât u Ceyhun, belki Kızılırmak'dan efzün bir^^^® deryâ-jn hûn 
olmak muhtemeldir.

j! sen, bir mezellet sebebiyle. kaçıcısm l̂"^®. j ie j ’aşk-

1141 "Senin hayalinle pula tapar rindin günah defterinin tuğrası, takvadır."

1142 "Aşık, yok denecek kadar azdır, çok da olabilir. Aşık olarak ölen şehid 

olarak ölmüştür."

1143 ” j-(er kıl (zerre)ın, senin kıhc(a benzeyen bakış)ınm âb-ı hayâtına susa

ması, kâfidir. Boğazdaki damarlar, mum gibi, bizim neyimizde bir araya geldi."

1144 Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s. 109.

1145 emsali; misâli T

1146 bir: - T

H

1148 icaçıcısm; - T
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dan, y  sen bir nâmdan gayrisini,  ̂ ne bülyorsunl ̂
'aşkdan. Ll-münşi'lhi;

Ben âteşe eylerim tekâpû 
Dersin ki yol üzre var korku^^^^ 

diriğ u sad diı^ ki daVâ-yj 'aşk u şevk edip:

nüktesinden gâfil olasın. Li-mûnşi'lhi:
Yohsa bunu sen kolay mı sandın?
Gam leşkerini alay mı sandın?^ ̂  ̂

Bu meslek-i hâr-zâr-ı mîdıabbete sâlik olan hâssu'l-hâslar, ne şekil 
rişte-i cân üzmüşlerdir ve bu gird-âb-ı hevl-nâk-i hayrete düşen 
gavvâslar, ne bahr-ı âteşîde 3rüzmüşlerdlr. Li-münşi'ihi: (142a T)

Her hâbda bir derde dûşûrüb be^^^^-der-i 'aşk 
Hâşâ ki kedersiz geçûe reh-güzer-i 'a$Jĉ

Hazret-i Pîr-l şettâr ü beşîr-i mesîh-âsâr, musaddık-ı (150b H) â- 
yât-ı ma’nevî, mufassıl-ı ebyât-ı Mesnevi Feridûddîn-i ’Attâr, Es- 
râr-nâme nâm te'lîf-i latiflerinde naki buyururlar ki Hazret-i Pir-i 
Bestâm, bir defa nelîslerin cendere-i rtyâzete çekip ve zahm-ı cân- 
güdâz-ı sîne-i bî-kînelerine elmâs-rîze-i eşk-i hasret ekip teşne vû 
gürisne geşt ü güzâr-ı kûy û  bâzâr ederken ve savmda rûze-i za- 
rûriyye ile hayrân hayrân giderken nâ-gâh dimâğ-ı ârzûlarma bir 
hâneden büy-ı biryân gelip kemâl-i cû' u riyâzetden dil-teng ve ce- 
vâb-ı sâ’il-i nefs-i riyâziyyede deng olup hezâr züll ü iftikârla kapıya 
varıp ümmîd-i biryân ederler. Bir de verâ-yı perde-i bâbdan am gö
rürler ki, mısrâ';

Kâr-ı nâ-sâz-ı felek başka düzen 
Meğer bir mücrime işkence için na'l-i âteşin ile endâmını sühte ve 
bir bir etrâf-ı bedenine âteş-i dâğ-ı bî-zinhâr efrühte ederler imiş.

1150 ne biliyorsun: bilmiyorsun H, T

1151 beyit: - T

1152 Hüsn ü Aşk, s. 177.

1153 "Muhabbet kapıyı çaldı, mihnet cevap verdi."

1154 Hüsnü Aşk. s. 201.

1155 b e :-H ,T

1156 Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s. 68.

1157 u :-T
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Fi'l-hâl ümmîd-1 blıyândan glıyân û peşîmân olup ’adem-l ıstıbârla- 
nna nedmân ve Ju Jf JU *U juj1.I  ̂ şûkr-1 şekker-I neyle  ̂ ratbû’l-U- 
sân olurlar. Beyt-I 'Attâr:

Jji/ ̂  fc*î> Ijç Jjl jl
Jji ji jie  'aşk, evvel vehleden, ijç niçin kâtil-1 bî-rahm-nûmâ- 
dır, jji/ t hattâ kaça^^®  ̂. kaçsın dejm, ol kirnse kİ,
(151a H) hârlc ve bigânedir, (142b T) .UjUl fS .LjtH JU .^l juI  ̂̂  
hâr-ı dîvâri, gûl-zâr ü le'âliyi muhâfaza için nihâde ve pâ-best-i 
mahabbet û belâ, bîgânegân-ı encûmen-i sıdk u safâyı def için 
gûşâdedir.

tTJ* > *o»‘ j*»- JÇ ı>*

Gül-i bî-hâr, târâc-ı dest-i ağyâr ve şâh-ı bî-zinhâr, tîzcek üftâde-i 
serir-i i'tibâr olur.

<.«ı«ıLj Ji{l jU r. ı> j jU Ij
\j iu. 'aşk için, ij tahsîsdtr, j jt ^  yüz nâz ü mükâbere, 
vardır, jü j i *  'aşk sad nâz ü şive İle, c—A( ele gelir.

^  ̂  JjJ’jL: jjtil

Pâdişâh-ı aşk ne rütbelerde 'âlî-cenâb olduğunu bllsen, ednâ 
nazra-i 'inayeti câna minnet ve her zahm-ı hadeng-i nâzını şeh- 
bâl-i hümâ-veş başına devlet bilirdin. Li-mûnşi'Üıi:

Hûn-ı dildendir htnâ-yı pençe-i dâmân-res 
El çekenler Yûsuf-1 Ken’ân'dan kessin  ̂ tama' ^

1158 "Her durumda Allah'a hamdolsun."

1159 şekker-i neyle; sekriyyetle T

1160 "Azizlerin içindeki aşk ateşi, öyle fırsatlar verir ki sen onları, yaptıkları 

iş ile elde ettiklerini sanırsın."

1161 hattâ kaça: - T

11 62 "Belâ ve musibetlerin en ağırı, peygamberlere, daha sonra da velilere ge

lir.", krş. a>U II fi •Ictî'VI J.UI xll , Ehâdîs-i Mesnevi, s. 107.

1163 "Gül haı.Tianını kucaklamak için, diken gibi daima mızra|ını omuzunda 

taşı. ; *o» • T"

1164 "Şebnem! Bu kadar ince kalplilik işe yaramaz; alemi aydınlatan güneşe 

tahammül etmek gerekir."; T

11 65 rütbelerde: rütbe T
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J i t  j j j  j j U  j - t *  i /  J i  i U ' U  x l  0 — J

x-jyf kaçan ererler, jUU ̂ 1 bu korkaklar, j i *  ı/ ji 'aşkın tozuna, 
l^L-ir zîrâ âsumâm, jju j,ji döşek eder, jie  iji 'aşk marazı. Ya'nî 
maraz-ı 'aşk İle esîr-1 firâş olanlar olur (151b H) olmaz bisâta tenez
zül etmeyip yeri göğe katıp âsumâm ferş-i zemine berâber ederler. j\S 
A l   ̂̂  olup, beyit

trb

(143a T) medlûlunca gubâr-ı bâd-bân u şu'le-i şemşîr-i dırahşân- 
dan:

xJoL-îoU-îiL-î,:!-j
Zemîn, tebdil ve tağyirî^^^^ nümâyân oldukda, her bed-dil-i bî-ciger 
ol bâzâr-ı câna giremez ve her tersende-tab'-ı şîşe-cân, ol eşheb-i 
sûvârân-ı meydân-ı vegânın gerdine eremez.

jtxfi jSJ ji sen tehdîd eyleme, korkutma, jl ölmekden ki, **
ben, pjlj*üî susamış ve muztaribim, kendi karuma. Ya'nî
ey bî-mezâk-1 'aşk, bu kârda ihtimâl-i heîâk ve nice nice hatarât-ı 
hevl-nâk vardır deyu beni ’aşkdan tahvîf etmek hevesine düşme ki 
teşnegân-ı bâdiye-i ’aşka^^^^ şerbet-i şehâdet, zülâl-i hoş-güvâr-ı 
hayâtdan şîrîn ve semm-i helâhil-teşne-i mergî, mâ’ü'l-’ızâb-i Nü û 
Fırât'dan bih-terindir.

1̂1 H j i  O lLfi JfcniJ U

" JP J* f* 1174
>\smaTden hikâyet olunur kİ bir gün bâdiyede bir tâ’ife gördüm. 
Bükâ'-l şedid Üe bükâ ederler. Ve içlerinden bir civân durmaz güler.

1166 kessin: neylesin H

1167 Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s. 64.

1168 "Aşk dünyasının işi de başka (bir) dünya(dır)."

1169 beyit: mısra' H, T

1170 "Kandan (ibaret olan) baş taşları, yerin üstündedir. Gökyüzündeki beyaz 

yıldızlar da siyahtır."

1171 "Yer, gök; gök, gök oldu."

1172 tağyîrî: tagayyürî T

1173 aşka: aşk T

1174 "Şehâdeti, sadece biz arzu etmedik. Senin kılıcının şevkiyle mum da baş

tanbaşa (vurulmaya hazır bir) boyundur."
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Giryân (152a H) cihan hâline, handan özü hemân 
su’âl etdim, bu ebyâtı inşâd  ̂ eyledi. Şi'irll^S •

jU J> ̂  ı̂ 'l
SLk» v'j^' öjji j

Pes o şâbba dedim kİ (143b T) mahbûbuna ne ’aceb cür'et edersin. 
Ya eğer seni tard ederse hâlin nediı? Bu şi'lrl iş'ârll^S et^j

l«UI v-!>« il |-

J U « î ^  L»*

1̂ 1 jLt Ul

Ey 'âşık, hubb-ı İlâhî, 'âşık-ı miskini mecbûr edip mekrden emin ol
mağa hükm eylemiş. Pes makâm-ı mahabbet, şühûdda olan ma- 
kâm-ı hürmetin fevkındedir. Zîrâ 'âşıklar için ^j  ̂ vı 11

1175 inşâd: inşâ T

1176 ş iir ;-H

1177 "O n la ı sana, ateşten korktukları için ibadel ederler. Onlar senden bolca 

sevap beklerler. V eya cennette oturma ve bahçelerin sürekli akan sularından içmek için 

(ibadet ederler). Benim cenneti arzu etmiyorum, (ona) ilgi de duymuyorum, sevgim e 

karşı bir bedel de işlememekteyim."

1178 jş'âj-; cş'ar h

1179 "S evg im le  vuslatı bulamazsam, ateşi kendime istirahat yeri edinirim. 

Soma cehennem ehli benim feryadımla sabah akşam hayrete düşer. Müşrikler topluluğu 

bana ağlar. Ben güzel olan M evlâm a âşıkım. İddia ettiğim  şeyi gerçekleştiremedim. 

Rabbimin azabı süreklidir."
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buyurulmuşdur.

^  püU ben ’âşıkım, lâ'ya kurbân olmuşum, y, benim
câmm, İL. ̂  beM tablmm nevbet-gâhıdır. Ya'nî ben ki 'aşk
ile mahv-ı vücüd edip mıkrâz-ı lâ ile gerden-i da’vâyı kesip üzmüş ve 
hâne-i câmmı tabi û nakkâre-1 belâya nevbet-gâh-ı sûr u safâ dûz- 
müşümdûr. Ne derd-i 'aşk ile cân vermeden pervam (152b H ) 1 ve 
ne belâ-yı gûn-â-gûn-ı mahabbetden teberrâm vardır. Li-mûnşi'ihi; 

Kande bir derd ü belâ var ise gelsin^ ̂ ^^es-salâ 
Bunda dil nâmında bir vîrân misâjir-hâne var 

Hezâr cân-ı şîrîn kurbân-ı mlhmân-ı 'aşk olmağa sezâdır. Ammâ ne 
çâre ki  ̂ fedâ-yı kudûm-ı yâr edecek bir dil-i nâ-tüvân-
dan mâ-'adâ nâ-peydâdır. Beyit: (144a T)

t/*

sen donmuşsun, bu nefese lâyık değilsin, Jit l,
^  şükre mukârtn değilsin, ^ e ğ e r ç i  kamışsın, ammâ şek- 
ker kamışı değilsin. Li-münşi’ihi:

Fûnûs-ı nev-zuhûru değil şem'-i âhm ol 
'Aşk âteşiydi deştde berg-i giyâh-ı ney  ̂̂  

mûcibince berg û bâr-ı vücûdu neylstân-ı pür-âteş-i 'aşkdan reste 
olan zerd-rûyân-ı mahabbetin dem-sâz olduklan âheng-i iştiyâk- 
dan her bî-şükr-i halâvet-i fenâ, sâhib-mezâk olamaz ve ol güne fü- 
sürde-dilân-ı hevânm serd etdiği dem-i serd-i delil bî-esâsdan girif- 
târân-ı belâ-yı 'aşk, teselli bulamaz.

xi > ziyâde muhkem oldu, benim bend^^^^-i zencîrim,

1180 "...işte güven onlarmdır ve  onlar doğru yolu bulanlardır.", Kur'ân, 6/82.

1181 pervâm: pervam vardır: T

1182 gelsin: - T

1183 "C öm ertlik , varlıktandır."

1184 "A fiy e t  soframızda bir tavuk kebabı (aşk ateşiyle yanmış gönlümüz) var. 

B iz im  m isafirim iz olan herkes gönlümüzü (a lıp ) götürür."

1185 D îvân-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s. 116.

1186 bend: - T
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j X- ji senin nasîhatından, ij ^  (153a H) meğer 'aşkı anla
madı, j! x-ı;i j senin dânişmendin kİ 0,̂ 11 Vij jU» cû—I 1̂ 87 med- 
lûlû ile her husûsda anın fetvâsına rûcû' etdiğin, kalbindir. Ahvâl-i 
’aşkdan bî-haber olmağla bana teselli siyakında verdiği nasihatler 
izdiyâd^ ̂ ®®-ı cûnûna bâ'ls ve ırak ırak tevcihât^ û te'vîlâtı, bl'z-za- 
rûre hande-i bî-mahalli mûrls olup, (144b T) ll-mûnşi'ihi:

Ben ser-hoşu olduğum ne meydir?
Sen nehy buyurduğun ne şeydir?^ 

deyu su'âl iktizâ ediyor.
il JiU jT jh

1191

Giriftâr-1 zencîr-i 'aşk olanın, fesâne-i zülf-1 Leylâ'dan mâ-’adâsı 
kulağına girmez ve bûy-ı müy-ı sevdâ-ja pûr-pîç û tâbdan gayrisi di- 
mâğma ermez.

Müfti-i 'aşk öyle vermişdir bu ser-fetvâsmı 
Yâ çek el serden yahud çınlatma 'aşkın tasmı

if’ ûî ol cânibde kİ, jj» ij>il ^  ^  'aşk derd artırdı. jyûU j( 
İmâm Ebû Hanlfe ve İmâm Şâji'l, i/j bir ders etmedi. Ya’nî 
mes'ele-i 'aşkı e'imme-i mezâhlb beyân edip tafsil etmemişlerdir.

>;*-> Ltl j-î* Jİ 'iüU
1193

buyurdukları gibi (I53b H) mesâ'il-1 aşk u mahabbeti, çâr mezheb 
imamları beyân ve gavâmız-ı esrâr-ı hakikati, 'ulemâ-yı usûl 'ayân 
etmeyip usûl-ı usûl-ı dîn olan tasavvufa havale etmişlerdir. Ve letâ- 
yifdendir ki,

1187 ^ y ı  j y î  ji^ ^  ; Müftüler fetva verseler de sen fet

vayı kalbinde ara.", Keşfü'l-hafâ', I, 124.
1188 izdiyâd; »1̂ 1 H, T

1189 tevcîhât: teveccühât H

1190 H üsnü Aşk, s, 177.

1191 "M ecnûn'la oturan her akıllı kişi, Leylâ'nın aşkından başka bir şeyden 

bahsetm ez."

1192 h , T

1193 "A şk  hakkında Ebû Hanîfe ders verm edi. Şafiî'n in o konuda rivayeti 

yoktur. M âlik , aşk hâzinesinden habersizdir. Hanbelî'nin o hususta rivayeti mevcut 

değild ir."
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mısrâ'mı bir f£ikîh-l münkir yâd edip, li-mûnşrihl:
Bir medrese bahsi eylemiş dere 
İster bana ede cümlesin harc^

'Asntnız meşâyıhındap bir zât-ı melek-sıfâta vesîle-i mu'âraza ve ze- 
rî'a-i mücâdele olmak kasdıyla su'âl etdikde, (I45a T)

1196

Ya'nî sîne-i sâfında dere etdi demekdir deyip, mezheb-1 nâ-hak, târi
hinin kâ'illnden eltâf-ı tedârükle Işkence-i mübâhase-1 bî-idrâkâne- 
slnden halâs olmuşlar. Zîrâ ol makûle kec-fehmlere cevâb-ı müs- 
kit-i iizâmî kaydında olmak, münâfl-i tavr-ı zarîfânedir. B ^ t:

c--’ j\Sj> ^1*

âit. 'aşk şerhini, jt eğer ben söylesern, jt devam Û2xe,
ijüii yüz kıjrâmet geçer, dahi bu nâ-temâmdır. Ve
Itu Uı» ^  c U f  Jl Aü yü lit** j-JI i l f  >> * 19®Aşk
bir âızü-yı bî-pâyândır kİ müte'albkı, (154a H) ma'dûm ve menşe'i, 
nâ-ma'lûmdur. Mine'l-ezel ile'l-ebed mümtedd ve evsâf-ı ahvâli lâ- 
yuhsâ ve lâ-yu’addır. Hezâr hezâr kıyametler kopsa ve mahşerler 
kurulsa, bu mâ-cerâya pâyân olmaz. Ve hakâjak-ı ’aşkdan bir bahs 
künh-i hakikatiyle nümâyân olmaz.

l>>f Jk» Ij pjU 4fcîj
ol sebebden ötürü kİ, kıyâmet târihine, c-o» hadd-i

ma'lüm vardır, j* hadd ü hasr kande mümkindir, ol mahal
de ki, Ju,j Hakk’m vasfı ola. Zât-ı Hakk'ın bldâyeti ve^^®^ 
nihâyetl olmajap ezelî ve ebedî olduğu gibi evsâf u nu'üt-ı ilâhiyye- 
nin (145b T) dahi nihâyetl olmaz. 'Aşk, mahabbet ma'nâsma olup,

1194 "Ebû Hanîfe, Ş â fn ye  ders verm edi."

1195 Hüsn ü Aşk, s. 208.

1196 "Ebû Hanîfe, Şafiî'y i sinesine çekti."

1197 "ilim  savaşmda cehalet ordusu işe yaramaz. (Z ira  cehalet), yüzlerce sapanı 

(sapanlı k işiy i), bir kötti bahtliye yenik düşürür."

1198 "...Rabbim in sözleri için derya mürekkep olsa ve  bir o kadar da ilâve g e 

lirsek dahi, Rabbim in sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.", Kur'ân, 18/109.

1199 v e : - H
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ism-i Vedûd anın mûmlddi olduğu mûsbetdir. Pes 'aşka nihâyet 
tasavvur olunmayıp, mahabbet-i bî-pâyân demişlerdir. Ve her bâr ki 
lafz-ı 'aşkı zikr etdikce bu ma'nâyı murâd eylemişler.BeyIt;

.̂1 bu hakâyıkı işitdin, ^  her bir kılın, kulak ol
sun, J\ bu ma'ârif, âb-ı hayâtdır, jijji. içdin, jiji 'âfiyetier
olsun mahallinde isti'mâl olunur. Ya'nî ey tâlib-i ’irfân-ı İlâhî, (154b 
H) bu zîb-i sâmi'a-1 îkâmn olan ma'ârif-i ledünniyyeyi cân kulağıyla 
Istimâ’ etmek İçin cemî'-i a’zâ vü cevânhım gûş etsen, sezâdır. 

Ney-veş esrâr-ı mahabbet n'eydügûn 'uşşâkda 
Dağlarla ser-be-ser gûş olmaymca bilmedim^

Zîrâ bu^202 hakâyık gevherleri her gûşa mengûş olmaz. Ve böyle 
nev-'arûsân hacle-gâh-ı 'ismet, her nâ-mahreme hem-âgûş olmaz. 
Çünki mukadderinde varmış. Bu ser-çeşme-i âb-ı hayât-ı câvîdânî- 
den nûş eyledin, 'afiyetler olsun. Ve^^^^ şimden sonra gönlün ve^204 
gözün envâr-ı tecelliyât-ı mahabbetle dolsun.

ji ıjH> C.A» Ij (l'> C)U* v'
âb-ı hayât oku, ^  buna suhan okuma. (146a T)

Beyit;
Âb-ı hayvandır bu kavl-i dil-gûşâ 
Söz deme sözde bulunmam bu safâ 

ûj<>Qjj taze câm gör, eski elfâz u hurûfun tenüıde J»u)vi
•̂UlLJlji 1205 rnüfâdmca elfâz u hurûf-ı kadîmeye nazar etme. Belki 

her birinin içinde dere kılman rûh-ı revân-ı me'ânîyi seyr et ki, 
li-münşi'ihi:

ıjiı«* J tl^^  Vl^ İJ yJU Jiil

1200 "(E y  aşk!) M eclis  tamamlandı, ömür sona erdi. B iz ezelden beri aynı şe

kilde seni vasfetm ekteyiz."; Jjl j » : - T

1201 bilmedim; bildim  H, T

1202 b u :-T

1203 ve: - T

1204 ve: -H

1205 "La fız lar, manaların kalıplarıdır."
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Eğer zinde-nefesân-ı ma'nâdan zuhûr etmese, böyle hayât sıfatıyla 
muttasıf olmazdı. Fl'l-vâki' kelâm-ı mu'ciz-nizâm-ı evllyâ her dem 
zinde vü payende olup nice nice mürdegân-ı hevâ vû hevesi çâşnî- 
gîr-i (155a H) hayât-ı câvîdânî etmekde zâtlarından kâ'im-makâm 
olmuşdur ve . 4JI Jjü aii 1207

loıî’ ıJUlf U ıf
j>i> :rıip-.ı buncılaym buyurmuşdur, u jL-vbizim Mevlânâmız, 

Cenâb-ı Kibriyâ'rtm esrârlannm kâşifi. Bu beyt-i şe
rif eğerçi Mesnevi-yi Şerifden olmayıp Mesnevi yi Şerîfden olan 
beyt-i âtî üzerine, 1208 sultân Veled Efendimiz yahud ku-
demâ-)n tankdan bir zât-ı 'âlî-kadr ilhak buyurup herçend Mesne
viy i Şerî/’kırâ'at olunsa bu kıt’a ile itmâm olmak âdâb-ı tarîkımız- 
dan olmuşdur. (146b T)

|Jtl *MİJ j* .  CKİ

c— bu,  ’ilm-i nücûm değildir, vl> j  c-Ju,*; jve ’ilm-i remil de 
değildir ve rü'yâ da değildir, >  ancak vahy-i ilâhî vû ilhâm-ı 
Rabbânîdir, Cenâb-ı Allâh-ı Zû'l-celâl savâba a’lemdir.
Ya’nî bu tahkikat ki lisân-ı gaybdan sâdır olmuş ve Hazret-i Pîr-i 
dest-gîr Efendimiz hazretleri böylece bujaırmuşlar^^OS Nûcûm u 

remi ve rü’yâdan olmayıp, ancak  ̂̂  ̂  ̂ tarikmdan me'-
hûz rivâyet-i sahîha-i keşfiyye ve ’ibâret-i sarîha-i yakîniyyedir j

1212 jna'nâsım bilenler bu vahyi 1213 jnjjâr etmezler. 
Ve mahzan şerîatı te’jâd ve süllâk-ı tarikatı (155b H) teşyîd için ev- 
liyâya ilhâm-ı Rabbânî zuhûrunu men' edip vâdi-i hilâfa gitmezler. 
Ê z-cümle . ı«ryi tSji. UUl  ̂̂  ̂ “̂ sımna mazhar-ı zû ’l-cenâhejm-i zâhir û 
bâtın olanlara bâb-ı vahy ü ilhâm h e m î ş e  ̂215 erbâb-ı
yakîn 'indinde ma'rûfdur.

1206 "Sözün ruhu, kalıp sözü yüceltir. îsâ'nm sûreti suskunluktan sonra onaya 

çıkar.", D îvân-ı Şeyh Gâlib, Gazeliyyât, s. 121; : Klay H , T ;  T

1207 "...Bu, AllaJı'ın d ilediğine verd iği lutuftur.", Kur'ân, 5/54.

1208 "...ilim  A llâh  indindedir (katindadır)...", Kur'ân, 46/23 ; 67/26.

1209 buyurmuşlar: buyutmuşdur T

1210 "Kalb im , Rabbimden konuşur (haber verir)."

1211 "Rabbim  bal arısına ilham etti...", Kur'ân, 16/68; y. H

1212 "...vahyettiğ in i.", Kur'ân, 53/10; U :  - T

1213 vahyi: vahy H

1214 "A lim ler, nebilerin varisleridir.", Keşfü'l-hafâ', II, 64.

1215 hemîşe: - T
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Gâlib bir iki yumağa sarmış sözünü 
Ol Yûsuf-ı pür-bahâya dikmiş gözünü 
Ümmîdi bu kim 'azizlerden ûhv 
Ma'dûd edeler taleb-gerândan özünü

Temmet 1206
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abdâl 62, 63. 68, 69. 75, 192 
Abdülbaki Gölpınarlı 6, 7, 18 
Abdülhak Hâmid 7 
Abdûlhak Molla 93 
Abdülhâlık-ı Gucduvânî 15, 

253
Abdullah Efendi 32, 33 
Abdullâh-ı Bosnavî 9 
Abdullah-1 Hirevî (Hâce) 149 
Abdullâh-ı Ma’ribî 180 
âbügü 141
abıhayat 118, 132, 216, 224 
âbı hayvan 2, 224 
Âdâb 253
Âdem 51, 59, 60. 83. 85, 104, 

105. 134 
Adem Dede (Galata Şeyhi) 93 
âdetu’llâh 124 
âhiret 177 
ahkâm-1 sitte 149 
Ahmed 36. 99. 208 
Ahmed b. Âsım-ı Antâkî 149 
Ahmed Remzi Dede 8 
âhû 67
akâid-i dînlyye 100 
akl-ı felsefî 211 
akl-ıküll31, 80. 86 
akl-ı meâd 31 
akl-ı meâş 31, 44 
alaka 88
âlem-i âhiret 127, 178 
âlem-i bâlâ 57 
âlem-i berzah 56 
âlem-i elfâz 54 
âlem-i ervah 53, 56 
âlem-i esbâb 60 
âlem-i kübrâ 108 
âkm-i lâhût 69 
âlem-i ma'nâ 54,196 
âlem-i melekût 56, 57, 123, 

187, 193 
âlem-i misâl 55 
âlem-i mücâzât 159 
âlem-i mülk 56, 187 
âlem-i suğrâ 108

âlem-i sun' 12 
âlem-i şuhûd 86 
âlem-i ulvî 108 
âlem-i vücûd-ı imkânî 84 
Alî (Murtazâ) 36, 144, 182 
Ali Alparslan 6
Ali Dede Efendi (Şeyh, Seyjdd, 

İbnü'ş-şeyh Ebûbeklr Dede 
Efendi) 12 

Ali Enver 8
Ali Nutkî Dede (Şeyh) 3, 8
Amca-zâde Hüseyin Paşa 12
Amr 78. 79
anka 180
Ankara 6
Arab 77
araz 32
ârif-i bi’l-Mesnevî 4
ârif-i bi’llâh 131
Aristotalis 61
arş 13, 71, 80, 86. 92, 107
Ashâb-ıKehf99
ashâb-ı keşf 118
Asmaî 219
âteş 60, 163
âteş-i aşk 187
atf-ı beyân 101
Attâr 19, 44. 89, 210, 218
avârif-i sübhâniyye 192
Ayâz 185, 186
ayn-ı nîstî 59. 140
aynü'l-cem' 157
Aynü'l-Füyûz 9
aşk denizi 205
aşk Kelim'i 211
aşk-ı hakîkî 203
aşk-ı Samedâniyye 202
aşk u mesti 202
aşuk oyunu 182
bâbu'llâh 116. 199
Bağdâd 71
Bahâüddîn-zâde 164 
Basriyyûn 137 
baş taşlan 219
Bâyezîd-i Bistâmî 34, 38, 135,
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162, 164 
bâ-yı muvahhide 116 
bâz-dâşt 247 
bâz-gerded 17 
bâz-geşt 156, 247 
behişt-i bekâ-bi'llâh 188 
bekâ 68. 187 
bekâ-bl'llâh 139 
bekâyâ-yı vücûd 138 
Bektâştyye 45 
Belh 177 
ben ve biz 184 
Benî İsrâ’îl 125 
benî Âdem 64 
berâat-i istihlâl 21 
Berhemen 163 
Benil-Âmüiyye 46 
bî-hodluk âlemi 140 
bizlik ve benlik 184 
Buhâri 20, 137, 138, 186 
Bukrât212 
Bulak Matbaası 5, 7 
Bû-Leheb 210 
büt-i sengîn 66 
Câllnûs 210
Câmî (Monla) 57, 85, 146
Cân u Cânân 7
Cebbâr 13. 60, 92, 102
Cebel-i Tür 46, 210
ceberût 210
cebr-i mutavassıt 113
CebraÜ 74
Cebrtyye 113
Cem 181
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cem'ü'l-cem' 31, 40. 41, 247
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cennet-i meVâ 190
cevher-i küll 59
Çevri İbrahim Çelebi 9
Ceyhun 46, 201. 216
cezâ-yı şart 117
cezbe 13
cezbetu'llâh (tarih) 1 
Cezire 36, 150 
Cezîre-i Mesnevi Şerhi 9 
Cezîre-i Mesnevi Tercümesi 9 
Cezîre-i şerife 40, 153

Cezîretû'l-Mesnevî 12 
cezr ü medd 49 
Cibril 187, 440 
Cinânî (Bursalı) 174 
cinâs-ı lafzî 95 
cinâs-ı tâm 25 
cinâs-ı tâmm-ı maklûb 58 
cû' 15
Cüneyd 37, 38 
çamur 60, 193 
çelebüik 141 
çevgân 183 
Çin 115
Dal Mehmed Paşa 9 
Davud 65, 66 
Dede 3
Deh Hezâr Mesel-i Fârsi 166 
Derviş Es'ad Gâüb (Şeyh) 11 
dîdâr-ı Hudâ 190 
dü ehli 151 
Divan (Mevlânâ) 175 
Divan (Şeyh Gâlib) 5, 6 
Divan-ı Hümajmn Kalemi 3 
Divan-ı Şems-i Tebrîzî 33. 49.

61. 71. 175 
Divan-ı Şeyh Gâlib 5. 11, 18, 

30, 41. 50, 59, 85, 91. 154.
163. 181, 187, 190, 205, 
209,211,215, 216,217, 
219, 221,225, 

dûr-şenîd 17 
duyu organları 79 
Ebû Cehü 99, 100 
Ebü Dâvûd 153 
Ebû Hanîfe 222, 223 
Ebû Tâlib el-Mekkî 192, 208 
Ebû Yezîd 21
Ebûbekir Efendi (Çelebi Sey- 

y'idlS
Ebûbekr-i Selle-bâf 146 
Ebu'l-Kâsım (Hz. Peygamber) 

99
edât-ı râbıta 16 
edille-i akliyye 80. 208 
Edime Mevlevlhanesi 9 
Eflâtun 210 
Ehâdîs-i Kudsiyye 89 
Ehâdîs-i Mesnevi 34, 35, 55, 

57, 117, 141,' 142, 162, 
182, 94,196.218
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ehadiyyetü'l-ayn 248
ehadiyyetü'l-cem’ 138, 248
ehadiyyetü’l-kesret 248
ehadiyyetü'z-zât 164
ehl-i âhiret 179
ehl-i dalâl 169
ehl-i dü 166
ehl-i dünyâ 179
ehl-i harabat 71
ehl-i ma'nâ 129
ehl-i nefs 165
ehl-i sûret 129
ehl-i tevhîd 110
ehl-i vücûd 187
ehl-i zâhir 18
ehl-i şeriat 143
ehlu'llâh 166, 179
Emine Hanım 1, 3
emmâre 79
emr-i dîn 169
emr-i dünyâ 169
emr-i hâzrr 199
emr-i kün 15
Emrü'l-Hükmi'l-Merbût 61 
ene'l-hak 50, 71, 163, 248 
erbâb-ı hadîs 118 
erbâb-ı yakîn 58 
Es'ad (Gâlib)2 
eser-i aşk (tarih) 1 
esfel-i sâfilîn 56 
Esrâr Dede 2, 3, 5, 6, 8 
Esrâr Dede Tezkiresi 8 
Esrâr-nâme 217 
esrâr-ı üâhiyye 109 
esrâr-ı ledünniyye 195 
Eyyûb 191 
ezân-ı şerîf 178 
ezvâk-ı rûhânî 199 
Eş'âriyye 84, 118 
fakîr-ila'llâh 189 
fakr 49
fânî-fi'llâh 139, 141, 146, 164 
fark 62
farz-ı ayn 100 
felek-i kamer 57 
felekler 86 
fenâ 68, 187 
fenâ-ba'de'l-fenâ 138 
fenâ-fi'l-aşk 249 
fenâ-fi'l-fenâ 137

fenâ-fi'llâh 139, 140, 164 
fenâ-fi'ş-şeyh 128, 157, 249 
fenâ-fi’ş-şuhûd 249 
fenâ-yı nefs 138 
Fergânî 137 
Ferhâd 98
Ferheng-i Avâm 45, 166 
Ferheng-i Emsâl-i Fârsî 45, 

166
Ferheng-i Eş’âr-ı Sâib 205 
Ferheng-i Lugât 97. 152 
Ferheng-i Ziyâ 45 
Feridüddîn-i Attâr 217 
Feyyâz 130 
Feyyâz-ı mutlak 85 
fi'l-i mâzî 117 
Furkân 13 
Fuzûlî 4
Fuzûlî Divam 26 
Füsûsü'l-hikem 32. 114 
Fütuhat 21. 56, 75, 208 
Fırat 201. 216. 219 
Gafûr 91
Galata Mevlevihanesi 2, 3, 12 
Gâlib 1.2. 3. 4, 5. 8, 18. 30, 

50. 154, 215, 226 
ganî-bi’llâh 146, 189 
Gani-yi Mutlak 190 
gayb 187
gayb-ı mutlak 187 
gaybü'l-gayb 249 
Gazzâlî (Ebû Hâmid. Hucetü'l- 

İslâm) 80, 85 
Geçdi Gâlib Dede cândan yâ- 

hû (tarih) 4 
gehvâre 123 
genc-i aşk 205 
gönül ehli 151 
görüş ehli 151 
gulyabânî 125 
Güldeste 31 
Gülistan 57 
Gülşen-i Aşk 5, 7 
gürisnegî 192 
Güzellik ve Aşk 7 
gıdâ-yı hayvani 199 
gıdâ-yı nihânî 199 
Habîb-i Neccâr kıssası 32 
Hâdî 119
Hâdi-i sübül (Hz. Peygamber)
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hâk 60
Hâkânî ve Hüye'si 73 
hâk-i gayb 84 
hakka'l-yakîn 40. 51<90 
halâ vü melâ 71 
hâlet-1 fenâ 188 
halîfetu'llâh (Hz. Âdem) 104 
Halîl (İbrahim) 163 
Halîmî 31 n.
halvet-der-encümen 230 
Halveti tarikat! 9 
Halvetiyye 23, 45 
Hâlık-ı semâvât û arzın 66 
Hamdi Efendi 2 
Hanbelî 222 
Hanefiyye 84 
hareket-i irâdiyye 79 
Hârût u Mârüt 125 
Hasan-ı Basrî 25 
Hasan-ı Kâşî 134 
Hâtem 180 
Hâtem-iAsamm 144 
hâtem-i Sûleymân 125 
havâss-ı hams 94 
Hayâli 4, 46 
hayât-1 câvîd 188 
Hayrâbâd 6 
Hayy u Kayyûm 175 
heyûlâ-yı küll 80 
hezâr hicdeh avalim 49 
hodluk âlemi 140 
hod-perestân 132 
hod-perestlik 165, 166 
hubb-ı dünyâ 94 
hubb'i İlâhî 220 
Huccetü'l-îslâm 81 
Hudâvendigâr (Mevlânâ) 209 
hulûl 50. 54, 154 
Hüsâmeddîn Çelebi 39 
Hüseyin Ayan 7 
Hüseyin Efendi 2 
Hüseyn-i Mansûr 37 
Hüsnü Aşk 1, 2, 4. 5. 6, 7, 71. 

125, 206. 209, 210, 217, 
222,223 

Hüsn ü Aşk’a Dair 8 
Hüsn ü Aşk’m Bugünkü Dille 

Nesre Çevirisi 8 
hûş-der-dem 15, 230

hırka-i peşmîne 59
Hızır 75. 80. 111, 118, 119.

142. 143 
ıskât-ı izâfe 58, 109 
İbâhiyye 250 
iblis 134, 153 
ibnü'l-vakt 250 
İbn Mâce 58
İbni AtâuUâh el-Üsküdâr 114 
İbrâhîm 74. 162. 163, 173 
İbrahim Kutluk 8 
İbrahim İbn-i Edhem 96, 177, 

180 
i'câz 35 
îhâm 172 
İhvân-ı safâ 157 
İhyâ 58. 89. 137, 186. 188 
İlâhî-nâme (Senâyi) 64 
İlhâmî (Sultan Selûn) 3 
İran 4
İsâ 96, 125. 133, 140, 225 
İslâm 36
İsmail-i Ankaravî (Şeyh) 32, 

204
İsmail-i Mevlevi (Şeyh) 20 
iktidâb (sanat) 21 
iktifâ (sanat) 71 
ilm-i fıkıh 100 
ilm-i hadîs 119 
lîm-i İlâhî 12 
ilm-i ledünnî 73, 154 
Üm-iyakînî 15 
ilmu'Uâh 88 
imâle 58, 188. 195 
îmân 164 
insân-ı kâmil 35 
insânü’l-ayn 86, 181 
irâde-i cüz'iyye 113 
irâdetu'llâh 88 
irfân-ı üâhî 73. 224 
irsâl-i mesel 123 
ism-i a'zam 47 
ism-i fâil 110 
isneyniyyet 251 
İsrâfîl 143
İstanbul 8, 9. 11, 13, 16, 17, 

63
İstanbul Üniversitesi Kütüp

hanesi 10 
istiare 23
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istiâre-i mekniyye 37 
istifhâm-ı inkâri 75, 144 
İşbülyye 48 
İşrâkiyye 251 
İttihâdiyye 251 
ittüıâd 54, 54, 77 
ittüıâd-ı külli 75 
İzâfet-i beyâniyye 71 
İzafet-i lâmiyye 71 
izâfet-i tekerrüme 94 
İzzet Molla (Keçecizade) 5, 7 
Ka'be 17, 63, 74, 164 
Ka’be-i cism 205 
Pîaderiyye 113 
Kâf167 
kâfiye 172 
Kahire 5, 7 
kanâat ümi 192 
Kânûn-ı hüanet 213 
Kara lütap 7 
Kasîde-i Hamriyye 70 
lîays-ı Âmiri 28,30 
kazâ vü kader 104 
Kehf100
kelb-i Ashâb-ı Kehf 99, 100 
Kelimetu'llâh 133 
Kelîm-i Hemedânî 4 
Kelîmu'llâh 143 
kerâmât 63 
kesret-i irtifa' 164 
Keşfü'l-hafâ' 20, 31, 51, 57.

78, 82, 83, 85, 88. 90, 91,
97. 105. 111, 112, 115,
117, 121, 126, 141. 144.
147. 149, 179. 188. 197.
207. 222. 235 

Kızılırmak 216 
kibr-i kibriyâyî 144 
kibr-i riyâyî 144 
kîmyâ-yı hakâyık 130 
kinaye 14. 35. 42, 52, 68, 72,

88, 94, 99. 137. 186 
Konya 3, 63 
Kösec Ahmed Dede 8 
kûçek 168,251 
kurb-ı ferâ'iz 137 
kurb-ı nevâfü 137 
Kulbüddîn-i Râzî 118 
Kutbü'l-aktâbl'l-aktâb 198 
Kûtü'l-kulûb 192. 208

kuwe-l gazabiyye 79 
kuwe-l melekiyye 81 
kuwe-l nâtıka 79 
kuwe-l şeheviyye 79. 81 
kuyûdât-ı beşeriyye 118, 201 
küfür 164
Külhân-ı Lây-hvâr 97 
Külliyât-ı Eş'âr-ı Rûhl-i Bağ- 

dâdî71 
kürsî 71
kütüb-i usûl 100 
lafza-i celâle 66, 67 
lafz-ı tenbîh ü tahzîr 120 
lâhüt 53 
lâ-mekân 59 
lâmise 95
latîfe-i İnsânlyye 85 
latîfe-i Rabbâniyye 85 
latîfe-i Sübhâniyye 138 
Lemeât 38, 54, 57. 118, 164, 

189
levh-i mahfûz 73 
levlâk210 
levvâme 79 
Leylâ 28, 29, 30. 222 
Maârif 184
maârif-i ledünniyye 68. 224 
maârif-i Samedâniyye 192 
Maârif-i Veledi 184 
mahabbetün-fi’llâh 77 
mahbûb-ı mecâzî 172 
Mâ-hazar 18, 61 
Mahmûd (Hz. Peygamber) 99 
Mahmûd-ı Gaznevî 185 
M.Kaya Bügegil 7 
makam sevgisi 138 
makâm-ı abdâl 64 
makâm-ı ahadiyyetü'l-cem' 137 
makâm-ı bekâ 139, 188 
makâm-ı cem' 137 
makâm-ı ev-ednâ 137 
makâm-ı hakka'l-yakin 164 
makâm-ı nübüvvet 140 
makâm-ı verâset 138 
makâm-ı şefâat 138 
Makber 7 
Mâlik 222 
M.Naci Okçu 6 
Mansûr28, 38, 71, 135 
ma'rife 136
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ma'rifetu'llâh 89 
masdarlyyet 166 
mâ-sivâ 164, 203, 208 
mâ-siva'llâh 205. 207 
Matbaa-yı Âmire 7 
Matbaa-yı Ebüzziyâ 7 
Mâturîdiyye 84, 113 
mebde' 88
mebde' ü me'âd 90, 125 •
meçhul 136
Mecnûn 28, 29, 222
mefûl 116
Mehmed Efendi 1
Mehmed İlmî Dede (Bağdadlı) 9
Mehmed (Şeyh Gâlib) 1
melâike-i izâm 199
Melâmîlik 1
Melâmiyye 45, 252
Melâmfyye-i Bayrâmiyye 45
melekût 57, 210
Melik 13
Menâkıbu'l-ârtfîn 146 
menâzil-i Ittihâd 137 
men-1 şartlyye-i câzime 116 
men ü mâ 140, 186 
mesâlik-i tevhîd 137 
Mesih 17, 123 
Mesîh İbni Meryem 133 
Mesnevi-dân 58 
Mesnevi-i Ma'nevî 9, 88, 97, 

120, 200 
Mesnevi-i Veledi 167 
mest-i elest 71 
mest-i şarâb-ı şuhûd 70 
Mes'ûd (Sultan) 74 
Mevlâ 30 
Mevlânâ 68, 88
Mevlânâ’dan Sonra Mevlevilik 

18
Meviânâ Dergâhı 3
Mevleviyye 45
meşşâta 179
meyjatûn 102
Mısır 11, 76, 159, 160, 202
m!m-i nâfiye 206
mi'râc-ı âlem-i melekût 199
mi'râcyi eflâk 210
Mîrzâ İbni Tîmûr 74
Mu'cemü'l-Mufassal 67
Mu’tezüe 113

Mudili 103
Muhakkık-ı Tirmizî 146 
Muhammed Mustafâ 99 
Muhsin Kalkışım 6 
muhtemilü'z-zıddeyn(sanat) 

25
Muhyiddîn (İbni Arabî) 21, 48, 

56, 60. 80, 81, 98, 118, 
131, 137, 144, 155, 171, 
208

mukalUd-i mubtıU 65, 66
mukallid-i muhakkik 65
Mukâtil 82
mûr 98
Murtazâ 18
Mûsâ 142, 202
Mustafa Reşîd Efendi 1, 3
mutmainne 79
muvahhid 204
muzâri'
müdâm şarabı 71 
müdga 88 
müessir-i hakîkî 60 
Mümq?yit 102 
Müntahabât 46, 174 
Müntakim-i hakîkî 158 
Münteim 102 
Müslim 20, 178 
mûşebbehün-bih 16 
mûşk-i hâlis 67 
Nâbî 4, 6 
Nâüî4
Nakşbendi}ye 23, 192 
nâr-ı Nemrûd 74 
Nâyî Osman Dede 12 
nazar-der-kadem 253 
Nazm-ı Dekâyık 7 
Nedûm 4
nefehât-ı ilâhiyye 119 
nefes 133
nefha-i kudsiyye 94 
Nefî 4, 209 
Nefî Divanı 209 
nefs-i behîmî 79 
nefs-i emmâre 81 
nefs-i hayvânî 55 
nefs-i küllî 80, 86 
nefs-i melekî 79, 88 
nefs-i nâtıka 55, 79, 80, 81, 

83
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nefs-i seb'î 79. 87 
nefs-i vâhld 83 
nefs-i şehvanî 87 
nehy-i hâzır 206 
nekre 136 
Nenırûd 162 
Nemrûd-mizâc 163 
Nesâî 20
Neş'et (Hoca, Süleyman) 2, 6
Neşâtî (Mevlevi, Şeyh) 4, 75
Neyyir Dede 5
nlgâh-dâşt 253
Nü 76, 160, 219
nîstî 185, 187
Niyâzî (Mısrî) 35
nûn-ı mutlak 199
nün-ı nâfiye 188
Nür 91
nûr-ı evvel 86, 87 
nûr-ı mahz 196 
nûr-ı îîahmân 200 
Nûrî Efendi (Vakanüvls) 1 
nûru'llâh 80, 81, 82 
nutfe 88
Nüshatü’s-Sâfiyye fî-Terceme- 

ti's-Sâfiyye 8 
okânûs (okyanus) 49 
on bir esas 253 
Orhan Okay 7 
Orhan Pamuk 7 
Ömer İbni'l-Fâriz 70, 93 
Pertev Efendi (Vakanüvis) 5 
Pîr-i Bistâm 44, 217 
puta tapan 165 
Rabb-i Kerîm 107 
Rabbü'l-erbâb 109 
Rahîm 91
Rahman 52, 92, 94, 102. 103, 107
rahmet-i ilâhiyye 110
Refî-i Âmidî 7
Reşehât 15, 17, 23, 74, 156
Reşîd Efendi 2, 6
nzâ'ullâh 167
rind 163
Risâle-i Rûhiyye (Gazzâlî) 80,

85
riyazet 192 
Rub'-ı Âmiriyye 204 
ruh kuşu 125 
rûh-ı hayvani 82

rûh-ı emri 82 
rûh-ı evliya 82 
rûh-ı fikrî 79
rûh-ı hayvanı 79, 80, 81, 83, 

85, 86, 200 
rûh-ı İnsanî 79, 81, 82. 83, 
84, 85
rûh-ı izâfî 79, 80, 81, 83. 85.

196
rûh-ı kudsî 79 
rûh-ı Mustafavî 165 
rûh-ı nefsânî 79 
rûh-ı sultanî 196, 200 
rûh-ı tabu 79 
rûh-ı ulvî 55 
Rûhu’llâh 133, 147 
Rûm 77
Rum Kayseri 203 
Rusûhî İsmail Ankaravî Dede 

6
Rûşenî 20 
rûz-ı kıyamet 95 
sabrün-ani’llâh 170, 171 
sabrün-fi'llâh 170 
Sadrûddîn-i Konevî 118, 119 
Sa'düddîn-i Fergânî 137 
Safahât 36 
Sâfiyye (risale) 56 
sahbâ-yı beka 209 
Sâhib b. Abbâd 53 
Sahîh-i Buhârî Muhtasarı 

44, 101. 118 
Sahrâ-5aTîh 125 
Sâib 205
Sâib-i Mevlevî (Monla) 147 
Sâib-i Tebrizî 4 
saîd 35
Sâkıb Dede Efendi 138 
samt 15
San Abdullah Efendi 204
sarsâr-ı fenâ 173
Sebk-i Hindî 4
Sebk-i Isfahanı 4
Seçilmiş Mısra ve Beyitler 93
sefer-der-vatan 17, 254
Sefine 138
seher 15
semâ' 15, 63
Semâ-hâne-i Edeb 8
Semerkand 74
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Senâî (Hakîr.ı) 64. 97 
Sencer 172
seyf-i sârim-i tevhîd 130 
sejT-i mahbûsî 137 
seyr-i muhibbi 137 
seyr-i nefsi 137 
seyrün-fi'llâh 87, 188 
seyrün-ila'llâh 87 
seyrün-mina'Uâh 87 
seyr ü sülük 89 
Seyyid Şerîf-i Cürcânî 118, 

164
sıfât-ı ilâhiyye 207 
sırr-ıme'âd 136 
Sırr-ıNey 142, 149, 153, 154, 

175, 194 
suT-ı tevhîd 168 
sim fâş etmek 48 
Sidre 17, 187 
simurğ 38
Sinânüddin Yûsuf (Yenice- 

vardarb) 9 
Sîne-çâk 9, 13. 48, 93 
Sohbetü's-Sâfiyye 8 
sonsuzluk memleketi 187 
su ve çamur 141 
Sübhân 26 
Südiûce 11 
Süleyman 98, 181 
Süleymaniye Kütüphanesi 10 
Sultan Veled 6. 225 
Sultânü'l-ulemâ 118, 144 
sülük 13. 14 
Süreyya 177 
Sürürî 4 
Sütlüce 3. 9 
Şâfiiyye 84 
Şâfü 222, 223 
Şam Mevlevihanesi 9 
Şems-i Tebriz 50. 146. 215 
Şemsü'l-aşk 50 
Şerh-i Cezire-i Mesnevi 9, 11, 
Şerh-i Ceziretü’l-Mesnevi 9 
Şerh-i Fıkhu'l-ekber 164 
Şerh-i Leme'ât 85 
Şerh-i Mevâkıf 164 
Şerh-i Tâiyye 137 
Şerif Ahmed Dede (Aşçıbaşı) 3 
Şerif Efendi (Defterdar) 6 
Şevket-i Buhârî 4, 128

Şevket-i Rüm 4 
Şeyh Aktâ' hikâyesi 74 
Şeyh Gâlib 1. 2. 3, 5. 6, 7. 8 
Şeyh Gâlib Divanı 6 
Şeyh Gâlib Divanından Seç

meler 6 
Şeyh Gâlib, Hayatı, Edebî Kişi

liği, Eserleri, Şiirlerinin 
Umumî TahlÜi ve Divanı- 
nm Tenkitli Metni 6

Şeyh Gâlib ve es-Sohbetü's- 
Sâfiyye 8 

Şiblî 170, 171 
Şît 134 
şebnem 218 
şeriat 98. 100, 214 
şer*-i şerif 195 
şeyh-ifâni 145 
şqrh-i fânî-fi'Uâh 38 
şeyh-i İrâde 145 
şeyh-i kâmil 68, 123 
şejrh-i sohbet 145 
şikem-imâder 123, 125 
şire-i engür 71 
ta’dîl-1 erkân 65 
Tâhlrü'l-Mevlevî 7 
takdis 37 
taklıl-i taam 194 
Tâlib-i Âmuli 4
ta’lîku'l-muhâl bi'l-muhâl (sa

nat) 115 
ta'lim-i İlâhî 109 
Tarîk-ı Gülşenî 212 
tâ-yı ta'lîl 47 
tayy-ı mekân 63 
tecelliyât-ı Sübhâniyye 202 
tecerrüd 255 
tecrîd 255 
te'kîd 170 
telmih 20 
tenâsuh 87, 255 
ten-perestân 205 
tercümânü'l-gayb 12 
terk-i büd ü nebûd 206 
terk-i izâfe 58 
terk-i şeb' 194 
terk ü tecrîd 168 
terşîh (sanat) 16
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teşbih 16, 162 
tetâbu'-ı izâfât 29, 71, 148 
tevekkül 188 
tevhîd 164, 204 
Tevrat 81
Tevvâbu'r-Rahîm 107 
Tezkire-1 Şuarâ-ja Mevleviyye 

8
tîn 60, 69, 193 
top 183
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp- 
' hanesi 10 

Tuhfe-i Şahidi 2 
Tuhfetü'l-Behiyye fî-Tarîkati'l- 

Mevleviyye 8 
Tür 51. 211 
Turan 77 
Turan Oflazoğlu 7 
Tûr-ı akl 50 
Tür-ı cism 201 
tûr-ı kalbi 137, 138 
tûr-ı rûhi 137 
tûr-ı sânî 138 
tûr-ı sırri 137
Türk Dili ve Edebiyatı Pergisi 

8
Türkiye 7
Ubeydullâhu'l-Ahrâr 74 
ukbâ mülkü 179 
unsur 60 
usturlâb 36 
Uşşâkî 212 
uzlet 15, 255 
ümmid ü recâ 33 
Üsküdar Mevlevihanesi 8 
üslûb-ı hakim 32 
üsve-i hasene 35 
üzüm 70, 71 
vahdet-i umûmî 62 
Vâhibü'l-âmâl 70 
Vâhid Efendi (Dilâver Ağaza- 

de) 1
vâhid-i hakîkî 204 
Vasfi Mahir Kocatürk 8 
vasi 58

vech-işebeh 14, 94 
Vedûd (Allah) 224 
veli-yi kâmil 67 
verâ lisanı 167 
vukûf-ıadedî 256 
vukûf-ı kalbî 256 
vukûf-ı zamânî 256 
vuslat 187
vücûd-ı vehmi 139, 140, 187
Wien-National Bibliothek 10
yâ Kuddûs 49
yâ-i hikâye-i hitâbî 104
yâ-i hikâyet 14
yâ-i hitâb 14
yâ-i nisbiyye 14
yâ-i vahdet 14
yâ-yı masdariyye 14, 207
yâd-dâşt 17. 256
yâd-kerd 256
Yahya 123, 125
yakinehli90, 193
yakînyolu 193
Yehûd 81
Yemen 94
Yenikapı 12
Yenikapı Dergâhı 3
Yenikapı Mevlevihanesi 1
Yezîd 135
yokluk 187
Yûsuf 11, 185, 202, 203, 218, 

226
Yûsuf-ı Sîne-çâk 3, 11. 36 
zamîr-i imâd 137 
zamir-i mefûl 87. 100 
zamîr-i munfasıl 116. 184 
Zekeriyya 74 
Zeyd 78. 79 
zikr-i Sübhân 200 
zikru'llâh 66, 67, 179 
zinde-i ebedî 102 
zîr-i erre 74 
Zü'l-celâl 60 
zübde-i âlem 91 
zünnâr163 
Zünnûn-ı Mısri 160



A
ab d â l: (bedl veya bedîl’in çoğ.) dünya ile ilgisini kesip Allâh'a 

bağlanmış olan derviş, 
abîd : (abd’in çoğ.) kullar, köleler, 
ağdıım ak: kaldırmak, yükseltmek, 
alâ-klle't-takdîreyıı; her iki takdirde, 
finifen ; yukanda.
a’rftk : (ırk'm çoğ.) kökler, damarlar.
arzın : (arz'm çoğ.) arzlar (tabakalar itibariyle).
atik : eski, köhne.

B
bast ; bk. kabz u bast.
bâti'ü'l-hareke: hareketi, davranışı ağır.
bfiz-dâşt : bk. bâz-geşt.
bâz-geşt (veya bâz-dâşt) : Sözlük anlamı avdet, yani dönüş 

tür. tas. Sâlikin, diliyle kelime-itayyibeyi söylemesi, da
ha sonra gönül diliyle "İlâhî, ente ma'büdî ve nzâke 
matlübî: Ey benim Hudâvendim, benim maksûdum sen 
sin ve senin nzandır" diye zikretmesidir, 

beng : uyuşturucu tohumu, esrar, 
bevn : hisse, nasip, pay. 
bi-eyyi-hfil : herhalde, mutlaka, elbette, 
bi-hasebi tilkel-mertebe: o mertebeye göre, 
bî-müdfinî : eşsiz, benzersiz, 
bi't-teb': birinin arkası sıra giderek, tabi olarak, 
buhl : cimrilik, 
bükm : dilsiz.

C
cedâ': bağış.
cem'ü'l-cem' ; tas. Âşıkın sadece İlâhî sevgilinin dışında hiçbir şeyi 

görmemesi: bekâ-bi'llâh makamı.

ŞÖZLÜK
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cenân : kalb, )öirek, gönül, 
cerz ; bir kuş.
cevlakî : Halk tarafından ayıplanmak için kaba elbiseler gi

yen; saçını, sakalım, bıyığını ve bazan da kaşlannı us
tura ile traş eden kalender, 

cûlâh : dokuyucu, 
ctub : yara, 
cüzü* : sabırsızlık.

ç
çekinmek : arzu etmek, istemek.

D
dâ’-i udfil: çaresiz dert, 
dânek : tanecik, küçük tane, 
değilmek : bildirmek, eriştirmek, 
delv : su kovası, 
denk ; hayran, ahmak, sersem, 
derfiy : çan, çıngırak.
de3ryâr : bir kimse, bir fert; manastır sahibi, 
dür bfiş ; büyüklerin önünde giden çavuşlann ellerinde tuttuklan 

ucu eğri değnek, sözlük anlanu; açıl, uzak dur. 
dürüşmek ; çalışmak, gayret etmek.

E
e c lf i f : (cilf in çoğ.) ayak takımları, rezil kimseler, 
ehadiyyetü'l-'ayn : kendinden geçerek ilâhî sevgiliden başka 

smı görmemek.
ehadiyyetü'l-cem': çokluğu birlikte toplayan; Allah'ın, tek ol

duğu halde, 99 ismi kendinde toplaması, 
ehadiyyetü 'l-kesret: kendisinde nisbî çokluk düşünülen tek. 
efisak : çok fısk sahibi.
enel-hakk : Mansûr-ı Hallâc’m, "ben hakkım" manasına ge

len meşhur sözü. Tasavvuf erbabı, bu sözün, aslında, 
"kendi gölge varhğınm, gerçek varlık içinde yok olduğu" 
anlamına geldiğini ileri sürer, 

engebîn ; bal.
entak : daha iyi söz söyleyen, 
erdâ' : helâk etmek, yok etmek, 
eş'em: daha uğursuz, en uğursuz.
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ez'âf-ı m ıızâ'afa: kat kat, pek çok.
F

farak : baştaki saçı Üdye ayıran çizgi, yiv. 
üasd : kan alma, hacâmet.
fatk u r e tk : iyi idare etme, (fatk: kırma, yarma, ayırma, çat

latma: retk: yırtığı ve 3̂ nğı yapıştırıp tamir etme) 
fe-blhâ ve ni'me: ne güzel, ne a'lâ, evet, 
felâhân ; sapan, 
fenâ fi'l-'aşk: aşkta yok olmak.
fenâ fi'ş-şeyh; müridin, şeyhin yalnız sözlerini değil, bütün 

hareketlerini benimsemesi ve kendine örnek alması, 
fenâ fi'ş-şuhûd : aşk ve vecdin etkisiyle Allah’tan başka ger

çek varlık düşünmemek; her şeyi Allah’ın eseri olarak 
görmek, 

ferîhu l-bâl; gönlü rahat, 
fesih : açık, geniş, 
flrfiş; döşek.
fûlâd : (pûlâd’m arapçası) çelik.

G
ga d â t: sabahm erken zamanı, 
gaıâm : aşk.
gas^â : kusma: içi bulanma, bulantı. 
gBŞ  ̂ : kendinden geçme, bayılma.
gavâm ız : (gâmız, gâmıza'mn çoğ.) anlaşılmaz şeyler; karışık 

ve kapalı sözler; sırlar, gizli tutulan şeyler, 
gavfini ; (ganiye'nin çoğ.) süse ihtiyacı olmayan güzel kadın; na

muslu ve evli kadın, 
g a vâ y e t: azgınlık, kötü yola sapma, 
gaybü'l-gayb : görünmez âlem, 
gayre-mürtfibîn : şüphe edilmQren. 
gırbâl : kalbur, iri delikli elek, 
gışş : kanşıklık, hile, 
giîe : şikâyet.
gül-gûne : allık; gül yüzlü, 
gûsâle ; dana, buzağı.
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H
hanîn : şevk, arzu; şiddetli arzudan doğan inilti.
hacb : örtünmek.
habâle : tuzak, bağ, kayıt.
hallâf; sözünde durmayan.
halvet der-encümen : Tasavvuf ıstılahı olarak, sâlikin, halk 

içinde Hak Teâlâ ile yalnız kalması; yani zahirde halk 
ile, bâtında ise Hak Teâlâ ile olmasıdır, 

hanîn : arzu, istek, 
haıbe : kısa mızrak, süngü.
har-bende ; eşek ve katır gibi yük hayvanlarına bakan, sQds.
haık : yakma.
hâr u hus : çör çöp.
helâhil : (hülhül’ün çoğ.) çaresi olmayan öldürücü zehir;

mevhum efsanevî bir canlı, 
heyza : şiddetli kusma; kolera, 
hezâr hicdeh ; on sekiz bin. 
h ıbâ l ; (habl'in çoğ.) ipler, halatlar,
hîta : korumak, koruması altına almak; çevrelenmiş, korun

muş geniş zemin, 
hulles : (hâlis’in çoğ.) hilesiz, katkısız.
hulûl : bir şejTin diğer bir şeye girmesi, onun şekline bürünmesi, 
hûr : yiyecek.
hûş der-dem : tasa. Her alınan-verilen nefeste uyanık olmak, 

gafil olmamaktır, 
hüzâl : zayıflık, bitkinlik.

I
ıstıbâr: sebat etme, sabretme, katlanma, 
istilâm ; koparmak, kesmek; ekine soğuk vurmak; Hakk'ın te

cellisinin kulun kalbine inmesi, 
izâb ; lezzetli, tath.

I
İbâhiyye : Mezdek tarafından kurulan veher şeyi mübah sa

yan bir mezhep, 
ibnü'l-vakt ; zamanın oğlu, zamana göre hareket eden ve sa

dece hali yaşayan, 
ifk : bir suçu birine jKikleme, bühtan.
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ih t lm â ; perhiz, 
ikân : sağlam bilme.
Utlyâm: yara kapanma, onulma.
İmhâz : doğrulukla yapma.
imtUfi: kan toplanma, kan durma: dolgunluk,
inbisât ve inkıbfiz: ferahlık ve sıkmtı hali.
Intimâ : birine mensub olmâ\lntlsab. 
irâdî ; iradeye mensup, ihtiyarî, 
lıgünnek ; ulaştınnak, eriştirmek, 
isnejmiyye : ikiHk, ikiden ibaret olma.
Istlhbâb ; müstehap görme, bir şeyi iyi, güzel sayma, 
istUıcân ; çirkin bulma, ayıplama.
Istiksfir; çok görme, çok görülme; çoğaltma.
İşrâkiyye : aydmlatmak, aydınlanmak, tas.: sevgi yoluyla bil

gi edinerek aydmlanmak.
İttihâdiyye : yaratanm, yaratılanlarla birleştiklerini iddia 

eden batıl düşünce.
K

kabz u bast : kapamp açılma, darabp genişleme.
kâh il: gevşek, tembel, güçsüz.
kaht u galâ : kıtlık ve pahalılık.
kasm : kırmak, ayırmak, ikiye bölmek.
keçkûl; fukara çanağı.
k d ü : âciz, gözleri iyi görmeyen.
kixm-l kâzûıftt: bok böceği.
koz ; ceviz.
köçek : köçek, genç mürid. 
kurûr : bir şeyin tekran. 
küleng : turna kuşu.
kümmelîn : (kâmil'in çoğulu olan kümmel'in çoğ.) kâmiller.

L
luhûf : (Uhâfm çoğ.) örtüler, sargılar.

M
magâk ; çukur, 
mâ-nahnü-fîh : konumuz, 
mansûsım-'aleyh : hakkında ayet bulunan, 
matiyye-i nefis; binek atım andıran nefis.
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matmûre : mahzen gibi toprak altında öteberi saklanan yer. 
mâ'ü'l-verd: gülsuyu, 
mefkûd : kayıp, yok, olmayan.
mehâmm : (mühimm'in çoğ.) önemliler, düşündürücü şeyler, 

lüzumlu şeyler,
Melâmiyye : Nişabur'da Hamdünü'l-Kassâr tarafından kuru

lan; ihlâsa, sıdka, sohbete önem verip, kötülükleri açığa 
vuran ve iyilikleri gizleyen bir tarikat, 

menâs : sığınacak yer. 
menT: dayanıklı, 
m erâret; acılık, 
merz : boza, bir cins şarap, 
mesfills : (misles'in çoğ.) üç telli sazlar, 
mesânî : udun ikinci teli, 
mesâvî : (sü’un çoğ.) kötülükler, 
m esed : sağlam ip. 
m e ^ : benzer.
mesûbât : iyiliklere karşı Allâh tarafından verilen mükâfatlar, 
mezâlık : (mezlaka'mn çoğ.) ayak koyacak yerler, kaygan yer

ler.
mıkrâz : makas, 
mu'fikab : cezalandırılmış.
mufinaka : kucaklaşma: birinin boynuna sarılma.
mu'âta : vermek, hediyeleşmek.
muhik ; haklı, doğru.
mukayyl'; kusturucu ilâç.
muıg-ı !sâ : yarasa.
mûsıl, mûsila: ulaştıran, vardıran.
m utlakul-'inân: yulan salıverilmiş, başıboş.
mübtegâ : arzu edilen, istenen.
müfâd : mana, kavram, mefhum.
mülâvaza : eşitlik, ortaklık.
mümidd : yardım eden; uzatan.
münfifî : zıt, aykın.
münessed : kapatılmış, bağlanmış.
müressem : resm olunmuş, resmi yapılmış, çizümiş; çiçeklerle 

süslenmiş.
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mürre ; acı.
mürtâbîn ; şüphe edilen.
müstashıbe : yanına alan; beraberinde bulunduran.
müstemliTe: sürekli, devamlı.
müşrif-i helfik: yok olmaya yüz tutmuş.
mütefiattın : bir şeyin çabuk farkma varan.
mütefettit: kırılmış, parça parça.
müteşetüt: dağılmış.
müvellefa: kaybolmuş.

N
nağz : güzel, İyi, hoş. 
nâ-kes : alçak, mayası bozuk, 
nfiv-dfin ; oluk.
nazar der-kadem : tas. Sâlikin, ayak ucuna bakarak yürümesi, fu- 

zûlî bakışlardan sakmmasıdjr. 
ndbıt: ot; yerden çıkma, bitme, 
nedmfin : nâdim, pişman, 
nekfil: azap, ceza, rüsvaylıkla tanınmak, 
nlgâh'dâşt : tas. Sâlikin, kalbini, düşüncelerden koruması

dır.
nuhûset : uğursuzluk.
nutaf: (nutfe'nin çoğ.) menller, dölsulan.

O
on b ir  esas : Nakşı tarikatı üstadı Abdülhâlık-ı Gucduvânl’- 

nin, tarikat için koyduğu şu esaslardır: Hûş der-dem, 
nazar ber-kadem, sefer der-vatan, halvet der-encümen, 
yâd-kerd, bâz-geşt, nigâh-dâşt, yâd-dâşt, vuküf-ı zamâ- 
nî, vuküf-ı adedî ve vukûf-ı kalbi. (Bu lügatçede kısa ta
nımları verilmiş olan mezkûr tabirler hakkında geniş 
bügi için bk. Âdâb, s. 251-261.)

P
pâ-best: ayağı bağlı.
pelâs : abâ, çul; eski kilim, keçe.

R
râblh ; kârlı, kazançlı, 
lakıyyet: kulluk.
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refâka : arkadaşlık.
revü ü reyhân : rahat ile nzık; hafif esen rüzgârın verdiği tat- 

hlık, canhiık.
nı'ûnet : bönlük, sünepelik; insana ağır gelecek hallerde bu

lunma.
S

sa'b : güç.
sa'dfiu : peşpeşe yaprakları ve uç tarafı diken olan bir bitki;

develerin yediği bitki, 
sahre ; kaya.
sa'k ; bayılma, kendinden geçme, 
salsâl: ses. 
samem : sağırlık, 
sfizec : sâde.
sedd-i ramak : ölmeyecek kadar ş^rle geçinme, 
sefer der-vatan : tas. Sâlikin her adımda aslına, hakka yürü

mesi: tabîat-ı beşeriyyeden sefer etmesi, yani sıfât-ı be- 
şeriyyeden sıfât-ı melekîye ve sıfât-ı zemîmeden sıfât-ı 
hamîdeye intikal etmesidir, 

sefk-i dimâ*: kan dökme, 
sefsâf: boş ve manasız söz. 
sebat : hoşnutsuzluk; kerâhet; öfkelenmek, 
seher : gece uyanık olmak, 
selle-bâf: seleci, sepetçi, 
seng-i felâhan : sapantaşı. 
seyb : saç sakal ağarması, ihtiyarlık, 
sıkâle : cilâlanmışlık. 
summ : sağır.
süllâk : (sâlik'in çoğ.) sâlikler, tarikata girenler.

ş
şâbb ; genç.
şâbb-ı emred : sakalı ve bıyığı henüz terlemeye başladığı hal

de yüzünde tüy olmayan genç, 
şeb', şib : doymak, 
şehkâ : hıçkırık, keskin çığlık, 
şettâ : çeşitli, farklı, 
şeybet: saç-sakal ağarması.



255

şinâh : suda jrüzme. 
şûr: kavga.

T

ta h v îf ; korkutma, korkuya düşürme, 
tfirâc : çapul, yağma.
târî : (bir kişi veya şeyde) ansızm çıkan, birdenbire görünen.
ta'rik: terletme, terletilıriie.
tartib : ıslatma, rutubetlendirme. ıslatılma.
tavfle: hayvan katan; ahır, tavla.
teceiTüd : tas. müridin, kendi halinden utanarak, mürşidin 

huzuruna çıkmamak duygusudur, 
tecrîd : tas. mürşidin, müridi daha iyi yetiştirmek için, ken

dinden uzak tutması, ona görünmemesidir, 
tebekkümen : alay ederek.
tenâsub : öldükten sonra ruhun, bir bedenden diğer bir be

dene: bir insandan bir hayvan veya bitkiye; yahut bir 
hayvandan bir insana geçtiğini inanan batıl düşünce, 

tenûr : tandır.
terdckün ; rükünleşme, erkândan olma, manen kuvvetlenme, 
tesvîl: kötü bir şeyi güzel göstererek aldatma.
teşyîd : yükseltme, yükseltilme; sağlamlaştırma, sagam laştı- 

rılma.
tondan tona ^nnek : şekilden şekile girmek, 
tuhr ; temizlik.

U
ııbûde ; kulluk.
ûlü'n-nühâ : akıl sahipleri, akıllı kişiler. 
iMiçr : kör.
urûk : (ırk'ın çoğ.) ırklar, kökler, damarlar, 
uzlet : tas. Mürşidin müridden, müridin mürşidden zahiren 

uzak kalması halidir.
Ü

übbehet : büyüklük, ululuk, 
ünndı : çözmek.

V
vakâyıh ; (vakîh'ın çoğ.) edepsizler, 
vakîh : edepsiz, hayasız.
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vehhâc ; çok panltılı, çok alevli, 
vehle : dakika, an; ürkme, irküme.
▼eseh : elbisesi kirli, vücudu kirli, 
vidâd : sevme, sevgi.
vukûf-ı adedî : tas. Zikirde, adede riayet etmektir, 
vukûf-ı k a lb ı: tas. Sâlikin, kalben Allah'tan haberdar olması; 

yani kalbini, Allah zikri, fikri veemri ile meşgul etmesi
dir.

vukûf-ı zamânî : tas. Sâlikin, her an halinden haberdar ol
ması ve zamanı değerlendirmesidir.

Y
yâd-dâşt : tas. Sâlikin, her an AUâh ile olmasıdır, 
yâd-kerd : tas. Sâlikin, tevhidi, kalben ve lisanen birleştirerek 

zikretmesidir, 
yâ lübâ l  : azalann mütenasip oluşu, 
jrübûset : kuruluk.

Z
zâg : kükürt; beyaz, yeşil ve mavi renkli ve billur gibi madeni 

bir cisim, 
zahr : arka.
zeferât : (zefre’nin çoğ.) soluk almalar, 
zeğan ; çaylak.
zertâd-hâne : cephane, silâh fabrikası, 
zıll-ı zain: koyu gölge, 
zükâm : nezle.
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