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ÖNSÖZ 

Kuruluşunun ilk dönemlerden itibaren Osmanlı’da, devletin siyâsî, kültürel ve sosyal 

yapılanmasındaki en önemli disiplin tasavvuftur. Mizâcını şekillendiren temel unsur tasavvuf 

olduğu için İslam, Osmanlı toplumunda âdetâ tasavvuf sûretinde görünür. Özelde Vahdet-i 

Vücud genelde tasavvufî düşünce ile meczolmuş örnek bir medeniyeti dünyâ tarihine armağan 

eden bu iman ve gönül cemiyeti, her kesimden insana ayrı ayrı ulaşan, tasavvufun 

teşkilatlanmış hali olarak tanımlanabilecek tarîkatler  içinde yetişmiş, hepsi birer tasavvufî 

neşvenin  haddehânesinden geçerek farklı farklı rolleri benimsemişlerdir.  

Tarikatler arası geçişkenlik ve irtibat tasavvuf târihi boyunca hep canlı tutulmuş, her 

biri ayrı bir tecelliyi aksettiren turuk-ı muhtelifenin müntesibleri bir vücûdun uzuvları gibi 

tamamlayıcı niteliklere sahip olmuşlardır. XIX. yüzyılda mesnevîhanlarla irtifâ  gösteren bu 

münâsebetler, Nakşî gelenekle Mesnevî’yi “bir”leştirmiş ve azîmet yolunu takip eden bir 

mânânın, Mesnevî irfânı ile yorumlanmasına sebep olmuştur.  

 Arap Edebiyatı hâricindeki İslâmî gelenekte Kur’ân-ı Kerim ve hadîs-i şeriflerden 

sonra en fazla ilgi gören eser olarak Mesnevî,  tasavvufî eserlerin temel taşlarından biri olarak 

nitelendirilmiş, Molla Abdurrahman Câmî’nin Hazret-i Mevlânâ ve Mesnevî’sini “Peygamber 

değildir ama kitâbı vardır” şeklinde nitelemesi, sabah akşam Mesnevî okuyan kişinin 

cehennemden azâd olmasını temenni etmesi ve kendisinin Mesnevî’nin tamamını ezberlemiş 

olması onun tasavvufî anlayışın zirvesindeki yerine işâret etmekle birlikte, Nakşî gelenekteki 

ehemmiyetini de belirginleştirmiştir.   

 Mesnevî’ye getirdiği yorumlarla ve bütün bir hayatı boyunca klasik usulde pek 

rastlanmayan biçimde tek bir mevzûya, yani Mesnevî şerhine teksîf olmuş olmasıyla irfânî 

birikimde önemli bir mevkinin sahibi olan Murad Nakşbendî, üzerinde müstakil bir 

çalışmanın var olmadığı  bir şahsiyettir.  

Biz de buradan hareketle Murad Nakşbendî  ve Mesnevî şerhini tanıtacak bir çalışma 

yapmayı uygun gördük. Mesnevî şerhleri sahasında en küçük bir eser kaleme almak isteyen 

her şârihin ilk on sekiz beyit veya ilk binbir beyit arasında bir çalışma yapmış olmasından 

yola çıkılarak Mevlevîlikte binbir gün çile çıkaran cânın, derviş veya dede olması sebebiyle 

husûsî bir önemi olduğuna da atıfta bulunmak suretiyle, bu çalışmanın sınırlarını belirledik. 

Zirâ eserin tamamını incelemek bir yüksek lisans çalışmasının hududunu aşacaktı. 

Çalışmamız giriş bölümü ile birlikte iki  bölüm, sonuç, indeks ve fotoğraflardan oluşan bir 

ekten ibârettir. Giriş bölümünde Murad Nakşbendî’nin yaşadığı dönemdeki siyâsî durum ve 

Mevlevîlik, dönemin pâdişahlarına göre çok kısa biçimde hülâsa edildi. Mesnevî şârihi ve 



 5

mesnevihan olan Murad Nakşbendî üzerinden Mesnevî okuma geleneğinin tarihsel  sürecine 

temas edilen bu bölümde XVIII. yüzyılda başlayan Nakşî gelenekteki Mesnevî okuma ve 

Mesnevî muhibliği Mehmet Emin Kerkükî’nin halife ve müridlerinin biyografilerinden takip 

edildi. Çalışmanın bir Mesnevî şerhi olması dolayısıyla şerh geleneği ve Mesnevî şerhlerine 

değinilerekbu konuda müstakil çalışmalar bulunması sebebiyle konuya özlüce temas etmekle 

yetinildi. Birinci bölümde, Murad Nakşbendî’nin hayatı, kendi eserleri ve biyografik 

kaynaklar ekseninde işlenerek, ilmî ve tasavvufî şahsiyeti, bütün eserlerine küllî bir bakışla 

ele alınmaya çalışıldı. İlmî şahsiyeti değerlendirilirken hâfız-ı kütübü olduğu Murad Molla 

Kütüphânesi’nin mimâri ve ictimâî özelliklerinden bahsedilip, yanına kurduğu Dârü’l-

Mesnevî’de verdiği dersler ve yetiştirdiği öğrencilerden örnekler verildi.  İkinci bölümde 

incelediğimiz Hülâsatü’ş-şürûh isimli eseri hakkında tanımlamaya gidilerek, eserin dil ve 

üslub bakımından konumu belirtildi. Murad Nakşbendî’nin şerhinden ilk binbir beytin 

günümüz Türkçe’sine aktarılmış hâli ile birlikte bu kısımda geçen tasavvufî kavramlar  ve 

kullanılan bâzı semboller  tahlil edildi. Mesnevî metninde geçen Farsça kelimelerin 

okunuşunda Mehmet Kanar’ın Farsça Sözlüğü tedkik edilmiş olup, günümüz Türkçesi’ne 

aktarmada kriter de bu okunuşlar oldu. Cümle aralarında geçen “radıyallahu anh” gibi ibâreler 

için kısaltma yoluna gidilmeyip, farklı varyantlarının güzelliğinin örtülmemesi için aynen 

yazıldı. Günümüz Türkçesine aktarma esnâsında kulağa fazlasıyla garib gelen kelimelerin 

anlamı, dipnot düşülerek verildi. Ekler bölümünde Murâd Molla Kütüphânesi’nin ve Dârü’l-

Mesnevî’sinin fotoğraflarına yer verilerek, çeşitli kaynaklardan bunlara dâir belgeler takdim 

edildi. Son olarak da Hülâsatü’ş-şürûh isimli eserden birkaç nüsha örneği verildi. 

 Bütün bu çalışmalarım esnâsında her türlü destek ve yardımı benden esirgemeyen 

kıymetli danışmanım Doç. Dr. Hülya Küçük hocam’a, derslerinden istifade ettiğim kıymetli 

hocam, Prof. Dr. Dilaver Gürer’e, çalışmamla birlikte geçirdiğim her türlü menzil ve hâli 

hikmet ehline mahsus bir sükûtla olağan karşılayan kıymetli hocam Dr.Semih Ceyhan’a, 

İSAM bünyesinde verdiği seminerlerde tez yazmanın ilkelerini titizlikle açıklayan, kendisi 

olmadan bu çalışmanın yürüyemeyeceği kıymetli hocam Dr. Eyüp Said Kaya’ya,tezin 

ilerleyişi ile yakından ilgilenen değerli hocam Adnan Arslan’a, Farsça konusundaki teknik 

desteği için kıymetli İbrahim Kunt Hocam’a, İSAM Kütüphânesi’nin hatırnaz ve ikram-perver 

değerli personeline, en kalbî duygularımla teşekkür eder, mukâbelesinden âciz olduğum bu 

emeklerin Hak katından karşılık bulmasını niyaz ederek minnetlerimi  arz ederim. 

          Zekiye Güntan 

          Konya - 2009 
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   KISALTMALAR1 

a.g.e   : Adı geçen eser 
a.g.m   : Adı geçen makale 
a.g.t   : Adı geçen tez 
a.m.   : Aynı müellif 
a.s   : Aleyhisselâm 
b.   : İbn, bin 
bs.   : Basım 
CBÜSBE  : Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
DİA   : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
EBTK   : Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu 
haz.   : Hazırlayan 
İA   : Millî Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi 
İFAV   : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları 
İ.Ş.D.   : Başbakanlık Devlet Arşivleri, İrade Şûrâ-yı Devlet   
İÜ   : İstanbul Üniversitesi 
İÜFBK  : İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi Farsça Basma Eserler Kataloğu 
İÜTBK  : İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi Türkçe Basma Eserler Kataloğu 
İKTC   : İstanbul Üniversitesi Tarih Coğrafya Yazmaları Kataloğu 
Krş.   : Karşılaştırınız 
Ktp.   : Kütüphânesi 
k.s   : Kuddise sirruhu’s-sâmî (Allah sırrını mukaddes kılsın) 
M.A-M.M  : M.Arif-M.Murâd 
MÜSBE  : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
no.   : Numara 
nşr.   : Neşreden 
r.a   : Radıyallahu anh/ Radıyallahu anhâ 
v.   : Vefatı 
s.   : Sayfa 
ss.   : Sayfalar arası 
sy.   : Sayı 
sdl.   : Sadeleştiren 
şrh.    : Şerh eden 
s.a.v   : Sallallahü aleyhi ve sellem 
Sül. Ktp.   : Süleymâniye Kütüphânesi 
SÜMAM  : Selçuk  Üniversitesi Mevlânâ Araştırma Merkezi 
trc.   : Terceme eden 
thz.   : Tarihsiz 
TTK   : Türk Tarih Kurumu 
TÜYATOK  : Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu 
TY   : Türkçe Yazmalar Bölümü 
UÜSBE  : Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
vd.   : Ve diğerleri2 
vr.   : Varak 
vs.   : Ve saire 
Yay.   : Yayınları, Yayınevi 

                                                   
1 Eser isimlerinde yapılan kısaltmalar, ilk defa geçtiği yerde parantez içine alınarak belirtilmiştir.  
2 Komisyon tarafından yazılmış olan eserler bir yazar isminin ardından (vd.) şeklinde gösterilmiştir.  
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A.  XIX. YÜZYILDA  OSMANLI   

Murad Nakşbendî, modernleşme döneminde olan bu asırlarda en önemli üç pâdişahın 

saltanatını görmüş,3 Osmanlı’yı kaplayan değişimlerin en mühimlerine tanık olunan bir 

dönemde yaşamıştır. 

1699 Karlofça anlaşması ile oluşmaya başlayan Osmanlı yenileşme hareketi şartları 

XIX. yüzyılın başlarında, hem coğrâfî, hem fikrî hem de  teknik bakımdan hızlı ve dikkat 

çekici değişmelerin birbirini izlediği bir seviyeye ulaşmış, Avrupa milletleri için yükselme ve 

iyiye gitmenin ufuklarını gösteren bu  yüzyılda Osmanlı’nın hastalanma ve tüketilme 

belirtileri baş göstermeye başlamıştır.4  

Savaşlarda verilen ağır kayıpların neticesinde Osmanlı idâresi, Avrupa’nın askerî güç 

ve organizasyon bakımından üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalmış, bu nedenle değişim 

hareketleri de öncelikle askerî planda ortaya çıkmıştır. Güçlü bir ordu ile eski muhteşem 

zamanlara dönülebileceği umud edilmiş, Avrupa model alınarak ilk olarak askerî alanda 

ıslahata başlanmıştır. III. Selim (1789-1807) ve II. Mahmud (1808-1839) dönemleri yenilik 

hareketlerinin her alanda denendiği bir dönemdir.5 

Batı Medeniyeti’nin teknik alanda ilerlemesi karşısında yaşanan güven problemi, 

inanç ve düşünce dünyasına da etki etmiş, yönetici ve diplomatlarda bir başka medeniyete tam 

teslimiyet göstermenin ve medeniyet olarak batıyı görmenin tezahürleri yaşanmaya 

başlamıştır. Aydın kesim arasında intişar eden bu yenilenme hareketleri, dünyaya insanlığın 

prensip ve ilkelerini getiren Devlet-i Âl-i Osmâni’de şahsiyet çözülmelerinin de başlamasına 

sebep olmuştur. 6 

 A.I.    III. Selim Dönemi  (sa. 1789-1807) 

III. Selim, batılılaşma hareketlerinin başladığı ve istikbâlin batıda müşâhede 

edilmesiyle bütün cepheleri kuşatacak bir anlayış değişiminin izlerinin göründüğü bir yüzyılın 

ilk pâdişahıdır. Rüşvetle başlayan ve yönetici kesim arasında giderek yayılan ihmal ve 

gevşemeler, III. Selim’in ilk yayınladığı keskin ifâdeler içeren fermanla da nihayet bulmamış, 

yukardan aşağıya yayılan bir liyakatsizlik devletin bütün kurumlarında görünmeye 

başlamıştır.7 

                                                   
3 M.Nakşbendî, Mâ Hazar, ss. 1-5.  
4 İra M. Lapidus, “Modernizme Geçiş Sürecinde İslam Dünyâsı”, çev. İ. Safâ Üstün, İstanbul, 1996, s. 68.  
5 Osman  Özkul, III. Selim Döneminde Osmanlı Ulemâsı ve Yenileşme Konusundaki Tutumları, (Basılmamış 
Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996, s. 20-30. 
6 Vâhid Çabuk, Kuruluşundan Cumhuriyete Büyük Osmanlı Tarihi VII, Emre Yay., İstanbul, 1999, s.197-8. 
7 Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet III, Matbaa-yı Osmâniyye, İstanbul, 1284, s. 1101.  
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III. Selim, ıslahat düşüncesini, toplumun her kesimine yaymak istemiş, ulemâ ve 

mütefekkirlerden ülke sorunları üzerine çalışarak çözüm üretmelerini talep etmiştir. Onlardan 

aldığı lâyihaların ortak noktası olarak bulunan askerî ıstılahatlardan düzenlemeye 

başlanmıştır. “Nizâm-ı Cedid” adıyla kurulan ordu, yenileşme hareketlerinin ortak adı olmuş, 

Avrupa’dan getirilen subaylarla Avrupa tarzında asker yetiştirme,  orduyu teknik bakımdan 

Avrupa Medeniyeti seviyesine çıkarma gâyesi esas alınmıştır.8  

İlmiye sınıfında da kaçınılmaz olan yenilik hareketleri başarıya ulaşamamış, ilmiye 

mensupları, Balkanlar’da başlayan isyan ve istiklal hadiselerine çok ilgi  göstermemişler, 

âdetâ olup  bitenden habersiz olarak yaşamaya çalışmışlardır. Padişah, bu atâleti gidermek 

için “der beyân-ı tashîh-i ulemâ ve müderrisin ve kuzât” adında bir nizamnâme yayınlamış, 

ilmiye sınıfına canlılık gelmesi için üstün bir gayret göstermiştir. Batı dillerinden çeşitli 

konularda eserler terceme edilmiş, yeni kurulan matbaalarda Arapça ve Farsça’dan bir çok 

ilmî eser basılmıştır. Fakat bütün bunlar karşısında alınan cevap yeterli etkiyi oluşturmamış, 

gerek devlet adamlarından kaynaklanan sorunlar ve gerekse haşmetini yitirmiş bir padişah 

konumundaki III. Selim, çok yumuşak huylu olmasının sebebiyet verdiği yetersiz diplomasisi 

nedeniyle gerilemenin önüne geçmek mümkün olmamıştır. 9 

 Mesnevî okuyan, ney üfleyen, besteler yapan, şâir ve sanatkar pâdişah, Mevlevî 

postnişini ve şâir Şeyh Gâlip(v. 1799)’e yüksek bir muhabbet duymuştur. III. Selim 

döneminde Mevlevîlik pâdişahın teveccühü sebebiyle yüksek ölçüde yayılmış, halk ve devlet 

kademelerinden birçok kimsenin tarikatı haline gelmiştir. Ahmed Cevdet Paşa’nın tasvîr ettiği 

manzarada “en-nâsü alâ din-i mülûkihim” [İnsanlar başkanlarının dini üzeredir]10 fehvâsınca 

halk ve devlet kademelerinden bir çok kimse kimi samîmi kimi taklîden bu tarikate sülûk 

etmiş, her nereye gidilirse Mevlevî sikkesi görülür, meclislerde ney ve rebâb sesleri duyulur 

olmuştur.11 III. Selim’in annesi tarafından Galata Mevlevîhânesinde ayrıca bir Mesnevîhanlık 

ihdas edildiği, İstanbul’da selâtin câmilerinde Mesnevî okutulması için özel bir vakıf 

kurulduğu, Şeyh Gâlip’le başlayan bu Mesnevîhanlığın uzun süre devam ettiği  F.Nafiz Uzluk 

tarafından nakledilir.12 III. Selim döneminde Mevlânâ ve diğer kabirlerin üzerindeki örtüler 

yenilenmiş, II. Mahmud, Mevlânâ’nın türbesi, semahâne, matbah ve derviş hücrelerini tamir 

                                                   
8 Enver Karal, Osmanlı Tarihi V, TTK., Ankara, 1988, s. 61; Vahid Çabuk, Büyük Osmanlı Tarihi VII, Emre 
Yay., İstanbul, 1999, s. 197-198. 
9Çabuk, Büyük Osmanlı Tarihi VII, s. 197-198. 
10 Burada dile getirilen konu, insanların başkanlarının ilgilendiği konularla ilgilenmeye ve onun hayat stilini 
taklit etmeye yatkın olduklarıdır. Burada “din” kelimesiyle kastedilen, düşünce veya felsefe veya alışkanlıklar  
olmalıdır.  
11 Ahmed Cevdet Paşa, Târih-i Cevdet VI, Matbaa-yı Osmâniye, İstanbul, 1284, s. 166. 
12 Sezâi Küçük, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, , Simurg Yay., İstanbul, 2003,  s. 333. 
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ettirmiş,13 Galata Mevlevîhânesi Sultan III. Selim, II. Mahmud ve Sultan Abdülmecid 

tarafından birkaç kez onarılmıştır.14 

Kabakçı Mustafa İsyânı’nda III. Selim, seccadesi üzerinde namazını yeni bitirmiş ve 

ney üfler vaziyetteyken şehit edilmiş, arkasında bir çok tasavvuf erbâbı üzülüp gözyaşı 

dökmüştür. Hatta evinde Mesnevî okutup, hatm-i hâcegân yaptıran Mesnevîhan Hoca Neş’et 

Efendi (v. 1222/1807) bu üzüntüye dayanamayarak birkaç gün sonra vefat etmiştir.15  

A.II.   II. Mahmud  Dönemi (sa. 1808-1839) 

III. Selim’in başlattığı askerî alandaki ıstılahatlar yeniçeriliğin ilgâsı ile devam etmiş, 

Vak’a-yı Hayriyye olarak adlandırılan bu hadiseden sonra Asakir-i Mansûre-i Muahmmediyye 

ismiyle yeni bir ordu kurulmuş, yönetimin her noktada tek yönetici olması esası ile 

bakanlıklar oluşturulmuş, Avrupa’ya öğrenciler ve diplomatlar gönderilmiştir. Yenilik 

hareketlerinin mecbûrî bir sistem halinde uygulanmaya başlandığı II. Mahmud döneminde 

tasavvufî cereyanlar siyâsî oluşumlar üzerinden takip edilmiş, siyâsî gâyelerle bazı hareketler 

engellenirken bazıları teşvik bulmuşturYenilik hareketlerinin muhâlifi durumunda olan ve sık 

sık bazı problemlerin temel kaynağı hâline gelen Yeniçerilik müessesesi ve Şii unsurlarla 

desteklenen Bektâşîliğin ortadan kaldırılması, kimi araştırmacılar tarafından dinî olmaktan 

çok siyâsî bir hareket olarak değerlendirilmektedir.16 Bektaşilerin yerine Nakşbendîlerin 

getirilmesinde Nakşbendiyye’nin medrese-tekke münâkaşalarını asgariye indiren uzlaştırıcı 

tavrının etkili olduğunu da söylememiz gerekir. Yenilik hareketlerinin yalnızca kurumlar 

bazında değil, aynı zamanda yaşam tarzında da görülmeye başladığı bu dönemde, II. Mahmud 

Avrupâî tarzda giyinmesi, devlet dâirelerine resmini astırması, doğum yıldönümünü kutlaması 

gibi davranışlar sebebiyle halkın desteğini kaybetmiş, yöneticilerle halk arasındaki irtibat 

gerilemiştir. İçki, dans, balo vs. ile  devam eden yenilenmeye ayak uydurma gayretleri, 

Avrupa’ya teslim bayrağını çekmenin ve üstünlüğünü tasdik etmenin göstergesi olmuştur. 

Başlangıçta itidal ile devam eden ve ordunun yenilenmesi ile gelişen yenilik hareketlerine 

halk ve ulema daha sonra sert çıkışlarda bulunmuş, öncesinde Bektaşi Tekkeleri’nin dahi 

kendilerine verildiği Nakşbendîyye’nin Halidî temsilcileri bir gece kayıkla İstanbul’dan 

sürülmüşlerdir.17  

                                                   
13 Abdülbâkî Nâsır Dede, Defter-i Dervişân II, TDV İSAM Ktp., no.18112, s. 65. 
14 Sezâi Küçük, a.g.e., s. 87. 
15 Hür Mahmud Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (XIX. Yüzyıl), İnsan Yay., İstanbul, 2003, s. 267. 
16 Ömer Açıkgöz, Osmanlı Modernleşmesi-İktisâdî- Siyâsî Dinamikler Kırılmalar, Lotus Yay., Ankara, 2008, s. 
240-241. 
17 İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet Tekke Münâsebetleri, Seha Yay., İstanbul, 1989, s. 43. 
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XIX. yüzyıla girilmeden bir yıl önce  vefât eden ve  XIX. yüzyıl Mevlevîliği ve 

Mevlevîleri üzerinde büyük tesirleri olan Şeyh Gâlip’e yakınlığı sebebiyle III. Selim, zamanı 

şehzâdesi II. Mahmud’u da etkilemiş ve Mevlevî Tekkelerine destek II. Mahmud devrinde de 

sürmüştür. Hatta pâdişahlar nezdindeki Mevlevîliğe karşı bu yakınlık Sultan Abdülmecid ve 

Sultan Abdülaziz dönemlerinde de devam etmiş, mevlevîhâneler devletten gereken maddi 

desteği almışlardır.  

Yeniçerilerin çoğunun Bektâşî olması ve Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması ve 

Bektâşîliğin ilgâsının, en az  Mevlevîlik kadar yaygın olan bu tarikatın boşluğunun 

Mevlevîlikle doldurulmasına sebebiyet vermiş olması da muhtemeldir.18 1826’da II. 

Mahmud’un yeniçeriliğin ilgâsı hareketinde 1230/1814- 1275/1859 tarihleri arasında Konya 

Mevlevî Dergâhı dirâyetli postnişîni Hemdem Çelebi (v. 1275718599 ve Mevlevîlerin tarafsız 

kalmaları pâdişah tarafından beğenilmiş ve pek çok mevlevîhâne bunun akabinde tâmir 

edilmiştir. II. Mahmud’un yaptığı  yeniliklere karşı ise tekkeler ortak bir karşı duruş 

sergilememiş, hadiseleri birer celal ve cemal tecellisi olarak değerlendiren sûfîler, mülkün 

sahibinin elinden olduğunu bildikleri hadiseler karşısında hikmeti yakalamaya gayret 

göstermişlerdir.19  

A.III.  Sultan Abdülmecid ( sa. 1839-1861) 

Sultan Abdülmecid babası II. Mahmud tarafından Avrupalı hocalar gözetiminde 

yetiştirilmiş bir padişah olarak tarih sahnesine çıkmış, batı müesseselerini Osmanlı’da vücûda 

getirmeye gayret etmiş bir devlet adamıdır. Kırılgan ve nahif yapısı, yakınları tarafından 

zaman zaman etki altında bırakılmasına sebep olmuş, genç yaşta tahta çıkmış olan pâdişah ilk 

olarak Gülhâne Hatt-ı Hümâyunu’nu ilân etmiş, böylece Tanzimat Dönemi denilen dönem 

başlamış, cemiyet hayatını ve bu hayatın en önemli unsuru olan Tekkeleri derinden 

etkileyecek bir değişime doğru gidilmeye başlanmıştır. 

Halkın arasına sık sık çıkarak, çeşitli etkinliklere katılan bir pâdişah olan Sultan 

Abdülmecid, câmilerde verilen icâzet merâsimlerinde askerî ve rüşdiye okullarında yapılan 

imtihanlarda hazır bulunmuş, talebe ve hocaları teşvik edici sözlerle desteklemiştir.20  

                                                   
18 Hülya Küçük, The Role of the Bektashis in Turkey’s National Struggle, (ed. Reinhard Schulze), Tuta Sub 
Aegide Pallas, Brill-Leiden-Köln, 2002, s. 33-6; Abdülbâkî, Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İnkılap 
ve Ata Kitabevleri, İstanbul, 1983, 2. baskı,  s. 175. 
19 Mustafa Kara, “Tanzimat Döneminde Tasavvufî Hayat”, Tanzimatın 150. Yıl Dönümü Uluslar arası 
Sempozyum Bildirileri, (31 Ekim-3 Kasım 1989), TTK., Ankara, 1991, s.  309. 
20 Cevdet Küçük, “Abdülmecid”, DİA, c. I, İstanbul, 1988,  s. 259. 
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Sultan Abdülmecid de Mevlevîleri destekleyen bir pâdişah olup, Mevlevî olduğu 

bilinmemekle birlikte vefatından sonra on Nakşî-Hâlidî dervişinin türbesinde hatm-i hacegân 

icrâ etmelerini vasiyet etmiştir.21  

Mevlevîlik konusunda, Konya postnişini Hemdem Çelebi’ye yüksek bir maaş bağlama 

ve yakınlarını devletin çeşitli üst kademelerinde göreve getirme, dergâhın ve derviş 

hânelerinin bakımının yapılması gibi pek çok yardımı kusursuz bir cömertlikle yerine 

getirmiştir.22  

Sultan II. Abdülmecid de II. Mahmud gibi İstanbul Mevlevîhânelerine zaman zaman 

gidip, âyinlere katılırdı. Mevlevî tarikatı çevrelerince Mevlevî addedilen Sultan Abdülmecid 

Mevlevî Tekkelerindeki Mesnevî ile eğitim sistemini yayma düşüncesiyle cülûsunun ilk 

yıllarında iki Dârü’l-Mesnevî açtırmış, Mevlevî olsun olmasın herkese açık olan ve bir nevî 

Mesnevî Enstitüsü kabul edilen bu merkezler yoluyla Mesnevî irfânı ve zevkini topluma 

kazandırmayı temennî etmiştir. İlk Dârü’l-Mesnevî Koca Mustafa Paşa’da kurulmuş olup bir 

müddet sonra Mesnevîhan Hoca Hüsâmeddin Efendi tarafından Eyüp Sultan Semti’ne 

taşınmıştır. Diğeri ise Fatih Çarşamba’daki Murâd Molla Dergâhı’ndadır. Bu dergâhın ilk 

icâzetnâmeleri verilirken Sultan Abdülmecid bizzat Dârü’l-Mesnevî’ye gelerek mezun olan 

öğrencilere icâzetnâmeler ve hediyeler vermiştir.23  

Bu dönemi tekke-medrese münâsebetleri bakımından en sakin ve uyumlu dönem 

olarak isimlendirmek mümkündür. Hemen hemen bütün tekke mensupları şerî ilimleri tahsil 

etmiş kişiler olmuşlardır.24  

B.   MESNEVÎHANLIK MÜESSESESİ VE ETKİLERİ  

Osmanlı içinde müesseseleşmiş bir kurum olan mesnevîhanlık, halkı yediden yetmişe 

tarikat halkasına dâhil olmayanlara da ulaşan bir kuşatıcılıkla üstün ahlak ve yüksek anlayışa 

sevketmeye çalışmış, tasavvufî zevkin tekkeler yanında câmilerde, evlerde, mahallelerde de 

varlık göstermesine sebep olmuştur. Vâizlerin konuya dair âyet ve hadis zikretmelerinin 

ardından Mesnevî’den de bir beyit okumaları gelenek hâlini almıştır.25  

Osmanlı düşüncesinin sahip olduğu yüksek hoşgörü ve anlayışın temellerinin İbn 

Arabî ve diğer sûfîlerle birlikte inşâ eden tasavvufun Mesnevî vasıtasıyla intişar ettiğini 

söylemek mümkündür. Klasik şiirimizin son temsilcilerinden Yahya Kemal Beyatlı, 

                                                   
21 Mustafa Kara, “Tanzimat dönemi ve Tasavvufî Hayat”, A.e.,  s. 301 . 
22 Mehmet Önder, Yüzyıllar Boyunca Mevlevîlik, Ankara, 1992, s. 65. 
23 Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir ( 40 Tetimme), haz.  Cavid Baysun, TTK, Ankara, 1967, s.  13, 230. 
24 Hür Mahmud Yücer, XIX. Yüzyılda Tasavvuf, İnsan Yay., İstanbul, 2003, ss. 18-30.  
25 M.Zeki Pakalın, Osmanlı Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, c. II, s.490. 
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Osmanlı’da Viyana sınırlarına ulaşan fetih ruhunun sırrının Mesnevî’de gizli olduğunu 

belirtmiştir.26Anadolu’da yaşayan halkın nesiller boyu kuşaktan kuşağa aktarageldikleri 

konuşma diline aksetmiş olan mânâlar Mesnevî irfânının izlerini sarih bir biçimde belli 

etmektedir. Mesnevî  ile her gönüle akseden bu inceliğin ve çelebiliğin nasıl etkin hale geldiği 

sorusuna verilebilecek mütevâzi bir cevabı ihtivâ eden bu çalışmada onun yalnızca 

Mevlevîhânelerde değil, konak, köşk, ev gibi özel mekan ve mahfillerde okunarak, 

şerhedilerek, özetlenerek geniş kitlelere ulaşan bir deryâ-yı mârifet olduğu dile getirilmeye 

çalışılmıştır.  

Hikâye ve sembollerle en zor hakîkatleri dahî her türlü anlayış seviyesine uygun 

olarak anlatan bu marifet okyanusundan, ikindi sohbetlerinde, akşam meclislerinde sabahlara 

kadar feyz alınmış, ruhun gıdası olan bu eserin kadri ecdadımız tarafından teslim edilmiştir. 27 

M. Zeki Pakalın’a göre mesnevîhanlık müessesi mesnevîhanlık takrîrine mahsûs 

yanyana konulan iki kürsü ile başlamıştır. Semâhânelerdeki ahşaptan yapılmış bu kürsülerin 

birisine Mesnevîhan diğerine kârî-i Mesnevî oturur. Mesnevîhanlar İsmail Rusûhî Ankaravî 

(v. 1631)’nin Mesnevî Şerhi’ne başlarken ifâde ettiği gibi Mesnevi’yi ezberlemiş 

olduklarından hâfızalarından okurlar, sonra da açıklamasını yaparlardı.28 Hatırlayamazlarsa 

elinde Mesnevî metnini tutan Kârî Dede usulca “feth”olunmasına yani hatırlanmasına yardım 

ederdi.29 Mesnevîhân dede derse başlarken Mesnevî’nin I. cildinin 221. beyti; 

و ما را بدان شھ بار نیستگمتو    با كریمان كارھا دشوار نیست  

“Hakk’a giden yollar zordur deme. Kerîmlerle olan işler güç değildir” 

ile başlar, daha sonra devam edilen yerdeki beyitlerin şerhiyle ders tamamlanınca “Hakk’ın 

sırlarını açan Mevlânâ’mız buyurdu ki: Bu ne yıldız falı, ne reml ne rüyâdır, Allah’ın 

vahyidir. Doğrusunu Allah bilir” denilir ardından bütün hazerâtın ervâhına bağışlanmak üzere 

fatiha okunur ve Mevlevî gülbankıyla ders sona ererdi.30  

B.I.   Mesnevî  Okumada Takip Edilen Usul ve Mesnevî Okumalarının Hedefi 

Mesnevî okumanın böyle bir sistemle yerleşmiş olması onun herhangi bir eser gibi 

okunmayacağını,  bir seyr-i sülûk kitabı olması sebebiyle anlamak ve istifâde etmek için belli 

                                                   
26 Mehmet Demirci, Yahyâ Kemâl ve Mehmet Âkif"te Tasavvuf, İzmir, 1993, s.  30. 
27 Mehmet Demirci, a.g.e., s.  30. 
28 İsmâil Rusûhî Ankaravî, Mecmûatü'l-Letâif ve Matmûretü'l- Maârif, Dâru’t-Tıbâati’l-Âmire, İstanbul, 1835, 
c.I, s.  1-8. 
29 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yay., Ankara, 1971, c.II, s. 490. 
30 Celâleddin Bakır Çelebi, Mevlânâ Okyanusundan, haz.  Esin Çelebi Bayru, Konya Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, Konya, 2003, s. 188. 
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bir nizamla bazı prensiplere riâyet etmek gerektiğinin kabulünü gösterir.31 Mesnevî 

okumalarının en azından ehil bir kişi refâkatinde olması gerektiği yahut mürşidi ile râbıtası 

güçlü bir sâlik vasıtasıyla okunduğu takdirde doğru biçimde istifade edilebileceği de ifade 

edilmiştir.32  

İsmail Rüsûhî Ankaravî’nin Mesnevî şerhi, şerhler içinde özel bir mevkiye sâhiptir. 

Usul ve metodoloji bakımından da, ölçü kabul edilen şerh, mesnevîhanlık icâzetnâmelerinde 

belirleyici bir öneme sahiptir. Ankaravî şerhindeki metin ve yorumlamaları göz önünde 

bulundurmak, bir esas olarak belirtilir. Bu sûretle onun şerhi, Mesnevî’ye yapılan şerhleri 

etkisi altına almıştır. 33 Murâd Nakşbendî’nin şerhinde kendisine yer yer atıflarda bulunulur. 
34 

Şârih-i Mevlevî ünvânına layık görülmüş olan İsmail Rusûhî  Ankaravî, Mesnevî 

okumaya dâir şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır:  

“Gerçek şu ki, Mesnevî-i şerîf  Kitâbını iyi bir şekilde bilen cehâlet ve gafletten 

kurtulur. Mesnevî’nin muhtevâsıyla amel eden kimse rabbânî âlimler ve Hak mürşidler 

mertebesine erer. Ancak Mesnevî’yi şuurlu bir biçimde bilmek sadece şerhler vâsıtasıyla 

mümkün değildir. Mürşidi olmayan bir kimsenin de Mesnevî’den bildiğiyle amel etmesi bir 

netice vermez. Mesnevî’nin  kâmil bir üstaddan öğrenilmesi ve mürşidin Mesnevî hakkında 

buyurdukları üzere  amel etmesi gerekir. O zaman kişi, Mesnevî’den  bir ilim sâhibi olur, 

peygamberler ve velîlerin ulaştıkları mertebe ve menzillere erer. Bu tarîkatta sülûk edenlerin 

Mesnevî’deki ilmi ya şerhlerle ya bir kimseden okumakla ya da okuma yazma bilmiyor iseler 

yânî ümmî iseler, “Akıl sâhiplerinin aklının yetmeyeceği ilmi, Allah erlerinin ağızlarından 

kalbinizle alınız” sözünün gereğince ricâl mertebesinde olan azizlerin ağızlarından dinlemekle 

almaları gerekir. Böylece câhil ve gâfil kalmasınlar. Tarîkatteki sülûkları onun bunun sözüne 

binâen olmasın. Zîrâ tarîkatte engeller pek çoktur. Ayrıca taklîd ile kendilerini şeyh ve mürşid 

kabul ettirip, evliyâ sözleri söyleyen birçok düzme kişi vardır.”35 

Hem Mesnevî şârihi hem de Mevlevî Postnişini olan Ankaravî’nin tedkiklerinden 

anlaşıldığına göre tek başına okunan Mesnevî, ondaki hakîkati görüp anlamak için yeterli 

değildir. Bunun için Mesnevî’yi azizlerin ağzından dinleyerek anlamak gerekir. Ulûm-ı kalbde 

de  öğrenme metodu, hadis rivayetleri örneğinde de olduğu gibi bir fem-i muhsinden almak 

                                                   
31 Feridun b. Ahmed, Sipehsâlar Risâlesi,ter. A.Avni Konuk, İstanbul, Elest Yay., 2004, s. 78. 
32 Mahmud Erol Kılıç, Evvele Yolculuk, haz.  Sadık Yalsızuçanlar, Sufî Yay., İstanbul, 2008, s. 161, 168.  
33 İsmail Ankaravî, Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevî Erkânı, haz. Semih Ceyhan, Dârü’l-Hadîs, İstanbul, 2001, 
s.22 
34 Bkz. “Şerhin Üslup ve Dil Özellikleri” bölümü 
35 İsmail Ankaravî, a.g.e., s. 137. 
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sûretiyle  öğrenmektir. Mesnevî’nin aynı zamanda bir seyr-i sülûk kitabı olduğu gerçeği de bu 

hakikati gerektirmektedir. 

Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’nin dibâce kısmında “Temiz olanlardan başkası 

dokunamaz” sözüyle ifâde ettiği gibi Mesnevî’yi anlamak özel bir gayret de gerektirmektedir. 

Burada kastedilen onun önyargılardan arınmış, ideolojik yaklaşımlardan uzak bir bakışla 

yaklaşıldığı takdirde okuyana kendisini açabileceği hususudur. Kendisinden istifâde etme 

niyeti olmadan, yeterince samimî olmayanların okumaları idrâk etme ile neticelenmeyecektir. 

Son dönem mesnevîhanlarından Şefik Can Dede’nin de tecrübe ettiğini söylediği onun herkes 

tarafından anlaşılamayacağı hususudur. 36 

Hazret-i Mevlânâ zamanında daha Mesnevî tamamlanmadan başlayan okumalar ilk 

defa Hüsâmeddin Çelebi tarafından sistemli bir hale getirilir. Hz. Pîr’in asırlar boyu okunan 

eserini yazmasındaki en mühim etken olan Hüsâmeddin Çelebi, onun okunması için de belli 

bir nizam tertip eden kişidir. Yetiştirdiği mesnevîhanlardan ilki Sirâceddin Mesnevîhan’dır. 

Hz. Mevlânâ’dan sonra Mevlevîliği teşkilatlandırarak pek çok kurumu ayrı ayrı tekke 

bünyesinde toplaması ile bilinen Sultan Veled (v. 712/1312) Mevlânâ’nın türbesinde imam, 

hâfız, müezzin, mesnevîhân, şeyyâdân, gûyendegân ve hüddâm bulundurup bunlar için 

muntazam aylık tahsîs etmiştir.37 Dergahta Mesnevî okutması ve bu Mesnevî’nin mutlaka 

kendi el yazısı ile yazılmış ve Mevlânâ’nın tashîhinden geçmiş bir nüshadan kopya edilmesini 

şart koşmuş olması Mevlevîlik tarihindeki ilk erkânı oluşturmuştur. Cuma namazından sonra, 

Kur’an tilâvet ettirip Mesnevî okutmuş, ardından semâ yapılmıştır.38 M. Zeki Pakalın ayrı bir 

mesnevîhan tayininin Ulu Ârif Çelebi (v. 719/1319) zamanında Konya Mevlevîhânesi’nde 

vâkî olduğunu belirtmektedir.39  

Mihrişah Vâlide Sultan’ın vakfiyesinde Galata Mevlevîhânesinde Mesnevî okutulması 

şart koşulmuş, haftada iki gün, gerek dervişâna gerekse diğer isteklilere istidât sâhibi, 

salahiyetli bir kimse tarafından Mesnevî okunması emir buyurulmuştur.   

Daha sonra Mesnevî ezberleyen yetişmediği için, beyitleri metinden okuyarak izah 

eden mesnevîhanlar görev yapmışlardır.  

Mesnevî okumaları için Mevlevîhânelerdeki özel toplantılar takip edildiği gibi bir 

araya gelen üç beş dervişânın sohbete hemen Mesnevî ile başladıkları da vâkidir. Kandil 

gecelerinde, mukâbelelerde veya herhangi bir sebeple Mevlevîhânelerde toplanan dervişler 

                                                   
36 Sezâi Küçük, Şefik Can-Mevlânâ ile Bir Ömür, Sufi Yay., Ocak, 2008, s. 30.  
37 Hülya Küçük, Sultan Veled ve Maârifi, Konya Büyükşehir Belediyesi,Konya, 2005, s. 76. 
38 Ahmed Eflâkî, Menâkıbü’l-Ârifîn II, trc.Tahsin Yazıcı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1987, s.143-4 
39 M.Zeki Pakalın, a.e., s.  490. 
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arasında Mesnevî okumak teberrüken yerine getirilmesi gereken bir âdettir.40 Mesnevî okuyan 

kişinin  Mevlevî olma şartı olmamıştır. Fakat icâzetnâme geleneğine benzer bir uygulama 

sözkonusudur ki, o da şudur: Mesnevî okutacak kişinin bir Mevlevî şeyhi tarafından 

sikkesinin tekbirlenmesi gerekir. Bu tekbirleme teberrüken yapılan bir tekbirlemedir.41 

Yenikapı Mevlevîhânesi son mesnevîhanı Tâhiru’l-Mevlevî (v.1951) ise Mevlevî 

dervişânından olup mesnevîhanlık icâzeti alanlardandır. “…mesnevîhanlara mahsûs olan 

destâr-ı şerif sarmaya bu kere tarafımızdan destûr ve icâzet verilmiş olmakla mübârek ve 

resmî gece ve günlerde hâme-i fezâilinizi tâc-ı imâmedâr-ı evliyâullah ile tezyîn ve tenvîr 

eyleyesiz” ifâdeleriyle Abdülhalim Çelebi(v. 1925)’den icâzetnâme alan Tâhir Olgun, 

1923’ten 1951’e kadar Fâtih, Süleymâniye ve Lâleli Câmilerinde Mesnevî dersleri takrîr 

etmiş, Şerh-i Mesnevî  isimli en önemli eseri de bu derslerde tutulan notlar sonucu meydana 

gelmiştir.42   

B.II.    Mevlevî Olmayan Muhitlerde Mesnevîhanlık ve Nakşi Mesnevîhanlar 

Tarikatler arası geçişkenlik ve irtibat tasavvuf târihi boyunca hep canlı tutulmuş, her 

biri ayrı bir tecelliyi aksettiren turuk-ı muhtelifenin müntesibleri bir vücûdun uzuvları gibi 

tamamlayıcı niteliklere sahip olmuşlardır. XIX. yüzyılda Mesnevî ile irtifâ  gösteren bu 

münâsebetler, Nakşî gelenekle Mevlevîliği “bir”leştirmiş ve azîmet yolunu takip eden bir 

mânânın, Mesnevî irfânı ile yorumlanmasına sebep olmuştur.  

Mesnevî Nakşbendîyyenin Anadolu’ya girmesiyle birlikte Nakşbendîler arasında 

yaygınlaşmaya başlar. XIX. yüzyılda ise II. Mahmud’un yeniçeriliği ortadan kaldırması ve 

buna bağlı olarak Bektâşîliğin yasaklanmasıyla birlikte, ehl-i sünnet çizginin muhafaza 

edilmesi Mevlevîlik ve Nakşbendîlikle sağlanmış, ve bu siyâsî tesîrle Mevlevîlik ve 

Nakşbendîlik birbiriyle kaynaşmıştır.  Molla Abdurrahman Câmî (v. 1492)’nin Mesnevî’nin 

tamamını ezberleyecek kadar Mevlânâ’nın etkisinde kalması da Nakşiler  arasında 

Mesnevî’nin etkisini artıran bir diğer husustur. Anadolu’da Abdullah İlâhî (v. 896/1491) ile 

yayılan Ahrâriyye kolundan sonra43Osmanlı ruh dünyasını daha renkli ve zevkli bir hâle 

getiren Müceddidîlik rüzgârını İstanbul’a taşıyan en önemli iki isim,44 Murâd Buhârî (v. 

                                                   
40 Bkz. Hüseyin Top, Mevlevî Usul ve Âdâbı, s. 165;  Âsaf Hâlet Çelebi, Mevlânâ ve Mevlevîlik, Hece Yay., 
İstanbul, 2002, s.  142. 
41 Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 406. 
42 Tâhiru’l-Mevlevî, Matbuat Alemindeki Hayatım ve istiklal Mahkemeleri, haz.  M.Atilla Şentürk, İstanbul, 
1991, s.  70-71. 
43 Daha geniş bilgi için bkz. Ekrem Demirli, Abdullah İlâhî’nin Keşfü’l-Vâridât İsimli Eserinin Tahkiki, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, MÜSBE, İstanbul, 1995, s. 12-18. 
44 Butrus Ebu Manneh, “The Naqshbandi-Mujaddidî and The Bektashi Orders in 182”, Studies on İslam and The 
Ottoman Empire in the 19 th Century (1826-1876), Gaborieau vd. (ed.), The Isis Press, İstanbul, 2001, s.  62 ; 
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1132/1720) ve Seyyid Ahmed Yekdest Cüryânî (v. 1119/1708)’dir. Murâd Buhârî dergâhının 

müntesipleri arasında, Mesnevî okumanın hatm-i hâcegâna refâkat ettiği, haftanın belli 

günlerinde hatm-i hâcegân zikri icrâ edilip belli günlerinde Mesnevî takrîri yapıldığı 

görülmektedir.45Murâd Buhârî’nin kendisinin Mesnevî  okumakla meşgul olduğu, Murâd 

Nakşbendî’nin Dîvân’ında dile getirdiği bir husustur.46Nakşibendiyye’nin Anadolu’ya 

girmesiyle başlayan Nakşbendî-Mesnevî münâsebetlerine bir örnek de İstanbul Fatih’te 

kurulmuş olan Fatih Mevlevîhânesi’dir. XV. yüzyılda aslen Mevlânâ soyuna mensup bulunan 

fakat Nakşbendî şeyhi Molla Abdullah İlâhî’ye intisab ederek Nakşî icâzeti alan Abid Çelebi 

(v. 903/1497)’nin Fâtih Mevlevîhânesi adında hem Nakşî hem Mevlevî tarikatının temsilcisi 

görünümündeki dergâhında Mesnevî okunmuş ve “hatm-i hâcegân zikri” icrâ edilmiştir.47 

Kendisi Nakşbendîyye’ye mensup  olan Mesnevî şârihi Gelibolulu Muslihiddin Sürûrî (v. 

1561) her Cuma ikindi vakitlerinde Mesnevî okutmuştur. Bir Nakşi şeyhi olan Hakim Çelebi 

(v. 1567) Kânûnî’nin dâmâdı Rüstem Paşa’ya Mesnevî okutmuştur.  

İstanbul dışında pek çok yerde nüfûz kazanmış olan Mesnevî’nin, Hz. Mevlânâ’ya 

gönül vermiş ehl-i irfân arasında okunması ve anlaşılmaya çalışılması İstanbul ile sınırlı 

değildir. Saray Bosna, Yugoslavya, Girit, Arnavutluk, Yunanistan, Midilli, Şam, Musul gibi 

Mevlevîliğin intişâr ettiği bütün beldelerde, Mesnevî okunmuş, çeşitli dillerde şerhedilmiştir.48 

En yakın örneği Saraybosna’dan verebileceğimiz Mesnevî okumaları burada uzun yıllar 

devam etmiş, Mevlevî şeyhleri yanında bir çok âlim ve fâzıl kimseler, câmilerde ve başka 

husûsî mahallerde Mesnevî okumuşlar, Mehmed Emin İseviç (v. 1816),  Bekir Baba 

Câmii’nde, Mustafa Efendi 1878 senesine kadar Hüsrev Bey Câmii’nde Mesnevî dersleri 

vermişlerdir.49 Birinci Dünya Savaşı yıllarında Filistin Cephesinde Mevlevî taburunda cihada 

katılan, Kastamonu Mevlevîhânesi postnişini Ahmed Remzi Dede (v. 1944) Şam Emevî 

Câmii’nde bir süre Arapça Mesnevî okutmuştur. 50  

Sarayda hânedân arasında da yaygın olan Mesnevî okuma geleneğini ise Mesnevîhan 

Hüsâmeddin Efendi (v. 1280/1863)’nin talebesi, Osman Salahaddin Dede (v. 1887), Sultan II. 
                                                                                                                                                               
Hamid Algar, “Nakşibendî Tarikatının Tarihine Kısa Bir Bakış”, Nakşibendîlik, A. Cüneyd Köksal (ed.), İnsan 
Yay., İstanbul, 2007, s.  138. 
45 Bkz. Davud Fatin Efendi, ”Süleyman Neş’et Efendi” Tezkire-i Hatîmetü’l-Eşâr, İstanbul, 1867, s. 274; 
Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ II, trc.Mehmet Akkuş- Ali Yılmaz, Kitabevi Yay., İstanbul, 2006, s. 200-203; 
Mehmed Emin Kerkükî’nin müridlerinden Hoca Neş’et Efendi (v. 1223/1807, haftada bir gün Mesnevî bir gün 
Farsça dersleri okutarak, iki gün de hatm-i hâcegân yaptırarak günlerini geçirmiş İstanbul üdebâsı arasında itibar 
sahibi olmuş bir zattır.  
46 M. Nakşibendî, Divân, İstanbul, 1290, s. 45 
47 M. Baha Tanman, “İstanbul Mevlevîhâneleri”, Osmanlı Araştırmaları, XIV, İstanbul, 1994, s. 178. 
48 Sezai Küçük, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s.  300-321. 
49 Salih Trako, “Sarayevo’da Mesnevî Dersleri ve Mesnevîhanlar Üzerine” I.Milletlerarası Mevlânâ Kongresi, 
(Tebliğler), 3-5 Mayıs 1989, Konya, 1990, s. 143-145. 
50 İsmail Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevî Tercüme ve Şerhleri, Pan Yay., İstanbul, 2008,  s. 18.  



 18

Abdülhamid Han’ın yanında sarayda Mesnevî dersleri okutarak devam ettirmiştir. Yüksek 

mevkideki fazilet erbâbına Füsûsu’l-Hikem’i okutarak, Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 

Semâhânesinde icâzet verdiği bilinen Osman Salahaddin Dede’nin yaptığı Sultan II. 

Abdülhamid’in de bir defa  iştirak edebildiği dersler daha sonra siyasî çekememezliklerden 

dolayı Salahaddin Dede’nin saraydan ayrılması ile sona ermiştir.51  

Osman Salahaddin Dede’nin ders halkasında Mesnevî ve Füsûsu’l-Hikem okuyan 

Mesnevîhan Es’ad Muhammed Dede (v. 1911) Fatih Câmii’nde uzun yıllar Mesnevî, Hâfız 

Dîvânı, Pend-i Attâr, Gülistan, Gülşen-i Râz ve Sipehsâlar okutmuş, Farsça dersleri vermiştir. 

Kitaba karşı beslediği sevgiyle Yenikapı Mevlevîhânesi’nde bir kütüphânesi olan Esad Dede, 

Mevlevî olmasıyla berâber Şâzelî, Kâdirî, Şa’bânî, Nakşî, Senûsî, Ekberî icâzetleri almış 

câmiu’t-turuk bir mesnevîhandır.52 Yenikapı Mevlevîhânesinin icâzetli son mesnevîhanı kabul 

edilen Tâhiru’l-Mevlevî (v. 1951), Ahmet Avni Konuk (v. 1938) ve Hüseyin Vassâf (v. 

1929), Esad Dede’den icâzet almışlardır. Fatih Camii’nde Mehmed Esad Dede’nin vefâtından 

sonra, Karahisarlı Ahmed Efendi (v. 1923), ondan sonra da Tahiru’l-Mevlevî Mesnevî dersleri 

vermiştir.53  

XIX. Yüzyılda yetişmiş olan Nakşî mesnevîhanlar zincirini XVIII. yüzyıl sonundan  

başlayarak takip etmeye çalışalım.  

1.  Neccarzâde Mustafa Rıza Efendi (v. 1159/1746) 

XVIII. yüzyıl sûfî şâirlerinden Müceddidî gelenekte Mesnevî okumalarında karşımıza 

çıkan ilk isim, Neccarzâde Mustafa Rıza Efendi (v. 1159/1746)’dir. Beşiktaş Mevlevîhânesi 

postnişini Mesnevîhan Memiş Efendi (v.1723)’den  Mesnevî okuyarak icâzet almıştır.54 Onun 

tedrîsinde yetişen Muhammed Agâh Efendi (v. 1184/1770), M.Emin Kerkükî 

(v.1228/1813)’yi yetiştirmiştir. Celvetiyye’den sülûkunu tamamladıktan sonra Müceddidiyye 

intisâb eden Neccarzâde, Neccarzâde Dergahı olarak anılan dergahta irşad faliyetlerini 

yürütmüştür.55 

                                                   
51 Mehmet Ziya, Yenikapı Mevlevîhânesi, s. 184-185;  
52 Hüseyin Vassâf , Sefîne-i Evliyâ V, s. 161 
53 Krş. M.Orhan Okay, “Osmanlı’da Mesnevîhanlık Geleneği ve Son Mesnevîhanlardan Tâhiru’l-Mevlevî”, X. 
Milli Mevlânâ Kongresi, Tebliğler I, (2-3 Mayıs 2002 Konya), Konya, 2002, s.  309-314.  
54 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Halil İbrahim Şimşek, “Mesnevîhan  Bir Müceddidiye Şeyhi: Neccarzâde 
Mustafa Rıza’nın Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi,  Mevlânâ Özel 
Sayısı, XIV (Ocak-Haziran, 2005), 159-178. 
55 H.İbrahim Şimşek  Osmanlı’da Müceddidilik, Suf Yay., İstanbul, 2004, s.  160-161. 
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2.   Muhammed Âgah Ağa (v. 1176/1762) 

Mesnevî okutarak sülûk ettiren Nakşi meşâyihinden bir diğeri de Agâh Efendi’dir. 

Galata Mevlevîhânesi’nin biraz ilerisindeki evinde Hazret-i Mevlânâ’nın  ma’nevî izniyle56 

Mesnevî okutmuştur. Hatta nakledildiğine göre, Galata Mevlevîhânesinde Mesnevîhan olan 

Muhammed Dede’ye Hz. Mevlânâ tarafından Âgâh Ağa’nın Mesnevî derslerine devam etmesi 

işaret edilmiş, o da emri yerine getirerek derslere devam etmiş daha sonra da Galata 

Mevlevîhânesi postnişini olmuştur.57 

3.   Mehmed Emin Kerkükî (v. 1228/1813) 

 Nakşî-Mevlevî sîmâlardan Mesnevî okutmakla iştigâl eden Muhammed Âgah Efendi 

(v. 1184/1770)’nin müridlerinden Mehmed Emin Kerkükî XIX. yüzyılda İstanbul’da 

yaşamıştır. Bursa’da Eminiye Tekkesi’nin kurucusu olan Kerkükî dergâhında dervişler, Nakşî 

zikir ve seyr-i sülûku yanında Mesnevî’yi baştan sona okumuşlardır.58 

Kerkük eşrâfından Seyyid İsmail Efendi’nin oğlu ve Mehmed Âgâh Efendi’nin müridi 

ve dâmâdı olan Mehmed Emin Kerkükî (v. 1228/1813) zamanının müessir mutasavvıf ve 

âlimlerindendir.59 Tefsîr, hadis ve Mesnevî dersleri vermekle meşgul olan Mehmed Emin 

Kerkükî’nin halîfelerinin her biri Müceddîdî geleneği Mesnevî irfânı ile birleştirerek 

İstanbul’da yaygınlaştırmış seçkin kimselerdir. Ali Behcet Efendi (v. 1238/1823), Gazzîzâde 

Abdüllatîf Efendi (v. 1247/1832), Hoca Neş’et Efendi (1260/1844), Mustafa Vahyî Efendi 

(v.1285/1878), Hoca Hüsâmeddin Efendi (v. 1285/1869), Hoca Selim Efendi  (v. 1227/1812), 

Hoca Keşfî Efendi gibi önemli isimlerin feyz kaynağı olan Mehmed Emin Kerkükî’den 

Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin de nisbet-dâr olduğu nakledilmektedir.60 Hüseyin Vassâf’ın 

hakkında “Kalbimde kendisine karşı öyle bir incizâb-ı küllî vardır ki, tarifine kâdir olamam. 

Her gün her dakika kalbime hatırası gelir” diyerek kadrinin yüksekliğine dâir sarf-ı kelam 

ettiği M.Emin Efendi Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin de istifade ettiği bir  mürşid-i kâmildir.61 

                                                   
56 Buradaki gibi vefât etmiş olan bir zâtdan  manevî istifâde etmeye Tasavvuf Istılahında  Üveysîlik tanımı 
yapılmıştır. Üveysî denmesinin sebebi Hz. Peygamberi görmemiş olmasına rağmen gıyâben onun terbiyesinden 
geçerek yüksek mertebelere ulaşan Veysel Karânî’ye benzetilmesidir. Hz. Musa zamanında yaşayan Bürh-i 
Esved isimli, nâz ehli olduğu belirtilen meczub kimlikli kişiye atfen bürhiyân da denilmektedir. Daha geniş bilgi 
için bkz. Seyyid Mustafa Rasim Efendi, Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil, s. 249;Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri 
Sözlüğü, s. 549; Safer Dal, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 299. 
57 Hüseyin Vassâf, Sefine II, s.  186. 
58 Mustafa Kara, “Mehmet Emin Kerkükî ve Eminiye Dergahı”, Manolya Ağacının Kökleri, İstanbul, 2007, 18-
23. 
59 Krş. Hasan Basri Öcalan, “Bursa’da Bir Mesnevîhan, M. Emin Kerkükî” I.Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve 
Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, (19-21 Aralık Manisa), Manisa, 2002, 147-159. 
60Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ II, s. 185; Mehmet Şemseddin Şemsî, Yâdigâr-ı Şemsî, haz.  Mustafa Kara-
Kadir Atlansoy, Bursa, 1997, s. 225-26. 
61 Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ II, s. 185.  
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Mehmed Emin Kerkükî’nin müridleri ile birlikte Müceddidî hareket içinde tebârüz 

etmiş olan Mesnevîhanlık geleneği, XIX. yy. Nakşî-Müceddidîlerin karekteristik özelliği 

sayılır. Mehmed Emin Kerkükî’nin XIX. yüzyıla damgalarını vurmuş halîfelerinden 

bazılarının otobiyografilerini konunun etraflı biçimde anlaşılması için gerekli gördüğümüzden 

kısaca alıyoruz.  

4.    Ali Behçet Efendi (v. 1238/1823) 

XIX. yy.da Mesnevî okutanlar arasında en mühim isimlerden biri de  Ali Behçet 

Efendi’dir. Üsküdar Selimiye Dergahı postnişîni Ali Behcet Efendi, Kerküklü Emin Efendi’den 

aldığı Nakşî usûle göre  tefsir, hadis, fıkıh ve Mektûbât-ı Rabbânî okutmuş, Mesnevî dersleri 

vermiştir. Mesnevî-i şerif, Avârifü’l-Meârif, Hikem-i Atâiyye gibi tasavvuf klasiklerini okutarak 

İstanbul eşrâf ve aydınları arasında etkili olmuştur.  Tarîkat silsilesi Yekdest Ahmed Cüryânî 

vasıtasıyla İmam Rabbânî’ye ulaşan Behçet Efendi,62Mevlevî sikkesi giymesine rağmen 

dergâhında semâ veya Mevlevî âyini yapmamış, hatm-i hâcegân icrâ etmiştir. XIX. asırda 

Müceddidiyye ve Mevleviyye gibi iki güçlü ekolü bütün özellikleriyle temsil eden Behçet 

Efendi, altı sene hilâfet görevini yürüttüğü Selimiye Nakşi Dergâhı veya Çiçekçi Dergahı olarak 

anılan tekkede doksan sekiz yaşında Cemâziyelûlâ 1238/20 Ocak 1823 tarihinde vefat 

etmiştir.63 Yerine geçen torunu Muhammed Said Efendi (v. 1341/1896) da Mesnevîhandır. 

Mesnevî okutmuş ve sâliklerini Mevlevî neş’esiyle imtizâc olunmuş bir Nakşîlik üzere teslîk 

etmiş, destârlı Mevlevî sikkesi giymişlerdir. 64 

 Yerine İbrahim Hayrânî (v. 1260/1844) geçmiş, Pîrdaşı Pertev Paşa Selimiye 

Dergâhı’na  bir kütüphâne inşâ ettirmiş, İbrâhim Hayrânî Efendi hâfız-ı kütüb olarak orada 

görev yapmıştır. Çoğunlukla vaktini kitaplarla geçiren İbrâhim Hayrânî daha sonra Tahir Ağa 

Tekkesi meşîhatına tayin olmuştur. 65 

Ali Behcet Efendi’nin Mesnevîhan olan bir diğer halîfesi, Eyüp’te Murâd Buhârî 

Dergâhı şeyhi  ve Meclis-i Meşâyih başkanı Feyzullah Efendi (v. 1284/ 1867)’dir66. Nakşbendî 

şeyhi olan Feyzullah Efendi Murâd Buhârî Dergâhı’nda talebelerine ve isteklilere Mesnevî ve 

                                                   
62Bkz. Zakir Şükrî, Silsilenâme-i Aliyye-i Meşâyih-i Sûfiyye, Hacı Semil Ağa Ktp., Hüdâyî, no. 1098, vr. 77. 
63Mehmed Süreyya vefat tarihini bir ay sonra yani Receb’in yedisi olarak verir. Bkz. Mehmed Süreyyâ, Sicill-i 
Osmânî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, IV/II, Matbaai Âmire, İstanbul, 1308, s.  31. 
64 Sezâi Küçük, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 432.  
65 Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ II, s. 185. 
66 Zakir Şükrü, Mecmu’a-yı Tekâyâ, s. 56. 
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Hâfız Divânı okutmuştur. Feyzullah Efendi’nin Mevlevî semâsında bulunan manevî işâretler 

hakkında değerli bir risâlesi bulunmaktadır.67  

Selimiye Dergâhı hazîresinde  Nakşi mesnevîhan ise Nakşbendî Şerife Hanım 

(v.1908)’ın da kabri mevcuttur.68 

5.   Hüsâmeddin Efendi (v. 1280/1863) 

XIX. Yüzyıl İstanbul tasavvufî hayatında Mesnevî okutmakla meşhûr olmuş diğer bir 

Mesnevîhan da Hüsâmeddin Efendi’dir. Muhammed Emin Kerkükî’ye intisap etmiş olan 

Hüsâmeddin Efendi69 Hacı Evhâd Tekkesi’nde Cuma günleri Mesnevî, Pazartesi günleri 

ikindi namazından sonra Tefsîr-i Kadı Beyzâvî, Salı günleri  Buhârî-i Şerîf, Mesâbih-i Şerîf, 

Şir’atü’l-İslâm, Delâilü’l-Hayrât okutmuştur. Mesnevî’yi üç defa hatmetmiş üçüncü hatmin 

sonunda doksanüç yaşında vefat etmiştir. Kendisinin biyografisini yazan Elif Efendi, “Eğer 

hoca binli tarihlerde yâni hakkıyla kadri bilinir bir zamanda yaşamış olsaydı kendilerine bir 

pîr-i tarîkat ahz olunurdu.  Ne çâre ki her bir kemâlin hakkıyla takdîr olunamadığı bir 

zamana tesâdüf buyurmuşlardır.”70 diyerek tavsif etmiştir. Yöneticilere ve siyâsîlere uzak 

durmayı tercih eden bu zât bu yönüyle dikkat çekmektedir.71 Sünnet-i seniyyeyi bütün 

                                                   
67 Bkz. Hacı Feyzullah en-Nakşibendî el-Murâdî el-Mevlevî, Mevlevî Ayininde Manevî İşaretler, Çevrimyazı. 
İbrahim Demirci, Konya Meram Belediyesi, Konya, 2005. 
68 Şerife Hanım hakkında bilgi bulamamış olsak da kabri görülmüştür.  
69Hüsâmeddin Efendi, Ali Behcet Efendi ile birlikte M.Emin Kerkükîden biat almış olsalar da, sonrasında 
Hüsâmeddin Efendi teberrüken Behcet Efendi’den biâtını yenilemiştir. Bkz. Hüseyin Vassâf, Sefîne II, s. 199. 
70 Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi, Tenşîtü’l-muhibbîn bi-Menâkıb-ı Hâce Hüsâmeddin, İstanbul, 1342, s. 32. 
71 Safahat’ta kendisinin bu yönü ile ilgili bir şiir bulunmaktadır. M.Akif ahlak ve fazileti sebebiyle Hüsâmeddin 
Efendi’yi  övmüştür. Bu meşhur mesnevîhanı konu edinen şiiri ilginç bir argüman olması dolayısıyla buraya 
alıntılıyoruz: Bkz. Mehmet Akif, Safahat, haz.  Ertuğrul Düzdağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul, 
1987, s. 417;  
“Hüsam Efendi Hoca, Nasılsa ismini duymuş ki bendegânından  
Hüsam Efendi’yi aldırmak istemiş Sultan  
İrâdeler geledursun o itirâz ederek 
Saray civârına yaklaşmamış değil gitmek 
Bu izz ü nâz üzerinden epey zaman geçmiş  
Günün birinde Beşiktaş taraflarında bir iş 
Sürüklemiş o havâliye mesnevîhânı 
Duyunca vak’ayı abdülmecid’in erkânı 
Çağırtalım mı demişler, evet demiş hünkâr 
Takım takım yola çıkmış hemen silahşörler 
Hüsam Efendi henüz Dolmabahçelerde iken  
Efendimiz bizi gönderdi çok selam ediyor 
Görüşmek istiyorum kendi istemez mi diyor 
Uzun değil ki saray işte dört  adımlık yol, 
Hemen dönün gidelim hiç düşünmeyin bu sefer 
Dönün ricâ ederiz… 

- Dinleyin sabırlı olun 
Ben ellibeş senedir teptiğim yegâne yolun 
Henüz sonundan uzakken tükendi gitti ömür 
Tutup da bir geri döndüm mü yandığım gündür 
   (Hilvan, 4 Şubat 1341) 
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hayatında uygulamaya önem gösteren Hazret-i Mevlânâ’nın manevî işâreti ile Mesnevî 

okutmaya başlayan Hüsâmeddin Efendi Nakşi olmasına rağmen Mevlevî sikkesi giymiş, fakat 

semâ yerine hatm-i hâcegân yaptırmıştır. Hadis okumalarıyla da dikkat çeken Hüsâmeddin 

Efendi, pek çok entellektüeli barındıran öğrenci halkasıyla geniş kesimlere ulaşmıştır.72 Aşçı 

İbrahim Dede Hâtırât’ında Cuma günleri Şeyh Kadri Dede ile birlikte Hüsâmeddin 

Efendi’nin derslerine katıldığını nakletmektedir.73  

Yaşlı ve kimsesiz hanımların sık sık ziyaret ettikleri bir yer olması sebebiyle ismi  

Hâtûniye Tekkesi olan dergâha, 1267/1851’de  intikal etmiş olan Hüsâmeddin Efendi, burada 

Mesnevi-i şerif, Tefsir ve Hadis tedrîsiyle meşgul olmuştur. Hüseyin Vassâf’ın belirttiğine 

göre burası her kesimden insanın akın akın icâbet ettiği bir ders halkasıdır. Kimi zaman 

dergahta boş yer bulamayıp geri dönenler olur.74Halifesi ve manevî evlâdı Mustafa Vahyî 

Efendi(v. 1295/1878) kendisinden sonra meşihata geçmiştir.  

Mesnevî’nin ilk beytine yazdığı şerhi ihtivâ eden bir risâlesi, Buhârî’nin bir kısmına 

yazdığı şerh ve İmam Tirmizî’nin Şemâil-i Muhammediyye’sinin tercemesi vardır. Mehmed 

Emin Kerkükî’den inâbet alıp, Hâtuniye Dergahında Hoca Selim Efendi nezdinde bir süre 

inzivâya çekilen Hüsâmeddin Efendi, Füsûsu’l-Hikem ve Mesnevî-i Şerîf  okumuş, sonrasında 

Hz. Mevlânâ’nın işâretiyle Merkez Efendi Dergâhında, Sümbül Sinan Âsitânesinde, Hacı 

Evhâdüddin Dergahlarında75 ve son olarak da  Eyüp Hâtuniye Dergâhında Mesnevî-i Şerîf  

okutmuştur. Cevdet Paşa’nın da zikrettiği gibi Murâd Nakşbendî ile aynı dönemde İstanbul’da 

bulunan Nakşî Mesnevîhanlardan ikincisidir.76  

“Mesnevî’nin yedinci cildi vardır diyenleri yoktur deyinceye kadar dövmek lazımdır” 

sözüyle Mesnevî’nin yedinci cildi konusunda Murâd Nakşbendî ile aynı kanaati 

taşımaktadır.77  

Doksanaltı yıllık uzun bir ömrü yalnızca öğrenip öğretmekle geçiren Hüsameddin 

Efendi, pek çok talebe yetiştirmiş, Mesnevî’ ye adanan bir ömrü temsil etmiştir. Sütlüce 

                                                                                                                                                               
Kendisinin bu yönüne son dönem dinî-siyâsî değişimin izini süren araştırmacılardan İsmail Kara da dikkat 
çekmiştir. Bkz. İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam, Dergah Yay, İstanbul, 2008, s. 
246; A.m., “Böyle Şeyhler  Tanıdınız mı?”, Amel Defteri, Kitabevi Yay.,İstanbul, 1998, ss. 28-30. 
72Bkz. Hür Mahmut Yücer, “Eyüp’te Hatûniye Tekkesi ve Tenşîtü’l-Muhibbîn bi-Menâkıb-i Hâce Hüsâmeddin”, 
Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sy. 10, Ocak-Haziran 2003,  s. 220; Hüseyin Vassâf,  Sefîne-i 
Evliyâ II, s. 205. 
73 Aşçı İbrâhim Dede,  Aşçı Dede’nin Hâtırâları, Kitabevi Yay., haz.  M.Koç-Eyüp Tanrıverdi, s.  XIX. 
74 Hüseyin Vassâf,  Sefîne II, s. 206. 
75 Evhadüddin Dergahında ders vermeye devam ederken Sultan Abdülmecid’in buradaki dersler takip etmek 
amacıyla tekkeye bir mahfel yaptırması üzerine, dergahı sessizce terk ederek tekrar Hatuniye Tekkesi’ne taşınır. 
Sultanlardan ve devlet adamlarından uzak duran tavrını hep muhafaza etmiştir. Benzerî bilgiler için bkz. Elif 
Efendi, Tenşîtü’l-Muhibbîn, s. 7-8.   
76 Fatma Aliye,  Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı, s. 34. 
77 Anmed Cevdet Paşa, Tezâkir ( 40 Tetimme),  s. 231. 
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Dergâhı Şeyhi Elif Efendi’nin yazdığı Tenşîtü’l-Muhibbîn adlı eser kendisinin terceme-i 

hâlini ayrıntılı olarak nakletmektedir. 78 

6.   Mustafa Vahyî Efendi (v. 1233/1817) 

Mesnevîhan Hüsâmeddin Efendi’den sonra Hatuniye Tekkesi’nde hatm-i hâcegân 

âyinini Mesnevî derslerini ve tarikat zikirlerini halîfesi ve manevî evlâdı Mustafa Vahyî 

Efendi, otuz iki sene devam ettirmiştir.79 Mustafa Vahyî, Hoca Neş’et Efendi’nin hem-

sohbetlerindendir. Çatladıkapı’da talebelerine Farsça Dersleri okutmuş, Mesnevî’yi açıklayıp 

şerhetmekle meşgul olmuştur.80  

7.    Hoca Süleyman Neş’et Efendi (v. 1222/1807)  

1148/1735 senesinde Edirne’de doğmuş, ismi Süleyman olup, Neş’et mahlasıyla şiirler 

yazmıştır. Önceleri Nakşibendiyye’den Mehmed Âgah Efendi(v.1184/1770)’ye intisap etmiş,  

sonra halîfesi M. Emin Kerkükî’ye mürîd olup halîfelik almıştır. Şeyhi, M.Emin Kerkükî’den 

bahsederken, “Yeter âna kerâmet Neş'et-i üstâda şeyh olmak  / Ki kevne bir gelenlerden değil 

midir o hoş ef'âl”81 mısralarıyla anlatan Murâd Nakşbendî, kendisine gıyaben yüksek bir 

muhabbet beslemektedir. Neş’et Efendi, şeyhlik yapmamış vaktini haftada iki gün Farsça, bir 

gün Mesnevî okutup, iki gün hatm-i hâcegân yaptırarak, ahbâbıyla sohbet ederek geçirmiştir. 

Hüzünlü şiirler söylediği, kendisini dinleyenlerin şiirlerden etkilendikleri nakledilmektedir. 

Farsça üstâdı olarak tanınan bir çok şâire Farsça okutan Neş’et Efendi pek çok şâire mahlas 

vermesiyle de bilinir. Sohbetlerine katılanlar arasında Kethüdâzâde Arif Efendi, Şeyh Gâlip, 

Hanif Efendi, Pertev Efendi gibi seçkin zâtlar da vardır. Otuz seneden fazla süren bu dersler 

esnâsında şöhreti Arabistan, Çin’e kadar yayılmıştır. Dîvân’ı ve Tûfân-ı Mârifet, Meslekü’l-

Envâr ve Menbau’l-Esrâr adlı eserleri vardır. Hoca Neş’et Efendi’nin yetiştirdiği talebelerin 

arasından da pek çok mesnevîhan çıkmış, İstanbul’un çeşitli mevkîlerinde Mesnevî neşvesini 

intişâr ettirmişlerdir. Murâd Nakşbendî’nin kendisinden Mesnevî okuduğu hocası Süleyman 

Vahyî Efendi de Hoca Neş’et’in talebelerindendir. Sadrazam Muhammed İzzet Paşa, Ârif 

                                                   
78 Hür Mahmut Yücer, “Eyüp’te Hatûniye Tekkesi ve Tenşîtü’l-Muhibbîn bi-Menâkıb-i Hâce Hüsâmeddin”, 
Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sy. 10, Ocak-Haziran 2003,  s. 220.  
79 Zâkir Şükri, Mecmua-yı Tekaya, haz. Mehmet Serhan Tayşî,  İstanbul, 1980, s. 51. 
80 Hüseyin Vassâf, Sefîne II, s. 203. 
81 M. Nakşbendî, Dîvân, s. 50 
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Efendi, Hanif Efendi, Vakânüvis Pertev Efendi ve Şeyh Gâlip82 kendisinden feyz alanlar 

arasındadır. Sultan III. Selim’in hallinden sonra çok müteessir olmuş ve vefat etmiştir. 83 

8.   Nakşî-Mevlevî Etkileşimi Üzerine   Bir Değerlendirme  ve  Diğer 

Mesnevihanlar  

Kerküklü Emin Efendi ve halîfeleri Müceddidiliği Mesnevî ile birleştirerek özel bir 

sistem meydana getirmişler ve bu geleneği tekkelerin kapatılmasına kadar sürdürmüşlerdir. 

Gölpınarlı bu akımı, katı tavırlardan sıyrılarak Mevlevîleşen Nakşîler biçiminde 

değerlendirmekte ve Nakşîleşen bir tek Mevlevîden söz edilmemesine mukabil84,  

Mevlevîleşen Nakşîlerin olduğunu öne sürmektedir. Gölpınarlı’nın  bu tesbiti aşılmaya 

müsâittir. Tarikatler arasında her zaman bir geçişkenlik olmuş, meşreb, meslek ve  sosyal 

durumlar sebebiyle her tarikatten farklı neşvelere intikal vâkî olabilmiştir. Nakşîliğe intisâb 

etmiş Mevlevîler için Aşcı İbrahim Dede (v. 1906) örnek gösterilebilir. Mevlevî olmasına 

rağmen Nakşibendî-Hâlidiye’den Fehim Efendi’nin incizâbına kapılmış ve biat ederek uzun 

bir süre aşk-ı ilâhî ile hemhâl olmuş olduğunu kendi hâtıratında nakletmektedir.85 Hür 

Mahmut Yücer86 ve Sezâi Küçük87’ün tesbitlerine göre ise bu Mevlevîleşmek değil 

Mevlânâlaşmak olarak tanımlanmalıdır. Sünnî esaslara bağlılık bakımından Nakşibendiyye 

katı olmakla tenkit edilmiş olmasına rağmen her ne kadar Nakşî olmasa da şeriate hassasiyeti 

yüksek Mevlevîlerden söz etmek mümkündür. Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhlerinden Osman 

Salahaddin Dede ve oğlu Mehmed Celâleddin Dede gibi bazı Mevlevîlerin şeriate bağlılıkları 

husûsunda bir Nakşî’den daha katı oldukları Mehmed Ziya tarafından nakledilir.88 

Mevlevîliğin zühd kolu Yenikapı Mevlevîhânesi öncülüğünde tasavvufî fâliyetlerini 

sürdürmüş, bu anlayış Dârü’l-Mesnevîlerde görev alan Nakşî şeyhlerinin mesnevîhan olarak 

bulunmaları ile tarikat içinde bu anlayışın ağırlığını devam ettirme fırsatına katkıda 

bulunmuştur.89  

Nakşî-Mevlevî yakınlaşmasında erken dönemden verilebilecek bir diğer misal de 

Kösec Ahmed Efendi(v. 1191/1777)’dir. 18. yüzyılın zarâfetiyle dikkat çeken âlimlerinden 
                                                   
82 Abdülbâki Gölpınarlı, Şeyh Gâlip Divânından Seçmeler, İstanbul, 1971, s.  II-III. 
83 Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ II, s.  186; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî IV, haz. Nuri Akbayar, sdl. Seyid 
Ali Kahraman, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 1996, s. 1353; Ali Güzelyüz, “Hoca Neş’et’in Hayatı Eserleri ve 
Tûfân-ı Ma’rifet’teki Tasavvufî Görüşleri”, İlmî Araştırmalar, sy. 5, İstanbul, 1997, s. 167. 
84 Bkz. Aşçı İbrahim Dede, Aşçı Dedenin Hâtıraları, haz. M.Koç-E.Tanrıverdi, Kitabevi Yay., s.  XXXV.  
85 Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan sonra Mevlevîlik, s. 321-322. 
86 Bkz. Hür Mahmud Yücer,  “Selimiye Tekkesi Şeyhi Ali Behçet Efendi ve Risâle-i Ubeydiye-i 
Nakşibendiye’si”, II. Üsküdar Sempozyumu, . Hasan Kâmil Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanlığı, İstanbul, 
2008, c. II,  s. 74-100. 
87 Sezâi Küçük, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 432. 
88 Mehmed Ziyâ, Yenikapı Mevlevîhânesi, haz. Yavuz Senemoğlu, Tercüman Gazetesi, s. 180,196. 
89 Sezâi Küçük, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s.  442. 
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tasavvufî hayatının büyük bir bölümünü Nakşî-Halvetî çizgisinde geçiren Kösec Ahmet 

Efendi (v. 1191/1777) Murâd Buhârî’den gelen Müceddidî geleneğe mensup olmasına rağmen 

ömrünün son altı ayında Hz. Mevlânâ’ya karşı yüksek bir cezbeye tutulmuş ve hacc 

yolculuğunu Konya’da yarım bırakarak Konya Mevlevîhânesinde Mevlevî destârı sarmıştır. 

Esrar Dede’nin Tezkire’sinde “Pîrân-ı pîşvâyân-ı tarîk-i Nakşibendiyye’den sâhibü’t-tasânif 

Trabzonî Kösec Ahmed Dede…” olarak bahsettiği bu zât Mevlevî erkânına dâir Tuhfetü’l-

Behiyye fî-Tarîkati’l-Mevleviyye90 adında bir risâle kaleme almış risâlesinde Mevlevîliğin 

azîmet yolu olduğu üzerinde uzun açıklamalarda bulunmuştur.91 

XIX. yüzyılın sonlarında yine Nakşî geleneğe mensup olan mesnevîhan Abdürrezzak 

İlmî Efendi (v. 1907) de Sünbül Efendi Câmii, Koca Mustafa Paşa Camii ve Bayezid 

Câmii’lerinde Mesnevî dersleri vermiştir.92  

Mesnevîhanlığın yalnızca Nakşilerle sınırlı olduğunu söyleyemeyiz. XIX. yüzyılda 

sistemleşmiş olarak Mesnevî’ye ayrı bir önem ve yaygınlık kazandırmış olmalarıyla birlikte 

diğer tarikat erbabı arasında da belli vakitlerde dergahta veya evlerinde Mesnevî okuyanlar 

bulunmaktadır. Her tarikatten Mesnevî’nin feyzinden faydalanmış pek çok gönül erbabı  

yetişmiştir.  

Müellif olarak meşhur mesnevîhanlardan biri de Kasımpaşa Uşşâkî Tekkesi postnişini 

Hüseyin Vassaf (v.1929)’tır. Onun Sefîne-i Evliyâ adlı eserine baktığımızda, Mevlevî 

Geleneğin Hâricinde Mesnevî’yi şerheden, okutan, ezberleyen ezberleten farklı tarîklerden 

pek çok kemal sahibi yüksek zatlarla karşılaşmaktayız.  

 XIX. yüzyılda mesnevîhanların tamamının Nakşî olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Murâd Nakşbendî’nin de dâhil olduğu dönemi incelememiz bakımından öncelikle 

Nakşî mesnevîhanlardan bahsetmiş olsak da XII. yüzyıldan beri tarihsel süreç itibariyle her 

neşveden kişinin Mesnevî ile münâsebeti olduğunu vurgulamıştık. Sefîne-i Evliyâ’yı esas 

alarak yaptığımız sınırlı bir tarama sonucunda ulaştığımız, Mevlevî ve Nakşbendîyye’den 

başka ekollerde neş’et etmiş mesnevîhanların isimleri şöyledir:  

Şeyh Üftâde (v. 988/1580) – Celvetiyye; Hz. Mevlânâ’nın mânâ âleminde kendisine 

emretmesiyle Mesnevî  okumaya başladığını ifade etmiştir.93 

                                                   
90 Bu Risâle için bkz. Kösec Ahmed Dede, Tuhfetü’l-Behiyye, İ.Ü. Ktp. Arapça Yazmalar, no. 3905. 
91Trabzonlu Kösec Ahmed Dede, et-Tuhfetü’l-Behiyye Fi’t-Tarikati’l-Mevleviyye (Zâviye-i Fukarâ), Mevlevîlik 
Adâbı Anekdotlar, haz.  Ali Üremiş, Serander Yay.,  Ankara,  2007,  s. 6. 
92 Hüseyin Vassâf, Sefîne II, s.  295 ( Hüseyin Vassâf, “Mesnevî’yi pek âşıkâne bir edâ ile okurlar idi” diyerek 
derslerindeki feyzin çokluğundan bahseder. ).   
93 Hüseyin Vassâf, Sefîne II, s.  577. 
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Hasan Ünsî Efendi (v. 1136/1723) – Şa’bânî; Salı günleri dergâhında Mesnevî 

okuttuğu, ehl-i kemâlden pek çok kişinin meclisinde pür-dikkat kendisini dinlediği 

nakledilmiştir.94 

Şeyh Müştak-ı Kâdirî (v. 1247/1831) – Kâdirî; Hoca Neş’et Efendi’nin muhibbi ve 

sohbet arkadaşıdır. Mesnevî takrîrini ondan ahzetmiştir. 95 

Şeyh Süleyman Sıdkî (v. 1259/1843) – Sa’diyye; Murâd Molla Dârü’l-Mesnevîsi’nde, 

şârihimiz Murâd Nakşbendî’den Mesnevî okuyarak Mesnevî icâzeti almış hem de kendisinden 

teberrüken Nakşbendî inâbeti almıştır. Mevleviyye’ye de teberrüken nisbeti bulunan 

Süleyman Efendi, Eyüp Südlüce’deki Sa’dî Dergahı’nda Mesnevî okumuştur.96 

Şeyh Abdülkadir Efendi (v. 1315/1897) – Kâdirî; Mesnevî’nin ilk onsekiz beytine şerh 

yazmış Behcetü’l-Esrâr isimli eseri vücûda getirmiştir. 97 

Şeyh Salih Efendi (v. 1296/1879) – Rufâî; Hoca Hüsâmeddin Efendi’den ders 

almıştır.98     

Ahmed Sâfi Bey (v.1344/1926) – Ticânî; Özbekler Dergâhı’nda Cuma geceleri 

kalabalık bir cemaate Mesnevî-Şerîf okumuştur.  

Mustafa Hilmi Safi Efendi (v. 1345/1926) – Uşşâkî;  Mesnevîhan Hüsâmeddin 

Efendi’nin talebelerinden Hacı Muhammed Tahir Efendi kendisine Mesnevî dersleri ve icâzeti 

vermiştir.  

Muhammed Elif Efendi (v. 1346/1927) – Sa’diyye; Mesnevihan Hoca Hüsâmeddin 

Efendi’den ve Osman Salahaddin Efendi’den Mesnevî okuyarak icâzet almış Çarşamba 

günleri Eyüp Südlüce Dergâhı’nda Mesnevî dersleri vermiştir.  

Kenan Rifâî (v.1950) – Rufâî ; Hüseyin Vassaf bizzat görüşmüş, ve o zamanda 

konakta her gün Mesnevî dersleri vermekte olduğunu dile getirmiştir.99 

Şeyh Muhammed Hazmî – Uşşâkî ; 1912’de Murâd Molla Kütüphânesi’nin âlim ve 

ârif hâfız-ı kütübü Muhammed Hazmî Efendi, Kasımpaşa’da Câmii-i Kebir’de Mesnevî-i Şerîf 

okumuştur.  

 

 
 
 
                                                   
94 Hüseyin Vassâf, Sefîne IV, s.  39. 
95 Hüseyin Vassâf, Sefîne I, s. 159. 
96 Hüseyin Vassâf, a.e.,  s. 438. 
97 Hüseyin Vassâf, a.e.,  s. 142. 
98 Hüseyin Vassâf, a.e.,  s. 254. 
99 Hüseyin Vassâf, Sefîne I,  s. 263. 
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A. MUHAMMED MURÂD  NAKŞBENDÎ’NİN HAYATI 

A.I. Künyesi 

Künyesi, Seyyid el-Hâc Muhammed Murâd b. eş-Şeyh el-Hâc Abdülhalîm en-

Nakşbendî el-Ahıskavî’dir.100 Bazı kaynaklarda ismi “Mehmed Murâd Nakşbendî” olarak 

kaydedilmektedir.101 Bilindiği üzere bu farklılık Osmanlı kuşağının bu isme saygısından 

dolayı yalnızca okunuşta dikkate alınır. Yazılışında Muhammed isminden farklı yazılmamakta 

fakat telaffuzda Mehmed şeklinde okunmaktadır. Kendisinden bahseden  kaynaklarda zaman 

zaman Muhammed Murâd102 zaman zaman da Mehmed Murâd ismiyle zikredilen 

müellifimizin Murâd  Nakşbendî  isminin daha fazla bilindiği ve kullanıldığı görülmektedir. 

Şiirlerinde Murâd mahlasını kullanması da Murâd Nakşbendî’nin bu isimle daha çok 

tanındığını gösteren bir diğer karînedir. 

“Murâd-ı derd-i mendin cümle ahvâli sana ma’lum  

Ânı takrîr ve tahrîre ne hâcet Yâ Resûlallah 103 

Murâd Nakşbendî, çevresinde Murâd Molla Şeyhi ismiyle104 tanınmıştır. Hayatı 

boyunca gece gündüz eser te’lifi ve öğrenci yetiştirmekle meşgul olduğu ileride hakkında 

bilgi vereceğimiz Murâd Molla Tekkesi ve Kütüphânesi’ne nisbetle bu isimle şöhret 

bulmuştur.   

Murâd Nakşi’nin ismi  ile ilgili çeşitli hatalar yapılmış, kendisinden yaklaşık bir asır 

önce yaşayan Murâd-ı Buhârî (v. 1720) ile zaman zaman karıştırılmıştır.105 Nakşbendî olması 

sebebiyle Müceddidîliğin onsekizinci asırdaki en güçlü temsilcisi olan Murâd Buhâri 

(v.1132/1720) ile aynı kişi olduğu zannedilmiştir. Murâd Buhârî106, Murâd Nakşbendî’nin 

                                                   
100M. Nakşibendî, Hulâsatü’ş-şürûh I, İ.Ü. TY. no.6309, v.1b; A.m., Müzîlü’l-hafâ, Matbaa-yı Âmire, İstanbul, 
1256/1840, s. 2; A.m., Mâ Hazar, Dârü’t-Tıbâati’l-Âmire, İstanbul, 1260,s. 258; Davud Fatin, Tezkire-i 
Hatîmetü’l-Eşâr, s. 374; Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ II, s. 133; Şemseddin Sâmî, “Murâd Efendi eş-Şeyh el-
Hâc” Kâmûsu’l-A’lâm, İstanbul, 1945,  c. VI, ss. 4248-4249. 
101 Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, haz. A.Fikri Yavuz, İsmail Özen, Meral Yay., İstanbul, 
Thz.,s. 159 
102 Hüseyin Vassâf,  Sefîne-i Evliyâ II, s. 256. 
103 M. Nakşibendî, Dîvân, İstanbul, 1290, s. 6 . 
104 Bkz. Fatma Aliye Hanım, Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı, [Cevdet Paşa], (Haz: Metin Hasırcı), Pınar 
Yayınları, İstanbul, 1994, s. 42. 
105 Bkz. Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İnkılap ve Ata Kitabevleri, İstanbul, 1983, s. 144; 
Gölpınarlı, Murâd Buhârî’nin Eyüp Nişanca’da bir dârü’l-Mesnevî inşâ ettirdiği ve burada Mesnevî okuttuğu 
şeklinde bilgi vermiştir. Ayrıca, İsmâil Güleç, Türk Edebiyâtında Mesnevî Tercüme ve Şerhleri, Pan Yay., 
İstanbul, 2008, s. 155. 
106 1645/1646 Kabil’de dünyaya gelen Murâd Buhârî Nakşibendîliğin Müceddidiyye kolunu İstanbul’da ilk 
olarak yayan kendisine Murâdî adında talî bir kolun isnâd edildiği zâttır. Tahsilini tamamladıktan sonra hacca 
gitmiş, ve Hindistan’a yerleşerek, Muhammed Masum’a intisab etmiştir. Kendisinden halîfelik alan Murâd 
Buhârî çeşitli şehirler dolaştıktan sonra İstanbul’a yerleşmiş, Eyüp civârında uzun süre ikâmet etmiştir. Murâd 
Buhârî ilmî bakımdan da yüksek bir şahsiyettir. Kendisinin on binden fazla hadîs bildiği nakl olunmuştur. Pîrdâşı 
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tâkip ettiği Müceddidiliğin İstanbul’daki kol başı olup, Müceddidiliği Anadolu’nun içlerine 

kadar yaymıştır.  

Müellifimiz, Murâd Molla Tekkesini inşâ ettiren Kazasker Murâd Molla(v.1192/1778) 

ile de aynı kişi zannedilmiş, tekkenin daha sonra meşîhata gelen Murâd Nakşbendî’ye nisbetle 

Murâd Molla Tekkesi olarak anıldığı varsayılmıştır.107Kendisinden bahsedilen bazı 

çalışmalarda “Mesnevî şârihi Murad Molla”108 ifâdeleri kullanılmıştır. Halbuki, “molla” 

nisbesi mevcut değildir. Kendi zamanında ise “Murad Molla Şeyhi Murad Efendi” olarak 

bilinmektedir.109 Kütüphâne ve katalog bilgilerinde kendisine âit eserler için Murâd 

Nakşbendî, değil Murâd Buhârî110 künyesi kullanılmış, eserleri bölümünde izah edileceği 

üzere zaman zaman Murâd Buhârî (v.1720)’ye âit eserler kendisine nisbet edilmiş, zaman 

zaman da kendisine âit eserler Murâd Buhârî’ye ait olarak adlandırılmıştır.  

A.II.  Doğumu ve Ailesi 

1203/1788’ de 22 Muharrem Perşembe günü seher vakti Fatih Çarşamba’da Murâd 

Molla Tekkesi’nde dünyâya geldi.111 Nakşî-Müceddidî olan bu dergâhta112 postnişîn olan 

babası Abdülhalîm Nakşbendî (v.1230/1814)’nin ve müridlerinin sohbetleriyle çok iyi bir 

terbiye alan Murâd Nakşbendî’nin ilk hocası babasıdır. Babasından eserlerinde zaman zaman 

bahseden Murâd Nakşi, babasının vefatıyla derin bir sarsıntı yaşamıştır. Eserlerinde 

annesinden bahsetmediği gibi  başka kaynaklarda da annesi hakkında  bilgi bulunmamaktadır.  

Aslen Gürcistan Ahıska’lı olan Murâd Nakşbendî’nin soyu “seyyid” nisbesiyle Hz. 

Hüseyin (r.a)’e dayanır. Ahıska’dan ne zaman geldikleri ile ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır. 

                                                                                                                                                               
Şeyh Ahmed Yekdest Mekkî Efendi’dir. Daha sonra çeşitli siyâsî sebeplerle ayrılmak İstanbul’dan çıkıp, 
Bursa’da ikâmete mecbûr olan Murâd Buharî’nin pek çok halîfesi bulunmaktadır. Gelibolulu Şeyh Mustafa 
Efendi, (v.1762) Beyzâde Efendi’nin kendisinden icâzet aldığı kişidir. Bkz. Mustafa Beyzâde,“Kasîdetü’d-
dürriyye li-Beyzâde  Mustafa Efendi”, Mecmûa, Dâru’t-Tıbâati’l-Âmire,İstanbul,1264, s. 59, Murâd Buhârî 
hakkında; H.İbrahim Şimşek  Osmanlı’da Müceddidilik, s. 161; Murâd Demir, Murâd Nakşibendî ve Menâkıbı, 
UÜSBE, s. 4-12; Hamid Algar, “A Brief History of The Naqshbandi Order”, Naqshbandis, ed. (Gaborieau vd.), 
İstanbul-Paris, 1990, s. 27-28; 
107 Muzaffer Gökman, Murâd Molla Hayatı Kütüphânesi ve Eserleri, İstanbul, 1943, s. 14. 
108 Bkz. Şener Demirel, “Mesnevî’nin Türkçe Şerhlerinde Ney Metaforu”,Türk Kültürü Edebiyatı ve Sanatında 
Mevlânâ ve Mevlevîlik- Bildiriler-  SÜMAM Yay., Konya, 2007, ss.149-192. 
109 Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir ( 40 Tetimme), s.  17. 
110 Bkz. M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, Süleymâniye Kütühânesi, Yazma Bağışlar no.165, 168. 
111 M. Nakşbendî, Mâ Hazar, s. 256; Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ II, s. 256. 
112 M. Nakşbendî’nin ve Murâd Molla Dergâhı’nın Halidî olduğunu belirten araştırmalar mevcuttur. Fakat 
Murâd Molla Dergâhı’nın Murâd Nakşbendî döneminde Halidiyye’ye dâhil olduğuna dâir herhangi bir belge 
mevcut değildir. Kronolojik olarak da Halidiyye’nin doğuş dönemlerine rastladığı için bu tespit doğru 
görünmemektedir. Bkz. Osman Türer, “Osmanlı Anadolusunda Tarikatların Genel Dağılımı”, Osmanlı 
Toplumunda Tasavvuf ve Sûfîler, haz.  Ahmet Yaşar Ocak, TTK. Yay., Ankara, 2005, s.233 
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Neseb silsilesi hakkında kaynaklarda bir bilgi olmamakla birlikte, tarikatinde bağlı bulunduğu 

silsile mevcuttur.113  

A.III. Babası  Şeyh Abdülhalim el- Ahıskavî (v. 1230/1815) 

 Beyzâde Mustafa Efendi’den sonra Dârü’l-Mesnevî’ye postnişîn olan Murâd 

Nakşbendî’nin babası Abdülhalim Efendi  Beyzâde Efendi’nin uzun süre hizmetinde 

bulunmuştur. Âkifzâde’nin ifadelerine göre velâyet ve kerâmet sâhibi ilmiyle amel eden boş 

söz ve davranışlardan uzak duran, çok muhâsebe eden bir zât olan114Abdülhalim Efendi otuz 

yıl Murâd Molla Dergâhı’nda postnişîn olmuştur.  Burada çeşitli dersler vermiş, öğrenci 

yetiştirmiştir.  

 Hatm-i hâcegân yaptırmak ve sâliklere habs-i nefs prensiplerine göre zikir telkini için 

Beyzâde Efendi’den icâzet almış, ayrıca bazı islâmi ilimleri öğretmesi için de yine teberrüken 

kendisine icâzet verilmiştir.115  
                                                   
113 M. Nakşbendî, “Terceme-i Ahvâl-i bi-Beyzâde  Mustafa Efendi”, Mecmûa, Dârüt-Tıbâati’l-Âmire, İstanbul, 
1264, s. 60-70. 
114 Abdurrahim b. İsmail b. Akif el-Amasi Akifzade, Kitâbü’l-Mecmû fi’l-Meşhûdi ve’l-Mesmû, İsam Ktp. 
no.157788 (fotokopi nüsha), s.  20a. 
115 İcâzetnâmesi: Abdülhalim Efendi’ye mürşidi Beyzâde Efendi tarafından verilen icâzetnâmenin tercemesi 

şöyledir:  

 “Hamd, nimetlerinin deryâsına gark olduğumuz Allah’adır. Sâlât ve selâm yükselmenin vâsıtası olana ve onun 

âline olsun. Ve onun âline ashâbına, sevdiklerine ve temizlenmiş olanlara olsun. Allah için kardeşim, sevdiğim, 

dostum, Allah yolunda yoldaşım, göz bebeğim, kalbimin evladı, inşallah cennette Resâlullah’ın komşuları 

arasındaki olan komşum, el-Hâc eş-Şeyh Abdülhalîm el-Hanefî, en-Nakşibendî -Allah onu  bütün helak edici 

derekelerden ve âfetlerden korusun. Ve Allah’da fâni olmuş  Allah’la bâkî olmuş halde, ona kavuşmuş olarak 

muhafaza etsin – ki ona Şâh-ı Nakşibend Efendimiz’in ahdetmiş olduğu  nefy ve isbât yoluyla nefesi tutarak  

yapılan zikr-i hâfî için ve hatm-i hâcegân kırâati için icâzet verdim. Aynı zamanda, Delâil-i Hayrât, Hizb-i 

A’zam, Evrâd-ı Bahâiyye ve Şâzeliyye ve Kâdiriyye, ve evrâd-ı Şeyh Muhyiddin  b. Arabî (k.s) ve diğer Kuran 

veya Hadis’te geçen faydalı zikir ve virdler için de icâzet verdim. Yine her iki tarafın istiâresiyle [hem şeyhin 

hem müridin istiâre yapması ile] tâlipler arasında kabiliyetli olanlara Allah rızâsı için zikir telkîn etmesine 

icâzet verdim. Ve yine tefsir , hadis, fıkıh ve usul ilimlerinin tamâmı için kendisine icâzet verdim.  

Ve ben ona, Allah’tan sakınmayı, takvayı, Resûl (a.s)’a açıkta ve gizlide bütün işlerde ittibâ etmeyi, 

huzur-ı kalple zikre devâm etmeyi ve zikir, zâkir ve mezkûru bir görünceye kadar onda garkolmayı tavsiye 

ediyorum.  

Allah beni ve onu dünya hayatında da âhiret hayâtında da kavl-i sâbit üzere sâbit kılsın. Allah ve 

Resûlü, insan ve cinlerden bütün sâlih kullar ve melekler benim ondan zâhirde ve bâtında râzı olduğum gibi 

ondan râzı olsunlar. Bu ancak Allah’ın tevfîkı iledir. Ondan beni gizli ve açık sâlih duâlarında ve en ihlaslı 

hallerinde hatırlamasını temenni ederim. Hamd, Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın olan Allah’adır. Salât ve selâm 

Efendimiz Muhammed’e ve onun âl ve ashâbına olsun.”; Mustafa Beyzâde el-Ahıskavî, Mecmûa, Dârüt-

Tıbâati’l-Âmire, İstanbul, 1264, s. 106-107. 
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Binlerce dervişiyle Cerrâhî Tarikatı târihinde önemli bir mevkide duran Abdülaziz 

Zihnî Efendi (v. 1270/1854), kendisinden hat dersleri almış116, ayrıca talik usulde çok nefis 

yazılar yazan Murâd Nakşbendî de onun rahle-i tedrîsinde meşk etmiştir. 

Murâd Nakşbendî, babası Abdülhalîm Efendi(v. 1230/1815)’nin vefâtı ile derin bir 

sarsıntı geçirir ve ilim tahsilini bırakır. Babasının üzüntüsünü uzun süre kalbinin 

derinliklerinde hisseden Murâd Nakşi bu durumu şu beytiyle daha sonra ifâde edecektir: 

“Mecrâ-yı nefes teng elim teng dilim teng 
Teng oldı cihan başıma sultânım efendim” 

[Nefes aldığım her yer elem içinde, elim ve dilim elem. Sanki âlem başıma keder ve 

sıkıntıdan ibâret oldu sultânım, efendim]117 

Murâd Nakşbendî, bu elem ve kederle babasının hatıralarını taşıyan tekkeye dahi 

girememiş, kalbindeki ızdırâb sebebiyle iki sene boyunca velîlerin merkadlerinde gecelemiş,  

bazı sevdiği dostlarının evlerinde kalarak  vaktini geçirmiştir.118   

A. IV.  Oğlu Muhammed Ârif  Efendi  

Murâd Nakşbendî’nin  kaç çocuk sâhibi olduğu gibi konular araştırmamız içinde 

açıklığa kavuşmamıştır. Ancak Sefîne-i Evliya’dan öğrendiğimize göre Murâd Nakşbendî’nin 

oğlu Muhammed Arif Efendi 1233/1817’de İstanbul’da dünyaya gelmiş olup, babasından 

sonra tekke meşîhatına geçmiştir. Vefât târihi 1306/1888’dir. 119 

Murâd Nakşbendî’nin kendisinden sonra sâhip olduğu tasavvufî neşveyi ve ilmî 

birikimi bi-hakkın devâm ettirecek bir halefi olmamış, yerine geçen oğlu  Muhammed Arif 

Efendi 1869’da Dârü’l-Fünûnun açılışında, Cemâleddin Afgânî’nin okuduğu bazı hitab 

kelimelerini âyet-i kerîme zannederek ellerini kaldırıp duaya yeltenmiş, orada hâzır bulunan 

cemâat içinde Afgânî’ye karşı İstanbul meşâyihını olumsuz bir duruma düşürmüştür. Bu 

hadise Sefine-i Evliyâ’da esefle zikredilmiştir.120 Muhammed Arif Efendi hakkında 

kaynaklarda pek az malumat bulunmaktadır. 

B.  İLMÎ  VE  TASAVVUFÎ  ŞAHSİYETİ : 

 Murâd Nakşbendî’nin tahsil hayatı içinde doğup büyüdüğü ilim ve tasavvuf menba’ı 

olan Çarşamba semtinde başlar. Zaten pek çok müderris ve kazaskerin bulunduğu bu semt, 

içinde bulundurduğu ilmî çevrelerle âdetâ örtülü bir kampüs gibidir. Uzun bir süre eğitime 

                                                   
116 Hür Mahmud Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf - XIX. Yüzyıl, İnsan Yay., İstanbul, 2003, s. 188; İbrahim 
Fahreddin Efendi, Envâr-ı Pîr-i Nureddin IV, İSAM, no. 3893k-02, s. 153-195. 
117 M. Nakşibendî, Mâ Hazar, s. 258 . 
118 M. Nakşbendî, Mâ Hazar, s.258 
119 Zâkir Şükri, Mecmua-yı Tekaya, s. 14. 
120 Hüseyin Vassâf, Sefîne II, s.  258. 
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devam eden Murâd Nakşî, tasavvufî şiir üzerinde çeşitli hocalardan pek çok okumalarda 

bulunur, kıraat ilminde de oldukça yüksek bir eğitim alır. Dönemin eğitim sistemi içinde âdetâ 

zorunlu olan İrân Tasavvufî edebiyatının mühim klasiklerinden Sa’di Şirâzî’nin Gülistân, 

Bostân isimli eserlerini, Saib Tebrizî (v. 1676)’nin, Dîvân-ı Sâib’ini121, Hafız Şirâzî’nin 

Divân-ı Hâfız-ı Şirâzî’sini, Feridüddin Attar’ın Pend-i Attâr’ını, Hoca Süleyman Neş’et’in 

Dîvân-ı Neş’et’ini ve benzerî eserleri, aralarında zamanın tanınmış isimlerinin de bulunduğu 

çeşitli hocalardan mütâlaa eder. Onun tasavvufî şahsiyetinin şekillenmesinde babasının vefat 

etmesinden duyduğu büyük üzüntülerin de etkisi olmuştur. Kendi tabiriyle “cihânı başına dar 

eden” bu vefât onun hasret ateşiyle yanmasına sebep olmuş, iki yıl devam eden bu  dönemin 

ardından yeniden tahsîle başlamıştır. Bütün tahsil hayatı boyunca 1196’da Beyzâde Mustafa 

Efendi ile birlikte hacca gitmesi122 dışında, İstanbul dışına hiç çıkmamış, ömrünün neredeyse 

tamamını Fatih Çarşamba’da geçirmiştir. Bu bir Osmanlı âliminin o dönemde ihtiyacı olan 

bütün ilmî birikimi İstanbul’da bulduğunun bir işâreti de sayılabilir.    

B.I.  Hocaları ve Okuduğu Kitaplar 

Murâd Nakşbendî’nin diğer pek çok Osmanlı müellifinden farklı olarak otobiyografisi 

ile  ilgili son derece ayrıntılı bilgiler vermesi döneminin ilmî ve kültürel atmosferini anlamaya 

geniş ölçüde imkan hazırlamaktadır. Çoğunlukla tevâzu ve mahviyet sahibi olmaya gölge 

düşürmesi endişesiyle pek çok ilim ve düşünce adamının geçtiği eğitim dönemi kendileri 

tarafından anlatılmamış, ancak tabakât ve ricâl kitaplarının konusu olarak zikredilmişlerdir.123 

Murâd Nakşbendî ise bu konuda oldukça açık sözlü davranmış, hocalarının kendisi üzerindeki 

emeğini izhâr etme gayreti ve nimeti ikrâr etmenin şükrü ifânın bir başka yolu olduğu 

düşüncesiyle onların irfan ve ilim dünyâsındaki katkılarını tek tek yazmıştır.  

Ulemânın pek çoğunun biyografilerinde görüldüğü üzere ilk olarak hafızlığını 

tamamlamıştır. Bu klasik ilim geleneği içinde âdetâ zorunlu  bir vazifedir. Mâ Hazar isimli 

eserinde anlatıldığına gibi, beş yaşında iken Muhammed Himmet Efendi mektebine devam 

eden Murâd Nakşi burada Kur’ân-ı Kerîmi yüzünden okumayı öğrenir. Yedi yaşında aynı 
                                                   
121 Çocuk yaşlarında iken mükemmel bir eğitim almış olan Sâib Tebrizî, genç yaşında Mekke, Medine, Bağdat, 
İstanbul gibi merkezleri gezmiştir. Üç bin beyitten fazla şiir yazmış olan Sâib Tebrizî,  büyük bir araştırmacıdır. 
Onun “Beyaz” adlı eseri, 25 bin beyitten ibâret olup, 800 şâirin eserlerinden örnekler içermektedir. Fuzûlî edebî 
geleneğini 17. yüzyıl İran şiirinde devâm ettirmiştir. Gazel biçiminde yazmaya daha fazla kıymet veren Sâib 
Tebrizî’nin şiirleri içinde en fazla üzerinde durduğu mevzu aşktır.  Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Kafkasyalı, 
İran Türk Edebiyatı Antolojisi II, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum, 2002, s. 502. 
122 Bk. M. Nakşibendî, Divân, s. 65. 
123 Burada şu soruyu da bir antitez olarak sormak mümkün olabilir. Belki de kendilerini eserleriyle anlatan bu 
kişiler hodbînlik olarak değerlendirilebilecek birşeyi gereksiz görmüşler ve “Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” 
prensibini mi düstur edinmişlerdi? Zamanla zayıflayan ilmî, irfânî hareketliliğin ve  eserlerdeki sarsıcı etkinin 
kişisel bilgiler ve icâzetnâmelerle kapatılması mı söz konusu olmuştur? Bu konuyu ayrıntılı olarak incelemek ilgi 
çekici cevapları ortaya çıkarabilir. 
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hocadan hâfızlığa devam eden Murâd Nakşî’nin hocası Mâide Sûresi’ne geldiğinde Eyüp 

Sultan Câmii türbedârı olarak tayin edilir. Bunun üzerine Gebzeli Ahmed Efendi’nin 

mektebine yazılır. On yaşında hıfzını tamamlayan Murâd Nakşî, Sultan Selim Câmii’nde 

yapılan bir törende  “altmışaltı sehv ile” Kur’ân’ı baştan aşağı okur. Ahmed Efendi’nin 

mektebinde iki yıl daha eğitimini devam ettirir. Bu sürede kıraati geliştirmeye mahsus tecvid, 

secâvend gibi konularda bilgisini ilerletir. Daha sonra kıraat icâzetnâmeleri de veren Murâd 

Nakşbendî’nin bu sahadaki yetkinliği çok bilinmemektedir.124 

1.   Hâce Halîl Efendi  

Şârih Murâd Nakşbendî, kendisinden sitâyişle bahsettiği ve çalışmamızın ilerleyen 

bölümlerinde kendisi hakkında bilgi vereceğimiz Beyzâde Mustafa Efendi’nin Halîfesi Hace 

Halîl Efendi’den nahv dersleri almıştır. Muhammed b. Ali Birgivî (v.981/1573) ‘nin İzhâru’l-

Esrâr125 isimli kitabı üzerinden ders görmüştür. Vefat tarihi ile ilgili kesin bir bilgiye 

ulaşılamamıştır. Tahminen Murâd Nakşbendî’nin babasına kıyasla 1230/1818 yıllarında vefat 

etmiş olmalıdır.  

2.   Sultan Ahmed Vâizi Şeyh Yahya Erzurûmî 

Şeyh Yahya Erzurûmî’den Molla Abdurrahmân Câmî (v. 898/1492)’nin 

Kâfiye126’sinin şerhini okur, Molla Fenârî (v.834/1431)’nin İsâgoci127 Şerhi’ni ve  Kutbuddin 

Muhammed b. Muhammed er-Râzî’nin Tasavvurât128  adlı mantık kitâbını da bu hocadan 

tamamlar.  

3.   Mendliyânizâde Muhammed Said Efendi129 

Murâd Nakşbendî, kısa bir süre, Muhammed Said Efendi’den, Fatih Câmii’nde 

Tasavvurât ve İsâgoci dersleri almıştır.  

                                                   
124 M. Nakşbendî, Mâ Hazar, s. 256. 
125 Muhammed b.  Ali Birgivî, İzhâru’l-Esrâr fi’n-Nahv, Matbaa-yı Âmire, İstanbul,1286 ; Nahiv ve irâb 
risâlesidir.  Genelde avâmil konularını işleyen bu risâle üzerine pek çok şerh yazılmıştır. Kuşadalı Şeyh Mustafa 
b. Hamza’nın yazdığı şerh medresede yaygınlık kazanmıştır. Hanbelî mezhebine bağlı olan Birgivî, Osmanlı 
düşüncesi içinde kültür hâlini almış bazı uygulamaları ve tasavvuf erbabına has bazı zikir  biçimlerini eleştiren 
bir akımın öncüsü olmuş öğrencisi Kadızâde(v.1635) ile zirveye çıkan anlayışın temellerini inşa etmiştir. Eserleri 
için bkz. H.Nihal Atsız, Birgili Mehmed Efendi Bibliyoğrafyası, MEB., İstanbul, 1966, s.3-73; Birgivî Mehmed 
Efendi hakkında tarihsel bir değerlendirme için bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, İstanbul, 1998, 
s. 230-238.  
126 Kâfiye isimli eser Molla Abdurrahman Câmî’ye âit olmayıp nahiv âlimi Ebû Amr Cemaleddin Osman b. 
Ömer b. Ebî Bekr İbnü'l-Hacib (v.646/1249)’in yazdığı bir kitaptır. Fakat Molla Câmî’nin şerhi çok yaygın 
olduğundan onun ismiyle anılır olmuştur.  
127 Mîr İsagûcî Esîrüddin el-Ebherî’nin ( v. 662/1265) mantık üzerine yazdığı risâlesidir. Osmanlı 
medreselerinde en fazla okutulan mantık kitapları İsagoci üzerinde yapılan şerhlerden oluşmaktadır.  
128 Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Râzî, Tasavvurât, Hacı Muharrem Efendi Matbaası, İstanbul, 1364; 
Mantık konuları Tasavvurât, Tasdîkât ve Tehzîb kitaplarında ayrı ayrı ele alınmış ve okutulmuştur. Klasik 
mantık kitaplarında bilgi; “şeylerin tanımlanması” ve “zihinde meydana gelmesi” demek olan “Tasavvurât” ve 
hükümleri bildiren “Tasdîkât”tan oluşmuştur. 
129 Akifzâde, Kitâbü’l-Mecmû, vr. 51b. 
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4.   Çarşamba’lı Mehmed Said Efendi 

Mendliyânizâde’nin emekli olmasından sonra Tasavvurât ve Tasdîkat derslerini 

Çarşambalı Mehmed Said Efendi130 devam ettirir. Ayrıca iki yıl içinde Sağânî (v. 

650/1253)’nin Kitâbu Meşâriku’l-Envâr şerhi, İbn Melek131  ve İbn Miskeveyh (v. 

421/1030)’in  Tezhîbü’l-Ahlâk ‘ını132 okur. Bu esnâda babası vefat eder. Babasının vefatı ile 

iki yıl öğrenimine ara vermiştir.  

5.  Hâce Mehmed Efendi  

Hâce Neş’et Efendi’nin öğrencilerinden olan Mehmed Efendi’den Sümbülzâde Vehbî 

(v. 1809)’nin  Tuhfe-i Vehbî’si133, Feridüddin Attar(v. 618/1221)’ın  Pend-i Attâr’ı, Sa’di 

Şirâzî (v. 691/1292)’nin Gülistân ve Bostân’ı, Hafız-ı Şirâzî’nin Dîvân-ı Hâfız-ı Şîrâzî’sini ve 

daha sonra kendisinin de üzerine şerh yazdığı, Kitâbü Mefâtihu’d-Dürriyye’yi134, okumuştur. 

Hocasının hac yolculuğuna çıkmasıyla dersler son bulur. Mâ Hazar isimli eserinde 

hocasından ayrılmanın kendisine çok zor geldiğini ifâde eden Murâd Nakşi, Muhammed 

Efendi’yi hayatında iz bırakan önemli şahsiyetler arasında zikreder. 135 

6.   Salih Afîfî el-Münzevî 

Abdullah Kaşgârî Nakşbendî136 (v.1173/1760)’nin halîfelerinden olan Ayvansarâylı 

Salih Afîfî Efendi hal ehli bir zattır.137 Dünya malına kıymet vermeyen, zenginlerin ve itibar 

                                                   
130 Akifzâde, a.e.,  vr. 51b 
131 İmam Radıyüddin Hasan b. Muhammed Sâgânî’nin (v.650/1253) “Meşârıku’l-Envâru’n-Nebeviyye min 
Sıhâh-u’l-Ahbâri’l-Mustafaviyye” adlı kitabıdır. Medreselerde orta seviyede okutulan hadis kitabı idi. Buhârî ve 
Müslim başta olmak üzere Kütübü Sitte’den seçilen 2246 hadisi ihtiva ediyordu. Bu eserin Türk-İslâm 
dünyasında birçok şerhleri vardı; ama en meşhur şerh “İbni Melek” diye meşhur olmuş Tireli İzzettin Abdüllatif 
er-Rûmî’nin ( -1398) “Mübâriku’l-Ezhâr fî Şerhi Meşâriku’l-Envâr” adlı eseri idi ve medreselerde “İbni Melek” 
diye okutuluyordu. 
132 Ahlak esaslarını içeren bir kitaptır. Farklı müelliflerin kaleme aldığı bir türün ismi olmuşsa da İbn Miskeveyh 
(v. 421/1030)’in eseri ile şöhret bulmuştur. Ahlakçı bir filozof olan İbn Miskeveyh’in bu eseri uzun yıllar 
medreselerde ahlak derslerinde okutulmuştur. 
133 Tuhfe-i Vehbî, Türkçe-Farsça manzum sözlüklerden Tuhfe-i Şâhidî  gibi kafiyeli biçimde kelime öğrenmeyi 
kolaylaştırmaktadır. Kelimeleri mesnevî biçimindeki bir nazım içinde kafiyelerden istifade ederek daha kolay 
öğreten bu sözlükler dil öğrenmede ve kelime sayısını artırmada son derece faydalı olmuşlardır. Günümüz dil 
eğitiminde bunların gün yüzüne çıkarılıp kullanılmaları öğrenime farklı bir boyut kazandırabilir. Daha fazla bilgi 
için bkz. Yusuf Öz, “Tuhfe-i Vehbî Şerhleri”, İlmî Araştırmalar Dergisi sy. 5, s.  220; Ömer Faruk Akün 
“Sünbül-zâde Vehbî”, İA. XI, İstanbul 1979, s.  238-242.   
134 M. Nakşibendî’nin Kavâid-i Fârisiyye  ismiyle şerh ettiği Farsça gramer kitabıdır. Eserin müellifi, Mustafa b. 
Ebibekr es-Sivâsî (v.1240/1825) olup bâzı güç ibâreler bulunduğundan şerhedilme ihtiyacı duyulduğu M. 
Nakşibendî tarafından şerhin giriş kısmında dile getirilmiştir. Bkz. “Eserleri” . 
135 M.Nakşbendî, Mâ Hazar, s. 259.  
136 Müceddidî geleneğin bir diğer temsilcisi Lâlîzâde Tekkesi Şeyhi, Abdullah Kaşgârî 1692’de Kaşgar’da 
dünyaya gelmiş olup, zâhirî ilimlerde yetkin bir mutasavvıftır. “Her çeşit fenne vâkıf” vasfıyla nitelendirilen ve 
Mesnevî okutan bir Nakşibendî olan Abdullah Kaşgârî 1173’de vefât etmiştir. Bkz. Mehmet Süreyya, Sicill-i 
Osmânî, Matbaa-yı Âmire, İstanbul, 1311, c. III, s. 382. 
137 M. Nakşibendî, Mâ Hazar, (Matbaa-yı Osmâniye), İstanbul, 1304,  s. 337 (Eserin bu baskısı bazı ilâvelerle 
basılmıştır. Araştırmamızda bu baskıyı kullandığımızda basım yeri belirtilmiştir. M. Nakşibendî’nin şerhinde 
şerhedilmemiş, eksik kalan beyitlerin İsmail Hakkı Erzurûmî’deki açıklamalarla tamamlandığı bu baskı için bkz. 
İSAM Ktp., no. 092467). 
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sahiplerinin ikramlarını kabul etmeyen mütevekkil bir kişiliğe sahip olan Salih Afîfî’den 

Murâd Nakşbendî  Salı günleri Saib Tebrizî Divânı’nı okumuştur. Kethüdâzâde Mehmed Arif 

Efendi’nin de hocası olan Afifî bir medrese hücresinde sade bir hayat yaşamıştır.138 

Murâd Nakşbendî Salı günleri kendisinden Saib Tebrizî139’nin Divân-ı Saib’ini 

okuduğunu fakat bunun kendisine çok az geldiğini “bu kadar suyun hastayı kandırmayacağı” 

benzetmesiyle anlatır.140 İbrahim Şâhidî Dede141 (v. 957/1550)’nin Tuhfe-i Şâhidî  adlı Farsça 

lügatını Salih Afifî Münzevî’den okuyan Murâd Nakşbendî daha sonra Müzîlü’l-Hafâ adlı 

şerhi kaleme alırken ondan öğrendiği usûlü tâkip  etmiştir.142 Şerhinde esere yöneltilebilecek 

herhangi bir eleştiriye karşı hocasının diğer lügat şârihlerinden daha bilgili ve efdal olduğunu 

dile getiren Murâd Nakşî, onun Burhân-ı Kâtı sahibi Asım Efendi’den daha fazla kelime 

bilgisine sahip olduğunu bu sebeple tereddüde kapılmadan okunmasını öğrencilerine tenbih 

eder.143 

7.  Süleyman Vahyî Efendi (v. 1233/1817) 

Kerâmet ve hallerinden hayranlıkla bahsettiği Süleyman Vahyî Efendi, Murâd 

Nakşbendî’nin tasavvufî neşvesinin oluşmasında en fazla tesiri olan hocasıdır. Hayatı 

boyunca Mesnevî ile ilgilenmesi de bu hocasının tavsiyesi neticesinde aldığı karar 

sebebiyledir. Nakşbendî meşâyihinden  kendisi hakkında giriş bölümünde detaylı bilgi 

verdiğimiz Mehmed Emin Kerkükî Efendi’den inâbet almış olan Süleyman Vahyî Efendi, 

Hâce Neş’et Efendi(v.1222/1807)’nin talebelerindendir. Çatladıkapı civârında bulunan evinde 

Farsça dersi verip, Farsça şiirler ve Mesnevî-i Şerif okutmakla meşguldür.144 Kendisinden 

“cennet nimetleri gibi, gözlerin görmediği kulakların işitmediği tarikat sırlarına mazhar 

olmuş” bir kimse olarak bahseden Murâd Nakşi, onun meclisinden yüksek manevî nasipler 

elde etmiş, ondan haftada iki gün Şevket Buhârî (v. 1699)’nin  Dîvân-ı Şevket145 adlı divânını 

okumuş ve haftada iki gün Mesnevî dersleri almış, İbnü’l-Arabi (v. 637/1239)’nin Füsûs ve 

Fütuhât-ı Mekkiyye isimli eserlerini onunla mütâlaa’ etmiştir.  

Mesnevî  okumalarında üçüncü cildin sonuna geldiklerinde Süleyman Vahyî, Murâd 

Nakşbendî’ye sunulan bir teklif neticesinde kendisinin Mesnevî okutmasını emr ve tavsiye 

                                                   
138 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, Matbaa-yı Âmire, İstanbul, 1311, c. III, s. 215. 
139 Sâib Tebrizî’nin eserlerine daha sonra şârih tarafından bir şerh kaleme alınacaktır. Sâib Tebrizî ile ilgili bilgi 
için bkz. “Eserleri” bölümü.  
140 M. Nakşbendî, Mâ Hazar, s. 259-260. 
141 Murad Nakşbendî bu lügata bir şerh yazmış ve Müzîlü’l-hafâ  ismini vermiştir.  
142 M. Nakşbendî, Müzîlü’l-hafâ, s. 5. 
143 M. Nakşbendî, a.e.,  s. 129. 
144 Fatin, Tezkire, s. 439. 
145 Mevlâna Şevket Buhârî (v. 1699)’nin bazı kasîdelerine bir şerh kaleme almış olan şârih ve eser hakkında 
eserleri bölümünde ayrıntılı açıklama bulunmaktadır.  
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etmiş böylece bir taraftan hâlâ hocalarından istifâde etmeye devam eden Murâd Nakşi, bir 

taraftan da Mesnevî dersleri vermeye başlamıştır. Dâima diz üstü çökerek oturan, kendisine 

gelen hediyeleri fakir fukarâya dağıtan, küçük bir çakı ile hançerlere musannâ kabzalar 

yapmakta usta olan, vefat eden oğlunu “yok” kabul edip, acısını dışa vurmayan, gönül ehli, 

mürşid-i kâmil-i mükemmil denilecek bir zâttır.146 

8. Kethüdâzâde Mehmed Ârif Efendi (v. 1265/1849) 

Kethüdâzâde Mehmed Arif Efendi 1185/1777 senesinde İstanbul’da doğmuştur. 

Dedesi Konya’da kendi ismiyle bir kütüphânesi bulunan Yusuf Ağa (v.1222/1807)’dır. Soyu 

dedesi tarafından Yavuz Sultan Selim’in musâhibi Hasan Can’a dayanmaktadır. İlk tahsîlini 

İstanbul’da gören Kethüdâzâde, babası Medine kadısı olunca onunla birlikte Medine’de 

kalmış, orada müderrislik belgesi almıştır. Süleyman Neş’et Efendi’nin de öğrencisi olan 

Kethüdâzâde pek çok farklı müderristen icâzetnâmeler alarak Halep mollalığı Bursa Kadılığı 

gibi görevlerde bulunmuş, Anadolu Kazaskerliği pâyesine kadar yükselmiştir.147 Yüksek bir 

hoşgörü ve cömertlik sâhibidir. İnce zekâsı ve nükteleri ile Osmanlı kültür mirasında önemli 

bir mevkii vardır.  

Kethüdâzâde ile muhabbeti ve dostluğu olduğunu Hür Mahmut Yücer’in 

çalışmasından148 anladığımız Murâd Nakşi, klasik bir talebe hoca ilişkisi içinde değil de 

dervişliğin öne çıktığı görülen samimiyetle Kethüdâzâde ile Şâir Urfî (v. 999/1591) 149’nin on 

iki adet kasîdesini, Risâle-i Rub’u Mukantara,150 Risâle fi’l-Küre151, Risâle-i Üsturlâb152 ve 

Mesnevi-i Şerîf ‘in başından bir kısmı okumuştur. Menâkıbnâmede not edilen bir anektoda 

göre Pazar sabahı Murâd Nakşbendî, Mesnevîhan Şeyh Hüsâmeddin Efendi (v.1280/1864) ve 

mevlevîhânenin  postnişini Şemsî Efendi, Kasımpaşa Mevlevîhânesinde Kethüdâzâde ile 

hasbihal etmişler, Murâd Nakşi hocası  Kethüdâzâde’nin izhâr-ı ta’zim için üç defa elini 

öpmüştür.  

                                                   
146 F.Abdullah Tansel, “Gül Baba Adı Verilen İki Ayrı Şahsiyet Molla Murâd Divanı ve Sünbül Sinan”, Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XVI, Ankara, 1968, s. 71-72. 
147 Emin Efendi, Osmanlı Hayatından Kesitler- Menâkıb-ı Kethüdâzâde el-Hâc Ârif Efendi, haz. Hür Mahmut 
Yücer-Hasan Gürkan,  İnsan Yay., İstanbul, 2007, s. 25. 
148 Yücer, Osmanlı Hayatından Kesitler, s. 76-77. 
149 Şâir Urfî Sebk-i hindî akımının mühim temsilcilerinden olmakla önemli bir şâirdir. Kasîdeleri, gazelleri, 
dîvânı sürekli okunmuş onun üzerine Urfî-şinâs ve urfidân isimleriyle isimlendirilen uzman bir kadro dahi 
yetişmiştir. Bkz. Neşâtî, Şerh-i Müşkilât-ı Ba‘z-ı Ebyât-ı ‘Urfî,  haz.  S. Çaldak- K. Yoldaş, Malatya, 2000. 
150 Bu türde birkaç müellifin eseri vardır. Hangisine ait olanı okuduğu belirtilmemektedir. Fakat en meşhuru 
İsmail b. Mustafa b. Mahmud el-Gelenbevî (v. 1205/1781)’ye ait olanıdır. Gelenbevî Logaritma sahasında 
önemli tesbitleri bulunan bir müelliftir.  
151 Muhammed b. Ali el-Karahisârî el-Hâmidî, Risale fi'l-Küreti'l-A'la el-Müsemma Bi-Zati'l-Kürsi, Süleymaniye 
Ktp, Bağdatlı Vehbi, no. 2170, Fatih no.3304 ;Birçok nüshaları bulunan Astronomi hakkındaki bu risale, on beş 
varak kadardır.  
152 Astronomi sahasında bu isimde pek çok risâle mevcuttur. Örnek için Bkz. Ebu İmran Şerefüddin Musa b. 
Muhammed Halîli, Risâle Fi Usturlab ve Ma’rifetü’l-Ekvâl, İSAM Ktp., no.23561. 
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Geneli astronomi ile ilgili olan Risâle fi’l-Küre ve Risâle-i Üsturlâb gibi eserleri 

okumasından Murâd Nakşî’nin ilgi sahasının genişliği  de anlaşılmaktadır.   

9.   Nimetullah Efendi (v. 1232/1816) 

Üsküdar Selimiye Nakşi Dergahı’nın şeyhi olan Nimetullah Efendi 

Müceddidîyedendir Çankırılı Abdullah Nakşbendî’den sonra Selimiye Dergâhı meşîhatına 

gelen Nimetullah Efendi, Ali Behcet Efendi gibi Mesnevî irfânına derinden nüfûz etmiş olan 

bir halife yetiştirmiştir.153 Zeynep Sultan Camii’nde ders okutmuştur.154 Selimiye Dergahı 

girişinde medfûn olan Nimetullah Efendi’nin mezar kitâbesinde şu ibâreler bulunmaktadır: 

“Ziyâretten murad bir duâdır, Bugün bana ise yarın sanadır, Reîsülmeşâyih urvetü’s-sâlikîn 

kutbü’l-ârifîn Selimiye tekkesi şeyhi merhûm ve magfûrun leh Nîmetullah Efendi’nin rûhu için 

el-Fâtiha” 

Murâd Nakşbendî, tahsîli esnâsında, babasının emriyle, Selimiye Dergâhı Nakşî 

meşâyihinden Nimetullah Efendi’ye intisap etmiş on sene kadar hizmetinde bulunmuştur.155 

Nimetullah Efendi’nin 1232/1816’da156 vefât ettiğini düşündüğümüz takdirde, Murâd 

Nakşi’nin on iki-on üç yaşlarından başlayarak tahsili süresince onun hizmetinde bulunduğunu 

anlıyoruz. Bu esnâda kendisinden Mişkâtü’l Mesâbih157, Mektûbât ve  İsbâtü’l- Vâcip158 isimli 

kitapları Hikmetü’l-Ayn159  adlı eseri okumuştur.  

Türkçe bilmediğini Murâd Nakşi’den öğrendiğimize göre kendisinin Arapça bir 

Nakşibendiyye risâlesi160 mevcuttur.  

10.  Mehmed b. Mehmed el-Bolevi (Şeyh Çoşgun) (v. 1221) 

Murâd Nakşî’nin kırâat-i seb’a ve kırâat-i aşera ile okumayı kendisinden aldığı 

hocasıdır. Mehmed b. Mehmed el-Bolevî, Beyzâde Mustafa Efendi’den inâbe almış, ilmiyle 

âmil bir zâttır.161 Kurân ilimlerinde salâhiyetli bir kimse olan Şeyh Çoşgun Şehzâde Mehmed 

Câmii’nde Cumâ vâizidir. Murâd Nakşi vâizliğe dâir bazı birikimleri kendisinden edinmiştir. 

11.  Reîsü’l-Kurrâ Abdullah Efendi 
                                                   
153 Zâkir Şükri, Mecmûa-yı Tekâyâ, s. 27. 
154 Emin Efendi, Menâkıb-ı Kethüdâzâde Arif Efendi, s. 420. 
155 M. Nakşibendî, Mâ Hazar, s. 258. 
156 Zâkir Şükri, Mecmûa-yı Tekâyâ, s. 27. 
157Ebu Abdullah Veliyyüddin Muhammed b. Abdullah et-Tebrizi (v.737)’nin temel hadis kaynaklarından 
toplanarak tasnif edilmiş hadisleri ihtivâ etmektedir. Eser İmam Beğavî(v.516)’nin Kitâbü’l-Mesâbih isimli hadis 
kitabının  bazı bablarının tasnif edilmesi ve senedleri zikredilmeyen hadislerin senedlerinin ilave edilmesiyle 
ortaya çıkmıştır. Bkz. Hatib Tebrizî, Mişkâtü’l-Mesâbih, Ter. Mustafa Uysal, Uysal Yay., Konya, 2007.  
158 Celâleddin Muhammed b. Esad Sıddîkî Devvânî’nin akâid ve kelam sahasındaki risâlesidir.  
159 Ebü'l-Hasan Necmeddin Ali b. Ömer b. Ali el-Kazvini (v.675) ‘nin “Vâcibü’l-Vücûd olan Allahım seni tesbih 
ederiz” cümlesiyle başlayan Hikmetin Kendisi  anlamına gelen, mantık kitabıdır. Bkz. Kazvînî, Hikmetü’l-Ayn, 
Tashih. Abbas Sadri, Encümen-i Âsâr ve Mefâhir-i Ferhengî, Tahran, 2005. 
160 Yapılan araştırmalar sonucu risâleye dâir bir kayıta rastlanmadı. Bu bilgi için kaynak, Murad Nakşbendî, Mâ 
Hazar, s. 258.  
161 Akifzâde, Kitâbü’l-Mecmû’, vr. 87b 
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Reîsü’l-kurrâ ve Ebu Eyyub el-Ensârî Câmii İmâmıdır. Sıbyan mektebinde çocuklara 

tecvid dersi vermekle birlikte çeşitli yerlerde usûl ve furû’ dersleri okutmuş olan Abdullah 

Efendi’nin Ebû Eyyub el-Ensârî’nin rivâyet ettiği hadisleri şerh ve terceme ettiği bir de 

risâlesinin mevcut olduğu nakledilir.162 Kırâat-i seb’a sahibi Şâtıbî’nin Metnü Şâtıbî163 isimli 

eserini  de ders olarak okutmuştur.  

12.  İmamzâde Hâfız Mehmed Esad (v. 1276/1859) 

Murâd Nakşbendî, Evkâf-ı Humâyun müftüsü ve Galatasaray Humâyun Kütüphâne 

hocası, XIX. yüzyılda İstanbul’da çok talebe yetiştirmesiyle bilinen İmâmzâde Mehmed Esad 

Efendi’den164de dersler almıştır. Mısır ve Kudüs’de mollalık, Medine ve Halep’te kadılık 

görevlerinde bulunmuş, Rumeli pâyesi almış olan İmamzâde Esad Efendi, ilimde vukûfiyeti 

güçlü, doğru sözlü, güzel konuşan, sözünü saklamaz bir zâttır. Dürr-i Yektâ adında telif ve 

şerh ettiği bir eserinden söz edilmektedir.165 Kelam ve âkâid içerikli derslerde Murâd Nakşi, 

İmamzâde’den Taftazânî’nin166 Şerh-i Akâid-i Taftazânî167, Hâşiye-i Hayâlî168, Muhtasar-ı 

Müntehâ169, Şifâ-i Şerîf170, ed-Dürer Şerh-i Gurer171, Hulâsatü’l-Hisâb172 Mutavvel Şerh-ı 

Telhîs li-Taftazânî173’yi ikindi namazı sonrası derslerinde beş yılda bitirmişdir.  

13.   Benlizâde Muhammed Râşid Efendi (v. 1254/ 1838) 

                                                   
162 Akifzâde, Kitâbü’l- Mecmû’, vr. 73a 
163 Eser basılmıştır :Ebû Muhammed Kâsım Şatıbî el-Cezerî, Metnu Şâtıbiyye, Matbaatü’l-Âmiretüş’-Şarkiyye, 
Kâhire, 1308. 
164 Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir IV, haz.  Câvid Baysun, TTK, Ankara, 1986, s. 8; İlmiye Salnâmesi,  s. 651. 
165 Mehmed Ziyâ, Sicill-i Osmânî II , (Tarih Vakfı Yay.), s. 492. 
166 Taftazânî’nin eserleri  hakkında bkz. Murat Kumbasar, “Taftazânî’nin Eserleri”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, sy. 25, Erzurum, 2006, ss.149-165.   
167 Basılmış olup kelâm sahasında klasik olarak tanınan eserlerdendir. Taftâzânî, Kelâm İlmi ve İslâm Akâidi 
(Şerhu’l-Akâid), haz. Süleyman Uludag, İstanbul, 1980, s. 65.  
168 Haşiye ala şerhi'l-akaid : Molla Hayalî diye tanınan Ahmed b. Musa'nın (öl. 862/1458'den sonra) 
medreselerde çok tutulan haşiyesidir. Kelam sahasında yazılmış olan eser hakkında daha fazla bilgi için bkz. 
bkz. Kâtip Çelebi, Keşfu'z-zunûn an Esâmî'l-kutub ve'l-funûn (KZ) , nşr. Şerefeddin Yaltkaya-Rifat Bilge, c. I-II, 
İstanbul 1941-1943, c. II, s. 1145-1149 
169 Fıkıh Usûlü sahasında kaleme alınmış bir eserdir. “Münteha’s-Su’âl ve’l-Emel fî ‘İlmeyi’l-Usûl ve’l-Cedel”, 
İbnü’l-Hâcib diye tanınmıs olan Cemâlüddin Ebû ‘Amr ‘Osmân b. Ömer el-Mâlikî (v.  646/1249)’nin eseri olup, 
daha sonra kendisi bu eseri ihtisar etmistir. Muhtasaru’l-Müntehâ veya Muhtasaru  İbnü’l-Hâcib diye tanınır. 
Taftazânî bu esere bir hâşiye kaleme almıştır.  
170 Kâdı İyaz (v. 1149)’ın Hz. Peygamber’in hayatı üzerinde kaleme aldığı eser olup uzun yıllar medreselerde 
câmilerde ve çeşitli mahfillerde okunmuştur. Mesnevîhanlar oluğu gibi şifâhanlar teşekkül etmiş, çeşitli 
mekanlarda Şifâ dersleri yapılmıştır.  
171 Molla Hüsrev (v. 1480)’in  Ed-Dürer-ül-Hükkâm fî Şerhi Gurer-il-Ahkâm isimli eseri. Fıkıh ilmine dâir olan 
ve sık sık mürâcaat edilen bu  önemli eser, asırlarca Osmanlı medreselerinde şerhleriyle berâber ders kitabı 
olarak tâkip edilmiştir. Molla Hüsrev’in 1477 yılında Fâtih Sultan Mehmed Han’a takdim ettiği bu eserin asıl 
nüshası İstanbul Köprülü Kütüphânesinde mevcuttur. 
172 Bahaeddin el-Amilî (v. 1031/1622)’nin matematik alanındaki eseridir. Eserin basılmış nüshası için bkz. 
Bahaeddin el-Amilî, Hulasatu'l-hisab, nşr. Celal Şevki (el- Amalu'r-riyadiye  li-Bahaeddin el- Amili içinde). 
Kahire, 1981. 
173 Bu eser, “Serhu’l-Mutavvel” veya “Serhu Telhîsi’l-Mutavvel” isimleriyle de bilinmektedir. Mutavvel, serh 
olup asıl eser ise Hatîb Kazvînî (.ِ 739/1338)’nin “Telhîsu’l- Miftâh”ıdır. Taftâzânî, Kazvînî’nin bu eserine serh 
yazmıstır. 
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Murâd Nakşî’nin dört ay gibi kısa bir süre yine kıraat dersleri aldığı hocasıdır. Ulemâ-

yı resmiyyedendir. 174  

14.   Beyzâde  Mustafa  Efendi (v. 1200/1785) 

Murâd Nakşbendî’nin mürşidleri arasına büyükdedesi yerinde gördüğü,175 babası 

Abdülhalim Efendi’nin şeyhi, Murâd Molla Dergâhı ilk postnişini,  Beyzâde Mustafa 

Efendi’yi de dâhil etmek mümkündür. Her ne kadar henüz üç yaşlarında bir çocukken kendisi 

vefat etmiş olsa da Murâd Nakşbendî’nin ilmî ve tasavvufî şahsiyetinin şekillenmesinde 

model olmuş, gerek babasının aktarımları gerekse diğer öğrencilerinin etkileriyle tasavvufî 

görüşlerinin olgunlaşmasında etkin bir rol oynamıştır.176 

Murâd Nakşbendî’nin babasının hocası olan Beyzâde Efendi Ahıskalı olup, Ahıska’da 

doğup büyümüştür. Daha sonra İstanbul’a gelip tedrîse başlamış ve Eyüp Murâd Buhâri 

Dergâhı177 şeyhi Gelibolulu Mustafa Efendi’nin halîfesi Hafız Muhammed b. Hüseyin Hisârî 

(v. 1236/1821)’ye intisap ederek ondan halîfelik almıştır.178 Murâd Nakşbendî’nin yazdığı 

medhiyeden aldığımız bilgilere göre kendisi Hz. Peygamber (s.a.v)’in soyundan olup 

seyyiddir. Ahıska beyi, Ahıskalı Ali Bey’în oğlu olması dolayısıyla Beyzâde lakabıyla meşhûr 

olmuştur.179 

Murâd Nakşbendî’nin kendisine yazdığı medhiyede “vâhid ke’l-elif” ifâdesinden 

anladığımız kadarıyla Beyzâde Efendi, hiç evlenmemiş, kendisini talebe ve müridlerine 

vakfetmiştir. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde dirâyet sâhibi olan Arapça’yı şiirlerinde belâğat 

özelliklerini yansıtacak derecede ustalıkla kullanan bir mutasavvıf ve ilim adamıdır. Sahn-ı 

Seman medreselerinde eğitim görmüş, Ebu’l-Feth Câmiinde uzun süre ders okuyup, Erzincânî 

Ömer Efendi’den icâzet almıştır180. Tarikatte ise Eyüp’deki, Murâd Buhârî’nin halîfelerinden 

Gelibolulu Mustafa Efendi’nin yerine geçen Hafız Muhammed b. Hüseyin Hisârî Efendi  (v. 

1199/1785)’ 181 den icâzet almış, sülûkunu kısa zamanda tamamlamıştır.182 

                                                   
174 M. Nakşbendî, Mâ Hazar, s. 262; Akifzâde, Kitâbü’l-mecmû’, s.50b; Mehmed Ziyâ, Sicill-i Osmânî IV,s.1354  
175 Beyzâde Mustafa Efendi’nin kendisinin dedesi olması yakın bir ihtimal olarak görülmekteydi. Fakat böyle bir 
kayda rastlanmıyor. Şayet olsaydı M. Nakşbendî bundan mutlaka söz ederdi. Fakat Ahıska’dan birlikte gemiş 
olmaları, yakın bir münasebetin bulunduğunu göstermektedir. 
176 Bkz. “Terceme-i Hâl-i bi-Beyzâde  Mustafa Efendi”, Memûa, s.  1-4. 
177 Şükrî, Mecmûa-yı Tekâyâ, s.  56. 
178 Hüseyin Hisârî Efendi, Nakşbendî olmasının yanında aynı zamanda bir mûsikî üstâdıdır. Kendisinden sonra 
meşîhata gelen Hâfız Feyzullah Efendi (v. 1284/1867)  Nakşî mesnevîhanlar konusunda zikredilmişti. Bu ve 
benzerî bilgiler için bkz. Mehmet Mermi Haska, Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp Belediyesi Kültür Yay., Ankara, 
2008, c. I, s. 136.  
179 Akifzade, Kitâbü’l-Mecmû, vr. 19a-b. 
180 Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ II, s.  261. 
181 Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-Cevâmî, s.  374. 
182 Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ II, s.  260. 
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 Ardından Murâd Molla Tekkesi’nin açılmasıyla birlikte 1185’de oraya şeyh tâyin 

edilmiştir. 1196’da hizmetinde bulunan Abdülhalîm Efendi ve  çocuk yaştaki Murâd 

Nakşbendî ile birlikte hacca gitmiştir. 1200 yılında ise yerine Abdülhalîm Efendi’yi bırakarak 

yeniden hacca gitmek istemiş ancak, Cidde yakınlarında rahatsızlanıp vefât etmiştir.  

Beyzâde Mustafa Efendi’nin kendisine âit olan Mevlid-i Nebi  ismindeki mecmûadan 

onun tam bir peygamber âşığı olduğu, Medîne hasreti ile kasîdeler yazdığı anlaşılmaktadır. 

Kendisi Medîne’de mücâvir olan kimselerden bir takım dostlar ve arkadaşlar edinmiş, onlarla 

sürekli mektuplaşma halinde olmuştur. Mektuplarında selamını sevgilinin merkadine 

iletmelerini isteyerek, orada kendisine rıza talebinde bulunmalarını arzu eder. Murâd 

Nakşbendî’ye âit silsileyi de yine onun bu mecmûsından elde etmekteyiz.183 Kasîde ve 

şiirlerinde çok yüksek bir belâğata rastlanmaz. Didaktik bir üslûbun sözkonusu olduğu 

kasîdelerde kafiye bakımından uygunluk olması için zaman zaman kelimeler bölünmüştür. 

Lügat bilgisinde de kendisinin özel bir yeteneği olduğu nakledilmiştir.184 

Halîfeleri :  

Beş tane halifesinin isimleri şunlardır: 

1- Mekke kadısı Hacı Muhammed Ahıskavî  

2- Geredeli Halil Efendi 

3- Yanyavî Yusuf Efendi (v.1238/1823) 

4- Saray Hocası Bolulu Mustafa Efendi 

5- Rizeli Ali Efendi 

Halîfelerine verdiği icâzetnâmeler, Mevlid-i Nebi adlı mecmûada mevcuttur. 185 

Eserleri:  

Murâd Nakşbendî’nin bir araya getirdiği mecmuada onun çeşitli makamlara 

gönderdiği mektuplar, halifelerine verdiği icâzetler, risâleleri ve şiirleri vardır. Mevlid-i Nebî, 

Menâsik-i Hac, Risâle-i Sülûk gibi çeşitli yazılarından mürekkeb eserde, Hz. Peygamber’e 

yazılmış çeşitli naatler ve kasîdeler, icâzetnâme ve nasihatnâme stilinde nazımlar 

bulunmaktadır.  

1264’de bastırılmış bu mecmûa’dan Murâd Nakşbendî’nin kendisine yazdığı girişten 

dolayı, müellifimizin eserleri kısmında da bahsedilmişti.  

1-Mevlid-i Nebi 

2- Menâsik-i Hac 
                                                   
183Mustafa Beyzâde,“Kasîdetü’d-dürriyye li-Beyzâde  Mustafa Efendi”, Mecmûa li-Beyzâde  Mustafa 
Efendi(Mecmûa), Dâru’t-Tıbâati’l-Âmire, İstanbul, 1264, s.  64. 
184 Hüseyin Vassâf, Sefîne II, s. 260. 
185 Bkz. “Terceme-i Ahvâl-i bi-Beyzâde  Mustafa Efendi”, Mecmûa,  s. 60-70. 
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3- Kasîde-i Dürriyye 

4- Risâle-i Ma’lûm ve Mechûl 

5- Risâletü’s-Sülûk 

6- Silsile-i Nakşibendiyye 

7- Nazmu’n-Nâsihîn ve bazı kasîdeler 

 Beyzâde Mustafa Efendi’ye âit olan elimizdeki bu mecmûa, Murâd Nakşbendî’nin 

Nakşibendiyye’ye dâir prensib ve sülûk tarzı ile ilgili temel düşüncesini  

değerlendirebileceğimiz önemli bir belgedir. Mecmûa’da Nakşbendî tarikatında sülûkun hangi 

esasları gözettiği ve zikir yöntemleri ile ilgili bilgiler vardır. Nakşbendî tarikatının 

büyüklerinin kapılarında kıtmir olmayı, dünya ve ahiret makamlarına tercih eden Beyzâde 

Efendi şiirlerini benzetmelerin bol kullanıldığı kısa beyitlerden müteşekkil bir üslupla 

yazmıştır.186  

                                                   
186 Mecmûada bulunan “Nazmu’n-Nasihîn li-Beyzâde ” , “Kasîde-i Dürriyye” ve “Risâletü’s- Sülûk” 

isimli metinler tasavvufî seyri anlatan metinlerdir. Nasihatnâme niteliğindeki “Nazmu’n-Nasihîn li-Beyzâde ” 

isimli manzûme onun Nakşbendilik anlayışını açıklaması bakımından mühim bir belgedir:  

“Nakşibendî sâdatı sâlikleri zikirle yürütürler, onların mesleği kendilerine nâkıs gelenleri 

tamamlamaktır. Eğer  seyr-i sülûk etmek istiyorsan bütün günahlardan uzaklaşmalısın. İhlas için hal ilmini 

tahsîl etmeli, gözlerinden yaş akıtmalı, kalbini dalaletten uzaklaştırmalısın. Her an abdestli ol. Allah 

temizlenenlerle berâberdir. Allah’ın farzlarını yerine getir, yarın iyilik yapanların ecirleri zâyi edilmeyecektir. 

Şefaat edenlerin en hayırlısının sünnetine riâyette çok harîs ol. Şeriatte azimet tarafında ol, ruhsat cânibine 

gitme. Bid’atlerden ve müfsidlerin yolundan uzak dur. Huyların kötülerini bırak, râzı olunanlarını tut. Yumuşak, 

ikram sahibi ve hüzünlü ol. Cahillerle cedelden yüz çevir. Halkın menfaatinde yer gibi ol, ve onların yüklerini 

gerektiğinde taşı. Zikredeceğin zaman dudaklarını ve dişlerini yum. Yolda yürürken gözlerini ayaklarına nâzır 

kıl. Kalbini her şeyden boşalt, yalnızca maksud olarak Rahmân kalsın.  

Oraya hâvatır aktığı zaman istiğfara sığın. Sonra devam et, sonra yine devam et, sonra  yine devâm et. Celâlet 

kutbu bizim gözeticimizdir. Nidâsız ve nutuksuz ayakta veyahut oturur halde iken. Sonra mürşidin telkîni 

lâzımdır. Onun nisbeti irşâd olmak isteyenlerin üzerinedir. Ta’zîm ile sohbet ve sevgi, bu bizim felaha eriştiren 

yolumuzdur. Nefsini onun eline bırak ve cansız ol. Yıkayıcısının elindeki ölü gibi. Her kim ki bir mürşidi delil 

edinmez, onun refiki kovulmuş şeytan olur. Huzurda iken vukûf-i kalbe dikkat et. Onların ikinci mesleği gayriyi 

nefyetme ve Rabb’i isbât etmedir. Nefesleri tutunuz ve lâ’yı dimâğın üstüne kadar çekiniz. Sadrın ortasına kadar 

indiriniz ve kalbin üzerine vurunuz. Kardeşim, bundan maksad “lâ-maksûde illa hu” dur, uyanık olalım. Zikirde 

yirmibir adette durduğun zaman “İlâhî ente maksûdî ve rızâke matlûbî” zikrini söyle. Buna devam et, devam et, 

tâ ki sen müstehlikînden olasın. Sadat-ı kirâmın zikri böyledir. Bundan başka Kurân ve salevatlardan müteşekkil 

hatm-i hacegân ismiyle isimlendirilen bir zikir vardır. Kendin için veyahut bütün müslümanlar için zararları def’ 

etmek veya faydalanmak içindir. Besmele ile o sureleri oku, huşu sahipleri zümresinden olursun. Seb’ul-mesânî 

ile başlar ve hidâyete ulaştırır, istekleri cevaplandırır. Onun üzerine yetmiş dokuz elemneşrahleke ilâve et, 

kolaylık bulursun. Binbir  İhlas Sûresini tertil ile oku ki muhlislerden ol. Zikrettiğimiz gibi Fatihâ ve salevâtı da 
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 Mustafa Beyzâde “Nazmü’n-nâsihîn” isimli müridlere tavsiyeler içeren şiirinde, 

Nakşbendî yoluna dâir bazı vasıflandırmalarda bulunmaktadır. “Nakşbendî sâdatı sâlikleri 

zikirle yürütürler, onların mesleği kendilerine nâkıs gelenleri tamamlamaktır”187 diyen 

Mustafa Efendi zikrin Nakşbendî yolundaki önemine sık sık atıflarda bulunur ve bu yolda 

sülûkun ilk mertebesinin lafzatullah zikri olduğunu, bunun artarak letâiflerin zikri hâline 

geldiğini ifâde eder. Letâifler konusu üzerinde ısrarla duran Beyzâde  Efendi bunların 

herbirinin seyirdeki sıralarını verdikten sonra bedende bulunduğu yerler konusunda da bir 

harita çıkarmaktadır. Yeri gelmişken sûfilerin bu mevzûda farklı farklı haritalar çıkardıklarını 

ve bunlar arasında bir fikir birliği olup olmadığı sorusuna cevap verecek olursak, Necdet 

Tosun’un araştırmasına göre188 bunların tarikatte uygulanan seyir biçimi ile yakından ilgisi 

bulunmakta ve bazen kişiye has bir dizilişe sahip olduklarına da rastlanmaktadır. Mustafa 

Beyzâde  letâiflerin yerleri konusunda yedili dizilişi esas almakta bunlar arasında da en 

mühim olarak ahfâ latîfesini zikretmektedir. 189 

B.II.   Görevleri 

Çeşitli câmîlerde cumâ vâizliği ve kürsü şeyhliği190 görevlerinde bulunan Murâd 

Nakşbendî, bunlar dışındaki kalan vaktini ilerdeki sayfalarda hakkında detaylı bilgiler 

vereceğimiz Murâd Molla Dergâhı’nda ve Dârü’l-Mesnevîsi’nde ders vermekle geçirmiştir. 

Hadîkatü’l-Cevâmi’de bildirildiğine göre, 1819’da Üsküdâr Vâlide Câmii’nde Cumâ Vâizi 

olarak görev yapmaktadır.191 Bayezid Câmii’nde192 de Cumâ vâizliği yapan Murâd Nakşbendî 

Sultan Ahmed Câmii’nde193 kürsü şeyhliğine kadar yükselmiştir. Tarîk-i va’ziyye 

meşâyihinden olarak kaydedilen şârihimiz Murâd Nakşbendî, irşad sorumluluğunu vaazları 

                                                                                                                                                               
oku. Kefil olunmuşlardan ol. Sonra elini uzat ve dua et, hâcetini iste. Sonrasında da tatlılardan bir şey tat. Bu 

hatme yapanların usulüdür”Mustafa Beyzâde, “Nazmü’n-nâsihîn”,Mecmûa, s. 44. 
187 Mustafa Beyzâde, “Nazmü’n-nâsihîn”, Mecmûa, s. 44. 
188 Necdet Tosun, İmam Rabbanî, Kaynak Yay., İstanbul, 2007, s.  55-57. 
189 Mustafa Beyzâde, “Nazmü’n-nâsihîn”, Mecmûa, s.  44. 
190 Kürsü şeyhi tabiri Cuma günü Cuma namazından sonra va’z edenler hakkında hakkında kullanılan bir 
tâbirdir. Cumâ vâizi de denilen bu görevin en üst seviyesi Ayasofya Câmii kürsü şeyhliğidir. Kürsü şeyhliği 
Cuma günü Arapça okunan hutbeyi Arapça bilmeyen, dil anlamayan halka izah için ihdâs olunmuştur. Aşama 
aşama yükselmek söz konusudur. Aşağıdan başlayarak şöyle sıralanır: Eyüp Câmii, Sultan Selim, Sultan 
Mehmet (Fatih), Sultan Bayezid, Süleymâniye, Sultan Ahmet ve Ayasofya. Bunlardan biri boşalınca, ulemâdan 
biri dışardan Eyüp Câmii’ne tayin olunur, ötekiler sırasıyla Eyüp Sultan vâizi Sultan Selim’e, Sultan Selim vâizi 
Sultan Mehmed’e şeklinde terfî ederdi. Bu ve benzerî bilgiler için bkz. M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. II, s. 345. 
191 Hüseyin Ayvansarâyî, Hadîkatü’l- Cevâmî II, İstanbul, 1281, s.  47. 
192 M. Nakşbendî, Muînü’l-Vâizîn, Sül.  Ktp., [M.A-M.M], no.258 vr. 54a 
193 M. Nakşibendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, Sül. Ktp. Yazma Bağışlar, no.168, vr. 1b ; A.m., Müzîlü’l-hafâ, s.  2; 
Davud Fatin, Fatin Tezkiresi, s.  374. 
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vâsıtasıyla da yerine getirmiş, cami sohbetleri ile her kesimden insana  hitap etmiş bir 

mutasavvıftır.194 

Murâd Nakşbendî’nin kendisinin zikretmediği bir diğer en önemli görevi de Murâd 

Molla Kütüphânesinin hâfız-ı  kütüplüğüdür. Kendisi 1243 senesinde Murâd Molla 

Kütübhânesinin baş-hâfızı kütübü olarak görevlendirilmiştir. 

Bununla ilgili belgeyi örnek teşkil etmesi  bakımından  veriyoruz:  

   Arz-ı mu’cibince tevcîh olundu.  

Fî 11 Zilkâde 1243 

Ber-mu’cib-i arz tevcîh buyrulmağ mercûdur. 

Ed-dâî Nesîmîzâde es-Seyyid Abdülvehhâb 

Der-i devlet-i mekîne arz-ı dâî oldur ki bâ-berât-ı âlî kâimmakām mütevellîsi 

olduğum merhum Şeyhu’l-islâm-ı esbâk Dâmâdzâde Ebu’l-Hayr Ahmed 

Efendi’nin Sultan Selim Han hazretlerinin Câmii-i şerîfinde mahfel-i sultânî 

tahtında va’z buyurdukları kütüb-i mevkûfesi ziyâ ve telef ihtimâline mebnî 

evlâdından merhum Mehmed Murâd Efendi âsitâne-i âliyyede Çarşamba Pazarı 

kurbünde Tevkiî Ca’fer Mahallesinde müceddeden binâ eylediği zâviye-i 

Nakşbendiyye derûnunda vâkî, kütübhânelerine nakl ile el-ân mevcûd ve 

mütedâvil olan kütübhâne-i mezkûrenin yevmî onaltı akça vazîfe ile hâfız-ı 

kütüblük cihetine mutasarrıf olan Hüseyn Efendi b. Mehmed bilâ-veled fevt olup 

yeri hâlî ve hizmet-i lâzîmesi muattal kalmağla, yerine erbâb-ı istihkâktan iş bu 

bâis-i arz-ı ubûdiyyet zâviye-yi mezbûre şeyhi ve kütübhâne-i mezkûrenin baş 

hâfız-ı kütübü es-Seyyid Hâfız Muhammed Murâd Efendi ibn Şeyh Abdülhalîm 

dâîlerine müteveffâ-i mezbûrun mahlûlünden cihet-i merkūme vazîfe-i 

rüsûmesiyle tevcîh ve yedine müceddeden berât-ı şerîf âlî-şân inâyet ve ihsân 

buyrulmağ bâbında pâye-i serîr-ârâya arz ve inhâ olundu. (7 Zilkâde 1243) 

Ed-dâî li’d-devleti’l-âliyye 

               Müftîzâde Seyyid el-Hâc Muzaffer 

   Kāim-makām-ı vakf-ı mezbûr”195 

B. III.  Öğrencileri 

Murâd Nakşbendî’nin talebeleri arasında zikredeceğimiz en mühim isim kendisinden 

mesnevîhanlık icâzeti almış Ahmed Cevdet Paşa (v.1895)’dır. Dönemin mutasavvıflarından 

Kuşadalı İbrahim Halvetî (v. 1262/1846)  ile de sık sık görüşen Ahmed Cevdet Paşa, Murâd 

                                                   
194  Ayvansarâyî, Hadîkatü’l- Cevâmî II,s.  47. 
195 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Maliye, no. 2821 ; Belgede söz konusu edilen mevzû M. Nakşbendî’nin 
o tarihten itibaren resmî olarak Murâd Molla Kütüphânesinin baş hâfız-ı kütübü olması ile ilgilidir.  
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Nakşbendî ile olan yakınlığını daha sonradan hasretle yad etmiştir. Zaman zaman Murâd 

Nakşbendî’nin cübbesini giyerek onun yerine vaaza çıkan Cevdet Paşa, kendisinin çok 

sevdiği öğrencilerindendir. Murâd Molla Dergâhına devam ettiği ve oradan Mesnevîhanlık 

icâzeti aldığı için gittiği her yerde saygı ile karşılandığını Galata Mevlevîhânesinde zaman 

zaman Mesnevî okuduğunu nakleder. 196 

Murâd Nakşbendî’nin en kıdemli talebesi Hafız Tevfik Efendi (v. 1274/1858)’dir. 

Âdetâ asistanı olan Encümen-i Dâniş197 üyesi Hafız Tevfik Efendi, diğer öğrencilerin her türlü 

meseleleriyle ilgilenen, hocası Murâd Nakşbendî’nin yanında Farsça dersleri veren, zaman 

zaman hocasının yerine vaazlara giden sadık bir talebedir. Dârü’l-muallimîn’de Farsça hocası 

olarak görev yapmıştır. Murad Molla Dârü’l-Mesnevîsi’nin haziresinde hocası Murâd 

Nakşbendî’nin yanında medfundur.  

Talebeleri arasında Sertârikzâde Pazar Tekkesi şeyhi Cerrahîyye’den Abdülaziz Zihni 

Efendi (v.1270/1854)’nin oğlu Yahya Galip Efendi (v. 1315/1897) de vardır. Ondört-onbeş 

yaşlarında Murâd Nakşbendî’den Farsça dersleri almış olan Galip Efendi, Mehmed Arif Dede 

Cerrâhî Dergâhı’na kırkbeş sene meşîhat etmiştir.198 

B.IV   Tarikatı  ve Silsilesi  

Murâd Nakşbendî’nin, Mesnevî Şerhi’nde199 ve diğer eserlerinde sık sık uzak-yakın 

herhangi bir münasebetle sözlerini aktardığı Beyzâde Mustafa Efendi, Murâd Buhârî 

Dergahı’na nisbeti çok kuvvetli bir mutasavvıftır. Silsile-i Nakşibendiyye  isimli manzum 

silsilesinden elde ettiğimiz bilgilere göre, Murâd Nakşbendî’nin babasının ve Beyzâde 

Mustafa Efendi’nin tarikat silsilesi Müceddidî koldan Hz. Ebubekr’e ulaşır. Nakşbendîyye’nin 

üstünlüğünden ve faziletlerinden bahsederek başlayan silsile bu yolun anane zinciriyle  

Allah’a ve onun sırlarına ulaştığına vurgu yapılarak son bulur.200   

Murâd Nakşbendî babasının yerine Murâd Molla Tekkesi’ne şeyh olmasına rağmen 

kendisi babasından icâzet almamış, babasının yönlendirmesiyle201 Kaşgârî Dergâhı 

Şeyhlerinden Nimetullah Buhârî’ye intisab etmiştir. Bu tavır, Abdülhalim Efendi’nin 

mahviyetkâr tutumunun bir göstergesi sayılabilir.  

1. Seyyid Abdülhalim Nakşbendî el-Ahıskavî (v.1230/1815) 

                                                   
196 Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir ( 40 Tetimme), s.  17. 
197 Te’lif ve terceme eserler neşretmek amacıyla devlet tarafından ihdâs edilen ve bir nevî ilimler akademisi 
kabûl edilen Encümen-i Dâniş 1851’de kurulmuştur. “Encümen-i Dâniş” için bkz. Abdullah Uçman, “Encümen-i 
Dâniş”, DİA, c. XI, s.177-8 
198 Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ V,s. 53; Mustafa Özdamar, Nureddin Cerrahî ve Cerrâhîler, s. 164 
199 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I,  
200 Mustafa Beyzâde , “Mukaddimetü’l-Kasîdeti’d-Dürriyye”, Mecmûa, s. 59 
201 M. Nakşibendî, Mâ Hazar, s.  258 
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2. Beyzâde  Seyyid Mustafa Efendi (v.1200/1785) 

3. Muhammed b. Hüseyin Hisârî (v. 1199/1784) 

4. Ahmed Hisârî  

5. Halil Berkevî  

6. Ali Ayyâr el Manastırî   

7. Muhammed Murâd el-Buhârî (v. 1132/1720) 

8. Muhammed Ma’sûm (v. 1079/1668) 

9. İmam-ı Rabbânî Müceddid-i Elf-i Sânî (v. 1034/1624) 

10. Bâkî Muhammed Tâkî (v. 1012/1603) 

11. Muhammed Dervîş (Muhammed Zâhid) (v. 936/1529) 

12. Ubeydullah el-Ahrâr (v. 895/1490) 

13. Ya’kub-ı Çerhî (v.851/1447) 

14. Bahâüddin Nakşibend (v.791/1389) 

15. Emir Külâl (v.772/1370) 

16. Muhammed Baba Semmâsî (v.755/1354) 

17. Hâce Ali Ramitenî (v.721/1328) 

18. Mahmud Enciriyyi’l-Fağnevî (v.715/1315) 

19. Hâce Arif-i Rivegerî (v.606/1209) 

20. Abdülhâlik Gucdevânî (v.535/1179) 

21. Hâce Yusuf Hemedânî (v.535/1140) 

22. Ebû Ali Farmedî (v.477/1085) 

23. Ebu’l-Hasen Harakânî (v.425/1034) 

24. Bâyezid-i Bestâmî (v.261/874) 

25. Câfer-i Sâdık (v.148/765) 

26. Kâsım b. Muhammed (v.106/721)  

27. Sebir halde lmân-ı Fârîsî (v. 35/656) 

28. Ebû Bekr-i Sıddîk (v. 13/ 634) 

29. Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) 

B.V.  Kişiliği :  

Murad Nakşbendî, babasının ve Beyzâde Efendi’nin bulunduğu Murad  Molla 

Dergâhında yetişmiş ve daha küçük yaşlardan itibaren bu tasavvufî neşveden beslenmiştir. 

Babasının vefatıyla yaşadığı derin hüzün sebebiyle iki yıl boyunca tekkeden uzak yaşayan 
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şârih bu dönemin ardından şiir ve edebiyata yönelmiş, bu dönemden sonraki eğitim hayatında 

divân okumalarına daha fazla yer vermiştir.  

İstanbul’da Fatih Semti’nden yaydığı ilmî neşveyle ve Mesnevî  irfânıyla uzak yakın 

pek çok kişinin ilgi ve muhabbetini celbeden Mesnevî şârihi Murâd Nakşbendî, İstanbul ricâl 

ve kibârı arasında önemli açılışlarda duahan da olarak bulunan sosyal yönü güçlü bir 

mutasavvıftır. Galata Mevlevîhânesi’nin Hâlet Çelebi tarafından tamâmen yenilenmesi 

sebebiyle icrâ edilen merâsimde, Murâd Nakşbendî’nin İsmâil Rüsûhî Ankaravî’nin türbesi 

önünde duâ etmesiyle merâsim tamamlanmıştır.202 II. Mahmud’un eşi Vâlide Sultan’ın 

Yenibahçe’de  Nakkaş Hasan Paşa Sarayı olarak bilinen virân ve harâb haldeki kalıntı 

arsasına  kimsesiz ve âciz hastalar için yaptırdığı Gurebâ Hastânesi’nin açılışında da duâhan 

olarak bulunmuştur.203 Hoca Hüsâmeddin Efendi ‘nin  ilk Mesnevî hatmini tamamladığı 

1247/1831 yılında da seçkin katılımcıların bulunduğu bir merâsimde icâzetnâme verilmesinin 

ardından Murâd Nakşbendî duâsını yapmıştır.204  

Hüseyin Vassaf’ın değerlendirmelerine göre ise, Abdülmecid Hân Murâd 

Nakşbendî’nin kemâlatına ve ilmine çok değer vermiş, hatta kendisinden teberrüken nisbet 

almıştır.205 Siyâsî cepheden değerlendirilebilecek bu tavır kendisinin toplum içinde nüfûz 

sâhibi bir kişi olduğunu da gösterir niteliktedir. Bununla birlikte kendisiyle aynı dönemde 

yaşayan diğer mesnevihan, Hüsâmeddin Efendi’nin pâdişahın görüşme taleplerini sürekli 

reddeden, tekkesine Sultan Abdülmecid tarafından yapılması emredilen tâmiratı duyunca 

oradan taşınan bir mesnevîhan olmasına206 karşılık  Murad Nakşbendî’nin pâdişahla daha 

yakın ilişkiler içinde olması onun kişiliğini değerlendirme bakımından bazı ipuçları 

bulundurmaktadır. Hüsâmeddin Efendi’nin pâdişahla münâsebete “mânevî belâ” tarifini 

yapmasına mukâbil Murad Nakşbendî eserlerinin başında pâdişâhın saltanatının bekâsı için 

dualar etmiş, telifâtının basılması noktasında niyazda bulunmuştur. Vekâyinâme’sine 

bakıldığında da onun resmî merâsimler içinde yer almakla, pâdişaha karşı iyimser tutumlar 

sergilediği göze çarpmaktadır.207  

                                                   
202 A.m, Hadîkatü’l- Cevâmî II,  s.  47 . 
203 M. Nakşibendî, Vekâyînâme, vr. 3; Buradan kendisinin, devlet erkânı ile yakından ilgili bir kişi olduğunu ve 
samimî bir kalple yönetime karşı vefâ duyguları taşıdığını bir kere daha görebiliriz. Bu ve benzeri bilgiler için 
bkz. Ziya Nur Aksun, Osmanlı Tarihi III, s.  305. 
204 Elif Efendi, Tenşîtü’l-muhibbîn, İstanbul, 1342, s. 7-9 
205 Hüseyin Vassâf, Sefîne II, s. 257 
206 Elif Efendi, Tenşîtü’l-muhibbîn, s. 32. Onun bu tavrıyla ilgili değerlendirmeler için bkz. İsmâil Kara, “Böyle 
Şeyhler  Tanıdınız mı?”, Amel Defteri, ss. 28-30; A.m., Cumhuriyet Türkiyesinde Bir Mesele Olarak İslam,s. 
244. 
207 Bkz. M. Nakşibendî, Vekâyînâme, Süleymaniye Ktp, Ali Emîrî no. 103, v.3b 
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Tevazu sahibi, hayırhah, cömert bir kimse olan Murâd Nakşbendî (v. 1264/1848) 

babasından kalan maddi varlığını ilim yolunda bezletmiş, Dârü’l-Mesnevînin inşâsı, kitapların 

yazımı, tekke giderleri vs. gibi her türlü faliyetin içinde vakıf gelirlerinin yanında kendi mal 

varlığını da bu hizmetlere vakfetmiştir. Öğrencilerine gönülden bağlı olan bu zât onların 

yetişmesi için her türlü desteği göstermiş, eserlerinin çoğunu, onların istifadesinin kolaylığı 

hedefine binâen kaleme aldığını belirtmiştir.208Hocalarına da son derece vefâkar olan Murâd 

Nakşî kendisinden en ufak bir şey öğrendiği hocasını dahî hayır-hah duâlarla zikredip, güzel 

sözlerle övmüş, çeşitli vesilelerle yaptığı dualarında mutlaka hocalarını ve öğrencilerini yâd 

etmiş, gayelerine ulaşmaları için gönülden niyazlarda bulunmuştur.209 

Onun güzel ahlakına verilebilecek bir diğer örnek, yine Çarşamba’da meskun Hafız 

Seyyid Efendi ile olan ilişkisidir. Arap dilinde geniş bir müktesebata sahip, Hâfız Seyyid 

Efendi Çarşamba Pazarı’nda İsmâil Efendi Medresesi’nde münzevî olup, tatil günlerinde dahî 

ders vermekle meşgul olan  medrese hocalarındandır. Cevdet Paşa’nın tatil günlerinde tek 

başına derslerini dinlediği hocası Hafız Seyyid Efendi, İbrâhim Halvetî’nin müridlerine tarif 

ettiği rabıtanın şirk-i celî olduğunu isbât etmek için bir risâle kaleme alan, tasavvuf ehlinin 

muârızı bir kişidir. Murâd Nakşi’ye şii ve sapık gibi sözler yöneltmiştir. Kendisine Şii 

yakıştırması yapılması konusunda onun bu sözleri ile ilgili daha detaylı bilgi Murad 

Nakşbendî’nin tasavvufî görüşleri içinde ele alınan ehl-i beyt sevgisi konusunda 

değerlendirilecektir. Hafız Seyyid Efendi’ye maddi durumunun iyi olmadığını bilen Murâd 

Nakşî tarafından derslerde okutması gereken kitaplar gönderilir. Ahmed Cevdet Paşa 

Fütûhat’ı bu sıralarda iki hocası arasındaki ihtilafı anlama gâyesiyle okumaya başlamıştır. 

Buradan durumun vahdet-i vücûd öğretilerini de kapsadığı sezilmektedir.210  

Aşk yolunu tercih etmesiyle birlikte emr bi’l-ma’ruf noktasında açık sözlü, gözünü 

budaktan sakınmayan bir zât olan Murâd Nakşbendî, cemaati arasındaki devlet görevlilerine 

de hatalarını söylemiş, hakikatleri her meslek ve rütbeden kişi karşısında dile getirmiştir.211 

                                                   
208 Bkz. M. Nakşibendî, Hülâsatü’ş-Şürûh I, İÜ. TY, no. 3609, v.1b ;A.m., Kavâid-i Fârisiyye, İstanbul, 1253, s. 
1; A.m., Muzîlü’l-Hafâ, Sül. Ktp, M.Buhârî, no.304, s. 2.  
209 Bkz. M. Nakşibendî, Mâ Hazar, s. 258-260. 
210 Cevdet Paşa, Tezâkir (40 Tetimme), s. 16. 
211 Nakledildiğine göre, Murâd Nakşbendî, vükelânın da bulunduğu bir va’zında câmi ve tekkelerin 
bakımsızlığını mevzû ederek, “Bir deli gavur vardır, bir de gavur deli vardır. Deli gavur bizim bakkaldır. 
Francala’nın bayatını, peynirin bozulmuşunu hulâsa herşeyin bozulmuşunu verir. Ben onu çağırırım. Bir güzel 
tekdir ederim. Hemen yola gelir, bir müddet öyle gider. Yine işi bozulunca tekdiri yiyip düzelir. Gavur deli ise 
Evkaf Nazırıdır ki, câmi kandillerinin yağının  parasından çalar.” deyince orada bulunan Evkaf nâzırıcemaatin 
gözünden nereye kaçacağını şaşırmış, diğer vekiller de hayrette kalmışlardır.”Benzeri nakiller için bkz.; Fatma 
Aliye, Cevdet Paşa ve Zamanı, s. 35. 
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B.VI.    Murad Molla  Tekkesi  ve Tekke Kütüphâneleri Geleneği  

Murad Nakşbendî’nin hâfız-ı kütübü olduğu, kurduğu dârü’l-mesnevî’nin de dâhil 

olduğu ilim merkezinde bulunan Murâd Molla kütüphânesi de, onun ilmî ve meslekî 

şahsiyetini yansıtmada açıklayıcı bir nitelik arzetmektedir. 

Tekke içinde oluşturulan kütüphâneler tasavvuf irfânının yazılı kaynaklar üzerinde de 

intişârını sağlayarak mühim bir hizmeti ifâ etmişlerdir. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde irşad 

meşâlesini canlı tutan dergah ve âsitânelerde durum ve şartlara göre kitap koleksiyonları 

oluşturulmuş, dervişlere her türlü tasavvuf irfânından beslenebilecekleri bir kültür ortamı 

vücûda getirilmiştir.  

Daha önce kendisinden bahsettiğimiz mesnevîhan ve Nakşîbendî meşâyihinden Bursa 

Eminiye Dergahı şeyhi Mehmed Emin Kerkükî (v. 1228/1813) küçük bir mescidin yanına bir 

kütüphâne inşâ ederek, 175 adet kitaptan oluşan bir koleksiyon meydana 

getirmiştir.212Mesnevîhan Ali Behcet Efendi’nin meşihatta bulunduğu Üsküdar Selimiye 

Dergahı’na Pertev Paşa, yemekhâne ve kütüphâne bölümlerini ilâve etmiş, Ali Behcet Efendi 

halifesi İbrahim Hayrânî’yi hafız-ı kütüp olarak görevlendirmiştir. 665’i yazma 712 kitabın 

buluduğu kütüphâne Ali Behcet Efendi’nin ekseri vaktini geçirdiği bir yer olmuştur.213 

Kütüphânelerle tekkelerin âdetâ  bütünleşmiş olmasına verilebilecek bir örnek de vakfiye 

şartlarına baktığımızda karşımıza çıkmaktadır. Derviş Mehmed Paşa’nın Burdur’daki 

kütüphânesinin vakfiyesinde(1233) hâfız-ı kütüplerin her gün kütüphânede Buhâri 

okuyacakları ve kütüphânede yapılacak “hatm-i hâcegân”a katılacakları kaydedilmiştir. Yine 

Medine’deki Medrese’sinde bir kütüphâne kuran Mustafa Efendi, kütüphânesinde  her Cuma 

Nakşbendî âyini icrâ edilmesini taleb ettiğinden hâfız-ı kütübün Nakşbendîyye’den icâzet 

almış olmasını şart koşmuştur.214 Mevlevîhânelerin birer sanat ve edebiyat merkezi olduğu 

hatırlandığında en fazla kütüphânenin de buralardan tebarüz edeceğini tahmin etmek zor 

değildir. Konya Mevlevîhânesi Piri Hemdem Çelebi (v. 1275/1859) kendisine kadar 

çelebilerin tasarrufunda bulunan kitapların kaydını tutarak vakfetmiş ve bir kütüphâne 

kurmuştur.215 Yenikapı Mevlevîhânesi, Bursa Mevlevîhânesi, Şeyh Sadreddin Konevî 

Dergahı kütüphâneleri olan tekkelerdendir. Daha bir çok örneğin verilebileceğini belirterek, 

konumuzun sınırları bakımından bu kadarla iktifâ ediyoruz.   

                                                   
212 Şemsî, Yâdigâr-ı Şemsî, s. 225; 1319 tarihli Salnâme-i Maarif-i Umumiyye,İstanbul, 1319, s. 601. 
213 İ.E.Erünsal, Türk Kütüphâneleri Tarihi II, Ankara, 1988, s. 127. 
214 Erünsal, a.e., s. 159. 
215 Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s.  176. 
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B.VII.  Murad Molla Kütüphânesi :  

Osmanlı yönetiminde XVI. yüzyıldan itibaren tekke ve zâviyelerin vezir, sadrâzam 

veya kazasker gibi rütbe sahibi kişiler tarafından yaptırılması bir gelenek haline gelmiştir. 

Yüksek rütbelerdeki kişilerin gerek muhibbi, gerekse müntesibi oldukları tekkelere yardım ve 

ilgileri, devletin varlığı süresince devam etmiş, isminin bakî kalmasını arzu eden yüksek 

şahsiyetler arasında süregelen bir gelenek olmuştur.216 Tekke ve zâviyelerin siyâsî irâde ile 

irtibâtını da sağlayan bu geleneğin incelenmesi sosyal yapıların anlaşılması için kişiler 

üzerinden bir tetkik imkânı da sağlamaktadır.   

Çoğunlukla kazaskerlerin, mollaların, müderrislerin ve çeşitli seviyelerdeki ilmiye 

mensuplarının yaşadığı semt  İstanbul-Fatih’de, Çarşamba ilçesinde, Dâmadzâde Murâd 

Molla (v. 1192/1778)’nın inşâ ettirdiği Murâd Molla Kütüphânesi de Dâmâdzâde’nin isminin 

daha uzun yıllar yâd edilmesine sebep olacak yapılardandır.  

Adı geçen Murâd Molla Kütüphânesi uzun yıllar hizmet vermeye devam etmiş, tekke 

ve zâviyelerin kapatılmasından sonra da özel halk kütüphânesi olarak hizmet vermiştir.217  

1- Kütüphâne Bânîsi Dâmadzâde Murâd Molla (v. 1192/1778) :  

Dâmadzâde Murâd Efendi (v.1192/1778), Minkârîzâde Şeyhülislam Yahya Efendi (v. 

1088/1678)’nin soyundan gelen, Dâmadzâdeler lakabıyla bilinen  geneli ilmiye sınıfında 

temâyüz etmiş bir ailenin üçüncü kuşak torunudur. Şeyhülislâm Minkarizâde Yahya Efendi 

(v. 1088/1678) kızını ilmiyeden Çankırılı Mustafa Rasih Efendi (v. 1090/1680)218 ile 

evlendirmiş, bu evlilik sonucu dünyaya gelen Dâmadzâde Ebülhayr Ahmed Efendi (v. 

1154/1741) Şeyhülislâmlık makamına kadar çıkmıştır. Minkarizâde’nin kızı ve damâdından 

gelen soyu daha sonra Dâmadzâdeler olarak devam etmiştir.219 Bursa mollası olarak da görev 

yapan  Dâmadzâde Murâd Molla’nın babası ,Şeyhülislam Feyzullah Efendi (v.1175/1762)220,   

Şeyhülislâm Ebu’l-Hayr Ahmed Efendi (v.1154/1741)’nin oğludur. Her iki şeyhülislam da 

İstanbul’da Müceddidîliğin yayılmasında etkin olan  Muhammed Masum (v. 1079/1668)’un 

                                                   
216 Bkz: Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, ss. 103-105; Hasan Küçük, Osmanlı Devletini Tarih Sahnesine 
Çıkaran Kuvvetlerden Biri Tarikatler ve Türkler Üzerinde Müsbet Güçleri, Türdav Yay., İstanbul, 1976, s. 142. 
217 Bkz. Muzaffer Gökman, Murâd Molla Hayatı, Kütüphânesi ve Eserleri, s. 18. Bu kitapçığın yazıldığı yıllarda 
kütüphâne bazı ilâve müştemilâtı ile hizmet vermeye devâm etmektedir.  
218 Murâd Buhârî Tekkesi olarak bilinen Eyüp Nişanca’da mevcut tekkenin inşâ edicisi de Mustafa Râsih 
Efendi’dir. Murâd Buhârî (v.1720)’nin türbesi de bu tekke hazîresi içinde yer alır. Bkz. Ayvansarâyî Hüseyin 
Efendi, Hadîkatü’l-Cevâmî, haz.  Ahmed Nezih Galitekin, İşaret Yay., İstanbul, 2001, s. 372. 
219 Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm Minkarizâde Yahya Efendi”, Mübahat S.  Kütükoğlu’na Armağan, ed. Zeynep 
Tarım Ertuğ, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 2006, s.  237. 
220 Sultan III. Osman (s. 1754-1757) zamanında şeyhülislamlık vazifesinde bulunmuştur. Bkz. Müstakimzâde 
Süleyman Sadettin, Devhatü’l-Meşâyih, Çağrı Yay.,İstanbul, 1978, s. 99 . 
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halîfesi, Murâd Buhârî (v. 1132/1720)’nin en yakın müridlerindendirler. Babasının bu ismi 

Murâd Molla’ya  mürşidinin hatırâsını gözeterek koyduğu nakledilmektedir.221 Murâd 

Nakşbendî’nin de Müceddidî olduğunu düşünürsek isimler arasında hoş bir tenâsüp olduğunu 

söylemeden geçemeyeceğiz.  İlme ve dolayısıyla kitaplara meclûb bir âileden gelmekte olan 

Dâmadzâde Murâd Efendi, Edirne ve İstanbul’da kadılık görevlerinde bulunmuş,  titizliği ve 

çalışkanlığı  neticesinde ilmî  bakımdan yetkin bir mertebeye ulaşmıştır. 1191/1777’de sadr-ı 

Rumeli tayin edilmiş ve Reisü’l-ulemâ pâyesini almış olmasına rağmen  zaman zaman 

etrafına yaptığı eleştirilerden dolayı çeşitli sürgünler yaşadığı,  son olarak Medine Kadılığına 

tayin edildiğinde yaşı altmışı geçmiş olduğu halde 1192/1777’de yolda vefat ettiği 

nakledilmektedir.222 

  2-   Kütüphânenin Mimârî Özellikleri : 

Fatih Çarşamba’sı Tevkîî Cafer Mahallesi’nde 1183/1769’ da Murâd Molla Tekkesi 

inşâ edilmiş, iki yıl sonra da kütüphâne binâsı hizmete geçirilmiştir. Şu anda Tekke’yi 

hatırlatan hiçbir yapı mevcut değildir.  Kütüphâne’nin giderleri Dâmadzâde’nin Çankırı’da 

bulunan iltizam arsalarından karşılanmakta ve bu elden ele devredilerek devam 

ettirilmektedir.223 1334/1915 senesi, 31 Mayıs Cuma günü224 Tevhidhâne bölümü yanan 

Tekke’nin cümle kapısının solunda bulunan meşrûtâsı bir müddet biçki, ihtisas mektebi olarak 

kullanılmıştır.225 Millet kütüphânesine bağlı olarak bir süre hizmet vermiş olan kütüphâne  

2000 yılında bütün muhteviyâtının Süleymâniye’ye taşınmasıyla vakıflara devredilmiştir.226   

Murâd Molla Tekke’sinin vakfiyesinde meşihata Nakşbendî meşâyihinden bir 

kimsenin tayin edilmesi şart koşulmuş, ilk olarak Beyzâde  lakâbıyla bilinen Ahıskalı Şeyh 

Ebu’l-İshâk Mustafa Efendi (v. 1199/1785), ardından aynı görevi Mustafa Efendi’nin halîfesi 

Seyyid Abdülhalim Efendi (v. 1230/1815), sonrasında Mesnevîhâne’nin bânîsi şârih Murâd 

Nakşbendî, ve oğlu Mehmed Ârif Efendi (v.1306/ 1889) yapmıştır.227  

Zemîninin Aya Lorya Mâbedi isminde bir Hristiyan mâbedi üzerine inşâ edildiğine 

dâir bir takım iddiâlar sözkonusu olmuşsa da bunun kesin bir şekilde isbâtı yapılamamıştır. 

Ancak binânın tonozlu bir Bizans binâsı üzerine inşâ edildiği görenler tarafından 

                                                   
221 Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmânî,  (Tarih Vakfı Yurt Yay), c.IV, s. 1114; Gökman, Murâd Molla, s. 7. 
222  Mehmet Süreyya, a.e.,  s. 1114. 
223 Bkz. İstanbul Çarşamba Pazarı’nda Damâdzâde Murâd Efendi’nin yaptığı hankâh ve kütüphâne evkâfında 
Çankırı’da bulunan han, dükkan, çiftlikler ve değirmen mahsûlünde mültezim zimmetinde kalan meblağın tahsîli 
için: Cevdet Evkaf, dosya no. 428, gömlek no. 21681, Tarih. 1193/1779. 
224 Mehmed Ziyâ, İstanbul ve Boğaziçi, s. 64. 
225 Bkz. M.Baha Tanman “Murâd Molla Külliyesi”, DİA, c.31, s.  188. 
226 Bkz. http://www.yazmakutup.gov.tr/millet/giris. html. (28-06-2009’da ulaşıldı) 
227 Zâkir Şükri Mecmûa-yı Tekâyâ, s. 6 ; Ahmet Nezih Galitekin, Osmanlı Kaynaklarına Göre İstanbul, İstanbul, 
İşaret Yay., 2003, s. 320 (Nakşi Tekâyâ ve Zevâyâ’sı Defteri). 
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anlaşılmaktadır. Mehmed Ziyâ Bey’in, dergâhın sonraki postnişînlerinden Râşid Efendi’den 

bizzat duyduğu bir bilgiye göre dergahın mihrab tarafında bulunan büyük bir taşın altındaki 

muntazam lahid  bazı hristiyanlar tarafından 1298/1880 tarihinde açılıp, içindeki kemikler 

Fener Kilisesi’ne nakledilmiştir.228  

Kütüphâne binası otuz iki adet penceresi ile bol ışıklı ortamı ve serin yapısı ile yaz 

aylarında rahat bir çalışma ortamı sağlayacak niteliklere sahiptir. 229 Kütüphâne duvarları 

çepeçevre kitap koyma için gereken raflarla donatılmış, daha alçak olarak inşâ edilmiş orta 

zemin de her iki taraftan kitap koymaya müsait olarak konumlandırılmıştır. 230 

Tekke ve Kütüphâne daha sonraları bazı tamiratlar geçirmiş,231 tekkenin saray ile olan 

güçlü münasebetleri sebebiyle II. Abdülhamid Han (s.1876-1909) tarafından peyder pey 

yardımlarla desteklenmiştir. Tekke ve Kütüphânenin cümle kapısı üzerindeki  sağ tarafta 

bulunan kitâbede şunlar yazılıdır:  

 “Bu hankâh-ı feyz-penâh-ı Murâd Molla 

 Olmuştu kalb-i âşık-ı efkende-veş harâb 

Yaptırdı Pâdişâhımız Abdülhamîd Hân  

O üç yüz sekizde oldu Nakşibend ve feth-ı bâb 

Bu bâb-ı müstetâb açıldıkça subh ve şâm  

Versin o şâh-ı a’zama Hak ömr-i bî-hisâb”  (1308) 

Bu kitâbenin yanında ise “Kālallahu Teâlâ fî kitâbihi’l-Kerîm: “232”فیھا كتب قیمة 

Sadaka’llahü’l-azîm. Sâhibü’l hayrât Dâmadzâde Murâd Efendi) yazılı bir diğer kitâbe 

mevcuttur.233  

Esas kütüphânenin  kapısı üzerinde bulunan levhada ise Şâir Fitnat Hanım (v.1780)’ın 

kütüphânenin yapılış tarihini düşürdüğü nazım bulunmaktadır :  

“Cihân-ı cûd u ref’et âfitâb-ı matla’ı himmet  

Meh-i burc-ı fazîlet sadr-ı vâlâ-yı kerem-pîrâ 

Güzîde  necl-i âlişân-ı Dâmadzâde Efendinin 

Ki oldu nâm-ı Minkârî onun zâtı ile ihyâ  

Ebu’l-Hayr eylemekten künyesin cedd-i kerem-kârı  

O zâtın masdar-ı hayr olduğunu imâ imiş Hakkā 

                                                   
228 M. Ziyâ Bey, İstanbul ve Boğaziçi, Devlet Matbaası, İstanbul, 1928, s. 64. 
229 Gökman, a.g.e, s. 14. 
230 İsmâil E. Erünsal, “Murâd Molla Kütüphânesi”, DİA, c.31, Ankara, 2006,  s. 188.  
231 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, 1301/1883; İ.Ş.D. Dosya no. 66, gömlek no. 3864; 1309/ 1896; İ.Ş.D, Dosya 
no. 112, Gömlek no. 6743. 
232 Beyyine, 98 /3 
233 Kitabeler bizzat görülmüştür. Fakat sağ taraftaki kitâbe yerinde değildir. Bu kitâbedeki ibârenin fotografı için 
bkz. Mustafa Aydın [ve diğerleri], Dünden Bugüne Fâtih, İstanbul Fatih Belediye Başkanlığı Yay.,, İstanbul, 
2001, s. 156 
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Binâ kıldı bu hayr-i pâki sarf edip himmet 

Esâs-ı izz ü câhın üstüvâr etsin ânın Mevlâ 

Dedim tahsîn birle Fitnat itmâmına târîh 

Zehî-tarh-ı behîn oldu bu nev dârü’l-kütüb hakkā”234 

Kütüphâne binâsı şu anda İstanbul 2010 AKB Ajansı Proje Koordinasyon ve Takip 

Direktörlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilmektedir.235 

3-  Kütüphâne’de Bulunan Koleksiyonlar:  

Murâd Molla Kütüphânesi’ne konan ilk kitaplar Dâmadzâdeler âilesi tarafından 

vakfedilmiş kitaplardır. Dâmadzâde Murâd Molla tarafından vakfedilen kitaplarda  “vakafe” 

kaydı Dâmadzâde’ye âittir. Daha sonra tekke meşîhatında görev  yapan kişilerin kendi 

eserlerinin eklenmesiyle hayli geniş bir koleksiyon vücûda gelmiştir. Zaman zaman içinde 

bulunan eserler tamir edilmiş ve kayıtlara geçmiştir.236 Kütüphâne, bir müddet bazı medrese 

ve kütüphânelerin koleksiyonlarının da muhafazası için kullanılmış, bu esnâda kitap sayısı 

hayli artmıştır.237 İsmâil Erünsal’ın verdiği bilgilere göre 1954’de bütün bu kitapların tamamı 

ve Murâd Nakşbendî’nin vakfettiği koleksiyon, Süleymâniye Kütüphâne’sine taşınmış, 

burada yalnızca Dâmadzâde Murâd Molla’nın kendi koleksiyonu bırakılmıştır. Akabinde 

1999 depreminde zarar gören binâ, tâmâmen boşaltılmış ve bütün muhteviyâtı Süleymâniye 

Kütüphânesi’ne nakledilmiştir.238  

1311/1894 ‘de yapılan fihriste göre bunlar kütüphânede mevcuttur. Kütüphânede o 

zamanki kayıtlara göre toplam 1826 eser mevcuttur. Bu fihristin yazma nüshası Murâd Molla 

Kütüphânesi’nin öncesinde bağlı bulunduğu Millet Kütüphânesi’nden alınmıştır.239 

Kütüphânenin “Devr-i Hamîdî Katalogları” arasında 1893’te basılmış kataloğunda  

“Tasavvuf”  ve “Ahlak” alanında fihristlenenlerden müellifimizin Mesnevî Şerhi’nde de 

istifâde ettiği kitaplardan bâzıları şöyledir: Feridüddin Attâr’ın Pend-i Attâr’ı, Ali b. Hüseyin 

es-Sâfî’nin  Reşâhat Tercemesi, Abdurrahmân-ı Câmî’nin Silsiletü’z-Zeheb li’l-Câm, 

                                                   
234 Fitnat Hanım, “Tarih-i Kütübhâne-i Dâmâdzâde Kazasker Mehmed Murâd”, Divân-ı Fitnat, İstanbul, Tasvir-i 
Efkâr Matbaası, 1286, s. 50-51. 
235 Bkz. http://www.istanbul2010.org/kentsel-uygulamalar/projeler/murat-molla-kutuphanesi-restorasyonu ( 05-
04-2009 tarihinde ulaşıldı.) 
236 Bkz. Çarşambapazarı yakınında Kazasker Damadzade Mehmed Murâd Efendi'nin ihya eylediği dergahın 
içindeki kütüphane ve kitapların tamir olunması: H.1315/1897 ‘de yapılan tamir için bkz. Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi, Maarif Mektuplar, dosya no. 374, gömlek no. 29. 
237 Bkz. Muzaffer Gökman, İstanbul Kütüphâneleri ve Bugünkü Vaziyetleri, Hüsni Tabiat Matbaası, İstanbul, 
1939, s. 24. 
238 İsmâil E. Erünsal, a.g.m., s. 188.  
239 Murâd Molla Kütüphânesi Yazma Eserler Kataloğu, Millet Ktp., Ali Emîrî Mtf., no. 48. 
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Bahâristân-Gülistân’ı ve Divân’ı,Yusuf u Züleyhâ Mesnevî’si, İsmâil Ankaravî’ye âit olan 

Mesnevî Şerhi ve diğer eserleri, Kuşeyrî Risâlesi, Füsûs şerhleri, Murad Nakşbendî’nin kendi 

eserlerinin tamamı, Fars Edebiyatı’nın  Hâfız, Sâib Tebrizî gibi meşhûr şâirlerinin Dîvân’ları, 

evrâd ve ezkâr kitapları, Abdürrezzak Kaşânî’nin Istılâhât-ı Sufiyye’si ve mantık/kelam 

kulvarındaki risâleler. Binsekiz yüz kitabı bünyesinde bulunduran kütüphâne, şiir ve edebiyat 

bakımından ağırlık gösteren kitapları bünyesinde bulundurmaktadır. Murad Nakşbendî’nin 

şiire olan düşkünlüğü bu eserler arasında son derece bâriz bir biçimde ortadadır.  

Murad Molla Kütüphânesi’nde bulunan Kelam alanındaki eserler konusunda Mustafa 

Kahraman bir yüksek  lisans tezi hazırlamıştır.240 

Osmanlı’da müstakil kütüphânelerin ortaya çıkmasından sonra bazı kütüphânelerin 

medrese hizmeti gördüklerine de şâhit olunmaktadır. Bu hizmet ulemâ arasından seçilerek 

kütüphânelere hâfız-ı kütüb olarak ta’yîn edilen görevlilerce yerine getirilmiştir. Selim Ağa 

Kütüphânesinde şart-ı vakfa göre bizzat şeyhülislam tarafından imtihanla seçilen 3 hâfız-ı 

kütüb Salı-Cuma dışında beş gün ders verirlerdi.241 

Kütüphâne’nin işleyişi konusundaki belgelerde beş adet hâfız-ı kütübünün olduğu, 

Murâd Nakşbendî’nin talebelerinden Derviş Mehmed'in bu hafız-ı kütüblerden olduğu 

kayıtlıdır.242 

B.VIII. Murad Molla Dâru’l-Mesnevîsi  

1- Dârü’l-Mesnevî Kurumu : 

Mesnevî’nin şöhretinin yayılmasıyla birlikte yalnız Mevlevîhânelerde değil Mevlevî 

olmayan muhitlerde de Mesnevî’yi anlamak için dârü’l-Mesnevîler kurulmuş, oralarda 

Mesnevî okuyanlar onu okutmak üzere icâzet almışlardır. Hatta ilk Mesnevî şerhlerinin çeşitli 

meclislerde yapılan Mesnevî takrîrleri esnâsında kaleme alınan notlardan meydâna geldiği 

dahi ifade edilmiştir.243 

XIX. Asrın ilk yarısında İstanbul’da Mevlevî olmayanlara Mesnevî okutmak ve bu 

meşhûr eser ile tasavvuf ilmini öğretmek, Mesnevî’yi okuyup anlayabilmek için de önce 

Farsça öğretmek gayesiyle doğrudan Dârü’l-Mesnevî adında iki müessese açılmıştır. Daha 

önce tafsilatlı olarak belirttiğimiz üzere, Mesnevî okumaları için tahsis edilmiş olan 
                                                   
240 Mustafa Kahraman, Murâd Molla Kütüphânesindeki Kelam Kaynaklarının Tanıtım ve Tasnîfi, Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, MÜSBE, Dan. Mustafa Öz, İstanbul, 1993. 
241 Cahit Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yay., İstanbul, 2009, s. 301. 
242 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, A .MKT, Tarih. 17 Nisan 1264, Gömlek no.26, Dosya no. 144. 
243 Mehmet Demirci, “Mesnevî Şerhleri ve Şârihleri Hakkında Birkaç Not”, Kubbealtı Akademi Câmiâsı, Yazı 
İşleri Müdürü. Mehmet Nuri Yardım, sy.144,  1 Ocak 2004, s. 20. 
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mekanlardan biri Küçükmustafapaşa’da 1844’de244 Hüsâmettin Efendi tarafından kendi 

evinde, diğeri Murâd Nakşbendî tarafından Çarşamba’da açılmış idi. Hoca Hüsâmettin Efendi 

bir müddet sonra Eyüp Sultan’a taşınmış, Dârü’l-Mesnevî’deki derslerini de orada devâm 

ettirmişti.                                                                                  

2- Murâd Molla Dârü’l-Mesnevî’sinin Mimâri Nitelikleri :  

Murâd Nakşbendî (v.1848)’nin 1260/1844’de245 inşâ ettirdiği bu Dârü’l-Mesnevî, 

Murâd Molla Tekkesi ve Kütüphânesi’nin bir sokak arkasında, Tevkîi Câfer Mahallesi, 

Mesnevîhâne Sokak’ta, Fener Rum Patrikhânesi’nin246 sırtlarından Haliç’e bakmaktadır. 

Mehmed Ziyâ’nın ifâdelerine göre “Petrion Tepesi” olarak anılmakta olan bu tepe sarp ve dik 

kayalıklardan meydana gelmesi hasebiyle kilise ve manastırların çok bulunduğu, münzevî bir 

hayatı tercih etmek isteyen keşişlerin uzlet ve halvete çekildikleri bir mekandır. Mâbed ve 

manastırların çokluğu sebebiyle burası İstanbul’da âdetâ husûsî bir kudsîyete sahip gibidir.247 

Hâlen câmî olarak kullanılmakta olan bu mütevâzî yapı, moloz taş ve tuğlalardan inşâ edilmiş 

kare planlı bir yapıdır. Avlusunda daha önceden Sultan II. Mahmud’un başkadını Nevfidan 

Hatun (v.1272/1855)248 tarafından yaptırılmış süslü, beton kubbeli, altı köşe mermer bir 

şadırvan mevcut olduğu ifade edilmesine rağmen şu anda mevcut değildir.  

İçinde birçok önemli şahsiyetin yetiştiği, Sultan Abdülmecid tarafından açılışı yapılan 

bu binâ şaşırtıcı ölçüde mütevazi bir yapıdır. Neredeyse küçük bir mahalle mescidini andıran 

Dârü’l-Mesnevî’nin minâresi Mevlevî sikkesi şeklinde tasarlanmıştır. Geçirdiği itinasız 

restorasyonlar sonucu ilk halinden çok fazla nişan bulundurmayan Dârü’l-Mesnevî’yi  Murâd 

Nakşbendî’nin kendi imkanlarıyla yaptırdığını hatırlarsak, devlet içinde sözkonusu olan 

değişim rüzgarlarının ve sıkıntıların eserini hissetmek de mümkün olabilir.  

Dârü’l-Mesnevî’nin kapı üstündeki kitâbesinde başta “Hâzâ Dâru tedrîsi’l-Mesnevî li-

Hazret-i Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî 1260/1844” kaydı ile “ İşte mescidle mahall-i hücrelere 

verdi binâ / Sa’yini meşkûr edip karîn-i Rıdvân etsin Hüdâ / Hazret-i Mollâ-yı Rûm’un 

                                                   
244 Ahmed Cevdet  Paşa, Tezâkir IV, s. 230.  
245 Bkz. M. Nakşibendî, Vekâyînâme, Süleymaniye Ktp, Ali Emîrî no. 103, v.1b, 
246 Bkz. Resim. 3 ; Kırmızı Mektep denilen Rum Lisesi’nin inşaatı esnâsında bu arsa’nın Mesnevîhâne arsasına 
dâhil olduğu anlaşılmış Evkâf Nezâreti tarafından İnşaat bir süre durdurulmuştur. Daha sonra inşâsına izin 
verilmiş ve bina Mesnevîhâne’nin karşısına inşâ edilmiştir. Bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, YA. HUS, dosya 
no. 163, gömlek no. 116. 
247 Mehmet Ziyâ, İstanbul ve Boğaziçi, s.  65.  
248 Mustafa Aydın [ve diğerleri], Dünden Bugüne Fâtih, s.  33. 
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Mesnevî’sin şerh edip / Ruh-ı pâki çün okunsun Mesnevî bunda deyu / Yaptı Dârü’l-

Mesnevî’yi hâce-i devrân-becâ”249 ifâdeleri yer almaktadır.  

Hâfız Tevfik Efendi’nin kabrinin kitâbesinde ise “Mesnevî-hân Hâfız-ı Kurân, Şeyh-i 

Nakşbendî, Seyyid el-Hâc Hazret-i Tevfik Efendi vâkıf-ı ilm-i ledün ârif-i billâh, zü’l-fünûn, 

sâhib-i nazar, ehl-i dil-i pür-intibah, hüsn-i takrîr ve beyân-ı hayret-efzâ-yı ukûl ol muhibb-i 

Mevlevî, merd-i âşinâ-yı Mesnevî irtihâli 1274” yazılıdır.  

Dârü’l-Mesnevî’nin giderleri vakıflar tarafından karşılanmakta Dârü’l-mesnevî’ye günde üç 

kile et tahsil edilmekte, vefât eden hâfız-ı kütüb yerine kâide-i teselsül gereği oğlu 

geçirilmekte250  

B.IX. Mesnevîhanlık İcâzeti ve Dârü’l-Mesnevî’de Bulunan Bâzı İsimler 

Murâd Nakşbendî’nin Dârü’l-Mesnevî’sinin ilk icâzetnâmeleri Sultan Abdülmecid (v. 

1861)’in de bulunduğu büyük bir merâsimle 9 Muharrem 1260/18 Ocak 1845 Cuma günü251 

açılmış ve icâzetnâme alanlar arasında Ahmed Cevdet Paşa (v. 1895) da bulunmuştur.252 

Sultan Abdülmecid’in açılışına katıldığı bu “Mesnevî Bahçesi”o dönemde önemli bir prestijin 

sâhibi olmuş durumdadır. Dergaha, ikâmet edenlerin veya ziyaretçilerin oldukça kalabalık 

olması sebebiyle yılda bin kile pirinç tahsîs edilmiş olduğuna dâir  devlet arşivlerinde 

1237/1821 tarihli bir belge vardır. 253 

Mesnevîhânlığın icâzetle olmasından anlaşıldığı gibi Mesnevî takrîr etmek, herkesin 

yapabileceği bir iş değildir. İcâzet alıp Mesnevî okuyacak olan kişi Farsça’nın yanısıra 

âyetlerin nüzul sebeplerini, hadîs-i şerifleri ve islam tarihindeki hadiseleri iyi düzeyde bilmek 

zorundadır. Ayrıca bir mesnevîhan’dan Mesnevî okumasını  dinleyip, âdâb ve erkânı 

öğrenmek durumundadır. Mevlevîhânede Mesnevîhan olan kişilerin daha fazla liyâkat sâhibi 

olmaları hiç kuşkusuz daha fazla önemsenmiştir.254 Zaman zaman postnişinin bu vazifeyi 

yaptığı düşünüldüğünde, sâliklere yön vermesi sözkonusu olan bu kürsünün ehemmiyetinin 

muhafaza edilmesi anlaşılabilir.  

Osman Nuri Ergin’in  verdiği bilgilere göre medrese âlimleri arasında Farsça 

öğrenmek yasaklanmış Farsça, resmî mezhebi Şiâ olan İran’ın dili olması sebebiyle 

heteredoks düşünceye kapı açmasından endişe edilerek kaldırılmıştır. Hatta bu bakımdan 

                                                   
249 Yazının okunabilen kısımları bu şekilde birleştirilmiştir. Kitâbenin yağmur sularından zarar görmesi 
sebebiyle bazı mısralar okunamamıştır. 
250 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, H.1327; MF.MKT, no. 44. 
251 Bkz. M. Nakşbendî, Vekâyinâme, vr. 1b-2a. 
252 Ahmet Cevdet Paşa, Tezâkir ( 40 Tetimme), s. 16. 
253 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Cevdet Evkaf,  no. 11165. 
254 Hüseyin Top, Mevlevî Usul ve Âdâbı, Ötüken Yay., İstanbul, 2001, s. 165. 
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“Kim ki okur Fârisî / Gider dinin yarısı” şeklinde bir söyleyiş yaygınlaşmıştır. Bu dönemle 

ilgili bilgiler arasında Farsça’nın yasaklanması ile ilgili kesin bir bilgi olmasa dahi Farsça ve 

Farsça ile birlikte gelen Şiî tema olumsuzlanmaktadır. Bu bakımdan Farsça’yı alenen öğreten 

dârü’l-mesnevîlerin açılması irfânî rahatlık bakımından önemli bir hadisedir.255  

Öğrenciliği esnâsında geceleri dahi kitap mütâlaa ederken uyumakla yetinen Cevdet 

Paşa vücûdunun zayıf düşmesi sebebiyle Hoca Hamid Efendi tarafından verilen talimatlara 

göre tatil günlerini Murâd Molla Tekkesi’nde değerlendirir ve burayı bir dârü’l-fünûn olarak 

tavsîf eder.256Mesnevîhanlık icâzetini  buradan almış olan Ahmed Cevdet Paşa, bu icâzet ve 

Murâd Molla Dergâhı’na müdâvemeti sebebiyle gerek Mevlevîhânelerde gerek edibler 

arasında  itibarının yüksek tutulduğunu özlemle dile getirmiştir.257  

1. Dârü’l-Mesnevî’de Verilen Dersler:  

Mesnevî derslerinin yanısıra pek çok edebî ve tasavvufî düşüncenin neşv ü nemâ 

bulduğu Dâru’l-Mesnevî’de okutulan dersler için Murâd Nakşbendî kendi ifâdeleriyle şöyle 

demektedir: “Gece Gündüz Mesnevî-i Şerîf, Şifâ-yı Şerîf, Kâfiye Şerhi, ilm-i Kırâat, ilm-i 

Arûz, ilm-i Fıkh, Dîvân-ı Şevket, Dîvân-ı Sâib, Şâtıbî, ve diğer bâzı kitapları hocalarımın 

ebeveynimin, dostlarımın duâsı bereketiyle, neşr eder olduk”258 

Murâd Molla Dergâhı’nı bir dârü’l-fünûna benzeten Ahmed Cevdet  Paşa, dergahda 

verilen dersler  için önemli bir açıklama getirmektedir. Zira bu dergah Ahmed Cevdet 

Paşa’nın dahi Murâd Molla’nın incinmesinden çekindiği için bazen onun yerine vaaza 

gidecek kadar bağlılık gösterdiği bir dergahtır. Dergahta verilen derslerin ücretli olmadığı, bu 

yüzden Murâd Nakşbendî’nin gönlünü kıran ya da hoşuna gitmeyen tavırlarda bulunan hiç 

kimsenin derslere ve dergaha giremeyeceğini nakleden Cevdet Paşa, Murâd Nakşbendî’nin 

ilmî birikimine dâir de ip uçları vermektedir. Kıraat ilminde ve hat sanatında da salahiyet 

sahibi olan bu zât, en sadık talebesi Hafız Tevfik Efendi ve birkaç seveni ile gece gündüz ders 

vermektedirler. Arapça ve ona bağlı ilimlerle Farsça ve Farsça Divânları okutmakta olan 

Murâd Nakşbendî Fatih Çarşamba’da mühim bir prestijin sahibidir. Dârü’l-Mesnevî’de 

okutulan derslere bakıldığında görülecek diğer bir nokta da dergâhın aşk ve ilim olarak 

tasniflendirilebilecek iki ayak üzerinden ilerlediğidir. Hem fıkıh ve kıraat dersleri veren hem 

                                                   
255 Osman Nuri Ergin, “Dâru’l-Mesnevî” İstanbul Ansiklopedisi, haz.  Reşad Ekrem Koçu, İstanbul, 1966, 
c.VIII, s.  4251. 
256 Cevdet Paşa, Tezâkir( 40 Tetimme),  s. 13. 
257 Fatma Aliye, Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı, s. 21; Kemal Sözen, Ahmed Cevdet Paşa’nın Felsefî Düşüncesi, 
İFAV Yay., İstanbul, 1998, s. 203. 
258 M. Nakşibendî, Mâ Hazar, s. 265. 



 57

de okuttuğu divânlarla aşkın acâib hallerinden bahseden259 Murâd Nakşbendî, klasik dönemde 

Cüneyd üzerinden anlamlandırılabilecek bir profilin temsilcisi gibi görünmektedir.  

Murâd Molla Dergâhı’nın bir diğer hususî yanı da her yıl 9 Muharrem’de Kerbelâ 

hâdisesini yadeden mersiye okumalarının burada yapılmasıdır. Muharremin 10. günü Koca 

Mustafa Paşa Dergahında mersiye okunmakta olup ikisi aynı güne denk gelmesin diye Murâd 

Molla dergahı’nda 9 Muharrem’de yapılmaktadır. 260 

Dârü’l-Mesnevî’de hizmet etmekte olan kişilerin adları Mâ Hazar adlı eserde 

hizmetlerini takdir bakımından şöyle zikredilmektedir:  “Zaferanborlu Seyyid Numan 

Efendi’nin, Hâfız Mehmed Tevfik Efendi’nin ve Yemenicizâde Seyyid Hâfız Mehmed 

Efendi’nin, Seyyid Hâfız Mehmed Necîb Efendi’nin, Hâfız Ömer, Derviş Ahmet, Derviş 

Hasan’ın ömürlerine berekât, vücutlarına sıhhat, rızklarına vüsat, fazîlet ve kemallerine 

ziyâdet, iki cihanda kendilerine selâmet ihsân eylesin. Kalplerinde muzmer olan murâdât ve 

maksûdâtlarına nâil eylesin. Ulemâ-yı âmilîn ve ârifîn ve zâhirîn zümresine ilhâk eylesin”261 

2.  Dârü’l-Mesnevî’nin Bugünkü Durumu: 

Murâd Molla Dârü’l-Mesnevî’si, günümüzde Mesnevîhâne Câmisi olarak 

adlandırılmış olup, camî olarak kullanılmaktadır. Küçük bir mescidi andıran bu yapı imam ve 

görevlisinin oturduğu tek katlı lojmanla birlikte bir avlunun içinde yer alır.262 Avlunun içinde 

girişte Murâd Nakşbendî’nin kabri, on adım kadar ilerde de, en yakın talebesi Hâfız Tevfîk 

Efendi (v.1274/1858)’nin kabirleri bulunmaktadır.  Mesnevihâne Câmii İmamı Hasan Şahin 

Mesnevîhâne’nin bu gün de maksadına uygun olarak kullanılması için Salı ve Çarşamba 

akşamları Farsça dersleri organize etmiştir.263 

C. ESERLERİ :  

 Murad Nakşbendî, Divan’ı  ve Muînü’l-Vaizîn adlı muhtelif  konular üzerine 

vaazlarını içeren eserinden başka telif eseri olmayan, şerh alanında yoğunlaşmış bir müelliftir. 

Dârü’l-Mesnevî’de verdiği Farsça dersleri ve mesnevîhanlık icâzeti için öğrencilerine 

gerekebilecek malzemeyi de kendisi  tedârik eden Murad  Nakşbendî, Farsça öğretmek için 

kolaylık sağlayacak şerhler kaleme almıştır. Kavâid-i Fârisiyye ismindeki Farsça grameri ve  
                                                   
259 Murad Nakşbendî’nin Sâib Tebrizî’nin Dîvanlarına yaptığı şerhler genellikle aşkın hallerini açıklar  
niteliktedir. Müstakil bir başka çalışmanın konusu olabilecek bu tesbitler için bkz. M.Nakşbendî, Gencîne-i 
Maârif, İstanbul Üni. Ktp., 5b vd. 
260 Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir ( 40 Tetimme),  s. 17. 
261 M. Nakşibendî, Mâ Hazar, s. 265. 
262 Bkz. “Ek: Görsel Belgeler”, Fotoğraf no.. 13.  
263 Sözlü Kaynak; 01-04-2009, 19.00’da yapılan bir görüşme sonucu bu bilgiler Hasan Şahin’den sözlü olarak 
alınmıştır.  
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Tuhfe-i Şâhidî  isimli Şâhidî İbrâhim Dede’nin manzum sözlüğüne yazdığı şerhte bunları 

öğrencilerinin Farsça öğrenmelerini kolaylaştırmak amacıyla yazdığını da 

belirtmiştir.264Şerhlerinde de sadece Farsça eserlere yönelmiş olduğunu gördüğümüz Murad 

Nakşbendî, Farsça konusunda uzun yıllar gayret sarfetmiş, Mesnevî Şerhi’ni de bu alanda 

yetkinliğinin intişâr etmesiyle kaleme almıştır. Muînü’l-Vâizîn adlı eseri kendisinin tek 

Arapça eseridir. Kürsü şeyhliği görevlerinde bulunması dolayısıyla Cuma vaazlarında hutbe 

okuyanlara yardımcı nitelikte hazırlanmıştır. Şevket Buhârî’nin on iki imam için söylediği 

Farsça kasîdeleri de şerh etmiş olan Murad Nakşbendî’nin hassasiyet gösterdiği konulardan 

biri de ehl-i beyttir. Kendisi de “seyyid”  olan müellifin bu konudaki düşünceleri tasavvufî 

şahsiyeti bölümünde ayrıntılı olarak incelenmişti.  

 Bu eserler dışında kendisine ait olarak kaydedilmiş eserlerin hiçbirisi Murâd 

Nakşbendî’ye âit değildir. Mektûbât ve Mesmûat isimli eser M. Hüdâi Şentürk’ün 

makâlesinde Murâd Nakşbendî’nin olarak kaydedilmiştir.265 Fakat incelemelerimiz esnâsında 

bu eserin de Murâd Buhârî (v. 1720)’ye âit olan sohbetlerin toplanmasından meydana 

geldiğini tesbit ettik. Bir de Süleymaniye Kütüphânesi [Dârü’l-Mesnevî] no.590’da yine 

Murâd Nakşbendî ismine kayıtlı “Bir Hadis Şerhi” künyeli bir risâle mevcuttur. Bu risâle, 

Reisü’l-kurrâ Hafız  Feyzullah Efendi’ye âit olan bir hadis mütâlaasıdır. 1279/1862’de 

basılmış olan risâle, yanlışlıkla Murâd  Nakşbendî’ye nisbet edilmiştir.  

C.I. Hülâsatü’ş-şürûh fî Nihâyeti’l-vüzûh:  

Murâd Nakşbendî’nin, Mevlâna Celâleddin Rumî (v. 672/ 1273)’nin Mesnevî-i 

Ma’nevî adlı eserine yazdığı altı cildlik şerhtir.266 Müellif Nüshası İstanbul Üniversitesi 

Türkçe Yazmalar no. 6309-6315’te bulunmaktadır. Çalışmamızın temel konusu olması 

sebebiyle hakkında geniş bilgi verilecektir. .  

C.II.  Dîvân-ı Murâd Molla  

1. Genel Bilgiler :  

Dîvân-ı Murâd Molla, Murâd Nakşbendînin bütün şiirlerini ihtivâ eden divânıdır.  

klasik dîvan tertibi üzere nât-ı şeriflerle başlar ve ehl-i beyte yazılan medhiyelerle devam 

eder. Hz.Hüseyin’in Kerbelâ’da şehîd edilmesini dokunaklı ifadelerle  dile getiren 

                                                   
264 M. Nakşbendî, Kavaid-i Fârisiyye, s.1; A.m.,  Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî, vr. 2a. 
265 M. Hüdâî Şentürk, “Murad Nakşbendî”,DİA,İstanbul, 2006, c. 31, s. 189; A.m.,“Şeyh Mehmed Murâd-ı 
Nakşibendî  ve Vekâyinâmesi”, İlmî Araştırmalar Dergisi, sy.1, Bahar, 1997, s. 40.  
266Eserin ismi Fatin Tezkiresi’ne Hulâsatü’ş-Şüyûh şeklinde kaydedilmiştir.;Davud Fatin Efendi, Tezkire-i 
Hatîmetü’l-Eşâr, İstanbul, 1870,  s.  374; 266 Babanzade Bağdatlı İsmail Paşa, İzahü'l-Meknun fi'z-Zeyl ala 
Keşfi'z-Zünun an Esami'l-Kütüb ve’l-Fünun, tsh. Kilisli Rifat Bilge., MEB. Yay., Ankara, 1945, c.I, s. 435. 
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kasîdelerden sonra pek çok tasavvuf ehli ve tarikat erbâbınını tazim eder nitelikte medhiyeler 

dizilmiştir. Bir parça evliyâ tezkiresi mahiyetindeki  divan, sözkonusu şahıslar hakkında 

ayrıntılı denilebilecek bilgiler içerir. Kişilerin künyeleri, haklarında şâyî’ olmuş menkıbeler 

ve tasavvufî şahsiyetlerine dâir ipuçları bulunan divânda, müellifin geniş bir tabakât bilgisine 

sâhib olduğunu ve irfânî bir bakışla ele aldığı kişilerin iklimine nüfûz ettiğini görmek  

mümkündür. 48 varak olup, 1290/1873 tarihinde el-Hâc Hüseyin Efendi tarafından 

basılmıştır.267 

Divân, 1290/1873 tarihinde el-Hâc Hüseyin Efendi editörlüğünde basılmış olup 94 

sayfadır. Divânın girizgahında Salim Sermedî ismindeki şahsın yazdığı, tanıtıcı nitelikte bir 

not bulunmaktadır :  

“Bismike. El-ibtidâü yâ Fettâh. Hâce Muhammed Murâd Nakşbendî (kuddise 

sırrahu ki bostân-ı hakāyıkın şâh-ı ser-bülendi ve gülistân-ı şakāyıkın bülbül-i neş'e-

mendidir. “El-ulemâü veresetü'l-enbiyâ” hadîs-i şerîfindeki me'âl-i münîfe mâ-sadak 

olarak ulûm-ı âliye ve âletde tasnîfât-ı celîle ve te'lîfât-ı cemîlesiyle çârşû-yı ma'ârifde - 

inde's-sıgâr ve'l-kibâr şöhret-şi'âr olup evsâf-ı ber-güzîde ve ezkâr-ı hamîde-i 

pesendîdeleri orada kayd u beyândır ve müşârun ileyhin menbâ'-ı medâyıh-ı evliyâ-yı 

âgâh ve mecma'-ı sitâyiş-i ârifân-ı bi'l-lâh olan manzûme-i fesâhat ve dîvânçe-i 

belâgatlarının her birisi birer yetîm-i sadef-i deryâ-yı maâni ve gül-gonce-i gülistân-ı 

esrâr-ı sühânî ve her mısrâ'ı mesâbîh-i eflâk-i cihân ve mefâtîh-i ebvâb-ı cinân olmağa 

şâyân bir nâme-i şâyigân bulunmakla kâffeten hırz-ı cân olunacağı ihtâr birle hâtime-yi 

makāl eylerim”268 

2. Muhtevâsı: 

Dört adet na’tın ardından sırasıyla Hz.Ali , Hz. Hatîce, Hz. Fâtıma, Hz. Hasan ve 

Hüseyin, Hz. Mevlânâ Celâleddin, Abdülkâdir Geylânî (v. 561/1166) , Bahâeddîn Nakşibend 

(v. 791/1389), Seyyid Ahmed Rıfâî (v. 578/1182), Ahmed Bedevî (v. 675/1276) , Sa’deddin 

Cibâvî (v. 700/1301) , gibi bir çok tasavvuf büyüğü için yazılmış medhiyeler yer alır.  

Dîvân-ı Murâd Molla, bedîî bakımdan fazla öne çıkmamakla birlikte şiirlerde zaman 

zaman oldukça tesirli kullanımlara ve özgün mısrâlara rastlanır. Şâirliği ile tebârüz etmemiş 

ve şiiri tasavvufî şahsiyetine uygun didaktik bir amaca yönelik kullanmış olan Murâd 

Molla’nın  Divân’ının orijinalliği bu bakımdan edebî cihette değildir.  

                                                   
267 M. Nakşibendî, Divân, s. 94. 
268 M. Nakşibendî, a.e.,  s. 1. 
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Na’tlerinden “Ya Resûlallah” redifli na’ti Osmanlı Müellifleri’nde kendisi ile ilgili 

bölümde örnek olarak verilmiştir.269 Üslûbuna dâir bir fikir vermesi bakımından buraya 

tamamını alıyoruz:  

“Vücûdun âlemine oldu rahmet yâ Resûlallah 

Husûsa ins ü cinne mahz-ı ni'met yâ Resûlallah 

 

Kapunda bende olmak halka sultân olmadan yeğdir 

Senün kulluğun oldu ayn-ı devlet yâ Resûlallah 

 

Var ise cennet-i a'lâda âşık iftirâkunla 

Bilir dûzah değildir âna cennet yâ Resûlallah 

 

Ne etsin cenneti âşık değişdi habbeye âdem 

Ne kadri var ki olsun câna minnet yâ Resûlallah 

 

Hemân ancak murâdı âşıkānun vech-i pâkindür 

Bulur kand-i lebinden cân-ı lezzet yâ Resûlallah 

 

Değişse aşk-ı pâkün bir kişi dünyâ vü ukbâda 

Bu fevkında olmaz ayn-ı gaflet yâ Resûlallah 

 

Kovarsân da döğersen de derk-i terk eyleyüp gitmez 

Akl geçer oldu kapunda kul oldum yâ Resûlallah”270 

 

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’ye yazdığı muhammesin bir kıtasında  Mesnevî dersleri 

vererek hâtırâsına muhabbetini izhar ettiğini ifade eder:  

“Gerçi mücrimdir efendim bu Murâd-ı nâ-murâd 

Âşık-ı efgenden olmuşdur seni eyler murâd 

Hizmet eyler hem kitâbına bu abd-ı nâ-reşâd 

Okutur hem şerh eder haddince ey sâhib-sedâd 

Çünki dendi bir atâdır Hazret-i Mollâ-yı Rûm”271 

                                                   
269 Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri,c.1,s. 159. 
270 M. Nakşibendî, Dîvân, İstanbul, 1290,  s. 5. 
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Medhiyelerde yer yer Fuzûlî’nin üslûbuna yakın olduğunu farkedebileceğimiz 

kullanımlara rastlamak da mümkündür. Mehmed Emin Tokâdî (v. 1158/1745) için kaleme 

alınmış olan “bu” redifli medhiye divandaki en güzel şiirlerden biridir:  

“Nakşbendî güllerinden bir gül-i ra'nâ da bu 

İster isen söyle bülbül bir gül-i zîbâ da bu 

 

Nâm-ı pâkidir Muhammed hem Emîn oldu lakāb 

Gülşen tekyesinde bitmiş verd-i müstesnâ da bu”272 

Dîvan’ında bu türde birçok sûfî ve zâhide medhiye yazmış olmasının sebebini “onların 

yüksek ruhlarının teveccühlerini elde etmek ve himmetlerine müstehak olmak” olarak 

açıklamaktadır:  

“Hâzır olsun himmeti hem de Murâd'ın üstüne 

Kılmadan bu nazmı inşâ maksad-ı aksâ da bu”273 

İleride bahsedileceği gibi Mesnevî şerhlerinde zaman zaman vahdet-i vücûd eksenli 

açıklamalarda bulunması onun melâmî-nakşî meşrebine de işaret etmektedir. Dîvânında İbn-i 

Arabî’ye yazdığı; 

“Cemî'i evliyâya kutb-ı a'zâm Şeyh-i Ekberdir 

Kıdve-i  ehl-i aşka gavs-ı efhâm Şeyh-i Ekberdir”274 

matlâ’lı medhiyesinde eserlerini de zikretmiştir. Kalbinin Hakk’ın ilhâmının mazhârı 

olduğundan, Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona tefsîr ettiğinden ve hatmü’l-velâyetin kendisinde 

olduğundan söz eder. 

Divânında ele aldığı kişilerin vefat tarihlerini hicrî olarak kaydetmiş, eseri olanların 

eserlerinden bazılarını sitâyişkâr ifadelerle zikretmiştir. Okuttukları dersler, kitaplar ve ilmî 

şahsiyetleri ile ilgili de ayrıntılı bilgiler verir. Özellikle hizmetinde bulunduğu ve derslerine 

devam ettiği  kişiler hakkında buna daha fazla özen gösterdiği dikkat çekmektedir.  

Divânında göze çarpan bir diğer husus ise, Abdülmecid Sivâsî (v. 1049/1639)275, 

Ümmî Sinân (v. 1067/1658)276, Abdülâhâd Nurî (v. 1061/1651)277 gibi zâtlara âit bilgiler 

                                                                                                                                                               
271 M. Nakşibendî, Dîvân, s. 20; “Bu murâdına nâil olmamış Murâd esasında, son derece günahkârdır ama senin 
düşkün âşığındır. Ey doğruluk sahibi! Bu eksik kul senin kitâbına hizmet eder, elinden geldince onu okutur. Zira 
kendisine Molla-yı Rum’un bir ihsân olduğu söylendi.” Krş: Mâ-Hâzar, İstanbul, 1260, s.  261-264; Kendisine 
bu görevin min-tarafillah verildiğini beyan etmektedir.  
272 M. Nakşibendî, Dîvân, s. 92. 
273 M.Nakşbendî,  a.e.,  s. 92. 
274 M.Nakşbendî, a.e.,  s. 33. 
275 M.Nakşbendî, Dîvân, s. 73. 
276 M.Nakşbendî, a.e.,  s. 79. 
277 M.Nakşbendî, a.e.,  s. 78. 
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verirken, Kadızâdeliler ve Sivâsiler arasındaki hadiselerden yola çıkarak, ulemâ ile bâzı 

mutasavvıflar arasında var olagelen çekişmelerden de bahsetmesidir. Burada ilmi ile mağrur 

olanlara bir mesaj verme gayesiyle , “Bu makâma münâsip hikâye” başlığı altında Ümmî 

Ahmed nâmında bir zâtın Ebu’s-Suûd Efendi’ye gelip, Allah’ın ilmi yanında mahlukâtın 

ilminin ne kadar olduğuna dâir bir misal istemesi şeklindeki anekdotu nakleder.278  

           3. Nüshaları :  

 Yazma Nüshaları:   

Edirne Selimiye Ktp, no. 1340; Hacı Selim Ağa Ktp, Hüdâî Efendi, no. 1485; 

Süleymâniye Ktp, [Hacı Mahmud Efendi], no. 3626 

Eser, 1290/1873’de basılmıştır  279 

C. III.  Vekâyinâme:  

1. Genel Bilgiler :  

Mühim kişilerin vefâtı, tayin ve azil kayıtları, önemli imaretler ve açılışları gibi, 

zamânın önemli görülen hadiselerinin kaydedilmesi neticesinde ortaya çıkan kısmî tarih 

defterlerine, “vekâyînâme” adı verilir.280  Murâd Nakşbendî’nin Vekâyînâme’si ise yalnızca 

1261/1845 yılına âit bir yıllık zamanda meydana gelen hâdiseleri içine almaktadır.  

Eserin dibâcesinde, hamdele ve salvele kısımlarının ardından Hz. Peygamber (s.a.v)’in 

 âyetine ittibâ [Onlara kıssaları naklet, umulur ki düşünürler]281”فاقصص القصص لعلھم یتفّكرون“

ederek, ashâbına önceki milletlerin kıssalarından örnekler verdiğini ve onları bu surette 

eğittiğini, bu eserin de yaşanmış hadiselerden ibret alınması ve ders çıkarılması için kaleme 

alındığı beyan edilmektedir. Her türlü hâdisenin yer almasına baktığımızda daha çok tarihî bir 

belge olması için yazıldığı düşüncesine ulaşılmaktadır. 

2. Muhtevâsı :  

Murâd Nakşbendî’nin Vekâyînâme’si  kendi inşâ ettirdiği Dârü’l-Mesnevî’nin açılışını 

anlatarak başlar. 1261 senesi 9 Muharrem Cuma günü, dervişler,  bazı meşâyih ve ilim 

erbâbının katılımıyla açılışı yapılmış, içinde bulunan câmî-i şerîfde Kur’ân-ı Kerim okunup, 

duâlar edildikten sonra Sultan Abdülmecid ve diğer bazı devlet büyüklerinin iştirakiyle Cuma 

                                                   
278 M.Nakşbendî, a.e.,  s. 79.  
279 Fehmi Edhem Karatay, İÜTBK, c.I, İÜ Yay.,  İstanbul, 1956, s. 552. 
280 M.Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. IV, s. 575. 
281 A’râf, 7/176. 
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namazı kılınmıştır.282Daha sonra yine  aynı yıl içinde şu tür hadiselerin meydana geldiği 

zikredilir:  

II. Mahmud’un eşi Vâlide Sultan’ın Yenibahçe’de  Nakkaş Hasan Paşa Sarayı olarak 

bilinen virân ve harâb haldeki kalıntı arsasına  kimsesiz ve âciz hastalar için hastane 

yaptırması; 283  

Harbiye Nâzırı Necip Paşa’nın vefâtı ve vasiyeti gereği gasl ve tekfin işlemlerinin 

Murâd Nakşbendî tarafından üstlenilmesi; 284 

Esmâ Sultan sarayında kandil gecesi mevlid okunması; 285 

II. Mahmut’un kızı Âdile Sultan’ın bin kese akçe mehr-i müeccel ile Mehmed Ali 

Paşa’ya nikahlanması merâsimi;286 

Galata’da çıkan büyük yangın; 

Haremeyn-i Şerifeyne “surre ihrâcı” ve merâsimi; 

Bazı önemli kişilerin tayini, azli ve nasbı. Bu esnâda da haklarında birkaç cümle ile 

malûmat verir.  

3. Nüshaları:  

Vekâyînâme’nin bilinen tek nüshası Süleymaniye Ali Emîrî Efendi no. 103’te kayıtlı 

yazmadır. Toplam 16 varak olup, 29 satırlık sahifelerden müteşekkildir. Yazı türü, nesih 

Meşin cild, vakıf mühürlü, 241x171 mm.287  

C.IV.  Muînü’l-Vâizîn 

1. Genel Bilgiler : 

Aynı zamanda Cumâ vâizi olan Murâd Nakşbendî’nin, vaazlarından meydana gelen 

eseridir. 288Eser, temel konulardaki kısa vaazlardan oluşur. Toplam ellidört adet meclis 

bulunan eserde her meclis “Fî Fezâil-i Kırâeti’l-Kurân” veya “Fî Beyân-ı Zekât” gibi 

başlıklardan meydana gelmekte, eserin girişinde tablo halinde bir fihrist bulunmaktadır. Kolay 

ve anlaşılabilir bir Arapça ile yazılan eser, 1289’da Sahhaf Hüseyin Numan Matbaası’nda 

basılmıştır.  

                                                   
282 M. Nakşibendî, Vekâyînâme, Sül. Ktp, [Ali Emîrî], no. 103, vr. 1b-2a. 
283 M. Nakşibendî, a.e., vr. 3; M. Nakşibendî bu hastanenin açılışında duâhanlık yapmış, ardından hastane 
dolaşılıp görülmüştür. Buradan kendisinin, devlet erkânı ile yakından ilgili bir kişi olduğunu veyönetime karşı 
vefâ duyguları taşıdığını bir kere daha görebiliriz. Kişiliği bölümünde bahsedilmişti. Bu ve benzeri bilgiler için 
Bkz. Ziyâ Nur Aksun, Osmanlı Tarihi III, İstanbul, 1994, s.  305. 
284 M. Nakşibendî, Vekâyînâme, vr. 4 a. 
285 M. Nakşibendî, a.e., vr. 5 a. 
286 M. Nakşibendî, a.e., vr. 5 a. 
287 Heyet, İstanbul Kütüphâneleri Tarih Coğrafya Yazmaları Katoloğu (İKTC), İstanbul, 1943-1951, s. 178. 
288 Babanzade Bağdatlı İsmail Paşa, İzahü'l-Meknun fi'z-Zeyl ala Keşfi'z-Zünun an Esami'l-Kütüb ve’l-Fünun 
1338/1920 ; tsh. M. Şerefettin Yaltkaya, Kilisli Rifat Bilge., MEB.,Ankara, 1945, c.II, s.519. 
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Murâd Nakşbendî’nin diğer eserlerinden farklı olarak, Muînü’l-Vâizîn’in sonunda 

müellifin kaydıyla “Sultan Bâyezid Câmii Cumâ vâizi” olduğu şeklinde bir açıklama 

bulunmaktadır. Diğer bazı eserlerinin dibâce kısımlarında Sultan Ahmed Camii Cuma vâizi 

olduğu şeklinde tanımlamalar vardır.289 Bu müellifin farklı câmiilerde vâizlik görevini 

yaptığını gösteren bir farklılıktır. 

 Müellif, eserinde, muteber kitaplardan bazı ince mevzûları toplayıp vaaz edenlere 

kolaylık olması için bir araya getirdiğini ifade etmektedir.290  

2.Eserin Muhtevâsı 

Eserde muhtelif konularda ellidört adet meclis bulunmaktadır. Meclisler, tasavvufî  

ıstılahlar  ve bazı ahlâk konularından  meydana gelmektedir291Her meclis önce âyetler 

zikredilerek, akabinde  konuya dair vârid olan hadîsler ve İbrâhim b. Edhem (v.161), Bâyezid 

Bestâmî (v.234), Yahyâ b. Muaz (v.258), Şiblî (v.334) gibi meşhûr mutasavvıflardan sözler 

nakledilerek izah edilmiştir.292 Muteber kaynaklardan topladığını ifade eden müellif, kaynak 

ismi zikretmemiştir. Meclislerde işlenen konular ise kelîme-i tevhîdin fazîletleri, nûr-ı 

Muhammediyye’nin beyânı ve velâdet-i Muhammediyye, ehl-i beyti sevmek, sadrı genişleten 

şeyler, dünyânın zemmi beyânında, cömertliğin fazîleti, cennet- cehennem ve ehlinin sıfatları 

gibi konulardır.  

3. Nüshaları: 

Sül.Ktp., [M.Arif-M.Murâd] no.258; 54 varak. 

Hacı Selim Ağa Ktp, [Hüdâi Efendi], no. 514,  

Kütahya Tavşanlı Zeytinoğlu İlçe Halk Ktp, nr 218, “Muînü’l-Vâizîn’den Dört 

Meclis” ismiyle, eserin aslından 3 varaklık bir kısım, vr. 8-12 arası.  

Basma Nüsha; Sül.Ktp., [Nâfiz Paşa], no. 334; İstanbul, Hüseyin Numan Matbaası, 

1289; 135 sayfa.  

 

C.V. Kavâid- i Fârisiyye / Emsile-i Muhtelife Bi-Lisân-ı Fârisiyyât 

1. Genel Bilgiler :  

                                                   
289 M. Nakşibendî, Muzîlü’l-Hafâ, İstanbul, 1256, Sül. Ktp., [M.Buhârî], no. 304, s. 2; A.m., Hülâsatü’ş-şürûh II, 
Sül. Ktp., [Yazma Bağışlar], no.168, vr. 1b. 
290 M. Nakşibendî, Muînü’l-Vâizîn, Sül. Ktp., [M.A-M.M.], no. 258, vr. 1b. 
291 M. Nakşibendî, a.e., vr. 1b-2a. 
292 M. Nakşibendî, a.e., vr. 4 a. 



 65

Kavâid-i Fârisiyye Mustafa b. Ebibekr es-Sivâsî (v.1240/1825)’nin Mefâtihu’d-

Dürriyye293 isimli Farsça gramer kitabının tercemesidir. Murâd Nakşbendî kendisinin bu 

kitabı Mehmed Efendi’den ta’lîm ettiğini Mâ Hazar  adlı eserin son kısmında ifade 

etmektedir.294Emsile-i Muhtelife ise Kavâid-i Fârisiyye adı altında pek çok baskısı yapılan 

Terceme-i Mefâtihu’d-Dürriyye fî Kavâid-i Fârisiyye adlı Farsça gramer kitabının  

bölümlerinden birisidir. “Muhtelif Misaller” anlamına gelen isminden de anlaşılacağı üzere 

fiil lerin çeşitli kiplere göre çekilmesinin farklı örneklerini gösterir. Medrese eğitiminde 

öğretim dili Arapça olduğundan ve öğretimin Emsile-Binâ-Maksûd şeklindeki bölümlerle 

klasik usulde yapıldığından Farsça da Arapça’ya benzetilerek öğretilmeye çalışılmıştır. Bu 

benzetmeden hareketle, “Emsile-i Muhtelife” ve “Emsile-i Muttaride” gibi kısımlar Farsça 

gramer kitaplarına da konulmuştur. Kavâid-i Fârisiyye 34 varaktan müteşekkildir. 1251 

Muharrem’de Muhammed Esad ma’rifetiyle basılmıştır.  

Murâd Nakşbendî’nin  daha önce kendisinden bahsetmiş olduğumuz en kıdemli 

talebesi Encümen-i Dâniş üyesi Hâfız Mehmed Tevfîk Efendi295 daha sonra Kavâid-i 

Fârisiyye’ye bir şerh yazmış, bu şerh de  1285/1869 yılında basılmıştır.296  

Kavâid-i Fârisiyye’nin  giriş kısmında yazılış gayesi sarahatle izah edilir:  

“Hz. Mevlânâ’nın mağz-ı Kur’ân olan Mesnevî-i Şerîfini müzâkere ile 

vaktimizi geçirmemiz sebebiyle Mefâtihu’d-Dürriyye isimli eseri takip ediyorduk. 

Lâkin içerisinde bazı anlaşılması zor zevâide dâir konular olduğu için yeni 

başlayanlara ta’lîmi zor oluyor idi. Bunun için yine aynı eser, zevâid kısmı terk 

olunarak Türkçe’ye terceme edildi.”297  

Söz konusu risâle Mefâtihu’d-Dürriyye isimli kitabın tercemesinin hafifletilmiş ve 

kolaylaştırılmış şeklidir.  

1251 yılından itibaren otuzun üzerinde baskısı yapılan Kavâid-i Fârisîyye dönemin 

oldukça ilgiyle okutulan dilbilgisi kitaplarından olmuştur.298 

2. Muhtevâsı :  

                                                   
293 Mustafa b. Ebi Bekr es-Sivâsî (v. 1240/1825), Mefâtihu’d-Dürriyye fî İsbât-ı Kavânînü’d-Dürriyye, Sül. Ktp. 
[Hacı Beşir Ağa], no. 669; Bkz. Komisyon, Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (TÜYATOK) 01/III, Kültür 
Bakanlığı Yay., Ankara, 1986,  s.  558;Komisyon, TÜYATOK  26, Ankara, 2002, s.  273-274.  
294 Bkz. M. Nakşibendî, Kitâbu Mâ Hazar Şerh-i alâ Pend-i Attâr, Dâru’t-Tıbâati’l-Âmire, 1260, s.  237. 
295 Bkz. Metin Hasırcı, “Eserde Geçen Bazı Zevat Hakkında Kısa Bilgiler” Fatma Aliye Hanım, Ahmet Cevdet 
Paşa ve Zamanı, s. 155. 
296 Fehmi Edhem Karatay, İÜFBK, s. 128. 
297 M. Nakşibendî, Emsile-i Muhtelife, Sül. Ktp., Pertev Paşa, no. 581, s. 1 
298 Bkz. M. Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu (EBTK), II, İstanbul, 1973, s. 842-
843; Fehmi Edhem Karatay, İÜFBK, s. 128. 
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Fars dilbilgisindeki konuları  bâblar şeklinde misallerle anlatan bir dilbilgisi kitabıdır. 

Kitaptaki ilk başlık olan masdar kısmı şöyle izah edilmektedir.   

“Bâbü’l-Masdar: Lisân-ı Fârisîde masdar şol isme derler ki, dâl-i meftûha veyâhut 

tâ-i meftûhadan sonra âhirinde nûn-ı sâkin ola. Ve ol dâl ve tânın mâkablileri sâkin ola. 

“Kerden” ve “bâhten” gibi. Ve bu ta’rif ile ma’rûf olan masdar iki kısımdır. Birine dâî, 

birine tâî tesmiye olunur.” 299 

3. Nüshaları:  

        Emsile-i Muhtelife İsmiyle : 

Sül.Ktp., [Pertev Paşa] no. 581 

Sül.Ktp., [Fatih], no. 4824/3 

Sül.Ktp., [Düğümlü Baba], no. 613 

Beyazıt Ktp., [Beyazıd], no. 4627 ve no. 6780/1 

       Kavâid-i Fârisiyye İsmiyle :   

Sül.Ktp., [Esad Efendi], no. 3143 

 Sül.Ktp., [Reşid Efendi], no.1367 

 Sül.Ktp., [Seyyid Nazif], no. 52 

C.VI  Şerh-i Kasâid-i  Mevlânâ Şevket 

1. Genel Bilgiler :  

Müellifin Mevlâna Şevket Buhârî (v. 1699)’nin bazı kasîdelerine yazdığı şerhlerden 

meydana gelen bir başka şerhidir.  

Mevlâna Şevket Buhârî’nin on iki İmamdan kabul edilen Musâ Rızâ’nın kabrini 

ziyâreti esnâsında duygulu haller yaşayarak yazdığı “Ez-beski” diye başlayan kasîdesinin 

şerhiyle başlayan eser,  Şâir Urfî (v. 1590)’nin belâgati yüksek bir kasîdesine yazdığı 

nazîrenin şerhi ile Hz. Ali, Hz. Fâtıma, Haseneyn ve on iki imama yazılmış medhiyelerin 

şerhini toplamıştır. Murâd Nakşbendî’nin bu kasîdelerin şerhinde kendi duygusal iklimini 

izlediğini de farkedebiliriz.  

Şerhin giriş kısmında muhtevâdan bahsedildikten sonra, “yârân-ı bâ-safâya bir 

yâdigâr-ı rahmet-şiâr olmak üzere min gayri had şerh olundu” notu düşülmüştür. Ehl-i beyte 

olan yüksek sevgisinin onu bu kasîdeleri şerhetmeye sevketmesi gözden uzak tutulmamalıdır.  

Kasîdenin ilk beytinin şerhi şu şekildedir:  

“ سودا بپای بست ز مغز سرم حنا  یاز بسکھ  ریحت رنگ جنون بر سرم ھو    ”  

“Allahu Teâlâ’nın aşkı ve muhabbeti cünûn rengini benim bâşım üzerine ol kadar çok döktü 

                                                   
299 M. Nakşibendî, Kavâid-i Fârisiye, Süleymâniye Ktp, Reşid Efendi, no. 1367, vr.1b 
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ki, o reng-i cünûndur onun te’sîrinden başımın beyni kırmızı olup onun dahi te’sîrinden 

ayağımda o reng-i cünûn hanâ bağladı. Ya’nî hevânın başım üzerine ifâza eylediği reng-i 

cünûn ayaklarımda dahi zâhir oldu. Ve halk benim âşık olduğumu yüzümden ve gözümden 

bilmek şöyle dursun ayaklarımın humretinden dahi âşık olduğumu fehm eylediler. Ve 

başımdan ayağıma varınca aşkın tesirini müşâhede eylediler. Beytinden murâd kendinin 

kesret-i aşkını beyân ve ifâdedir. Çünki aşk âşığı zayıf ve nahîf eylediği mahsüsâttan olmağla 

kendinden olan za’fın beyânını beyt-i âtî ile beyâna şürû’ edip, buyururlar ki..300” 

2. Nüshaları: 

Şerh-i Kasâid-i Şevket ismiyle İ.Ü. Ktp, [t.s], (24x14.5) 156 s. no. 78936, 82755, 

85344301 

“Şevket Bahârî’nin “ez-Beski” Diye Başlayan Kasîdesinin Şerhi”  ismiyle; Sül.Ktp., 

[M.Arif-M.Murâd], no.148 

Şerh-i Kasâid-i Şevket ismiyle; Sül.Ktp., [H.Hüsnü Paşa], no. 970, Basma nüsha, 

basım tarihi: 1291/1874, 156 sayfa. 

C.VII.  Müzîlü’l-Hafâ  Şerh-i Tuhfe-i  Şâhidî 

1. Genel Bilgiler:  

“Şâhidî” ismiyle meşhûr, Şâhidî İbrâhim Dede (v. 957/1550)’nin yazmış olduğu 

manzum lügatin şerhidir. Şâhidî İbrahim Dede’nin bu lügatı Mesnevî’de geçen bazı 

anlaşılması güç kelimeleri de içinde bulundurduğu için orijinaldir. Manzum beyitlerden 

oluşan lügatte, kelime mânâlarının yanında her bir beytin ikinci mısrâında kelime dizilişine 

riayet edilerek yazılmış Türkçe karşılığı vardır.  

Şerhin giriş kısmında müellif, te’lif ve terceme ettiği kitap ve risalelerden bahsettikten 

sonra yine öğrencilerinin ısrârı üzerine Şâhidî İbrâhim Dede’nin lügatını şerhetmeye 

başladığını söylemektedir. Öğrencilerine Farsça ve Arapça’yı en iyi biçimde öğretmeyi amaç 

edinmiş olan  Murâd Nakşbendî “Cennet ehlinin lisânı, Farsça ve Arapça’dır”302 şeklinde bir 

hadisle de delillendirir. Şâhidî İbrâhim Dede’nin hayatından kısaca bahseder. Zâhiri ilimleri 

bazı ilim erbâbından tahsîl ettikten sonra Hazret-i Pîr’e intisap ettiğini ve onun cezbe ve 

aşkına mübtelâ olduğunu bu yüzden uzun müddet Konya’da ikâmet edip, türbenin etrâfında  

                                                   
300 M. Nakşibendî, Şerh-i Kasâid-i Şevket, Sül. Ktp, [H.Hüsnü Paşa], no. 970, vr. 8a. 
301 Fehmi Edhem Karatay, İÜFBK, s. 128. 
302 Bursalı İsmâil Hakkı Tefsirinde yer verdiği bu cümleyi ibn-i Kemâl Paşâzâde’ye dayandırmaktadır. Farsça’yı 
cennet lisânı olarak niteleyen hadîs-i şerîfler olduğu gibi, onu cehennem dili olarak zikreden hadisler de vardır. 
Bu hadislerin sonradan icâd edildiği ifâde edilmiştir. Bkz.  
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istiğrâk içinde dolaştığını anlatır. Gülşen-i Tevhîd ve Gülşen-i Vahdet adlı eserlerinden ve 

Gülistân Şerhi’nden övgüyle bahseder. 303 

Tuhfe-i Şâhidî’yi hocası Salih Afîfî’den okumuş ve onun geniş ilminden gıdalanmış 

olduğunu iftiharla dile getiren Murâd Nakşbendî o zamanlar hocasının böyle bir şerh 

yazmasını teşvik etmesiyle özet ve faydalı bir şerh te’lif etmiş ve Müzîlü’l Hafâ ismini 

vermiştir.  Şerhini Sultan Abdülmecid Han’a takdim eden Murâd Nakşbendî giriş kısmındaki 

sözlerinde basılmasına ferman buyurmasını temenni eder.304 

Tuhfe-i Şâhidi’nin birçok şerhi yapılmıştır. Mevlevî olan bu zâtın lügatının özel bir 

anlamı bulunmaktadır. Farsça kelimeleri bir vezin ve kafiye içinde beyitler haline getirerek 

kolaylıkla öğreten lügatın en mühim özelliği ezberlenebilir olmasıdır. Mesnevî-i Şerîf’i 

şerhedenlerin pek çoğu Şahîdî İbrahim Dede’nin lügatına da şerh yazmışlardır.305 

2- Nüshaları: 

Sül.Ktp., [M.Buhârî], no. 304, 1256[1840] 

Sül.Ktp., [Hacı Mahmud Efendi], no. 5447 

Sül.Ktp., [Dârü’l-Mesnevî], no. 568 

Millet Ktp, [Ali Emîrî], no. 3396 

Topkapı Sarayı, [Revan Köşkü], no.1907-1897 

İstanbul Üniversitesi no. 84136-84137, İstanbul 1256/1841’de basılmış nüsha, 

(20x13), 129 sayfa306 

C.VIII.   Kitâbu Mâ Hazar Şerh-i Alâ Pend-i Attâr 

1. Genel Bilgiler:  

İranlı meşhûr şâir ve mutasavvıf Muhammed b. İbrâhim Feridüddin el-Attâr (v. 

618/1221)’a âit olduğu sanılan307 Osmanlı eğitim sistemi içinde en çok okutulan eserlerden 

olan Pendnâme’sinin şerhidir. Attâr’ın pek çok eseri medreselerde ders kitabı olarak 

okutulduğu gibi308 Pendnâme’nin Murâd Molla Dârü’l-Mesnevî’sinde de öğretim amaçlı takip 

                                                   
303 M. Nakşibendî, Müzîlü’l-hafâ, s. 1-3  
304 M. Nakşibendî, a.e., s. 5 
305 Bkz. Şeyda Öztürk, Şem’î’nin Mesnevî Şerhi, Danışman: Mustafa Tahralı, MÜSBE Basılmamış DoktoraTezi, 
İstanbul, 2007, s. 124 
306 Fehmi Edhem Karatay, İÜFBK, s. 128 
307 Pendnâme’nin Feridüddin Attâr’a âidiyeti çok şüphelidir. Ona ait olduğu belirtilen eserlerin pek çoğu Attar-ı 
Tunî ismindeki XV. Yüzyılda yaşamış bir kişi tarafından kaleme alınmıştır. Bu benzerî bilgiler için bkz. M.Nazif 
Şişmanoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, c. 4, s. 94.  
308 Değerlendirme için Bkz.  Abdülbâki Gölpınarlı, Mantıku’t-Tayr Tercemesi, Önsöz, M.E.B.,İstanbul, 1990; 
M.Nazif Şâhinoğlu, “Feridüddin Attar” , DİA, c. IV, s.  95-98; Süleyman Uludağ, “Giriş”, Feridüddin Attâr, 
Tezkiretü’l-Evliya, Erdem Yay., 1981, ss.  9-23; Pendnâme için Bkz. Mehmet Nuri Gençosmanoğlu, Pendnâme 
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edilen kitaplardan olduğu şârih tarafından ifade edilmiştir. Şerhin Mâ Hazar alâ Şerh-i Pend-i 

Attar şeklindeki  ismi, “Attâr’ın öğütleri üzerine hatıra gelenler” anlamına gelmektedir. 

Şerhin sonunda yazılma sürecinden de söz eden Murâd Nakşî iki ay içinde bu şerhi yazdığını, 

yazılması esnâsında önceki dönemden kalan ne bir lügat ne de bir eser olmadığı için yalnızca 

Pend-i Attâr’a bakarak hatırına gelenleri kaleme aldığını belirtmiştir.309  

Şârih  bu şerhini, Sultan Abdülmecid (v.1861)’e takdim etmiş ve şerh kendisinin 

fermanıyla Matbaa-yı Âmire’de tab’ olunmuş ve çeşitli illere gönderilmiştir.310  

Şârih Murâd NakşbendîPendnâme isimli eseri talebeleriyle yüz defadan fazla 

müzâkere ederek okumuşlardır.311 Eserin başındaki açıklamada ise şârih; eser her ne kadar 

şerhe ihtiyaç duymayacak kadar açık olsa da ve bir çok şerhi yapılmış olsa da, kendisinin şerh 

vâdisinde bir şey kaleme almayı istediği ve bunun için de kendi deyimiyle Şeyh’in kadri 

yüksek eserini şerhetmeyi hatırına getirdiğini beyan eder.312 Attâr’ın Pendnâme’si üzerinde 

pek çok şerh yazılmıştır. Yaklaşık 900 beyitten oluşan  eser, şârihlerin kaleminde zaman 

zaman yeni bir form kazanmış, nerdeyse her şerhi ayrı birer telif haline gelebilmiştir. Sa’dî 

Şirâzî (v.691/1292)’ye âit bir Pendnâme de bulunmaktadır.313 Attâr’ın Pendnâme’si, Osmanlı 

kültür birikim içinde önemli bir mevkiyi kaplayan  Muhammediye, Şifâ-yı Şerîf, Mesnevî-i 

Şerîf gibi topluma mâl olmuş eserler içinde sayılabilir. Muhtevâsında gençlere ve yetişkinlere 

yönelik ahlâkı inşa etme gâyesine hizmet eden öğütler bulunmaktadır. Feridüddin Attâr’ın Hz. 

Mevlânâ’yı çocukluğunda görmüş ve kendisini eserleriyle etkilemiş bir isim olması onun 

Mevlevî düşüncesi içinde de önem kazanmasına sebep olmuştur.  

Şerhin giriş bölümünde Feridüddin Attâr (v. 627/1229)’ın hayatı kısaca özetlenir.  

Sonrasında beyitler bir çerçeve içinde yazılarak altlarına şârihin açıklamaları 

konumlandırılmıştır. Şârih Murâd Nakşbendî, eseri gramer bakımından da inceleyerek, 

mânâları izah eder. Bir bakıma Mesnevî Şerhi’nde kullandığı metodu bu şerhinde de 

kullandığını söylemek mümkündür.  

2. Nüshaları:  

                                                                                                                                                               
Tercümesi, MEB, 1968; Muhammed Emin Riyâhî, Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı, ter: Mehmet 
Kanar, İnsan Yay., İstanbul, 1995, s.  251. 
309 M. Nakşibendî, Mâ Hazar, s. 263. 
310 Bkz: M. Nakşibendî, Müzîlü’l-hafâ, s. 4. 
311 Bkz. M. Nakşibendî, Mâ Hazar, s. 4. 
312 M. Nakşibendî, Mâ Hazar, s. 1. 
313 Ebu Abdullah Muslihıddin Sa’di Şirâzi, Pendnâme-i Şeyh Sa’dî, Hacı Hüseyin Efendi Matbaası, İstanbul, 
1328. 
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Eser defalarca basılmıştır.314 Murad Nakşbendî, Mâ Hazar, Dârü’t-tıbâati’l-âmire, 

İstanbul, 1260 ilk baskısı olup çalışmamızda zaman zaman kullandığımız diğer baskısı 

Matbaa-yı Osmâniyye, İstanbul, 1284’dür.   

Müellif nüshası, Sül.Ktp. [M.Arif-M.Murâd], no. 260’ da bulunmaktadır.  

Sül.Ktp. [Dârü’l-Mesnevî] no. 181; İstisah Tarihi; 1260 / 1844 

Sül.Ktp., [Pertev Paşa], no. 275 

Sül. Ktp., [M.Arif-M.Murâd], no. 89 , sehven Mesnevî Şerhi ismiyle kaydedilen eser 

Pend-i Attar Şerhi’dir.  

C.IX. Tercüme-i Ahvâl-i Beyzâde Mustafa Efendi – Takrîz 

1.Genel Bilgiler:  

Murâd Molla Tekkesi’nin Murâd Nakşbendî’nin babası Abdülhalîm Efendi’den önceki 

postnişîni olan Şeyh Ebu’l-İşrâk el-Hac Seyyid Mustafa Ahıshavî en-Nakşbendî el-Ma’ruf 

Beyzâde Efendi (v. 1200/1785)’nin hâtırâsına vefâ olmak üzere kaleme alınmış biyografi 

niteliğinde bir medhiyeden ibârettir. Aslında bu risâle müstakil bir risâle olmayıp, Murâd 

Nakşbendî’nin babasının şeyhi Beyzâde Mustafa Efendi’nin muhtelif risâlelerini ve çeşitli  

mercilere gönderdiği mektuplarını, kaybolmasından korkarak toplayıp bastırdığı mecmûanın 

önsözüdür. Hatırlanacağı gibi Beyzâde Mustafa Efendi’nin Murâd Nakşbendî’yi 

çocukluğunda etkileyen önemli bir şahsiyet olduğuna daha önce temas etmiştik.  

2.Muhtevâsı: 

Bu önsözde Murâd Nakşbendî (v. 1264/1848)’nin Divan’ında da rastladığımız 

medhiyesi, Mustafa Beyzâde Efendi’nin biyografisi niteliğindedir. Beyzâde Mustaf 

Efendi’nin Murad Nakşbendî’nin tasavvufî şahsiyeti üzerinde tesirleri olduğunu daha önce 

ifâde etmiştik. Müstakil bir risale olarak basılmış olan bu takrîz niteliğindeki medhiye Murad 

Nakşbendî’nin kendisine âit bilgileri de ihtivâ ettiği için, numûne olarak bir kısmını buraya 

almayı uygun gördük: 

“Der-Vasf-ı Sultânü'l-Ulemâ ü Bürhânü'l-Eskâ Ebu'l-işrâk eş-Şeyh el-Hâc es-Seyyid 

Mustafâ Beğ-zâde Efendi Şeyh-i Tekye-yi Murâd Mollâ Kuddise Sirruhu315 

 

Şeyh Beğ-zâde Efendi mürşid-i râh-ı Hudâ 

Vâhid ke’l-elif denmek şânına oldu sezâ 

                                                   
314 Özege, EBTK, III, s. 994 
315 Bkz. M. Nakşibendî, Divân, s. 66 
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Kutbu idi asrının denmekde yokdur hîç hilâf 

İttifâk etdi görenler hep bu kavl üzre şehâ 

 

İlm-i tefsîr ü hadîs vü hem dahi ilm-i fıkıh 

Zâtına oldu musahhar cümlesin bil ey baba 

 

 Oldu sana ki dahi ilm-i belâgatde o zât 

Sibeveyh oldu nahvde şübhe mi vardır buna 

 

Edebiyâtın fünûnunda Harirî dediler 

Hem arûz ilminde de oldu Halîl-i muktedâ 

 

Dü lugat fenninde kamûs-ı muhît olmuş idi 

Sorulursa bir lugat Türkî'si budur derdi hâ 

 

Denilirse kim kasâidde Busayrî'dir eğer 

Şübhe yokdur bunda lâkin bür'esinden maâdâ 

 

İmrü'l-Kays ü Ferezdek görseler eş'ârını 

Şâ'iriz biz demeğe ederler idi bil hayâ 

Bu mecmûa, Dârü’t-Tıbâati’l-Âmire’de 1264/1848’de basılmıştır. Ayrıca Murâd 

Nakşbendî (v.1264/1848)’nin mecmûanın başına eklediği üç sayfalık bu şiir ve önsöz, 

ayrıyeten basılmış, istinsah edilmiş ve kayıtlara “Terceme-i Ahvâl-i bi-Beyzâde  Mustafa 

Efendi” ismiyle geçmiştir.  

3. Nüshaları: 

Sül. Ktp. Hacı Selim Ağa no. 1275  

Sül. Ktp. Damad İbrahim no. 759-1 

Sül. Ktp. Hasib Efendi no. 523 

Sül. Ktp. Murâd Buhârî no. 153 

Sül. Ktp. Murâd Buhârî no. 154/1 

Sül. Ktp. Murâd Buhârî no. 155/1 

Sül. Ktp. Çelebi Abdullah no. 409 

Sül. Ktp. Şâzelî Tekkesi no. 140 
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C.X. Gencîne-i Maârif – Dîvân-ı Sâib’in Şerhinden Bir Parça 

1. Genel Bilgiler 

Sâib Tebrizî (v. 1676)’nin Dîvan’ındaki ondört gazelin şerhidir. İsmine Gencîne-i 

Maârif  adına veren müellif, bazı tasavvufî remiz ve işâretleri bu gazeller üzerinden şerhetmiş, 

“mürşidin önemi”, “hakîkat ilminin tahsîli”, “aşkın mahiyeti” gibi konuları şiirdeki işâretlere 

göre yerleştirmiştir.  

Murâd Nakşbendî’nin, Dârü’l-Mesnevî’de çeşitli dersler okuttuğu zikredilmişti. 

Kitaplar üzerinden devam eden bu derslerde okunan kitaplardan birisi de Dîvân-ı Sâib’dir. 

Dîvân-ı Sâib’in mütâlaasına başlayınca, dersin özel meraklı ve isteklilerine hediye olmak 

üzere bu şerhi kaleme aldığını ifade eder.  

“Ezkiyâdan fetânet ve mârifet sâhibi nice kimselere Dîvân-ı Sâib tedrîsine şürû’ 

olunmagla bu fenn-i celîlin tâlib ve râgıblarına hediye olmak üzere bir muhtasar serh  

yazılmak münâsib görülüp elli altı senesi Şevvâl-i şerîfin onsekizinci günü tahrîrine şürû’  

olundu. Ümîddir ki müyessir-i külli asîr olan Cenâb-ı Kibriyâ itmâmını mukadder ve erbâbı 

meyânında meşhûr ve mu’teber eder - inşâallâhü teâlâ- ve ismine dahi Gencîne-i Maârif 

tesmiye olundu”316 

2. Nüshaları 

Müellif Nüshası, Sül.Ktp. [M.Arif- M.Murâd] no. 262; Yazı Türü; Tâlik, Sayfa başı 

eksik, Sayfa sonu eksik, Varak sayısı: 33 

İstanbul Üniversitesi Ktp Türkçe Yazmalar no. 9687; Varak sayısı: 69 

D. TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ 

 Murâd Nakşbendî ilim ve muhabbeti mezceden, sahv  ve temkin üzere bir sûfîdir. 

Onun hayatında sûfîliğin değil daha çok ilmî ve telîfi faliyetlerin öne çıktığını görmekteyiz. 

Neredeyse hayatı boyunca öğrenmeye ve öğretmeye devâm etmiş, her dakîkasını ilme ait bir 

konuda değerlendirmiş olan Murâd Nakşbendî, tarikatle ilgili konularda oldukça gizli 

davranmış, Tekkesine ve Dârü’l-Mesnevî’ye her kesimden, her rütbe ve mevkîden kişilerin 

gelmesi karşısında gösterdiği mahviyetkar tavır onun salt bir şeyh olarak öne çıkmasına mânî 

olmuştur. 

 Kendisini derviş olarak değerlendirmeyen Murâd Nakşi, Pend-i Attar Şerhi’nde 

“Evvelâ ma’lûm ola ki, dervişten murâd târik-i dünyâ ve sâlik-i râh-ı Hüdâ olan zevât-ı 

kirâmdır. Yoksa bizim gibi bir alay ehl-i hevâ ve mâil-i sıyt u sedâ olan kimseler değildir.” 

                                                   
316 M.Nakşbendî, Gencîne-i Maârif, İÜ Ktp. TY. no. 9687, vr. 1b. 
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diyerek317 hakîki dervişliğe kendisini ehil görmez. Bu tavır bütün sûfîler içinde gözlenen, 

sıradan bir tavır  olarak karşımıza çıksa da hayatının bütününe baktığımızda onun bu 

bakımdan kendisini zikre değmeyecek kadar değersiz gördüğünü anlamamızı sağlamaktadır. 

Kendisine gelen kabiliyetli müridleri Kuşadalı İbrahim Halvetî’ye göndermesi, bu sosyal ve 

tasavvufî doku içindeki konumunu daha çok öğreticilikle sınırlandırdığını gösteren bir karine 

sayılabilir.  

 Eserlerinde sık sık aşk yoluna atıf yapan Murâd Nakşbendî’nin takip ettiği ekolden söz 

edecek olursak, onun aşkı zühde üstün gören “Uyuz eşekle bekler zâhid kapıda nevbet / Aşk 

atının süvârı erişti menziline” beytiyle örneklendirdiği318 bir tarzın temsili olduğunu ifade 

edebiliriz. Muhabbet konusu üzerinde ehemmiyetle duran Murâd Nakşbendî Hak Teâlâ’nın 

muhabbetinden başka bir muhabbetin kişi ile rabbi arasında fitne olduğu, muhabbetin gerçek 

merciye ircâ edilmediği sürece kişinin itminâna ulaşamayacağını, bütün insanların türlü türlü 

meşgalelerle aslında arayıp durdukları şeyin Hakk’ın muhabbeti olduğunu, benzetmelerle 

tekrar tekrar vurgular.319 

 Cüneyd-i Bağdâdî (v. 297/909) ’nin sahvı ile Bâyezid-i Bestâmî (v. 234/848) ’nin 

sekrinin mezcolunması ile kendisini tanımlayan Nakşbendiyye’ye320mensub Murâd 

Nakşbendî Divan’ında biyografisini yazdığı Hacı Bektaş-ı Velî (v. 669/1271)’yi Nakşbendî 

olarak takdim etmiş, Nakşbendiyye’nin ehl-i sünnet çizgisinde sebat eden bir çizginin 

temsilcisi olarak görülmesi sebebiyle zaman zaman -medrese mensupları için- delil olarak 

gösterildiklerine değinmiştir. “Gücduvânî dahi şeyh-i Yesevî'dir bî-şek / Nakşbendiyye 

kuludur Hâcı Bektâşî Velî / Şimdi Nakşî'leri almak yanına oldu delîl / Hâcegânın da kuludur 

Hâcı Bektâşî Velî” beytinde Bektâşiyye’nin ilgâ edilmesi olayını hatırlatmakta ve 

dergahlarının Nakşîbendiyye’ye verilmesiyle Bektâşîlerin içinde bulunduğu durumu 

yumuşatacak ifadeler kullanmaktadır.321  

 Murad Nakşbendî’nin ehemmiyet verdiği konuların en başında zikir gelmektedir. 

Şerhinde ve diğer eserlerinde yeri geldikçe zikrin öneminden  ve faziletinden sık sık bahseden 

şârih, Mesnevî şerhine de zikir ehlini senâ ederek başlar. Zikre, zâkir, mezkûr ve zikr, bir ve 

aynı oluncaya kadar devam edilmesi gerektiğinin, hakîkî tevhîde ancak bu yolla 

varılabileceğinin altını çizer.322 

                                                   
317 M. Nakşbendî, Mâ Hazar, (Matbaa-yı Osmâniye), s. 66. 
318 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 10b 
319 M. Nakşbendî, a.e., vr. 38b ; Mâ Hazar, (Matbaa-yı Osmaniye), s. 336. 
320 Necdet Tosun, Bahaeddin  Nakşbend,  İnsan Yay., İstanbul,  2004, s. 47. 
321 M. Nakşbendî, Dîvân, s.17. 
322 M.Nakşbendî, Mâ Hazar, (Matbaa-yı Osmâniyye), s. 122-123. 
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 Eserlerinde daha çok pratik hayatın içindeki uygulamalardan örnekler veren, kişinin 

sıradan yaşamını Hakk’ın rızâsına uygun olarak yaşamasının yollarını gösteren Murad 

Nakşbendî, bu bakımdan orijinal bir örnektir. O her kesimden insanın anlayabileceği bir 

üslubla, temel ve kolay bir kulluk anlayışının temsilcisidir. Küçük bir örnek vermemiz 

gerekirse, “Ticâretten geri kalırım diye erken gitmekte bir fâide yoktur. Belki ibâdetten geri 

kalmak yanına kalır. Zirâ rızık ezelde maksûmdur. Erken gitmiş ol geç gitmiş ol, ne i’tâ 

edecekse Cenâb-ı Hak onu i’tâ eder. Erken gitmek ile ziyâde mal ele girmez.”323  diyerek, 

tevekkül anlayışının günlük hayata aksini misallendirmiştir. 

 Dünyaya gelmenin yegâne âmilinin marifetullah ve kulluk olduğunu, mârifetullahın da 

zâhirî ilim okumakla ele geçmeyeceğini ancak mürşîd-i kâmil hizmetinde tahsîl 

olunabileceğini örneklerle anlatan Murad Nakşî, Seyyid Şerif Cürcânî’den “Nureddin 

Hafî’nin meclisine girmeden lafızdan kurtulamadım” sözünü nakleder. 324 

Mevlânâ ve Mesnevî’yi övdüğü muhammesinde bütün rüsûm ulemâsı bir araya gelse 

dahi bir Mesnevî beyti yazamayacaklarını, bütün fesâhat meydanındaki sözlerde ona denk bir 

şey olamayacağını ifade etmiştir.325  

Anlatmak istediği mânâları birer rümuzla örneklendirmeyi âdet edinen Murâd Nakşî, 

remz ve sembolün evliyânın kendi sözlerini gizlemek amacıyla başvurdukları bir yöntem 

olduğunu belirtir. Eserin değerlendirilmesi kısmında da belirteceğimiz gibi Murâd 

Nakşbendî’nin şerhlerinde kullandığı benzetme ve semboller, sözün ve kelimelerin ifade 

alanının yetersiz kaldığı mânâları kıyas yoluyla anlamaya yardımcı olmak içindir. “Evliyânun 

bir gürûhu gizlediler sözlerün / Mey deyüp aşkı murâd etdiler andan bî-gümân” mısralarıyla 

bu durumu izah eder.326  

 Ehl-i Beyt Sevgisi :  

Murâd Nakşbendî ehl-i beyit âşığı, Peygamber (s.a.v)’in neslinin meftûnu, bir  

mutasavvıftır. Fakat onun ehl-i beyt sevgisi, ehl-i sünnet düşüncesi çerçevesinde şekillenmiş, 

olağan bir durumdur. Kişiliği kısmında zikrettiğimiz Hafız Seyyid Efendi’nin kendisine 

yönelik şii ve sapık şeklindeki yakıştırmaları da bunu doğru bir bakışla değerlendirememekten 

kaynaklanmaktadır. Osmanlı düşüncesinin zaten ehl-i beyt sevgisini zirvede hisseden bir alt 

yapıya sahip olduğunu farketmeden öne çıkarılacak örnekler realist görmeyi 

                                                   
323 M.Nakşbendî, a.e.,  s. 376. 
324 M.Nakşbendî, a.e., s. 263. 
325 M. Nakşbendî, Divan, s.17. 
326 M. Nakşbendî, Dîvan, s.54. 
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engelleyeceğinden Murâd Nakşbendî ve Hüsâmeddin Efendi gibi diğer mesnevîhanları da bu 

eksende değerlendirmek gerekir. Dergâhında her sene Muharremin 9. günü, Hz. Hüseyin (r.a) 

ve Kerbelâ şehidleri hatırasına Fuzûlî’nin Hadîkatü’s-süedâ’sını  ve bazı mersiyeleri okutup, 

ervahları için tasaddukta bulunmayı âdet edinmiş327olan Murâd Nakşbendî, İstanbul’da var 

olan bir geleneği sürdürmektedir. Her yıl 10 Muharrem’de KocaMustafaPaşa’da da mersiye 

okunmaktadır. 328 

Onun ehl-i beyt âşığı olduğu, eserlerinin girişinde klasik hamdele ve salvele kısmından 

sonra farklı olarak Hz. Fatıma ve Hz. Hüseyin (r.a) evlâdını vesile edinmesinden de 

anlaşılmaktadır.329 Ayrıca eserleri kısmında bahsedildiği gibi, Mevlânâ Şevket Buhârî’nin 

Musa Kazım’ın kabrini ziyâreti esnâsında söylediği kasidesine ve on iki imam için yazdığı 

kasîdelerine müstakil bir şerh kaleme almış, bu son derece hüzünlü ve aşk konulu kasîdeleri 

beyit beyit izah etmiştir. Bu vesîle ile şefa’atlerine nâil olmayı temenni eder.  

Nakşibendiyye’nin hilafetle ilgili görüşüne kısaca temas edecek olursak, onun icmâya 

dayanan akideye göre şekillendiğini görürüz. Nakşbendîler, Seyyid Nigârî (v. 1304/1888) gibi 

bazı istisnâlar dışında tevellâ ve teberrâ (Hz. Ali ve imamları dost edinmeyenlerden uzak 

olma - Hz. Ali ve ehl-i beyti dost edinme)330 konusuna dahil olmamayı seçmişlerdir. Bu 

istisnâlardan birisi olan Seyyid Nigârî şiirlerinde yüksek bir ehl-i beyt sevgisini dile getirmiş 

Yezîd ve taraftarlarına karşı tavrını da açıkça ortaya koymuştur: “Cennet ehli ne bilir hâlini 

Mervânîlerin / Sen Muâvîleri şeytân-ı cehennemden sor” 331 diyen Nigârî, Nakşibendiyye’de 

farklı bir örnektir.332 Mevlevîlikte ehl-i beyt düşüncesine vurgu yapan en mühim isim ise 

Divâne Mehmed Çelebi (v. 951/1544)’dir.333 

Seyyidlik müessesinin mühim bir mevkiyi kapladığı Nakşibendiyye’de “Müceddid-i 

elf-i sâni-ikinci bin yılın yenileyicisi” ismiyle şöhret bulmuş İmam Rabbânî Ahmed Fârukî 

Serhendî (v.1034/1634) dört halifenin faziletlerini konu edindiği bir mektûbunda334, Hz. Ali 

                                                   
327 Cevdet Paşa, Tezâkir (40 Tetimme), s.17 
328 Cevdet Paşa, a.g.e., s. 18 
329 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh V, Sül.Ktp., [M.A-M.M], no. 240, vr. 1b; “Cild-i râbiin şerhi tamâm oldu ve 
ferdası yevm-i arefede iş bu cild-i hâmisin şerhine mütevekkilen alallahü Teâlâ şürû’ ve ibtidâ olundu. Cenâb-ı 
Vâhibü’l-âmâl bunun dahî itmâmını nasîb ve mukadder eyleye. Amin. Bihurmeti seyyidi’l-mürselîn. Ve bi-
hürmeti Hadîcetü’l-Kübrâ ve Fâtımetü’z-Zehrâ ve bi-hürmet-i İmam Hasan er-Rızâ ve bi-hürmeti’l-Hüseyni 
seyyidü’ş-şühedâ…”  
330 Fikret Karaman, “Tevellâ”, Dini Kavramlar Sözlüğü, haz. İsmail Karagöz, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 
Ankara, 2005, s. 639, 658.  
331 Seyyid Nigârî, Dîvân, haz.  A.Azmi Bilgin, Kule İletişim, İstanbul, 2003, s. 86. 
332 Bkz. Hayatı Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereleri (08-10 Ekim 2004 
Bursa), haz. M. Selim Arık, Bursa İl Müftülügü; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Bursa, 2005. 
333 Nihat Azamat, “Divane Mehmet Çelebi”,  DİA, c. IX,  s.229. 
334 Ahmed Farukî Serhendî İmâm Rabbânî, Mektûbât-ı Rabbânî, Ter. Müstakimzâde Süleyman Sadettin, Fazilet 
Neşriyat, İstanbul, Thz., Mno. 251. 
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(k.v)’nin velâyet yönünün taayyün ettiğini, diğer halifelerde nübüvvetin taayyün ettiğini 

dolayısıyla Hz. Ali’nin ekseri tarikatların silsilelerinin kendisine bağlandığı kişi olduğunu 

belirtir. İmam-ı Rabbânî’ye göre, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer velâyet bakımından Hz. 

İbrâhim’e, irşâd bakımından Hz. Musâ’ya bağlıdırlar. Hz. Ali ise Hz. İsâ’a bağlıdır. Eğer ehl-i 

sünnet âlimleri Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer’in üstünlüğü konusunda haber vermemiş olsalardı, 

ehlullah Hz. Ali’nin üstünlüğü konusunda fikir beyan ederlerdi diyen  İmam-ı Rabbanî’nin 

ifâde ettiği husus, Hz. Ebubekr ve Hz. Ömer (r.a)’ın üstünlüğünün nübüvvette olan üstünlük 

gibi, Hz. Ali’nin üstünlüğünün velâyette olan üstünlük gibi olduğu meselesidir. Hakim 

Tirmizî (v. 320/932) ile başlayan velâyet-nübüvvet düşüncesi etrafında şekillenen 

tartışmalara, böyle bir anlayışı ilâve eden İmam-ı Rabbânî ile birlikte günümüze kadar ulaşan 

kimi Nakşibendiyye kollarında ehl-i beyt ve Hz. Ali’ye dayanan silsile en mühim referans 

kaynağıdır.    

Murâd Nakşbendî, 341. beyitte geçen, “zâlim, mazlumun hâlini nereden anlasın” 

mısrasının şerhinde Hz. Ali ile Muaviye arasında vukû bulan hadiseyi anlatarak, hilâfetle ilgili 

görüşüne de Mesnevî Şerhi’nde yer vermiştir. Şârihin izahına göre, Muaviye, Hz. Ammar’ın 

şehid olması ile ilgili hadisi te’vîl etmiş, onun ölümüne dâhil olduğu komutanın, onu savaşa 

getirmek sûretiyle sebebiyet verdiğini söyleyerek, tartışmaları susturmuştur. Hz. Ali (k.v)’nin 

bu iddia karşısında “O takdirde Hz. Hamza’yı Uhud savaşına getirmekle, şehid eden de Hz. 

Peygamber’dir, Vahşî değildir”  şeklinde cevap verdiğini belirten şârih, “Hilâfette hak, Hz. 

Ali (k.v)’nin tarafında iken, Muâviye’nin gözüne dünyâ arzusu ve makam sevgisi perde olmuş, 

bu sebeple yanlış ictihad etmiştir”335sözüyle tarihsel vakayı tasvir ederek kanaatini açık bir 

şekilde ifade eder. 336 

Murad Nakşbendî, Yezîd ve Tarık b. Ziyad’ı levmetme konusunda son derece net bir 

tavır gösterir. Yezîd’e lânetin câiz olduğuna dâir kelâmî delilleri, Mâ Hazar isimli eserinde 

açıklayan Murad Nakşbendî, Hasan Sezâî (v. 1151/1738)’den şu dörtlüğü nakleder: “Gece 

gündüz ey Muhammed ümmeti / Edelim cân-ı Yezîde la’neti / Ger diler isen ola Hak rahmeti / 

Ağla matemdir muharremdir bugün / Ey Sezâî bilmiş ol şâh-ı Hüseyn / Cümleye sevmektir ânı 

farz-ı ayn / Şeksiz ehlullaha oldu nûr-i ayn / Ağla matemdir muharremdir bugün”337 

                                                   
335 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 31b 
336 M.Nakşbendî, a.e.,  vr. 32a 
337 M.Nakşbendî, Mâ Hazar, (Matbaa-yı Osmâniyye), s. 263. 
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E. VEFÂTI :  

Murâd Nakşbendî (v.1264/1848), Sultan Ahmet Câmii şeyhliği hizmetine tayin 

edilmişken 27 Şevval 1264/25 Eylül 1848’de aniden vefât etmiştir. Kabri338 Dârü’l-

Mesnevî’nin yanındadır.339 Kabrinin biraz ilerisinde en gözde talebesi Encümen-i Dâniş üyesi 

Hafız Tevfik Efendi medfûndur.340 Mesnevîhânenin bu iki merkade sahip olan avlusunda 

başka bir kabir mevcut değildir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
338 Bkz. “Ek”, Resim 15.  
339 Hüseyin Vassâf, Sefîne II, s. 133; (Fatin Tezkiresi Vefat ettiği ayı Şaban olarak kaydetmiştir) Fatin, Tezkire, 
s.  374.  
340 Bkz. “Ek”, Resim 16.  
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A.  ESERİN TANITIMI 

 Çalışmamızın konusu olan Hülâsatü’ş-şürûh adlı eserin bir Mesnevî şerhi olması 

dolayısıyla eser hakkında tanım ve açıklamaya başlamadan önce Mesnevî ile ilgili bâzı 

bilgileri vermeyi uygun buluyoruz.  

A.1. Mesnevî’ye  Genel  Bakış:  

 “Mesnevî” kelimesi, Arapça, “s-n-y” fiilinen türetilmiş olup, “ikiye katlanmış, iki kat 

olmuş”341 anlamına gelen ism-i mefuldür. Her beytin kendi içinde kafiyeli olduğu 

“aa,bb,cc..”şeklinde dizilmiş olan nazım biçimine  “mesnevî” denilmektedir. Nazm olarak 

İran-Fars Edebiyatında ortaya çıkmış, aynı isimle Türk Edebiyatı’na ve Arap Edebiyatı’na 

geçmiştir. Kafiye bakımından serbest olması sebebiyle, uzun yazılmayı gerektiren konularda 

bir edebî tür olarak mesnevi tercih edilmiştir.342Taşlıcalı Yahyâ’nın Hamse’si Hâkânî’nin 

Hilye’si XVI. yüzyılın önemli Mesnevî lerindendir. Yusuf u Züleyhâ  Leylâ ile Mecnûn, Yusuf 

ile Züleyha, Şeyh San’an Mesnevîsi gibi isimlerle meşhûr hikâyeler üzerine yazılan 

Mesnevîler  bu türe örnek teşkil etmektedirler.343 XIII. asırda âlim ve ârifler için kullanılan 

“Mevlânâ” kelimesi, daha sonraki asırlarda Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin özel ismi olarak 

kullanılmaya başladığı gibi “Mesnevî” türü de onun eserinin husûsî ismi olmuştur.344      

 Hz. Mevlânâ’nın İslam âleminde elden ele dolaşan, neredeyse mukaddes bir kitâb 

olarak mânâlandırılmış olan eseri Mesnevî “fâilâtün fâilâtün fâilün” vezniyle ve Mesnevî 

şekliyle tertip edilmiştir. Mesnevî’den önce Feridüddin-i Attar’ın Mantıku’t-Tayr ve 

İlâhînâme isimli eserlerinin meclis ve mahfillerde okunması, mütâlaa edilmesi 

yaygınlaşmışken Hz. Mevlânâ’ya böyle bir eser kaleme alması ricâ edilmiş, Hüsâmettin 

Çelebî’nin gayretleriyle de yazılmaya başlanmıştır.345  

 Hakk’ın varlığı ve tecellilerini, vatan-ı aslîsinden uzak düşmüş insanın, âlem-i 

şehâdette karşılaştığı çileleri ve selametle seferini tamamlaması için gereken bilgileri, hayatın 

içinden gerçekçi bir bakışla söylediği, benzetme ve hikayelerle gözler önüne seren bu eser, 

tam bir eğitici kitap vasfını taşımaktadır. Hikâyeler üzerinden en büyük hakikatleri, en kolay 
                                                   
341 Muhammed b. Mükerrem İbn Mahzur, Lisânü’l-Arab, Dâru Sâdır, Beyrut, thz., s.I-XIV, Mütercim Asım 
Efendi, Kâmûs Tercemesi, I-IV, Matbaa-yı Osmâniyye, İstanbul, 1304-1305/1886/1887, s. 893-895; M.Zeki 
Paka 
lın, Osmanlı Deyimleri&Terimleri Sözlüğü II, s.488  
342 Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı I, Türkiye Yay., İstanbul, 1973, s. 619; Mustafa Uslu, Türk Dili ve Edebiyatı 
Terimleri Sözlüğü, Yağmur Yay., İstanbul, 2007, s. 230.  
343 İskender Pala, Dîvan  Şiiri Sözlüğü,  Akçağ Yay., Ankara, 1989, s.336. 
344 Yılmaz Öztuna, “Mesnevî”, Türk Ansiklopedisi, XXIV, s. 46. 
345 Semih Ceyhan, “Mesnevî”, DİA,c. 29,  Ankara, 2004,  s. 328;  Gölpınarlı, Mesnevî ve Şerhi I, MEB. İstanbul, 
1985, “Sunuş”, XXXVI. 



 80

benzetmelerle anlatan Mesnevî, kendisine kadar gelen zaman içinde neredeyse rastlanmamış 

ölçüde  hikmet, mânâ ve bilgi zenginliğini bir araya getirmektedir. Mevlânâ, Mesnevî’sinde, 

Kur’ân’ın tamâmına dâir bir algı ve anlayış seviyesine ulaşmak için gerekli olan bütün 

argümanları sunmuş, menkıbe ve kıssalarla, her seviyeden insanın mutlaka istifâde edeceği bir 

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

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

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

söyler. 346 

 Dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta da şu olmalıdır ki, Mesnevî, Hz. Mevlânâ’nın 

kendi hal ve tecrübeleri üzerinden yazılmış bir eserdir. “Sevgiliye dâir sırların başkaları 

üzerinden söylenmesi” metodolojisinde devam eden bu anlayışa göre anlatılan hikaye ve 

verilen örnekler geri planda Hz. Pîr’in seyrini de ortaya koymaktadır. 347 

Mevlânâ, yüzlerce çetin vâdiden geçerek kemâle ulaşma yolundaki ruha, edeb, tevâzu 

ve aşkı tavsiye etmiş, ibâdet ölçüsünde bir hayat yaşamanın ip uçlarını vermiştir. Hased, kibir, 

kıskançlık ve hodbinliği helâkın sebepleri olarak değerlendirilen Mesnevî Kur’an-ı Kerim, 

İncil, Tevrat, Hadis-i şerifler, Feridüddin Attâr’ın eserleri, hocaları Burhaneddin Muhakkik 

Tirmizî (v. 642/1244) ve Şems’in eserlerindeki hikmetler, tasavvuf klasikleri, Kuşeyrî 

Risâlesi gibi kaynaklardan beslenmiş348 ilhâm-ı Rabbânî ile yazılmış ve asırlarca feyz 

menbağı olmuştur. Mağz-ı Kur’ân ve Fars dilinde Kur’ân olarak isimlendirilen349 Mesnevî 

Kur’ân-ı Kerim’in bâtınî yorumu olarak tanımlanmıştır.350 Mesnevî’yi bu bağlamda 

değerlendirebilmek için tasavvufî gelenekteki irfânî şiir anlayışına nazar etmek 

gerekmektedir. Şeyh Ârif-i Azeri (v. 1450) hal ehli ile diğerlerinin şiirleri meyanında şöyle bir 

farktan bahseder: “Bütün şâirler şiir söylemek hususunda söz meclisinde, elest bezminde bir 

kadehten sarhoş oldular. Lakin bazılarının şarabına sâkinin nazarının tesiri de karışmıştır. 

Mânâ âleminin dili ile konuşan bu şâirlerin ağızları şiir söyledikleri zaman sûret âlemine karşı 

kapalıdırlar. Bunlar hakikat denizine ağ atmış kemâl deryası dalgıçlarıdırlar. Sen bunları öteki 

zümre ile bir tutma. Zira bunların şiirlerinde şâirlikten başka senin anlamadığın bir şey daha 

vardır.”351 

                                                   
346 Semih Ceyhan, a.g.m., s. 328.  
347 Abdülhüseyin Zerrinkub-Nasrullah Pürcevâdî, Mevlânâ’nın Dünyâsı, trc. Ertuğrul Ertekin, Birleşik Yay., 
Ankara, 2007, s. 11.  
348 İsmail Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevî Şerhleri, Pan Yay., İstanbul, 2008, s. 53-55. 
349 Seyyid  Hüseyin Nasr, İslam Sanatı ve Maneviyatı, ter. Ahmed Demirhan, İnsan Yay., İstanbul, 1992, s.161; 
Muhammed İkbal, Esrar ve Rümuz-Benlik ve Toplum, ter. Ali Yüksel, Birleşik Yay., İstanbul, 1996, s.26. 
350 Krş. M. Nakşbendî, “Dibâce”, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 1b-6a. . 
351 Devletşâh, Tezkire-i Devletşâh, trc. Necati Lugal, Tercüman Yay.  İstanbul, 1977, s. 11. 
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Hz. Sultan Veled’in şu sözleri bize tasavvufî şiirin ne olduğunu özetleyen bir serlevha 

sunmaktadır: 

“Evliyânın şiiri tamamen Kur’an’ın tefsiridir. Zira evliya kendilerinden yok olup Hak 

ile var olmuşlardır. Onların duruşları ve hareket etmeleri Hak’tandır. Çünkü “Mü’minin kalbi 

Rahman’ın iki parmağı arasındadır, onu dilediği gibi döndürür.” Şairlerin şiiri ise onun 

tersine fikir ve hayal mahsulüdür. Evliyanın şiiri şairlerin düşünceyle yalan dolan mübalağa 

ile uydurdukları şiirlere benzemez. Öbür şâirler bunların şiirlerini de kendi şiirleri gibi 

zannederler. Onların amacı kendi üstünlüğünü göstermektir. Bilmezler ki hakikatte evliyanın 

fiilleri ve sözleri Hâlık’tandır, mahlukun onda yeri yoktur. Zira onların şiiri kendini değil 

Hakk’ı göstermek içindir. Bu şuna benzer: Rüzgâr gül bahçesi tarafından gelirse gül kokusu, 

külhandan gelirse kül kokusu getirir. Bununla beraber rüzgâr aynı rüzgârdır, fakat geçtiği 

yerler farklıdır. Koku alma hassası kuvvetli ve keskin olan, bu iki çeşit şiiri birbirinden 

ayırabilir. Meselâ sarımsak yemiş olan bir kimse her ne kadar da misk dese sarımsak kokusu 

yayar, ondan o koku duyulur. Onun tersine ağzında misk varsa sarımsak demiş olsa da ondan 

misk kokusu duyulur. Âşığın şiiri tamamıyle tefsirdir. Şâirin şiiri ise sarımsağın verdiği 

hararettten meydana gelir. Âşığın şiirinden Hak kokusu gelir, şâirinkinden ise şeytanın 

vesveseleri. Çünkü âşığın şiiri Kur’an’ın tefsiridir, ruhun huzurudur, imânın nurudur. Hatta 

ondan da öte, herkesi Allah’a ulaştırır. Bu sırrı bil de kendine gel! Bu şiirleri herkesin şiiri 

gibi okuma, her ikisinin şiirini bir tutma. Zira Cenab-ı Hak şâirler hakkında “şâirlere ancak 

sapıklar uyar” buyurmuştur.352 

Hindistan’dan Avrupa içlerine kadar, pek çok dilde okunmuş, yazılmış olan Mesnevî 

Avrupa müsteşrikleri arasında da husûsi bir ilgiyle karşılanmıştır.  

Kendisinden sonraki tasavvuf yazınını da önemli ölçüde etkileyen Mesnevî, kısmî 

alıntılar veya üzerine yazılan şerhlerle, ismi zikredilmeden veya atıf yapılmadan tasavvufî 

eser yazmanın mümkün olmadığı bir “deryâ-yı marifet” telakkî edilir. 

Mesnevî Üzerine Yapılan Şerhler: 

Mesnevî açık bir dille yazılmış olmakla birlikte, sırlar ifâde eden bir kitab olduğu ve 

mânânın muhatabın anlayış seviyesi ile irtibatlı  olduğu gerçeğine binâen üzerine pek çok 

şerhler yazılmış, müşkil ve kapalı noktaları anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Murâd Nakşbendî’nin Mesnevî Şerhi sonunda ismini zikrettiği353 şârihlerden 

başlayarak Mesnevî Şerhlerinden kısaca bahsetmemiz gerekirse şöyle sıralayabiliriz.  

                                                   
352 Sultan Veled, İbtidânâme, trc. Abdülbaki Gölpınarlı, M.E.B. Yay.  Ankara, 1976, s. 66; bytno. 1055, 1057, 
1065, 1067, 1068. 
353 M. Nakşibendî, Hülasatü’ş-şürûh VI,  M.A-M.M , no. 113-6, vr.271 b . 
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1- Gelibolulu Mustafa Sürûrî (v.956/1561) tarafından yazılan “Şerh-i 

Mesnevî” ile Mesnevî ‘yi tam olarak ve Farsça şerhetmiştir. Şerhin 

beyitlerin tahlîli ve gramatik açıklamasıyla sınırlı kaldığı bu sebeple de 

tasavvufî açıdan çok güçlü olmadığı belirtilmiştir. 354 Üzerine bir yüksek 

lisans çalışması yapılmıştır.355Sül. Ktp. [H.Hüsnü], no. 686’da 

bulunmaktadır.  

2- Mustafa  Şem’î (v. 1600) - Şerh-i Mesnevî: III. Murâd’ın emriyle onun 

zamanında başlanan bu şerh, Mesnevî’nin tamamına yapılmıştır.  Türkçe 

olan şerh XVI. yüzyılda yazılan şerhlerin en önemlilerindendir. Şemî’nin 

hastalanması üzerine yarım kalan şerh daha sonra yine kendisi tarafından  

III. Mehmed’in emriyle tamamlanmıştır. 356Bu şerh üzerine bir  doktora tezi 

yapılmıştır.357“Şerh-i Mesnevî” ismiyle bilinen şerh Süleymaniye Ktp. 

Halet Efendi Bölümü, no. 334’dedir.   

3- İsmâil Rüsûhî Ankaravî (v.1041/1631)- Mecmûatü’l-Letâif ve Matmûretü’l-

Maârif: Türkçe  şerhlerin en değerlilerindendir. Mesnevî’de geçen 

anlaşılması zor kelimeleri ve yine Mesnevî’de geçen âyetleri bir araya 

getirmiş risâlelerin toplamı olan şerh, makam ve menzilleri tasnif etmiş, 

varlık ve vücûdun mertebelerini sınıflandırmış, vahdet-i vücûd ekseninden 

hareketle izahlarda bulunmuştur. Şârih-i Mevlevî ünvânıyla anılmasına 

sebep olan Ankaravî’nin şerhi Mesnevî şerhleri içinde esas kabul edilen bir 

mevlide durmaktadır. Ankaravî, şerhinin mukaddimesinde adlarını 

zikrettiği kırka yakın kaynak içinde en çok İbnü’l-Arabî’nin Fütûhâtü’l-

Mekkiyye adlı eserinden faydalanmıştır. Eseri doktora tezi olarak çalışan 

değerli araştırmacı Semih Ceyhan’a göre Ankaravî  şerhinin ilgi görmesinin 

temel sebebi, şârihin kendisinden önceki  şerh birikimini özümsemesi ve 

Mesnevî’yi tasavvufi meselelere dair asli bir kitap olarak kabul etmesidir 358

  

                                                   
354 Semih Ceyhan, ‘Mesnevî’, DİA, c. 29, Ankara, 2004, s. 331.  
355 Orhan Baştürk, Sürûrî’nin Mesnevî Şerhi, dan. Adnan Karaismailoğlu, SÜSBE, Konya, 1997.  
356 Sahih Ahmed Dede, Mecmua-yı Tevârih-i Mevleviyye, haz. Cem Zorlu, İnsan Yay., Mayıs, 2003, s. 154. 
357 Bkz. Şeydâ Öztürk, Şem’î’nin Mesnevî Şerhi, (Basılmamış Doktora Tezi), dan, Mustafa Tahralı, MÜSBE, 
İstanbul, 2007.  
358 Şerheden kişinin İsmail Rusuhî Dede olması bu konuda  sanıldığı kadar kolay bir hüküm verilebilmesini 
güçleştirmektedir. Semih Ceyhan’ın yapmış olduğu geniş araştırmalar sonucunda edindiği kanaat de bu konuyu 
destekler niteliktedir. bkz. Semih Ceyhan, İsmâil Ankaravî ve Mesnevî Şerhi, (Basılmamış Doktora Tezi), 
UÜSBE, Danışman. Mustafa Kara, Bursa, 2005, s. 366.  
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4- Abdülmecid Sivâsî (v. 1049/1639) – Şerh-i Müntehabât-ı Mesnevî : 

Halvetiyye Tarikatı Şemsiyye kolundan olan Abdülmecid Sivâsî, 

Mesnevî’nin ilk cildinin bir kısmını şerhetmiştir. Şerh-i Mesnevî isimli 

eserde ise Mesnevî’nin ilk 1315 beytinin şerhi vardır.359 Şerhin Sivâsî’nin 

vefâtından iki yıl önce yazılmış nüshası İstanbul Üniversitesi Türkçe 

Yazmalar no. 196’da bulunmaktadır.360 

5- Sarı Abdullah Efendi (v. 1661) – Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî, ;XVII. 

yüzyılın ikinci büyük Mesnevî şârihi Reisü’l-Küttâb Sarı Abdullah 

Efendi’dir.361  

6- Bursalı İsmâil Hakkı (v. 1138/1725)  - Rûhu’l-Mesnevî : Mesnevî’nin ilk 

738 beytinin şerhi olan eser iki cild hâlinde yazılmıştır. İlk onsekiz beyite 

özel bir önem veren şârih, sistematik bir usulde şerhetmiştir. Şerhte, 

Kur’ân, hadis ve bir de manzûme ile açıklamalar bulunmaktadır. Semih 

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

yorumunun önemli bir örneği olduğunu ifade etmektedir. Mevlevi 

geleneğinden gelmemekle beraber Bursevî’nin,şerhinde mecâzi hikâye 

unsurları arasındaki bâtın irtibatını sağlayarak tasavvufî mânâyı daha 

sistematik bir  şekilde ortaya koyduğunu belirtir.362 

7- Abidin Paşa (v.1906) - Mesnevî Şerhi : Mesnevî’nin sadece birinci cildini 

şerhetmiştir. Osmanlı âlimi ve paşası olması sebebiyle önem arzetmektedir. 

İsa Çelik tarafından üzerinde bir doktora tezi yapılmış ve basılmıştır.  

8- Ahmet Avni Konuk (v.1938): Mesnevî ‘nin gayet tafsilatlı bir diğer Türkçe 

şerhidir. Mustafa Tahralı öncülüğünde yayına hazırlanmıştır. Avni Konuk 

eserini 1929-1937 yılları arasında kaleme almış, şerhi hazırlarken pek çok 

şerhi incelemiş, hattâ Hindistan’da basılan şerhleri dahi görmüştür. Avni 

Konuk şerhinde esas olarak Ankaravî şerhini kullandığını da belirtir.363  

9- Kenan Rifâî (v. 1950) – Şerhli Mesnevî-i Şerîf isminde sonradan 

basılmıştır. Oğlu Kâzım Büyükaksoy tarafından ilk olarak 1968’de Mesnevî 

Hâtıraları ismiyle yayınlanmış daha sonra yeniden basılmıştır.  

                                                   
359 Abdülbâkî Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s.144 
360 Gölpınarlı, a.g.e., s.144 
361 Nihat Sami Banarlı, Türk Edebiyatı Tarihi II, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1943, s.700; H.Kamil Yılmaz, “Sarı 
Abdullah Efendi”, Sahabeden Günümüze  Allah Dostları VIII, haz. Süleyman Uludağ, Mustafa Kara (v.d), Şûle 
Yay., İstanbul, 1995, s. 254-257. 
362 Semih Ceyhan, “Mesnevî”, DİA, c. 29, s. 328. 
363 Ceyhan, a.g.m., s. 331.  
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10- Tahir Olgun (v. 1951) – Mesnevîhan Tahirü’l-Mevlevî’nin Fatih 

Süleymaniye ve Lâleli Câmiilerinde yaptığı Mesnevî derslerinde tutulan 

notlardan meydana getirilmiş olup, öğrencisi Mesnevîhan Şefik Can Dede 

tarafından tamamlanmıştır. Mesnevî’nin ilk dört cildi ve beşinci cildden bin 

beyit kadarını şerh etmiş, geri kalan kısım Şefik Can tarafından basılmıştır. 

Mesnevî Şerhi ismiyle 18 cild basılan eserin ilk 14 cildi tâhir Olgun’a geri 

kalan cildleri Şefik Can’a âittir.  

11- Bunlardan başka Mesnevî’nin bazı beyitlerine yapılmış şerhler 

bulunmaktadır. Son olarak Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yazılan bir şerh 

mevcuttur.364  Hikayelerin kaynakları ve beyitler arası ilişki açısından 

faydalıdır. 365 

12- Reynold A. Nicholson, The Mathnawi of Jalaluddin Rumi; İngilizce bir 

şerh olmasına rağmen çok tanınan ve kendisinden sonra yapılan Mesnevî 

çalışmaları için kaynak olan bu şerhten de bahsetmek gerekir. Konya 

Mevlânâ Müzesi’nde bulunan bulunan ve Mevlânâ’nın vefâtından beş yıl 

sonra yazılmış olup, Hüsâmeddin Çelebi ve Sultan Veled’in huzurunda 

mukâbele edilen nüshayı esas alarak terceme ve şerh etmiştir. 366 

Görüldüğü gibi Mesnevî yazıldığından beri şerhedilmekte ve kendi başına bir şerh 

medeniyeti inşâ etmektedir. 

A.II. Hülâsatü’ş-şürûh’un Yazılış Sebebi:  

Murâd Nakşbendî (v. 1264/1848)’nin bir kısmı çalışmamızın konusu olan eserinin tam 

ismi Hülâsatü’ş-şürûh fî Nihâyeti’l-vüzûh’dur. Mevlâna Celâleddin Rumî (v. 672/1273)’nin 

Mesnevî-i Ma’nevî adlı eserine yazdığı altı cildlik şerhtir. Mesnevî’nin tamamına yazılmıştır. 

Bâzı kayıtlara Mesnevî Şerhi olarak geçen eserin ismi, “Açıklığın sonunda olan şerhlerin 

özeti” anlamını ifâde etmektedir. Murâd Nakşbendî (v. 1264/1848) bu şerh ile kendisinden 

daha önce yazılmış şerhlerin tamamındaki açıklamaları değerlendirerek, daha özet ve sâde bir 

şerh ortaya koymak istemiştir. Eserin giriş kısmında her ne kadar muhtasar-özet- olduğunu 

ifâde etmişse de bu şerhi özet olarak değerlendirmek  mümkün görünmemektedir. Her cild 

için ayrı bir cildle şerh yazmış olan Murâd Nakşbendî bu ifâdeyi mütevâzî tavrıyla dile 

getirmektedir. Altı cildi tek cildde toplamış olsaydı yahut yalnızca bazı beyitleri şerh etmiş 

                                                   
364 Şerhler ve benzeri bilgiler için bkz. İsmail Güleç, a.g.e., s. 22-58 
365 Ceyhan, a.g.m., s. 331. 
366 İsa Çelik, “Klasiklerimiz Mesnevî-i Manevi”, Tasavvuf Dergisi Mevlana Özel Sayısı, sy. 14, Ankara,  2005,  
s. 678 
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olsaydı bu takdirde özet olarak tanımlamak mümkğn olurdu fakat, Mesnevî’den Hülâsa-i 

Kur’ân-ı Azîm367 diye bahseden müellif, eserin isminin de buna yakın bir isim olmasına özen 

göstermiş olabilir.  

Murâd Molla dergâhında çeşitli dersler verip, Şifâ-i Şerîf, Divân-ı Şevket gibi kitapları 

her kesimden öğrenciye talim ettiren Murâd Nakşbendî (v.1264/1848)’nin en büyük 

meşguliyeti Mesnevî okutmaktır. Mesnevî’yi terceme ve şerh etmek şeklindeki hatim üç kez 

tamamlandıktan sonra, hatrına daha kısa, özet fakat anlaşılması kolay bir şerh yazmak gelir. 

Öğrencilerinin de kendisine destek olması ve böyle bir şerhi ondan talep etmeleri üzerine 

1255/1839 Receb ayı Çarşamba günü  Mesnevî  şerhine başlangıç yapar.368 İkinci cildin 

girizgâhından anladığımıza göre birinci cildin şerhi, dokuz ay gibi kısa bir sürede 

tamamlanmış ve ikinci cilde geçilmiştir. Cildlerin yazılmaya başlandığı tarih ve bitirildiği 

tarih mutlaka başında belirtilir. Daha sonra beşinci cildin şerhine başlarken, “Mesnevî-i şerîfe 

hizmetimiz sebebiyle bir şerh yazmak dahî  münâsib görülmüş idi ve şürû’ dahî olunmuş idi.” 

diyerek  yazma sebebini tekrar etmiştir. 369 

A. III.  Kaynakları : 

Tasavvufî şerh geleneğinin hiyerarşik yapısını takip ederek Mesnevî Şerhi’ ni 

tamamlayan Murâd Nakşbendî, öncelikle hâl ve makâma uygun âyet-i kerîmelerin metnini ve 

zaman zaman meâlini yazmış, ayrı bir önem atfettiğini hissettiğimiz meselelerde birkaç âyeti 

ve ilgili hadîs-i şerîfi delil getirmiş, nadiren tasavvuf klasiklerinden nakillerde bulunmuştur.  

Tasavvuf târihinde İbnü’l-Fârız370 (v. 632/1235) ile tebârüz etmiş olan şiir ve aşkı 

önceleyen geleneğe yakın tahayyül edebileceğimiz Murâd Nakşbendî, Mesnevî Şerhi’nde de 

Şiraz-Tebriz hattını izlemiştir. Eğitim hayatı boyunca çeşitli hocalardan bu aşk neşvesini zevk 

etmiş olan şârih, şerhde sahip olduğu zengin şiir birikimini satır aralarına nakşetmiştir. Kendi 

yorumları dışında atıf yaptığı ve iktibaslarda bulunduğu kişiler pek az istisnâ ile  dâimâ 

mutasavvıf şâirlerdir. Şerhlerin aynı zamanda Dârü’l-Mesnevî’de okunan dersler olduğunu 

düşünürsek hitap edilen cemâatin de bu beyitlerin nüktesine âşinâ olan gayet üst bir zihnî 

seviyenin sahibi kişiler olduğunu anlayabiliriz.  

Şerhinde, Feridüddin Attâr (v. 618)’ın Dîvân’ı371, Sa’di Şirâzî (v. 691)’nin Gülistân ve 

Bostan’ı372, Busîrî (v. 694)’nin Kasîde-i Bürde’si ile Musannifek (v. 875)’in ona yazdığı 

                                                   
367 M. Nakşibendî, Hülâsatü’ş-şürûh II, Sül. Ktp, Yazma Bağışlar no. 168, v.1b. 
368 M. Nakşibendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, . 
369 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh V, Sül. Ktp., [M.A-M.M], no. 240, vr. 2b 
370 İbnü’l-Fâriz hakkında daha geniş bilgi için Annemarie Schimmel, Tasavvufun Boyutları, çev. Ender Gürol, 
İstanbul, 1982, s.227-248.  
371 Bkz. M. Nakşibendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 30a. 
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Kasîde-i Bürde Şerhi’373nden, Yazıcıoğlu Muhammed Bican (v.855)’ın, Muhammediyye’si374 

ve Eşrefzâde Rûmî (v. 889) 375, Şemseddin Sivâsî (v. 1006)376’nin  Divân ‘ından, Niyâzî Mısrî 

(v. 1027)’nin gazellerinden 377, Divân-ı Saib Tebrîzi (v. 1067)’den alıntılar yapılmıştır. 

Şiirinde tasavvufî irfânı esas almış olan Murâd Nakşî’nin dîvânı onun şiirle olan 

irtibâtını aksettiren nadide bir misaldir.  

Bunlardan başka aynı zamanda hoş sohbet, nüktedan bir kişiliğe sâhip olan Murâd 

Nakşbendî yer yer kendi yaşadığı bir anektodu okuyuculara nakleder ve bunu bizzat 

müşahede ettiğini dile getirerek örneklendirir.378 Ders aldığı yahut meclislerinde bulunduğu 

hocalarından ve ehlullahdan da bazı hikmetli sözleri aktararak örnekler verir.379 Kendisini 

bizzat görmemiş fakat öğrencisi olan Mehmed Efendi’den ders almış olduğu Süleyman Neş’et 

Efendi(1222/1807)’nin ismi de sık sık yad edilenler arasındadır.380  

A.IV.   Şerhin Üslup ve Dil Özellikleri : 

Dârü’l-Mesnevî’nin açılışı ile başladığı Mesnevî şerhlerini vefâtından iki yıl önce 

1262’de tamamlamış olan şârih,  öğrencilerinin de rahatlıkla takip edebileceği, tasavvufun 

bazı girift ve ehline has konularına ve kelâmî meselelerine kolay bir açıklayıcılıkla değinen 

özet bir şerh yazmak istemiştir. 

Kendisinin öğretici- eğitici kimliğe sâhip olması şerhinde de kendisini göstermiş, 

açıklamaya ihtiyac duyulan beyitleri, bıkmadan usanmadan en alt zihin seviyesinin dahî 

anlamaktan hâli kalamayacağı bir şekle sokmuştur. Aşk ve aşka dâir beyitlerin şerhinde, sahip 

olduğu geniş şiir alt yapısını devreye sokan şârih, beliğ ve gâyet edebî bir üsluba sahiptir. 

Şârihin İslam Tarihi ve Siyer’e mâtuf konulara kemâliyle âşinâ olduğu sezilen şerhte, ilgili 

bulunan konular küllî bir bakışla kronolojik olarak anlatılır.381  

Şerhinde zaman zaman Şârih-i Mevlevî İsmail Ankaravî’ye eleştirilerde bulunması da 

onun konuları çok fazla te’vile götürmekte olduğuna yönelik eleştirilerdir. Mesnevî’nin ilk on 

sekiz beyitinin şerhinde “nîst bâd” (yok olsun) lafzını, hayır dua olarak yorumlayan 

Ankaravî’ye, “Ulü’l-azm peygamberler dahi beddua ederken evliyâ niçin beddua etmesin?” 

diyerek karşı çıkan Murâd Nakşi, Ankaravî’yi muhataplarını incitmekten korktuğu için te’vile 
                                                                                                                                                               
372 Bkz. M. Nakşibendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 30a , 36b . 
373 Bkz. M. Nakşibendî, a.e., vr. 5 b . 
374 Bkz. M. Nakşibendî, a.e., vr. 7 a. 
375 Bkz. M. Nakşibendî, a.e., vr. 47 b. 
376 Bkz. M. Nakşibendî, a.e., vr. 8a. 
377 Bkz. M. Nakşibendî, a.e., vr. 6 b. 
378 Bkz. M. Nakşibendî, a.e., vr. 34a-b. 
379 Bkz. M. Nakşibendî, a.e., vr. 7a. 
380 Bkz. M. Nakşibendî, a.e., vr. 16a. 
381 M.Nakşbendî, a.e., vr. 31a. 
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gitmekle eleştirmiştir.382 Şerhinde yine de zaman zaman Ankaravî çizgisini takip ettiğini 

gözlemlediğimiz Murâd Nakşî, bazı beyitlerin şerhinde Ankaravî’nin ilişkilendirdiği 

metafizik yorumları yapmaktan dikkatle kaçınır ve daha sade yorumlar yapar.383 Şerh içinde 

Ankaravî’yi zaman zaman eleştiren Murad Nakşbendî,  Dîvân’ında kendisine ithâfen yazdığı 

medhiyede onun şârihler içinde yegâne olduğunu tekrar eder.384  

Murâd Nakşbendî’nin üslûbunu, Mevlânâ ile Sadreddin Konevî arasında geçtiği 

farzedilen menkıbe385 ile izah edecek olursak, Sadreddin Konevî’nin: “Nasıl bu kadar zor 

konuları bu kadar kolay anlatıyorsunuz ?”, şeklindeki sorusuna Hz. Pir’in: “Asıl siz nasıl bu 

kadar kolay konuları bu kadar zor anlatıyorsunuz?” sözüyle karşılık vermesi, aynı hakikatin 

farklı zihin ve dil seviyelerinde farklı karşılıklar bulmasındaki zenginlikle anlaşılmalıdır. 

Başka bir ifade ile, Murâd Nakşbendî’nin Mesnevî’yi şerhi de kendisinin gerek kürsü şeyhliği 

görevlerinde bulunması, gerekse bâtınî yorumlardan kaçınan Nakşbendî geleneğe mensup 

olması sebebiyle daha kolay anlaşılır bir üslubla, “Hikmet basitte gizlidir” sözünü aksettirecek 

şekilde kaleme alınmıştır. Onun bu tavrı kulluğu-ubûdiyyeti en yüksek mertebe olarak 

algılamasında gizlidir.  

Kendinden emin ve güvenli bir edâ ile metni şerheden Murad Nakşbendî, mânâda 

belirsizliğe tahammül göstermez ve açıklamasını kesin bir neticeye bağlar. Şerhettiği 

metinlerde zaman zaman diğer şârihlerin yorumlarını da yeterli bulmayan şârih, “Bu beytin 

şerhinde şârihler gûnâ gûn şerhler yazmışlardır, iltifât olunmayıp verilen mânâ güzelce zabt 

oluna”386 diyerek kendi otoritesini ortaya koymaktadır.  

Klasik metin şerhinde yapılan işlemleri öncelikle belirtmemiz gerekirse, şunlar 

söylenebilir: Önce metin verilir, sonra metinde geçen bazı (burada bazı kelimesini özellikle 

kullanıyoruz; çünkü metindeki bütün kelime, terkip ve ibâreler açıklanmayabilmektedir.) 

kelime ve terkiplerin gramer yapıları üzerinde durulur. Daha sonra gerekli görülen kelime, 

özel anlam taşıyan terkip ve ibâreler hakkında Kur’an-ı Kerîm, hadîs-i şerifler ve çeşitli 

kaynaklardan yapılan alıntılarla açıklamaya derinlik kazandırılır. Bütün bu esnâda metnin 

                                                   
382 Krş. M. Nakşibendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 8a. 
383 Bkz. M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, , vr. 13 b; 77. beyitte M. Nakşibendî’nin Hz. Ömer’in 
zikredilmesindeki bağlantıyı çok hizmet ehliydi diye açıklamasını buna örnek gösterebiliriz. Ankaravî’nin 
yorumuna göre  ise Hz. Ömer’in örnek gösterilmesi onun müslüman oluşundaki hadiselerle ilgilidir. Kuşak 
bağlayıp, herşeyiyle teslîm olmuş olması sebebiyle burada onun ismi zikredilmiştir. Ayrıca Hz. Mevlânâ’nın 
sünnî akîdeye bağlı olduğunu da sezdiren bir beyit olarak anlaşılabilir. Bkz. Ankaravî, Mecmûatü’l-Letâif ve 
Matmûratü’l-Meârif, s. 63. 
384 M. Nakşbendî, Dîvân, s. 71. 
385 Sözlü Kaynak, Ekrem Demirli, Mayıs, 2009; Bu menkıbe ile ilgili yazılı kaynaklara ulaşılamamış olmakla 
birlikte Ekrem Demirli’nin Atatürk Kitaplığında gerçekleştirdiği tasavvuf konuşmalarında kendisinden not 
edilmiştir.  
386 M. Nakşbendî, Mâ Hazar, (Matbaa-yı Osmâniyye), s. 6.  
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vermek istediği mesaj ifade edilir. Şerh geleneğinde takip edilen klasik usûle uygun olarak 

şârih, ilk önce bir beytin cümle halinde tercemesini verir. Gerekli gördüğü yahut anlaşıldığını 

düşünmediği kelimelerin Türkçe karşılıklarını beytin cümle olarak tercemesinden sonra tekrar 

ifâde eden şârih, ardından beyitte geçen bazı garib (bilinmeyen) kelimelerin zaman zaman 

okunuşunu da tarif ederek “harîf’, “musâhib” ve “bürîd” zamm-ı bâ ile “kesildi” ve “derîd” 

feth-i dâl ile “yırttı” demektir” 387 örneğinde olduğu gibi, karşılıklarını vermektedir. Bununla 

birlikte bazı beyitlerde cümlelerin çözümlemesi üzerinde uzun uzun açıklamalarda bulunan 

şârih, beyitleri Arapça nahiv özelliklerine göre de i’râb eder. “Müşebbeh”, “müşebbehün bih”, 

“vech-i şebeh”, “ism-i mef’ul” gibi unsurları388 beyitler içinde ayıran şârih, böylelikle beytin 

mânâsının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Beytin dil bakımından incelenmesinden 

sonra, şerhe başlayan Murâd Nakşbendî, öncelikle beytin mânâsını destekleyecek yahut 

irtibatlandıracak bir âyet-i kerîme zikretmiş, ardından Resul-i Ekrem(s.a.v)’in hadis-i 

şeriflerinden veya ashâbının hayatından örneklemelerde bulunmuştur. Sonrasında ise, eğer 

uygunsa, Bâyezid, Cüneyd, Yahya b. Muaz gibi sûfilerin hallerinden veya sözlerinden 

bazılarını, Sâib Tebrizî’nin Dîvân’ından , Mustafa Beyzâde Efendi’nin kasîdelerinden, Sa’dî 

Şirâzî’nin Gülistân ve Bostân’ından, Abdurrahman-ı Câmî’nin Divân’ından çeşitli beyitleri 

zikretmiştir. Murâd Nakşbendî, iktibasda bulunduğu âyetlerin, hadislerin ve beyitlerin 

mânâsını şerh içinde vermemiştir. Yalnızca metni zikredip geçmiştir. Bu durum onun talebe 

ve öğrencilerinin Arapça ve Farsça’ya olan vukûfiyetinin göstergesi sayılabilir. 

Şerhte gözümüze takılan ilgi çekici noktalardan biri de Murâd  Nakşbendî’nin kelime 

hazinesinin zenginliği ve yabancı kelimelere olan vukûfiyetidir. Pâdişah Câriye Hikâyesi’nde 

tabiplerin toplanıp karar vermelerini anlatırken, bu işlemin tıp ıstılahında “konsülte” kelimesi 

ile karşılandığını söylemiştir.389  

Murâd Nakşbendî’nin nev-i şahsına münhasır sayılabilecek diğer bir yönü de şerhinde 

muhatabının aklına gelebilecek soruları “suâl geldi ki” “suâl-i mukaddere cevâb oldur ki” 

gibi ifâdelerle dile getirip, farazî şerh yapmasıdır. Bazı karmaşık gibi görünen mânâları her 

seviyeden kişiye iyice öğretinceye kadar örnek ve benzetmelerle tekrar be tekrar izah etmesi 

iyi bir eğitici olmasını akla getirmektedir. Ayrıca beyitler arasında Allah’a sığınmayı 

gerektirecek bir konu anlatıldığı zaman, Allah’a sığınan ifâdelerle, arzu edilecek bir hal 

rastgeldiği zaman da niyaz cümleleriyle yaptığı uzun dualar yer almaktadır. 390 

                                                   
387 M. Nakşbendi, Hulâsatü’ş-şürûh I , vr.8b.  
388 M. Nakşbendî, a.e.,  vr. 5b, 61 b. 
389 M.Nakşbendî, a.e.,  vr. 11b. 
390 M.Nakşbendî, Hülâsatü2ş-şürûh,  vr. 66a. 
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Hem kendisi hem de  Mevlânâ ve Mesnevî üzerine çalışma yapan araştırmacılar 

tarafından Mesnevî’nin kısa ve özet bir şerhi olarak takdim edilmiş olan391 Murâd Nakşbendî 

şerhinde zaman zaman uzun açıklamalara rastlanır. Biz bu şerhin özet bir şerh olduğu 

konusuna katılmadığımızı daha önce de belirtmiştik. Mesnevî’nin ilk beytini iki sayfa kadar 

açıklama ile şerh etmiş, Padişah Câriye Hikâyesi’nin sonunda, hikâyede geçen sembolik 

kavramların ne mânâya geldiğini  açıklamıştır. Şârih Murâd  Nakşbendî de, diğer şârihler gibi, 

şâhı, ruh-i sultânî, câriyeyi, nefs, kuyumcuyu, dünyâ, diğer tabipleri, sahte şeyhler, tabîb-i 

ilâhiyi hakiki mürşid olarak yorumlamış, ruhun, nefsi görüp kendisine yoldaş kılmayı 

arzuladığını, fakat onda kuyumcunun aşkını farkedince kamil bir mürşidin yardımıyla 

öncelikle bundan kurtulması için bir süre kuyumcuyla zevk u sefâ etmesine izin verdiğini 

sonrasında da gözünün önünde mahv olan dünyadan geçip, ruha yoldaş olarak Hakk’ın 

yolunda mutmainneye ulaştığını anlatmıştır.392 

Murâd Nakşbendî şerhinde Siyer bilgilerinden de faydalanır. Meselâ 341. beyitte 

geçen, “Zâlim, mazlumun hâlini nereden anlasın” mısrasının şerhinde Hz. Ali ile Muaviye 

arasında vukû bulan hadiseyi anlatarak, hilâfetle ilgili görüşüne de yer vermiştir. Şârihin 

izahına göre, Muaviye, Hz. Ammar’ın şehid olması ile ilgili hadisi te’vîl etmiş, onun ölümüne 

dâhil olduğu komutanın, onu savaşa getirmek sûretiyle sebebiyet verdiğini söyleyerek, 

tartışmaları susturmuştur. Hz. Ali (k.v)’nin bu iddia karşısında “O takdirde Hz. Hamza’yı 

Uhud savaşına getirmekle, şehid eden de Hz. Peygamber’dir, Vahşî değildir”  şeklinde cevap 

verdiğini belirten şârih, “Hilâfette hak, Hz. Ali (k.v)’nin tarafında iken, Muâviye’nin gözüne 

dünyâ arzusu ve makam sevgisi perde olmuş, bu sebeple yanlış ictihad etmiştir”393sözüyle 

tarihsel vakayı tasvir ederek kanaatini açık bir şekilde ifade eder. 394 

Şârihin şerhetmediği beyitler de mevcuttur. Yalnızca mânâsını verdiği herhangi bir 

izah yapmadığı beyitler için kimi zaman “mânâ ile şerh olundu” şeklinde bir açıklama 

düşmüştür.395  

Şârih’in şerhinde kullandığı hadisler, sûfîlerin hadis anlayışı çerçevesinde 

değerlendirilmelidir. Bazı zayıf rivâyetleri şerhte zenginleştirici unsurlar olarak kullanmıştır.  

Mukâyese imkânı bakımından birkaç örnek vermemiz gerekirse, “Dinle neyde ki nasıl şikâyet 

etmektedir. Ayrılıklardan hikaye etmektedir” beytinin şerhinde, Murâd Nakşbendî, neyin 

ontolojik öyküsüne giriş yapmakta, Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye söylediği sırları 

                                                   
391 Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin, s. 52.  
392 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 25 b. 
393 M.Nakşbendî, a.e., vr. 31b 
394 M.Nakşbendî, a.e.,  vr. 32a 
395 M.Nakşbendî,Hülâsatü’ş-şürûh I, vr.14a 
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taşıyamaması sebebiyle boş bir kuyuya anlattığını ve bu sırlardan kamışın yetişmesiyle neyin 

meydana geldiğini, bu sebeple kıyamete kadar bu sırları söyleyeceğini ifade etmektedir. Şârih, 

Ankaravî’nin “Bişnev” lafzına getirdiği, İbnü’l-Arabî’nin “bâ”396 harfine yaptığı yorumları 

aktaran ifâdelerine yer vermezken, itaat konusu üzerine vurgu yapması, konuyu mürid-mürşid 

ilişkisi bağlamında değerlendirmesi sebebiyledir. 

Şârih Murâd Nakşbendî (v.1264/1848), altıncı cildin sonunda kendisine kadar 

Mesnevî’yi şerh edenlerin isimlerini vermektedir. Tamamlamayı nasib eden Allah’a hamd 

eden Murâd Nakşbendî, öncekilerden yüz kadar kişinin, Mesnevî’yi şerh etmeye 

başladıklarını fakat bitirmelerinin mukadder olmadığını dile getirir. Murad Nakşbendî’nin  

verdiği bilgiler göre, kendisinden önce Mesnevî’yi Sürûrî Efendi (v. 956/1561) Farsça olarak 

şerhetmiş 397, Şemî Efendi (v. 1587)398 ve  Şârih-i Mevlevî olarak meşhur İsmail Ankaravî 

(v.1631) şerhetmiştir. Beşiktaş Mevlevîhânesi şeyhi Yusuf Efendi (v. 1232/1816) Arapça 

olarak şerh etmiş ve tamamlamış, el-Menhecü’l-Kavî399adını vermiştir.” 400  Bu dört şârihin 

kendisiyle beş olduğunu hamd ederek ifade eder. Şerhi tamamlamasının kendisi için bir “ ıyd-

ı ekber-büyük bayram” olduğunu söyleyen Murâd Nakşbendî, 6. cildin eksik kaldığını, hal 

böyle iken 7. cildin varlığının imkansız olduğunu ifade eder. Fakat burada, “Bu bende olan 

bilgidir, gerçek bilgi Hakk’ın katındadır” diyerek ihtiyatlı bir ifade serdetmektedir. 401  

A.V. Diğer Şerhler Arasındaki Yeri : 

 Şârih Murad Nakşbendî, Mesnevî şerhinin altıncı cildinin sonunda kendisine kadar 

Mesnevî’yi şerh edenlerin isimlerini sayıp, pek çok kimsenin şerhi tamamlayamadığından söz 

ederek, Sürûrî, Şemî Dede, İsmâil Ankaravî ve Beşiktaş Mevlevîhânesi şeyhi Yusuf Efendi 

olmak üzere dört şârihin kendisiyle birlikte beş olduğunu belirtir. Şerhi tamamlamasının 

kendisi için bir “ıyd-ı ekber-büyük bayram” olduğunu söyleyen Murâd Nakşbendî altıncı 

cildin eksik kaldığını, hal böyle iken yedinci cildin nasıl var olacağını sorarak, İsmâil 

                                                   
396 Bkz.İsmail Rüsûhî Ankaravî, Mesnevî’nin Sırrı Dibâce ve İlk 18 Beyit Şerhi, haz. Semih Ceyhan- Mustafa 
Topatan, HayyKitap, İstanbul, 2008, s. 18 
397 Bkz. Orhan Baştürk, Sürûrî’nin Mesnevî Şerhi, dan. Adnan Karaismailoğlu, SÜSBE, Konya, 1997 
398 Bkz. Şeydâ Öztürk, Şem’î’nin Mesnevî Şerhi, (Basılmamış Doktora Tezi), dan, Mustafa Tahralı, MÜSBE, 
İstanbul, 2007. 
399 Beşiktaş Mevlevîhânesi şeyhi Yusuf Zühdî Dede (v. 1232/1816) Mesnevî’nin tamâmına Arapça bir şerh 
kaleme almıştır. Sezâi Küçük bu eseri Yusuf Zühdî Dede’ye âit olarak zikretmiştir. Defter-i Dervişân’da 
Abdülbâkî Nâsır Dede bu eserin altı cild olduğunu kaydederken Gölpınarlı bu eserin yine Beşiktaş 
Mevlevîhânesi şeyhlerinden  Çengî Yusuf Dede (v. 1699)’ye âit olduğunu söylemektedir.  Benzerî bilgiler için 
bkz. Sezâi Küçük, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 140.  
400 M. Nakşibendî, Hülasatü’ş-şürûh  VI, Sül. Ktp.,[M.A-M.M], no. 113-6, vr. 269 b-271 b . 
401 M. Nakşibendî,  a.e.,vr. 271 b . 
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Ankaravî’ye itiraz etmektedir.402 Fakat daha sonra izah edileceği gibi bu hususta, “Bu bende 

olan bilgidir, gerçek bilgi Hakk’ın katındadır” diyerek mutedil bir ifade kullanır.403 

Murâd Nakşbendî’nin Mesnevî’ye yazdığı şerhi, Mesnevî şerhleri arasında çok revaç 

bulmuş bir şerh değildir. Görebildiğimiz kadarıyla bu durumun esas sebebi onun yeterince 

tanınmamış  olmasıdır. Genellikle ilk cildin giriş kısmı okunup, “...hâtır-ı fâtire hutûr eder 

idim ki muhtasarca bir şerh yazayım...” 404ifâdesine bakılarak eserin tamamı 

değerlendirilmeye tâbî tutulmadan kısa ve özet bir şerh olduğu söylenmiştir. Felsefî, nazarî 

söylemlerden uzak durmayı şerhinin genelinde tercih ettiğini farkettiğimiz müellifin sâde bir 

dil kullanması da orijinal tesbitler bulundurmadığı kanısını uyandırabilmektedir.405 Diğer 

şerhlerde de görüldüğü gibi, Mesnevî’nin bâzı beyitlerinin sadece anlamının verilmesi 

yanıltıcı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat daha geniş bir okumada, tasavvufun 

incelikli meselelerine dâir orijinal yorumlar getirdiği görülür. Bu sebeple şerh, tamâmı 

okunduğu  takdirde daha sağlıklı bir değerlendirmeye tâbi tutulabilecektir.  

Gölpınarlı’ya göre ise ismini Murad Buhârî olarak zikrettiği Murad Nakşbendî’nin 

şerhi ana kaynaklar okunmadan yazıldığı için yanlış şerh edilmiştir.406 Yanlış şerhedilmiş 

derken bir usûl hatâsına düştüğünü sandığımız müellif şerh geleneği içinde anlamlandırmada 

gerekli olan hareket sahasını göz ardı etmiş görünmektedir. Verdiği örnekte sözkonusu ettiği 

husus, Mesnevî’de ilk cildde geçen “şeyh-i dîn” kelimesinin esâsında “Şems-i Tebrizî” olduğu 

ama “Muhyiddin b. Arabî” olarak şerhedildiği konusudur.  

  گفت المعنى ھو اللَّھ شیخ دین                    بحر معنیھاى رب العالمین             

“Âlemlerin Rabbi’nin mânâlarının bahri olan şeyh-i dîn “el-mânâ hüve’llah-mânâ 

Allah’tır” dedi” 407 beytinde Mesnevî şârihleri “şeyh-i dîn” ifadesinden kastın kim olduğu ile 

ilgili farklı yorumlar getirmişlerdir. Sürûrî ve Şem’î, “Sadreddin Konevî” olduğunu 

söylemişler, İsmâil Ankaravî “İbnü’l-Arabî” olabileceğini fakat kesin bir şey söylemenin 

mümkün olmadığını beyan etmiştir. 408 A.Avni Konuk, Hind şârihlerinin “şeyh-i dîn”den 

kastın “Cüneyd-i Bağdâdî, İbnü’l-Arabî veya Hz. Ali olduğunu belirttiklerini aktarır ve 

                                                   
402 M. Nakşibendî, Hülasatü’ş-şürûh I, Sül. Ktp.,[M.A-M.M], no. 113-6, vr. 269 b-270 b . 
403 M. Nakşibendî, Hülasatü’ş-şürûh VI,  Sül. Ktp.,[M.A-M.M], no. 113-6, vr.271 b . 
404 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I , vr. 1b 
405 Bkz. Abdülbâki  Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin, 2. Baskı, İnkilap Kitabevi, İstanbul, 1952, s. 52; A.m., 
Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s.145.  
406 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 145.  
407 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I,  vr. 184b. 
408 Semih Ceyhan, İsmâil Ankaravî ve Mesnevî Şerhi, (Basılmamış Doktora Tezi),  s. 432.  
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kendisi de “dinin büyüğü ve eskisi” anlamında  Feridüddin Attar olduğunu ifade eder.409 

Gölpınarlı şeyh-i dinden kastın Şemseddin Tebrizî olduğunu belirtmiştir.410  

Murâd Nakşbendî ise  “Öyle şeyh-i dîn ki âlemlerin Rabbi olan Mevlâ’nın mânâ ve 

hakîkatlerinin deryâsıdır. Ve cümle meânî ve hakāyika âriftir. Şeyh-i dînden murâd Allahu 

a’lem bi-murâdihî  Muhyiddin Arabî kuddise sirruh’tur.”411 diyerek  şeyh-i din kelimesini,  

mânâ ve hikmet ehli olması  yönünden Muhyiddin ibn Arabî ile irtibatlandırmıştır. Murad 

Nakşbendî, burada İsmâil Ankaravî’ye mutabıktır.  

Bu çalışmamızda vardığımız temel sonuçlardan biri de Murad Nakşbendî’nin kaleme 

aldığı şerhin, basit, kısa ve özet bir şerh olmadığı, vahdet-i vücûd düşüncesine yüksek bir 

saygı ve ilgi besleyen ve İbn-i Arabî’ye atıflarda bulunan412, bazı beyitleri kısa ve terceme 

olarak geçmesine rağmen, mânâyı anlamlandırmak bakımından önemli gördüğü yerleri, 

tevhîd ve muhabbet ekseninden değerlendiren bir kalemden neşet ettiğidir.   

Kendisinden sonra yazılan diğer şerhler içinde, Murad Nakşbendî’nin şerhine atıfta 

bulunan bir şârihe rastlayamadık. Bütün ömrünü mütevâzî bir tekkede yalnızca Mesnevî 

şerhedip, Mesnevî’yi anlatmaya sarfetmiş olan bu müstesnâ sûfînin tevâzû ve mahviyet 

perdeleri ardında gizlendiğini söylemek de mümkündür. 

A. VI. Nüshaları : 

Eserin nüshalarından bahsetmeden önce, şârihin verdiği bilgilere dayanarak cildleri 

konusunda bilgi vermek istedik.  

Birinci cild: Başlama ve bitiş tarihi: 1255/1839 Receb ayının 17’si, Çarşamba günü 

başlangıç yapılmıştır. 1256/1840 Rebîü’lâhir’in 25’inde tamamlanmıştır.413 Çalışmamız ilk 

cildden başladığı için buraya örnek beyit koymayı gereksiz gördük.  

İkinci cild: Başlama ve bitiş tarihi: 1256/1840 Rebîü’l-âhir’in 26’sı Cuma günü 

yazılmaya başlanmış414, 1257/1841 Safer  25’de415 tamamlanmıştır. Yaklaşık dokuz ay 

sürmüştür. 

Hamdele-salvele kısmından sonra müellif, öğrencileri ve sevenlerinin teşvikiyle  

Mesnevî şerhine başlamış olduğunu, birinci cildin Hakk’ın yardımıyla kısa bir zamanda 

                                                   
409 A. Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, haz. Selçuk Eraydın-Mustafa Tahralı, c. II, s. 395-6.  
410 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s.145. 
411 M. Nakşbendî, Hülâsatü^ş-şürûh I, s. 184b. 
412 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 57b, 10 b. 
413 M. Nakşibendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 1b. 
414 M. Nakşibendî, Hülâsatü’ş-şürûh II, Sül. Ktp. Yazma Bağışlar  no.168_1, vr. 1b. 
415 M. Nakşibendî, Hülâsatü’ş-şürûh III, Sül. Ktp, Yazma Bağışlar, no.168_2, v.1b. 
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bittiğini ve ikinci cilde başladığını anlatır. Kısa bir girişten sonra, ikinci cildin dibâcesine 

başlayan şarihe göre 2. cildin ilk beyti ve şerhi şu şekildedir:  

“ بایست تا خون شیر شد ىمھلت تأخیر شد ىاین مثنو ىمّدت               ”  

Süt kandan hâsıl olur. Çünkü cild-i evvelin âhirinde “Birkaç lokma yedim. O lokmalar 

kesâfet verdi ve iyi söylemez oldum. Bir miktar tehir edelim” buyurmuşlar idi. Birkaç sene 

te’hîr buyurup ba’dehû şürû’ buyurmuşlar ve hikmeti dahi mürûr-i zamân ile söylemeye şevki 

gelsin ve kalb-i pür-envârlarında safvet hâsıl olsun” 

Üçüncü cild: Başlama ve bitiş tarihi: 1257 Rebiü’l-evvel’de başlamış, 5 Muharrem’de 

tamamlanmıştır. Yaklaşık sekiz ay sürmüştür.  İlk beyti ve şerhi şu şekildedir:  

“ سھ بار این سوم دفتر كھ سنت شد ضیاء الحق حسام الدین بیار ىا         ”  

Ey Hakk’ın ziyâsı Hüsâmeddin! Kitâb-ı Mesnevî’den üçüncü cildi âlem-i ademden 

vücûda getir. Zirâ teslîs sünnet-i seniyye oldu. Meselâ abdestte ve gusulde üç kere eylemek 

sünnet-i şerîfedir. Hüsâmeddin (kuddise sırruh) tahrîr buyurduklarından binâenaleyh onlara 

beyâr diye emir buyurdular. 

Dördüncü cild: Başlama ve bitiş tarihi: 1258/1842, 12 Muharrem’de başlanmış, 9 

Zilhicce’de dördüncü cildin şerhi bitmiştir. İlk beyit ve şerhi şu şekildedir: 

            “ زشت ازمھ بنورت مثنوىگكھ  ضیاءالحق حسام الدین توى ىا                ” 

Ey Zât-ı Hakk’ın ziyâsı Hüsâmeddin! Sensin o ki bu kitâb senin nûrunla aydan geçti. 

Nur-pâş olmakta yâhut kadr ve şerefi felek-i kamerden geçti. 

Beşinci cild: Başlama ve bitiş tarihi: 1258/1842 10 Zilhicce’de başlanmış, 1261/1845, 

18 Rebiü’lâhir ‘de tamamlanmıştır. İki sene zarfında şerhedilmiştir. 

            “ نجمستپ  طالب اغَاز سفر الدین كھ نور نجمستحسام                    ”شھ  

Din ulusu Hüsâmeddin ki yıldızların nurudur. Ve encüm gibi râh-ı sedâdın mürşididir. 

Cild-i râbi’ın tamâmından sonra beşinci cildin tâlibidir. “Sifr” kesr-i sinle kitâb demektir. 

Altıncı cild: Başlama ve bitiş tarihi:  1261 yılı 20 Rebiü’l-âhir’de altıncı cildin şerhine 

başlanmıştır.  Bir yıldan az sürmüştür. Dârü’l-Mesnevî’nin açıldığı sene Murâd Nakşbendî 

Mesnevî’nin tamamını şerhetmiştir. Kendisinin bu konudaki salahiyeti talebeleri tarafından da 

teslim edilmiştir. İlk beytinin şerhi şöyledir: 

حیات دل حسام الدین بسى ىا                  میل مى جو شد بقسم سادسى“ ” 

“Ey gönlümün hayâtının ve sürûr-ı kalbimin sebebi Hüsâmeddin! Bu kitâb-ı 

Mesnevî’nin altıncı kısmını te’lif etmeye meyl ve rağbetim çok kaynar. Ve gönlüm bana kısm-ı 

sâdisi te’lif eyle deyu ziyâdesiyle tekāza eder. Ve bu rağbet ve tekāza-yı dil dahi senin beni 

te’lîf etmeye cezbinden hâsıl olmuştur. Zîrâ sen bu kitâbın te’lîfine teşne ve harîs 

olmuşsundur.” 
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Şerhin müellif nüshası İstanbul Üniversitesi Türkçe Yazmalar no. 6309-6314’ de 

bulunmaktadır. Bundan başka Süleymaniye Kütüphânesi’nde kayıtlarda Mesnevî Şerhi olarak 

görünen eser de yine Hülâsatü’ş-şürûh fî Nihâyeti’l-Vüzûh’tur.416 İki takım olarak 

Süleymaniye Kütüphânesinde mevcuttur.  

Murâd Nakşbendî’nin şerhinde hangi Mesnevî  nüshasını esas aldığı ile ilgili bir bilgi 

mevcut değildir. Şerhinde zaman zaman “ba’zı nüshada … vârid olmuştur”417 diyerek 

açıklamalarda bulunmuş olsa da bu nüshaların hangileri olduğu ile ilgili bir isim zikredilmez. 

Nichelson nüshasını esas alarak yaptığımız karşılaştırmada, çalıştığımız binbir beyitlik 

kısımda bu nüsha ile beyit eksiği olmadığı fakat zaman zaman Nichelson nüshasında olmayan 

beyitlerin Murâd Nakşbendî’nin şerhinde var olduğu ortaya çıkmıştır. Biz bu  farklı beyitleri 

transkripsiyon esnasında göstermemiş olmakla birlikte  burada  bu bilgiyi kısaca ifade 

ediyoruz. 

1- Müellif Nüshası : İstanbul  Üniversitesi  Türkçe Yazmalar no. 3609-3614 : Yazı 

Türü: Talik, Satır sayısı: Bütün cildler, 29 satır olarak talik hatla, nefîs bir üslupla Murâd 

Nakşbendî tarafından Mesnevî’ye uygun olarak altı cild hâlinde her cild Mesnevî’nin her cildi 

için ayrı ayrı yazılmıştır. I. Cild 231, 2. Cild 203, 3. Cild 204, 4. Cild 251, 5. Cild 310 ve 6. 

Cild 188 varaktır. Mesnevî beyitlerinin üzerine kırmızı çizgi çekilmiş, ardından şerh 

yazılmıştır. Cümlede vurguların tamamlandığı yerlere, kırmızı mürekkeple apostrof şeklinde 

bir işaret bırakılmıştır.  

2- Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar, no. 165, (1.cild) 

Müellif nüshası ile karşılaştırıldığında bazı kısaltmalar ve cümle düşüklükleri vardır. 
418 Mânâda önemli ölçüde kayıplara sebep olmaktadır. (Varak Sayısı: 273, Satır Sayısı: 29, 

Yazı Türü: Rik’a)  

3- Süleymaniye  Ktp. Yazma Bağışlar, [168/1-4) –(2 ve 5. cildler) 

Bu koleksiyonda Mesnevî’nin 2-5 cildleri mevcuttur. Kayıtlarda en kolay ulaşılan 

kayıt bu olduğu için, Mesnevî’nin tamamlanmamış olduğu kanısına ulaşmaya sebep 

olabilmiştir. Kayıtlandırmada 2. cildden 2 ile başlaması gereken numaralama 1 ile başlamıştır. 

Hülâsatü’ş-şürûh fi Şerhi’l-Mesnevî  Cild. II ismiyle, no. [168_1] (i.t.1257/1841, varak 

sayısı,190, satır sayısı 19,yazı türü,talik), Hülâsatü’ş-şürûh fî Şerhi’l-Mesnevî  Cild III 

ismiyle, no.[168_2] (i.t.1258/1842,varak sayısı: 225, satır  sayısı: 29, yazı türü: 

rik’a),Hülâsatü’ş-şürûh fî Şerhi’l-Mesnevî   Cild IV ismiyle, no.[168_3], (i.t.1261/1845, varak 
                                                   
416 Eserin ismi Fatin Tezkiresi’ne Hulâsatü’ş-Şüyûh şeklinde kaydedilmiştir. Bkz. Davud Fatin Efendi, Tezkire-i 
Hatîmetü’l-Eşâr, İstanbul, 1870,  s. 374. 
417 M. Nakşibendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, , vr. 12b, 54b, 33b, 12a 
418 Krş. M. Nakşibendî, Hülâsatü’ş-şürûh I , vr. 3b; A.e., Sül. Ktp, Yazma Bağışlar, no. 165, vr. 2a. 
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sayısı: 265, satır  sayısı: 29, yazı türü: nesih,müstensih: Ahmet Ferid),Hülâsatü’ş-şürûh fi 

Şerhi’l-Mesnevî  Cild V ismiyle, no. [168_4] (i.t. 1264/1848,varak sayısı: 326, satır  sayısı: 

23, yazı türü: talik) 

4- Sül. Ktp. [M.Arif-M.Murâd] [113/1-3-4-6]-[112/1],[240]:  

Mesnevî Şerhi  Cild I ismiyle, no.[113/1] ve (.i.t. 1256/1840 varak sayısı. 120, satır 

sayısı.  35, yazı türü. Talik); Mesnevî Şerhi  Cild I ismiyle, no.[112/1] (i.t. 1256/1840 varak 

sayısı. 224, satır sayısı. 29, yazı türü. nesih, müstensih. Tevfik b. Ali), Mesnevî Şerhi  Cild III 

ismiyle, no.[113/3] (i:t. 1258/1842, varak sayısı. 158, satır sayısı. 16, yazı türü. talik), Mesnevi 

Şerhi Cild V ismiyle, no.[113/4](i.t. 1258/1842 varak sayısı. 206 satır sayısı. 27, yazı türü. 

talik),Hülâsatü’ş-şürûh Cild VI ismiyle, no.[113-6](i.t. 1264/1848, varak sayısı. 271, satır  

sayısı. 23, yazı türü.talik),Mesnevî Şerhi Cild IV ismiyle, no.[113],(i.t.1258/1842,varak sayısı. 

150, satır sayısı. 35, yazı türü.talik), Mesnevî Şerhi  Cild V  ismiyle, no. [240], (i.t., varak 

sayısı. 95, satır sayısı. 29, yazı türü. nesih) 
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B. HÜLÂSATÜ’Ş-ŞÜRÛH İLK 1001 BEYTİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ 

ALFÂBESİYLE  METNİ   

[1b] Hamd-i bî-had ve senâ-yı lâ-yüad o Hâlık-ı bî-hemtâya olsun ki meyân-ı 

mümkinâttan “419” َولقد َكّرمنَا َبِني َاَدم [Şüphesiz biz âdemoğlunu üstün kıldık.] nazm-ı celîli ile 

nev’-i insân-ı mükerrem ve ol nev-i insândan dahi  “ مثانى تقشعرُّ منھ جلود اّلذین یخشون رّبھم ُثّم تلین

  Allah sözün en güzelini birbirleriyle uyumlu bıkmadan tekrar]420 ” جلودھم وقلوبھم الى ذكراهللا

tekrar okunan bir kitab olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitâbın etkisinden derileri 

ürperir. Derken  hem derileri hem de kalpleri, Allah'ın zikri karşısında yumuşar.]  âyet-i 

kerîmesiyle ehl-i hâl ve erbâb-ı zikr olanları mümtâz eyledi. Ve salavât-ı zâkiyyât ve envâ-ı 

tahiyyât ol sadr-i suffe-i safâ ve bedr-i kubbe-i vefâ sultân-ı enbiyâ ve Resûl-i Kibriyâ sırr-ı 

halka-i ümem a’nî bi-Muhammed-i Mustafâ  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) hazretlerine 

olsun ki “421”من ذكر اهللا فقد اطاع و ان لم یضل ولم یصم [Her kim zikrederse, dalâlete düşmediği ve 

helâk olmadığı müddetçe  itâat üzeredir] hadîs-i şerîfiyle ehl-i zikr ve ehl-i sülûkun kadrini 

i’lâ eyledi. Ve envâ-ı tekrîmât ve ta’zîmât ol âl ü ashâba olsun  ki “ َاْصحاِبي َكالّنجوِم ِباّیُھم اْقتَدیُتْم

 hadîs-i kadr-i [.Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız, hidâyete ulaşırsınız] 422 ”اْھتَدیُتم

vâlâları terfî’ olunub her biri dîn-i mübîn yolunda bezl-i mâl ve cân ve irşâd-ı râh-ı sedâd ve 

tarîk-i Hakk’a delâlet eyledi. Ba’de ez-hamd-i Hüdâ ve dürûd-i Resûl-i Kibriyâ ma’lûm ola ki 

bu abd-i kemter-i pür-kusûr ve bed-ter Çarşamba Pazarı’nda Murâd Molla Tekyesi şeyhi es-

Seyyid el-Hâc Hâfız Muhammed Murâd en-Nakşbendî ibnü eş-Şeyh el-Hâc Abdülhalîm en-

Nakşbendî (afâ anhümâ afve’l-a’lâ) dır ki haddimiz ve liyâkatimiz olmayarak hankāhımızda 

dâimâ neşr-i ulûm ile meşgūl olur idik. Binâberîn el-hamdülillâhi Teâlâ , üç def’a Mesnevî-i 

Şerîf hatmi mukadder oldu. Ve ahyânen hâtır-ı fâtire hutûr eder idi ki muhtasarca bir şerh 

yazayım. Ba’zı telâmîzimiz dahi bu esnâda tâlib olmakla efkâr-ı dîrîneyi kuvveden fiile 

çıkarmak murâd olunup hicret-i nebevîyyenin 1255. senesi Receb-i Şerîf’inin 17. Çarşamba 

günü iş bu şerh-i şerîf yazılmaya ibtidâ olundu, bi-avni’llahi Teâlâ , Ve ismine Hülâsatü’ş-

şürûh tesmiye olundu. Hemân Cenâb-ı Hak (celle ve alâ) itmâmını me’a’t-teshîl nasîb ve 

mukadder eyleye. Âmîn. Bi-hürmet-i Tâhâ ve Yâsîn. Ve bi-hürmeti men erseltehû rahmeten 

li’l-âlemîn.  

                                                   
419 İsra 17/70. 
420 Zümer 39/23. 
421 Kaynağı bulunamadı. 
422 Bkz. Aclûnî, İmam İsmâil b. Muhammed b. Abdülhâdî,  Keşfü’l Hafâ, Thk. Muhammed  Abdülazîz Halidî, 
Dârü’l-Kütübi’l-Ilmiyye,  Beyrut, 1997, c.I, s. 118, no: 381, Ayrıca Bkz. İbn-i Abdi’lber Ebû Ömer Yûsuf, 
Câmî’u’l-Beyâni’l-İlm, Beyrut, ths, s. 90. 
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Kāle Mevlânâ Celâleddîn Muhammed er-Rûmî el-Belhî  (kuddise sırruhû’s-sâmî) fî 

evveli Kitâbihi’ş-Şerîf : 

 

[2a]  ىالمثنو كتاب ھذا الرحیم الّرْحمناهللا  بسم  

 

‘Hâzâ” ism-i işârettir. Müşârün ileyhi eğer dîbâce-i kitâb üzerine mukaddem ise 

zihinde olan elfâz yâhud maânî yâhud nukūş olur. Eğer dîbâce evvel değil ise “kitâb” 

dîbâceden mukaddem ise müşârun ileyhi elfâz-ı mahsüse yâhud zımnında olan maânî yâhud 

nükūş-i mektûbe olur. Ma’nâsı, “Şu zihinde olan elfâz yâhud maânî-i  nükūş yâhud şu elfâz-ı 

mahsüse ve zımnında olan maânî ve nükūş-ı mahsüse, Mesnevî ismiyle müsemmâ kitâbdır” 

demektir. Mesnevî ıstılâh-ı şuarâda şol nazma denir ki mısrâının kāfiyeleri müttehid ola. Bu 

kitâb dahi ilâ-âhirihî bu vechile olmakla Mesnevî tesmiye buyurdular. Lügat ma’nâsı kat kat 

olmuş demektir.  

 

صوِل الدِّینأ صوِل أ صوُل أ و ھو   

 
O Mesnevî dînin usûlünün usûlünün usûlüdür. Üçüncü usûlden murâd ulûm-i şer’iyye 

ki ilm-i Tefsîr-i Kur’an ve ilm-i Hadîs-i Resûl aleyhi’s-selâm ve ilm-i Fıkıhtır. Zîrâ ikmâl-i 

dîn bu üçü ile olur. Ve dînin mebnî aleyhleridir. Cehele-i nâsın dîni yok gibidir. İkinci 

usûlden murâd,  ilm-i i’tikād ve ilm-i ahlâktır. Zîrâ bu ulûm-i selâse i’tikād ve ahlâk ile kâmil 

olur. İ’tikād olmasa makbûl değildir. Ba’zı keferenin ulûm-i şer’iyye okuması gibi olur. Bu 

cihetle bu iki ilim ulûm-i şer’iyyeye usûl olur. Usûl-i evvelden murâd ilm-i tasfiye-i kalbdir. 

Bu dahi iki ilmin makbûliyeti buna tevakkuf eylediğinden iki ilme usûl ve mebnî olur. Kitâb-ı 

Mesnevî, ilm-i tasfiye-i kalbi câmî’ olmakla bu kitâb-ı şerîf dînin usûlünün usûlünün usûlü 

buyurdular.  

 

سرار الوصوِل َوالیقینأ ِفي كشِف   

 
Hak Teâlâ  hazretlerine vâsıl olmanın ve yakîn mertebesinin sırlarını sâlike keşf ve 

beyân etmekte Kitâb-ı Mesnevî kâindir. Harf-i cerr-i mukadder “kâin” kelimesine tealluk edip 

zarf-ı müstekarr i’râbdan mahallen merfû’ mübtedâ-yı mahzûfun haberidir. Takdîri “   و ھَو كائن

  .demektir”في كشِف اسرار الوصول و الیقین
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طھرهللا األأزھر و برھان هللا األأكبر و شرع  ألو ھَو فقھ اهللا ا  

 
Kitâb-ı Mesnevî Hak Teâlâ “nın ziyâde büyük ilmidir. “Fıkh’, ilim demektir. İlm-i 

tasavvuf ilmullâh olmakla, lafza-ı celâleye muzâf kıldılar. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de        

“ نا علماعّلمناه ِمن لُد  buyurulmuştur. Ve dahi Cenâb-ı [Ona katımızdan bir ilim verdik] 423 ”و 

Hakk’ın ziyâde ahsen tarîkidir. “Şer’, ‘yol” ve “ezher’, “ahsen” ma’nâsınadır. Ve dahi Hak 

Teâlâ “nın vücûduna ziyâde zâhir bir delîldir. Zîrâ Mevlâ-yı Müteâl’i bilmeğe ilm-i 

tasavvuftan ziyâde delîl olmaz.  

 

 مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح

 
Kitâb-ı Mesnevî’nin nûrunun nazîri, şol kandil vaz’olunan mahalle benzer ki onda 

yanmış  kandil vardır. “Mişkāt” divâr içinde kandil vaz’ ettikleri deliğe derler. “Misbâh’, 

fitîlesi müşte’ıl olan zücâceden masnû’ kandilin ismidir.  

 

صباحنور ِمن األأیشرُق ِاشراقَا   

 
Misbâha,  “yeşriku’cümlesi sıfat olarak ma’nâsı öyle misbâh ki sabâhtan enver  olarak 

ziyâ vermekle ziyâ verir [2b] demektir. “Yeşriku” if’âl bâbından “ziyâ verir” demektir. 

“İsbâh” hemzenin kesriyle “sabâh”ın ismidir. “Enver” “işrâkân” kelimesine sıfât olmakla 

mansûb okunûr. “Enver” ism-i tafdîldir.  

 

عصانوھَو ِجناُن الجنان ذو العیون و األ  
 Kitâb-ı Mesnevî ehl-i dilin kalplerinin pınarlar sâhibi ve eşcâr-ı müsmire sâhibi 

bahçeleridir. Evvelki “cinân”, cimin kesriyle “bahçe” ma’nâsına olan “cennet” kelimesinin 

cem’idir. İkinci “cenân” cimin fethıyle “kalb” demektir. “Uyûn’, “ayn’ın cem’idir. Yerden 

kaynayan suya derler. “Yenbû’” lafzına mürâdiftir. “Ağsân’, “ğusn”in cem’idir. “Dallar” 

demektir. Mecâzen “eşcâr-ı müsmire” murâd olunur. Fi’l-vakı’ ehl-i dilin kalbine bundan a’lâ 

ravza-i ferah-fezâ olmaz.  

 

بناء ھذا السبیل سلسبیالأ تَسّمي عندَ  ٌنمنھا عی  

                                                   
423 Kehf, 18/65. 
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O, uyûndan bir ayn-ı ba’zıdır ki Hak Teâlâ’nın yoluna sâlik olup sa’y edenlerin 

indinde o aynın ismi “selsebil” tesmiye olunur. “Selsebil”, cennet-i a’lâda uyûn-ı erbaadan 

birinin ismidir ve “ebnâ-yı sebîl”den murâd, aşağısı karînesiyle sâlik-i mübtedîlerdir.  

 

ن مقیالحسأصحاب المقاماِت والكراماِت خیر مقاما و أو عند   

 
Râh-ı Hüdâ’da merâtib ve kemâlat sâhiblerinin indinde, makām ve mekân yönünden 

hayırlıdır. Ve istirâhât edecek yerlerin ziyâde güzelidir. Murâd, yine yukārıdakinin aynıdır. 

Ashâb-ı makāmattan murâd, ekmel-i evliyâ-yı kirâmdır. Velhâsıl şu Kitâb-ı Mesnevî, sâlik-i 

mübtedînin ve sâlik-i müntehînin işine yarar, demekten ibârettir. 

 

كلون و یشربونأ برار فیھ یاأل  

 
İyiler bu ravza-i mesnevîde yerler ve içerler. Ya’nî müteneffî’ olurlar.  

 

حرار منھ یفرحون و یطربونواأل  

 
Bu kitâbın mütâlaasında nefs elinden âzâd olup hürriyet mertebesini bulanlar ferah ve 

safâ ederler. Rütbe-i ahrâr rütbe-i ebrârdan büyüktür. Zîrâ ebrâr bütün bütün nefs elinden âzâd 

olmamıştır.  

 

ي ال َفرعون والكافرینلع و ھو كنیُل مصر شراب للصابرین و حسرة  

 
 Kitâb-ı Mesnevi şehr-i Mısır’da cârî olan Nil ırmağı gibidir. Ehl-i imâna içecek 

şeydir. Fir’avn’ın âline ve kâfirlere hasrettir. Cenâb-ı Kibriya Nil ırmağını küffâra kān eyledi. 

Nûşe kādir olmazlar idi. Mûsâ (aleyhisselamın) ümmetine su idi. Binâenaleyh nûş ederler idi. 

Ve susuzluk belâsından âzâde idiler. Bu kitâb-ı celîl dahi evliyâ-yı kirâmı mukırr ve mu’terif 

olanlara nef’ verir. Münkir ve muânid olanlara Nil ırmağı gibi fâidesi olmaz. Kemâ kālellahu 

Teâlâ   
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 424 یضّل بھ كثیرا و یھدي بھ كثیرا

 
[Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir]. Nitekim 

Hak Teâlâ  buyurur. Kur’ân-ı Kerîm ile Hak Teâlâ  nice kimseleri idlâl eder. Ve nice 

kimseleri  tarîk-i hidâyette kılar.  

 

خالقو تطییب األ رزاق حزان و كشاف القران وسعة األو ِجالء األ و اّنھ شفاء الّصدور  

 
Kitâb-ı Mesnevî, kalplerin emrâzına şifâdır. Ve hüzünlere cilâdır. Ve Kur’ân-ı Azîm’in 

ma’nâsını ziyâde açıcıdır. Kişinin rızk-ı ma’nevî ve rızk-ı sûrîsine sebebtir. Ve ahlâk-ı 

haseneye bâisdir. 

 

   425 بایدي سفرة كرام بررة

 
[3a] Kitâb-ı Mesnevî iyi ve mükerrem kâtipler elindedir. Murâd; melâike-i kirâmdır ki 

Mesnevî kitâbını hıfz ederler. “Sefere”, “kâtipler” ve bir de “iyiler” ve “kirâm-i mükerrem” 

ma’nâsınadır.  

 

ال یمّسھ اال المطھرون 426یمنعون بان  

 
O kâtipler, men’ederler. Tahkîk şöyle diyerek ki, bu kitâba yapışmasın, illâ ki ziyâde 

tâhir olanlar yapışsın. Ya’nî nâmahremden bu kitâbı melâike-i kirâm muhafaza ederler 

demektir.  

 

رّب العاَلمین تنزیل من  

 
Hak Teâlâ  hazretleri tarafından ma’nâ-yı şerîfi kalbime münezzeldir.  “Tenzîl’, 

masdar bi-ma’nâ mefûldür. Nitekim buyurmuşlardır: “ نھ خواب وحي حق   نجمست این نھ رملست و نھ 

"بالصواب واهللا اعلم  [O ne faldır, ne yıldızdır , ne uykudur. Vahy-i ilâhîdir , Allah en doğrusunu 

bilir.] 
                                                   
424 Bakara, 2/26. 
425 Abese, 80/16. 
426 Vakıa, 56/79.  
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بین یدیھ وال من خلفھ منال یأتیھ الباطل  427 

 
 [Onun önünden de ardından da bâtıl gelemez.] Kitâb-ı Mesnevî’ye bir kimse bir 

tarafından bâtıl ve hezeyan karıştırmağa kādir olmaz. Bu iki fıkrayı Kur’ân-ı Kerîm’den bi-

tarîki’l-iktibas ahz buyurdular. Bunlar Kur’ân-ı Azîm’in vasıflarıdır. Ma’nâ-yı Mesnevî-i Şerîf  

ilhâm tarîkiyle olmakla evsâf-ı Kur’âniyyeyi bu kitâba tavsîf ettiler.  

 

رحم الراحمینأهللا خیر حافظا و ھو أهللا یرصده و یرقبھ فأو   

 
Cenâb-ı Kibriyâ benim kitâbımı nâ-ehilden ve muharrifler şerrinden hıfz eder. Hak 

Teâlâ , Hâfız olduğu halde hayırlıdır. Ve dahi râhimlerin ziyâde rahmet edicisidir. “Yersudü” 

ve “yerkıbü”; ikisi dahi hıfz eder ma’nâsınadır.  

 

هللا تعاليأخر لقبھ أ و لھ القاب   

 
Kitâb-ı Mesnevî için başka evsâf-ı celîle vardır ki o evsâfla bu kitâbı Hak Teâlâ  tavsîf 

etmiştir.  

 

 و اقتصرنا على ھذا القلیل و القلیل یدّل على الكثیر و الجرعة تدّل على الغدیر والحفنة تدّل على

 البیدر الكبیر

 
Velâkin biz tavsîf-i Bârî’den üç vasfa kasrettik. Ve bununla iktifâ ettik. Zîrâ az çoğa 

delâlet eder. Ve bir içim su hangi gölden elendi ise o göle delâlet eder. Ve bir avuç buğdây 

hangi harmandan alınmış ise ona delâlet eder. Husûsâ ki cümlesini söylesem tatvîl-i makāle 

sebep olur.  

 

 یقول العبد الضعیف المحتاج الى رحمة اهللا تعالى محّمد بن محّمد بن الحسین البلخى تقّبل اهللا

 منھ

 

                                                   
427 Fussilet, 41/42.  
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 Sebeb-i te’lîfe şürû’ edip buyururlar ki; “Hak Teâlâ’nın rahmetine muhtâc olan abd-i 

zaîf ki ismi Muhammed ve mevlidi şehr-i Belh olan ve pederi dahi Muhammed ve ceddinin 

ismi Hüseyin’dir” buyururlar. Cenâb-ı Hak bu kitâbı ondan kabûl etsin. “İctehedtü” 

kelimesine ilâ âhirihi mekūl kavldir. 

 

ىإجتھدت فى تطویل المنظوم المثنو  

 
Şu manzûm olan Mesnevî ismiyle müsemmâ kitâbı nazm ve tatvîl etmekte meşakkat 

çektim.  

 المشتمل على الغراءب و النوادر

 
 Öyle Mesnevî ki garîb ve nâdir olan mesâil ve hikâyâtı müştemildir.  

 

 وغررالمقاالت و دررالدالالت

 
 Ve dahi sözlerin a’lâsını ve Cenâb-ı Hakk’a dâl olan inci gibi kelâmları müştemildir.  

 

 و طریقة الزّھاد َو حدیقُة العباد

 
 Ve dahi zâhidlerin yollarını ve âbidlerin bahçelerini müştemil ya’nî zâhidlerin ve 

âbidlerin maslâhatına yarar şeyleri bu kitâb müştemil demektir.  

 

 قصیرة المباني كثیرة المعاني

 
 [3b] Öyle Mesnevî ki hurûfu az ma’nâsı çok.  

 

 ال ستدعاء سّیدى و سندى و مكان الروح من جسدي

 
Lâm-ı câra “İctehedtü” ye müteâllik olarak sebeb-i ictihâdım, seyyidim ve senedim ve 

mûtemedim ve cesedimde rûhum makāmında sevgili olan zâtın talebinden için “min”, “fî”  

ma’nâsına olsa da olur. 
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و الیقین و ھو الشیخ قدوة العارفین و امام الھدى  

 
 İstid’â eyleyen zât âriflerin muktedâsı ve ehl-i Hüdâ ve yakînin imâmıdır.  

مین القلوب والنھىأمغیث اّلورى   
Halk-ı âleme yardım edicidir. Ve ehl-i kulûb ve ehl-i ukūlün kalplerinde ve akıllarında 

olan esrâr-ı ilâhîyyenin mahremidir. Yâhud kulûb ve  ukūl-i nâsda olan efkârı keşf eder. Nühâ 

zamm-ı nûn ile “nühye’nin cem’ıdir, “akl” ma’nâsınadır.  

 

 ودیعة اهللا بین خلیقتھ و صّفتھ في بریتھ

 
 Cenâb-ı Hakk’ın mahlûku beyninde emânetidir. Ve dahi Hak Teâlâ’nın halkı içinde 

sâfiyesidir. Emânete hıyanet olunsa sâhibi gazab eder. Bu zâta da her kim hiyanet ederse 

mazhâr-ı ğazab-ı Bârî olur. “Vedia” , “emânet” ve “halîka”  bima’nâ “mahlûk” ve “safvet’, 

“sâfî” ve “beriyye’,’halk” ma’nâsınadır.  

 

و خبایاه عند صفیھ یِّھو وصایاه لنب  

 
Cenâb-ı Hakk’ın peygamberine vasiyet eylediği sevgili kullarındandır. Kefere-i 

Kureyş ba’zı sahâbe-i güzîn ile oturmağa âr edip Fahr-i Âlem  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem) den istid’â ve niyâz etmişlerdir ki kendileri mecliste iken onlar gelmeyeler. O zâtlar 

Bilal-i Habeşî ve Selmân-ı Fârisî ve Suheyb ve  İbn Ümmi Mektûm (radıyallahu anhüm ve 

irzâhüm ve nefeanallahü bizikrihim) imişler.  Rabbü’l-âlemîn (celle şânühü ve amme 

nevâlühü) bu âyet-i kerîmeyi irsâl buyurmak ile muhâfaza-i hâtırlarını vasiyet buyurmuş. “ َوَلا

"َعِشيِّ ُیِریُدوَن َوْجَھُھ َتْطُرِد الَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّھْم ِباْلَغَداِة َواْل 428[Sabâh akşam, vechini isteyerek Rablerine 

yalvarıp yakaranları kovma] ilâ âhirih. Ve yine âyet-i ahîrede  “429”َوَلا َتْعُد َعْیَناَك َعْنُھْم [Gözlerini 

onlardan çevirme] buyurmuştur. Ve dahi Hak Teâlâ’nın sevgili ve sâfî kulları indinde, gizli 

sevgili kullardandır. “Habâyâ” “habîyye”nin cem’ıdir.  

 

مین كنوز الفرشأ مفتاح خزائن العرش و  

 

                                                   
428 Enam, 6/52. 
429 Kehf, 18/28. 
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 O zât-ı şerîf arşın hazinelerinin miftâhıdır. Ve yerin hazinelerinin emînidir. Ya’nî 

âlem-i ulvî ve âlem-i süflîde olan esrâr-ı ilâhiyyeye mahremdir. 

 

خي تركأبو الفضائل حسام الدین حسن بن محّمد بن الحسین المعروف بابن أ  

 
 Ebu’l-Fezâil zikr-i sâbık şeyhten atf u beyân olarak ol şeyh kimdir? Ebu’l-Fezâil 

künyesiyle mükennâ Hüsâmeddîn lakābıyla mülakkab Hasan ismiyle müsemmâdır. Ve pederi 

ismi dahi Muhammed’dir. Ve ceddi ismi dahi Hüseyin’dir. İbn Ahî Türk demekle meşhûr ve 

ma’rûftur. 

 

بو یزید الوقت و جنید الزمان صّدیق بن صّدیق بن صّدیق رضى اهللا عنھ و عنھمأ  

 
Mübtedâ-yı mahzûfun haberi olarak vaktin Bâyezid’i ve zamânın Cüneydi’dir. Yine 

mübtedâ-yı mahzûfa haber olmak üzere mübâlağa ile sâdıktır. Ve pederi dahi böyledir. Ve 

ceddi dahi böyledir. Cenâb-ı Kibriyâ Şeyh Hüsâmeddîn’den ve pederinden ve ceddinden  râzı 

olsun. 

 

صلأ رموى الاأل  
 

Mevledi Ermev dedikleri şehr ki ekrâd-ı bülâdîndir 

 

صبحت عربیَّاأمسیت كردیَا و أالمكّرم بما قال المنتسب الى الشیخ   

 
[4a] Ve dahi müntesibdir, “Kürdî olarak akşama dâhil oldum. Ve Arabî olarak sabâha 

dâhil oldum” demekle tekrîm olunan şeyh-i âli-kadre. Bu şeyhden murâd, Şeyh Ebu’l-Vefâ-yı 

Bağdâdî hazretleridir ki ümmî imişler. Bâ’zı nâs suhriyye tarîkiyla “Bize bir va’z eyle” 

demişler. Onlar dahi “fülân câmiye yârın cem olun va’z ederiz.” buyurmuşlar. Ferdâsı cemm-i 

gafîr cem olup ba’de’s-salât kürsîye çıkıp evvel kelâmı “َّ امسیت كردیَا و اصبحت عربیا” [Kürd 

olarak akşamladım, Arab olarak sabâhladım] olmuş. Ba’dehû âyât-ı Kur’âniyye’den bir hayli 

âyetler tefsîr edip va’z buyurdular. Meğer o gece âlem-i murâkabede Fahr-i Âlem  (Sallâllahu 

Teâlâ Aleyhi ve Sellem) hazretlerini müşâhede edip “Ya Resûlallah! Nas benden vâaz isterler. 

Biz de yârın falan câmiye gelin dedik” diyerek ifâde-i hâl edince hemân Sultân-ı Kevneyn 
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mübarek büzâk-ı şerîflerini şeyhin femine ilkā ve şeyh dahi ol âb-ı hayâtı nûş edip derhâl 

ulûm-ı zâhire kendisine keşf oldu. Ve ferdâsı va’z edip nice dekāik ve hakāyık beyân eyledi ki 

hâzır olan ulemâ-yı fihâm mütehayyir oldular.  

 

خالفھأرواح أ قدس اهللا روحھ و  

 
 Cenâb-ı Kibriyâ şeyhin rûhunu ve evlâdının rûhlarını pâk eylesin. Bu zât-ı şerîf 

Hüsâmeddîn hazretlerinin cedd-i a’lâsı imişler.  

 

 فِنعم السلف و نعم الخلف

 
 Ne güzel ceddir  Şeyh Ebu’l-Vefâ  ve ne güzel veleddir Hüsâmeddîn. Beyit:  

 

ضواءھاأرخت النجوم لدیھ ألھ نسب القت الشمس علیھ رداءھاو حسب   

 
 Hüsâmeddin için bir neseb vardır ki onun nûr-i ziyâsına güneş hased edip setr edeyim 

diye ridâsı üzerine ilkā eyledi. Ve yine onun bir aslı vardır ki  bilenler o haseb-i güzîni görüp 

ol nûrunun indine görelim nice nûrdur diye ziyâlarını salıverdiler Mısrâ’ının hâsılı ecdâdının  

envârı şems ü kevâkibin nûruna gâliptir demektir.  

 

و الوالةلم یزل فنائھم قبلة االقبال یتوّجھ الیھا بن  

 
 Onların dârlarının havlusu ehl-i ikbâle kıble olmakta dâim olsun. O kıble-i ikbâle 

vâlîlerin oğulları teveccüh etsin ve kâmil olsun. “Yeteveccehü” lafzı ihbâr ma’nâsı inşâ olarak 

şerh olundu. “Finâ”, “fâ”nın kesriyle hânelerin havlusuna derler. “Lem-yezel” ef’âl-i 

nâkısadan olmakla fenâ ismi ve kıble lafzı mansûb-ı haberîdir.  

 

 و كعبة االمال یطوف بھاوفود المجد و العفاة

 
 Ve dahi Kâbe-i neyl-i âmâl olmaktan zâil olmasın ve onu tavâf etsin, ululukla 

muttasıf olan mülûk elçileri ve ihsân talipleri. Ya’nî “Kapıları mülûk ve selâtînin ve sâir 

sâliklerin melce’ ve me’vâsı olsun” diye du’â buyururlar. 
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 والزال كذالك ما طلع نجم و ذر شارق
 

 Fıkra-i ûlâ ecdâniye duâ ve bu fıkra dahi hâssaten Çelebi Hüsâmeddin hazretlerine  

du’â olmak üzere buyururlar ki ecdâdının  hâneleri gibi bu Hüsâmeddin’in hânesi dahi yıldız 

ve güneş doğdukça evsâf-ı mezkûrede sâbit ve dâim olsun. “Zerra” fi’l-i mâzî olarak “talaa” 

[4b] ma’nâsınadır. Ve “şârik” güneşe derler. “Mâ talaa” da olan masdariyyedir.  

 

ر الرّبانیین الروحانیین  الّسماویین العرشیین النوریینلیكون معتصما ال ولى البصائ  

 
Lâm-ı cârre “lâ-zâle’ye müteharrik olarak niçün Hüsâmeddin’in hânesi bu evsâfla 

mevsûf olsun? Cenâb-ı Hakk’a mensûb ve rûha ve âlem-i ulvîye ve arşa ve nûra mensûb olan 

basîret ashâbına yapışmak mahal olsun için.  

 

 النظارالغیب الحضار سكوت

 
Öyle ülû’l-besâir ki sâkitlerdir ve âlem-i gaybîye nâzırlardır. Ve a’yün-i nâsdan 

gāiblerdir. Ve her yerde hâzırlardır. “Sükût’, “sâkit’in cem’ıdir. “Kuûd’, “kāid’in cem’i 

olduğu gibi. Ve “guyyeb” dahi “nussâr”  vezninde “gāib’in cem’idir.  

 

طمارالملوك تحت األ  

 
 Yine ulû’l-besâire sıfât olarak buyururlar ki; “Köhne libâslar altında pâdişâhlardır.” 

“Etmâr’, “tımr’ın cem’idir. Bi-kesri’t-tâ, köhne libâsa derler. “Delk’430 gibi.  

 

نوار الدالئلأ صحاب الفضائلأ شراف القبائلأ  

 
Yine sıfât olarak öyle ashâb-ı besâir ki kābâil-i nâsın eşrefleri ve fazîletler sâhipleri ve 

Cenâb-ı Hakk’ın delâilinin envârıdırlar. 

 

مین یا رب العالمینأ   
                                                   
430 “Farsça: “Dilenci hırkası’ 
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Âmîn. Yâ Rabbe’l-Âlemin. “Âmîn’, esmâ-i ef’âlden olarak “Duâmızı kabûl eyle, ey 

âlemlerin Rabbi!” demektir.  

 

دعاء الصناف البرّیة شامل و ھذا دعاء ال یرد النھ  
 Şu du’â bir du’âdır ki merdûd olmaz. Zîrâ halkın envâına duâdır. Ve cümleye 

şâmildir. “Du’âda şümûl kabûl alâmetidir” diye beyân etmişlerdir. 

 

رتھ وحسبنا هللا و نعم الوكیلو عت والحمد هللا وحده وصلى اهللا على سیدنا محّمد و الھ   

 
 Vallahü a’lem.  Her bir hâmidin hamdi Allahu Teâlâ  içindir. Öyle Hüdâ ki şerîk ve 

nazîrden münferiddir. Ve dahi Cenâb-ı Hak bizim ulumuza ki Muhammed aleyhi’s-selâm dır  

rahmet etsin. Ve dâhi onun etbâ’ına ve ehl-i beytine rahmet etsin. Ve dahi Hak Teâlâ  bize 

kâfidir. Ve ne güzel kullarının umûruna vekîldir. Ve dahi Allahu Teâlâ  cümle ıbâdının 

umûrına a’lemdir. Temme şerhu dîbâcetü’l-kitâb, bi-avni’llahi’l-Meliki’l Vehhâb 
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 [5b] Bismillâhirrahmânirrahîm 

كند ھا شكایت مى از جدایى                                  كند  یت مىبشنو از نى چون حكا -1   

“Bişnev” emr-i hâzırdır. “Dinle” ma’nâsınadır. “Bişnev” ile ibtidâ buyurmakta hikmet 

tarîk-i seyr-i sülûkta, mürşid-i kâmili istimâ’ ve âna teslîm umûr-ı lâzimeden olduğunu 

beyândır. Tâlib-i ilm üstâdını dinleyerek üstâd olduğu gibi mürîd dahi mürşidini dinleyerek 

şeyh-i kâmil olur. Nitekim ba’zı ârifler; “Bir edîb-i kâmili gördükte  tıfl-ı mekteb ol” mısrâ’ını 

buyurmuşlar. Ney, lügatte kamışa derler. Sonra galebe-i isti’mâl ile beyne’n-nâs müteâref 

olan  nâyde isti’mâl olunmuştur. Bu makāmda nâydan murâd, istiâre-i musarraha tarîkiyle 

insân-ı kâmil demektir. İnsân-ı kâmil müşebbehdir, ve nây müşebbehün bihtir. Müşebbehün 

bihe mevzû’ olan ney lafzını zikredip insân-ı kâmil ki müşebbehtir onu murâd eylediler. 

Aynıyla  “رایت اسدا في الحمام” [Hamamda bir arslan gördüm] gibi oldu. Vech-i şebeh 

müteaddiddir. Ya’nî çok bulunur. Nağamât-ı lezîzenin sudûru ve safvet-i vech-i  derûnlarının 

hâlî olması ve yanık olmaları ve meyân bestelik gibi . Ve yine neyden zâhir olan sâdâ 

nâyzenin nefesindendir. Ve nây bir vech ile nâyzene muhâlefet etmez. “ كالمّیت بین یدي

 İnsân-ı kâmilden zâhir olan sâdâ dahi Hak Teâlâ [Yıkayıcının elindeki ölü gibi]431”الغسیل

hazretlerinindir. Kemâ verede fi’l-hadîs-i şerîf: “ هللا تعالى یقول على لسان عبدهاّن ا ”432 [Allahu Teâlâ 

kulunun lisânı üzere konuşur] Ve hem Cenâb-ı Hakk’a teslîm olmuştur. Ne emrederse onu 

işler. /  “Çûn” medd-i vâv ile okunarak “nice” ma’nâsınadır. “Cüdâyî’, yâ-ı masdariyye ile 

ayrılık, “hâ” dahi edât-ı cem’dir. Yâhud ney hakîkati üzere mahmûl olabilir. Zîrâ 

cüdâlıklardan şikâyet ve hikâyet etmesi baîd değildir. Ve bundan sonra gelecek ebyât-ı şerîfe 

dahi nâye tatbîk olunabilir. Kasîde-i Bür’e’de433 “انالکبائر فی الغفران کالَلمم یا نفس"  / ة َلذال تقنطى من 

                                                   
431 “Gassâl elinde meyyit; Yıkayıcısının elinde ölü gibi.” Bu tabir mürîdin mürşide teslimiyetini anlatmak için 
kullanılan meşhûr bir ifadedir. İbnü’l-Arabî, Fütûhat-ı Mekkiyye, 99. Kısım, trc.Ekrem Demirli, Litera Yay., 
İstanbul, 2008, c. 7, s. 267; Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri&Deyimleri Sözlüğü, Anka Yay.,İstanbul, 
2004, s. 225; Ayrıca bkz.  İlhan Ayverdi, Misâlli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 2005, c.I, s. 
1002. 
432 Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Fütuhatü’l- Mekkiyye, Thk.Osman Yahya, el-Heyetü’l- Mısriyyetü’l-Âmmetü lil-
Kitab, 1985, Dâru’s-Sadr, Beyrut, c. II,  s.  367, Bab. 182,  c. III, s.  492, Bab. 378.  
433 Şerefüddin, Ebu Abdullâh Muhammed b. Said el-Dalâsî el-Busûrî; Kasîde-i Bürde, Süleymaniye Ktp., 
[Dârü’l-Mesnevî], no. 200; Kasîde-i Bürde ismiyle meşhûr olan kasîdenin ismi bazı kaynaklarda “Kasîde-i 
Bür’e” olarak da bilinmektedir. Nitekim şârihin kullanımı da bu şekildedir. İmam Busûrî hakkında kaynaklarda 
bulunan bilgiler şöyle özetlenebilir: Ebu Abdullâh Muhammed b. Said el-Dalâsî el-Busûrî 608/1211-694/1296 
yıllarında yaşamış bir Arap şâiridir. Aynı zamanda mâhir bir hattat olan Busûrî, hadis ilminde şöhret kazanmışsa 
da asıl şöhreti edebiyat sahasındadır. Siyer-i Nebevîyi iyi tahsil etmiş olduğundan eserlerinin çoğu Hz. 
Peygamberin medhine dâirdir.  H.İbrahim Şener, Kasîde-i Bürde Kasîde-i Bür’e ve Su Kasîdesi, İrfan Kültür 
Eğitim Derneği Yay., İzmir, 1995; Asıl ismi el-Kevâkibü’d-Dürriyye fî Medh-i Hayri’l-Beriyye olan  kasidenin 
isminde ihtilaf sözkonusudur. Rivâyete göre İmam Busûrî’nin felçten şifa bulmaya vesile edinerek kalem aldığı 
ve sonrasında rüyâsında Hz.Peygamber’in vücudunu meshetmesiyle şifâ bulduğu için  Kasîde-i Bür’e (Kurtuluş 
Kasîdesi) , Hz. Peygamber’e uygun bir elbise olduğu gibi olduğu için de Kasîde-i Bürde denilmiştir. Kasîde-i 
Bür’e’nin çeşitli dillerde doksandan fazla terceme ve şerhi vardır. Mesnevî şârihlerinden Abidin Paşa’nın şerhi  
en çok okunanlarındandır. 
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 .Ey nefsim! İşlediğin büyük günâhlar yüzünden Allah’ın rahmetinden ümidi kesme]434  تعظم

Çünkü Allah’ın mağfireti yanında büyük günâhların affı küçük günâhlar gibidir] beyt-i 

şerîfinin şerhinde şârihi olan Musannifek435 merhum buyurur ki  leyle-i mirâcda Cenâb-ı 

Hazret-i Allah (celle celâlühü) habibi Muhammed Mustafâ (aleyhi efdalü’s-salavât ve 

ekmelü’t-tahiyyâ) hazretlerine bir hayli sır buyurdu ve ketmiyle emr eyledi. İmâm-ı Ali el-

Murtezâ (radıyallahü anh ve kerrema’llahü veche) Efendimiz bu hâle vâkıf oldular. Ol esrâr-ı 

bî-nihâyeden [6a] bir sır kendine söylenmeye tâlib olunca Cibrîl-i Emin’den isti’zân edip 

onlar dahi Rabbü’l-Âlemîne peyâm-ı Muhammedî’yi tebliğ ve Hâlık-ı bîçûndan ruhsat-yâb 

olup iş bu haber-i meserret-bahşı iblağ-ı huzûr-ı saâdet-i Fahr-i Âlem’i kıldıkta derhâl İmam-ı 

Hümâmı436 da’vet ve ifşâ-yı yek-râz buyurdukta “Ya Ali, zinhâr zinhâr bu râz-ı pür-dürr-i 

meknûnı kimseye fâş etmeyesiniz” diye tavsiye-fermâ oldular ise de havsala-i 

Muhammedîyeye nisbet havsala-ı Cenâb-ı dâmâd-ı murtezâ ehl-i derd ve muhabbetin çeşmine 

kubbe-i lâciverd asmân bercâ-yı tengnâ437 olduğu gibi adem-i sa’yesi sebebiyle gerçi kimseye 

fekk-i dehân buyurmadılar ise de bir bi’r-i hâliye o sırr-ı girân-bahâyı438 fâş buyurdular. Ba’de 

zamân kuyudan bir nây bitip ve onu bir râî kesip düdük yapıp çalar iken ol nağme-i ferah-fezâ 

fez’-ı439 sem’ı gûş-i Muhammedî ettikte “Yâ Alî niçün fâş-ı esrâr ettin” diye hitâb-ı mülâtafa 

ve ıtâb-ı şekerâmiz buyurunca “Ya Resûlallah, efrâd-ı nâsdan bir ferde şakk-ı şef’e 

eylemedim” diye ifade buyurup “Ya bu sır nedir, o sır değil midir?” buyurdular. Ve vaktâki 

İmam Ali gûş ettiler, o sırdır. Hemân Hazret-i  risâlet-penâha özür dileyip “Ya Resûlallah, 

adem-i tahammülümden bir bi’r-i hâlîye söyledim” buyurunca “İşte bu nây bu esrârı ilâ 

yevmi’l-kıyâme söyler” buyurdular. Nây böyle esrâr söyleyince ba’zı nesneler dahi söylese 

baîd değildir. “فاحفظ وال تكن من المعاّندین”[Sakın inâd edenlerden olma] Ve yine ma’lûm ola ki 

iftihâr-ı sulehâ-yı sâlikîn kıdve-i ehli’s-salâh ve’l-yakîn eş-Şeyh es-Seyyid el-Hâc Mustafâ en-

Nakşbendî eş-şehîr bi-Beyzâde (razzekahü’llahü’l-hüsna ve ziyâdeh) hazretleri Hazret-i 

                                                   
434 Şerefüddin, Ebu Abdullâh Muhammed b. Said el-Dalâsî el-Busûrî, Kasîde-i Bürde, (Kasîde-i Bürde Terceme 
ve Şerhi), Şerh: Abidin Paşa, haz: Ö.Faruk Harman, Gençlik Basımevi, İstanbul, 1977, s. 150 
435 Musannifek Alâaddin Ali b. Muhammed (v. 875), Şerh-i Kasîdetü’l-Bürde, Süleymaniye Ktp., [Dârü’l-
Mesnevî], no.200, vr. 99b-100a’ da bu kıssa nakledilmektedir. Müellifin zaman zaman atıf yaptığı Musannifek 
Alâaddin Ali b. Muhammed hakkında kısa bir bilgi vermemiz gerekirse; 803/1400 Bistam Şahrud’da doğdu. 
Bistâmî veya Şahrûdî lakabıyla da anılan müellif çok erken yaşta eser telif etmeye başladığı için “Küçük 
Musannif’ ma’nâsında “Musannifek’ lakabıyla şöhret bulmuştur. 845/1442 senesinde Karamanoğlu Beyliği 
başında bulunan Sultan İbrahim’e takdim edilmek üzere Şerh-i Mesnevî adlı eserini kaleme almıştır. Uzun 
müddet Konya’da müderrislik yapmış olan Musannifek Mesnevî’nin tamamına Farsça manzum bir şerh veya 
nazire yazmıştır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz: Sinan Taşdelen, Musannifek Alaaddin Ali b. Muhammed’in 
Mevlânâ’nın Mesnevî’si ile İlgili Risâlesi, Basılmamış Doktora Tezi, Danışman:Yûsuf Öz, Selçuk Üniversitesi 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı, Fars Dili ve Edebiyatı, Konya, 2007. 
436 “Himmet sâhibi, yüce kişi”. 
437 “Dar geçit, derbend”. 
438 “Paha biçilmez, değerli”. 
439 “Ulaşmak”. 
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Mevlânâ (kuddise sırruhû) hazretlerine inşâ buyurduğu kasîdelerinde “ غوث غیاث رومى مفّرج

 Rum ülkesinin imdâd edicisi, gāmları kudûm, nây ve devran] 440”الغموم بالناى والقدوم والحلقة الدورّیة

halkası ile sevince değiştiren] buyurmuşlardır. Bundan dahi nâyı senâ çıkar. Hâsılı sâir 

nağamât sâhibi sâzlar gibi değildir, hüsn-i zan olunur. Çok kimseler mevlevîhanelerde ve sâir 

mahallerde istimâ’ etmişlerdir. Ma’nâ-yı beyt-i şerîf; “Dinle ve işit insân-ı kâmilden ve velî 

ârif-i billâhdan. Nice şikâyet eyler. Vatan-ı aslîsinden ve cüdâlıklarından hikâyet eyler. Bir 

zamân âlem-i ervâhda dâimâ likā-yı Hak’la lezzetiyyât ve şeref ve saâdet bulmuş iken emr-i 

Bârî ile kayd-ı anâsıra bend olarak vatan-ı aslîsinden Hazret-i Âdem aleyhi’s-selâm gibi cüdâ 

olup rahm-i mâder gibi dâr ve zîk olan dünyâ-yı denîye inip gām-ı firâk-ı yâre mübtelâ 

olduğundan maâda nice kimselerden tekdîr işidip envâ-ı ta’be mübtelâ olunca vatan-ı aslîde 

bunlardan birisi olmayıp Cenâb-ı Hak ile anda geçen demleri yâd edip ve bu âlemde sabr u 

karâr edemeyip dâimâ bu âlemden şikâyet ve ahvâlini hikâyet edip bin cânla vatan-ı aslîsini 

arzu eder. Nitekim Hazret-i Mısrî  (kuddise sırruhû) buyurur:  “Ey garip bülbül diyârın 

kandedir/ Bir haber ver gülizârın kandedir./ Sen bu yerde [6b] kimseye yâr olmadın / Var 

senin elbette yârin kandedir / Gökte uçarken yere indirdiler / Çar anâsır bendlerine urdular 

/Nûr iken adın Niyâzî dediler / Şol ezelki i’tibârın kandedir” 441 İşte bu gazel-i şerîflerinden 

bu dâr-ı mihnetde ne derece muzdarîb ve vatan-ı aslîsine ne mertebe hasret-keş olduğu 

nümâyân olur. Ve hadîs-i şerîfde dahi 442”من بشرني بخروج الصفر بشرتھ بالجنة[Kim bana safer 

ayından çıkmayı müjdelerse onu cennetle müjdelerim] buyurulmuştur. Zîrâ şehr-i âtî  ki 

Rebîü’l-Evvel’dir. Sultân-ı Enbiyâ Muhammed Mustafâ -aleyhi ekmeli’t-tahâya- hazretlerinin 

şehr-i intikālleridir. Ne derece dâr-ı ahrete irtihâle şevk-ı Muhammedî vardır. Fetemmel. Sen 

ise bu dünyâ-yı denîyi vatan-ı aslî i’tikād ettin. Aslâ evvelki âlemini yâd etmezsin. Bil ki bu 

dünyâda müebbet kalmağa râzısın. Bu mertebeye hayvâniyet denir. Nitekim Hazret-i Mısrî443  

(kuddise sırruhû) bir gazelinde buyurmuştur. “Kanden gelir yolun senin / Ya kande varır 

menzilin / Nerden gelip gittiğini anlamayan hayvân imiş.” Pes bu hayvâniyet mertebesinde 

kalmayıp insân-ı kâmil gibi sen dahi dâim vatan-ı aslîni tâlip ve dünyâ-perest olmayasın diye 

pend ü nush buyururlar.  

اند    كز نیستان تا مرا ببریده     -2 اند  در نفیرم مرد و زن نالیده                                      

                                                   
440 Beyzâde Mustafa Efendi, “Kasîde-i Berâ-yi Hazret-i Mevlânâ”,Mecmûa, s. 77; Beyzâde Mustafa Efendi (v. 
1199/1785), M. Nakşibendî (v1264/1848) nin babasının mürşidi olarak hakkında bilgi verilmişti.   
441 Niyâzî Mısrî,  Divân, neş: Kenan Erdoğan, Akçağ Yay., Ankara, 1998, s. 53. 
442Bkz. el-Aclûnî, Keşfü’l Hafâ, haz: Şeyh Muhammed Abdülaziz el-Halidî, Beyrut, Dârü’l Kütübü’l İlmiyye, 
1997, C:II, s. 211, no. 2416; Aclûnî ; “Aliyyü’l-Kâri Mevzûat’ta aslının olmadığını söyledi’ şeklinde açıklama 
düşmüştür.  
443  Niyâzi Mısrî, Divân,  s.  98. 
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İnsan-ı kâmil ne diyerek şikâyet ve kendi hâlini hikâyet eder? “Beni neyistândan kat” 

edelden beri benim feryâd u figânımdan bana terahhum ederek merd ü zen inlemişlerdir” diye 

kendi hâlinden şikâyet ve hikâyet eder. Bunda şikâyet şu vechile hâsıl olur ki,  bu mertebe 

feryâd kemâl-i hüzn ve kederi müstelzim olur diye. Hüzün dahi vatan-ı aslîden cüdâlık 

sebebiyledir. Neyistândan murâd mertebe-yi ahadiyyettir. Mertebe-i ahadiyyet ol zât-ı mahz 

ve sırfdır ki  hakāyık-ı eşyâ ve şuûnât-ı ilâhiyye zât-ı mukaddese-i Cenâb-ı Bârî’den ve dahi 

ba’zısı ba’zısından mümtâz olmaya ve aslen lâ-ilmen ve lâ-aynen vücûda gelmeye. Bu 

mertebe  “444”كان اهللا و لم یكن معھ شئ,[Allah vardı ve onunla beraber bir şey yoktu] “ لََّھ َغِنيٌّ َعِن َفِإنَّ ال

“ ve [Allah âlemlerden müstağnîdir],445 ”اْلَعاَلِمیَن كنت كنزا مخفّیا فاحببت ان اعرف و ” 446[Ben gizli bir 

hazîne idim. Bilinmeyi istedim.] mertebesidir. Ve mertebe-i ahadiyyete ğayb-i hüviyyet ve 

ğayb-i evvel dahi derler. Yâhut neyistândan murâd mertebe-i a’yân-ı sâbitedir. A’yân-ı sâbite 

şol sûver-i ilmiyye-i ilâhiyyedir ki henüz râyihâ-i vücûdı istişmâm etmemişlerdir. Velâkin 

vücûd-i ilmî ile mevcûd olup birbirinden temyîz olunmuşlardır. Ve bu mertebeye ğayb-i sânî 

ve taayyün-i sâni dahi ta’bîr olunur. Ve bu mertebede mütekellim ve muhâtap ve gāib olmaz. 

Cümlesi birdir. Yâhud neyistândan murâd âlem-i ervâh ki “447”الست برّبكم [Ben sizin Rabbiniz 

değil miyim?] hitâbıyla muhâtab olunan âlemdir. O âlemde ervâh hıtâb-ı ilâhiyye ile 

mütelezziz ve visâl-i dâimîdedir. Bu âlemde âriflerin müşâhedesi beyne’t-tecellî ve’l-istitâr 

olmakla âlem-i elesti arzû ederler. Menkūldür ki Hazret-i Bilâl-i Habeşî (radıya’llahu anh) 

muhtezır448 oldukta zevce-i muhteremeleri “وا حزناه”[Vâh hüznümüze!] buyurmuşlar. Hazret-i 

Bilal dahi gûş edince “ باه غدَا القى االحباطر ”[Çalın oynayın!Yârın sevilene kavuşma vaktidir] 

buyurmuşlar. Çünki ervâh bir mahalde cem’ olur ve likā-yı Hak’la müşerref olur. Ve [7a] 

birbiriyle ülfet ve ünsiyet eder. Ve bu âlem-i fâninin mihnetinden  halâs bulur. Bu cihetle 

mevt “449 ”الذ و احلى[En lezîz ve en tatlı] olur. Onun için ârifîn, bu dünyâdan  gitmeyi isterler.  

  تا بگویم شرح درد   اشتیاق                                سینھ خواھم شرحھ شرحھ از فراق    -3
Vatan-ı aslîsinden cüdâ olan ârif-i billâh bu âlem-i fâniye ba’de’n-nüzûl der  ki; “Kalp 

isterim ki firâk te’sîrinden pâre pâre olmuş ola. Ona derdin şerhini ve vatan-ı aslîye iştiyâk ve 

muhabbetin şerhini söylemek için.” Zîrâ insân derdini söylemekle teskin eder. Bu evsâfla 

mevsûf gönül olur ise bu beyt-i şerîfin meâlinde Muhammediyye-nâm kitâbında Yazıcızâde  

                                                   
444 Buhâri Tevhid 22, Bedü’l-halk 1. 
445 Al-i İmrân 3/97; Ankebut 29/6. 
446 Bkz. Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, II/121, no. 2014; İbnü’l-Arabî bu hadis için “Keşfen sahîh, naklen gayr-i sâbit bir 
hadîs-i şerîftir’ demiştir.Alîyyü’l-Kârî, “Fakat ma’nâsı doğrudur, ’Ben insânları ve cinleri beni bilsinler için 
yarattım’ [Zariyat 56] ayet-i celîlesinden alınmıştır, der. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Muhittin Uysal,Tasavvuf 
Kültüründe Hadis, Yediveren Yay., Konya, 2001, s. 268. 
447 A’râf , 7/172. 
448“ “Dâd” ile cân çekişen”. 
449 “En tatlı ve en leziz”. 
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(kuddise sırruhû) hazretleri buyurmuştur: Beyt: “Gönül bir sîne ister kim firâk oduna 

yanmıştır / Ki şerha şerha olmuştur yanıp derd-i dilârâdan / Ki tâ şerh-i firâk edem beyân-ı 

iştiyâk edem/ Ki vasf-ı ihrâk edem değilse seng-i hâradan”450 darb-ı mesel meşhûrdur ki 

damdan düşenin hâlini yine damdan düşen bilir. Âşık olmayan, ehl-i aşkın hâlini anlamaz. 

Anınçün âşık derdini söylemeye âşık arar. Âşık olmayan istihzâ bile eder.  

  باز جوید روزگار وصل خویش                       ماند از اصل خویشھر كسى كو دور   -4

Bu beyt-i şerîf, suâl-i mukaddere cevâbdır. Suâl-i mukadder şöyle takdîr olunur ki 

insân-ı kâmilin vatan-ı aslîsinden cüdâlığı sebebiyle bu âlemde bu kadar âh u enîni vardır. 

Âyâ vatan-ı hubbi onu yine vatanına avdet ettirmek ister mi? Cevâb buyururlar ki: Her kimse 

ki kendi aslından dûr oldu. Geri kendi vaslının zamânını ister. Ya’nî zamân-ı vaslına tâlib 

olur. İnsan-ı kâmil dahi dirînesinin tâlibidir. Bâ-husûs ki bu âlemde ve bir anda baykuşlar 

meyânına düşmüş doğan gibidir. Süleymaniye Medresesi’nde sâkin meydân-ı ulûm-ı zâhire 

ve bâtınenin süvârı, asrının hüner-mend-i sâhib-i iktidârı el-Hâc Muhammed Efendi en-

Nakşbendî  (kuddise sırruhû) hazretlerinin bu abd-i kemter ziyâretlerine varıp şevk-i dest-

bûsiyle müşerref olduğumda “Âyâ bâde-i câm-ı mevti sâkî-yi ecel ne gûn sunar” diye mevtine 

hasret-keş olup ve “Bana du’â eyleyiniz, bu âlemden gideyim” buyururlar idi,-ravvaha’llahü 

rûhahü’ş-şerîf-  

 من بھ ھر جمعیتى ناالن شدم                   جفت بد حاالن و خوش حاالن شدم  -5
Ben her meclis ve mahfilde inleyici oldum. Hâli bed olanlara ve hâli hoş olanlara 

musâhib oldum. Bed hâlden murâd, zâhidlerdir, âşıka nisbetle. Zîrâ aşk, zühdden ınde’llahda 

a’lâdır. Nitekim Fahr-i Âlem ve Nebiyy-i Muhterem  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) 

“  Hakk’ın cezbelerinden bir cezbe iki cihan halkının] 451 ” السقلین عمل جزب من جزبات الحق توزي

amellerine denktir.] buyurmuştur. Ve hoş hâlden murâd âşıktır , yâhud ba’zı ârifler ola.  

                                                   
450 Yazıcıoğlu Mehmed Bican, Muhammediyye, haz. Amil Çelebioğlu, MEB Yay., Ankara, 1996, c. II, s. 
240;Yazıcıoğlu Muhammed Bican (v. 855/1451)’ın, Muhammediyye adlı eserine, İsmail Hakkı Bursevî (v. 
1137/1725) tarafından Ferâhu’r-Ruh adında bir şerh yazılmıştır.  Bursevî’nin naklettiğine göre eserde Hazret-i 
Peygamber (s. a.v)’e ithâf edilen kasîdenin yazılışı esnâsında Yazıcıoğlu Muhammed  Bican (v. 855/1451) vecde 
kapılmış, bütün varlığını kuşatan muhabbet ateşiyle derinden bir âh çekmiş ve bu âh ile kasidenin yazıldığı sayfa 
yanıp kül olmuştur. “Yanar canı, eder âhı elinde tutuşur evrâk” beytiyle ifâde ettiği bu kaside için bkz: İsmâil 
Hakkı Bursevî, Ferâhu’r-Rûh Muhammediyye Şerhi, haz.  Mustafa Utku, Uludağ Yay., İstanbul, 2002, c.III, s. 
216. 
451 Sülemî bu sözün Ebu’l-Kâsım İbrahim en-Nasrabâdî(v.367/977)’ye ait olduğunu belirtmiştir. Burada 
kastedilen şey Hakk’ın kulu yakîn nûru ile birden bire manevî makamlara yükseltmesidir. “Allah dilediğini 
kendine çeker’(Şûrâ 42/13) âyeti cezbeye delil gösterilmiştir. İmam-ı Rabbânî, Nakşibendi tarikatının efdal 
olmasının sebebini seyr-i sülûka cezbe makamından başlamaları olarak belirtmiştir. Yani sülûk muhabbetin 
yoğunluğu ile olmaktadır. İmam-ı Rabbânî’nin tesbitine göre ; Nakşibendî tarikatinde seyrin başlangıcı emir 
âlemindendir. Diğer tarikatler halk âleminin unsurlarını temizlemekle işe başlarlar. Bundan sonra emir âleminin 
latîfelerine geçerler. Başkalarında mahrûmiyet ve eziyetlerin gördüğü işi bu tarîkin mensuplarında cezbe görür. 
Emir âleminin mekansızlık halini mekan görür, Yani emir âlemini dahi geçilmesi, aşılması gerekli maddî alem 
olarak görür ve nazarlarını Zât’a çevirirler. İşe halk âleminden başlayanların gözünde emir âlemi çoğu zaman 
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 ھر كسى از ظن خود شد یار من                               از درون من نجست اسرار من       -6

Mezkûrundan herbirisi kendi zannından bana yâr olup ve beni kendi gibi zan eyledi. 

Benim bâtınımdan esrârıma tâlip ve râğıb olmadı. Ve benim nidiğimü bilmedi. Zîrâ insânın 

hâli [7b] herkesi kendi nefsi gibi kıyâs etmekle ve benden müteneffi’ ve fâide-mend olmadı. 

Hattâ küffâr enbiyâ-yı izâm aleyhi’s-selâmı bile kendileri gibi bilip “452”ِإْن َأْنُتْم ِإلَّا َبَشٌر ِمْثُلَنا 

[Sizler de bizim gibi beşersiniz] dediler. Şu iki beyt-i şerîf insân-ı kâmilin mekūlâtındandır.  

لیك چشم و گوش را آن نور نیست                         ى من دور نیست سر من از نالھ -7    
Bu beyt-i şerîf yine suâl-i mukaddere cevâbdır. Suâl-i mukaddere şu vech ile takdîr 

olunur ki “Bir kimse bir kimsenin sırr-ı derûnunu ne vecihle anlar?” Ahvâl-i bâtıniyyeye 

Hüdâ âlimdir. İnsan-ı kâmil tarafından cevâb buyururlar ki, “Benim sırrım, benim nâle ve 

feryâdımdan baîd değildir.” Binâberîn “Mısrâ’-ı kelâmından olur ma’lûm kişinin kendi 

miktârı” buyurulmuştur. Ve yine “اللسان ترجمان القلب” [Dil, kalbin tercümânıdır] kelâmı, 

meşhûr-i enâm olmuştur. Lâkin göz ve kulak için o nûr yoktur. Eğer gözünde ve kulağında o 

nûr olsa benim nâle ve feryâdımdan ve kelâmımdan benim bâtınımda olan gencîne-i esrâr-ı 

ilâhiyyeye vâkıf olur idi. Ve hadîs-i şerîfde dahi “ و فراسة المؤمن فانھ ینظر بنور اهللا تعالىاّتق ” 453 

[Mü’minin ferâsetinden sakınınız. Zîrâ o, Allah’ın nûruyla bakar] buyurulmuştur.  

 تن ز جان و جان ز تن مستور نیست                  لیك كس را دید جان دستور نیست  -8
 Ten cândan ve cân tenden  mestûr değildir. Zîrâ ehadi-himâ âhire delâlet eder. Lâkin 

cânı görmeye nâ-ehil kimseye destûr yoktur. Ve mâhiyetini nâ-ehil kimse anlamaz. Ten cânı 

setr etmez iken gözünde nûr olmayanlarrûhu bildiği gibi çeşm ü gûşunda nûr olmayan dahi 

ârif-i billâhın nâlesinden esrâr-ı bâtıniyyesini anlamazlar. Eğer suâl olunursa ki rûhun 

mâhiyetini bir ferd bilmez. Zîrâ “454 ”ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي [De ki, rûh Rabbimin emrindendir] 

buyurulmuştur. Cevâb oldur ki nebiyy-i zîşân mâhiyet-i rûhu bilmediğinden değildir. Vakt-i 

suâlde bilmemek iktizâ eyledi. Binâenaleyh Cenâb-ı Kibriyâ “455 ”ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّيbuyurdu. 

Zîrâ Yehûd,  Kureyş’e ta’lim etmiş idi ki Muhammed aleyhi’s-selâma, Zülkarneyn’den ve 

İskender’den ve rûhdan suâl ediniz. Eğer cümlesini bilirse peygamber değildir. Eğer ba’zısını 

bilir ba’zısını bilmezse peygamberdir. Bilinmeyenden murâdları rûh imiş. Zîrâ Tevrat’ta emr-i 

rûh mübhem imiş. Anınçün Mevlâ-yı Müteâl böyle buyurdu.  

                                                                                                                                                               
ayak bağı niteliğinde bir öneme sahip olmaktadır. Bkz. Ahmed b. Abülâhâd b. Zeyne’l-Âbidîn Serhendî İmam-ı 
Rabbânî Mektûbât-ı Rabbânî,Ter. Müstakimzâde Süleyman Sadettin, Sönmez Yay., İstanbul, 1968, 260. 
Mektub; Ayrıca bkz. Seyyid Mustafa Râsim Efendi, “Cezbe”md. ,Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil, haz.  İhsan Kara, 
İnsan Yay., İstanbul, 2008, s. 367.  
452 İbrahim, 14/10; Şuarâ, 26/154,186; Yasin, 36/15.  
453 Tirmizî, Tefsîru’l-Kurân 15/6. 
454 İsra, 17/85 
455 İsra, 17/85. 
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ا ھر كھ این آتش ندارد نیست باد                        باد آتش است این بانگ ناى و نیست    -9  
    Bu nây sâdâsı âteştir ve rüzgâr değildir. Ya’nî insân-ı kâmilin kelâmı müessirdir. Zîrâ 

ilhâm-ı Hüdâ ile söyler. Tilkā-yı nefsinden söylemez. Kâmiller hulefâ-yı peygamberî olmakla 

“ ِإْن ُھَو ِإلَّا َوْحٌي ُیوَحى / َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَھَوى ”456 [O hevâsından konuşmaz. Ancak kendisine 

vahyedilmiş olanı söyler.] nazm-ı celîli sırrına mazhârdırlar. Her kimse ki bu âteşi tutmaz ve 

insân-ı kâmilin kelâmıyla müteessîr olmaz, yok olsun. Zîrâ onun vücûdundan ademi 

hayırlıdır. Şârih-i Mevlevî457 (kuddise sırruhû) “nist bâd” lafzına fenâ-yı mahz ile  fânî olsun 

ma’nâsı  vermiş ve demiş ki ba’zı kimseler Hazret-i Mevlânâ bedduâ etti. Gûyâ evliyâya 

bedduâ yakışır mı? diye i’tirâz etmişler ve abes söylemişler ve “nîst bâd” lafzının ma’nâsını 

bilmemişler. Onun ma’nâsı öyle değildir. Belki “fâni ol” demektir. Tarîkātte “yok ol” 

demekten büyük du’â [8a] olmaz diye red etmiş ve evliyâ bedduâ etmez demeyi kabûl etmiş 

ve havfından “nîst bâd’ın ma’nâsını tahrif etmiş. Bu abd-i fakîr gerek mu’terize ve gerek 

kabûl edip cevâb-ı dâiyesine düşene derim ki; evliyâ değil belki kibâr-ı enbiyâ-yı izâmdan 

dahi bedduâ vârid olmuştur. Nitekim Nuh aleyhi’s-selâm kavmi hakkında buyurdu“ َربِّ َلا َتَذْر

 Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim, Yeryüzünde kâfirlerden hiçkimseyi”َعَلى اْلَأْرِض ِمَن اْلَكاِفِریَن َدیَّاًرا

bırakma] Ve dahi Mûsâ aleyhi’s-selâm yine kavmi hakkında buyurmuştur. “ َربََّنا اْطِمْس َعَلى

اْلَعَذاَب اْلَأِلیَم ُواَأْمَواِلِھْم َواْشُدْد َعَلى ُقُلوِبِھْم َفَلا ُیْؤِمُنوا َحتَّى َیَر ” 458 [Rabbimiz! Onların mallarını sil süpür. 

Kalplerini şiddetle sık. Onlar o acı veren azâbı görünceye kadar imân etmeyeceklerdir.] Ve 

yine Fahr-i Âlem  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) hazretlerinin re’s-i şerîfine Ebu Cehil 

(aleyhimü’l-la’ne)’nin işâretiyle Mescid-i Haram’da namaz kılarken secdeye vardıkta deve 

işkenbesini vaz’ ettiler. İbn-i Mesûd hazretleri anda hâzır imiş velâkin iâneye kādir 

olmamışlar. Hazret-i Fâtımatü’z-Zehrâ (radıya’llahu Teâlâ anhâ) vâlidemiz işitip tîz gelip 

işkenbeyi re’s-i saâdet-i Muhammediyyeden kaldırıp Ebû Cehl’e hayli itâb ve bir şamar 

vurmuşlar.459 Secdede tahminen Fahr-i Âlem (s.a.v) on dakika yâhud ziyâde eylendiler. Re’s-i 

şerîflerini kaldırdıkta “ جھل بن خشام بقریش ،اللھم علیك بابى ،اللھم علیك بعتبتھ،اللھم علیك  اللھم علیك بشیب ”

”[Allah’ım Utbe’yi sana havâle ediyorum. Allah’ım Kureyş’i sana havâle ediyorum.  

Allah’ım Şeybe’yi sana havâle ediyorum. Allah’ım Ebî Cehl b. Hişâm’ı sana havâle 

ediyorum] diyerek husûsiyle dahi yedi kimsenin ismini ta’dâd buyurarak bedduâ ettiler. 

Ba’dehü cümle ta’dâd olunan Bedir’de katlolundu. Leanehümullâhi Teâlâ ve âmelehüm bi-

adlihi460 İşte rahmeten-lil âlemîn iken-çûn ki kemâliyle istihkāk kesbettiler- mazhâr-ı bedduâ-ı 

                                                   
456 Necm, 53/3-4. 
457 Müellifin atıf yaptığı kişi en önemli Mesnevî şârihlerinden İsmâil Rusûhî Ankaravî(v.1041/1631)’dir. 
458 Yunus, 10/ 88. 
459 Buhârî,  Vuzu’ 69. 
460 Allah onlara lânet etsin ve adâletiyle muamele kılsın. 
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Muhammedî oldular - Neûzü billâhi Teâlâ min gazabi Resûlih- Ve Kur’ân-ı Kerîm’de dahi 

“ اللَِّھ َعَلى الظَّاِلِمیَن َأْن َلْعَنُة ”461[Allah’ın lâneti zâlimlerin üzerinedir] ve bunun emsâli çok âyetler 

vardır. Bilmem evliyâullâh niçin bedduâ etmezler imiş? Velhâsıl mısrânın ma’nâsı her kimse 

ki kelâm-ı evliyâ-yı kirâm ile müteessîr ve mütenessıh olmaz. Tân u teşnî eder. Ve öyle 

münkir ve muânid yok olsun ve cânı çıksın demektir.  

فتاد جوشش عشق است كاندر مى    -10 آتش عشق است كاندر نى فتاد                             
Mâkablinde olan beytte “Nâyın sadâsı âteştir” buyurmuşlar idi. Onu beyân ederler ki 

ne âteşidir. Aşk u muhabbet âteşidir ki insân-ı kâmile vâkî oldu. Ve bu nâr-ı muhabbet-i 

ilâhiyye nâr-ı sûrîden eşeddir. Menkūldür ki nâr-ı cahîm Cenâb-ı Kibriyâ’ya “Yâ Rab! Ben 

emrine râm olmuşum. Benden eşed ne mahlûkun vardır? Bana ne ile azâb edersin diye suâl 

eylemiş. Hazret-i Allah (celle celâlüh) buyurmuş ki; “Evliyâ-yı kirâmın kulûbunda nâr-ı 

muhabbetimle cûşiş-i aşk u muhabbettir ki bâde olacak şiraya vâkî’ oldu. Şıra bâde oluncaya 

dek cûş u hurûş eder. Ya’nî Vâcib Teâlâ “nın muhabbeti fakat insânda olur değildir. Belki 

cemâdatta dahi sâbittir. Nitekim Şemsüddin Sivâsî  (kuddise sırruhû) buyurmuştur: 

“Hudâvendâ! Şû âlemde esen yeller seni ister / Dolaşıp kûh u sahrâyı akan seller seni ister’462   

ھاى ما درید ھایش پرده پرده -11 حریف ھر كھ از یارى  نى                                

 برید
İnsan-ı kâmil her kimsenin musâhibidir ki yârinden mehcûr olup anda firâka mübtelâ 

oldu.[8b] Zîrâ kâmillerin yanına onlar varırlar. Hasret ve firâk ve aşk nidüğün bilmeyen ehl-i 

dünyâ yüzüne bile bakmayıp adâvet eder. Velihâzâ kıyle: “ یعرف ذالفضل اّال ذو وّه ّال ” [Fazîlet 

sâhibini, yine fazilet sâhibinden başkası bilir mi, elbette hayır] İnsân-ı kâmilin kelâmında olan 

makāmât Hak Teâlâ ile kul beyninde olan hicâbları yırttı. Meselâ a’zam hicâb dünyâdır. 

Mürşid-i kâmilin kelâmında olan yümn ve bereket ve te’sîr sebebiyle derûndan çıkar. Ednâ 

sulehânın meclisine varıldıkta bu hâl müşâhede olunur. Evvelki perdeden murâd şeyh-i 

kâmilin mertebe mertebe beyân eylediği kelimâttır. Ikinci perde hicâb ma’nâsınadır.  “Harîf’, 

“musâhib” ve “bürîd” zamm-ı bâ ile “kesildi” ve “derîd” feth-ı dâl ile “yırttı” demektir.  

 ھمچو نى زھرى و تریاقى كھ دید                   ھمچو نى دمساز و مشتاقى كھ دید  -12

                                                   
461 A’raf, 7/44; Hud, 11/18. 
462 Şemseddin Sivâsî, Şemseddin Sivâsî Dîvânı,haz.  Recep Toparlı, Gurbet Yay., Sivas, 1984, s. 52; Şemseddin 
Sivâsî (v.1006/1597) Halvetiyye Tarikatının Şemsiyye kolu kurucusudur. Tokat ilin ebağlı Zile kazâsında 
dünyaya gelmiştir. Esmer oluşundan dolayı Kara Şemsî lakabıyla da anılmıştır. Eserlerinden bazıları: Terceme-i 
Pend-i Attâr, Terceme-i Kasîde-i Bürde, Terceme-i Mantıku’t-Tayr, Heşt Be Hişt, Gülşenâbâd, Menâkıb-ı 
Cehâr-ı Yâr-ı Güzîn, Mevlîd-i Nebî, Menâkıb-ı İmâm-ı Azâm, Ayrıntılı bilgi için : Hasan Aksoy, “Şemseddin 
Sivâsî, Hayatı, Şahsiyeti, Tarikatı, Eserleri, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas, Aralık 
2005, Cilt IX / 2, ss. 1-43. 

Açıklama [H1]: âteş 

Açıklama [H2]: Bu haber de sorulacak, 
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İnsân-ı kâmil gibi a’dâsına zehr ve ehıbbâsına şifâ-yı âzam kimse görmedi. Ve yine 

merd-i ârif gibi musâhib ve âşık kimse görmedi. Iki mısrâ’da olan “ki” lafzı istifhâm-ı 

inkâridir 

كند ھاى عشق مجنون مى قصھ -13 كند نى حدیث راه پر خون مى                                 
Ney aşk yolunu hikâyet ve beyân eyler. Âşıkın aşk kıssalarını hikâyet eyler. “Râh-ı 

pür- hûn’dan murâd aşk yoludur. Zîrâ nice uşşâk bu yolda katl olunmuştur. Nitekim hadîs-i 

kudsîde “463 ”من احّبنى قتلتھ، و من قتلتھ فعلّى دّیتھ[Kim beni severse onu öldürürüm. Kimi 

öldürürsem onun diyeti de bana âittir.] buyurulmuştur. Mecnûndan murâd, âşıktır. Mecnûn 

aşkla şöhret bulmuştur. Binâenaleyh, mecnûniyeti zikredip âşıkı murâd eylediler. Iki mısrâ’da 

olan “mî kuned” kelimesi “hikâyet mî kuned” takdirindedir.  

ھوش نیست محرم این ھوش جز بى                   مر زبان را مشترى جز گوش نیست -14   
Bu akl-ı meâd ile söylenen kelâmın mahremi akl-ı meâşdan bî-hûş olanın gayrısı 

değildir. Zîrâ akl-ı meâş ile bu kelâmlar derk olunmaz. Nitekim lisânın müşterisi kulağın gayri 

değildir. Lisân ne söylediğini ancak kulak anlar. Havâss-ı sâirenin sem’den nasibi yoktur. 

Mısrâ-i sânî irsâl-i mesel tarîkiyledir.  

گاه شد در غم ما روزھا بى                                     روزھا با سوزھا ھمراه شد   -15  
Günler bizim hâlimizi görüp beyhûde  izâa-i vakt ettiğimiz için gāmnâk olarak geçip 

akşam oldu. Bize terahhüm eylediğinden gündüzler harâretlere refîk ve musâhib oldu. “Bi-gâh 

şöd’, “vaktsiz oldu”, ma’nâsına olup “akşam oldu” demekten kinâyedir.  

          روزھا گر رفت گو رو باك نیست                     تو بمان اى آن كھ چون تو پاك نیست  -16
Günler eğer  gaflet ile gitti ise söyle ki varsın gafletle gitsin. Bize korku yoktur ve 

gām-nâk dahi değiliz. Sen kal bezm eyle ey  ol  kimse!  Ki senin gibi kalbi mâsivâdan pâk ve 

tâhir kimse yoktur. Hitâb insân-ı kâmiledir. Filvâkî kişi insân-ı kâmile mukārin oldukta izâa-i 

ömrüne hiç gām çekmesin. Zîrâ cüzî zamânda çok kemâlât bulur ve maksûduna nâil olur. 

İzâa-i ömürden ol vakit korkulur ki şeyh-i kâmile mukārin değildir. Zîrâ yalnız matlûb ele 

girmez. Kendi kendine bilâ-üstâd fünûn-ı şettâ464 mütâlaa edip hâce olmak gibidir. Beytden 

maksûd [9a] şeyh-i kâmilin mürîde nef’ını beyân birle mürşid-i kâmil hizmetine terğîbdir.  

روزى است روزش دیر شد ھر كھ بى  -17  ھر كھ جز ماھى ز آبش سیر شد                  
Her kimse ki balığın gayridir. O kimse âbdan tok oldu. Süvâran-ı meydân-ı hakîkāt iki 

kısma münkasimdir. Bir kısmı râh-ı Hüdâ’da bir mertebeye varıp ona râzı olur. Ve ileriye 

                                                   
463 Bedîüzzamân Firûzanfer, Ehâdîsü Kısas-ı Nebî, haz.  Hüseyin Dâvûdî, İntişârât-ı Emîr-i Kebîr, Tahran, 2002, 
s. 404; Benzeri bir rivayet için Bkz: Ebu Bekir Ahmed bin Hüseyin Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, II, no. 429, Thk. 
Abdülaliyy Abdülhamid Hâmid, Mektebetü’r-Rüşd,  Riyad, 2003,s.  24. 
464 “Çeşit çeşit, dağınık” 
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tâlip olmaz. Nitekim Muâz-ı Râzî465  vâsıl olduğu mertebeye kanâat edip mısrâ-ı  “ سكرُت ِبشربھ

 buyurmuş ve iktifâ [.Onun sevgi kâsesinden bir içimlik-şarapla- sarhoş oldum ] ”من كأس حّبھ

sûretini göstermiştir. Ve bir kısmı dahi her ne kadar mertebeye vâsıl olsa kanâat etmeyip 

ileride olan makāmâtın tâlibi olur. Bâyezid-i Bistâmî  (kuddise sırruhû) hazretleri gibi. 

Nitekim buyurmuşlardır: “ رویت فما نفد الشراب وال/ ماشربت الحّب كائسا بعد كائس ” [Muhabbet 

şarâbından kase kase içtim. Ne şarâb tükendi ne ben kandım] Bu tâife mâhî-sîrettir. Hazreti 

Mevlânâ (kuddise sırruhû) bu kısımdan olmağla bu beyitle tenbih buyurdular. Mesnevî: “ اى

وى مھ است رسى بر انچھ مي بر ھر/ ستكھیدربرادر بى نھایت  ” [Ey kardeş, burası sonsuz bir dergâhtır. 

Her nereye varırsan onun üzerinde bir ay vardır.] Her kimse ki aşk ve muhabbettullâhtan 

nasipsizdir. Onun gündüzü geç oldu. Gündüzün geç olmasına cânın ızdırâbı lâzım gelmekle, 

cânı sıkılır demekten kinâyedir.  

                        درنیابد حال پختھ ھیچ خام        پس سخن كوتاه باید و السالم  -18
Âşıkın hâlini aslâ âşık olmayan anlamaz. Böyle bu aşk ve âşık  sohbetini uzatma. Bu 

husûsta söz kısa gerektir. Lakırdı tamâm oldu. “Puhte”den murâd âşık ve hamdan murâd âşık 

olmayanlardır. “Ve’s-selâm”, “temme’l-kelâm” ma’nâsınadır.  

 بند بگسل، باش آزاد اى پسر                                    چند باشى بند سیم و بند زر -19
Ey râh-ı aşka geç bakıp dünyâ-perest olan. Dünyâ seni bağlamış ve bend-i aşkına rabt 

etmiş. Aklın var ise ol bendi kır ve âzâd ol. Nice bir sîm ü zer muhabbetinde olursun.  

اى چند گنجد قسمت یك روزه -20 اى گر بریزى بحر را در كوزه                                   
Ey dünyâ-yı denîye harîs olan kimse! Eğer bir deryâyı bir bardak içine döker isen ol 

bardağa bir günün rızkından gayrı bir nesne sığmaz. Ve bardak bahri almaz. Sen dahi her ne 

kadar dünyâ mâlını cem’ etsen kûze-i şikemine sığdırmaya kādir olamazsın. Ve yiyip intifâ’ 

edemezsin. Bu sûrette beyhûde cem’ etmiş olursun. Mısrâ-ı evvel suâl ve mısrâ-ı sânî ona 

cevâbdır.  

ى چشم حریصان پر نشد كوزه                                 تا صدف قانع نشد پر در نشد -21  
Hârislerin gözünün bardağı her ne kadar âb-ı metâ-ı dünyâyı cem’ etse dolu olmadı. 

Ve dünyâdan kendine gınâ gelmedi. Nitekim Resûl-i Ekrem (Sallallâhu Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem) buyurmuşdur. “466 ”لو كان وادیان إلبن ادم من ذھب ألبتغى لھما ثالثا وال یملئ جوف ابن ادم االالتراب  

[Âdemoğlunun iki vâdi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister. Onun karnını topraktan başka 

birşey doyurmaz ] Mâdem ki sedef ganî olmadı; inci ile dolu olmadı. Sen dahi pür-dür olayım 

dersen sadef gibi kanâat yolunda gidesin. Meşhûrdur ki şehr-i nîsanda sadef ağzını açıp, rûy-i 
                                                   
465 Bkz. Abdülkerim b. Hevazin el-Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi, trc. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul, 
1981,  s. 503. (Bundan sonra “Kuşeyrî, Risâle” şeklinde kaynak gösterilmiştir.) 
466 Buhârî, Kitâbü’r-Rikak 10 ; Müslim, Kitâbü’z-Zekât 116 ; Tirmizî Menâkıb 32;  Dârimî, Rikak 62. 
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deryâya çıkar imiş. Ve ağzına bir kaç katre bârân dâhil olunca onunla [9b] kanâat edip, ka’r-

ı467 deryâya nüzûl ve kök salıp gayri ağzını açmayıp tâlib-i katre-bâran olmaz imiş. Bu kanâatı 

sebebiyle cevfinde olan katreler dürr-i girân-bahâ olur imiş. Sen dahi sadef gibi dünyâlıktan 

birkaç katre ile iktifâ edersen derûnun dürr-i maârifullâh ile memlû olur. Hem dahi ınde’llah 

ve ınde’n-nâs azîz ve muhterem olursun. Nitekim İmam Ali (kerreme’llahü veche) hazretleri 

 .buyurmuştur [Kanaat eden izzet bulur, tama’ eden zelîl olur] ”عّز من قنع زل من طمع“

                 شقى چاك شدھر كھ را جامھ ز ع  او ز حرص و عیب كلى پاك شد -22

         
Her kimsenin câme-i vücûdu aşk u muhabbetten çâk ve pâre pâre oldu. O kimse 

hırstan ve cümle ayıptan pâk oldu. Ânın için uşşâk-ı ilâhîyyenin dünyâya hırsı olmadığından 

mâadâ rağbeti dahi olmaz. 

 شاد باش اى عشق خوش سوداى ما                              اى طبیب جملھ علتھاى ما -23
Mesrûr ol! Ey bizim hakkımızda isteği güzel olan aşkımız! Zîrâ aşkın ma’şûk 

hakkında meyli onadır ki Cenâb-ı Hakk’a îsal eyleye. Ey aşk bizim cümle illetimize sen tabîb-

i hâzıksın. Fil-vâkî’ muhabbet cümle emrâz-ı kulûbe şifâdır. Mısrâ-ı sânîde münâdî 

mahzûfdur. “Aşk” takdîr olunur. 

 اى دواى نخوت و ناموس ما                                  اى تو افالطون و جالینوس ما -24
Ey aşk! Bizim kibrimize ve dünyâca olan ârımıza ilâç ve devâsın. Zîrâ aşk, âşıkta âr 

komaz. Beyt: “Âşıkta hayâ karâr eder mi?/ Miktârını şey güzâr eder mi?” Ey aşk! Sen âşıkın 

Eflâtun ve Câlinus-ı hakîmisin.  

 جسم خاك از عشق بر افالك شد                              كوه در رقص آمد و چاالك شد      -25
Hâk olan cisim muhabbetten gökler üzerine gitti. Nitekim İdris aleyhi’s-selâm semaya 

urûc edip anda mekân tutmuştur. Ve hakkında  Kur’ân-ı Kerîm’de “ َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْدِریَس ِإنَُّھ َكاَن

“ ,[.Kitabda İdris’i de an. O sıddîk ve peygamberdi] ”ِصدِّیًقا َنِبیا ِلیاَوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َع ” [Onu üstün bir 

makama yücelttik] buyurulmuştur. Ve yine İsa aleyhi’s-selâm “468”َبْل َرَفَعُھ اللَُّھ ِإَلْیِھ [Bilakis onu 

kendi nezdine kaldırmıştır] nazm-ı celîli mu’cibince semaya raf’ olunmuştur. Ve yine iki 

cihân fahri Muhammed Mustafâ (aleyhi efdâlü’s-salevât ve ekmelü’t-tahiyyat) hazretleri 

cumhur ulemânın kavli üzerine Receb-i Şerîf’in yirmiyedinci gecesi Cibril-ı Emin vasıtasıyla 

burak ve tâc ve hulle ve kemer irsâl buyurup Kudüs-i şerîfde vâkı’ Mescid-i Aksâ’ya andan 

sema-yı dünyâya ba’dehu fevk-i arş-i alâya ref’ ve cemâlini anda tecellî ve beş vakt namazı 

farz ve esrâr-ı bî-nihâyeye vâkıf eyledi. Tur dağı harekete geldi ve  pâre pâre oldu. Kema 

                                                   
467 “Deryanın dibi” mânâsında. 
468 Nisa, 4/158. 
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ruviye an Enes b. Mâlik (radiyallahu anh) “ متھ  سّتة لّما تجاّلي رّبھ للجبل صارت بعظ: اّنھ قال رسول اهللا 

ساحت في االرض و ھي تسیر  ھو قطعت تھفوقعت ثالثة منھا بالمدینة احد و رقان و محراث و وقعت ثالثة منھا بمّك. اْجبل

 Rabbi dağa tecelli ettiğinde azametinden dolayı altı parça oldu. Onun] 469”تحتھا الى ّیوم القیامة

üçünden  Uhud, Rukân ve Mihrâs şehirleri meydana geldi. Ve diğer üçünden de Mekke ve 

yeryüzünde yüzen kıt’alar meydana geldi. O altında kıyâmete kadar yüzer.] Hadîs-i  şerîfin 

ma’nâsı bu kıtadan ma’âdâsı altıdır demektir. Zîrâ bu kıt’a ile yedi olur.Evvelki “şöd” , “gitti” 

ma’nâsınadır. [10a] “Oldu” ma’nâsına dahi olur.  

طور مست و خر موسى صاعقا  -26  عشق جان طور آمد عاشقا                                   
Ey âşık-ı muhabbetullâh! Kûh-i Tur’un cânı geldi ve hareketine sebep oldu. Dağda 

muhabbetullâh olduğuna “470”جبل یحبنا و یحّبھ [O dağ bizi sever, biz onu severiz] hadîs-i şerîfi 

delâlet eder. Bu cebelden murâd cebel-i Uhud’dur. Meşhûrdur ki Hazret-i Hamza (radiyallahü 

anh) şehid olunca Fahr-i Âlem (Sallallâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) hazretleri nâş-ı şerîfini 

Medine-i Münevvere’ye nakl murâd buyurdular. Cebel-i Uhud titreyip “Yâ Resûlallah! 

Şehîdimi benden alma. Zîrâ ben bu zât-i şerîf ile iftihâr ederim” diye tazarrû’ ve niyâz 

eylemiş. Hak Teâlâ “nın aşkı sebebiyle mazhâr-ı tecellî olup Cebel-i Tur, mest ve “lâ-

ya’kıl’dır. Ve dahi Mûsâ aleyhi’s-selâm tecellî-i ilâhiyyeyi gördükte “lâ-ya’kıl” olduğu halde 

yüzü üzere düştü. Velhâsıl aşk ve muhabbet bir nesnedir ki dağları dahi hay ve zinde eder. 

“Âşıkā” lafzının âhirinde olan elif nidâ içindir. “Harra” düştü ve yıkıldı ma’nâsınadır. “Sâikā” 

Mûsâ’dan hâl olarak “lâ-ya’kıl” olucu ma’nâsınadır.  

 با لب دمساز خود گر جفتمى                                    ھمچو نى من گفتنیھا گفتمى -27
Bu beyit dahi suâl-i mukaddere cevâbdır. Suâl-i mukadder şu vechile takdîr olunur ki; 

“Çünkü aşk böyle azîz ve şerîf şeydir. Niçin vasfı ihtisâr olundu?” Cevâb buyururlar ki, 

“Kendime musâhib ve derdimi anlar eğer bir leb ile cüft olaydım, ney gibi ben söyleyecek 

nesneleri söylerdim.” Velâkin kendi sırrımı anlar musâhib bumakla aşkın beyânında bu kadar 

ile iktifâ olundu.  

بان شد گر چھ دارد صد نواز بى -28  ھر كھ او از ھم زبانى شد جدا                                
           Beyt-i evvele makām-ı ta’lîlde buyururlar ki, zirâ her ol kimse ki mahrem-i râzından  

ayrı oldu, dilsiz oldu. Her ne kadar yüz nağme ve çok esrâr bilir ise de. Nitekim Şeyh Sâdî-yi 

Şirâzî Gülistan’da buyurur 471: 

                                                   
469Suyûtî ed-Dürrü’l-Mensûr fi't-Tefsiri'l-Me'sur, Dârü'l-Fikr, Beyrut, 1983, c. I, Bâb. 71, s. 546; Hadis bu 
haliyle kaynaklarda bulunamamıştır. Fakat ilk kısmı gösterilen kaynaklarda mevcuttur.  
470 Buhârî İ’tisâm 16, Cihad 71,74, Et’ıme 28, Zekat 54, Müslim Fezâil 10. 
471 Sa’dî Şirâzî, Gülistân, tsh. Muhammed Ali Farûğî, Şerh. Ali Küçegî, İntişârat-ı Mehtâb, 1381, s. 75. 
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/        د مرد سخن كوى كوى    قّوت طبع از       /     ر نكند مستمعگ فھم سخن    تا بزند   فسحت میدان ارادت بیار

 .Eğer sözün ma’nâsını kulak anlamazsa, kuvvet-i tab’ı söyleyenden arama]       /  متكلم مجوى

İrade meydanına fesâhati getir ki, söz söyleyenin sözünü anlasın]  

 چون كھ گل رفت و گلستان در گذشت                 نشنوى ز ان پس ز بلبل سر گذشت -29
İnsânın hem-zebânı olmayınca lal olduğuna beyân ederek buyururlar ki. “Çünki gül 

gitti ve gülistânın zamânı geçti. Ondan sonra bülbülden hikâyet-i aşk dinlemezsin. Zîrâ 

bülbülün lisânını gül anlar. Gayrisi anlamaz, kime söylesin?’ 

اى جملھ معشوق است و عاشق پرده            اى زنده معشوق است و عاشق مرده  -30  
Cümle kâinat ma’şûk-ı hakîkînin vücûdunun zılli ve aksidir. Âşıkın vücûdu bu sırrı 

müşâhedeye perde ve hicâb olmakla hakîkāt-i hâle vâkıf olamaz ve her nesneyi gayri görür. 

Ol vakt ki perde-i vücûd-i âşık aradan kalkar. “ اینَ  انت این انا  ھستى مطلقست وحدت صرف این ھو ” 

[Varlık mutlaktır. Vahdet kesrete sarf edilince bu o, bu sen bu biz olur] beytini vird-i zebân 

eyler. Bu mertebeye rütbe-i velâyet ve rütbe-i irfân ta’bir olunur. Ve hakîkātte zinde ve 

vücûd-ı hakîkî ile mevcûd ma’şuk-ı [10b] hakikî olan Allah Teâlâ hazretleridir. Gerek âşık ve 

gerek cümle mevcûdât mürdedir. Ya’nî vücûd-ı hakikî ile mevcûd olmayıp vücûd-i Bârî’nin 

zılli ve aksidir. Şemsin rûy-i zemîni ihâta eyleyen envârı gibidir. Binâen-alâ hâzâ’l-ba’zı 

ârifîn “االشیاء ما شّمت رایحت الوجود” [Eşyâ, varlığın kokusunu dahi koklamadılar-Yani var olmayı 

bırak kokusunu dahi koklamadılar] buyurmuştur. 

پرواى او  او چو مرغى ماند بى -31  چون نباشد عشق را پرواى او                               
Çünkü bir kimsenin aşk için pervâsı ve aşkı kayırması, âşık olmaklığı kurması olmaz, 

o kimse kanatsız kuş gibi kaldı. Vay onun hâline. Zîrâ râh-ı Hüdâ aşk ile kat’ olunur. Nitekim 

ba’zı ârifin buyurmuştur. Beyt: “Aşk atının süvârı erişti menziline/ Lâğar har ile zâhid bekler 

kapıda nevbet472 “. “Pervâ” bir nesneyi kayırıp murâd etmeye derler.  

 من چگونھ ھوش دارم پیش و پس                        چون نباشد نور یارم پیش و پس -32
Bu beyt-i şerîf dahi suâl-i mukaddere cevâbdır. Şu vechile suâl-i mukadder beyân 

olunur ki çûn ki aşka pervâsı olmayan kimse murg-i bî-per gibidir. Sen ne durursun! Râh-ı 

aşka müteveccih olsana! Cevâb buyururlar ki, “Ben ne türlü böyle lâzım ve vâcip olan umûru 

taakkul edici ve pîş ü pesi [ön ve arkayı] müdrik olurum. Çünki benim yârimin nûru pîş ü 

pesimde olmaz ve Cenâb-ı Hak beni hidâyet etmez.” Ehl-i aşk olmaya nusret-i Bârî ve 

hidâyet-i ilâhî lâzımdır. Bu beyt-i şerîf Habîb-i Neccâr hazretlerinin İsâ aleyhi’s-selâm 

tarafından Antakya ahâlîsine meb’us oldukları vaktte “473”َوَما ِلَي َلا َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِني َوِإَلْیِھ ُتْرَجُعوَن 

                                                   
472 “Aşk atının binicisi menziline çoktan erişti. Zayıf eşekli zâhid  hâlâ kapıda nöbet bekler.” 
473 Yasin, 36/22. 
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[Bana ne oluyor ki beni yaratana kulluk etmeyecekmişim. Halbuki hepiniz O’na 

döndürüleceksiniz] buyurduğu kābilindendir. Kendi nefsine söylenir ve gayrisi murâd olunur. 

Ve bunun ismine imhâz-ı nush ta’bîr ederler. “Sen şöyle niçin edersin?” dense nefs gazaba 

gelir. Zîrâ tekdîr istemez. Ammâ “Kızım sana söylerim gelinim sen dinle gibi olur  ise nefs 

münfail olmaz ve amele sa’y eder. Binâenaleyh Hazret-i Mevlânâ  (kuddise sırruhû) hazretleri 

kendi üzerine söyleyip sâir ehl-i hevâ ve ehl-i dünyâyı murâd ederler. Ve tarîk-i Hakk’a sülûk 

ve râh-ı irşâda gitmek tevfîk-ı Bârî’ye muhtâc olduğunu dahi beyân buyururlar. “ ال حول وال قّوة

  .kelâmı dahi bu ma’nâyı ifade eder [Allah ile olandan başka güc ve kuvvet yoktur] ”اّلا باهللا

آینھ غماز نبود چون بود    -33  Yine عشق خواھد كاین سخن بیرون بود                        

suâl-i mukaddere cevâb olarak buyururlar: Aşk ister ki sözü taşra eyleye ve izhâr ede. Âyine 

gāmmâz olmaz da ne olur? Âyinenin hâli her dâim gamzdır. Herkesin sûreti ne ise onu 

kendisine beyân eder. Suâl-i mukadder şu vech ile olur ki “Bu esrâra müteâllik olan kelimâtı 

niçin ketm ve ihfâ etmezsiniz?” 

جانت ازاده غماز نیست  آینھ                            ز انكھ زنگار از رخش ممتاز نیست -34  
Âyine gāmmâz olmaz da ne olur buyurunca “Ya niçin bizim âyine-i cânımız gāmmâz 

değildir?” sûali lâzım gelmek hasebiyle cevâb buyururlar ki: “Senin âyine-i cânın o aşktan 

gamz edici değildir. Ve esrâr-ı aşkı fâş etmez. Belki bilmez andan için ki. [11a] Senin âyine-i 

cânının yanağından pas mümtâz değildir. El-hâsıl aşk ister ki kelimât-ı aşkı fâş ede. Zîrâ aşk 

âyine gibidir. Gāmmâzdır. “Ya niçin benim âyine-i cânım ya’nî aşkım, esrârı fâş etmek 

istemez?” Cevâb buyururlar ki; “Senin aşkın paslanmıştır. Onun için fâş-ı esrâr etmek 

istemez.” Âyine-i cândan murâd aşktır. Fe-teemmel(İyice düşün). Yâhud aşk ister ki âyine-i 

cânda olan esrârı fâş ede. Sûal geldi ki “Aşk isterse, âyine-i cân fâş-ı esrâr etmek ister mi?” 

Cevâb buyururlar ki “Âyine-i cân gāmmâz olmaz da ne olur? Ya’nî gāmmâz olur. Fâş-ı esrâr 

etmek ister.” “Ya benim âyine-i cânım fâş-ı esrâr etmek istemiyor.” Beyt-i sânî ile yine cevâb 

buyururlar ki; “Senin âyine-i cânının esrârı fâş etmek istememesi o sebeptendir ki âyine-i 

cânının yanağı paslanmıştır. Âyine paslı olup mücellâ olmayınca bir nesne göstermek 

şânından değildir. Ve senin âyine-i cânın dahi bu ecilden fâş-ı esrâr etmek istemez.” Bu 

sûrette âyine-i cânın lafzına beyt-i evvel mutâbık gelsin için aşk ma’nâsı vermeğe hâcet 

kalmaz.  

Ey tâlib-i esrâr-ı Mesnevî. Ve ey gavvâs-ı bihâr-ı ma’nevî. Cenâb-ı Hazreti Mevlânâ 

(kuddise sırruhû) insân-ı  kâmilin evsâfını ve muttasıf olduğu aşk ve muhabbet-i ilâhiyyeyi 

beyândan sonra bir âşık pâdişâhın hikâyesine şürû’ edip buyururlar: 
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حكایت عاشق شدن پادشاه بر كنیزك و خریدن  پادشاه ا را و رنجور شدن كنیزك و تدبیر شاه 

 در معالیجھ ء او
Pâdişâhın bir câriyeye âşık olmasının hikâyesidir. Ve pâdişâhın o câriyeyi 

almasıdır. Ve câriyenin hasta olmasıdır. Ve pâdişâhın o câriyenin muâlecesinde 

tedbiridir. 

 بشنوید اى دوستان این داستان                           خود حقیقت نقد حال ماست آن  -35
Dinleyin ey dostlar bu hikâyeyi! Tahkik-i hakîkātinde bu hikâye bizim hâlimizdir. Zîrâ 

aşk-ı mecâzi nev’an aşk-ı hakîkîye şebîhtir.  

 بود شاھى در زمانى پیش از این                              ملك دنیا بودش و ھم ملك دین -36
Bir şâh var idi bir vaktte bundan evvel o pâdişâhın idi  dünyâ mülkü ve hem dîn 

mülkü. Mülk-i dîn  onun olması, salâh ve takvâsına işârettir.  

اتفاقا شاه روزى شد سوار                                  با خواص خویش از بھر شكار -37
 Nagâh bir gün pâdişâh kendi has hademesiyle av için atlı oldu.  

 یك كنیزك دید شھ بر شاه راه                                      شد غالم آن كنیزك جان شاه -38
Tarîk-i caddede pâdişâh bir câriye gördü. Şâhın cânı ol câriyenin gulâmı oldu. Ya’nî 

âşık oldu demektir. 

مال و آن كنیزك را خرید داد  -39 مرغ جانش در قفس چون                                

طپید مى  
Pâdişâhın kuş gibi olan cânı kafes gibi olan tende çünki aşk sebebiyle muzdarip oldu. 

[11b]Mâl verip ol câriyeyi aldı.  

چون خرید او را و برخوردار                                   آن كنیزك از قضا بیمار شد -40

 شد
Çünkü pâdişâh ol câriyeyi aldı ve visâl ile müteneffî’ oldu. Ol câriye kader ve hikem-i 

ilâhîden hasta oldu. 

 آن یكى خر داشت پاالنش نبود                               یافت پاالن گرگ خر را در ربود -41
O birisinin eşeği var idi ve palanı yok idi. Binâberîn merkebe râhat binmezdi. Müsâde-

i felek ile eline bir palan girdi. Bir de gördü ki merkebi kurt kapmış. Hâsılı bu dünyâ dâr-ı 

mihnet olmakla her nesne muntazam olmaz.  

نامد بھ دست كوزه بودش آب مى                       آب را چون یافت خود كوزه شكست -42  
Meselâ bir kimsenin bir bardağı var idi. Velâkin eline âb gelmedi ki suyu bardağa 

koyup nûş ede. Çünkü suyu buldu bardak meselâ elinden düşüp kırıldı. Bu beyt-i şerîf dahi 

evvelki beytin meâlindedir. Nitekim Sâib merhûm buyurmuştur. “  در شكوفھ با تمر ھركز نكردد جمع
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ییداد شو محالست این كھ با ھم نعمت و دندان / یكجا ” 474 [Tomurcuk meyva ile aslâ aynı yerde bulunmaz. 

Hem nîmetin hem de dişin berâber bulunması olmayacak bir şeydir.] 

شھ طبیبان جمع كرد از چپ و راست               گفت جان ھر دو در دست شماست -43
 Câriyenin hastalığını pâdişâh müşâhede edince sağdan ve soldan tabîb-i hâzıkları cem’ 

etti. Ve dedi ki her ikinin cânı sizin elinizdedir. Ikiden murâd birisi kendi ve birisi câriyedir.  

ام درمانم اوست دردمند و خستھ -44  جان من سھل است جان جانم اوست                      
Gerçi iki hasta cân ey tabîbler size teslim olunmuş ise de benim cânıma ilaç âsândır. 

Zîrâ o câriye cânımın cânıdır. Ben derd-mend ve hastayım, dermânım odur. Ve câriye ifâkāt 

buldukta ben derhâl sıhhat ü âfiyet bulurum. Ya’nî hasta bir değildir. İkidir; “Muâlecesi emr-i 

asîrdir” demeyesiniz 

مرجان مرا برد گنج و در و -45 ھر كھ درمان كرد مر جان                                      

 مرا
Her kimse ki sizden benim Mercân isminde câriyeme dermân eyledi. Yâhut cânıma 

dermân eyledi. Bu sûrette başka olmuş olur. Benim inci hazinemi ve mercân hazînemi iletti. 

Ya’nî benden çok mâl aldı demektir.  

بازى كنیم جملھ گفتندش كھ جان                                   فھم گرد آریم و انبازى كنیم -46  
Etibbânın cümlesi pâdişâha dediler ki; “senin yolunda cân fedâ etmeklik ve sıdk ile 

hizmet etmeklik eyleriz. Akıllarımızı cem’ edip bu husûsda ortaklık eyleriz.” Etibbâ bil-ittifak 

bir hastaya muâlece etmeye şimdi beynlerinde “konsülte” ta’bîr ederler.  

است ھر الم را در كف ما مرھمى -47 ھر یكى از ما مسیح عالمى                            

 است
‘Ey pâdişâh-ı zî-şân! Bu câriyenin marazından korkma. Zîrâ bizden her birimiz ilm-i 

tıbda zamânın İsa’sı olmuşuzdur. Ve fenn-i tıbda çok mahâret kesb etmişizdir. Her illetin 

bizim elimizde bir ilâcı vardır. Bir maraz yoktur ki onun dermânının bilmeyelim.’ 

 گر خدا خواھد نگفتند از بطر                                    پس خدا بنمودشان عجز بشر -48

                                                   
474 Mirza Muhammed Ali b. Abdurrahim Sâib-i Tebrizî (v.1079/1669) ,Külliyât-ı Sâib-i Tebrizî, Şrh. Muhammed 
Abbâsî, İntişârât-ı Cevâhir, Tahran, s. 92, Gazel no. 214; Sa’dî ve Hâfız dîvânına yapılan şerhler kadar olmasa da 
Sâib Tebrizî şerhleri Türk Edebiyatında sık rastlanan şerhlerdendir. “Melîkü’ş-şuarâ” lakabıyla anılan İran 
şâirlerinden olan Sâib Tebrizî, Konya’ya gelip, Hz. Mevlânâ’nın türbesini ziyaret etmiş ve  bir müddet burada 
kalmıştır. Tebriz’e döndükten sonra bir Mevlevî dergâhı kurar ve 1079/1669’da öldügü zaman bu dergâhın 
hazîresine gömülür. Müellifimiz M. Nakşibendî(v.1848)’nin de eserleri kısmında bahsedildiği gibi onun 
şiirlerine yazdığı Gencîne-i Maârif  adlı bir şerh bulunmaktadır. (Süleymaniye Ktp. [M.Arif-M.M.], no.262, 
İstanbul Üniversitesi Ktp, TY. 9687) Sâib Tebrizî ve şerhleri hakkında bkz. Osman Ünlü, “Türk Edebiyatında 
Sâib-i Tebrizî Şerhleri”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Edt. Ayşe İlker, Tuncer Özdil, 
CBÜSBE, Manisa, 2006, c. IV, s. 1; ss.  85-93; Makâle için ayrıca bkz. http://turkoloji.cu.edu.tr/ 
ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/osman_unlu_saib.pdf  (09-04-2009’da ulaşıldı) 
 



 124

‘Eğer Hüdâ dilerse” kelâmını kibirlerinden söylemediler. Böyle [12a] olunca Cenâb-ı 

Kibriyâ bunlara insânda olan aczi gösterdi. Ve devâları kâr-ger olmadı. İnsâna lâyık olan her 

ne edecek ise “inşaallah” demek lâzımdır. Kur’ân-ı Azîm’de dahi “  َوَلا َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغًدا

 Hiç bir şey için “bunu yarın yapacağım” deme. Ancak “Allah dilerse] 475”ِإلَّا َأْن َیَشاَء اللَُّھ

yapacağım” de] buyurulmuştur.  

 ترك استثنا مرادم قسوتى است                       نى ھمین گفتن كھ عارض حالتى است -49
‘İnşallah’ı terk ile murâdım vakt-i şürû’da kalbin Hak Teâlâ’dan kasveti ve gafletidir. 

Hemân ancak “inşallah” lafzını söylemek değildir. Zîrâ bu lafzı söylemek bir ârız hâldir. Ona 

itibâr yoktur. Kalbin Hak’tan gāfil olmayıp Hakk’ı yâd ederek şürû’ olundukta lisânla 

“inşallah” denmese de beis yoktur. Ve demiş gibidir. Nitekim gafletle “inşaallah” demek 

dememek olduğu gibi. Bu beyt-i şerîf “ یمني دریمنى پىش منى پىش منى در ” 476[Buradadır, Yemen’de 

imiş gibi uzaktadır.Yemen’dedir, burada imiş gibi yakındadır] mısrâ’ı meâlindedir.  

                                 اى بسا ناورده استثنا بھ گفت  جان او با جان استثناست جفت -50
Meâl-i şerh-i beyân zımnında buyururlar: “Ey âdem! Çok kimse vardır ki hîn-i şürû’da 

“İnşallah” dememiş, velâkin adem-i gafleti sebebiyle cânı “inşallah” kelâmına cüft ü mukārin 

olmuştur. Bu sûrette her ne kadar “inşallah” lafzını  tefevvüh477 etmediyse etmiş gibidir. 

Velhâsıl itibâr kalbedir. Lisâna değildir, demeği murâd buyururlar.  

ند از عالج و از دوادھر چھ كر                     ارنج افزون و حاجت ناروکشت  -51  
Yine hikâyete avdet edip buyururlar ki etibbâ ilâç ve devâdan ne ettilerse câriyenin 

derdini ziyâde eyledi. Ve hâcet ki câriyenin sıhhatidir, hâsıl olmadı.  

 آن كنیزك از مرض چون موى شد                 چشم شھ از اشك خون چون جوى شد -52
O câriye derd ü  illetten kıl gibi rakîk ve ince oldu. Şâhın gözü kanlı yaştan ırmak gibi 

câri oldu.  

نمود روغن بادام خشكى مى -53  از قضا سركنگبین صفرا فزود                            
Cenâb-ı Hakk’ın hükm ü fermânından meselâ serkengebîn ki müzîl-i safrâ iken safrâyı 

artırdı. Bâdem yağı ki ratbü’l-mizâc iken yübûset verdi. Ya’nî ettikleri ilaç ma’kus oldu 

demekten ibârettir. Yâhut hakîkîyeti üzerine mahmuldür. 

                                 از ھلیلھ قبض شد اطالق رفت آب آتش را مدد شد ھمچو نفت  -54
Meselâ helîle dedikleri ilâcın işi ishâl iken kabz oldu. Ve câriyenin harâreti teskîn 

olsun için etibbâ çok su verin dedilerse su içildikçe câriyenin âteşi ve harâretini teskin 

                                                   
475 Kehf 18/22-23. 
476 “Pîş ü menî der Yemenî der Yemenî pîş ü menî” şeklinde meşhur bir kullanımdır. 
477 “Konuşma dile getirme”. 



 125

etmeyip neft yağı nice işe muîn olur ise harâretini müzdâd eyledi. Hâsılı etibbâya acz ve ye’s-

i  küllî geldi. (Neuzü bi’llahi mine’l ucubi ve’l-gurûr.) 

بر پادشاه وروى اوردن پادشاه بدركاه خدا  ى كنیزك ظاھر شدن عجز حكیمان از معالجھ

 غیبى را ویافتن طبیب الھي و حاصل شدن مرادابشردیدن پادشاه م  وخواب
Hekimlerin aczinin câriyeye muâleceden pâdişâhın indinde zâhir olması ve 

pâdişâhın dergâh-ı Hüdâ’ya [12b] teveccüh etmesini ve pâdişâhın rüyada âlem-i ğayba 

mensûb müjdeciyi görmesi ve tabîb-i ilâhiyi bulması ve murâdının hâsıl olması 

beyânındadır 

 شھ چو عجز آن حكیمان را بدید                    پا برھنھ جانب مسجد دوید -55
Pâdişâh çûn ki o hekimlerin aczini gördü. Yalınayak mescid cânibine seyirtti.  

 رفت در مسجد سوى محراب شد             سجده گاه از اشك شھ پر آب شد -56
Mescid içine vâkî oldu. Ve mihrab tarafına gitti. Ve hâcet namazı kılıp secdeye 

vardıkta secde mahalli pâdişâhın gözü yaşı ile doldu.  

 چون بھ خویش آمد ز غرقاب فنا                  خوش زبان بگشاد در مدح و ثنا -57
Namazda kemâl-i huşûundan ve niyâzından âb-ı fenâya ba’de’l-fark kendine ve sahva 

gelip Cenâb-ı Kibirya’nın medh ü senâsında lisânını güzel açıp azim münâcaât eyledi. . 

 كاى كمینھ بخششت ملك جھان                        دانى نھان من چھ گویم چون تو مى -58
Bu beyt-i şerîf münâcâtı beyândır. Ey Hüdâ! Senin ednâ kullarına ihsânın cihân mülkü 

ve pâdişâhlıktır. Ben ne söyleyim ve ihtiyâcımı niçin arz edeyim? Çünkü sen her nesneyi 

âşikâre bilirsin.  

 اى ھمیشھ حاجت ما را پناه                     بار دیگر ما غلط كردیم راه -59
Ey Hüdâ! Dâimâ bizim hâcetimize melce’-i penâhsın. Bundan maâda gayre göre biz 

yolu galât eylemişizdir. Ve bizim hatâmız seni terk edip gayre gitmekte. Fakat bu def’a 

değildir. 

دانم سرت لیك گفتى گر چھ مى                      زود ھم پیدا كنش بر ظاھرت -60  
Beyt-i esbâktan istidrâk olarak lâkin sen buyurdun. Eğerçi senin sırrını bilirim. Tîz o 

sırrı zâhir lisânım üzere izhâr eyle. Binâenaleyh sana derdimi söylemekle münâcat ederim. 

Ba’zı nüshada “فاش كن اندر دعا بر ظھرت” vârid olmuştur. Du’âyı âşikâre söyle demektir. 

 چون بر آورد از میان جان خروش                      اندر آمد بحر بخشایش بھ جوش -61
Çünkü pâdişâh meyân-ı cânından sıdk ile du’âya el kaldırıp cûş ve hurûş etti. Cenâb-ı 

Hakk’ın ihsân deryâsı dahi cûşa ve kaynamağa geldi. 

Açıklama [H3]: Hocaya sor. Başlıkları 
nasıl yapalım.  

Açıklama [H4]: ihsân 

Açıklama [H5]: hatâ, galât 
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 در میان گریھ خوابش در ربود                     دید در خواب او كھ پیرى رو نمود -62
        Cenâb-ı Hakk’a tazarrû ve niyâz ve bükâ ederken kendine nevm galebe edip rüyada 

gördü ki bir pîr zâhir oldu ve kendine tebşîr edip; 

 گفت اى شھ مژده حاجاتت رواست                       گر غریبى آیدت فردا ز ماست -63
Dedi ki “Ey Şeh! Müjde olsun ki hâcetlerin hâsıldır. Ve duânız ınde’llah kabûl oldu. 

Eğer yârın sana bir garib gelir ise bizim tarafımızdandır. Onu i’zâz edesin. 

 چون كھ آید او حكیمى حاذق است            صادقش دان كھ امین و صادق است -64
 Çünkü o garip gelir, fenninde mâhir hakîmdir. Onu sâdık bil. Zîrâ zâtında emîn ve 

sâdıktır. 

 در عالجش سحر مطلق را ببین                              اجش قدرت حق را ببیندر مز -65
O hâkimin ilâcında taraf-ı Hak’tan mürsel olan te’sîri gör. Onun ilâcının tab’ında Hak 

Teâlâ’ nın kudretini [13a]gör. “Sihr”, “te’sîr” ve “mutlak mürsel” ma’nâsınadır.  

شرق، اختر سوز شد آفتاب از -66 گاه و روز شد چون رسید آن وعده                            
Çünkü ol va’de zamânı erişti, gece gündüz oldu. Güneş maşrıktan tulû’ ile yıldız 

yakıcı oldu. Yıldızları yakması ziyâlarını mahvden kinâyedir.  

 بود اندر منظره شھ منتظر                            تا ببیند آن چھ بنمودند سر -67
Pâdişah pencerede muntazır idi. Gece gösterdikleri nesneyi göre.  

اى آفتابى در میان سایھ -68 اى دید شخصى فاضلى پر مایھ                                          
Bir şahıs gördü. Fâzıl ve mâye-i kemâlat iledolu ağaç sâyesi ortasında âfitâb ziyâsı 

gibi.  

     رسید از دور مانند ھالل مى                   نیست بود و ھست بر شكل خیال -69
Uzaktan hilâl gibi gelir idi. Hadd-i zâtında mahv-ı vücûd etmiş idi. Ve hayâl şekli gibi 

vücûdu var idi. Bu beyitte o zâtın mehâfet-i cismine ve nûr-ı eynine işâret vardır. Nitekim 

hilâle teşbihten müstebân olur.  

 نیست وش باشد خیال اندر روان                      تو جھانى بر خیالى بین روان -70
Suâl geldi ki, çûn ki tabîb-i ilâhî hayâl şekli ile vardır. Niçin “nîst bûd” diyerek 

vücûdununu nefyettiniz. Cevâb buyururlar ki, rûhun ve cânın indinde hayâl yok gibidir. Yok 

gibi olan şey dahi bunun aynıdır. Binâenaleyh “nîst bûd” diye vücûdunu nefyettim. Bu kelâm 

ma’lûmun oldu ise sen cihâna mensûb olan cemî’ı eşyâyı dahi bir hayâl üzere gidici ve vâki’ 

olucu gör ve böyle i’tikād eyle.  

شان و جنگشان بر خیالى صلح                               وز خیالى فخرشان و ننگشان -71  

Açıklama [H6]: vücûd uzat 

Açıklama [H7]: cihâna 
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Hâl böyle olunca ehl-i dünyânın birbirine ikrâmı sebebiyle olan sulh ve 

muhabbetlerini ve yine dünyâ-yı denîye için birbirlerinde olan adâvetlerini bir hayâl mekūlesi 

olan şey üzerine cârî ve vâkî’ bil. Ve hakikāti sâbit bir madde üzerine olmuş değildir bil. Bu 

sûrette dünyâ bir kavgaya değici nesne değildir. Ve böyle hayâl için nizâ’ münâsib olmaz ve 

abestir. Ve yine ehl-i dünyânın mâl ve câhları ile fahrleri ve fakir olanların ağniyâdan fakrları 

sebebiyle âr etmeleri, bu dahi bir hayâl ve “lâ-şey” mekūlesindendir. Velhâsıl dünyâ ne 

iftihâra  ve ne âra sezâdır.  

كھ دام اولیاست آن خیاالتى                                  عكس مھ رویان بستان خداست -72  
Suâl geldi ki evliyâullâhın giriftâr oldukları merâtib-i ma’nevî ve ulûm-i maârif ve 

şeyhleri, ve şeyhlere nisbet mürîdler hayâl değil midir? Onlar bu eşyâ-yı mezkûrenin tâlibi 

olunca ehl-i dünyâ gibi hayâl-perest olmuş olmazlar mı? Cevâb buyururlar: “Ol hayâller ki 

evliyâya tuzak ve onları giriftâr etmiştir. Cenâb-ı Hakk’ın bahçe-i hakîkātinin mahbûbları ki 

enbiyâ-yı izâmdır. Onların aksi ve eseri onların bizlere mürüvvetidir. Siyyemâ ki Mevlâ-yı 

Müteâl’den talep ile me’mûruz. O hayâllere tapmak ve tâlip olmakta bir beis mütehakkık 

değildir. Ve bununla müttehem olup[13b] hayâl-i mahza gönül veren ehl-i dünyâ gibi 

mezmûm olmazlar.  

آمد پدید در رخ مھمان ھمى -73  آن خیالى كھ شھ اندر خواب دید                      
Ol rüyâyı ki pâdişâh uykuda gördü ve gelecek kimsenin nişânını ve alâmetini 

söylemişlerdi. Gelen mihmânın yüzünde zâhir geldi. Ve ol alâmetleri görüp müşâhede edince,  

                    شھ بھ جاى حاجیان واپیش رفت پیش آن مھمان غیب خویش رفت -74

  
Pâdişâh kapıcılar makāmından ileri gitti. O mihmân-ı gaybînin önüne ikbâl için bizzât 

kendi gidip karşıladı. İstikbâl bevvâbların hâli olmakla becâ-yı hâcibân buyurdular.  

 

دوختن بر دوختھ ھر دو جان بى -75  ھر دو بحرى آشنا آموختھ                                
Her ikisi ezelde  âşinâlık öğrenmiş bir bahrdir. Pâdişâh ulûm-i zâhire ve gınâ bahri, 

mihmân-ı gaybî  ilm-i bâtın ve fakr bahri. Her ikicân demekten birbirine dökülmüş idi. Ya’nî 

kable’l-mukārin cânları birbirini sevdi. Ve ezel âşinâlığı bâis-i muhabbet oldu.  

 گفت معشوقم تو بوده ستى نھ آن                        لیك كار از كار خیزد در جھان -76
Ve dedi ki, benim ma’şûkum sen olmuşsun. Ve ben seni arar imişim. Lâkin dünyâda iş 

işten hâsıl olur. Câriyenin hastalığının meğer hikmeti bu imiş.  

صطفى من چون عمراى تو مرا م                     از براى خدمتت بندم كمر -77  
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Ey tabîb-i ilâhî! Sen bana Mustafâ aleyhi’s-selâm gibi mürşid oldun. Ben de senin 

hıdmetin için Hazret-i Ömer  (radıya’llahu anh) gibi kuşak bağladım. Ve sana itâat ve 

inkıyad478için âmâde oldum. Hazret-i Ömer  (radıya’llahu anh) Fahr-i Âleme çok hıdmet 

eylediğinden onun için “Ben Ömer gibiyim” dedi. Ez-cümle Mescid-i Haram’da âşikâre 

namaz kılınmaya sebeb oldu. Ve gâzalarda mâlen ve bedenen çok hizmette bulundu. Ve 

zamân-ı hilâfetinde bilâd-ı kesîre ve cesîmenin fethına muvaffak oldu. 

ند ولى التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در ھمھ حالھا و بیان كردن وخامت از خداو

ادبى ضررھاى بى  
Ebyât-ı âtîye tevfîkın sâhibi olan hüdâvend-i bî-çûndan cümle hâlde edebe riâyete 

muvaffak olmaklığı istemek beyânındadır. Ve yine edepsizliğin zarârlarının sû-i hâlini 

beyân eylemek beyânındadır.  

Hüdâvend, “Mâlik” ve “Sâhib” ma’nâsınadır. Murâdı Vâcib Teâlâ hazretleridir. 

“Vahâmet” “vâv’ın fethiyle zarâra derler. İzâfet-i beyâniye olur. Ebyât-ı âtiyenin yukārıya 

rabtı çünki tâbib-i ilâhî şeyh ve pâdişâh mürîd makāmında olmakla edeb,  Târikāt-ı Âliyye’de 

emr-i ehemm olmakla tabîb-i ilâhî tarafından edebe riâyetiyle tavsiye buyururlar.  

ادب محروم گشت از لطف رب بى  -78  از خدا جوییم توفیق ادب                                
Tabîb-i ilâhî pâdişâha der ki Cenâb-ı Hak’tan edebe muvaffak olmak isteyelim. Zîrâ 

edepsiz Hak Teâlâ’nın lutfundan mahrûm kaldı.  

ادب تنھا نھ خود را داشت بد بى                                   بلكھ آتش در ھمھ آفاق زد  -79  
Edebsiz olan kimse yalnız kendini bed ve çirkin tutmadı. Belki [14a] cümle etrafa âteş 

ve ziyân verdi. Ya’nî bî-edebin vahameti fakat kendie olmayıp belki cümle âleme yolundan 

zarâr ve ziyân vâsıl oldu.  
گفت و شنید شرى و بیع و بى بى -80 رسید مایده از آسمان در مى                                    

Âsumândan  sofra Mûsâ aleyhi’s-selâmın kavmine baş ağrısı ve almak satmak 

olmaksızın vâsıl olur idi . 

ادب گفتند كو سیر و عدس بى -81  در میان قوم موسى چند كس                                   

Mûsâ aleyhi’s-selâmın kavmi ortasında birkaç kimse edepsiz oldukları hâlde hani 

sarımsak ve mercimek dediler.  

منقطع شد خوان و نان از                             مان ماند رنج زرع و بیل و داس  -82

 آسمان

                                                   
478 “Boyun eğme”. 
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Sofra ve âsumânın ekmeği kesilici olup nâzil olmaz olur oldu. Ekin ekmek ve tarlayı 

sürmek ve ekini biçmek zahmeti bize kaldı. Menkūldür ki  semâdan Hak Celle ve A’lâ 

hazretleri kudret helvâsı ve bıldırcın kebâbı  yufkâya sarılmış olduğu hâlde Tih Sahrâsı’nda 

Mûsâ aleyhi’s-selâmın kavmine inzâl buyurur idi. Bu et’ıme-i nefîseden ba’zı bî-edeplere 

fütûr gelip “biz bunları tenâvül etmekten usandık. Yerde biten nebâtâttan Rabbine du’â eyle, 

bizlere inâyet etsin yiyelim” dediler. Mûsâ aleyhi’s-selâm dahi “A’lâyı ednâya değişmek 

istermiyiz? Ben duâ etmem. Şehr-i Mısr’a gidin. İstediğiniz anda vardır.” buyurdular. Cenâb-ı 

Hakk’ın nimetine şükr etmeyip bu bî-edebliği ettiklerinden Hak Celle ve A’lâ hazretleri  inzâl 

buyurduğu nimet-i celîleyi âsumândan kat’ eyledi. Sonra gelenlere ve ol vakitte olan ehl-i 

edebe zarârları dokundu. Eğer böyle olmasaydı hâla nâzil olup tahsîl-i rızkta ta’b çekmez idik. 

Şu üç beyt-i şerîf bî-edeb olan kimsenin zarârı cümleye şâmil olduğunu beyândır. “Bîl” den 

murâd tarlayı sürmek ve “dâsman’dan murâd ekini biçmektir. 

 باز عیسى چون شفاعت كرد حق                      خوان فرستاد و غنیمت بر طبق  -83
Ve dahi İsâ aleyhi’s-selâm Cenâb-ı Hakk’a çûn ki şefâat eyledi. Cenâb-ı Hak dahi 

sofra ve tabak üzere taâm gönderdi.  

ھا برداشتند چون گدایان زلھ -84  باز گستاخان ادب بگذاشتند                                      
Yine bî-edepler terk-i edeb ettiler. Gedâlar gibi sofradan bakî kalan taâmları alıp 

gittiler. “Begzâştan” “geçtiler” ve “berdâştend” “kaldırdılar” ve “kustâhî’, “bî-

edeb”ma’nâsınadır. Hâsılı ma’nâ ile şerh olundu.  “Zelle” sofradan kalan tâama derler.  

 البھ كرده عیسى ایشان را كھ این                            دایم است و كم نگردد از زمین  -85
Hz  İsa aleyhi’s-selâm bunlara yalvardı ki, bu sofra dâimîdir ve zemînden eksik olmaz. 

Bu bî-edepliği etmeyin.  

 بد گمانى كردن و حرص آورى                                كفر باشد پیش خوان مھترى -86
Sû-i zan ve hırs getirmek ziyâde ulu kimsenin sofrası önünde nimeti inkâr olur. 

Bundan gayrı Hak Teâlâ  verecek değildir demek olur. Nimet-i ilâhiyye dâimîdir, diyerek 

azîm nush ve pend buyurdular ise de müfîd olmadı.  

آن در رحمت بر ایشان شد فراز  -87                               [14b] ز ان گدا رویان نادیده ز آز    

O bir şey görmemiş dilenci yüzlülerden hırslarından nâşî ol rahmet kapısı ki- nüzûl-i  

mâidedir - onların üzerine yokuş oldu. Ya’nî kapandı. Ve sofra nâzil olmaz oldu. Âsumândan 

nüzûl-i taâm iki peygamber-i zî-şâna oldu. Biri Mûsâ aleyhi’s-selâma ki “ َلْیُكُم اْلَمنَّ َوَنزَّْلَنا َع

 nazm-ı celîle mensûstur. Birisi İsâ [.Size kudret helvası ile bıldırcın eti indirdik]479”َوالسَّْلَوى

                                                   
479 Taha, 20/80. 
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aleyhi’s-selâma ki “480”َربََّنا َأْنِزْل َعَلْیَنا َماِئَدًة ِمَن السََّماِء [Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir] 

diyerek niyâz eyledi. Ve mesûlüne müsâade-i ilâhiyye-i erzânî  buyurulduğunu kāle Allahü 

 nazm-ı celîli beyân eder. Bu ebyât-ı [Ben onu size şüphesiz indireceğim] 481”ِإنِّي ُمَنزُِّلَھا َعَلْیُكْم“

erbea ile dahi bî-edebliğin şeâmetini beyân buyurdular. Yine tekrâr küstâhlığın kabhını beyân 

ederek buyururlar ki : 

 ابر برناید پى منع زكات                                             وز زنا افتد وبا اندر جھات -88
Bu beyit yukārı gelmez zekât-ı mefrûzayı men’ ve vermemekten mücerrebâttandır ki 

ağniyânın hakk-ı ilâhîyi  edâ etmemesi habs-i matara sebeb olur. Ve habs-i matar kahta sebep 

olur. Ve dahi zinâdan etrafa vebâ düşer. Bu dahi meşhûrdur ki kesret-i zîna tâûna sebeptir.  

    ھر چھ آید بر تو از ظلمات و غم                 باكى و گستاخى است ھم آن ز بى -89
Her ne ki senin üzerine zulmet-i ma’neviyyeden ve kederden gelir. O nesne senin 

Hak’tan adem-i havf  ve bî-edebliğindendir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de “ ِإنَّ اللََّھ َلا ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم

 ,Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah] 482 ”َحتَّى ُیَغیُِّروا َما ِبَأْنُفِسِھْم

onlarda bulunanı değiştirmez] buyurulmuştur.  

باكى كند در راه دوست ھر كھ بى                         ره زن مردان شد و نامرد اوست  -90      
Her kimse ki dost yolunda bî-edeblik eder, çok kimselerin yolunu urur. Ve eltâf ve  

rahmet-i ilâhînin adem-i nüzûlüne sebep olur. Bu cihetle o insân değildir. Zîrâ nâsın belâ vü 

musîbetine sebep olmuştur. Bu beyt-i şerîfe “483 ”َواتَُّقوا ِفْتَنًة َلا ُتِصیَبنَّ الَِّذیَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة[Öyle bir 

fitneden sakının ki, o içinizde yalnızca zâlimlere isâbet etmekle kalmaz(umûma sirâyet eder 

ve hepsini perişân eder)] nazm-ı şerîfi bürhân-ı kātı’dır.  

 از ادب پر نور گشتھ است این فلك                          وز ادب معصوم و پاك آمد ملك -91
Edebten nâşi bu felek şems ü kamer ve kevâkib nûruyla dolu olmuştur. Feleğin edebi 

sükûnet-i vekār ile devr etmesi ve yine edepten melekler mâsum ve pâk geldi. Melâikenin 

edebi Hak Teâlâ’nın emrine râm ve taât-ı ilâhiyye ile iştikālleri ve adem-i isyânlarıdır.  

 بد ز گستاخى كسوف آفتاب                                   شد عزازیلى ز جرات رد باب -92
Âfitâbın tutulması ve siyahlanması küstahlıktan geldi. Güyâ âfitâb felek-i râbî’de 

enver olmasıyla fahr ve ucb eyledi. Onun için Cenâb-ı Hak küsûf vermiş İblis dahi Hak Teâlâ 

“ya cesâret ve bî-edebliğinden merdûd-ı bâb-ı Hüdâ oldu. İblisin cüreti bu beytte beyân 

buyurulmuştur. “ َقاَل َأَنا َخْیٌر ِمْنُھ َخَلْقَتِني ِمْن  * َیاِإْبِلیُس َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَیَديَّ َأْسَتْكَبْرَت َأْم ُكْنَت ِمَن اْلَعاِلیَن

                                                   
480 Maide, 5/114. 
481 Maide, 5/115. 
482 Ra’d, 13/11. 
483 Enfal, 8/25. 
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 İki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin] 484 " َناٍر َوَخَلْقَتُھ ِمْن ِطیٍن

mi? Yoksa yücelerden misin?İblis: “Ben ondan hayırlıyım. Beni âteşten yarattın, onu 

çamurdan yarattın” dedi] Hemân Cenâb-ı Hüda cümlemize edebler ihsân eyleye. Âmîn. 

“Âzâzil” şeytânın ismidir.  

ور خوابش بشارت داده بودند بمالقات اد        [15a] مالقات پادشاه با آن طبیب  الھى كھ    
Pâdişâhın ol tabîb-i ilâhîye mülâkātı ki ona hâbda onun mülâkātı ile müjde 

vermişler idi  

 دست بگشاد و كنارانش گرفت                  ھمچو عشق اندر دل و جانش گرفت -93

Ol vakit ki tabîb-i ilâhî pâdişâhın yanına geldi. Pâdişâh kollarını açtı ve onu kucağına 

tuttu. Bu iş ehl-i muhabbetin hâlidir. Aşk gibi onu kalbinde ve cânında tuttu. Ya’nî âşık aşkını 

sevdiğinden cânında ve kalbinde nice mahfî tutar ve saklar ise bu dahi onu cânına soktu. 

Kemâl-i muhabbetten kinâyedir.  

 دست و پیشانیش بوسیدن گرفت                              وز مقام و راه پرسیدن گرفت -94
Elini ve alnını takbîl eyledi. Vatanından ve geldiği yoldan vahşetini def’ için ve kelâm 

olsun için suâl eyledi. Menkūldür ki Câfer-i Tayyar (radıye anhü’l-Gaffâr) bir gazâdan avdet 

edince Resûl-i Ekrem (Sallallâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) ayneyni beyninden kemâl-i 

muhabbet sebebiyle takbîl buyurmuşlardır.  

دركشیدش تا بھ ص پرس پرسان مى                         گفت گنجى یافتم آخر بھ صبر -95  
Derûn-ı saraya getirip ahvâlinden suâl ederek odanın sadrına ık’âd eyledi. Ve dedi ki; 

“Sabr sebebiyle encâm-ı kârda bir hazine buldum.’ 

الصبر مفتاح الفرج معنى -96  گفت اى نور حق و دفع حرج                                         
Pâdişâh tabîb-i ilâhîye dedi ki: Ey Hakk’ın nûru! Ve harâcların def’ınin sebebi. Ey 

 in ma’nâsı! Sabr ile nice ferec bulunur ise [Sabır sevincin anahtarıdır] ”الصبر مفتاح الفرج“

seninle dahi öyle bulunur demektir.  

قیل و قال مشكل از تو حل شود بى -97 اى تو جواب ھر سؤالاى لق                              
Ey Zât-ı şerîf! Sana mülâkāt her suâle cevâbdır. Zîrâ müşkil senden ağız açmaksız 

hallolur. 

 ترجمانى ھر چھ ما را در دل است                    دست گیرى ھر كھ پایش در گل است -98
Bizim kalbimizde her ne var ise onun tercümânı ve onu bilicisin. Her kimse ki onun 

ayağı çamur içindedir. Ona sen dest-gîr ve muînsin.  

 مرحبا یا مجتبى یا مرتضى                         إن تغب جاء القضاء ضاق الفضا -99

                                                   
484 Sa’d, 38/75-76. 
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Ey muhtâr olan zât ! Sen hoş geldin. “Murtezâ” dahi mümtâz ma’nâsınadır. Eğer sen 

bizim indimizden gāib olursan kazâ-i İlâhî gelir. Sahrâ bize dâr olur. Ehlullâhın gaybeti bir 

kavmin üzerine belâ gelmeğe sebep olur. Nitekim bir kavmin içinde bulunmaları eltâf-ı 

ilâhîyyeyi celbe sebep olduğu gibi. Hadîs-i şerîfde. “ یرزقون و بھ یمطرون مو بھ ” 485[Onlar 

sebebiyle rızıklandırılırsınız ve onlar sebebiyle size yağmur yağdırılır] vârid olmuştur.  

 أنت مولى القوم من ال یشتھي                                      قد ردى َكلَّا َلِئْن َلْم ینتھ -100
Ey zât-ı şerîf! Sen kavmin ulususun. Şol kimse ki seni tâlib olmaz. Tahkîk helâk oldu. 

Hakkā, eğer seni istememekten rücû etmez ise “reddâ” fi’l-i mâzidir ve “helâk oldu” 

ma’nâsınadır. Ve “kellâ” bu makāmda “böyle olduğu sâbit oldu” demektir.  

و خوان كرم چون گذشت آن مجلس          [15b]دست او بگرفت و برد اندر حرم -101
 Çünki ol kerem ve lütuf  sofrası gibi olan meclis-i muhabbet tamâm oldu. Pâdişâh 

tabîb-i ilâhî’nin elini tuttu. Ve harem-i humâyûnuna iletti. 

 بردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند
Ebyât-ı âtiye pâdişâhın o tabîbi hastanın başı ucuna iletmesidir. Hattâ  o hastanın 

hâlini göre. 

ى رنجور و رنجورى  قصھ                        بعد از آن در پیش رنجورش نشاند -102

 بخواند
Pâdişâh hastanın kıssasını ve hastalığını tabîb-i ilâhîye okudu ve beyân eyledi. Bundan 

sonra hastanın yanına ol tabîbi getirip oturttu. 

 رنگ رو و نبض و قاروره بدید                               ھم عالماتش ھم اسبابش شنید -103
Tabîb câriyenin yüzünün rengini ve nabzını ve içinde bevl olan şişesini gördü. Hem o 

câriyenin hastalığının alâmetlerini gördü. Hem hastalığının sebeplerini pâdişâhtan ve sâir 

hademinden işitti.  

اند آن عمارت نیست ویران كرده -104 اند گفت ھر دارو كھ ایشان كرده                               

Câriyenin marazını tabîb-i ilâhî görünce pâdişâha dedi ki: “Her ilâcı ki etibbâ 

eylemişlerdir, o ilâc câriyenin derdine muvâfık olmamakla ma’mûr etmek değildir. Belki 

tabîpler vîrân ve harâb eylemişlerdir.” Ya’nî marazını müşted kılmışlardır demekten ibârettir.  

خبر بودند از حال درون بى                                                   استعیذ اهللا ممّا یفترون -105  

Etibbâ câriyenin illetini emrâz-ı cismâniyyeden zannetmiş hatâ etmişlerdi. Câriye ise 

zergerin aşkına mübtelâ olmakla hasta ve alîl olmuş idi. Binâenaleyh  tabîb-i ilâhî illetini 

                                                   
485 Benzer bir rivayet Ebu’d-Derdâ’dan şöyle gelmektedir: “Bana zayıflarınızı çağırınız. Çünkü siz ancak 
zayıflarınızın duası ve bereketi ile rızıklandırılır ve yardım edilirsiniz.’ Ebu Davud Cihad 70, no. 2594. 
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fehm edip dedi ki: “Etibbâ hâl-i derûndan bîhaber idiler. Hak Tealâ hazretlerine sığınırım, 

onların bu câriyeye iftirâ ve nisbet eyledikleri illet-i cismâniyyeden” 

 دید رنج و كشف شد بر وى نھفت               لیك پنھان كرد و با سلطان نگفت -106

Tabîb-i ilâhî câriyenin rencini bildi. Ve onun üzerine mahfî olan illet âşikâr oldu. 

Lâkin pinhân eyledi. Pâdişâha bu râzı keşf etmedi.  

 رنجش از صفرا و از سودا نبود                                 بوى ھر ھیزم پدید آید ز دود    -107
Câriyenin illeti safrâdan ve sevdâdan değil idi. Safrâ ve sevdâ ahlât-ı erbaadandır. Ve 

birisi dahi dem ve balgāmdır. Mısrâ-ı sâni beyt-i sâbıkın mısrâ-ı evveline illet olmak üzere 

buyururlar ki her odunun kokusu tütününden ne cins olduğu ashâb-ı dimâğa ma’lûm olur. 

Tabîb-i ilâhî dahi fenn-i tıbda mahâret sâhibi olmakla câriyeyi görünce illet-i aşka mübtelâ 

olduğunu teferrüs486 eyledi.  

خوش است و او گرفتار دل استتن  -108 دید از زاریش كو زار دل است                       

Tabîb-i ilâhî câriyenin inlemesinden gördü ve bildi ki o câriyenin hastalığı gönül 

hastalığıdır ve aşk marazıdır. Câriyenin teni hoştur ve gönlü aşka giriftâr olmuştur. [16a] 

ست بیمارى چو بیمارى دلنی -109  عاشقى پیداست از زارى دل                                  

Âşıklık kalbin inlemesinden zâhirdir. Gönül hastalığı gibi bir hastalık yoktur. Ve aşk 

gayri hastalığa benzemez.  

     عاشق ز علتھا جداستعلت                               عشق اصطرالب اسرار خداست -110

Âşıkın illeti cümle illetlerden cüdâ ve mümtâzdır. Aşk Hak Teâlâ hazretlerinin 

esrârının usturlâbıdır. Usturlâb şol rub’ dâireye derler ki şemsin irtifâ’ı ve inhitâtı onunla 

ma’lûm olur. Rub’ tahtasından ma’lûm olduğu gibi. Ve ba’zı kevâkibin ahvâli dahi bilinir. 

Usturlâb irtifâ ve inhitâtı bilmeye sebep olduğu gibi Cenâb-ı Kibriyâ’nın avâm-ı nâsdan ketm 

ü ihfâ buyurduğu esrârına aşk sebebiyle âşık vâkıf ve muttali’ olduğundan muhabbet-i 

ilâhiyyeyi usturlâba teşbîh buyurdular.  

اقبت ما را بدان سر رھبر استع -111  عاشقى گر زین سر و گر ز ان سر است                  
Bu beyt-i şerîf suâl-i mukaddere cevâbdır. Suâl-i mukadder şol vech ile takrîr olunur 

ki, esrâr-ı Hüdâ’ya usturlâb olan aşk, aşk-ı hakîkî midir yoksa aşk-ı mecâzî midir? Cevâb  

buyururlar ki âşıklık eğer bu taraftandır, ya’nî aşk-ı  mecâzîdir. Ve eğer o taraftandır, ya’nî 

aşk-ı hakîkîdir. Encâm-ı kârda esrâr-ı Hüdâ’ya bize mahrem olmaya kılavuzdur. Zîrâ “ المجاز

 buyurulmuştur. Menkūldür ki Hazret-i Züleyhâ’nın [Mecâz hakîkatin köprüsüdür] ”قنطرة الحقیقة

Yûsuf aleyhi’s-selâma olan aşkı aşk-ı Hüdâ’ya tebeddül eyledi. Hattâ birgün Yûsuf aleyhi’s-

                                                   
486 “Feraset etme-anlama” mânâsındadır. 

Açıklama [H28]: Hepsine bak.uzatma 
için 
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selâm Hazret-i Züleyhâ’ya zevcesi muâmelesin murâd ettikte Züleyhâ hazretleri istinkâf ve 

firâr edip Yûsuf aleyhi’s-selâm dahi arkasından koşup dâmen-i Züleyhâ’yı tuttukta zor ile 

çekince yırtılmış, ve Yûsuf aleyhi’s-selâm “Subhanallah, kısâs oldu” buyurmuşlar. Ba’dehû 

Hazret-i Züleyhâ niyâz edip kendini ezvâc zümresinden affettirip kara çamur ile sıvalı bir 

ma’bed ve halvet-gâh yaptırıp âhir ömrüne değin ibâdet ile meşgūl oldular. Ve yine 

meşhûrdur ki, Mecnûn’un Leylâ’ya olan muhabbeti tebdîl olunup Leylâ’yı gördükte iltifât 

buyurmazlardı. Hattâ Âşık Yûnus ba’zı ilâhiyyâtında “Yürü Leylâ ki ben Mevlâ’yı 

buldum”487 diye Mecnûn’un ağzından buyurmuşlardır. Velhâsıl mutlak aşk-ı mecâzî merdûd 

değildir. Zîrâ hadîs-i şerîfde dahi senâ ve medh olunmuştur. “ من عشق فعّف فكتم، ثّم مات، مات

 Hattâ ba’zı [Kim âşık olur, iffetini muhafaza eder, gizler ve sonra ölürse şehîddir] 488”شھیدا

şuarâ bu hadîs-i şerîfi şiirinde tazmîn eylemişlerdir: “Aşkınla ölen kişi bulur bunda şehâdet/ 

Men mâte mine’l-aşkı fekad mâte şehîden” Hattâ üstâd-ı büzürg-vâr Mevlânâ Neş’et nâm-dâr  

“Aşksız durmadan aşk-ı mecâzî ile iştigāl evlâdır” buyururlar imiş.  

ھ عشق آیم خجل گردم از آنچون ب -112  ھر چھ گویم عشق را شرح و بیان         

Her ne ki söylersem aşk için şerh ve beyân olarak, çûn ki aşka gelirim ve muhabbetim 

galebe eder ve nazar ederim ki aşk beyânım gibi değildir. Aşktan utanıcı olurum. 

Velhâsıl[16b] aşk ta’rîf ve tavsîf olunur mevâddan değildir. Belki “ كمن لم یذق لم یدر ”[Tatmayan 

bilmez] kabîlindendir. Hazret-i Câmî  (kuddise sırruhû) buyurmuştur: 489 صفت بادهء عشقست "

"نجشى ذوق این مى نشناسى نجداتا/ رس از من مست پتوم   [Onun aşkının şarâbının sıfatını sarhoş olan 

bana sorma. Vallahi bu şarâbın zevkini sen bilemezsin. ] 

تر است زبان روشن عشق بى كلی -113 گر است گر چھ تفسیر زبان روشن                   

Gerçi lisânın aşkı tefsîr ü beyân etmesi aşkı muvazzıh ve mübeyyindir Lâkin aşkla 

mest ü bî-hûş olan kimsenin lisân-ı hâl ile aşkını şerh ve beyân etmesi ziyâde rûşen ve 

vâzıhtır. Beyt-i sâbıkta ‘Aşka teveccühle şerh ve beyân etsem aşk beyân olunmaz” 

buyurmuşlar idi. Suâl olundu ki lisânın tefsîri îzâh edici değil midir? Cevâb buyururlar ki; 

“Gerçi bir nesneyi lisânın tefsîr etmesi ol nesneyi beyân eder. Lâkin aşk husûsunda lisân-ı hâl 

ile beyân ziyâde muvazzıhdır. Nitekim aşkın hakkında “لسان الحال اْنطّق من لسان المقال” [Hâlin dili 

kālin dilinden daha konuşkandır] buyurulmuştur. Görmez misin bülbül gülistânda dâimâ aşkı 
                                                   
487 Âşık Yunus, Yunus Emre Dîvânı, Mustafa Tatçı,  MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 137. 
488 Bkz. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ,II, s.  234, no. 2536; Hatib Bağdâdî İbn-i Abbas’dan  merfû olarak rivayet etmiştir. 
Süyûtî, “zayıf’ hükmü vermiştir. . Aliyyü’l-Kârî ve birçoklarına göre mevzûdur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Muhittin 
Uysal,Tasavvuf Kültüründe Hadis, s. 403; Tasavvuf düşüncesinde aşk, Hakk’a ulaşma yollarından biridir. İbn 
Arabî’de en sarih şeklini bulan bu metafor, en basitinden tabii sevgi olarak adlandırılmış, bunun dahi kuru 
taklidden ve softalıktan daha iyi olduğu belirtilmiştir. Gazâlî ise aşk’ın ilâhî ve mecâzî biçimde ayrılmadığını, 
bunun aynada yansıyan bir ışık gibi, üzerine düştüğü nesneye göre değer ve nitelik kazanacağını ifade eder. 
489Ebü'l-Berekat Nureddin Abdurrahman b. Ahmed b. Muhammed Câmi, Divân-ı Kâmil-i Câmi, haz.  Haşim 
Rıza, Tahran ,Çaphane-i Piruz, 1922, s. 724, Gazel no. I-1393, Beyit no. 13336.  
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söyleyip beyân eder. Ve pervâne dahi lisân-ı kāl ile bir şey söylemeyip lisân-ı hâl ile ahvâl-i 

aşkı beyân eder. Onun için pervâne uşşâk indinde bülbülden makbûldür. Nitekim Sâdî Şirâzi 

Gülistân’ında buyurmuştur:490 “ این / د و اواز نیامد كان سختھ را جان ش/ اى مرغ سحر عشق ذ پروانھ بیاموز

وانرا كھ خبر شد خبرى باز نیامد/ مدعیان در طلبش بى خبرا نند  ” [Ey seher kuşu! Sen aşkı pervâneden 

öğren. O yanarak can verdi de, sesi çıkmadı. Bu iddiâcılar onu taleb etme konusunda 

habersizdirler. Bundan haberi olan kimse de ondan hiçbir şeyi açıklamadı.] 

چون قلم اندر نوشتن                        چون بھ عشق آمد قلم بر خود شكافت -114

شتافت مى  

Çünki kalem her nesneyi yazmakta acele etti. Çünkü ahvâl-i aşkı yazmaya geldi. 

Kalem kendi kendine yarıldı.  Murâd aşkın şiddet ve ıztırâbını beyândır.  

 عقل در شرحش چو خر در گل بماند                شرح عشق و عاشقى ھم عشق خواند -115

Kalem aşkı beyân edemeyip yarıldığı gibi akıl dahi aşkın şerh ü beyânında eşek 

çamurda düşüp çamurdan çıkamayıp kaldığı gibi kaldı. Aşkın ve âşıklığın şerhini yine aşk 

okudu ve beyân eyledi. Velhâsıl gerek akıl ve gerek kalem takrîr ve tahrîr ile aşkı beyâna 

kâdir değillerdir. Ancak mâhiyyet-i aşkı yine aşk kendi bilir.  

 آفتاب آمد دلیل آفتاب                                         گر دلیلت باید از وى رو متاب -116
Nitekim âfitâbın delîli âfitâb geldi. Eğer sen âfitaba delîl istersen âfitâbdan yüz 

çevirme. Âfitâb yine âfitâbla bilinir. Şemse nûrda galip bir nesne yoktur ki âfitâba delâlet 

etsin. Delil medlûlden akvâ ve azher olmak lâzımdır. Medlûlden akvâ ve azher bir nesne 

yoktur ki güneşe delîl ola. Aşk dahi cümleden büyük ve umûr-ı azîmden olmakla cem’-i eşyâ 

aşkın dûnundadır. Bir şey aşka delîl ve aşkı bildirmeğe kâdir olmaz. Bu sûrette şems kendi 

kendinin şârihi olduğu gibi aşk dahi kendi kendinin şârihidir. Aşkı bilmem diyen hemân âşık 

olsun ki bilsin. 

دھد شمس ھر دم نور جانى مى  -117 [17a] دھد نشانى مى                          از وى ار  

 سایھ
Suâl geldi ki “االشیاء تْنكشف باضدادھا”[Eşyâ zıddıyla bilinir.] mefhûmunca güneş sâyeden 

ma’lûm olmaz mı? Cevâb buyururlar ki güneşten eğer sâye nişân verirse ve ona delîl olursa 

şems her dem insânın cânına nûr ve ziyâ verir. Böyle olunca yine şemsi şemsden bilmek 

lâzımdır. Nûranî delîl vâr iken zulmânî delîle teveccüh kâr-ı ukalâ değildir.  

 سایھ خواب آرد ترا ھمچون سمر                            چون بر آید شمس اْنَشقَّ القمر -118

                                                   
490 Sa’dî Şirâzî, “Dibâce”,Gülistân, (tsh. Muhammed Ali Farûğî), s. 9. 
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Yine sâye ile şemsin beynini tefrîk edip buyururlar ki sâye sana gece naklolunan 

hikâye gibi uyku getirir. Çünki şems tulû’ etti. Anın nûru müzmahil olur. “İnşakka’l-kamer” 

den murâd, “ziyâsı mahv olur” demektir. “Semer” feth-ı sinle gece hikâyesine derler.  

  خود غریبى در جھان چون شمس نیست         شمس جان باقیىس اورا امس نیست -119

Tahkîk bir acîb nesne dünyâda güneş gibi mevcûd değildir. Bu şems-i sûrînin hâlini 

bildin ise şems-i ma’nevî ki rûh-i insânîdir,  onun dahi beyânına ibtidâ edip buyururlar ki cân 

güneşi bâkidir. Zîrâ ona dünki gün yoktur. Ma’lûm ola ki ervâh-ı insâniye ezelî değil ise ebedî 

ve bâkidir. Hâsılı ervâha bir vech ile fenâ yoktur. Ve ufûl ve gurûbdan cân güneşi baîddir. Bu 

sûrette dünkü günü olmaz.  

توان ھم مثل او تصویر كرد مى -120  شمس در خارج اگر چھ ھست فرد                           
Beyt-i sâbıkta cân güneşini şems-i sûrî üzerine tercîh buyurdular ise suâl geldi ki nice 

tercîh edersin. Şems-i sûrî hâricte ferd-i bî-nazîrdir. Cevâb buyururlar ki, şems-i sûrî hâricte 

eğerçi ferd-i bî-misl ise  onun mislini musavvirin tasviri mümkündür. Zîrâ ressâmlar güneşin 

resmini yaparlar.  

 شمس جان كاو خارج آمد از اثیر                       نبودش در ذھن و در خارج نظیر -121

Ammâ cân güneşi ki felekten hârictir ve kürre-i âleme sığmaz.  Onun zihinde ve 

hâricte naziri yoktur. Bu sûrette âfitab-ı cân âfitâb-ı zâhirî üzerine tercîh olunur.  

 در تصور ذات او را گنج كو                                  تا در آید در تصور مثل او -122
Zîrâ cân güneşinin tasavvur-ı insâniyyeye sığması hani. Hattâ onun misli zihinde 

tasavvura gele. Beyt-i sâni bunu düşündürür. Zihin kelâmına illettir. Hâsılı kelâm âfitâb-ı rûhı 

âfitâb-ı sûrîye iki cihetle tercîh buyurdular. Cihetin birisi âfitab-ı suri, tasvir olunur, afitâb-ı 

ma’nevî tasvîr olunmaz. Ve bir cihet dahi âfitâb-ı sûrî zihinde tasavvur olunur. Ammâ âfitab-ı 

rûh-ı insânî zihinde tasavvur olunmaz. Şu iki cihet bâis-i tercîh olabilir.  

 چون حدیث روى شمس الدین رسید                      شمس چارم آسمان سر در كشید -123

Cenâb-ı Hazreti Mevlâna  (kuddise sırruhû) şems-i sûriyi beyân ve şems-i rûhî dahi 

münâsebetle zikr buyurduktan sonra “el-kelâm yücirru’l-kelâm” fehvasınca mürşîd-i âli-

kadrleri olan Şemseddin Tebrizi (kuddise siruuhu’s-sâmî) [17b] hazretlerinin beyânına şürû’ 

edip buyururlar ki, çünki Şemseddin Tebrizi hazretlerinin zât-ı şerîflerinin sohbeti erişti. 

Dördüncü asmânın güneşi yüzünü nikāba çekti. Zîrâ Hazret-i Şems’in vech-i şerîfi ve kalb-i 

pür-envârları şems-i çârûm-i âsumândan ender olmakla haya ve hicap edip zîr-i nikābda  

muhtefî olup şems-i sûrînin sohbeti tamâm oldu.  

 واجب آید چون كھ آمد نام او                                  شرح كردن رمزى از انعام او -124
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Çünki onun nâm-ı şerîfi şems münâsebetiyle zikr olundu. Şeyhim olmak hasebiyle 

onun bana ettiği inâm ve ihsân-ı sûrî ve ma’nevîden bir miktârını şerh ve beyân eylemek 

üzerime vâcip ve lâzım geldi. Hadîs-i şerîfte, “491 ”من لم یشكر الّناس لم یشكر اهللا[İnsanlara teşekkür 

etmeyen Allah’a şükretmez] buyurulmuştur. Kişi ihsân gördüğü kimseyi medh ve senâ 

eylemek dahi şükürdendir.  

جان بر تافتھ ست این نفس دامان                        بوى پیراھان یوسف یافتھ ست -125  

Beyt-i sâbıkta her ne kadar inâmından bir miktâr şerh lâzımdır buyurdular ise de 

beyânı vakt-i âhire terk buyurmak sebebiyle Çelebi Hüsâmeddin hazretleri beyânına tâlip 

olmalarıyla onlara cevâb olarak buyururlar ki “Bu nefis ve bu ân dâmenimi, benim cânım gibi 

olan Hüsâmeddin çevirmiştir ki Hazret-i Şems’in ahvâlini şerh eyler. Zîrâ Yûsuf-ı hakîkî’nin 

pirâheni rayihâsını iştimam etmiştir.” Ne diyerek? 

آن خوش حالھاباز گو حالى از  -126 از براى حق صحبت سالھا                                   
 Öyle diyerek ki; “Nice yıllar Şems-i Tebrizî ile beynlerinde güzâran eyleyen sohbet 

hakkıçün o hoş hâllerden âşikâre bir hâl söyle. 

تا زمین و آسمان خندان                        عقل و روح و دیده صد چندان شود  -127

 شود

Hattâ zemîn ü âsumân gülücü ola. Ve mesrûr ola. Sâmiînin aklı ve rûhu ve gözleri yüz 

o kadar ola. Ve intifâ’ eyleye” deyince cevâbında dedim ki: 

ى في الفناال تكلفني فإن                                         كلت أفھامي فال أحصي ثنا -128  
Bana ol sohbetleri söyle diye teklîf etme. Zîrâ ben şimdi fenâ-yı harfteyim. Ve 

kendime mâlik değilim. Fehmlerim tutuldu. Hazret-i Şeyh’in senâsını sayamam ve güzeşte 

olan ahvâlini nakl ü beyân edemem. Zîrâ hâl-i sahvın işidir. 

صلف ال یلیقإن تكلف أو ت -129 ء قالھ غیر المفیق كل شى                                        
Her şey ki ânı ayık olan kimsenin gayrısı söyledi Eğer tekellüf ederse yine söylemek 

lâyık olmaz. Zîrâ kelâm mest ü medhûş olmayanların kârıdır. Lâ-ya’kıl olan kimse her ne 

kadar tekellüf etse dahi aklı olmamağla güzelce edâya kādir olmaz. “Tesallüf” dahi “tekellüf” 

ma’nâsınadır. “Hâl ü şân böyle olursa. 

 من چھ گویم یك رگم ھشیار نیست                شرح آن یارى كھ او را یار نیست -130

Ben ne söyleyeyim? Bir damarım ayık değildir. Ve cümle eczâ-i vücûdum mesttir. Ol 

yârin şerhini ki ona misl ü nazîr yoktur. Bu mestlikle böyle bî-misil olan yâr vasf olunmaz.’ 

 شرح این ھجران و این[18a] خون جگر                  این زمان بگذار تا وقت دگر -131
                                                   
491 Bkz. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c.II, s. 249, no. 2613; “Nimeti ikrar şükürdür,. Bunu terketmek ise 
küfürdür.”şeklinde izahı vardır. Tirmizî de rivâyet etmiştir. Hasen hadistir.   

Açıklama [H29]: âmeddin 
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Ol zât-ı âlî-kadrin hicrânından hasıl olan elemin şerhini ve bu ciğer kanını ve  bu azîm 

derdi bu zamân  âhir vakte dek ve aklım başıma gelinceye dek terk eyle”  dedim. 

 قال أطعمني فإني جائع                                 و اعتجل فالوقت سیف قاطع -132
Hüsâmeddin Çelebi dedi ki:  “Beni Hazret-i Şems’in taâm makāmında olan vasfı ile 

it’âm eyle. Tahkîk ben öyle zâtın vasfına teşne olmuşumdur. Ve bu vasf ve beyâna dahi acele 

eyle. Zîrâ , evkāt ve ezmân seyf-i kātı’ gibidir’ 

 صوفى ابن الوقت باشد اى رفیق                             نیست فردا گفتن از شرط طریق -133

Bâ-husûs ki sûfî evvelâ ibnü’l vakt olup mâzi ve müstakbel nazarı olmayıp ancak 

zamân-ı hâle nazar ederler. Bir nesneyi yârın demek ve ferdaya te’hîr eylemek Tarîkāt-ı 

Âliyye’ye münâsib değildir. Şart bunda lâyık ma’nâsınadır. 

 تو مگر خود مرد صوفى نیستى                        ھست را از نسیھ خیزد نیستى -134
Sen me’mul olur ki ferdâya te’hîr ile merd-i sûfi değilsin. Zîrâ mevcûd olan nesneye 

gelecekten yokluk hâsıl olur. Hâsılı şimdi azîz müşârun ileyhin vasfını beyân edip ferdâya 

te’hîri lâyık değildir.  “ أخیر افاتفي الت ”[Te’hirde âfet vardır]  

 گفتمش پوشیده خوشتر سر یار                    خود تو در ضمن حكایت گوش دار  -135
Ben dahi Çelebi Hüsamedin’e dedim ki; “Yârin sırrı mestûr ve mahfî olmak ziyâde 

hoştur ki nâmahrem vâkıf olmaya. Sen yârin ahvâlini bu kitâbda nakl ü beyân olunacak 

hikâyeler zımnında gûş eyle. Her ne kadar hikâyeler gayrı kimse üzerine söyleniyor ise de 

murâdım Şems-i Tebrizî  (kuddise sırruhû)dur. Bu cihetten ba’zı ârifler sırrımızı kimse 

bilmesin diye “mey” demişler, aşkı murâd etmişler. “Meyhâne” demişler mürşid-i kâmilin 

mahallini murâd etmişler ve “sanem” demişler, ma’şuk-ı hakîkî kastetmişler. Hattâ Yakub 

aleyhi’s-selâmın “492”یا اسفا على یوسف [Âh Yûsufa esefler olsun]buyurduğu dahi  bu 

kābildendir.  

 خوشتر آن باشد كھ سر دلبران                                     گفتھ آید در حدیث دیگران  -136
Beyt-i sâbıka illet olarak buyururlar. Zîrâ o hâl ziyâde hoştur ki, evliyâullâhın esrârı 

mehâbib-i mecâziyyenin hadîsinde söylenmiş gele. Hem sır fâş olmaz ve  hem riyâ karışmaz. 

ر دینآشكارا بھ كھ پنھان ذك -137  گفت مكشوف و برھنھ گوى این                          
Cevâbında Hüsâmeddin hazretleri dahi buyurdu ki, “Yârin sırrını, keşfolunmuş ve 

üryân ve karışıksız, âşikâre söyle Ey fazl ü kemâl sâhibi zât! Beni def’ etme.  

نخسبم با صنم با پیرھن مى -138 پرده بردار و برھنھ گو كھ                                       

 من

                                                   
492 Yûsuf, 12/84. 
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Perde ve hicâbı kaldır ve üryân söyle. Ve zımn-ı hikâyede ve kinâye tarîkiyle söyleme. 

Zîrâ ben yâr ile câme-i hâbda yatarken yârin arkasında gömlek ile dahi uyumam. Pirâheni 

dahi hicâb addederim. Ve üryân olarak yâre sarılırım, derim. El-hâsıl kinâye ile esrârı 

dinlemek istemem. Sarîh ve âşikâre buyurasınız dediler.  

[18b]  و در عیان                      نى تو مانى نى كنارت نى میان -139   گفتم ار عریان 

 شود 
Ben dahi cevâbında dedim ki eğer Şems-i Tebrizî hazretlerinin esrârını âşikâre 

söylersem ve sırr-ı yâr üryân olur ise, ve ol esrâra âşikâre sarılır isen, ne sen kalırsın ne 

kucağın kalır ne belin kalır. Iyisi mahfî ve kinâye ve remz ü işâretle söylenmesidir.  

 خواه لیك اندازه خواه آرزو مى                                  بر نتابد كوه را یك برگ كاه -140
Arzu ve murâdlarını iste. Lâkin endâzeyi dahi iste. Ve tahammül olunacak murâdlara tâlip ol. 

Zîrâ Musâ aleyhi’s-selâm endâzeyi terk buyurup  “ارني انظر الیك”[Bana varlığını göster, sana 

bakayım] buyurunca siyaneten li-Mûsâaleyhi’s-selâm “لن تراني” [Beni katiyyen göremezsin] 

hitâbıyla muhâtap oldular. Ve hâtır-mande olmasın için, “ ولكن انظر الى جبل فإن استقّر مكانھ فسوف

 kelâm-ı şerîfiyle [Fakat dağa bir bak eğer yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin]493 ”تراني

tesliye olundular. Zîrâ bu saman yaprağı gibi olan vücûd-i insânî cebel gibi sakil ve ağır 

nesnelere tahammül edemez.  
 آفتابى كز وى این عالم فروخت                         اندكى گر پیش آید جملھ سوخت -141
Her nesnede endaze lâzım olduğunu beyân zımnında buyururlar: “Görmez misin bir 

âfitabı ki âlem ondan ziyâ buldu ve parladı. Bu âlemin salâhına sebep oldu. Endazeyi bırakıp 

makāmı bir miktâr ileri gelse cümle kâinatı yaktı. Şems, muslih ve münevvir-i âlemdir. Eğer 

makāmında ve felek-i râbiada olursa. Ammâ mahallini tecâvüz etse cümle nebâtatı ihrâk edip 

muslihlik, harâb-günendeliğe mübeddel olur. 

ریزى مجوى فتنھ و آشوب و خون                    بیش از این از شمس تبریزى مگوى -142  
Ya Hüsam! Sen fitne ve ihtilâl ve kān dökücülük isteme. Bundan ileri Şems-i  

Tebrizi (kuddise sırruhû)’nin vasfını benden isteme.  

 این ندارد آخر از آغاز گوى                            رو تمام این حكایت باز گوى -143
Bu evsâf-ı şemsi ve dahi “âşikâre söyle, yok kinâye ile söylerim” kelâmları nihâyet 

tutmaz. Şürû’ eylediğin hikâyeyi söyle. Şürû’ olunan hikâyeden bedel, hikâyenin mâ bihi’t-

tamâmını söyle.  

 خلوت طلبیدن آن ولى از پادشاه جھت دریافتن رنج كنیزك

                                                   
493 Araf , 7/143.  



 140

Ol velinin ve tabîb-i ilâhînin pâdişâhtan halvet istemesi, câriyenin illetini 

anlamak için. 

 “Cihet” bunda “için” ma’nâsınadır. 

 گفت اى شھ خلوتى كن خانھ را               دور كن ھم خویش و ھم بیگانھ را -144
Tabîb-i ilâhî dedi ki: “Câriyenin olduğu odayı  halvete mensûb eyle. Hasmı ve hem bî-

gâneyi ırak eyle.” “Ya’nî kimse kalmasın” demektir.  

 
 كس ندارد گوش در دھلیزھا                         تا بپرسم زین كنیزك چیزھا -145
Beyt-i sâbıkta halveti “kün” lafzının illetidir. Zîrâ dhlizlerde kimse kulak tutmasın. Ve 

pencerelerden olan mükâlemeyi kimse dinlemesin. Hattâ bu câriyeden nesneler sorayım ve 

illetini anlayayım. Ve “dehlîz” bunda pencere ma’nâsınadır. Ve “sofa”ya dahi derler.  

 خانھ خالى ماند و یك دیار نى                            طبیب و جز ھمان بیمار نىجز  -146
Emr-i pâdişâhî ile câriyenin olduğu odanın etrafını tahliye etmekle boş kaldı. Ve bir 

kimse[19a] ol tarafta yok idi.  Tabîbin gayri ve ancak o hastanın gayri kimse yok idi.’Deyyâr” 

gayr-i muayyene derler. Bunda işâret vardır ki, insân-ı kâmil mürîdin aybına ittilâı vaktinde 

yanında kimseyi terk etmeye. Hemân ancak kendisi ile mürîd ola. Zîrâ hicâb edip kişi aybını 

halk yanında söylemez.  

 نرم نرمك گفت شھر تو كجاست                   كھ عالج اھل ھر شھرى جداست -147
Yumuşak yumuşak olarak hâne hâli kalınca tabîb-i ilâhî dedi ki, “Şehrin kandedir? Ve 

mevlidin hangi beldedir? Zîrâ her şehrin halkının ilâcı bir gûnedir.” 

تگى با چیستتخویشى و پیوس -148  و اندر آن شھر از قرابت كیستت                  
Ikinci mertebede câriye şehrini ve mevlidini söyledikten sonra suâli bu oldu ki; O 

şehirde karâbet sâhibi sana kimdir? Hısımlığın ve ittisalin kimedir? “Çîst” bunda “kîst” 

ma’nâsınadır.  

پرسید از جور فلك ىباز م -149  دست بر نبضش نھاد و یك بھ یك                   
Tabîb-i ilâhî câriyenin nabzı üzerine elini koydu. Bir bir dahi feleğin kendine ettiği 

cevr u cefâdan suâl ederdi. 

دچون كسى را خار در پایش جھ                     پاى خود را بر سر زانو نھد -150  
Suâl geldi ki “İllet-i anlamak için tabîb ne azîm tekellüfler etti ve bu rütbe ta’b-ı 

meşakkate mübtelâ oldu.” Cevâb buyururlar ki “Çünkü bir kimsenin ayağına diken batar. O 

dikeni bulup çıkarmak için ayağını dizinin  başı üzerine kor.” 

كند با لب ترش ور نیابد مى -151 جوید سرش وز سر سوزن ھمى                        
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Ve eline bir iğne alıp iğnenin ucundan dikenin ucunu taleb-i  cüst ü cû eder. Bunda iki 

“ser” dahi “uç” ma’nâsınadır. Eğer bulmaz ise dudağıyle ayağını yaş eyler ve ıslar. Ve bu 

derece ayağına batmış dikeni bulmakta ta’b çeker.  
 خار در پا شد چنین دشوار یاب                   خار در دل چون بود واده جواب -152
Ayağına batmış diken nev’ı mahsüs iken güç bulununca gönle batan dikenin 

bulunmasının eşkâli nice olur ? Cevâbını söyle. Bu sûrette elbette  tabîb-i ilâhî gönülde olan 

dikeni bulmağa zahmet çekmesi mukarrerdir.  

  خار در دل گر بدیدى ھر خسى                  دست كى بودى غمان را بر كسى -153
Gönülde olan dikeni her bir hes ve çör çöp ma’kūlesi göreydi der-âkāb ânı ihrâc 

ederdi. Bu sûretle gāmların bir kimsenin gönlü üzerine kaçan eli olur idi. Ya’nî olmaz idi. Ve 

bu âlemde gām-nâk bulunmaz idi.  Yine hâr-ı dili  bulup çıkarmanın suubetini beyân hakkında 

buyururlar ki:  

جھد خر نداند دفع آن بر مى -154  كس بھ زیر دم خر خارى نھد                           
Meselâ bir kimse merkebin kuyruğu altına diken koysa merkep o dikeni def’e çâre 

bilmez. Merkep ancak diken düşsün için sıçrar.  

 

بر جھد و ان خار محكمتر                             عاقلى باید كھ خارى بر كند -155

 شود
Merkep sıçradıkça o diken ziyâde muhkem ve metin olur. Bir âkil lâzımdır ki dikeni 

kuyruğu altından kopara. Hâsıl-ı kelâm merkep kuyruğu altından dikeni ihrâc etmek merkebin 

kârı olmayıp, âkilin işi olunca gönül hârını ihrâc ne gûne sa’b[19b] imiş. Güzelce fehm 

eyleyesin.  

م كردانداخت صد جا زخ جفتھ مى -156  خر ز بھر دفع خار از سوز و درد             
Bî-çâre merkeb bî-hûde sıçramak ile dikeni ihrâc edemeyip, tarîk-i âhirle çıkarmayı 

kast edip, dikeni def’ için derûnunun sûz-i derûnundan nâşî etrafa çifte atardı ve yüz yeri 

harâb eyledi. Ve yine dikeni çıkarmağa kādir olmadı. Hâsılı er kârıdır, güçtür, eşek işi 

değildir. 

آزمود زد جا بھ جا مى دست مى -157  آن حكیم خارچین استاد بود                      
O dikeni düşürücü ve emrâza devâ edici hekim üstâd idi. Binâenaleyh câriye 

söyledikçe dostlarını ve sâhiblerini ta’dâd ettikçe aralık aralık elini câriyenin nabzına vururdu. 

Ve kimin nâmında nabzı hareket edecek reng-i rûyı teğayyür edecek dikkat ve ihtimâm 

ederdi.  
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 ز ان كنیزك بر طریق داستان                پرسید حال دوستان باز مى -158
O câriyeden hikâye tarîki üzere yine dostlarının hâlini tekrâr ederek sorardı.  

گفت فاش ھا مى با حكیم او قصھ                           از مقام و خاجگان و شھر تاش -159  
Tabîb-i ilâhî suâl ettikçe câriye cevâb olarak kendi kıssalarını ve hikâyelerini 

makāmından ve sâhiplerinden ve şehrinden ve kapı yoldaşlarından âşikâre söylerdi. “Tâş” 

feth-ı tâ ile kapı yoldaşına derler.  

داشت ھوش سوى نبض و جستنش مى -160 داشت گوش سوى قصھ گفتنش مى                 
O câriyenin hikâye-i hâlini söylemesi tarafına tabîb-i ilâhî kulak tutar idi. Nabız 

tarafına ve nabzının sıçraması tarafına akıl tutardı. Ve aklını nabzının hareketine verir idi.  

 

 تا كھ نبض از نام كى گردد جھان                      او بود مقصود جانش در جھان        -161
Anın için kulak ve akıl verirdi ki kimin nâmını söylerken nabzı hareket edici olur. 

“Cihân’cimin fethıyle sıfat-ı müşebbehe olmak üzere hareket edici ma’nâsınadır. O nâmın 

sâhibi cihânda onun maksûdu olur. 

 

 دوستان شھر او را بر شمرد                            بعد از آن شھرى دگر را نام برد   -162
Dostlarını ve şehrini tabîb-i ilâhîye câriye saydı. Bundan sonra câriye şehr-i diğerin 

nâmını tabîb-i ilâhîye iletti ve yâd eyledi. Bu ta’dâdda aslâ nabzı hareket etmedi. Ve reng-i 

rûyunda eser-i teğayyür  nümâyân olmadı. Hâl böyle olduysa; 

 

چون بیرون شدى از شھر خویش گفت                 در كدامین شھر بوده ستى تو بیش -163  
Tabîb-i ilâhî yine iâde-i kelâm edip dedi ki; “Kendi şehrinden çûn ki bîrûn oldun ve 

çıktın. Hangi şehirde sen ziyâde eylendin ve sâkin oldun? 

 

 نام شھرى گفت وز آن ھم در گذشت                    رنگ روى و نبض او دیگر نگشت -164
Câriye bir şehrin nâmını söyledi. Ve ol şehirden dahi başka şehire geçti. Yüzünün 

rengi ve câriyenin nabzı gayr-ı gûne olmadı. Ve tabîb kimin âşığıdır tefhîm edemedi.  

خواجگان و شھرھا را یك بھ  [20a]                    باز گفت از جاى و از نان و نمك -165

 یك
Hâcelerini ve ikāmet ettiği şehirlerini bir bir âşikâre söyledi. Makāmından nân ve 

nemek sâhibi olanlarından ya’nî efendilerinden dahi âşikâre söyledi. “Bâz güft” yukārı merbût 

olmakla takdîr-i ibâre ve “از جاى و از نان و نمك باز گفت” demektir.  
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بید و نى رخ گشت زردنى رگش جن -166  شھر شھر و خانھ خانھ قصھ كرد                       
Şehir şehir ve hâne hâne tabîb-i ilâhîye nakl ve beyân eyledi. Ne damarı hareket etti ve 

ne yüzü sarı oldu.  

گزند بد بىنبض او بر حال خود                             تا بپرسید از سمرقند چو قند -167  
Câriyenin nabzı bilâ-teğayyür kendi hâlinde idi. Kande ki Semerkand’dan suâl 

edinceye dek. Âşıkın indinde ma’şûkun beldesi ve hânesi şekerden ahlâ olmakla Semerkand’ı 

şekere teşbih buyurdular. Siyyemâ ki “Semerkand” lafzı ile “kande” beyninde cinas-ı lafzî 

dahi vardır.  

 نبض جست و روى سرخ و زرد شد                           كز سمرقندى زرگر فرد شد -168
Çünkü tabîb-i ilâhî Semerkand’dan suâl eyledi. Nabzı hareket etti ve yüzü kırmızı ve 

sarı oldu. Semerkand zikrinden teğayyür-i tâm ârız oldu. Zîrâ Semerkandlı kuyumcuya âşık 

olup ondan ferd ve cüdâ oldu. Işte böyle âşık ma’şûkunu görünce ve nâmını işitince teğayyür-

i tâm ârız olur. Ve onun âşıkı olduğu ma’lûm olur.  

فتچون ز رنجور آن حكیم این راز یا                        اصل آن درد و بال را باز یافت -169  
Çünkü tabîb hastadan bu râz-ı nihânı bildi. Ve zergerin aşkıyla bu hâle geldiğini fehm 

eyledi.  Ve ol derd ve belânın aslına vukûf-ı tâm tahsil etti. Ve tabîb-i ilâhî; 

 گفت كوى او كدام است در گذر                             او سر پل گفت و كوى غاتفر -170
Dedi ki: “Semerkand şehrinden onun mahallesi rehgüzerde ve mürûr-ı ubûr edecek 

yerde hangisidir?” Câriye dedi ki: “Köprü başında “Gatefer” mahallesidir.”  

 گفت دانستم كھ رنجت چیست زود                        در عالجت سحرھا خواھم نمود -171
Tabîb-i ilâhî câriyeye dedi ki: “Tîz senin rencin nedir bildim. Sana ilâçta sihir gibi 

garip ve acip nesneler göstermek isterim.’ 

 شاد باش و فارغ و ایمن كھ من                               آن كنم با تو كھ باران با چمن -172
“Sen hemân mesrûr ol ve gāmdan fâriğ ve âzâd ve emîn ol ki ben onu eylerim sana ki 

yağmur bahçeye eder. Ya’nî sana çok hayr-ı kesîr ederim.  

ترم از صد پدر بر تو من مشفق -173 خورم تو غم  من غم تو مى                              

 مخور
Ben senin için gām-nâk olurum. Sen gām yeme. Senin üzerine ben ziyâde şefkāt ve 

merhamet ediciyim. Yüz babadan ziyâde.  

 ھان و ھان این راز را با كس مگو                       گر چھ از تو شھ كند بس جستجو -174
Âgâh ol! Bu sırrı kimseye söyleme. Gerçi pâdişâh senden beynimizde olan sohbetleri 

çok talep eyler ve sana suâl eyler. Olmaya ki söylemeyesin.  
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 چون كھ اسرارت نھان در دل شود                       آن مرادت زودتر حاصل شود -175
Senin sırlarının hânesi çûn ki gönül olur. Ve esrârın gönülden taşra çıkmaz. Senin 

kalbinde muzmer olan ziyâde tîz hâsıl olur. Eğer sır fâş olursa [20b] herkes işitir ve husûl-i 

murâda mâni’ olurlar.  

 گفت پیغمبر كھ ھر كھ سر نھفت                      زود گردد با مراد خویش جفت -176
Zîrâ Fahr-i Âlem  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: “Her kim ki 

sırrını sakladı, çok geçmez kendi murâdıyla cüft ve eş olur”494 İş bu beyit mâkabline illettir.  

 دانھ چون اندر زمین پنھان شود                           سر آن سر سبزى بستان شود -177
Dâne çûn ki yerde gizlenir. O dânenin derûnunda olan sır bahçenin başının yeşilliği 

olur. Ve dânenin batınında olan sırr-ı mektûm-i rûy-i bostâna çemen ü bağın yüzü zümrüt-i 

ahzâr gibi müferreh olur. Keennehü dânenin yeşillik olmak murâdı imiş. Bu murâdını ketm ü 

bâtında ihfâ eylediğinden ber-murâd oldu.  

و نقره گر نبودندى نھان زر                                 پرورش كى یافتى ورزیر كان -178  
Altın ve gümüş eğer mâdende nihân olmayalar idi, ma’den altında kaçan terbiye 

bulurlar idi. Ihfânın fazîletinden türâb iken sim ü zer oldular. Mâ yeûlü495 ileyh itibâriyle zerr 

ü nukre ta’bir buyurdular.  

یمكرد آن رنجور را ایمن ز ب -179 ھا و لطفھاى آن حكیم وعده                                    
Ol hakîmin vâdeleri ve lütufları ol rencûri korkudan emin eyledi. Ber-murâd olacağını 

aklı cezm eyledi.  

گیر ھا باشد مجازى تاسھ وعده -180 ھا باشد حقیقى دل پذیر وعده                                
Sâdık olan va’deleri, gönül kabûl edici ve ona itimâd kılıcı olur. Mecâzi olan va’deler 

gām tutucu olur. Ya’nî insânı gām-nâk eder.  

ى نااھل شد رنج روان وعده -181 ى اھل كرم گنج روان وعده                                       
Ehl-i keremin va’desi ve sana şöyle inâm edeim demesi râyicli olan hazine gibidir. Ve 

insâna gınâ ve ferah vericidir. “revân” gidici ma’nâsınadır. Kerem ve salâh ehli olmayan 

kimsenin va’desi insânın rûhuna zahmet ve gām oldu.  

صورت رنج كنیزك باز یافت                               ان حكیم مھربان چون راز یافت -182  

                                                   
494 Muaz b. Cebel’den Peygamber Efendimiz : “İhtiyaçlarınızı, sırrınızı saklamak sûretiyle başarıya ulaştırınız. 
Zîrâ, her nimet sâhibi kıskanılmaya mahkumdur.’ buyurmuşlardır. İmam Kuzâî, Müsned-i Şihâb, Ter. Ali Akar, 
Konya, 2005, s. ; Ebû Nuaym el-Isfehânî (v.430/1039), Hilyetü’l-Evliyâ ve Tabakâtü’l-Asfiyâ, V. ,Matbaatü’s-
Saade, Kahire, 1935, c.V, s. 215; Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebi Bekr Suyuti (v.911/1505), el-
Câmiu’s-Sağîr, Kahire, 1954, c. I, s. 40. 
495 “Âle”, “dönmek”, “dönülen yer”, “döndüğü yer itibariyle”  irab usulünde kullanılan bir tanımdır.   

Açıklama [H30]: Va’de nasıl yazılır. 
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Ol merhametli olan tabîb-i ilâhî çünki bu mahfî olan sırrı buldu ve anladı. Câriyenin 

illetinin sûretini dahi ne keyfiyyetle zâil olacak onu dahi aklında buldu.  

 دریافتن آن ولى رنج را و عرض كردن رنج او را پیش پادشاه
Tabîb-i ilâhinin câriyenin derdini anlaması ve o derdi pâdişâhın huzûruna arz 

eylemesi beyânında olucudur 

اى آگاه كرد شاه را ز ان شمھ                        بعد از آن برخاست و عزم شاه كرد -183  
Tabîb-i ilâhî câriyenin rencini fehm edince kalktı ve pâdişâhın huzûruna azmeyledi. Ol 

derdden bir nebze pâdişâhı âgâh eyledi.  

گفت تدبیر آن بود كان مرد را                                   حاضر آریم از پى این درد را -84  
Ve dedi: “Tedbîr bu derde ol olur ki o murâdı bu derd için bunda hâzır getirelim.”  

غرور با زر و خلعت بده او را -185  مرد زرگر را بخوان ز ان شھر دور                         
O merd-i zergeri o şehr-i dûr ki Semerkand’dır, ondan dâvet eyle. Altın ve hil’at ile 

ona gurur ver. Ve alda.  

نیدنداورا از دل و ازجان شپ                       كھ سلطان از حكیم این را شنید چون  -186  
Çünkü pâdişâh hekimden bunu işitti. Ve hekimin [21a] nasîhatını redd etmeyip cân u 

gönülden kabûl eyledi.  

 فرستادن پادشاه رسوالن بسمرقند بآوردن مرد زرگر
Pâdişâhın elçileri  kendi tarafından merd-i zergeri getirmek için Semerkand’a 

irsâli beyânında olucudur 

                         بس فرستاد آن طرف یك دو رسول حاذقان و كافیان بس عدول -187
Tabîb-i İlâhî bu vech ile emr edince pâdişâh Semerkand tarafına birkaç elçi gönderdi 

ki risâlette mâhir ve kâfî ve çok âdâlet sâhibi idiler. Bunda işâret vardır ki bir husûsu ehline 

havâle ederler ki maslahât görüle.  

تا سمرقند آمدند آن دو امیر   -188  پیش آن زرگر ز شاھنشھ بش                           
 Pâdişâh tarafından mürsel olan elçiler Semerkand’a dek geldiler. O zergerin evine 

pâdişâhtan müjdeci oldukları halde;  

 كاى لطیف استاد كامل معرفت                                  فاش اندر شھرھا از تو صفت -189
Diyerek ki,; “Ey ma’rifet ve hünerinde kâmil olan güzel ve a’lâ üstâd! Cemî’-i 

memâlikte kuyumculuk hüneri ve san’atı senden meşhûr ve bu fende senin kemâlin cümle 

indinde zâhirdir. Hattâ; 

 نك فالن شھ از براى زرگرى                                         اختیارت كرد زیرا مھترى -190

Açıklama [H31]: huzûr 
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Işte filân pâdişâh zergerlik için seni ihtiyar etti. Zîrâ bu san’atta mâhirsin. “înek‘  ve 

tahfîf olunarak “nek” kelimeleri “işte”ma’nâsınadır.  

 اینك این خلعت بگیر و زر و سیم                            چون بیایى خاص باشى و ندیم -191
Işte bu hil’ati al. Ve zer ü sîmi dahi. Çünki bizim ile gelirsiniz, sonra pâdişâha hâs u 

nedîm olursunuz.  

 مرد مال و خلعت بسیار دید                                غره شد از شھر و فرزندان برید -192
Merd-i zerger mâlî ve hilatî çok ikrâm gördü. Ve mağrûr oldu. Beldesinden ve iyâl ü 

evlâdından kesildi. Ya’nî cümlesini terk edip resuller ile berâber gelmeğe râzı oldu.  

خبر كان شاه قصد جانش كرد بى -193  اندر آمد شادمان در راه مرد                                 
Merd-i zerger resûller ile yola geldi, mesrûr olarak. Bî-çârenin haberi yok ki o şâh 

onun cânına kast eyledi.  

 اسب تازى بر نشست و شاد تاخت                  خونبھاى خویش را خلعت شناخت -194
Arabî olan atlar üzerine oturdu ve pâdişâha kuyumcubaşı oldum diye şâd olduğu halde 

atı sıçrattı. Ve o ikrâm ki hûn-bahâ idi. Onu hil’at ve ikrâm anladı. “ber” kelimesi ma’nâda 

“esb’e merbûttur.  

 اى شده اندر سفر با صد رضا                            خود بھ پاى خویش تا سوء القضا -195
Ey kimse sefere çok rızâ ve tîb-hâtır ile gitmişsin. Intifâ’ mülâhazasiyle tahkîk kendi 

ayağınla sûi’l-kazâ cânibine gitmişsin. Nitekim dâimâ vukû bulur ki bir bezirgân filân yere 

ticârete gidiyorum diye mesrûr olur. Ve sefînesi pârelenir. Malıyla gark olur.  

در خیالش ملك و عز و                                       گفت عزرائیل رو آرى برى -196

 مھترى
Sefere giden kimsenin kuvve-i hayâliyyesinde mülk ve izzet ve ululuk tahsîli var. 

Halbuki Azrâil aleyhi’s-selâm kabz-ı rûh ile me’mûr olmuş. Bunun hâline nazar eder de yürü 

ol mülâhazalarını belî derdest edersin[21b] diye bunu suhriyye496 ederek demiş.   

 چون رسید از راه آن مرد غریب                             اندر آوردش بھ پیش شھ طبیب -197
Çünki o merd-i ğarib uzak yoldan ve Semerkand’dan geldi ve erişti. Tabîb-i ilâhî ile 

buluşup huzûr-ı pâdişâhîye tabîb onu iletti.  

سوى شاھنشاه بردندش بھ                                     تا بسوزد بر سر شمع طراز -198

 ناز

                                                   
496 “Alay, istihzâ” mânâsındadır. 
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Ol sultân-ı zi-şân tarafına ol zergeri nâz ve şîve ile ve ta’zîm ile ilettiler. Ol müzeyyen 

şem’ın başı üzerine yansın için ve câriyenin yoluna fedâ olsun. “Şem’-ı dırâz”dan murâd 

câriyedir. “Dırâz”tâ’nın  kesriyle “parlayıcı ve müzeyyen”ma’nâsınadır.  

شاه دید او را بسى تعظیم                                       مخزن زر را بدو تسلیم كرد -199

 كرد
Pâdişâh zergeri gördü ve ona çok ta’zîm etti. Ve altın hazinesini o zergere teslîm 

eyledi.  

پس حكیمش گفت كاى سلطان                                  آن كنیزك را بدین خواجھ بده -200

 مھ
Bundan sonra hekim pâdişâha dedi ki; “Ey ulu olan sultân! O câriyeyi bu hâce-i 

zergere hîbe tarîkiyle ver.  

تا كنیزك در وصالش خوش                                 آب وصلش دفع آن آتش شود -201

 شود
Hattâ câriye hâcenin visâlinde hoş ola. Zergerin âb gibi olan visâli câriyenin âteş-i 

aşkının def’ıne sebep ola.  

شھ بدو بخشید آن مھ روى                            جفت كرد آن ھر دو صحبت جوى را -202

 را
Pâdişâh o ay yüzlü câriyeyi o merd-i zergere bahş eyledi. Her iki sohbet isteyiciyi 

birbirine eş eyledi.  

راندند كام مدتى شش ماه مى                                   تا بھ صحت آمد آن دختر تمام -203  
Altı ay zamân birbirleriyle murâd sürdüler ve mezâklarını icra ettiler. Hattâ o câriye 

vuslât sebebiyle bütün bütün sıhhate geldi.  

گداخت تا بخورد و پیش دختر مى -204  بعد از آن از بھر او شربت بساخت              
Bundan sonra tabîb zerger için şerbet düzdü. Hattâ zerger içti ve câriyenin önünde gün 

be gün erir idi.  

 چون ز رنجورى جمال او نماند                             جان دختر در وبال او نماند -205
Çünki hastalıktan zergerin cemâli ve hüsnü kalmadı. Câriyenin cânı onun aşkında 

kalmadı. Ve zergerden nefret etti. “Vebâl”günâh ma’nâsına olup bunda “aşk”murâd olur.  

 چون كھ زشت و ناخوش و رخ زرد شد                        اندك اندك در دل او سرد شد -206
Çünki merd-i zerger çirkin ve nâ-hoş ve sarı yanaklı oldu. Az az o zergerin muhabbeti 

câriyenin gönlünde soğuk oldu.  

قبت ننگى بودعشق نبود عا -207  عشقھایى كز پى رنگى بود                                   
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Şol aşklar ve muhabbetler ki bir mahbûbun reng ü cemâlinden nâşî olur. O muhabbet 

olmaz. Âkıbet hüsn ve cemâli zâil olunca “benim sevdiğim bu mudur?” diye kendine âr ve 

ayb olur. 

نرفتى بر وى آن بد داورى تا -208  كاش كان ھم ننگ بودى یك سرى                            
Âr münâsebetiyle buyururlar: “Keşke o zerger hüsn ve cemâl sâhibi olacağına bütün 

bütün âr ve kabh olaydı hattâ bu sû-i kazâ üzerine gelmeyeydi dahi kendi hakkında a’lâ olur 

idi. Bu beyitte âr, çirkinlik ve “yek seri” bütün bütün ve “bed dâveri”  “sû-i huküm”ve “kazâ-

yı bed” ma’nâsınadır. [22a]  

 خون دوید از چشم ھمچون جوى او                     دشمن جان وى آمد روى او -209
O merd-i zergerin ırmak gibi câri olan gözünden kān aktı. Zîrâ mevtini muhakkak 

bildi. Merd-i zergerin yüzü cânına düşmân geldi. Gâhîce insânın kemâli ve mâlı ve câhı ve 

kadr ü itibârı bunun gibi helâkine sebep olur. Nitekim buyururlar:  

ن طاوس آمد پر اودشم                                            اى بسى شھ را بكشتھ فر او -210  
 Tâvusun kanadı renk-âmîz olmak hasebiyle tâvusa düşmân geldi. Zîrâ kendini kanâdı 

için sayd ederler. Ey kimse ma’lûmun olsun ki çok pâdişâhı kendinin revnâk u şevketi katl ve 

idâmına sebep olmuştur.  

 گفت من آن آھوم كز ناف من                              ریخت این صیاد خون صاف من -211
Yine merd-i zerger dünyâdan müfârakatına ve mevtine tahassür ederek dedi ki: “Ben 

ol geyiğe benzerim ki benim göbeğimde misk olduğundan bu sayyâd benim saf olan kanımı 

döktü. Ve beni suçum olmayarak bi-ğayr-i vech-i şer’î öldürdü. Sayyâddan murâd tabîbdir.  

اى من آن روباه صحرا كز                                    سر بریدندش براى پوستین -212

 كمین
Ey kimse! Ben o sahrâda gezen tilkiye benzerim ki beni kürküm için başımı kestiler 

 اى من آن پیلى كھ زخم پیل بان                               ریخت خونم از براى استخوان -213
Ey kimse! Ben o fil gibiyim ki, filcinin zahmı kemiğimden için kanımı döktü. Şu üç 

beyit de kendinin bi-ğayr-i hak öldüğünü beyân eder.  

نداند كھ نخسبد خون من مى -214  آن كھ كشتستم پى مادون من                                     
Ol kimse ki benim dûnumda olan nesne için beni öldürmüştür. Bilmez mi ki benim 

hûn-i nâ-hakkım uyumaz. Ve kendinin dahi mevtine sebep olur. Bundan murâdı pâdişâhın 

tabîbe edeceği ikrâmdır. Hâsılı beni tabîb pâdişâh bana ikrâm etsin için öldürdü zan eyledi.   

      بر من است امروز و فردا بر وى است    خون چون من كس چنین ضایع كى است -215

   

Açıklama [H33]: düşmân 

Açıklama [H34]: tâvus 
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Bu mevt benim üzerimedir bu gün. Ve yârın sebep olan tabîbedir. Zîrâ benim gibi bî-

günâh kimsenin kanı nice zâyi’dir. Ve zâyî’ olmak ihtimali yoktur.  

ى دراز گر چھ دیوار افكند سایھ                                باز گردد سوى او آن سایھ باز -216  

Bana ettiğini tabîb kendi bulur diye beyt-i sâbıkta “فردا بر وى است” diyerek merd-i 

zerger beyân etmişti. Ona irsâl-i mesel ve isbât mevkiinde yine merd-i zerger der ki,  gerçi 

divâr rûy-i zemine sâye-i dırâz bırakır. O sâye yine kendine rücû’ eder. Güyâ duvârın rûy-i 

zemîne sâye bırakması zulm imiş. Şems mürtefî’ oldukça ol sâye güyâ kendine âit olmakla 

ettiği zulmün mükâfatını bulmuş oldu.  
نداھا را صداسوى ما آید  -217  این جھان كوه است و فعل ما ندا                           
Yine müddeâsına irsâl-i mesel ve isbât olmak üzere merd-i zerger der ki: “ Bu dünyâ 

dağ gibidir. Ve dahi bizim fiilimiz dağa olan nidâ gibidir. Bizim tarafımıza gelir nidâların 

sadâsı bir kimse dağa karşı her ne ki söylerse, kendine aks eder. Böyle olunca bu dünyâda 

hayırdan ve şerden bir kimse ne işlerse[22b] onu bulur. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de “ َمْن َعِمَل

ا َصاِلًحا َفِلَنْفِسِھ َوَمْن َأَساَء َفَعَلْیَھا ’497 [Kim salih amel işlerse kendisi içindir. Kim de kötü amel işlerse, 

yine kendi aleyhinedir. ] ve yine “الناس مجّربون باعمالھم” [İnsanlar amelleriyle tecrübe olunurlar] 

buyurulmuştur.  

این بگفت و رفت در دم زیر                            آن كنیزك شد ز عشق و رنج پاك -218

 خاك
Merd-i zerger bu kelâmları söyledi ve o demde toprak altına gitti. Ya’nî öldü. O câriye 

aşktan ve aşk rencinden pâk oldu.  

 ز انكھ عشق مردگان پاینده نیست                 انكھ مرده سوى ما آینده نیستز  -219
Mısrâ’ı sâninin illeti olarak buyurulur ki, zirâ mürdelerin aşkı bâkî değildir. Ondan 

için ki, mürde bizim tarafımıza gelici değildir. Göz görmeyerek gönülden çıkar. Zîrâ, “gözden 

ırağ olan gönülden ırağ olur”demişlerdir.   

تر ھر دمى باشد چو غنچھ تازه -220 عشق زنده در روان و در                                

 بصر
Ammâ diri olan kimsenin muhabbeti rûhta ve gözde sâbittir. Her an göz görünce 

gonca gibi ziyâde tâzedir. Hâl ve şân böyle olduysa;  

 عشق آن زنده گزین كاو باقى است                       كز شراب جان فزایت ساقى است -221
Üzerinde vahy-i lâ-yemûtun aklın var ise aşkını ihtiyâr et. Zîrâ o bâkidir. Ve onun aşkı 

dahi zâil olmaz. Öyle zinde ki rûhu büyütücü olan şarâbdan seni sâkîdir. 

                                                   
497 Casiye 45/15. 
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عشق آن بگزین كھ جملھ                                      یافتند از عشق او كار و كیا -222

 انبیا
Dünyâ-yı deniyye yerine ol zât-ı âlî-kadrin aşkını ihtiyâr eyle ki peygamberân-ı izâm 

aleyhimü’s-selâm ânın aşkından azamet ve ululuk buldular. 

 تو مگو ما را بدان شھ بار نیست                    با كریمان كارھا دشوار نیست -223
Bu beyit sûal-i mukaddere cevâb olmak üzere buyururlar, suâl şu vech ile takrîr olunur 

ki, sen bize “Hak Teâlâ hazretlerini sev ve mâsivâyı sevme”buyurdun. Hak Teâlâ’yı sevmek 

bize emr-i müşkildir. Zîrâ kemâl “tekaddes”tedir. Cevâb verirler ki , “Sen deme ki bize o şâha 

izin yoktur. Ve bize Hak Teâlâ’ya âşık olmak emr-i sa’bdır. Zîrâ kerîmlerle işler güç değildir. 

Büyükler ile her nesne âsân olur.” 

 بیان آن كھ كشتن و زھر دادن مرد زرگر بھ اشارت الھى بود نھ بھ ھواى نفس و تامل فاسد
Bu surh-i şerîf onun beyânındadır ki tabîb-i ilâhînin merd-i zergeri öldürmesi ve 

zehr vermesi Hak Celle ve A’lâ hazretlerinin işâret ve ilhâmı ile idi.   Hevâ-yı nefs ü  

galât mülâhazasıyla değil idi. Yukārıdân müfehhem oldu ki tabîb-i ilâhî olan zât-ı şerîfe 

semli şerbet vermek ve öldürmek nice olur. Ebyât-ı âtiye ile ona cevâb buyururlar.  

 كشتن آن مرد بر دست حكیم                            بود و نى ز بیمنى پى اومید  -224
Ol merdin ölmesi tabîbin elinde pâdişâhdan ihsân ümidi için değil idi. Ve korkudan 

için dahi değil idi.  

راى طبع شاهاو نكشتش از ب                                          تا نیامد امر و الھام الھ -225  
O tabîb-i ilâhî o merd-i zergeri pâdişâhın tab’ı rızâsı için öldürmedi. Hak Teâlâ 

hazretlerinden emr ü ilhâm gelmedikçe. 

آن پسر را كش خضر ببرید [23a]                      سر آن را درنیابد عام خلق -226

 حلق
Suâl geldi ki emr-i ilâhî ile adam öldürürler mi? Cevâb olarak buyururlar ki,’O püseri 

ki onun boğazını Hazret-i Hızır aleyhi’s-selâm kesti. Emr-i Bârî ile idi. Nitekim Kur’ân-ı 

Azim’’de ol üç maddenin hikmetini  Musâ  aleyhi’s-selâma beyândan sonra buyurdular ki,   

 Şimdi sabredemediğin şeylerin iç yüzünü sana haber] 498”َسُأَنبُِّئَك ِبَتْأِویِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْیِھ َصْبًرا ا“

vereceğim] tabîbin merd-i zergeri öldürmesinin ve Hızr’ın tıflı katl etmesinin sırrını avâm-ı 

nâsın aklı fehm ve derke kādir olmaz. 

  آن كھ از حق یابد او وحى و جواب                       ھر چھ فرماید بود عین صواب -227

                                                   
498 Kehf, 18/78. 
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Farz edelim ki ilhâm-ı ilâhî ile öldürmemiş ve kendi kendine öldürmüş olsun. Bu 

misilli zâtın öldürmesi câizdir. Nitekim beyân buyururlar, o kimse ki  Hak’tan vahiy ve cevâb 

bulur ya’nî Cenâb-ı Kibriyâ’ya kurb-i tâm-ı vardır ve derece-i velâyeti ihrâz etmiştir. Her ne 

buyurur ise ayn-ı sevâbdır. Eğer hatâ ise  de zîrâ büyüklerin hatâsı ind-allah avâm-ı nâsın 

sevâbından hayırlıdır. Menkūldür ki Bilal Habeşi  (radıya’llahu anh) “Hayyâ Ale’s-

Salâh”yerine “he” ile okurlar imiş. Ba’zı kimseler, “Evâil-i İslâmdır. Galât okumakla küffâr-ı 

Kureyş istihzâ ediyorlar. Bir fasîh kimseyi müezzin ta’yîn buyurun”dedikde Resûl-i Ekrem 

(Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem); “Bilal’in “heyye’si sâir kimsenin “hayye’sinden 

hayırlıdır”buyurmuşlar.  

 آن كھ جان بخشد اگر بكشد رواست              نایب است و دست او دست خداست -228
Ol kimse ki cân bağışlar ve ihyâya kādir olur, eğer öldürürse lâyıktı. Zîrâ yine ihyâ 

eder. Bu misilli zevât-ı kirâm Hak Teâlâ’nın nâibi ve halîfesidir. Ve onun kudreti kudret-i 

ilâhiyyedir. Zîrâ Hak Teâlâ kendi kudretinden kudret vermiştir. Velhâsıl evliyâ-yı kirâma 

şöyle etmiş böyle etmiş diyerek i’tirâz lâzım değildir.  

 ھمچو اسماعیل پیشش سر بنھ                        شاد و خندان پیش تیغش جان بده -229
Evliyâ-yı kirâmın kadr-i şerîfi ma’lûmun olduysa İsmâil  aleyhi’s-selâm gibi emr ve 

irâdelerinin önüne baş ko ve teslim ol. Tâ ki seni red etmeyeler ve feyzleriyle feyz-yâb 

eyleyeler. Ma’lûmdur ki Mûsâ  aleyhi’s-selâm Hızır  aleyhi’s-selâm ile refâkāt murâd 

eyledikte evvel emri bu oldu ki kendine ef’âlinden suâl ve i’tirâz etmeyeler.  Kur’ân-ı 

Azîmü’ş-Şânda hikâye tarîkiyle buyurulmuştur “ َقاَل َفِإِن اتََّبْعَتِني َفَلا َتْسَأْلِني َعْن َشْيٍء َحتَّى ُأْحِدَث َلَك ِمْنُھ

اِذْكًر ”499 [Eğer bana tabi olursan sana o konuda bilgi verinceye kadar bana hiçbir şeyi sorma] 

Şâd ve handân olarak insân-ı kâmilin kılıcı önünde cân ver. Ya’nî “Kemâliyle teslîm ol ve 

inkıyâd eyle”demekten kinâyedir. 

ابد تا بماند جانت خندان تا                             ھمچو جان پاك احمد با احد -230  
Hattâ senin cânın ebede dek handân kala. Hazret-i Ahmed  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem) hazretlerinin rûh-i pâkleri ehad ile ebede dek handân kaldığı gibi. “Tâ’-i hitâbın 

mâkablinde olan “nûn”u zaruret-i vezn için sâkin okuyasın. 

ست خویش خوبانشان كشندكھ بھ د   -231   عاشقان جام فرح آن گھ كشند                    
Ey insân-ı kâmilin tîğinin pîş-gâhına baş koymadan i’râz [23b] ve ölürüm diye 

mevtten havf eden âdem! Âşıklar ferâh ve sürûr-ı cânı ol vakt  nûş ederler  ve mesrûr olurlar 

ki güzeller onları kendi elleriyle öldürürler. Yârin önünde ölmek gibi lezzetli âşıka bir nesne 

olmaz. İnsân-ı kâmilin tîği önünde ölmekten havf etmeyesin. Ba’zı kütüb-i mevâızde 
                                                   
499 Kehf, 18/70. 

Açıklama [H38]: lûm 

Açıklama [H39]: hattâ 
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musarrahtır ki rûz-i cezâda şühedâya hitâb-ı ilâhî vârid olup “Bezl-i cân mukābilinde size ne 

ile ikrâm edeyim”. Şüheda dahi cevâbında buyururlarmış ki “Bizi dünyâya tekrâr gönder. 

Senin yolunda yine bezl-i cân edelim.”Işte Hak yolunda ölmenin lezzeti böyle imiş. Evvelki 

“keşend’ kâfın fethıyle “çekerler”ve ikinci “küşend”kâfın zammıyla “öldürürler”ma’nâ 

sınadır. 

 شاه آن خون از پى شھوت نكرد                     تو رھا كن بد گمانى و نبرد -232
Cenâb-ı Mevlânâ (kuddise sırruhû) hazretleri tabîb-i ilâhîyi töhmet-i katlden tebrieden 

sonra pâdişâhı dahi tebrie edip buyururlar ki , “ Şâh ol kanı şehvet ve hevâ-yı nefsinden için 

eylemedi. Sen sû-i zan ve benimle muârazayı terk eyle.” 

 تو گمان بردى كھ كرد آلودگى                                در صفا غش كى ھلد پالودگى -233
Sen gümân eyledin ki pâdişâh fısk u isyân ve katl-i nefs eyledi. Bir nesneyi süzmek o 

nesnenin sâfî olmasında kaçan tortu bırakır. Ya’nî bir nesne süzüldükte aslâ onda ğıll ü gış 

kalmaz ve saf olur. Pâdişâh dahi ef’âl-i deniyyeden riyâzât ve mücâhede ile süzülmüştür. Bu 

cihetle hevâ-yı nefs için adam öldürmek mutasavver değildir.  

 بھر آن است این ریاضت وین جفا                         تا بر آرد كوره از نقره جفا -234
Ef’âl-i reddiyyeden ve ahlâk-ı zemîmeden pâk olmak içindir. Kâmillerin bu riyâzât ve  

taklîl-i  gıdâ etmesi ve râh-ı Hak’ta bu cefâyı çekmesi. Tâ ki riyâzet ve cefâ vücûd 

nokresinden ğıll ü ğışşı  yukārı getire. Ve nokre-i vücûd, sîm-i hâs kala. “Kûre”, 

“ocak”ma’nâsınadır. Bunda teşbih tarîkiyle riyâzet ve cefâ murâd olur. “Nokre”sim külçesine 

derler. İkinci “cüfâ” cim’in zammıyla, sim ve zerrde olan gıll ü ğışşa denir.  

 بھر آن است امتحان نیك و بد                            تا بجوشد بر سر آرد زر زبد -235
İyiyi ve kötülüyü imtihân ve riyâzet onun içindir ki hattâ nîk ve bed kaynaya ve zerr-i 

vücûd başı üzerine ğıll ü ğişşi getire. “Zebed”, ze’nin fethıyla köpük ma’nâsınadır. Bu 

makāmda zerde olan gıll ü ğış murâd olunur. Bu beyt-i şerîf beyt-i evvelde meâlindedir. 

Başka şey değildir.  

 گر نبودى كارش الھام الھ                                      او سگى بودى دراننده نھ شاه -236
O pâdişâhın işi ilhâm-ı Hüdâ olmayaydı, o bir yırtıcı kelb olur idi. Pâdişâh olmaz idi. 

Bunda işâret vardır ki ehl-i hevâ her ne kadar sultân-ı âlem ise hakîkatte kelb-i ukûr gibidir ve 

pâdişâh değildir. Hakîkatte sultân odur ki Hak’tan ona ilhâm ve vahy gele. Her ne kadar 

sûretâ fakir ise de asker sâhibi değil ise de ona sultân denir. Evliyâullâh gibi.  

پاك بود از شھوت و حرص و ھوا                        نیك كرد او لیك نیك بد نما -237  
O pâdişâh şehvet ve hırs ve hevâ [24a] dan pâk idi. Zergeri katl ettiğine iyi etti. Lâkin 

kötü görünücü bir iyidir. Ba’zı nesne hayr görünür şerdir ve ba’zı nesne şer görünür hayırdır. 
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Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de “500”َوَعَسى َأْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوُھَو َخْیٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْیًئا َوُھَو َشرٌّ َلُكْم 

[Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha şerli 

olduğu halde bir şeyi sevmeniz mümkündür.] buyurulmuştur. 

 گر خضر در بحر كشتى را شكست                صد درستى در شكست خضر ھست -238
Mısrâ’ı sâninin medlûlünü isbât ve beyân makāmında buyururlar ki, “Eğer Hızır  

aleyhi’s-selâm denizde gemiyi kırdı ve elvâhını kopardıysa bu iş nîk-i  bed-nümâdır. Zîrâ 

Hızır aleyhi’s-selâmın gemiyi kırmasında yüz bütünlük vardır. “Sâd dürüstî”den murâd melîk-

i zâlimin sefîneyi harâb görüp ve almaya tenezzül etmeyip sâhibinin elinde kalmasıdır.  

پر مپر شد از آن محجوب، تو بى -239  وھم موسى با ھمھ نور و ھنر                               
Ey benim kelâmıma itimâd eylemeyip  red eden kimse! Sana cevâbında derim ki Mûsâ  

aleyhi’s-selâmın   aklı bu kadar nûr ve ilm ile bu fiilin sırrı ve hakîkatini anlamaktan mahcûb 

olup “501”َأَخَرْقَتَھا ِلُتْغِرَق َأْھَلَھا َلَقْد ِجْئَت َشْیًئا ِإْمًرا [Halkını boğmak için mi onu deldin. Şüphesiz sen 

ziyanı büyük bir iş yaptın] diyerek Hazret-i Hızır’a i’tirâz eyledi. Senin ise aklında nûr ve 

fehm yok, belki aklın yok , kanatsız uçma. Ya’nî “Bu işler nice olur hilâf-ı şer’dir”diyerek 

kâmillere i’tirâz etme 

 آن گل سرخ است تو خونش مخوان               مست عقل است او تو مجنونش مخوان -240
Tabîb-i ilâhînin ettiği kān kırmızı güldür. Sen ona kān okuma. Tabîb-i ilâhî aklının 

kesretinden mest ve “lâ-ya’kıl’dir. Sen onu mecnûn okuma. Ya’nî deli zan etme. 

گر بدى خون مسلمان                                  كافرم گر بردمى من نام او -241

 كام او
Eğer tabîb-i ilâhînin murâdı hevâ-yı nefsi için kan dökme olaydı, onun nâmını ben 

lisânıma alır isem ve medh ve senâ kılar isem kâfir gibi mebğûz-ı Bârî olurum. Zîrâ zulmü 

medh u senâdan ve kalbin ona meyl etmesinden Cenâb-ı Kibriyâ râzı olmaz. Nitekim Kur’an-ı 

Azim’inde “502”َوَلا َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذیَن َظَلُموا َفَتَمسَُّكُم النَّاُر [Zulmedenlere meyil göstermeyiniz. Yoksa 

ateş size de dokunur.] buyurmuştur. “Kâfirem ger bürdemî”ta’bîriyle “Zulmeti sena, ınde’llah 

gâyet mebğûzdur”demeye işâret vardır. Ve medh-i zaleme bir günâhdır ki nezd-i Hüdâ’da 

küfre muâdildir demeyi dahi îhâm503 buyururlar. 

بلرزد عرش از  مى                                    بد گمان گردد ز مدحش متقى -242

 Yine zalemenin medh u senâsına rızâ-yı Bârî olmadığını beyân                             مدح شقى

ederek buyururlar ki; “Şakî olan kimsenin medhınden arş u a’lâ titrer’. Arşın titremesi gāyet 
                                                   
500 Bakara, 2/216. 
501 Kehf, 18 / 71. 
502 Hud, 11/113. 
503 “İki anlama gelen kelimenin uzak anlamını kullanma”. 
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ulu günâha olur. Medh-ı zaleme dahi büyük günâh olmakla arş titrer imiş. Ve bir dahi arşın 

titremesi yetîmin bükâsı vaktinde olur imiş. Hazret-i Şeyh  Âttar (kuddise sırruhû)  

Pendnâme’sinde beyân buyururlar ki “ عرش حق در حبش اید ا نزمان/ ریان یتیمي نا كھان چون شود ك ”[Bir 

yetim ağladığı zamân birdenbire Hakk’ın arşı harekete gelir.]Yetimi bi-ğayr-i hak ağlatmak 

ism-i kebîr olmakla ol vakt dahi arş-ı a’lâ titrer imiş. Medh-ı zalemeden terettüb eden ziyânın  

birisi budur ki , müttakî olan zâtlar şakînin medhınden sû-i zan ederler ve bed-gümân olurlar 

ki, “Bu kimse şakî olan kimseyi medh ediyor. Bu sûrette [24b] bu ehl-i dünyâ imiş ve buna 

ikrâm ederler imiş, ikrâm mukābelesinde bu da onları senâ eder”derler. Ve sulehâ 

zümresinden tard ederler. Vel-hâsıl bir kirve kimseyi sû-i zan ettirmeğe sebep olunur. Bu ise 

câiz değildir. Ve hadîs-i şerîfde “504’اّتقوا مواضع التُّھم [Töhmet yerlerinden sakınınız] 

buyurulmuştur. 

 شاه بود و شاه بس آگاه بود                                       خاص بود و خاصة اهللا بود -243
Bu medh ve sena ettiğimiz pâdişâh hakîkatte dahi şâh idi. Ve çok âgâh pâdişâh idi. 

Has idi. Ve Allah u Teâlâ’nın has kulu idi. “Hâssatullah”, “hâs bûd’un te’kididir.  

ى را كش چنین شاھى كشدآن كس                          سوى بخت و بھترین جاھى كشد -244  
O kimseyi ki buncaleyin pâdişâh öldürür. O maktüli iyi baht tarafına ve ziyâde a’lâ 

mansıb tarafına çeker. Nitekim Hızır’ın katl ettiği gulâm gibi, ki cennete gitti.  

او در قھر اوگر ندیدى سود                         كى شدى آن لطف مطلق قھر جو -245  
Eğer pâdişâh ve tabîb-i ilâhî dahi böyle bu zergerin kahrında fâide görmeyeydi o , 

lutfu cümleye ıtlâk olunmuş sultân niçin zergerin kahrını isteyici olur idi. Velhâsıl “merd-i 

zerger ilhâm-ı ilâhî ve emr-i bârî ile katl olundu. Ve merd-i zergere bunda nef’-ı azîm 

vardır”demektir 

لرزد از آن نیش حجام بچھ مى                            مادر مشفق در آن غم شاد كام -246  
Suâl geldi ki “Merd-i zerger ölsün ve bunlar şâd-kâm olsun. Pâdişâh lutf-ı mutlak 

sâhibi olmasına muhâlif değil midir?”Cevâb buyururlar ki “ Çocuk hacamatçının neşterinden 

titrer ve ağlar. Merhametli olan ânesi tıflın o gāmında mesrûr olur. Denmez ki bu mâder 

mâder-i müşfîk değil imiş. Bu takrîr ile bu beyit suâl-i mukaddere cevâb oldu. Yâhut kahrında 

nef’ görmeyi mâder maddesiyle irsâl-i mesel ederler.  

 نیم جان بستاند و صد جان دھد                           آن چھ در وھمت نیاید آن دھد -247

                                                   
504 Bkz. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c. 1, s. 37, no. 88; İhyâ’da zikredilir. Fakat  mânâ olarak, Hz. Ömer’e atfedilen bir 
söz olduğu belirtilmektedir.  
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O pâdişâh bir pâdişâhtır ki zergerin yârım cânını alır ve yüz cân verir. O nesne ki senin 

vehmine ve aklına gelmez o pâdişâh verir. Yâhut onu verir demektir. Velhâsıl cümle evliyâ-yı 

kirâm hayât-ı fâninin fevtine sebep olurlar. 

اى بنگر تو نیك دور دور افتاده -248 گیرى و لیك تو قیاس از خویش مى                         
Meselâ sen bir kimseyi öldürürsen yerine cân vermeğe kādir olmadığından kendi 

nefsinden kıyâs edip, kâmiller dahi öldürdüklerine cân vermeğe kādir olamazlar zan edersin. 

Velâkin uzak düşmüşsün. Kendine iyi nazar eyle. Ve kâmilleri kendi nefsine kıyâs etmekten 

fâriğ ol ki ziyân ve zarâr görmeyesin. Nitekim kıyâs-ı nefsin zarârını beyân hakkında Cenâb-ı 

Mevlânâ(kuddise sırruhû) bu hikâyeyi bast ü beyân buyurdular. Bu hikâyenin enfüste beyânı 

bu vech ile olur ki, şâhdan murâd, rûh-i sultânidir. Ve câriyeden murâd nefs-i insânidir. Ve 

zergerden murâd dünyâ-yı deniyyedir. Ve etıbbbâdan murâd meşâyih[25a]-ı müzevvirîndir. 

Ve tabîb-i ilâhîden murâd şeyh-i kâmildir. Rûh-ı sultânî kenîzek nefsi görüp kendine râh-ı 

Hüdâ’da cüft etmek murâd edip, ona temellük etti. Ba’dehü gördü ki, ahlâk-ı zemîme ve 

hubb-ı zerger dünyâ-yı denî ile muttasıftır. Murâd eyledi ki, bu uyûbdan onu pâk ede. Etibbâ-

mânend olan meşâyıha arz eyledikde “Bizler ona ilaç etmeğe iktidârımız vardır”diye cevâb 

eyleyip emrâz-ı ma’neviyyeden pâk etmek iltizâm eylediler. Her birisi bezl-i makderet edip 

cehl ü gururları sebebiyle maslahat tamâm olmadı. Pâdişâh rûh-ı sultânî, bu hâli müşâhede 

ettikte bunların elinden bir iş gelmeyeceğini fehm ü derk edip kādîyye’l-hâcâta münâcât ve 

arz-ı ubudiyyet ettikte du’âsı makbûl-i dergâh-ı Hüdâ olup Cenâb-ı Kibriyâ bir merd-i kâmili 

irsâl ve o merd-i kâmil kenîzek nefse ilaç ve mübtelâ olduğu marazından siyyemâ, a’zam-i 

emrâz-ı nefs- ki hubb-i zerger-i dünyâdır.-Ondan dahi tedbirât-ı hasene ile kenîzek nefsi halâs 

ve dünyâ-yı denîyyeyi gözü önünde mahv ü idâm ve sağ ve cemî’-i âfâttan berî ve sâlim 

olduğu halde rûh-ı sultânîye râh-ı Hüdâ’da hem-pâ ve refîk ve mutmainne derecesine îsâl 

edip, nefsi dahi tâlib-i Hak ve rûha yâr ve yâver oldu. Hak bize kılsın müyesser mislini. Âmîn. 

Bi-hürmeti Nebiyyi’l-Emîn 

  نحكایت اٰن مرد بّقال و طوطى و روغن ریختن طوطى در دّكا
 O merd-i bakkâlın ve tûtînin ve dahi dükkânda tutînin gülyaği şişesini dökmesi 

beyânında olucu hikâyedir. 

 بود بقالى وا و را طوطیى                                 سبز و گویا طوطیى نوایى خوش -249
Bir bakkâl zamân-ı sâbıkta var idi. Ve onun bir tûtîsi dahi var idi. Öyle tûtî ki nağmesi 

güzel ve savtı latîf ve misl-i insân gibi söyleyici bir tûtî idi.  

بر دكان بودى نگھبان                                          نكتھ گفتى با ھمھ سوداگران -250

 دكان

Açıklama [H40]: Sembol 

Açıklama [H41]: Uzatma yok 
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O tûtî dükkân üzerine dükkânın bekçisi olur idi. Cümle alış-veriş edenlere nükte ve 

insân gibi kelâm söyler idi.  

 در خطاب آدمى ناطق بدى                                     در نواى طوطیان حاذق بدى -251
Âdeme mensûb olan hitâb ve tekellümde nutk edici idi. Tûtîlerin nağmesinde ve 

ettikleri tekellümde mâhir ve kâmil idi.  

 خواجھ روزى سوى خانھ رفتھ بود                            بر دّكان طوطى نكھبانى نمود -252
Tûtînin sâhibi olan merd bakkâl birgün hânesi tarafına gitmiş idi. Tûtî dükkân üzerine 

muhâfaza edicilik gösterdi. Ya’nî dükkânı bekler idi.  

از بیم جان بھر موش و طوطیك  -253 ربھء بر حبت ناكاه در دّكانگ                                   
Bir kedi ansızın dükkân üzerine fâre tutmak için sıçradı. Bî-çâre tûtî cân havfından,  

ھاى روغن گل را بریخت شیشھ -254  جست از سوى دكان سویى گریخت                        
Dükkânın bir tarafından sıçradı. Ve bir tarafına firâr etti. Esnâ-yı firârda gülyağı 

şişelerine isâbet edip gülyağı şişelerini döktü.  

وش بر دكان بنشست فارغ خواجھ -255              [25b] اش خواجھ از سوى خانھ بیامد  
Tûtinin sahibi hanesi tarafından geldi. Dükkân üzerine efendi ve sâhib gibi cemî işten 

âzâd ve fâriğ olarak oturdu.  

 دید پر روغن دكان و جامھ چرب                  بر سرش زد گشت طوطى كل ز ضرب -256
Gördü ki dükkân gül yağıyla dolu. Ve dükkânın döşemesi yağlı. Hâce bu hâli 

müşâhede edince kedi mâddesinden bî-haber olduğundan tûtî bilâ-mûcib döktü zannıyla 

başına vurdu. Hâcenin darbından tûtînin cânı acıdığından maâdâ başının tüyü döküldü ve kel 

gibi oldu. 

 روزكى چندى سخن كوتاه كرد                         مرد بقال از ندامت آه كرد -257
Birkaç gün tûtî sözü kısa eyledi. Ya’nî hiç söylemedi. Sâhib-i dükkân olan bakkâl 

alışverişine kesel gelmekle kemâl-i nedâmetinden âh eyledi.  

گفت اى دریغ كند و مى ریش بر مى                                 كافتاب نعمتم شد زیر میغ -258  
Merd-i bakkâl kemâl-i nedâmetinden sakālını kôparır idi. Ve der idi. “Ey nâs! Bana 

yazık ve hayf oldu. Zîrâ âfitâb-ı nimetim ki murâdı tûtîdir, yâhut tûtînin yüzünden olan 

ticarettir. Bulut altına gitti. Mestûr oldu.  

 دست من بشكستھ بودى آن زمان                 چو ن كھ زدم من بر سر آن خوش زبان -259
‘Vuracağım zamân kâşki elim kırılmış olaydı da vurmayaydım. Niçin vurdum ben o 

hôş-zebânın başına?”diyerek böyle âh u enîn ve izhâr-ı nedâmet eylerdi.  

Açıklama [H42]: âdem 

Açıklama [H43]: mâdde 
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داد ھر درویش  ھا مى ھدیھ                                       تا بیابد نطق مرغ خویش را -260

 را
Her gördüğü dervişe niyâz ve sadaka verir idi. Tâ ki kendi kuşunun nutku gelsin. 

“Nutk’, “mürg’a ve “mürg’, “hoş’a muzâftır.  

 با ھزاران غّصھ و غم كشت جفت                         كاى عجب این مرغ كى آید بكفت -261
Nice bin gām ve gussâya eş oldu. Öyle diyerek ki, “Ey kimse! Aceb bu kuş kaçan 

nutka gelir ve söyler? Gussâ lafzı türkîdir, gām demektir.  

بعد سھ روز و سھ شب حیران و                           بر دكان بنشستھ بد نومید وار -262

 زار
Üç günden ve üç geceden sonra hayrân ve zâr olduğu halde merd-i bakkâl dükkân 

üzerine me’yus gibi oturmuş idi. “vâr”edât-ı nisbettir.  

نمود آن مرغ را ھر گون شگفت مى                            تا كھ باشد كاندر آید او بگفت -263  
Merd-i bakkâl o tûtîye her türlü nutka gelecek nesne gösterir idi. Ve tûtînin evvelki 

gibi nutkunu ister idi. Ola ki tûtî nutka gele.  

مو چو پشت طاس و طشت با سر بى -264 گذشت جولقیى سر برھنھ مى                          
Tarîk-i Cevlâkiyye’den bir kimse baş-açık olarak geçer idi. Leğen ve tasın arkası gibi 

sâde ve kılsız baş ile Tarîk-i Cevâlikıyye’nin usûlünden eylemiş ki başında saç olmadığından 

maâdâ kaşlarını ve bıyıklarını ve sakāllarını dahi tıraş ederler imiş. Ve bunların pîri Şeyh 

Ahmed Haydar505 hazretleri imiş. 

 طوطى اندر گفت آمد در زمان                               بانگ بر درویش زد كھ ھى فالن -265
Tûtî bu geçen dervişi görünce ol zamân nutka geldi. Ve dervişin üzerine çağırdı ki; 

“Ey derviş! [26a]  

از چھ اى كل با كالن                                   تو مگر از شیشھ روغن ریختى -266

 آمیختى
Ey kel! Neden kellere karıştın ve kel oldun. Sen dahi memûldür ki şişeden gül yağı 

döktün.  
                                                   
505Şârihin bahsettiği Kutbuddin Ahmed Haydar (v. 618/1221) (heteredoks olarak tasnif edilen?) Melâmî-
Kalenderî çizgide ortaya çıkan bir yolun kurucusudur. Cevlâkîlik, XIII. asırlarda ortaya çıkmış Kalenderîliğin bir 
şubesi konumundadır. Saç biçeminde en köklü yol, dört vuruş (cehâr-darb) denen dörtlü traş, saç sakal bıyık ve 
kaşların tıraşı idi. Dörtlü traş, Kalenderîlerin ayırıcı özelliği olup, Rum Abdalları, Şemsi Tebrîzîler ve Celâlîlerce 
de benimseniyordu. Haydârîlerle Câmîler ise, sakallarını kestiriyor, bıyıklarını uzatıyordu.  Bu tür bilgiler için 
bkz. Ahmet T. Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz  Kulları  İslam Dünyâsında Derviş Toplulukları, ter. Ruşen 
Sezer,  YKY, İstanbul, 1994, s. 29; A.m.,“Yesevîlik, Melâmetîlik, Kalenderîlik, Vefâîlik”, Osmanlı Toplumunda 
Tasavvuf ve Sûfîler,  haz.  Ahmet Yaşar Ocak, TTK, Ankara,  2005, s. 80; Kalenderîliğin aslı ve Şemsi 
Tebrizî’nin de Kalenderîler içinde değerlendirilmesi konusunda etraflı bir gözlemle daha gerçekçi sonuçlar 
ortaya koyan açıklamalar için bkz. Semih Ceyhan, a.g.t., s. 412.  
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 از قیاسش خنده آمد خلق را                             كو چو خود پنداشت صاحب دلق را -267
Tûtinin kendi nefsine kıyâsından işitenlere hande ve gülmek geldi. Zîrâ o tûtî dervişi 

kendi gibi zan eyledi.  

كار پاكان را قیاس از خود                            گر چھ ماند در نبشتن شیر و شیر -268

   مگیر
Sen dahi tûtî gibi evliyâ-yı kirâmın işini kendinden kıyâs tutma. Ve onlar dahi benim 

gibidir zan  etme.  Gerçi yazmakta arslan ve süt imlâsı bir olmakla birbirine benzer. Lîkîn 

arslan mâhiyyeti ve süt mâhiyyeti başkadır. Senin dahi ef’âlin sûrette her ne kadar kâmillerin 

ef’âline müşâbih ise de beynlerinde azîm fark vardır. Yâhut mısrâ’-ı sâninin ma’nâsı her ne 

kadar resm etmede dîvârda olan arslan hakîkî olan arslana benzer ise de resmî olan arslan ile 

hakîkî olan arslanın farkı vardır. Evvelki “şîr’den murâd resmî olan arslandır. Ve ikinci 

“şîr’den murâd hakîkî olan arslandır.  

 جملھ عالم زین سبب گمراه شد                           كم كسى ز ابدال حق آگاه شد  -269
Kıyâs-ı nefsin zarârını beyân hakkında buyururlar ki, “Cümle halk-ı âlem bu sebepten 

gümrâh ve zâyî oldu. Hak Teâlâ hazretlerinin ebdâlinden ve evliyâsından az kimse âgâh oldu. 

Ve evliyâ-yı kirâmı her halde kendileri gibi zan edip ittibâdan ve mürîd olmaktan i’râz ettiler.  

ھمسرى با انبیا                                  اولیا را ھمچو خود پنداشتند -270

 برداشتند
Enbiyâ-yı izâm aleyhimü’s-selâm ile küffâr-ı hâk-sâr müsâvât tuttular. Ve bizler dahi 

onlar gibiyiz dediler. Avâm-ı nâsın mü’minleri dahi ehlullâhı kendileri gibi zan ettiler. Bu ise 

hatâ-yı mahzdır.  

ى خوابیم و خور ا و ایشان بستھم -271  گفتھ اینك ما بشر ایشان بشر                              
Küffârın enbiyâ aleyhimü’s-selama kendilerini tesviyelerini beyâna şürû’ edip 

buyururlar ki, “Kâfirler dediler ki “işte biz de insânız onlar da insândır. Biz ve onlar uykunun 

ve taâmın bağlanmışlarıyız. Ya’nî onlar da taâm yemese ve uyku uymasa olmazlar. Bizlerin 

dahi hâlimiz budur.”Nitekim keferenin böyle dedikleri Kur’ân-ı Azîm’de beyân olunmuştur. 

ِإلَّا ِإنَُّھْم َلَیْأُكُلوَن الطََّعاَم “ ve yine âyet-i uhrâda [Sen de bizim gibi bir beşersin] 506”انتم اّال بشر مْثلنا

 Resûlüm! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de yemek yerler ] 507”َوَیْمُشوَن ِفي اْلَأْسَواِق

çarşıda dolaşırlardı.] 

منتھا ھست فرقى در میان بى -272 عمىاین ندانستند ایشان از                                       

                                                   
 506 Şuara, 26/154,186. 
507 Furkan 25/20.  
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Küffâr-ı bed-kirdâr amâ-yı ma’nevî sâhibi olduklarından bunu bilmediler ki enbiyâ-yı 

izâm ile kendilerinin beyinlerinde fark-ı azîm vardır. Ve uykuları ve taâm yemeleri dahi 

böyledir. Nitekim fark olduğunu arslan meseli tarîkiyle beyâna şürû’ edip buyururlar: 

 ھر دو گون زنبور خوردند از محل               لیك شد ز ان نیش و زین دیگر عسل -273
Her iki nev’ı arı bir mahallin çiçeğinden yediler. Lâkîn o arının birinin yediğinden 

zehir oldu. Ve o birinden asel oldu. Yanî ba’zı arı bal yapar. Ba’zı arı vardır ki bal 

yapmaz.[26b] Hemân neşteri ile sokar ve zehir ilkā eder. Ve soktuğu yeri kabartır. Onun dahi 

sûreti bal arısı gibidir. Ammâ hakîkatte bal yapan arıdan çok farkı vardır. Bunda havâssı bal 

arısına ve avâmı lâ-hayr olan arıya teşbîh buyurdular. Şu iki nev’ arı sûreti birbirine benzeyip 

hakîkati başka olduğu gibi avâm-ı nâsın sûreti dahi her ne kadar havâssa benzer ise hakîkatleri 

benzemez. Zîrâ havâssın balı olur. ve herkes onun balından intifâ’ eder. Ammâ avâmın 

zırından gayri bir nesnesi yoktur. Ve herkesi neşter-i nefsi ile sokmaktan gayri elinden bir iş 

gelmez. Misâl-i âhir. 

 ھر دو گون آھو گیا خوردند و آب             زین یكى سرگین شد و ز ان مشك ناب -274
Her iki nev’ geyik ot yediler. Ve su içtiler. Lâkin bir nev’inden ekl ve şürbü sebebiyle 

ancak necâset oldu. Ve bir nev’ınden hâlis misk oldu. Şu iki nev’-i geyik sûretleri bir ve 

hakîkatleri başkadır. Bunun gibi evliyâullâh dahi misk geyiği olmakla her ne kadar sûrette 

miski olmayan avâm-ı nâsa benzer ise de hakîkati benzemez. Bu sûrette havâss ve avâm 

müsâvi olmazlar. Misâl-i âhir. 

راوج نھر دو نى خوردند از یك آ                          این یكى خالى و آن پر از شكر -275  
Her iki nev’ kamış bir encuvârdan su içtiler ve bir yerden neşv ü nemâ buldular. Böyle 

iken birinin derûnu hâli ve o birinin şekerle dolu. Bu beyitte dahi havâssı şeker kamışına ve 

avâmı bayağı kamışa teşbîh buyurdular. Şu iki nev’ kamış sûrette bir hakîkatte başka olduğu 

gibi havâs ve avam dahi sûretleri her ne kadar bir ise hakîkatleri başkadır. Zîrâ havâss şeker 

kamışına benzerler. Bu misâller , “ma’lûmun oldu ise, sakınıp ârifleri bayağı nâs gibi 

bilmeyesin. Zîrâ hatâ-yı azîmdir demektir”. “Encuvâr”hayvan sulayacak yere derler. Bunda 

zemîn murâd olur. 

بینصد ھزاران این چنین اشباه                                   فرقشان ھفتاد سالھ راه بین -276  
Buncaleyin yüz bin misâller gör. Onların farkını yetmiş yıllık miktârı yol gör. Hâsılı 

ârifler ile avâm-ı nâsın beyninde fark-ı azîm vardır. Ve bunda çok temsilât vardır. Bu kadar ile 

iktifâ olundu. Yine hâs ve âmın beynlerini tefrîk edip buyururlar ki;  

 این خورد گردد پلیدى زو جدا                                 آن خورد گردد ھمھ نور خدا -277
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Avâm-ı nâs taâm yer. Ondan murdarlık dediği taâm necâset olmakla cüdâ olur. insân-ı 

kâmil ekl eder. Yediği cümle nûr-i Hüdâ olur.  

 این خورد زاید ھمھ بخل و حسد                              و آن خورد زاید ھمھ نور احد -278
Avâm-ı nâs taâm yer. O taâmdan buhl ü hased sıfât-ı kabîhaları doğar ve hâsıl olur. 

Ârif-i billâh taâm yer. Hak Teâlâ’nın aşkı ve muhabbeti vücûda gelir. Bu sûrette kâmillerin 

taâm yemesi ile avâm-ı nâsın taâm yemesi beyninde fark-ı küllî hâsıl olmuş olur.  

ى پاك و ان دیو است و دد این فرشتھ -279  این زمین پاك و ان شوره ست و بد                  
Mezkûr onun yedikleri böyle niçin olur? Onun[27a] hikmetini beyâna şürû’ edip 

buyurdular. “Zîrâ insân-ı kâmil inbât eden yer gibidir. Avâm-ı nâs çorak ve bed yer gibidir. 

Ve bu kâmiller günâhtan ve cem’-i uyûbtan pâk olan melâike-i kirâm gibidir. Avâm-ı nâs 

şeytân ve yırtıcı hayvan gibidir. Binâenaleyh bunların yedikleri buhll ü hased tezâyüdüne 

sebep olur. Ve kâmillerin yediği aşk-ı Hüdâ olur. Velhâsıl isti’dât ve kābiliyetleri böyle 

olmaklığı iktizâ eder.”demektir.  

 ھر دو صورت گر بھم ماند رواست                      آب تلخ و آب شیرین را صفاست -280
Her iki sûret birbirine benzer ise, lâyık ve câizdir. Zîrâ acı suyun ve tatlı suyun safveti 

vardır. Bu beyitte dahi havâs ile avâmın sûreti bir olup hakîkatleri başka olduğunu beyân 

buyururlar.  

 جز كھ صاحب ذوق كى شناسد بیاب            او شناسد آب خوش از شوره آب -281
Zevk sâhibi olan kimsenin gayri, tatlı su ile acı suyu kim anlar. Hiç kimse anlamaz. 

Temsîlimi iyi anla. Zevk sâhibi tatlı suyu acı sudan hemân ancak o anlar. Zîrâ sûretinden farkı 

mümkin değildir. Belki acı su tatlı sudan dahi ziyâde saftır. Bu beyitle dahi evliyâullâh ile 

avâm-ı nâsı fark eden zevk sâhibi olan kâmiller olduğunu ve avâm-ı nâsın farka kādir 

olmadığını beyân buyururlar.  

 سحر را با معجزه كرده قیاس                                ھر دو را بر مكر پندارد اساس -282
Küffâr-ı hâk-sâr enbiyâ-yı izâmı kendileri gibi zan ettiklerinin hatâsını beyândan sonra 

âhir hatâlarının beyânına şürû’ ederek buyururlar ki, “Bir hatâları dahi budur ki, sihri 

mu’cizeye kıyâs etmişler, mu’cizeyi sihirden fark etmemişler. Halbuki mu’cize ile sihir 

beyninde fark-ı azîm var idi. Her ikisinin esâsını mekr üzerine zan ettiler.’ 

 ساحران موسى از استیزه را                            بر گرفتھ چون عصاى او عصا -283
Ikisini bir zannettiler. Neden ma’lûmdur denirse, cevâb buyururlar; “Musâ aleyhi’s-

selâmın sâhirleri ki Fir’avn’ın cem’ ettiği seheredir. Musâ  aleyhi’s-selâma inatlarından asâ-yı 

şerîfe gibi asâ tuttular. Âsâ tutmaları deyneklere efsûn okuyup, mâr gibi halkın gözüne 

göstermeleridir.  

Açıklama [H44]: asâ 
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 زین عصا تا آن عصا فرقى است ژرف          زین عمل تا آن عمل راھى شگرف -284
Lâkin bu âsâdan Hazret-i Musâ aleyhi’s-selâmın âsasına varınca azîm ve derîn fark 

vardır. Seherenin ilminden Musâ aleyhi’s-selâmın ilmine dek azîm yol vardır. Zîrâ Musâ  

aleyhi’s-selâmın âsâsı onların asâsını ekl ü bel’ etti. Eğer âsâlar müsâvî olaydı âsâ-yı Mûsâ 

onlara gâlip olmazdı.  

 لعنة اللَّھ این عمل را در قفا                                    رحمھ اللَّھ آن عمل را در وفا -285
Beyt-i sâbıka illet olarak  buyururlar ki, “Hak Teâlâ hazretlerinin bu’di bu sâhirlerin 

amelinin ensesindedir. Ve Hak Teâlâ hazretleri bu sâhirlerin amelinden râzı değildir. Ve sihir 

harâmdır. Ammâ o amelin Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti vefâsındadır. Ve o amelden Mevlâ-yı 

müteâl râzıdır. 

بوزینھ طبع                         آفتى آمد درون سینھ طبع -286 [27b] كافران اندر مرى   
Bu beyt “بر گرفتھ چون عصاى او عصا” mısrâına illettir. Zîrâ kâfirler inâdda maymûn 

tabiatlıdırlar. Binâenaleyh Musâ  aleyhi’s-selâm ile  muâraza ve onun âsâsı gibi âsâları efsûn 

ile ejderha gösterdiler. Böyle tabiat insânın derûnunda bir azîm âfet ve belâdır. Tabîat-ı hüsnâ 

odur ki, enbiyâ ve evliyâya inâd ve muhâlefet etmeye. “Mirâ” mîmin kesriyle inâda derler. 

دم بھ آن كند كز مرد بیند دم -287 كند بوزینھ ھم ھر چھ مردم مى                                        
Maymunun inâdını beyân olarak buyururlar: “Her nesneyi ki insân eyler, maymûn 

dahi eyler. Ve inâdından mukallid olur. Onu ki kişiden dem-be-dem görür.” 

او گمان برده كھ من كژدم چو                                فرق را كى داند آن استیزه رو -288

 او
O maymûn  mukallid olmakla zan eder ki ben onun gibi ettim. O muannid ef’âl-i 

insâniyye ile kendi fiilinin farkını kaçan bilir? Ya’nî bilmez. Bunun gibi sehere dahi enbiyâ-yı 

izâm gibi ettiğini zan ederler. Mu’cize nerde? Sihir nerede? Zîrâ mu’cize mekr ve hile 

değildir. Ve mu’cizede kalb-i mâhiyyet vardır. Ammâ sihir sâde bir nümâyiştir.  

 این كند از امر و او بھر ستیز                                  بر سر استیزه رویان خاك ریز -289
Peygamber olan zât-ı şerîf emr-i Bâri’den için izhâr-ı mu’cize eder. Sehere inâdından 

sihirlerini izhâr ederler. Muânidlerin başı üzere toprak dök, ya’nî öldür. Nitekim İmam-ı Ali  

(radıya’llahu anh) hazretleri münâfık muânidi katl edip “جواب المعاند ھذا”[İnâd edenin cevâbı 

budur] buyurdular. Yukarda “nîst bâd” beytinde Hazret-i Mevlânâ (kuddise sırruhû) bedduâ 

etmez diye acîb ve garîb te’vilât-ı bâridelere  gittiler idi. Acaba bu beyt-i şerîfe ve bunun 

emsâline ne derler? “istîzerû’, “muânid” demektir. Yine küffârın yüzüne ta’b ve ehl-i tevhîd 

ile muârazalarını beyân-ı birle buyururlar.  
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 آن منافق با موافق در نماز                                            از پى استیزه آید نى نیاز -290
O münâfık mü’min ile namazdadır ve bir safda dururlar. Velâkin mü’minlere 

inâdından ve ehl-i imânı istihzâsından gelir. Yoksa Cenâb-ı Hakk’a niyâz ve münâcât için 

gelmez. Aynı münâfikînin Mescid-i Kubâ’ya rağmen Mescid-i Dırar’a ittihaz ettikleri gibi. 

 .mü’mine itlâk olunur”موافق“

در نماز و روزه و حج و                                 با منافق مومنان در برد و مات -291

 زكات
Suhriyye508 ve inâdından namaza gelir. Ammâ namazda ve oruçta ve hac ve zekatta 

münâfık, mü’minler ile  nak’509 ve ziyândadır. Zîrâ mü’min münâcât ve zikr ve emr-i Bârî’yi 

yerine getirmek için gelir. Binâberin ber-murâd olur. Ammâ münâfık ehl-i islâmı istihzâ için 

geldiğinden mât ve ziyân ve zarârdadır. Ikisi de sûrette namazda ammâ mü’minin namazı 

kande? Münâfığın namazı kande? Sihir ile mu’cize beyninde fark-ı azîm olduğu gibi, bu 

namazlar beyninde dahi çok fark vardır.  

مومنان را برد باشد                                             بر منافق مات اندر آخرت -292

 عاقبت
Mü’minlere edâ eyledikleri namazdan âkibet âhirette fâide-i azîme olur. ve münâfık 

üzerine dahi azîm zarâr olur. [28a] Nitekim Kur’ân-ı azîmde beyân buyurulmuştur: “ ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن

 Şüphe yok ki münâfıklar cehennemin en alt] 510”ِفي الدَّْرِك اْلَأْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن َتِجَد َلُھْم َنِصیًرا

katındadırlar. Artık onlara aslâ bir yardımcı bulamazsın.] 

اند ھر دو با ھم مروزى و رازى -293 گر چھ ھر دو بر سر یك                               

اند بازى  
Gerçi mü’min ve münâfık ikisi bir oyundadır ve bir ameldedir. Velâkin her ikisi Merv 

ve Rey şehrinin âdemleri gibi başka ve biri birine zıddır. Şehr-i Merv’in ism-i mensûbu 

“mervezî”gelir. 

 ھر یكى سوى مقام خود رود                                   ھر یكى بر وفق نام خود رود -294
Her birisi öldükde kendi makāmı tarafına gider. Ve bu dünyâda yine her birisi ezelde 

nâmı ne yazıldıysa ona muvâfık amel ve hareket üzere gider. Yine münâfıkın ahvâlini beyân 

ederek buyururlar ki;  

 مومنش خوانند جانش خوش شود                         ور منافق تیز و پر آتش شود -295

                                                   
508 “Alay, istihzâ”. 
509 “Suda ıslanma”. 
510 Nisâ, 4/ 145. 
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Münâfık kendi nifâkını  bilirken ve mü’min olmadığı indinde muhakkak iken ona 

mü’min deseler cânı hoş olur. Eğer münâfık dersen pür-gazab olur ve infiâl eder. Ve nifâkı 

kabûl etmem der.  

 نام او محبوب از ذات وى است                      نام این مبغوض از آفات وى است -296
Münâfıkın mü’min deyince hoşlanıp münâfık deyince gazaplanması, mü’minin nâmı 

ki “mü’min”lafzıdır, mü’minin zâtından hûb ve mahbûbdur. Ve mü’minin zâtında tevhîd ve 

imân sebebiyle letâfet der-kâr olup nâmına sirâyet etmiştir. Binâenaleyh mü’min lafzında 

güzellik ve hoşluk vardır. Onun için münâfıka söylesen mesrûr olur. Kezâlik “münâfık”nâmı 

dahi kendi âfât ve kabhından mebgûz ve menfûrdur. Ve münâfıkın zâtında olan şirk ve küfrün 

habâseti dahi  münâfıkın nâmına sirayet etmekle “münâfık” lafzına dahi bir çirkinlik ârız 

olmuştur. Bu cihetle “münâfık”dense gazabına sebeb olur. Şu iki beyit ile mü’mini senâ ve 

münâfıkı kemâliyle zem buyurdular. Feteemmel. Sâir esmâ-i kabîha dahi buna kıyâs oluna. 

Hâsıl-ı kelâm habâset zât-ı münâfıkta ve hûbluk zât-ı mü’mindedir. Nefs-i hurûfta, hûbluktan 

ve habâsetten bir nesne yoktur. Nitekim beyânına şürû’ buyurdular:  
 تشریفمیم و واو و میم و نون                         لفظ مومن جز پى تعریف نیست -297

 نیست
Şu hurûf-ı mezkûre zâtlarında hûbluk olmak cihetiyle kimseyi teşrîf ve tekrîm 

değildir. “Mü’min”lafzı  ta’rifin gayrısından için değildir. Ancak o mü’minin küfr ile ve 

dalâlet ile adem-i ittisâfını beyândır. 

خلد در اندرون ھمچو كژدم مى -298 اش این نام دون گر منافق خوانى                               

 mısrâına illet olarak buyururlar ki, eğer münâfıkın zâtından ”مبغوض از آفات وى است“

münâfık lafzına bir habâset gelmeyeydi münâfıka “münâfık”ve “sen  münâfıksın”diye nidâ 

etmiş olsak bu lafız bed kalbini akrep gibi sokar. Ma’lûm oldu ki, bu nâma zâtından bir kabh 

gelmiş ve ârız olmuş ki infiâl ediyor. Nitekim, bunu dahi beyân buyururlar.  

 گرنھ این نام اشتقاق دوزخ است                پس چرا در وى مذاق دوزخ است -299
Eğer bu nâm-ı bed münâfıkın dûzah zâtından müştak olmayaydı  ondan kesb-i habâset 

etmiş olmayaydı böyle olunca niçin bunda cehennem zevkı vardır? Ve niçin münâfık 

gazaplanırdı? “İştikāk” mastarı bi-ma’nâ[28b] mef’uldür. Düzahtan murâd münâfıkın zâtıdır. 

Zîrâ küfr ve zulmet ma’denidir. Ve ma’den-i küfr ü zulmet, ayn-ı düzahtır. Hâsılı nâmın 

şeâmetini harften bilme. Belki münâfıkın zâtından bil. Nitekim beyân buyururlar: 

آن نام بد از حرف نیست زشتى                         تلخى آن آب بحر از ظرف نیست -300  
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O nâm-ı bedin çirkinliği kendi harfinden değildir. Zîrâ mîm ve nûn “mü’min”lafzında 

vardır. Harften olaydı “mü’min”lafzı dahi kabîh olurdu. O bahrin âbının merâreti kendi zarf 

ve içinde olduğu çukurdan değildir. Belki nefs-i âbda merâret vardır. Kezâlik nâm-ı münâfık 

ki âb-ı bahr gibi telhdir. Acılığı kendinden ve münâfıkın zâtından ve zât-ı bahrın zarfı 

makāmında olan harften değildir.  

 حرف ظرف آمد در او معنى چو آب                          بحر معنى ِعْنَدُه ُأمُّ الكتاب  -301
Harf-i zarf geldi ve ma’nâ onda âb geldi. Beyân buyurdulardı ki, merâret zarftan 

değildir. Öyle ise zarf gibi olan harften dahi nâma bir fenâlık gelmedi. Ma’nâ bahri Cenâb-ı 

Hakk’ın indindedir. “Ind”den bedel “ümmü’l-kitâb”dadır. Ümmü’l-kitâb, levh-i mahfûzun 

ismidir. Hulâsa-yı kelâm “tatlılık ve acılık bu nâmlara mü’minin ve münâfıkın zâtından 

geldi”denilmiş idi. Bunlar kelâm-ı mecâzîdir. Hakîkati bu nâmlara bu hâller Hak’tan geldi. 

Zîrâ bunlar ma’nâdır. Ma’nâ deryâsı dahi Hakk’ın indindedir. Öyleyse Hak’tan gelir deryâ-yı 

ma’nâ. Mü’min ve münâfıkın elinde değildir ki, şirretliği ve telhliği onlar vereler. Mutasarrıf-ı 

hakîkî Allahü Teâlâ hazretleridir. “Heme ez ost”tur. Mü’minin imânı ve münâfıkın nifâkı dahi 

meanî kābilinden olmakla onlar dahi Hak’tandır. Kulun elinde ne var?  İnsâf eyle.  

 بحر تلخ و بحر شیرین در جھان                                در میانشان َبْرَزٌخ ال یبغیان -302
Bu beyt ile dahi, mü’min ve münâfıkın ittihâd etmeyip beyinlerinde dâimâ nizâ’ ve 

zıddiyetlerini beyân buyurdular. Acı deryâ ve tatlı deryâ dünyâda vardır. “Acı deryâ’dan 

murâd küffâr-ı bed-kirdâr ve tatlı deryâdan murâd mü’mindir. Bunların beyninde min-

tarafillâh mâni’ vardır. Birbirine karışmazlar.  

 وانگھ این ھر دو ز یك اصلى روان                      بر گذر زین ھر دو رو تا اصل آن -303
Bundan sonra ma’lûm, evvelki ihtilât etmeyen mü’min ve kâfir bir asıldan revândır. 

Vâkî’ olucudur. Zîrâ ikisinin dahi vücûdu Hak Teâlâ hazretlerindendir. Bu her ikiden geç ve 

aslına varınca git ki bu ikiyi anlayasın. Ve kendilerinden fehm ederim dersen mümkün 

değildir. Nitekim, buyurur ki ; 

محك ھرگز ندانى ز اعتبار بى -304  زر قلب و زر نیكو در عیار                                     
Zîrâ kalb altın ve hâlis altının ayârını mihenksiz aslâ itibârdan bilmezsin. Kalb 

altından murâd küffâr ve hâlis altından murâd mü’mindir. Sende mihenk yok ise, zâtlarından 

kendilerini bilmeye kudretin olmaz. Hak Teâlâ’ya git ki sana bildire. Ve hakîkatlerini keşf 

ede.  

 ھر كھ را در جان خدا بنھد محك                                ھر یقین را باز داند او ز شك -305
Her kimsenin ki cânına Hüdâ mihenk kor, her ehl-i yakîni âşikâre o kimse ehl-i şekten 

bilir. Meselâ:  
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306- [29a]در دھان زنده خاشاكى جھد                                آن گھ آرامد كھ بیرونش نھد 
Zindenin ağzı içine bir çöp sıçrar. O vakit râhat eyler ki, ağzindân ol çöpü taşra eder 

ve çıkarır. Zinde ehl-i hüsn olmakla ağzındaki çöpü bilir. Evliyâullâhın dahi cânına Cenâb-ı 

Hak mihenk ve sun’ etmekle mü’mini münâfıktan temyiz eder. Bu beyit irsâl-i mesel tarîkiyle 

zikr olunmuştur.   

 در ھزاران لقمھ یك خاشاك خرد                           چون در آمد حس زنده پى ببرد -307
Nice bin lokma içinde ufak çöp, çûn ki zindenin ağzına dâhil oldu. Zindenin hissi iz 

iletti. Ya’nî bildi. Evliyâ-yı kirâmın dahi farkı o derecededir ki nice bin mü’min içinde bir 

münâfık olsa onu keşfeder ve bulur. Fahr-i Âlem  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) 

hazretleri cümle münâfıkları bilir idi. Velâkin izhâr etmez idi. Hazret-i Hüceyfe’ye söylerler 

imiş.  

 حس دنیا نردبان این جھان                                            حس دینى نردبان آسمان -308
Beyt-i sâbıkta hiss zikr olunmağla ikiye taksim edip buyururlar ki, dünyâ hissi ki 

havâss-ı hamse-i zâhire ve bâtınedir. Bu dünyânın nerdübânı ve dünyâ umûrunu idrâke 

sebeptir. Ammâ dîne mensûb olan his, âsumânın nerdübânı ve ahvâline ıttılâ’a sebeptir. 

Ahvâl-i âsumân ve ahvâl-i âlem-i gayb, havâss-ı zâhire ile idrâki mümkün değildir. Meselâ 

Yâkub aleyhi’s-selâm bûy-i pirâheni hiss-i dînî  ile istişmâm buyurdular. Kuvve-i şâmme-i 

zâhire ile bu kokuyu şem ettiler. Sâir havâssı dahi buna kıyâs eyle.  

ھید از حبیبصحت آن حس بخوا -309  صحت این حس بجویید از طبیب                    
Havâss-ı zâhirenin sekāmeti vaktinde sıhhat ve âfiyetini tabîb-i zâhirîden talep ediniz. 

Ol hiss-i dînin sıhhatini, Hak Teâlâ hazretlerinin dostundan talep ediniz.  

 صحت این حس ز معمورى تن                           صحت آن حس ز تخریب بدن -310
Bu hiss-i zâhîrînin sıhhati ve kendine bu illet ârız olmaması bedenin 

ma’mûrluğundandır. Hiss-i dînînin sıhhati bedenin râh-ı Hak’ta mücâhede ve riyâzetle 

harâblığındandır.  

 راه جان مر جسم را ویران كند                               بعد از آن ویرانى آبادان كند -311
Bu beyit suâl-i mukaddere cevâbtır. Ol suâl şu vech ile takrîr ve beyân olunur ki, fi’l-

vâkî’ hiss-i dînînin ma’mûrluğu ehemm ve elzem ise de hiss-i dînînin ve beden-i insânînin 

harâblığına tevakkuf ediyor. Bu sûrette, tenden geçmeyince dürüst olmayıcak ve bedenin 

harâblığı dahi esbâb-ı mevtten olduğundan maâdâ tâat ve ibâdet dahi bedensiz olmaz. Böyle 

olunca beden dahi ehemm ve elzem olmakla buna riâyet dahi umûr-ı lâzimeden olmuştur. 

Hattâ hadîs-i şerîfte “َنفسك مطیَِّتك فارفق بھا”[Nefsin senin bineğindir.  Artık ona yumuşak davran] 

buyurulmuştur. Bu beyt ile bu suâle cevâb buyururlar. Cân yolu tahkîk cismi virân eder. O 

Açıklama [H45]: Sor 
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vîrânlıktan sonra ma’mûr eyler. Bu cihetle sen, cân-ı hiss-i dîniyyi ma’mûr etmek için beden 

virânlığından aslâ korkma. Zîrâ o virânlıktan sonra beden-i insâniyyeye bir ma’mûrluk gelir ki 

evvelki ma’mûrluğu onun yanında birşey değildir.  

بزل كرد او خانمان و ملك مال                       اى خنك جانى كھ در عشق مأل    -312  
Râh-ı Hak’ta ifnâ-i bedene terğîbden sonra mâl ve emlâkini dahi râh-ı Hüdâ’da bezl ve 

[29b] infâka tergîb edip buyururlar: “Ey kimse! Kutlu ve mübârektir o cân ki, ni’met-i 

âcilenin aşk ve muhabbetinde hânümân ve mülk ve mâlını Allahü Teâlâ’nın rızâ-yı şerîfi için 

sarf eyledi.  

 كرد ویران خانھ بھر گنج زر                                 وز ھمان گنجش كند معمورتر -313
Râh-ı Hak’ta ifnâ-yı bedeni ve infâkı şu umûr-ı âtiye ile temsil ve beyâna şürû’ edip 

buyururlar ki, meselâ bir kimse, hânesini altında olan defîne ve altın için yıktı ve harâb eyledi. 

Ancak önceden hânesini evvelkinden a’lâ ma’mûr eyledi.  

 آب را ببرید و جو را پاك كرد                      بعد از آن در جو روان كرد آب خورد -314
Meselâ yukāridân suyu kesti ve ırmak içinde olan murdar suyu icrâ ile nehri pâk etti. 

Bundan sonra ırmağa, içmeğe lâyık suyu akıttı.  

 پوست را بشكافت و پیكان را كشید                          پوست تازه بعد از آتش بردمید -315
Meselâ deriyi neşter ile yârdı ve içinde kalmış temreni çıkardı. Bundan sonra tâze deri 

merhem ile yârdığı yerin üzerinde izhâr eyledi.  

قلعھ ویران كرد و از كافر                           بعد از آن بر ساختش صد برج و سد -316

 ستد
Meselâ bir pâdişâh bir kaleyi muhasara edip, top ile vîran eyleyip, kâfirden aldı. 

Bundan sonra o kaleye çok burç ve hendek düzdü ve yaptı. Bu dört  kimsenin hâli nice a’lâ 

ise, râh-ı Hüdâ’da beden-i mevhûmesini ve mülk-i fânisini ifnâ edenin hâli dahi a’lâ olmada 

mezkûrânın hâli gibidir. Ve iyi olduğunu bu umûr-ı mezkûre-i mahsüseden hiss ve idrâk 

eyleye buyururlar.  

دھد این كھ گفتم ھم ضرورت مى -317 چون را كھ كیفیت نھد كار بى                                 
Yukāridâ ten ve havâss-ı zâhire harâb olmadıkça hiss-i dînî ma’mûr olmaz 

buyurmuşlar idi. Suâl geldi ki hiss-i dînînin ma’mûriyeti ancak beden ve havâss-ı zâhire 

vîrânlığına has mıdır? Ve gayr-ı gûne tarîki yok mudur? Bu beyitle cevâb buyururlar ki, 

“Niçin olan Allahu Teâlâ’nın işine kem-keyfiyyet va’z eder?  Ve bu ancak böyle olur”der. 

Hak bildiğini işlediğinden kimse ancak böyle olur diye söylemeye kādir değildir. Biz ki bunu 
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dedik, bu zarûret verir. Ya’nî Cenâb-ı Hak gayrı türlü yapmadığı sûrette hiss-i dînînin ma’mûr 

olmasının sebebini beyân eyledik.  

 گھ چنین بنماید و گھ ضد این                                    جز كھ حیرانى نباشد كار دین -318
Vâcip Teâlâ hazretleri “511”یفعل ما یشاء [Dilediğini yapar] ve “512”یحكم ما یرید [Dilediğine 

hükmeder.] olduğundan ba’zı kere böyle gösterir. Ya’nî hiss-i dînînin ma’mûrluğu bedenlerin 

harâblığı ile olur. Ve ba’zı kere bunun zıddını gösterir. Ya’nî ya mahz-ı lutfuyla yâhut 

evliyâullâhtan bir zâtın himmetiyle beden harâb olmazdan evvel âsânlık ile maslahat tamâm 

olur. Riyâzet ve mücâhedeye aslâ ihtiyâc kalmaz. Nice sâliklere ve belki râh-ı Hüdâ’nın aslâ 

tâlibi olmayanlara vukû’ bulmuştur. Hak celle ve a’lânın dîninin ve âdetinin kârı hayrânlık 

gayri değildir. Ya’nî ef’âl-i ilâhiyyede bî-sebeb ve bî-vech işleri gördükte kullarına hayret 

gelir. Din bunda “âdet”ma’nâsınadır. Nitekim Şeyh Sa’dî Gülistan’da buyurmuştur: [30a]       

“ كھ دانا اندر و حیران بماند/  رساند روزىبنادانان چونان  ”513 [Cühelâda o kadar kısmeti bollar vardır ki, 

onların çokluğu âlimleri hayrân eder] Ve yine Hazret-i Mısrî (kuddise sırruhû) buyurmuştur. 

“Kimi bulmaz ki giye çuldan abâ / Kiminin itine atlas çul eyler’514 ve yine Hazret-i Şeyh Attâr  

(kuddise sırruhû)  buyurmuştur: “ رى خفتھ بر ھنھ در تنوردیك/ وشیده سنجاب و سمور پ ان یكى ”515 [Birisi 

sincap ve semurdan kürk giyer, diğeri tandırda çıplak yatar516] Erzâk-ı ma’neviyye dahi erzâk-

ı sûretînin aynıdır. Zîrâ mücâhidînden bir kimse envâ’ı mücâhede ve riyâzet ederek vahdet-

nişîn peyğûle-güzîn olmuş ve makām-ı hayvâniyyetten ber-hutûh517 ileri gitmemiş. Ve ba’zı 

kulları vardır ki, hevâ ve heves ve levh ü la’b ile meşgūl iken derece-i velâyete vâsıl olmuş.  

نى چنان حیران كھ پشتش سوى            بل چنین حیران و غرق و مست دوست -319

 اوست
Ma’lûm ola ki hayret iki kısımdır: Birisi hayret-i makbûledir ki enbiyâ-yı izâm  

aleyhi’s-selâm hazretlerinin hayreti ve  evliyâ-yı kirâm hazretlerinin hayreti gibi. Bu hayret-i 

makbûle için Resûl-i Ekrem  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) hazretleri “ رّب زدني فیك

 diye duâ buyurmuştur. Ve birisi dahi [Rabbim, senin hakkındaki hayretimi artır] 518”حیرة

hayret-i merdûdedir ki, avâm-ı nâs ve ehl-i reybde olur. Hayret iki kısma münkasim olunca 

hayrân dahi iki kısım olmuş olur. Bu beyitle bu iki nev’ hayrânı beyân ederek buyururlar. 

                                                   
511 Âl-i İmran, 3/ 40, Hac,  22/18. 
512 Mâide 5/1. 
513 Sa’dî Şirâzî, Gülistan Tercemesi, Hz. Mustafa Çiçekler, Risâle Yay., İstanbul, 1996, s.  83. 
514 Mısrî, Dîvân, s. 57. 
515 Ebu Hamid  Muhammed B. İbrahim Feridüddîn Attâr, Pend-i Attâr ,(Giriş),1275, Beyit no.:17.  
516 Meşhur sûfîlerden Ebu’-Derdâ’ya işâret etmektedir. 
517 “Adım atmak , ilerlemek”. 
518 İbnü’l-Arabî, Füsûsu’l-Hikem, nşr. Ebu’l-A’lâ el-Afifî, Mektebetü’t-Dâri’s-Sakafe, Irak, 1989,2. Baskı, s. 
73/343; Füsûsu’l-Hikem Terceme ve Şerhi, haz.  Mustafa Tahralı- Selçuk Eraydın, İFAV Yay., İstanbul, 1990, 
c.III, s.  236; c.IV, s. 140, 236. 
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Ancılayın hayrân değil ki onun arkası Hak tarafınadır. Ve aklı ermediğinden ve Hakk’ı 

bilmediğinden bütün bütün emr-i dünyâya teveccüh etmiştir. “Belki dînin işi 

hayrânlıktır”dediğim hayret-i makbûle ile hayrân olup dost-ı hakîkî’nin mest ve lâ-ya’kıli ve   

müstefrik-i lutfı olan hayrândır. Bu iki nev’ hayrânı beyân buyurunca hayretler dahi zımnında 

beyân olunmağla beyt-i sâbıkta “جز كھ حیرانى نباشد كار دین”[Din işi hayranlıktan başka 

birşey değildir.] mırâındaki hayret ne gûne hayret olduğu beyân olundu. Ve dînin işi olan 

hayret, makbûl olan hayrânın hayreti imiş.  

 آن یكى را روى او شد سوى دوست              و آن یكى را روى او خود روى دوست -320
O iki hayrânın birisinin yüzü dost tarafınadır. Murâd, hayret-i makbûle ashâbıdır. O 

birisinin yüzü kendi zâtına müteveccihtir ve Cenâb-ı Hakk’a müteveccih olmamağla kendi 

bedeninin tedbîri umûrunâ meşgūl ve umûr-ı dünyâya dalmıştır. Bunlar dahi hayret-i merdûde 

ashâbı olan ehl-i dünyâdır.  

دار پاس نگر مى روى ھر یك مى                      بو كھ گردى تو ز خدمت رو شناس -321  
Bu iki nev’ hayrânın yüzlerine im’ân nazarıyla nazar eyle. Ve yüzlerini ve amellerini 

gizlice hıfz eyle. Ola ki hayrân-ı Hakkı bilip ve dâmenine yapışıp hizmetinden Zât-ı Bârî’yi 

anlayıcı olasın. Bu makāmda “rû-şinâs”Zât-ı Bâri’yi anlayıcı demektir.  

تى نشاید داد دستپس بھ ھر دس -322  چون بسى ابلیس آدم روى ھست                          
Hayret-i merdûde ashâbı olan ehl-i dünyâyı meşâyih-i müzevvirîn dahi ehl-i dünyâ 

olduklarından şebîh olmakla meşâyih-i müzevvirînin beyânına şürû’ edip buyururlar. Çünkü 

âdem yüzlü çok şeytân vardır. Böyle olunca her bir şeyhin eline el vermek ve onu mürşid 

ittihâz etmek lâyık değildir. Zîrâ maksûd ele girmez. Sülûkun rükn-i a’zamı insân-ı [30b] 

kâmildir 

گ ز انكھ صیاد آورد بان                                    تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر -323

 صفیر
Zîrâ sayyâd ıslık sadâsı getirir. Tâ ki o kuş tutucu kuş gibi ötmekle kuşu aldaya. 

بشنود آن مرغ بانگ جنس                                  از ھوا آید بیابد دام و نیش -324

 خویش
 O kuş, kendi cinsinin sadâsını dinler ve havadan gelir, sayyâdın dâmını ve sonra 

neşterini bulur. 

 حرف درویشان بدزدد مرد دون                              تا بخواند بر سلیمى ز ان فسون -325
Sayyâd gibi dervişânın kelâmını alçak ve denî olan kimse çalar. Hattâ bir sâde-dil 

üzerine o efsûn gibi olan kelimât-ı meşâyihı okuya ve kendine şeyh ve insân-ı kâmil i’tikād 
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ettire. Şu ebyât-ı selâse “پس بھ ھر دستى نشاید داد دست” [Her ele el vermek doğru değildir] 

mısrâına illettir.  

شرمى است كار دونان حیلھ و بى -326  كار مردان روشنى و گرمى است                           
Merdân-ı Hüdâ’nın işi rûşenlik ve harârettir. Murâd, meşâyih-i vâsilîndir. Alçaklar işi 

hile ve hayâsızlıktır. Murâd, meşâyih-i müzevvirîndir.  

 شیر پشمین از براى كد كنند                                      بو مسیلم را لقب احمد كنند -327
Kendilerini meşâyih-i müzevvirîn halka hile için yünle arslan ederler. Ya’nî dervişânın 

giydiği âbâları ve şemle ve külâhları giyip onlara benzerler. Müseylemetü’l-Kezzâb’ın adını 

Ahmed ederler. Ve kendisi Müseylemetü’l-Kezzâb iken nebût ve merd-i kâmilin davâsına 

şürû ederler, demektir. 

د را اولو االلباب ماندمر محم -328  بو مسیلم را لقب كذاب ماند                                
Müseyleme, kezzâb olmakla lakābı kezzâb kaldı. Meşâyih-i müzevvirîn dahi her ne 

kadar kendilerine Ahmed lakāb ederlerse dahi onların da, nâmı kezzâb kalır. Ve o iyi nâm 

kendilerinde kalmaz, Müseyleme’de kalmadığı gibi. Tahkîk Muhammed   aleyhi’s-selâmın 

sıdkı sebebiyle lakābı “ulü’l-elbâb”kaldı. Bunu hattâ ba’zı kefere imânları yok iken şerîatin 

intizâmına bakıp, “Bunu Muhammed  aleyhi’s-selâm yaptı.”zu’miyle “Çok âkil kimse 

imiş”derler. Müseyleme evvel ashâb-ı güzinden imiş. Ba’dehü Yemen diyârına gidip şeytânın 

idlâliyle dâvâ-yı nübüvvet etmiş. Resûl-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem (Sallâllahu Teâlâ 

Aleyhi ve Sellem) hazretlerine bekāya teşriflerine karîb, mektup göndermiş ki, “Size vahy 

gönderen zât, bize de vahy gönderdi. Yeryüzünün yârısı sizin ve yârısı bizim”Sultânü’l-

Enbiyâ aleyhi ekmeli’t- tahâyâ emr edip cevâb yazdırmışlar ki, “ اّن االرض هللا یورثھا من یشاء من

 Müseyleme [Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar] 519‘عباده

ile muhârebeye ömr-i saâdet-i Muhammediyye müsâid olmamağla Sıddîk-ı Ekber 

(radıya’llahu anh) hazretleri  halîfe oldukta müseylemeye hayli kimse nebidir diye imân 

etmekle dîn-i Muhammediyye’ye  bir dâhiye520-i azîme olacağı be-didâr olmakla cemm-i ğafîr 

ile üzerine sefer edip, müseyleme dahi muhârebeye hâzır ve âmâde olup nasr-ı ilâhî ile asker 

ve etbâını perişân ettikten sonra Müseyleme dahi Vahşî- ki Hazret-i Hamza (radıya’llahu anh) 

hazretlerinin Uhud’da şehâdetine sebep olan kimsenin ismidir- onun seyfiyle katl olundu.  

 آن شراب حق ختامش مشك ناب                         باده را ختمش بود گند و عذاب -329
Kâne denildi ki Fahr-i Kâinât aleyhi efzalü’s-salevât hazretlerinin ta’dâd olunmaz 

âkıbet-i hasenesi oldu. Müseylemetü’l-Kezzâb’ın âkıbet-i seyyiesi[31a] oldu. Zîrâ dünyâda 

                                                   
519 Araf, 7/128. 
520 “Belâ,musibet”. 



 170

katl ile mücâzât ve âhirette “muhalledün fi’n-nâr”kaldı. Bunun hikmeti nedir ? Cevâb 

buyururlar ki, Hak Teâlâ hazretlerinin  o aşk ve şevkinin bâdesiyle onun encâm ve hitâmı 

müşk-nâbdır. Ya’nî müşk-nâb gibi aşk-ı ilâhî bâdesinin sonu râyiha-i tayyibe sâhibidir. Zîrâ 

bir kimse yoktur ki câm-ı muhabbet-i ilâhiyyeyi nûş ede ve encâmı fenâyı netice vere. 

Üzümden hâsıl olan bâdenin sonu râyihâ-yı kerihe ve azâbtır. Bir kimse bâde içse bedeni ve 

libâsı ve teri ve nefesi, çirkin kokar ve ayık olanlar kendine istiskāl eder. Ve dâr-ı âhirette 

eğer af olunmaz ise cehennemde şürb-i hamr ettiği için ıkāb olunur. Bâde-i aşk-ı ilâhî 

ınde’llah makbûl olduğundan nûş edenlerin âkıbeti hasenesi oldu. Bâde-i engûr harâm ve 

murdar ve nehy olduğundan içenlerin âkıbet-i seyyiesi oldu. Bunun gibi Müseylemetü’l-

Kezzâb mürâî olduğundan âkıbeti kötülüğe netice verdi. Hazret-i Muhammed aleyhi’s-selâm 

sâdık ve muhlis olup, sıdk ve ihlâs ınde’llah büyük nesne olmakla, âkıbet-i hasene sâhibi 

olduğundan maâdâ dini cemî-i bilâda münteşîr oldu. Ve hikâye-i tûtî, iş bu mahalde tamâm 

oldu. Müseyleme-i Kezzâb ve meşâyih-i müzevvîrin münâsebetiyle “Yâhudi pâdişâh ve 

veziri” hikâyesine şürû’ buyurdular.  

 
تعصبكشت از بھر  داستان آن پادشاه جھود كھ نصرانیان را مى  

Yâhudî pâdişâhın hikâyesidir ki nasrânileri kendi dininde metâneti ve salâbeti 

sebebiyle öldürür idi.  

‘Dâstân” ,’hikâye’, ve “cühûd’ cim’in zammıyla “yehûd’, “Nasrânî” “ehl-i İncil’e, 

derler. Asılları Benî İsrâil’dendir. İsâ  aleyhi’s-selâma nusret ve imân ettikleri için “Nasrânî” 

tesmiye olundular.  

 بود شاھى در جھودان ظلم ساز                      دشمن عیسى و نصرانى گداز -330
Bir şâh var idi. Yehûd içinde. Zulm düzücü, İsa  aleyhi’s-selâmın düşmânı ve Nasrânî 

vurucu ve ihlâk edici.   

و موسى جان اوجان موسى او  -331 عھد عیسى بود و نوبت آن                                 

 او
Zamânı devr-i İsâ idi. Ve nevbet da’vet-i İsâ aleyhi’s-selâmın idi. O Musâ  aleyhi’s-

selâm’ın ve Musâ  aleyhi’s-selâm dahi onun cânı idi. Ikisi bir ve ayrılık ve gayrılık dahi yok 

idi. Velâkin tâife-i Yehûd humkından böyle olduğunu derk etmediler.  

 شاه احول كرد در راه خدا                                        آن دو دمساز خدایى را جدا -332
Şaşı olan pâdişâh râh-ı Hüdâ’da Hüdâ’ya mensûb o iki musâhibi birbirinden cüdâ 

eyledi. Ve farkları yok iken fark eyledi.  

 گفت استاد احولى را كاندر آ                                رو برون آر از وثاق آن شیشھ را -333
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Ahvâl münâsebetiyle bir şaşı hikâyesine şürû’ edip buyururlar ki; Bir üstâd bir şaşı 

olan şâkirdine “Yürü hâneden o şişeyi taşra getir.” Şakird dahi ol hâneye dâhil olunca 

şaşılığından bir şişeyi iki görüp;  

 گفت احول ز ان دو شیشھ من كدام                              پیش تو آرم بكن شرح تمام -334
Ahvel dedi ki, o iki şişeden ben hangisini getireyim. Iyi şerh eyle. Zîrâ şişe ikidir.  

گذار و افزون بین مشواحولى ب -335 [31b]نیست رو                    گفت استاد آن دو شیشھ   
Üstâd dahi bu kelâmı işitip cevâbında dedi ki; “O iki şişe değildir. Yürü şişeyi al ve 

buraya getir. Ahvelliği terk eyle ve ziyâde görücü olma.” Şâkird dahi üstâddan bu cevâbı 

işitip; 

 گفت اى استا مرا طعنھ مزن                               گفت استا ز ان دو یك را در شكن -336
Dedi ki; “Ey üstâd! Bana ta’ne vurma. Ve beni şaşılık ile müttehim kılma.” Üstâd 

gördü ki mülzem olmuyor. Dedi ki; “Vâr, o iki şişenin birisini şikest eyle ve birisini buraya 

getir. Şâkird dahi tekrâr hâneye varıp; 

 چون یكى بشكست ھر دو شد ز چش                    مردم احول گردد از میالن و خشم -337

Çünkü birisini kırdı, her ikisi gözünden zâil oldu. Işte böyle insân ahvel olur hışm ve 

gazabın hareketinden. Ve hışm ve gazap kişiye biri iki gösterir. Pâdişâh-ı cühûd dahi kemâl-i 

gazabından ahvel olup Hazret-i Musâ ve Hazret-i İsâ aleyhime’s-selâmı hakîkatinde bir iken 

iki görüp birbirinden fark ve temyîz eyledi. “Meyelân”, kalbin teveccühüne derler. Bunda 

“hareket” murâd olur. Ve zarûret-i vezn için “yâ” dahi sâkin okunûr. Beyt-i sâbıkta “üstâd” 

kelimesinin “د’i zarûret-i vezn için dahi hazf olunmuştur.  

 شیشھ یك بود و بھ چشمش دو نمود                  چون شكست او شیشھ را دیگر نبود -338
Hakîkatinde şişe bir idi. Onun gözüne ahvel olduğundan iki göründü. Çünkü o şişeyi 

kırdı. Şişenin gayrisi yok idi, hattâ alıp getire. Ve üstâdından mahcûb olup ahvelliği sâbit 

oldu.  

 خشم و شھوت مرد را احول كند                               ز استقامت روح را مبدل كند -339
Ahvel-i sûrî münâsebetiyle ahvel-i ma’nevîye intikāl ve mazarrâtını beyâna şürû’ 

buyurdular. Gazap ve şehvet insânı râh-ı Hak’ta şaşı eder. Doğruluktan rûhu tebdîl olunmuş 

eder.  

 چون غرض آمد ھنر پوشیده شد                       صد حجاب از دل بھ سوى دیده شد -340
Çünki garez geldi ve nefsâniyet zâhir oldu. O kimsenin cemî-i hüneri sâhib-i garezin 

önünde mestûr oldu. Zîrâ yüz hicâb gönülden göz tarafına peydâ oldu. O kimsenin her ne 

kadar hüneri ve takvâsı ola. Göz onu görmez. Nitekim irsâl-i mesel olarak buyururlar:  
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م از مظلوم زاركى شناسد ظال -341  چون دھد قاضى بھ دل رشوت قرار                           
Meselâ kadı kalbinde bir kimsenin rüşvetini almağa karâr verir. Zâlim-zâr olan 

mazlûmdan kaçan anlar ve fark eder?  Çünkü zâlimden rüşvet alacak. Her ne kadar hak 

mazlûmun yedinde ise dahi te’vîlât-ı fâside ile hak zâlimin yedinde zan eder. Nitekim 

hilâfette hak Hazret-i İmam Ali  (radıya’llahu anh) yedinde iken i’râz-ı dünyeviyye 

Muâviye’nin gözüne perde ve hicâb olur. “Hak hilâfet benimdir” zan edip ve hatâ-yı azîm 

edip Hazret-i İmâm-ı Hümâm ile bî-hûde mukātele ve muhârebe eyledi. “ ویح عّمار یقتلھ الفئة

 ,Vah Ammar! Onu isyankar bir topluluk öldürecek. O] 521 ”الباغیة یدعوھم الي الجّنة و یدعونھ الى الّنار

onları cennete çağırır, onlar da onu ateşe çağırırlar.][32a] hadîs-i şerîfini Ammâr şehîd olunca 

“fietü’l-bâğiye” Hazret-i Ali’nin askeri ve “fietü’l-bâğiye’nin reisi Ali’dir. Zîrâ benimle cenke 

onlar getirip katline bâis oldular. Ve kātili Ali olmuş olur” diye te’vil etmiş. Hazret-i İmâm 

Ali bu te’vil-i bâtılı gûş edip “ Öyle ise pes Hazret-i Hamza (radıya’llahu anh) hazretlerinin 

kātili dahi Resûl-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) 

hazretleri olmuş olur. Zîrâ Hazret-i Hamza’yı Uhud gazâsına Resul-i Ekrem (Sallâllahu Teâlâ 

Aleyhi ve Sellem) getirmiş idi. Ve Vahşî olmamış olur. Bu sûrette sonra Vahşî müslüman 

olup “Mescid-i saâdete geldikte verâ-yı zahrımda otur. Zîrâ seni görünce ammim Hamza  

(radıya’llahu anh) hatırıma gelir ve müte’zzî olurum.” diye niçin buyurdular idi? Diye cevâb-ı 

bâ-sevâb vermiş iken yine inâdından ve Hazret-i Ali ile muhâsamadan rücû’ etmedi. Ve hakkı 

anlamamağa kalbinde olan i’râz ve hubb-i câh sebeb oldu.  

 شاه از حقد جھودانھ چنان                                   گشت احول كاالمان یا رب امان -342
Şâh-ı cühûd dahi yâhudilere lâyık olan adâvet ve kinden şaşı oldu. Öyle ki “Yâ Rab! 

Aman bu havlden. Sana üzerimize vâcip ve dergâh-ı vâlâna ilticâmız münâsiptir” diyecek 

mertebede iken; 

 صد ھزاران مومن مظلوم كشت                              كھ پناھم دین موسى را و پشت -343
Nice yüzbin mü’min mazlumu öldürdü. Öyle diyerek ki, benim melce’ ü arkām dîn-i 

Musâ’dır.  

 آموختن وزیر مكر پادشاه را
Vezirin pâdişâha mekr ve hîle öğretmesi beyânındadır. 

او وزیرى داشت گبر و                               كاو بر آب از مكر بر بستى گره -344

ده عشوه  
O şâh-ı cühûd yol vurucu ve şîve verici yâni mekkâr bir vezir tuttu. Öyle vezir ki o, 

hilesinden su üzerine düğüm vururdu. Ve kemâliyle mekkâr idi.  

                                                   
521 Buhârî, Salât 63, Cihad 17. 
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 گفت ترسایان پناه جان كنند                             دین خود را از ملك پنھان كنند -345
Pâdişâh tâife-i Nasrâniyyeyi, katl ve idâma şürû’ edince vezir dedi ki: “Tâife-i 

Nasrânî, cânını muhafaza ederler. “Penâh” bunda “muhafaza” ma’nâsınadır. Kendi dînini 

melikten pinhân ederler. Ve mevt havfından Nasrânî olduklarını izhâr etmezler.  

 كم كش ایشان را كھ كشتن سود نیست                دین ندارد بوى، مشك و عود نیست -346
Böyle olunca, az öldür onları ki öldürmekte fâide yoktur. Din misk kokusu tutmaz. Ud 

dahi değildir ki Nasrâniliğin kokusunu bilesin ve öldürmekle tekmîl edesin.  

پنھان است اندر صد غالفسر                        ظاھرش با تست و باطن بر خالف -347  
Din, yüz perde içinde bir gizli sırdır. Onların zâhiri senin ile. Senin bâtının onlara 

muhâlif olduğu gibi onların dahi bâtını sana muhâliftir.  

ى آن مكر و ان تزویر چیست چاره -348 شاه گفتش پس بگو تدبیر                          

 چیست
Pâdişâh vezire dedi ki: “Böyle olunca tedbir nedir? Bu Nasrânilere mekrin çaresi ve o 

hile nedir ki mecmûunu bilip katl ve idâm edelim? 

 تا نماند در جھان نصرانیى                                        نى ھویدا دین و نى پنھانیى -349
Tâ ki cihânda bir Nasrânî kalmaya. Ne dini âşikâr ve ne dini gizli [32b] 

ام بشكاف و لب در حكم مر بینى -350  گفت اى شھ گوش و دستم را ببر                           
Vezir pâdişâha dedi ki, “Ey şâh kulağımı ve elimi kes. Burnumu yâr ve dudâğımı yâr. 

Hakkımda telh ve acı hükmederek; 

گر مرا تا بخواھد یك شفاعت -351  بعد از آن در زیر دار آور مرا                                     
Bundan sonra dâr altına beni getir. Ve salb edecek ol. O vakte dek ki bir şefâatçi beni 

senden istesin. Ve bana şefâat etsin.  

بر منادى گاه كن این كار                                      بر سر راھى كھ باشد چار سو -352

 تو
Bu işi sen mahall-i nidâda eyle. Mahall-i nidâdan bedel, bir yol başı üzerine eyle ki, 

orada çârsû ve cemiyyet-i nâs ola. “Münâdî” bunda nidâ ma’nâsınadır.  

آن گھم از خود بران تا شھر                           تا در اندازم در ایشان شر و شور -353

 دور
O şefâatçinin şefâatini ba’de’l-kabûl beni bir uzak memlekete sür. Hattâ onların içine 

sür. Ve ihtilâl ilkā edeyim. Ne vechile ihtilâl ilkā edeceğini sürh-ı âtîde beyân buyururlar:  

 

 تلبیس وزیر با نصارا
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Yehûd vezirinin nef’inden sonra tâife-i Nasârâya ettiği hîle beyânında olucudur 

“Telbîs” Sûret-i Hak’tan olan hîleye ta’bîr olunur.  

ام دانى اى خداى راز دان مى -354 ام پس بگویم من بھ سر نصرانى                                    
Pâdişâha edeceği hîleyi nakl için der ki: “Bundan sonra ben ona derim ki ben sırda 

Nasrânî idim. Ey sır bilici Hüdâ! Sen benim böyle olduğumu bilirsin;  

تعصب كرد قصد جان من وز -355  شاه واقف گشت از ایمان من                                   
Pâdişâh-ı cühûd benim imânımdan vâkıf oldu. Ve dîninde salâbetten benim cânımın 

helâkine kast etti.   

خواستم تا دین ز شھ پنھان                                 آن كھ دین اوست ظاھر آن كنم -356

 كنم
Murâd ettim ki dinimi şâhtan gizli edeyim. O nesne ki şâhın dinidir, zâhirde onu 

edeyim. Sûrette Yahûdi ve sîrette Nasrânî olayım.  

 شاه بویى برد از اسرار من                                        متھم شد پیش شھ گفتار من -357
Şâh benim esrârımdan bir râyihâ iletti ve vâkıf-ı hâl oldu. Pâdişâhın katında benim 

“Yahûdîyim” dediğim müttehem oldu. Yanî ahvâl-i kalbe vâkıf olunca güftâr-ı zebânıma 

i’tibâr etmedi.  

 گفت گفت تو چو در نان سوزن است                    از دل من تا دل تو روزن است -358
Pâdişâh dedi ki, “Ben Yâhudiyim dedikçe senin kelâmın ekmek içinde mahfî olan iğne 

gibidir. Ya’nî hiledir. Benim gönlümden senin gönlüne pencere vardır. Ve senin hâline 

vâkıfım.” Nitekim “ روزنة من القلب الى القلب ”[Kalpten kalbe pencere vardır.] denilmiştir.  

 من از آن روزن بدیدم حال تو                            حال تو دیدم ننوشم قال تو -359
Ben o pencereden senin hâlini gördüm. Çünkü hâline vâkıf oldum. Kālini içmem ve 

sana mağrûr olmam.  

ام او جھودانھ بكردى پاره -360 ام گر نبودى جان عیسى چاره                                
Eğer İsâ  aleyhi’s-selâmın rûh-ı şerîfi bana çâre ve iâne etmeyeydi, o şâh-ı cühûd, 

cühûdlara lâyık beni pâre pâre eylerdi. Velâkin kuvve-i kudsiyyesi hayâtta kalmama bâis 

oldu. Bu vech ile İsâ  aleyhi’s-selâmın benim hakkımda lutf u ihsânı olunca; 

بھر عیسى جان سپارم سر                                 صد ھزاران منتش بر خود نھم -361

 دھم
Ben dahi İsâ  aleyhi’s-selâm için [33a]cân fedâ ederim ve baş veririm. Onun nice 

yüzbin ihsânını kendi üzerime korum. Ve nimetini mu’terif olurum.  

 جان دریغم نیست از عیسى و لیك                              واقفم بر علم دینش نیك نیك -362
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Suâl geldi ki; “İsâ aleyhi’s-selâmın nimetini mu’terifsin. Onun dini yolunda 

ölmediğine niçin memnûn değilsin?” Vezir-i ma’hûd cevâb verir ki; “Cânım İsâ aleyhi’s-

selâmdan diriğ değildir. Ve esirgemem. Ve dirîğımde olan nîm ma’nâda câna merbût olup, 

 takdîrindedir. Velâkin İsâ  aleyhi’s-selâmın dînine gāyet a’lâ vukûfum ”جان دریغم نیست“

vardır. Binâenaleyh,  

آمد مرا كان دین پاك حیف مى                                     در میان جاھالن گردد ھالك -363  
Bana, yazık gelir ki, o pâk olan dîn cühele-i rûhbân elinde mahv u gāib olur. Ve benim 

gibi bu dînin hurdesine vâkıf bir âlim râhip olmamakla isterim ki bir miktâr hayâtta olup 

esrâr-ı din-i İsâ aleyhi’s-selâmı ta’lim edeyim.  

ایم آن كیش حق را رھنما گشتھ -364  شكر ایزد را و عیسى را كھ ما                              
Cenâb-ı Kibriyâ ve Hazret-i İsâ aleyhi’s-selâma çok şükür olsun ki biz o hak dine 

mürşid ve reh-nümâ olmuşuzdur.  

ام تا بھ زنارى میان را بستھ -365 ام از جھود و از جھودى رستھ                                      
Ve yine şükür olsun ki, tâife-i Yehûd ile musâhabetten ve Yehûdiyetten lutf-ı Hak ile 

kurtulmuşuzdur. Hattâ ahkâm-ı dînîden olan zünnârı belimize bend etmişizdir. Eğer yehûd 

içinde olup gizli dîn isti’mâl edeydik elbette zünnâr kuşanmadan ve zünnârın fevâidinden 

mahrûm olur idik.  

مردمان دور دور عیسى است اى                        اسرار كیش او بھ جانبشنوید  -366  
Musâ aleyhi’s-selâmın nevbet-i da’veti geçmiş olmakla Tevrat’ın hükmü mensûh 

olup, devr-i zamân-ı da’vet ey âdemler! Hazret-i İsâ aleyhi’s-selâmındır. Öyle olunca cân u 

dil ile onun esrârını benden dinleyiniz. Sizlere yegân yegân esrâr-ı dîn-i isâ’yı beyân edem. 

366a-    از دلش اندیشھ را كّلیببرد                             ون وزیر این مكر بر شھبر شمرد  
Çünkü vezir o beyân eylediği hileyi pâdişâh üzerine saydı. Şâhın gönlünden endişeyi 

bil-külliye iletti. Endişesi, bu idi ki,  rûy-i zeminde bir Nasrânî kalmaya. Bu hîle ile 

kalmayacağını cezm etti.  

 كرد با وى شاه آن كارى كھ گفت                        خلق اندر حال اومانده شكفت -367
Yukāridâ kendi hakkında pâdişâh ta’lîm ettiği ukûbeti ve işi ki söyledi. Şâh onu vezire 

eyledi. Nâs o vezîrin hâlinden hakîkat hâle vâkıf olmadıklarından acepte kaldı. Ba’zı nüsha 

  .vâki’ olmuştur. “O gizli hîleden nâs hayrân kaldı” demektir ”خلق حیران مانده ز ان مكر نھفت“

 راند او را جانب نصرانیان                       كرد در دعوت شروع او بعد از آن -368
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Tâlim olunan ukûbetleri itmâmdan sonra pâdişâh, Yehûdânı Nasrânîlerin kesreti 

maznûn olan tarafa nefyetti. Vezir, Yehûd dahi o mahalde şâha beyân ettiği nesneleri 

söyleyip, Nasârâ inandıktan sonra, halîfe aleyhisselam şeklinde dîn dâvetine şürû’ eyledi.  

را قبول كردن نصارا مكر وزیر  

جمع شد در كوى او  -369 [33b] اندك اندك    صد ھزاران مرد ترسا سوى او                 
Nice yüzbin merd-i Nasârâ o vezirin tarafına onun mahallesinde dîn ulusu gelmiş 

diyerek az az cem’ oldu ve toplandı.  

زكرد با ایشان بھ را او بیان مى                                سر انگلیون و زنار و نماز -370  
Ol vezir Nasârâya mahfî olarak incil-i şerîfin rakîk olan mahallini ve zünnâr ve 

namazın sırrını söylerdi. Zünnâr ipekten dokunmuş kuşak ki, Nasârâ kuşanırlar. Onlara hastır. 

Mü’min kuşansa kâfir olur. Zîrâ emâre-i tekzîbtir. Ve şapka dahi böyledir.  

 او بھ ظاھر واعظ احكام بود                                  لیك در باطن صفیر و دام بود -371
O vezir zâhirde İsâ aleyhi’s-selâmın dîninin vâız-ı ahkâmı idi. Lâkin bâtında tuzak 

ıslığı idi.  

 بھر این بعضى صحابھ از رسول                              ملتمس بودند مكر نفس غول -372
Hâl nakl ve beyân olunduğu gibi olduğundan ve Hak yüzünden hileler bulunduğundan 

nefs-i emmâre dahi sâhib-i tezvîr olmakla ba’zı ashâb-ı Resûl-i Ekrem ve nebiyy-i muhterem 

(Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) hazretlerinden gûl olan nefsin mekrini ve hilesini talep 

edici idiler.  

 كاو چھ آمیزد ز اغراض نھان                                  در عبادتھا و در اخالص جان -373
Öyle diyerek ki, gizli garezlerden bizim ibâdetlerimize ve cânımız ile kāim olan 

ihlâsımıza ne karıştırır ve ne tohm-ı fesâd eker de tâat ve ihlâsımızı ifsâd eder.  

 فضل طاعت را نجستندى از او                               عیب ظاھر را بجستندى كھ كو -374
Kangı tâat efdaldir onu tâlip olmazlar idi. Belki ibâdette ve ihlâsta şeytânın izhâr ettiği 

İsâ Fahr-i Âlemden isterler idi. Zîrâ hile-i nefs ve şeytân muhtelit olunca efdal tâati işlemekte 

fayda olmayacağını bilirler idi. Binâenaleyh maksad-ı aksâları hîle-i nefsi teallüm idi.  

شناسیدند چون گل از كرفس مى -375 و ذره ذره مكر  مو بھ مو                                

 نفس
Kıl-be-kıl zerre-be-zerre hîle-i nefsi teallüm ederek gül çiçeğini kereviz dedikleri ottan 

temyîz ve fark ettikleri gibi anladılar idi.  

 موشكافان صحابھ ھم در آن                                خیره كشتندى در ان وعظ و بیان -376
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Ashâb-ı kirâmın müdakkikleri dahi o hîle-i nefsi Resûl-i Ekrem’in va’z ü beyânında 

mütehayyîr olurlar idi. Ba’zı nüshada mısrâ-ı sâni böyle vâkî’ olmuştur; “ وعظ ایشان خیره

  .Ma’nâsı vaazda o sahâbe mütehayyîr olurlar idi ”گشتندى بھ جان

 ‘ كردن نصارا وزیر را عت  متا با 
Tâife-i Nasârânın vezirin mekrine mutâbaat ile aldanmasıdır 

دل بدو دادند ترسایان تمام                             خود چھ باشد قوت تقلید عام -377  
Vezîrin zâhir hâline bakıp Nasrânî zannıyla tâife-i Nasârâ ona gönül verdiler. Ve küllî 

ona meyl eylediler. Avâm-ı nâsın taklîdinde tahkîk ne kuvvet olur? Ya’nî olmaz, demektir. 

Böyle olunca avâm-ı nâs ednâ hîleye aldanırlar.  

پنداشتند نایب عیساش مى -378  در درون سینھ مھرش كاشتند                                       
Kalplerinde vezîr-i Yehûdun muhabbetini ekdiler. Ve onu Hazret-i İsâ  aleyhi’s-

selâmın nâibi ve halîfesi zannettiler.  

 او بھ سر دجال یك چشم لعین                                  اى خدا فریادرس نعم المعین -379
[34a] O hakîkatte bir gözlü mel’ûn şeytân gibi deccâl idi. Ey Hüdâ! Sen ni’me’l-

muînsin. Bize yârdım eyle ki böyle hîlekârların hîlesine mağrûr olmayalım. 

نوا ما چو مرغان حریص بى -380 و دام اى خدا  دانھ  صد ھزاران                                    
Nice yüz bin dâne ve tuzak vardır ey Hüdâ! Nefs ve şeytân bizi sayd etmeğe 

kurmuşlardır. Ve biz  dahi harîs ve aç kuşlar gibiyiz. Elbette giriftâr oluruz. Senin kerem ve 

lutfun lâzım ki giriftâr olmayalım.  

ى دام نویم دم ما بستھ بھ دم                                   ھر یكى گر باز و سیمرغى شویم -381  
Her an biz bir yeni tuzağa giriftâr olmuşuz. Her birimiz eğer senin yolunda doğan ve 

ankā-sîret sâlik isek ve kuvvet-i pençe sâhibi dervişler olmuş isek; 

نیاز رویم اى بى سوى دامى مى -382 رھانى ھر دمى ما را و باز مى                                   

Biz giriftâr oldukça lutf ve kereminden bizi halâs edersin. Yine biz âhir dâm tarafına 

gideriz ve giriftâr oluruz. Ey kimseden niyâz u ricâsı olmayan Mevlâ! Meselâ bir kimse bâğ 

ve bahçe muhabbetine giriftâr olur ki bu bir dâmdır. Cenâb-ı Hak tahlîs eder. At muhabbetine 

giriftâr olur, bir miktâr dahi ömrü böyle geçer. Ondan dahi Hak Teâlâ halâs eder. Bir başka 

nesneye gönül verir. Dâm-ı nev’den murâd-ı şerîfi bunlardır.  

كنیم گندم جمع آمده گم مى -383 كنیم ما در این انبار گندم مى                                           
Biz bu anbâr-ı kalbe buğdây gibi olan  envârı cem eyleriz. Cem’ olmuş buğdâyı sonra 

zâyi’ ederiz.  

نیندیشیم آخر ما بھ ھوش مى                           كین خلل در گندم است از مكر موش -384  
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Encâmında aklımız ile tefekkür etmeyiz ki, bu buğdâyda olan zarâr fârenin 

mekrindendir. Âdât-ı haber  “mûş’a merbûttur. Diğeri şu vech iledir ki;  

 موش تا انبار ما حفره زده ست                            وز فنش انبار ما ویران شده ست -385
Fâre-i nefs ve şeytân enbâr-ı kalbimize hufra ve delik vuralı onun san’atından 

anbârımız virân olmuştur. Şunu tefekkür edip anbâr-ı kalbin deliklerini sedd  ü bende ve 

fârenin sirkātini def’a sa’y etmedik. Biz delik ve vîrân anbâra buğdây cem’ ederiz. Ve bir 

taraftan fâre-i şeytân oğrılar. “Bunca yıllar cem’ olan buğdây ne oldu?” demez. Buna münâsip 

bir hikâye nakl edelim. Samarra’da  Şeyh Ahmed nâmında bir meczûb var idi. Ve pederinin 

bir hâne arsası var idi. Birâderinden gayri kimsesi olmamakla karındaşı onda gecelerde 

beytûtet 522eder idi. Karındaşı demiş ki, şu sandığa akçe cem’ eyle. Şu peder-mânde olan 

vîrânemize bir hâne binâ edelim. Ve babamızın ocağını ma’mûr edelim. Sandığı iki kilid ile 

mukfel edip ve miftâhlarını meczûba vermiş idi. Ve sandığa üzerinden berberlerin pîş tahtası 

gibi delik yapmışlar ki, meczûb ondan içeriye akçe ilkā eyleye. Bî-çâre meczûbun bu kelâm 

kalbine te’sîr edip babam yurdunu ma’mûr edeceğim diye her gün sabâhtan akşama kadar 

esvâk-ı İslambol’u geşt ü güzâr edip ve her gün hayli akçe cem’ edip akşamdan sonra eve 

gelip, cem’ ettiği fütûhâtı delikten ilkā eder imiş. Sabâh olup meczûb [34b] gidince karındaşı 

âhir miftâh ile sandığı açıp, içinden akçeyi alır imiş. Fakîr bilirim ki otuz sene miktârı meczûb 

bu hâlde idi. Ve semtimizde herkes bu kāzıyeye vâkıf olmakla tasadduk etmeği istemezler idi. 

“Ver ey oğul! Ev yaptıracağım sevâbdır” der idi. Ba’zı kimseler ,’Karındaşın sabâh vakti 

sandığı açar ve senin cem’ ettiğin akçeyi alır.” deyince koynundan miftâhları çıkārıp 

“miftâhlar bendedir, nice alır” der idi. “Hele sandığı bir aç bak bir pâre var mıdır?” deyince 

“Ne hâcet miftâhlar bende, sandık hemen dolmağa yaklaştı. Gelecek ay ev yaptıracağız” diye 

cevâb verip ne sandığı açar ve ne “Cem’ ettiğim akçe kırk seneden beri ne oldu?” Der idi. 

Hemân sandığa akçe cem’ eder idi. Bizler dahi bu meczûb gibi “anbâr-ı kalbe cem’ olan 

envâr-ı gendüm523 a’mâl ne oldu?” diyerek teemmül etmediğimizden  maâdâ bize birisi 

“Nefs-i emmâre ve şeytân sandık-ı kalbini delmiştir. Sen cem’ edersin şeytân çalar” diye şu 

meczûb gibi i’timâd dahi etmek ihtimâlimiz yoktur.  

  اول اى جان دفع شر موش كن                       وانگھان در جمع گندم جوش كن -386
Fâre-i şeytânın def’i, anbâr-ı kalbten lâzım olmakla buyururlar ki; “Evvel ey cân, 

fârenin zarârını def’ eyle. Bundan sonra buğdây cem’ine sa’y eyle.”  

 بشنو از اخبار آن صدر الصدور                                 ال صالة تم اال بالحضور -387

                                                   
522 “Gece kalma”. 
523 “Buğday”. 
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O sadırların sadrı ve ve a’lâların a’lâsı Muhammed Mustafâ  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi 

ve Sellem) hazretlerinin hadîs-i şerîflerinden dinle. “Namaz yoktur illâ huzûr-ı kalble vârdır” 

buyurmuştur. Salâtta huzûr-ı kalb lâzım ve huzûr-ı kalbsiz olan salât bir şeye yaramaz 

olmakla musallînin evvelâ üzerine lâzım olan huzûr-ı kalbi tahsîl ve sâniyen edâ-yı salât 

etmek lâzım olur. Bunun gibi evvelâ fârenin şerrini anbâr-ı kalbden def’ ve sâniyen gendüm-i 

a’mâl cem’ıne sa’y lâzımdır. Bu beyt-i şerîf ile beyt-i sâbıkı tenzîr ve temsîl buyururlar.  

 گر نھ موشى دزد در انبار ماست                              گندم اعمال چل سالھ كجاست -388
Ey anbâr-ı kalbden gendüm-i a’mâlin envârını fâre-i nefs ve şeytânın sirkâtine i’timâd 

etmeyen zât. Cevâbında sana derim ki, “Eğer sârik olan fâre anbâr-ı kalbimizde olmayaydı 

kırk senelik ameller buğdâyı kandedir? Ve bu kadar sene-yi kesîre ettiğin ibâdâtın envârı 

niçün kalpte tecemmû’ etmedi. Bunu bir sirkāt edici olmayaydı o envâr ile râh-ı Hakk’ı görür 

idin ve çok intifâ’ eder idin.”  

این انبار ما ناید در جمع مى -389  ریزه ریزه صدق ھر روزه چرا                                   
Her günün sıdkı ve envârı az az niçin cem’ olmuyor? Bizim bu anbâr-ı kalbimizde bu 

delîl-i kavîdir ki hırsıza çaldırırız. 

ى آتش از آھن جھید ستاره بس                          و ان دل سوزیده پذرفت و كشید -390  
Çok  âteş kıvılcımı ahter gibi olan tâat ve ibâdetten sıçradı ve zâhir oldu. Ve ol yanmış 

gönül onu kabûl eyledi. Ve kendine çekti. Ya’nî taât ve ibâdâtın o nûrundan gönül münevver 

oldu.  

 لیك در ظلمت یكى دزدى نھان                                   نھد انگشت بر استارگان مى -391
Lâkin karanlıkta gizli bir hırsız o yıldızlar üzere ve kıvılcımlar üzere bir ma’nî kor.  

[35a]                             تا كھ نفروزد چراغى از فلك -392 كشد استارگان را یك بھ یك مى  
O kıvılcımları bir bir öldürür. Tâ ki felekte bir çerâğ yanmaya. Ve bir çerağ gibi velî 

zâhir olmaya. “İstâre” yıldıza derler. Bu makāmda murâdları kıvılcımdır. Zîrâ kıvılcım yıldıza 

benzer. Ibâdetin envârı sönmekde kıvılcım gibi olmakla “İstâre’den ibâdetin envârı murâd 

olunur.  

 گر ھزاران دام باشد در قدم                                   چون تو با مایى نباشد ھیچ غم -393
‘Bu revde nice yüz bin dâne ve dâm vardır ey Hüdâ!’ diyerek münâcat edip ve Cenâb-ı 

Kibriyâ’dan emân dileyip tazarrû etmişler idi.  O beyte merbût olarak buyururlar ki, eğer nice 

yüzbin tuzak olursa her kademde çûn ki sen bizim ilesin. Aslâ bize gām olmaz. Zîrâ giriftâr 

olmayız. 

كھ بود بمى ازان دزد لئیم                              چون عنایاتت بود باما مقیم     -394   
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Çünkü lutf u ihsânların bizim ile mukîm ve dâim olur. O düzd-i leîm ki, şeytândır, 

ondan bize kaçan korku olur? Olmaz demektir. İnâyât-ı ilâhiyyenin beyânına şürû’ edip ; 

كنى الواح را رھانى مى مى  -395  ھر شبى از دام تن ارواح را                                         
Ervâh giriftâr-ı dâm-ı ten olmuş iken lutfunla her gece ervâhı ten dâmından halâs 

edersin. Ve beden levhâlarını koparırsın. Elvâh-ı ebdânın kopması aklın ve havâsın perîşân 

olmalarıdır. Beden-i insâniyyeyi tahtaya teşbîh buyurdular.  

رھند ارواح ھر شب زین  مى                             فارغان، نھ حاكم و محكوم كس -396

 قفس
Rûhları her gece bu ten kafesinden, kurtarırlar. Cem’-i ekdâr-ı dünyâdan fâriğ 

oldukları hâlde, kimsenin hâkimi ve kimsenin mahkûmu değildirler. Pâdişâhların rûhları tende 

iken hâkimdir. Ve kölelerin rûhları bedenlerinde iken mahkûmlardır. Ammâ uykuya varıp 

ervâh-ı âlem-i aslîsine gidince hâkimiyyet ve mahkûmiyyetten rûh ile kāim bir nesne kalmaz. 

Ve umûr-ı dünyâ tedbîrinden ve endîşesinden dahi halâs olurlar. Ve fâriğ oldukları hâlde 

vatan-ı aslîsinde râhat ederler. Bu sûrette gerek uyku, ve gerek mevt ervâha inâyet ve lutuf 

olmuş olur. Binâenaleyh inâyetten saydılar.  

خبر سلطانیان شب ز دولت بى -397 خبر زندانیان شب ز زندان بى                                    
 Gece zindânda mahbûs olanların zindânın sıklet ve ızdırâbından haberleri uyku 

sebebine yoktur. Gece sultân olanların, Pâdişâhlığından ve devletinden yine uyku sebebine 

haberleri yoktur. Ve rûhları râhattâdır. Ammâ kable’l-nevm saltanât umûruyla meşgūl olup 

rûhları ızdırâbda olur. Nitekim buyururlar:   

آن فالننھ خیال این فالن و  -398 ى سود و زیان نھ غم و اندیشھ                                      
Gece ervâhın ne gāmı var ve ne fâide- zarâr fikri var. Ne falânın ve ne fulânın fikri 

var. 

خواب ھم حال عارف این بود بى                                گفت ایزد ُھْم ُرُقوٌد زین مرم -399  
Ârif-i billâhın dünyâda uykusuz iken hâli avâm-ı nâsın uykuya vardığı hâli ki beyân 

olundu, onun gibidir. Ve uyanık iken cemî gāmlardan ve fülânın hayâlinden fâriğ ve 

azâdedirler. Nitekim Kur’ân-ı Azîm’de Hak celle ve alâ âriflerin hâlini “Onlar nâîmlerdir’524 

diye beyân buyurdular. Âriflerden ürkme ve korkma halk-ı âlem gibi değildirler.[35b] Bu 

beyitte “525”َوَتْحَسُبُھْم َأْیَقاًظا َوُھْم ُرُقوٌد [Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın] 

âyet-i kerîmesine işâret vardır. Ma’nâsı “Sen onları uyanık zannedersin halbuki onlar 

                                                   
524 Fatiha, 1/6. 
525 Kehf, 18/18. 



 181

nâîmlerdir.” Eğerçi âyet-i kerîme Ashâb-ı Kehf hakkındadır. Lîkin hükmü cemi’-i evliyâ-yı 

kirâma şâmildir. “Rukūd’, “râkıd’ın cem’idir. “Râkıd” ,“nâim”e derler.  

ى تقلیب رب چون قلم در پنجھ -400  خفتھ از احوال دنیا روز و شب                             
Ârifler gece gündüz ahvâl-i dünyâdan uyumuşlardır. Kalem gibi kalem-i hattâtın 

taklîbinin pençesi yedinde olduğu gibi, ârifler dahi Hak Teâlâ hazretlerinin yed-i kudretiyle 

pençe-i taklîbindedir. Nitekim “ اْلَیِمیِن َوَذاَت الشَِّماِلَوُنَقلُِّبُھْم َذاَت  ”526 [ Onları sağa ve sola çevirirdik] 

nazm-ı celîli bu hâle delâlet eder. 

 آن كھ او پنجھ نبیند در رقم                                      فعل پندارد بھ جنبش از قلم -401
 O kimse ki kitâbette elin kalemi müteharrik ettiğini görmez, kitâbet fiilini kalemin 

hareketi sebebiyle kalemden görür. Ve yazıyı kalem yazdı zan eder. Bunun gibi, muharrik-i 

hakîkî olan zât-ı bî-çûnı görmeyen kulun hareketini kendinden zan eder.  

اى زین حال عارف  شمھ                              خلق را ھم خواب حسى در ربود  -402

 وانمود
Ârifin dağdağa-i dünyâdan fâriğ olmasının hâlinden bir nebze Vâcib Teâlâ hazretleri 

âşikâre gösterdi. Şu vechile ki, mahsüs olan hâb-ı halkı kaptı. Vâcip Teâlâ  buyurmak istedi 

ki, sizler bu uykudâ ne gûne fâriğ iseniz ârifler uyanıklıkta dahi böyledirler.  

چون  رفتھ در صحراى بى                            روحشان آسوده و ابدانشان -403

 جانشان
Halk uykuya varınca onların cânı bî-keyf olan sahrâya gitti. Onların rûhları ve 

bedenleri ol sahrâda âsûdedirler.  

كر كس زّرین كرد ون پر                                 جون كھ نور صبحدم سر بر زند  -404

 زند
Çünkü sabâh vaktinin nûru zâhir olur. Feleğin, altına benzeyen kerkes kuşu ki şemstir. 

Kanat vurur ve uçar. Yâni tulû’ eder, demektir.  

 وز صفیرى باز دام اندر كشى                                 جملھ را در داد و در داور كشى -405
Bir ıslıktan yine cümle ervâhı tuzak içine çekersin. Ve cümle mahlûkātı adâlete ve 

hükûmete çekersin. Ya’nî güneş doğduktan sonra herkesi kendi kârıyla meşgūl edersin, 

demektir.  

وار فاِلُق اْلِإْصباِح اسرافیل                                  جملھ را در صورت آرد ز ان دیار -406  
Sabâhı yaratıcı olan Cenâb-ı Hak (celle ve alâ), Hazret-i İsrâfil  aleyhi’s-selâm gibi 

cümleyi o diyârdan sûrete getirir. O diyârdan murâd, uyku vaktinde ervâhın gittikleri 
                                                   
526 Kehf ,18/18. 
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mahaldir. Isrâfil’e teşbihin vechi herkes kabirde iken sûrı üfledikde cümle sûrete gelip, 

mahşer yerine hâzır olmalarıdır.  

 روحھاى منبسط را تن كند                                           ھر تنى را باز آبستن كند -407
Âlem-i ervâha münbasıt olan rûhları ten içine güneş doğdukta idhâl eder. Her teni yine 

gebe avret gibi eyler. Gebe avret gibi eylemesi, ne san’atta ise onunla meşgūl etmesidir. 

‘Âbisten” hâmil olan hâtuna derler.   

اسب جانھا را كند عارى ز                                   سر النوم اخ الموت است این -408

 زین
Gündüz gidip yine akşam oldukta at gibi olan cânları eğer gibi olan bedenlerinden 

yine ârî eyler. [36a] Ferdâsı yine işlerine meşgūl eyler. “527”النوم اخو الموت [Uyku ölümün 

kardeşidir] hadîs-i şerîfinin ma’nâsı budur.  “Sır” bunda ma’nâ demektir. Cenâb-ı Mevlânâ 

(kuddise sırruhû) tulû-ı şemsi, sûr-ı İsrâfile teşbîh buyurdular.  Ve yine arsa-i dünyâyı arsa-i 

mahşere ve firâşında yatmağı kabirde yatmağa, ve gündüz olunca herkes san’atıyla meşgūl 

olmağı, ahirette olan mücâzât-ı ilâhiyyeye teşbîh buyurmuşlardır. Bu sûrette bu dünyâda her 

gün kıyâmet-i sûrî olmaktadır. Tâ ki kıyâmet-i kübrânın ahvâlini nâs bundan bilip ibret alalar.  

لیك بھر آن كھ روز آیند                                            بر نھد بر پایشان بند دراز -409

 باز
Lîkin gündüz olunca geri gelsinler için ervâhın ayağına uzun bukağı vaz’ eder. Mevt 

vaktinde pây-i rûha bukağı vaz’ olmadığından geri gelmez.  

تا كھ روزش واكشد ز ان                                وز چراگاه آردش در زیر بار -410

 مرغزار
Bukağı vaz’ı onun içindir ki, o çayırlıktan bukağı onu geri dünyâya çeke. O merâdan o 

rûhu yük altına getire.  

 كاش چون اصحاب كھف این روح را                       حفظ كردى یا چو كشتى نوح را -411
Kâşki Ashâb-ı Kehfin rûhu gibi müddet-i vefîre528 âlem-i ervâhda bizim rûhumuzu 

hıfz edeydi. Ve ervâh dağdağa-ı dünyâdan fâriğ olaydı. Yâhut Nuh  aleyhi’s-selâmın sefînesi 

gibi saklayaydı. Ve ervâh, tûfân-ı gāma dalmayaydı. “Kâş” edât-ı temennîdir, “leyte” gibi. 

 تا از این طوفان بیدارى و ھوش                   وارھیدى این ضمیر چشم و گوش -412
Hattâ bu uyanıklık ve akıl tûfânından ve bîdârlık ve âkillik alâm u ekdârından bu 

gönül ve bu göz ve bu kulak halâs olaydı. Ashâb-ı Kehf münâsebetiyle buyururlar ki; 

                                                   
527 Bkz. Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, c. II, s. 296, no. 2867; Taberânî ve Beyhâkî de zikretmiştir. Sahih bir isnâdla 
nakledilmiştir.  
528 “Uzun müddet”. 
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اى بسى اصحاب كھف اندر                          پھلوى تو پیش تو ھست این زمان -413

 جھان
Ey kimse! Çok Ashâb-ı Kehf vardır cihânda, senin yanında ve önünde, bu zamân. 

غار با او یار با او در                         مھر بر چشم است و بر گوشت چھ سود -414

 سرود
O mevcûd olan Ashâb-ı Kehf sîretindeki evliyânın mağaraları yanında mevcûd ve yâr-

i hakîkî onlarla mükâlemededir. Sen ise zannedersin ki, ebvâb-ı velâyet münessed oldu. Oysa 

olmadı. “Ya ben niçin o Ashâb-ı Kehf’i görmüyorum?” dersin. Cevâbında deriz ki, “Senin 

gözün ve kulağın üzere mühür vardır” Ne fâide görmezsin. “ َخَتَم اللَُّھ َعَلى ُقُلوِبِھْم َوَعَلى َسْمِعِھْم َوَعَلى

َصاِرِھْم ِغَشاَوٌةَأْب ” 529 [Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerinde de 

bir çeşit perde gerilmiştir] Nazmında olan gazab-ı Bâri’ye  mazhârsın. Ve görecek gözün, ve 

evliyâyı işitecek kulağın yoktur.  

ى دیدن خلیفھ لیلى را قصھ  
Pâdişâhın Leylâ’yı görmesinin hikâyesidir. Cenâb-ı Mevlânâ (kuddise sırruhû) 

 ’münâsebetiyle Leylâ hikâyesine şürû [Gözde mühür vardır] ”مھر بر چشم است“

buyurdular 

لیفھ كان گفت لیلى را خ                                كز تو مجنون شد پریشان و غوى -415

 توى
Halîfe Leylî-i Mecnûn’un hâlini işitince görmek murâd eyledi. Ve huzûruna ihzâr 

edip, cemâline nazar eyledi ki, kendisinde bâlâ-ter bir hüsn yoktur. Ve Mecnûn’un bu 

derecede aşkı ile ser-gerdân olduğunu revâ görmeyip, halîfe Leylâ’ya hitâb ederek dedi: “ Sen 

o musun ki Mecnûn senin aşkından perîşân oldu. [36b] ve dağlara düştü.”  “Ğavî’, tarîk-i 

itidâlden çıkmış olan kimseye derler.  

 از دگر خوبان تو افزون نیستى                          گفت خامش چون تو مجنون نیستى -416
Gayri güzellerden sen ziyâde değilsin. Hattâ Şeyh Sa’dî merhûm Gülistân’ında “ ضعیف

 ;ta’bîr etmiştir. Leylâ dahi pâdişâha cevâb olarak dedi ki [Esmer ve zayıf bedenli]اندام سیھ فام

“Ey melik! Sen benim hüsnümü tahkîrden sükût eyle. Çünkü sen Mecnûn değilsin. Ve 

Mecnûn’un gözü sende yoktur ki benim hüsnümü müşâhede edesin. Zîrâ ma’şûkun hüsnü 

âşıkına nümâyân olur ve gayriye olmaz. Hikâye bu iki beyt ile tamâm olup, maârife şürû’ 

buyurdular.  

تر ھر كھ بیدار است او در خواب                             ھست بیداریش از خوابش بتر -417  
                                                   
529 Bakara, 2/7. 
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Bâlâda Ashâb-ı Kehf’in nâim olduklarını ba’de’l-beyân ve “Onlar gibi kâşki bizler 

dahi olaydık” diye temenni buyurduktan sonra, bîdârlığı zemm ve kadha şürû’ edip buyururlar 

ki, “Her kimse ki uyanıktır, ve umûr-ı dünyaya meşgūldür o kimse nâimden ziyâde uykuda ve 

gaflettedir. Ve bu misilli kimsenin uyanıklığı, uykusundan beterdir. Zîrâ, uykuda umûr-ı 

dünyâ ile meşgūl olmadan ve maâsîden fâriğ olmuştur. Bîdarlık âleminde maâsî ve 

mâlâyâniden gayri maslâhatı yoktur. Ve bu misilli kimsenin hayâtından memâtı hayırlıdır. 

Nitekim Şeyh Sâ’dî Gülistân’ında buyurmuştur: “ انى مرده بھگبیدارسیت انجنان بد زند ترب انكھ خوابش ” 

530 [Onun ki uykusu uyanıklığından iyidir o canın diriliği ölü olmasından kötüdür ]  

ان ما  ھست بیدارى چو دربند -418 حق بیدار نبود جان چون بھ                                  

 ما
Çünkü Hak celle ve a’lânın zikr ve iştigāli ve muhabbetiyle cânımız bî-dâr olmaz. Ve 

yanıklık hâlinde bu hâller bizde bulunmadığı sûrette o bizde olan bîdârlık, ehl-i zindânın 

zindânında olan bîdârlığı gibi hayırlı bîdârlık değildir. Belki ehl-i zindânın uykusu 

bîdârlığından a’lâdır. Zîra uykuya vardıkta zindân da olmanın sıkletinden halâs olur. Bu 

cihetle ehl-i dünyâ dahi,  ehl-i siccîn gibi olmakla uykuları hayırlı olmuş olur. Mısrâ-i sânide 

olan “ان” , “lâyık” ma’nâsınadır. 

یان و سود وز خوف زوالوز ز -419 جان ھمھ روز از لگدكوب                                

 خیال
Ehl-i dünyânın cânı her gün tekme vurucu hayâlin şerrinden, “hayâl”den murâd 

dünyâdır yâhud kalbe hutûr eden efkâr-ı mâsivâdır.- ve dünyâ ziyânından ve fâidesinden ve 

menâfî-i dünyânın zevâli havfından.  

ماندش نى لطف و  نى صفا مى                                 نى بھ سوى آسمان راه سفر -420

 فر
Ne safveti kalır ve ne letâfet ve ne revnâkı kalır ne âsumân tarafına ve âlem-i bâlâya 

sefer yolu kalır. Fil-vâki’ ehl-i dünyâ bu misillü nesnelere iştigālleri sebebiyle cümlesini zâyî 

etmişlerdir.  

 خفتھ آن باشد كھ او از ھر خیال                                   دارد اومید و كند با او مقال  -421

Gāfil ve ehl-i dünyâ o kimse olur ki, o kimse her hayâlden ümid tutar. Ve o hayâl 

gözünde musavver olup, onunla tekellüm eder. İşte böyle olan kimseye gāfil ve ehl-i dünyâ 

denir. Nitekim yanında [37a] ba’zı kimsenin bir ferd yoğ iken kendi kendine söylendiği çok 

vukû bulmuştur.  

                                                   
530 Sa’di Şirâzî, Gülistân, Tsh. Muhammed Ali Farûğî, İntişârat-ı Mehtâb, s. 37. 
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بھ خواب دیو را چون حور بیند او                     پس ز شھوت ریزد او با دیو آب -422  

Ehl-i dünyâ ve ehl-i hayâle  “hufte’ ta’bîri münâsebetiyle rüyada ihtilâm olmağa nakl-

i kelâm edip buyururlar ki, nâim olan kimse şeytânı çûn ki rüyada hûr gibi görür. Sonra ona 

iştihâsından nâşi onunla mücâmaat edip, ona menîsini ilkā eder. “Hûr’ “havrâ’nın cem’i  

olarak gözlerinin siyahı gāyet siyah ve beyazı gāyet beyaz olan kızlara derler. Cennet kızları 

dahi böyle olmakla, “hûr” tesmiye olundular. Kur’ân-ı Azîm’de “ حور مقصورات فى

  .buyurulmuştur [Otağlar içinde sahiplerine tahsîs edilmiş hûriler vardır]531”الخیام

و بھ خویش آمد خیال از وى گریختا -423  چون كھ تخم نسل را در شوره ریخت              
Çünkü nesl tohmunu çorak yer gibi olan hayâle döktü. O kimse kendine geldi ve 

uyandı. Gördü ki, hayâl ondan firâr eyledi.  

 ضعف سر بیند از آن و تن پلید                                      آه از آن نقش پدید ناپدید -424
Uyandıktan sonra ihtilâmın şeâmetinden başında ve cem’i vücûdunda za’f görür. Ve 

cesedini murdar görür. “Pedîd” , “murdar” demektir. “El-amân, şu zâhir olan hayâlden ve 

hakîkatte nâ-bedîd olan hayâlden”  “Nakş”dan murâd dünyâdır.  

وش دود بر خاك پران مرغ مى -425 مرغ بر باال و زیر آن                                   

اش سایھ  
Hayâl-perest olan ehl-i dünyâyı teşbîh ederek buyururlar ki, “Meselâ kuş, felek 

tarafında uçucudur ve onun sâyesi toprak üzerinde kuş gibi uçucu olduğu hâlde yeler.” 

مایھ شود دود چندان كھ بى مى -426 ابلھى صیاد آن سایھ                                         

 شود
Bir ahmak, o gölgeyi kuş zannedip, ona sayyâd olur. Ve  o sâyenin ardında o kadar 

yeler ki, takātten bî-mâye olur.  

خبر كھ اصل آن سایھ كجاست بى -427 خبر كان عكس آن مرغ ھواست بى                           
Öyle sayyâdın haberi yok ki, o akis o hevâ kuşunun sâyesidir. Ve sayda lâyık değildir. 

Yine haberi yok ki o sâyenin aslı kandedir. 

تیر اندازد بھ سوى سایھ                                      تركشش خالى شود از جستجو -428

 او
O sayyâd ile o sâye tarafına ok atar. Ve o rütbe sa’y eder ki, ok kabı o sâyeyi cüst ü cû 

etmekten ve ok atmaktan hâlî olur. Ehl-i dünyâ dahi şu sâye-perest ile, sayyâd dahi aks-i 

murğa benzeyen ve hakîkati olmayan sâye-i dünyâyı sayd için bu âlemde çok tekâpû ederler. 

Ve ömürlerini ifnâ ederler. Ve ellerine hiçbirşey girmez. Nitekim buyururlar,  
                                                   
531 Rahman, 55 / 72. 
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 تركش عمرش تھى شد عمر رفت                              از دویدن در شكار سایھ تفت -429
Ehl-i dünyânın dahi tîr-i ömrünün tirkeşinde ok kalmadı. Ve tîr-i ömür gitti ve tamâm 

oldu. Sâye-misâl olan dünyânın saydında kızgın seyirtmekten,  

اش وارھاند از خیال و سایھ -430 ى یزدان چو باشد  سایھ                                    

اش دایھ  
Bu mürg-i sâye-i dünyâyı sayyâd olmaktan halâs var mıdır? diye suâl olundu. 

Cevâbında buyururlar ki, “Hak Teâlâ hazretlerinin sâyesi çûn ki ânın dâyesi olur. Hayâl ve 

sâye gibi olan dünyânın arkasında [37b]  gezmekten kurtulur. Yâhut sâye-i Yezdân kurtarır.   

ى خدا مرده او زین عالم و زنده -431 ى  ى یزدان بود بنده سایھ                                  

 خدا
Sâye-i Yezdân’dan murâdım Hak Teâlâ’nın has ve sevgili kulları olur. Onlar bu 

âlemin mürdesidir. Ve dünyâdan fâriğ olmuşlardır. Hak Teâlâ’nın dirisidir ve bekābillâh 

mertebesini bulmuşlardır.  

رھى در دامن آخر زمانتا  -432 گمان دامن او گیر زودتر بى                                          
Böyle zâtın dâmenini ziyâde tîz tut. Bî-gümân olduğun hâlde. Tâ ki âhir zamânın 

dâmenini tutasın. Ve selâmet bulasın. Ve fitnesinden emîn olasın.  

د خداستكاو دلیل نور خورشی -433  َكْیَف َمدَّ الظِّلَّ نقش اولیاست                                 

Kur’ân-ı Kerîm’de “َّ532”َكْیَف َمدَّ الظِّل [Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin 

mi?]deki  “zıll”den murâd evliyâ-yı kirâmın ecsâd-ı şerîfeleridir. Zîrâ o ecsâd-ı şerîfeler güneş 

gibi olan Zât-ı Bârî’nin nûruna delîldir. Çünkü sâye güneşe delâlet eder. Evliyâullâhın dahi 

vücûdu Vâcib Teâlâ’ya delâlet etmekle “ََّكْیَف َمدَّ الظِّل” de olan “zıll”e ma’nâ-yı tavsîfî olarak 

böyle ma’nâ verildi. Ecsâd-ı evliyâ zıll’e şu vechile de teşbîh olunur ki, zıll, mahall-i râhattır. 

Her kim ki ilticâ eder ise, harr-ı şemsden halâs olur. Ehlullâha dahi ilticâ eden nefs-i emmâre 

ve şeytânın şerrinden emin olur. Bu beyt-i şerîf “ ى یزدان بود سایھ ” ve “ مرد خدا “ mısrâına 

illettir.  

اْلآِفِلیَن گو چون خلیل ال ُأِحبُّ -434 این دلیل اندر این وادى مرو بى                                   
Bu vâdî-i aşka delîlsiz gitme. Belki bir mürşid-i kâmil delâletiyle git. Zîrâ “ من لم یكن لھ

 buyurulmuştur. Bu yola sâlik oldukta [Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır]533”شیخ شیخھ شیطان

                                                   
532 Furkan, 25 / 45. 
533 Bâyezid-i Bistâmî (v. 261/874)’ye atfedilen bu söz, şeyhin önemini beyan etmek maksadıyla tasavvufî 
telifatta zikredilir. Bkz. Kuşeyrî, Risâle, s. 592; Reşâhat’te nakledildiğine göre ise Yakub Çerhî, “Şeyhi olmayan 
tâlibin bir yere varamayacağını söyleyen bir kimseye ““Bugün size dininizi tam olarak bildirdim ve nimetimi 
tamamladım” (Mâide 5/3) âyetine göre Kitâb ve sünnetle amel etmek yeterlidir. Bunun dışında bir insanın 
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cümle hevâdan el çekip Hazret-i İbrahim  aleyhi’s-selâm gibi “534”َلا ُأِحبُّ اْلآِفِلیَن [Ben batanları 

sevmem diyesin.]  “Âfil” “zâil” ma’nâsınadır.  

رو ز سایھ آفتابى را                                          دامن شھ شمس تبریزى بتاب -435

 بیاب
Sâye-sıfât mürşidleri terk eyle. Âfitâb gibi mürşid bul. Şeh Şems-i Tebrîzî’nin 

dâmenini bük ve çevir. Ya’nî Şems gibi bir mürşide intisâb eyle. Hazret-i Mısrî  (kuddise 

sırruhû) buyururlar: “Her mürşide dil verme ki yolunu sarpa uğratır / Mürşid-i kâmil olanın 

gāyet yolu âsân imiş.”535  

ره ندانى جانب این سور و                   از ضیاء الحق حسام الدین بپرس -436

 عرس
Yol bilmez isen, bu düğün ve kûykûy tarafına Hakk’ın ziyâsı Hüsâmeddin’den sor. 

“Sûr ü urs” mürşid-i kâmildir. Yanî insân-ı kâmili sen bulmağa kādir olamaz isen 

Hüsâmeddin bilir ona sor. Ona sormak kendi asrına göre olur. Ve kendiden sonra 

Hüsâmeddin-sîret bir zâta sormak ile olur.  

ور حسد گیرد ترا در ره                                         در حسد ابلیس را باشد غلو -437

 گلو
Eğer Hüsâmeddin’e hased edip, hased yolda senin boğazını tutup sormaz isen hasedde 

iblîse hızlan ve dalâlet olur. Ya’nî iblis Âdem aleyhi’s-selâmın cânına hased edip secdeden 

i’râz eyledi. Binâenaleyh, matrûd-ı dergâh-ı Hüdâ oldu. Sen dahi Hüsâmeddin’e hased 

edersen ve onun [38a] sîretinde olan evliyâ-yı kirâma sû-i nazar ile nazar edersen, iblisin hâli 

sende dahi nümâyân olacağına şüphe yoktur. Bu sûrette hased etme. Ve meclislerine dâhil ol. 

Ve muhabbet eyle. Ve insân-ı kâmili onlara suâl eyle.  “Ğulüv” , “ğâ”nın zammıyla hadd-i 

tecâvüze ve dalâlete derler.  

 كاو ز آدم ننگ دارد از حسد                                   با سعادت جنگ دارد از حسد -438
“Bâşed ğulüv” kelimesine illet olarak zirâ Şeytân Âdem’den cesedinden nâşî ar tutar 

ve secdeyi terk eder. Saâdetle, hasedinden cenk eder. “Ya’nî saâdetten mahrûm olur.” 

demektir.  

تر در راه  اى زین صعب عقبھ                      اى خنك آن كش حسد ھمراه نیست -439

 نیست
                                                                                                                                                               
uyması gereken bir pîrinin olması şart değildir” diyerek cevap vermiş, bu durumu Bahâeddin Nakşbend’e 
arzedince o da bu cevaptan memnun kaldığını belirmiştir. Bkz. Ali b. Hüseyin es-Sâfî, Reşâhat Aynü’l-Hayât, 
sdl. Mustafa Özsaray, Semerkand Yay., İstanbul, 2005, s. 483. 
534 Enam,  6/76. 
535 Niyâzi  Mısrî, Divân, s.  98. 
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Râh-ı Hüdâ’da hasedden ziyâde müşkil bir akabe yoktur. Ey kimse! Bahtlı ve saâdetli 

o kimsedir ki, ona hased refîk değildir. Hasedin kubhu hakkında şu hadîs-i şerîf kifâyet eder: 

 [.Hased, ateşin odunları yediği gibi, iyilikleri yer bitirir] 536”الحسد یأكل حسنات كما یأكل النار الحطب“

ى حسد آمد بدان این جسد خانھ                                    از حسد آلوده باشد خاندان -440  
Bu cesed bil ki hased hânesi geldi. Hased bir kabîh nesnedir ki, insânın hândân kalbi 

ve cesedi ondan âlûde olur.  

ى حسد باشد و لیك گر جسد خانھ                                آن جسد را پاك كرد اللَّھ نیك -441  
Eğer cesed hâne-i hased olur ise gām yoktur zîrâ o cesedi Cenâb-ı Hak celle ve a’lâ iyi 

pâk eyledi. Ya’nî insânın kalbi hased ile dolu olur ise lutf-ı Bârî hane-i kalbi hasedden pâk 

eder.  

 َطھِّرا َبْیِتَي بیان پاكى است                             گنج نور است ار طلسمش خاكى است -442
Kur’ân-ı Azîm’de Hazret-i İbrâhim ve Hazret-i İsmâil  aleyhi’s-selâm hazretlerine 

 diye emir buyurması kalbin pâk olmasını beyândır. Eğer [Evimi  temiz tutun]537 ”َطھِّرا َبْیِتَي“

murâd-ı Bâri olmayaydı emir buyurmazdı. Cenâb-ı Hakk’ın emir buyurduğu her ne ise vücûda 

gelir. Bu sûrette kalbin hasedden pâk olması dahi vücûda gelir. Binâenaleyh, “ آن جسد را پاك

 buyurdular.  Kalp nûr hazinesidir. Eğer tılsımı [Allah o cesedi pâk ve iyi eyledi] ”كرد اللَّھ نیك

hâke mensûb olan cesed ise de.  

جسد مكر و  چون كنى بر بى                              ز آن حسد دل را سیاھیھا رسد -443

 حسد
Ey evliyâ-yı kirâma hased eden! Ma’lûmun olsun ki çûn ki bî-hased olan kimseye 

mekr ve hased edersen o hasedden gönle karanlıklar ve gaflet ve kasvetler vâsıl olur. Sakınıp 

ehlullâha hased etmeyesin.  

ن حسد را ھمچو ماخاك بر سر ك -444  خاك شو مردان حق را زیر پا                               
Toprak ol. Merdân-ı Hüdâ için. Ayaklarının altında bizim gibi hasedin başı üzerine 

toprak eyle. Ya’nî “Hasedini kalbinden izâle eyle” demektir. 

 بیان حسد وزیر
Vezirin hasedinin beyânında olucudur. 

 آن وزیرك از حسد بودش نژاد                                تا بھ باطل گوش و بینى باد داد -445
O hakîr vezir hasedden idi. Onun aslı boşyere kulağını ve burnunu yele verdi.  

                                                   
536 Ebu Davud Edeb 44, İbn Mace Zühd 22.  
537 Bakara 2/ 125. 
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مید آن كھ از نیش بر ا                                      زھر او در جان مسكینان رسد -446

 حسد
O şey ümidi üzere ki hased neşterinden onun zehri miskinlerin cânına vâsıl ola. 

Neşter-i tesmîm adâvettir. Mesmûm nîşter isti’mâl olunsa o kimsenin helâkı mukarrerdir.  

بینى كند گوش و بى خویشتن بى -447 ر كسى كاو از حسد بینى ھ                                 

 كند
O kimse ki hasedinden burnunu koparır [38b] “Kend” feth-ı kâf ile  “kenden” 

mastarından müştak olarak “koparır’demektir. Kendini kulaksız ve burunsuz eder. Ya’nî 

ancak elindeki iki hissin zevâline sebep olduğu kalır. İkincisini zamm-ı kâf ile “kündâ” 

okuyasın. “eyler” ma’nâsınadır. “kerden’den müştaktır. 
بینى آن باشد كھ او بویى                                   بوى او را جانب كویى برد -448

 برد
Burun münâsebetiyle enf-i hakîkînin ve kuvve-i şemme-i hakîkîyyenin beyânına şürû’ 

edip buyururlar ki, “Hakîkatte burun o olur ki, bir koku ilete. Ve o koku onu bir mahalle 

cânibine ilete. “kûy”den murâd cânib-i ma’neviyye-i ilâhiyyedir.  

آن بوى است كان دینى بود بوى -449 بینى  ھر كھ بویش نیست بى                              

 بود
Her kimse ki ona koku yoktur, burunsuz olur. Koku ona derler ki, o dine mensûb olur. 

چون كھ بویى برد و شكر آن                               كفر نعمت آمد و بینیش خورد -450

 نكرد
Çünkü bir kimse bir koku iletti. Ve onun şükrünü eylemedi. Nimeti münkir geldi. Ve 

kendi burnunu yedi.  

شكر كن مر شاكران را بنده                            پیش ایشان مرده شو پاینده باش  -451

 باش
Allahü Teâlâ’ya şükr eyle ve şâkirlere kul ol. Onların önünde ölmüş ol. Ve dâimi ol 

muhabbetlerinde. 

 چون وزیر از ره زنى مایھ مساز                                 خلق را تو بر میاور از نماز -452
Vezir gibi yol vuruculuğu kendine mâye ve temel düzme. Nâsı namaz ve niyâzından 

yukārı getirme. Ve cüdâ etme. Zîrâ “Mudill” ismine mazhâr olursun. İyi değildir. ve İblis 

vasfıdır.  

 ناصح دین گشتھ آن كافر وزیر                                كرده او از مكر در لوزینھ سیر -453



 190

Ol kâfir yehud veziri dînin nâsihi olmuş zâhirde. Ammâ hakîkatte hîlesinden helvâya 

sarımsak eylemiş. Helvâ diye verdiği telh ile mahlûttur.  

 فھم كردن حاذقان نصارا مكر وزیر را
Nasârânın kâmillerinin vezirin mekrini anlamasıdır.  

دید و تلخى جفت او لذتى مى -454  Her ھر كھ صاحب ذوق بود از گفت او                   

kimse ki sâhib-i zevk idi. O vezîrin kelâmından bir lezzet gördü. Velîkin acılık ve hîle o 

lezzete cüfttür. 

گفت او آمیختھ ھا مى نكتھ                                         در جالب قند زھرى ریختھ -455  
Din-i İsâ aleyhi’s-selâmdan dakîk şeyler söylerdi. Ammâ hile ile mahlût idi. Ve adem-

i i’tikādı ehl-i ferâset indinde nümâyân idi. Gül suyuna ve şekere zehir dökmüş idi. Gülâb-ı 

şekerden murâd ettiği va’z ve tedrîstir. Zehirden adem-i imân ve i’tikādıdır.  

گفت جان را سست شو وز اثر مى -456 گفت در ره چیست شو ظاھرش مى                       
Vezirin zâhiri va’z u nushta “Hak Teâlâ’nın yolunda tîz ol” der idi. Ve onu gösterir 

idi. Kelâmının eserinden insânın cânına der idi: “Sen yolda yavaş ol. Benim tiz ol dediğime 

bakma. Yanî “kelâmın kalbe te’sîr etmemesi”, “sohbetime inanma” demek olur idi.  

ظاھر نقره گر اسپید است و                                دست و جامھ مى سیھ گردد ازو -457

 نو
Gümüşün zâhiri eğer beyazdır ve yenidir. Böyle ise el ve urba ondan siyah olur. Fehm 

olundu ki, batnı kara imiş. Bu beyit yukārıya delîl ve hem nazîredir.  

آتش ار چھ سرخ روى است از                              تو ز فعل او سیھ كارى نگر -458

 شرر
Bu beyit dahi [39a] nazîre-i âhiridir. Âteş eğerçi kığılcımdan nâşî kırmızı yüzlüdür. 

Sen onun fi’linden siyahkârlığına nazar eyle. Her neyi ki yaksa, kāre eyler. Bu sûrette bâtını 

kāredir. Sürh-ı ruveyliğine aldanma.  

ر نظربرق اگر نورى نماید د                                لیك ھست از خاصیت دزد بصر  -459  
Yıldırım eğer nazarda nûr görünür ise lîkin gözü çalmak hâssasındandır. Böyle olunca 

zâhiri nûr ve bâtını nâr olmuş olur. Eğer bâtını da nûr olaydı hatf-ı basar etmezdi. “Bu nazâir-i 

selâsenin zâhirleri başka ve bâtınları başka olduğu gibi vezirin kelâmının dahi bâtını zâhirine 

muhâliftir” demektir. 

 ھر كھ جز آگاه و صاحب ذوق بود                          گفت او در گردن او طوق بود -460
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Her kimse ki âgâh ve sâhib-i zevkin gayrisi idi. Ve ferâseti yok idi. O vezirin kelâmı 

onun gerdanında halka gibi idi. Ve onun kelâmını zâhirine batınını muvâfık bilmiş idi. Ve dîn 

ulusu olduğuna mu’tekid idi. “Tavk”, gerdanlığa derler. Bunda “halka” murâd olunur. 

 مدت شش سال در ھجران شاه                                شد وزیر اتباع عیسى را پناه -461
Şâhın hicrânında altı ay müddet vezir İsa aleyhi’s-selâmın tâbilerine sığınacak yer 

oldu.  

مرد خلق پیش امر و حكم او مى -462  دین و دل را كل بدو بسپرد خلق                         
Tâife-i Nasârâ dinlerini ve gönüllerini bütün bütün ona ısmarladılar. O vezirin emr ve 

hükmü önünde halk olurlar idi. Ve ona mûtî idiler.  

 

 پیغام شاه پنھان با وزیر
Vezire cezâ irsâl etmesidir 

در میان شاه و او                                                شاه را پنھان بدو آرامھا -463

 پیغامھا
Pâdişah ile vezirin ortasında haberler mükâtebe tarîkiyle var idi. Şâh için gizli o vezir 

ile kalbi râhat edecek nesneler var idi.  

 پیش او بنوشت شھ كاى مقبلم                                    وقت آمد زود فارغ كن دلم -464
Mükâtebe şu vechile idi ki, pâdişah ona yazdı. Öyle diyerek ki; “Ey benim ikbal sâhibi 

vezirim! Vaki geldi. Sen gideli altı sene oldu. Tiz kalbimi bu ızdıraptan fâriğ eyle. Ve 

maslâhatı bitir.  

ھا كافكنم در دین عیسى فتنھ -465  گفت اینك اندر آن كارم شھا                                      
Vezir dahi mektub ile cevâb yazdı ki; “Ey şâh! Bu fikirdeyim ki, İsâ aleyhi’s-selâmın 

dînine fitneler bırakayım” dedi.  

 بیان دوازده سبط از نصارا
Tâife-i Nasârâdan on iki kabîlenin beyânıdır 

قوم عیسى را بد اندر دار و                                  حاكمانشان ده امیر و دو امیر -466

 گیر
İsa aleyhi’s-selâmın kavminin hükûmette onlara hâkim olarak on iki emir var idi.  

“dârugîr” hükûmete derler.  

ھر فریقى مر امیرى را                                       بنده گشتھ میر خود را از طمع -467

 تبع
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On iki bölük Nasârâdan her bir cemâat bir emire tâbî idi. Ve kendi mîrine tamâ’ından 

kul olmuşdu. 

این ده و این دو امیر و                                      گشتھ بند آن وزیر بدنشان -468

 قومشان
Bu on iki emir ve onların kavm ve cemâati o çirkin alâmetli  vezire kul olmuş idi. Zîrâ 

bunlar sâde-dil ve mukallid idiler.  

اعتماد جملھ بر گفتار                                                  اقتداى جملھ بر رفتار او -469

 او
Cümlesinin i’timâdı vezîrin kelâmına idi. Ve yine cümlesinin iktidâsı [39b] onun 

revişine ve tarzına idi. Zîrâ mukallidin hâli budur.  

پیش او در وقت و ساعت ھر                                جان بدادى گر بدو گفتى بمیر -470

 امي
Vezirin her an ve saat her emir hâzır olurdu ve ziyâret ederdi. Eğer onlara “cân ver” 

dese kemâl-i itâatten cân verir idi. Ya’nî cemî’ emrine münkad idiler demektir.  

 .Vezîrin ahkâm-i incil-i şerîfi tebdîl ve tağyîr etmesidirتخلیط وزیر در احكام انجیل
 ساخت طومارى بھ نام ھر یكى           نقش ھر طومار دیگر مسلكى -471
Vezîr-i Yehûd her emîrin nâmına bir tomâr ve bir kitâb düzdü. Her tomârın içinde 

yazdığı başka yol idi. Ya’nî mesâili birbirine muvâfık değil idi.  

ین خالف آن ز پایان تا بھ سرا -472 ھاى ھر یكى نوعى دگر حكم                                  
Her bir tomârın hükümleri ve mesâil-i mektûbesi başka nev’ idi. Bu tomâr başka 

emîrin tomârının evvelinden âhirine dek hilâfına idi ki beynlerinde ihtilaf ve tefrika buluna.  

 در یكى راه ریاضت را و جوع                                  ركن توبھ كرده و شرط رجوع -473
Meselâ bir tomârda riyâzât yolunu ve dahi Hak Teâlâ’ya rücû beyân eylemiş ve vuslat-

ı Hüdâ’ya tevbeyi rükn ve rücû’ı şart eylemiş 

 در یكى گفتھ ریاضت سود نیست         اندر این ره مخلصى جز جود نیست -474
Meselâ bir tomârda riyâzâtın fâide-i muatted-bahâsı yoktur demiş. Râh-ı Hüdâ’da 

firkatten vuslata mahall-i halâs sehâvetten gayri yoktur demiş.  

وع و جود تودر یكى گفتھ كھ ج                             شرك باشد از تو با معبود تو -475  
Tomâr-ı sânî tomâr-ı evvele muhâliftir. Zîrâ tomâr-ı evvelde riyâzât senâ olunmuş ve 

tomâr-ı sânîde fâidesi inkâr olunmuş, bu tomârı dahi ikisine muhâlif olarak demiş ki, senin 

riyâzâtın ve cûdun senden senin ma’bûduna şirk ve varlık olur. Riyâzât-ı vücûd ile meşgūl 

olunsa ondan ben varım demek olur. Varlık ise şirk mesâbesindedir. Velihâzâ kîyle: “ وجودك
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 Vücûdun hiç bir günahla kıyaslanmayacak kadar büyük bir] 538 ”ذنب ال یقاس علیھ ذنب اخر

günahtır] 

غم و راحت ھمھ مكر است و دامدر  -476  جز توكل جز كھ تسلیم تمام                        
Riyâzât ve cû’ Hak Teâlâ’ya tevekkül ve teslîm-i tâm olmayarak her halde şeytânın ve 

nefsin hîle ve tuzağıdır. “Der gam u râhat heme” den cemî-i hâl murâd olunur. Onun için öyle 

şerh olundu.  

ت استى توكل تھم ور نھ اندیشھ -477  در یكى گفتھ كھ واجب خدمت است                    
Meselâ bir tomârda dahi demiş ki, bu mezkûrlar bir işe yaramaz. Zîrâ sâlike vâcip olan 

mürşidine hizmettir. Ve hizmetle mürşidinin kalbini kapmaktır. Zîrâ mürşid-i kâmile 

hizmetten büyük bir nesne indallahda yoktur. Mürşid-i kâmile hizmetsiz tevekkül, endişe 

etmek, töhmet  ve ayn-ı hatâdır. Bu tomârda dahi tevekkülü cerh edip, hizmete terğîb etmiştir.  

در یكى گفتھ كھ امر و                            بھر كردن نیست شرح عجز ماست -478

 نھیھاست
Meselâ bir tomârda dahi demiş ki, Hak Teâlî’nin emrleri ve nehyleri ki vardır. Kul ona 

imtisâl etsin için değildir. Belki bizim aczimizi beyândır.  

 تا كھ عجز خود ببینیم اندر آن                                   قدرت حق را بدانیم آن زمان -479
[40a] Hattâ kendi aczimizi o emirlerde ve nehylerde görelim. Cenâb-ı Hakk’ın o 

zamân kudretini iyi bilelim. Zîrâ Hak Teâlî’nin ibâdete ihtiyâcı yoktur.  

 در یكى گفتھ كھ عجز خود مبین                        كفر نعمت كردن است آن عجز ھین -480
Meselâ bir tomârda dahi tomâr-ı sâbıka muhâlif olarak demiş ki; “O emr-i ilâhî’ye 

imtisâlde ve nevâhîden ictinâbda aczliği görme. Belki emre imtisâl ile. Zîrâ âgâh ol ki, acz 

görmek Hakk’ın verdiği nimet ve kudreti inkârdır. Ve inkâr dahi şükrü terktir. Ve şükr farzdır. 

Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şân’da “ لّي وال تكفرونواشكرو ا ”539 [Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin] 

buyurulmuştur. Kendi kudretini gör ki, bu kudret ondandır. Senin kudretini onun ni’meti bil. 

Zîrâ senin kudretin odur. “Kudret nice Hak olur?” denirse, sûfiyye ve hukemâ indinde sıfat 

zâtın aynıdır. Yahud ma’nâ, “Senin kudretini onun ni’meti bil. Zîrâ bu kudret onundur. Bâzı 

                                                   
538 Abdülkadir Geylani, Sırru’l-esrâr, ter. Abdülkadir Akçiçek, Bahar Yay., İstanbul, s. 50; Sufîlerin Hakk’ın 
varlığı karşısında bir varlık sahibi olduğunu vehmetmenin en büyük hata olduğu konusunda söyledikleri bir 
kelamdır. Abdülkâdir Geylânî, bunun için “Bu büyük bir sözdür’ demiştir. İsmail Ata en-Nakşibendî, kendisine 
intisab eden mürîdinin elini tutar, “Evladım biz seninle kardeş olduk, sen artık dünyada bir Cenab-ı Hak bir de 
sen varmış gibi yaşa. Sonra da sen aradan çık, yalnızca Cenab-ı Hak kalsın’ diyerek biat ettirirmiş. Tasavvufî 
düşüncede bütün bir seyr-i sülûk kişide varlık vehminin gitmesi içindir.  Sadreddin Konevî’ye göre de hakikî 
fena kişide varlık zannının gitmesinden ibârettir. Fenânın ilk derecesi marifette, ikincisi müşâhedede, üçüncüsü 
ve hakîkî fenâ ise vücûdda gerçekleşir. Fenâ fillah, fenâfi’r-resûl, fenâ fi’l-ihvân gibi tasniflerde yapılmıştır. 
Geniş açıklama için bkz. Hucvirî, Keşfü’l-mahcûb,( trc.Süleyman Uludağ), s. 367. 
539 Bakara, 2/152. 
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ârifler buyurmuştur ki; “Ulemâya Hak Teâlâ ilminden ilim verdi. Ve cemâl ashâbına 

cemâlinden cemâl verdi. Hâsılı kulda ne var ise Mevlâ-yı Müteâl hazretlerinindir. Kulun 

kendisinde bir nesnesi yoktur. Ve ba’de zamân zevâli dahi böyle olduğuna delâlet eder.  

 قدرت خود بین كھ این قدرت از اوست                 قدرت تو نعمت او دان كھ ھوست -481
Meselâ bir tomârda dahi demiş ki, aczden ve kudretten geç. Zîrâ her nesne ki, nazara 

sığar ve göz önünde olur, o şey sâhibine put olur ve sâhibi putperestlerden ma’dûd olur.  

 در یكى گفتھ كز این دو بر گذر                               بت بود ھر چھ بگنجد در نظر -482
Hâsıl-ı kelâm bir tomârda dahi kudret görmeyi ve kendini âciz görmeyi dahi men’ edip 

sanem-perestlik addeylemiş. Bu cihetle bu tomâr o ikiye muhâlif oldu.  

 در یكى گفتھ مكش این شمع را                           كین نظر چون شمع آمد جمع را -483
Meselâ bir tomârda dahi demiş ki, bu şem’-i akl u nazarı söndürme. Ve dâimâ râh-ı 

Hakta taakkul eyle. Ve istidlâli terk etme. Zîrâ bu nazarı cem’ için olan şem’ geldi ve mecliste 

yanan mum gibidir. Mum olmasa ehl-i meclis zulmette kaldığı gibi sen dahi terk-i akl-ı nazar 

edersen zulmette kalırsın. Nitekim buyururlar: 

 از نظر چون بگذرى و از خیال                           كشتھ باشى نیم شب شمع وصال -484
Çünkü nazardan ve hayâlden geçersen visâle sebep olan şem’i gece yarısı söndürmüş 

olursun ve visâli terk etmiş olursun. Bu sûrette râh-ı Hak’ta nazar ve akıl lâzımdır. Nitekim 

İbrâhim aleyhi’s-selâm nazar ve istidlâl eylediği Kur’ân-ı Kerîm’de musarrahtır.  

 در یكى گفتھ بكش باكى مدار                                تا عوض بینى نظر را صد ھزار -485
Meselâ bir tomârda dahi demiş ki, şem’-i aklını ve nazarını sövündür. Bir korku tutma. 

Hattâ ıvaz görürsün. Terk ettiğin nazar ve istidlâl için yüz bin eltâf-ı ilâhiyyeyi 

ات از صبر تو مجنون شود لیلى -486 كھ ز كشتن شمع جان افزون                             

 شود
Beyt-i sâbıkta “bekş” kelimesine illet olarak buyururlar ki; zîrâ şem’-i aklı 

sövündürmekten [40b] cân şem’inin ziyâsı efzûn olur. Senin ma’şûkun senin sabrından 

Mecnûn olur. Meşhûrdur ki, Mecnûn’un sabrı sebebiyle Leylâ bî-sabr ve bî-karâr olup gelmiş 

ve kendini Mecnûn’a arz etmiş. Fil-vâkî sâlik râh-ı Hak’ta nazar ve istidlâli ve teakkul ve 

tefekkürü terk edip Cenâb-ı Hakk’a tevekkül-i tâm eylese, feyz-i ma’nevîye vâsıl olur. ve râh-

ı Hüdâ’da merâtib-i âliyye kat’ ettiği erbâbı beyninde meşhûrdur. Zîrâ terk-i nazarda varlık ve 

benlik olmayıp mahv-ı vücûd etmiş olur. Cenâb-ı Hakk’ın indinde benliği terkten büyük bir 

tâat yoktur. Bu sûrette iâne-i ilâhiyyeye elbette mazhâr olur.  
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ترك دنیا ھر كھ كرد از زھد                               بیش آید پیش او دنیا و پیش -487

 خویش
Şem’-i nazar terk olduğu sûrette şem’-i cân örtük olmasına ve âşık sabrı sebebiyle ber-

murâd olmasına ve murâdı ona tâlib olmasına irsâl-i mesel tarîkiyle buyururlar ki, “Her kimse 

ki dünyâyı kendi zühdünden terk eyledi. Dünyâ onun önüne tâlip olarak ileri ileri gelir. 

Nitekim hadîs-i kudsîde “540 ”یا دنیا اخدمي من خدمِني و اْتعبي من خدمك[Ey dünyâ! Bana hizmet 

edene hizmet et. Sana hizmet edeni de yor.] buyurulmuştur. Târik-i dünyâ olana dünyâ nice 

tâlip olursa nazar ve istidlâli târik olanın dahi murâdı hâsıl olur. Ve terk-i şem’-i nazar etmesi 

sebebiyle şem’-i cânın ziyâsı ziyâde efzûn olur.  

ن كرد در ایجاد حقبر تو شیری -488 ت داد حق در یكى گفتھ كھ آن چھ                           
Meselâ bir tomârda dahi demiş ki, “Ol nesneyi ki, Hak sana verdi. Ve îcâdında Hak 

Teâlâ senin üzerine şirîn eyledi. Ve nefsin ondan hoşlandı.  

 بر تو آسان كرد و خوش آن را بگیر                      خویشتن را در میفگن در زحیر -489
Ve o şeyin tahsîlini mâlik sebebiyle sana âsân eyledi. Güzelce onu tut. Bî-hûde 

kendini iç ağrısına bırakma. Hâsıl-ı kelâm, nefsin ne isterse, şürb-i hamrdan ve zinâ ve 

livatadan kudretin var ise o işleri eyle. Nefsin ister iken bî-hûde zahmetle mübtelâ olma. Zîrâ 

Kur’ân-ı Azîm’de dahi “541”ُھَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْلَأْرِض َجِمیًعا [O yeryüzünde ne varsa hepsini 

sizin için yarattı] buyurulmuştur.  

یكى گفتھ كھ بگذار آن خوددر                         كان قبول طبع تو ردست و بد -489  
Meselâ bir tomârda dahi buna muhâlif olarak demiş ki, “Sana lâyık olanı ve Cenâb-ı 

Hakk’ın senin için yarattığı nesneleri terk eyle. Eğer harâm ise terki farzdır. Ve helâl ise terki 

müstehap ve menduptur. Zîrâ tabiat-ı insâniyenin bir nesneyi kabûl etmesi ve ona mutâbaatı 

indallah merdûddur. Ve kabîh nesnedir. Binâenaleyh terki lâzımdır. Bu vech ile iki tomâr 

beyninde  tevfîkı mümkün olmayan kemâl-i zıddîyyet hâsıl oldu.  

مختلف آسان شده ستراھھاى                     ھر یكى را ملتى چون جان شده ست -490  
Muhtelif yollar tab’n kabûlü sebebiyle sülûku âsân olmuştur. Her bir kimseye bir dîn 

cân gibi olmuştur. Bu beyt, beyt-i sâbıkın mısrâ-ı sâniyesine illettir. Ve illet olduğu şöyle 

takrîr olunur. Tab’ın kabûlü merdûddur. Zîrâ [41a] sübül-i muhtelife ashâbına âsân gelir. Ve 

tabiat onu pesend eder. Ve sübül-i muhtelfe dahi tab’ın makbûli olmak hasebiyle merdûd 

                                                   
540 Kuzâî, Müsned-i Şihâb II, thk. Hamdi Abdülmecid es-Selefî, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 1985,  s. 325-326, 
no. 1454. 
541 Bakara, 2/29. 
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oldu. Öyle ise tab’ın makbûli dahi merdûd oldu. Bu sûrette tabiat neyi pesend ederse sâlik onu 

terk etmek lâzım gelir.  

گبر از او آگھ بدىھر جھود و  -491 گر میسر كردن حق ره                                      

 بدى
Suâl olundu ki, bu muhtelife yollarda gidip dalâlette kalanlar eyâ râh-ı reşâda giderler. 

Cevâb buyururlar ki, “Eğer yolu ve sırât-ı müstakîmi Cenâb-ı Hakk’ın onlara “yüsr’lenmiş 

etmesi olaydı, her Yehûd ve mecûsî mühtedî olup Hak celle ve âlâdan yâhud o yoldan âgâh 

olur idi. Lîkin tarîk-i Hakk’a gitmek, teysîr-i Hüdâ olmadı. Binâenaleyh tarîk-i dalâlette 

kaldılar. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de “ َداَھاَوَلْو ِشْئَنا َلآَتْیَنا ُكلَّ َنْفٍس ُھ ”542 [Biz dileseydik elbette 

herkese hidâyetini verirdik] buyurulmuştur.  

 در یكى گفتھ میسر آن بود                                          كھ حیات دل غذاى جان بود -492
Ma’lûm ola ki, şu tomârlarda “böyle böyle dedi’buyurdukları “Yehûd vezîrinin 

yazdığı bunlardır” demek değildir. Belki murâd-ı Hazret-i Mevlânâ  (kuddise sırruhû) 

tomârların ihtilâfını beyândır Binâen-alâ-hâzâ beyt-i sâbıkta görmeyiser gördün. Hak 

münâsebetiyle bir tomârda dahi bunu dedi, buyurdular. Zîrâ vezîrin tomârlarda ne yazdığı 

ma’lûm değildir. Ma’nâ-yı beyte gelelim. Meselâ bir tomârda dahi demiş ki, kabûl tab’ıle 

olmayıp teysîr-i Bârî ile olan, gerek dîn ve gerek sâir amel ve i’tikâd o olur ki, kalbe hayat, 

rûha gıdâ ola. Eğer bu vechile olursa min-tarafillah müyesserdir. Eğer böyle olmayıp, belki 

emâte-i kelbe ve helâk-ı rûh-ı insânîye sebep olursa kabûl tab’ıle olandır. Ve ondan hazer 

lâzımdır. Bu tomâr ve dahi mâkablindeki tomâr ikisi bile mâkablinde olan tomâra muhâlif 

oldular. Zîrâ bu iki tomârın meâli tab’ın makbûli olmazındandır. Ve mâkablinde olan tomârın 

meâli tab’ı kabûl ettiği nesneyi işlemeyi medh ve senâdır.  

 ھر چھ ذوق طبع باشد چون گذشت                      بر نیارد ھمچو شوره ریع و كشت -493
Her nesne ki, zevk tab’ıdır, çünki geçti ve işlendi. Çorak yer gibi hâsıl ve ekin 

bitirmez.  

جز پشیمانى نباشد ریع                                          جز خسارت پیش نارد بیع او -494

 او
Zevk tab’ı olan efâlin nedâmetten gayrı hâsılı ve âlini satmak ziyândır. Gayrı önüne 

bir nesne getirmez. Zîrâ kāide-i rızâ-yı Bârî için işlenmiş olan ameldedir.  

 آن میسر نبود اندر عاقبت                                            نام او باشد معسر عاقبت -495

                                                   
542 Secde, 32/13. 
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Tab’ı olan amel sâhibine âkıbetinde “yüsr’lenmiş olmaz ve âhirette yesrine sebep dahi 

olmaz. Belki usrine ve âhirette azâbına sebep olur. O amelin nâmı binâberîn müasser olur. Usr 

ve şiddete sebep olduğundan bu ma’nâ ism-i mefûl olduğuna göre olur. Ammâ ism-i fâil 

olduğuna göre o amel sâhibinin işini âsân edici olmaz. Belki o amelin nâmı sâhibinin işini güç 

edici olur.  

نگر جمال این و آنعاقبت ب -496  تو معسر از میسر باز دان                                         
Sen hâli “usr’lanmışı, hâli “yüsr’lenmişten geri bil. Sonunda bunun cemâline ve 

yüzüne nazar eyle. Müyesserin vechinde nusret ve behcet olur. Ve muasserin vechinde 

siyâhlık ve kabh nümâyân [41b] olur. Nitekim, “ وجوه یومئذ ناضرة الى رّبھا ناظرة و وجوه یومئذ باسرة

 .Yüzler vardır o gün ışıl ışıl parlayacaklardır. Rablerine bakacaklardır]  543 ”تظّن ان یفعل بھا فاقرة

Yüzler de vardır ki o gün buruşacaklardır. Kendilerinin bel kemiklerini kıran bir felakete 

uğratıldığını sezeceklerdir] nazm-ı celîli bu müddeâya delâlet eder.  

 در یكى گفتھ كھ استادى طلب                                     عاقبت بینى نیابى در حسب -497
Meselâ bir tomârda dahi demiş ki, “Bir üstâd ve mürşid iste. Âkıbet-görücülüğü 

hasebde ve usûlde bulamazsın. Zîrâ haseb ve neseb ile âkıbet mahmûde olmaz. Belki âkıbet-i 

hasene mürşid-i kâmilin himmetiyle olur.  

 عاقبت دیدند ھر گون ملتى                                              الجرم گشتند اسیر زلتى -498
Her nev’-i millet âkıbet gördüler mi? Yâ’nî görmediler. Bu beyitte istifhâm mülhem 

olmağla cevâb “تلخ مى زیبد لب لعل شكر خارا”[ Şeker gibi kırmızı dudaklar acıyı artırıyor] 

kâbilinden olur. Bu ecilden her bir millet ayağı kaymaya esîr oldular.  

تالفور نھ كى بودى ز دینھا اخ -499 عاقبت دیدن نباشد                                   

باف دست  
Âkıbet görmek, el urması olmaz. Ve el dokunan nesne gibi suhûletli değildir. Yoksa 

âkıbet görmek âsân olaydı dinlerden kaçan ihtilâf olur idi.  

 در یكى گفتھ كھ استا ھم تویى                                   ز انكھ استا را شناسا ھم تویى -500
Meselâ bir tomârda demiş ki, üstâd dahi sensin. Zîrâ üstâd ve insân-ı kâmili anlayıcı 

ve üstâd-ı kâmili fehm edici dahi sensin. Bu senin kâmil olduğuna delâlet eder.  

ى مردان  مرد باش و سخره                         رو سر خود گیر و سر گردان مشو -501

 مشو
Adam ol ve şeytâna maskara olma. Ve kendini insân-ı kâmil etmeğe sa’y eyle. Yürü. 

Kendi başının çâresini gör. Ve insân-ı kâmili bunlmak için ser-gerdân olma.  

                                                   
543 Kıyame, 75 / 22-25. 
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ى گفتھ كھ این جملھ یكى استدر یك             ھر كھ او دو بیند احول مردكى است -502
 Meselâ bir tomârda dahi demiş ki, bu cümle tomârlarda yazılan birdir. Her kimse ki, o, 

bu tomârlarda yazılan mesâili iki görür, şaşı ve hakîr adamdır. Böyle olunca her kangısıyla 

amel olunsa o biriyle amel olunmuş olur. “Merdekî” kelimesindeki “kâf” tasğîr içindir. Tasğîr 

tahkîre mahmûldür.  

 در یكى گفتھ كھ صد یك چون بود                            این كى اندیشد مگر مجنون بود -503
Bir tomârda dahi demiş ki, “Yüz nice bir olur? Ve umûr-ı mütekessire vâhid nice 

olabilir? Bunu bir kimse fikreder meğer mecnûn ola. Zîrâ âkil böyle mülâhazalar etmez. 

 ھر یكى قولى است ضد ھمدگر                              چون یكى باشد یكى زھر و شكر -504
Bu akvâl-i muhtelife ki, tomârlarda yazılmıştır. Her biri birbirinin zıddıdır. Zehr ile 

şeker nice bir olur. Ya’nî olmaz. Bunlar bir olmadığı gibi bu akvâl-i muhtelife dahi bir olmaz. 

Buna “birdir” demek, cünûn-ı mahzdır.  

تا ز زھر و از شكر در                                   كى تو از گلزار وحدت بر برى -505

 نگذرى
Zehr ile şekeri fark edenlere buyururlar ki, “Ey kimse! Madem ki sen zehr ve şekerden 

geçmezsin. Ve zehr ile şekerin senin indinde farkı vardır. Vahdet gülistânından kaçan koku 

iletirsin. Iletemezsin” demektir.  

وبر نوشت آن دین عیسى را عد -506 این نمط وین نوع ده طومار و                             

 دو
Yukārıdan beri beyân eylediğimiz muhtelif akvâl ki, vardır. Onun tarzında ve bu nev’ı 

muhtelif olarak o dîn-i İsâ aleyhi’s-selâm “ın âdûsu olan Yehûd vezîri oniki tomâr beyler için 

yazıp ve saklayıp vakti geldikte vermeğe niyet eyledi. Bu niyetten dahi zâhir olur ki, Hazret-i 

Mevlânâ  (kuddise sırruhû) Efendimiz’in “Der yekî güfte” [42a] buyurduğu “Vezîrin yazdığı 

kıta budur” demek değildir. Belki murâd-ı şerîfleri bu akvâl-i muhtelife gibi vezîrin tomârları 

muhâlif idi demektir. Ey karındaş! Ma’lûm ola ki, İsâ aleyhi’s-selâmın dînini muhtel ve 

müşevveş eden ve Nasârâ’yı fırka fırka eden  bu vezîr imiş- Âmelehullahü Teâlâ biadlihî- 
 بیان آن كھ این اختالفات در صورت روش است نھ در حقیقت راه  در
Onun beyânındadır ki bu ihtilâfât sûrette rûşendir. Râh-ı Hüdâ’nın hakîkatte 

değildir. Zîrâ bu tomârlarda yazılan şeyler mecmû’ı tâat kâbilindedir. Ve cümlesi 

vuslat-ı ilallahtır. Bu cihetle hakîkatte ihtilaf yoktur. Hemân ihtilâf-ı sûrî vardır.  

و ز یك رنگى عیسى بو نداشتا                              وز مزاج خم عیسى خو نداشت -507  
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O Yehûd vezîri Hazret-i İsâ aleyhi’s-selâmda olan yek-renklik ve vahdetten haber 

tutmadı. İsâ aleyhi’s-selâmın küp gibi olan mîzâcından râyihâ iletmedi. İsa aleyhi’s-selâmın 

tab’-ı şerîfini küpe teşbihe hikmeti hikâye-i meşhûreye mebnîdir. Hikâye budur ki, Hazret-i 

İsâ (salavatullâhi aleyhi ve alâ nebiyyinâ) bir boyacıya şâkird olmuş. Üstâdı demiş ki sen şu 

esvâbı küplerine vaz’ eyle. Benim bir miktâr maslâhatım vardır. Ben gider şimdi gelirim. 

Ba’de ihrâc ederiz. İsâ  aleyhi’s-selâm mecmû’ı esvâbı bir küpe vaz’eylemiş, üstâd gelip 

görünce “Eyvâh, bu esvâbın sâhipleri her biri bir renk isterler. Niçin mecmû’ıni bir küpe 

koydun? Ben sana her sevb ne boyanacak ise nişân ettim. Onun küpüne ko, dedim” diyerek 

serzenişe âğaz edince İsâ aleyhi’s-selâm dahi “beis yoktur” buyurarak mübârek elini küpe 

sokup, her sevb ne boyanacaksa o vechile boyanmış olarak ihrâc buyurdu. Ve üstâdı 

mütehayyir oldu. İşte bu münâsebetle mîzâc-ı Hazret-i İsâ’yı küpe teşbîh buyurdular.   
چون صباساده و یك رنگ گشتى   -508 ى صد رنگ از آن خم صفا جامھ                             

 Sad-renk olan câme-i vücûd o sıfat ile muttasıf olan küpten ya’nî ehl-i vahdet olmayan 

vücûd İsa aleyhi’s-selâmın mukârenetinden sâbâ rüzgârı gibi sâde ve yek-renk ve ehl-i vahdet 

olur idi.  

 نیست یك رنگى كز او خیزد مالل                                بل مثال ماھى و آب زالل -509
Bir yek-renklik değildir ki, ondan fütûr hsıl olur. Belki bu yek-renklik balık ile âb-ı 

zülâlin yek-renkliği ve  ittihâdı gibidir. Ma’lûm ola ki, yek-renkten fütûr gelir. Et’ıme-i 

muhtelife tab’a hoştur. Binâenaleyh Cenâb-ı Mevlânâ (kuddise sırruhû) “Fütûr veren yek-

renklik değildir” buyurdular.  

 گر چھ در خشكى ھزاران رنگھاست                     ماھیان را با یبوست جنگھاست -510
‘Belki balık ile âb-ı zülâlin misâli müferrîh olan yek-renkliktir.” buyurunca “Ferah 

fakat âb-ı zülâlde midir? Karada yok mudur? “diye suâl gelince cevâbında buyururlar ki, 

“Gerçi karada nice bin renkler ve ferahlar vardır ama mâhî-sîret olanlara yübûset ile cenk 

vardır. Ve karayı sevmezler. Ve onun ferahına bakmazlar. 

 كیست ماھى چیست دریا در مثل                                تا بدان ماند ملك عز و جل -511
 Halîfe-i Hak’tan [42b] müstahlef olan Cenâb-ı Kibriyâ’ya halîfe, müstahlefin gayrı 

olmadığı nükte-i beyân için nakl-i kelâm edip buyururlar: “Balık kimdir?Deryâ nedir? Teşbîh 

ve temsîlde hattâ Aziz ve Celîl olan Mâlik-i hakîkî ona benzeye. Zîrâ, 

 صد ھزاران بحر و ماھى در وجود                          سجده آرد پیش آن اكرام و جود -512
 Nice yüz bin deryâ ve balık bu  âlem-i vücûdda o ikrâm ve cûd sâhibi olan zâtın 

önünde secde getirir. Ve ona kulluk eder. Bu sûrette Cenâb-ı Kibriyâ’yı deryâya ve balığa 

teşbîh münâsib değildir.  Lîkin ne çâre tefhîm için temsîl olundu. 
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چند باران عطا باران                                         تا بدان آن بحر در افشان شده  -513

 شده
Mâhî ve deryâya teşbîhi revâ görmeyince azamet-i ilâhiyyenin beyânı. Ve bâ-husûs ki, 

bahr-i ihsân, dîde-i Cenâb-ı Kibriyâ olduğunu beyân lâzım gelmeyen beyânına şürû’ edip 

buyururlar ki, “Cenâb-ı Hakk’ın bir kaç katre bârân ihsânı deryâya yağıcı olmuş. Hattâ onunla 

o deryâ inci saçıcı olmuş.  

 چند خورشید كرم افروختھ                                       تا كھ ابر و بحر جود آموختھ -514
Cenâb-ı Hakk’ın birkaç güneşe benzeyen ihsânı parlamış. Hattâ o ihsândan bulut ve 

bahr sehâ öğrenmiş. Ebrin sehâsı yağmurdur.  

ى زمین تا شده دانھ پذیرنده -515 پرتو دانش زده بر آب و                                        

 طین
Cenâb-ı Kibriyâ’nın ilminin ziyâsı su ve toprak üzerine vurmuş. Hattâ âbın yerde 

terbiyesi sebebiyle yer dâneyi kabûl edici oldu. Ve enbâta bâis oldu.  

خیانت جنس آن برداشتى بى  -516 خاك امین و ھر چھ در وى                                 

 كاشتى
Ve yine Mevlâ-yı Müteâl’in pertev-i dânişinin aksinden olarak toprağa nazar eyle. Ve 

gör ki her neyi ki, hâke eğersin. Onun cinsini hiyânetsiz kaldırırsın. 

 این امانت ز آن امانت یافتھ ست                               كافتاب عدل بر وى تافتھ ست -517
Yer bu eminliği o eminlikten bulmuştur ki, âfitâb-ı adâlet-i ilâhiyye zemîn üzerine 

parlamıştır. Onun için emânet sâhibi kendine va’z olunan nesneye hiyânet etmez.  

رخاك سرھا را نكرده آشكا -518  تا نشان حق نیارد نو بھار                                          
Kürre-i arzın kemâl-i emânetinden nev-bahâr fermân-ı ilâhîyi getirmedikçe Hak 

sırlarını ve kendine ekilmiş tahıllarını âşikâr eylememiş. Eğer âşikâr etse, mahsûl olmaz ve 

soğuk itlâf eder. Ve emîn olmamış olur. “Nişân”, “fermân” ma’nâsındadır.  

 آن جوادى كھ جمادى را بداد                               این خبرھا وین امانت وین سداد -519
Ol cûd ile muttasıf zâttır ki bir cemâda bu haberleri ve bu eminliği ve bu sedâdı ihsân 

etti. “Cevâd”, “cömert”, ve “sedâd”, “doğruluk” demektir.  

 مر جمادى را كند فضلش خبیر                             عاقالن را كرده قھر او ضریر -520
Tahkîk, bir cemâdı Allahu Teâlâ’nın fazl ve keremi âgâh ve habîr eder. Âkılleri onun 

kahrı a’mâ etmiş. Cenâb-ı Hak istediğini işler. Ve âkil hâbîr olmağa ehakk iken ahmak ve kör 

eder. Ve cemâd bir ikrâm ve lutfa lâyık değil iken yere olduğu güne gün mazhâr-ı eltâf eder.  

 جان و دل را طاقت آن جوش نیست                 با كھ گویم در جھان یك گوش نیست -521
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Bizim kalbimiz ve cânımızın Cenâb-ı Hakk’ın eltâfının cûşuna tâkati yoktur. Ya’nî nâ-

müstehaklara nice eltâf-ı ilâhiyye buyurmaya cân ve gönül tahammül etmez. Lîkin kime 

söyleyeyim ki, cihânda bir kulak yoktur, [43a] onu anlar. 

 ھر كجا گوشى بد از وى چشم گشت                شم گشتھر كجا سنگى بد از وى ی -522
Her kangı âdemde bir kulak olursa âkıbet ondan göz ve basîret oldu. Zîrâ söz anlar, 

kulak elbette basîrete sebep olur. her kande bir taş var ise ve o istidâd sâhibi ise âkıbet yeşim 

olur. Bu mısrâ’ irsâl-i mesel tarîkiyledir. Yeşim, mâîye karîb bir nev’-ı mu’teber taştır.  

 كیمیا ساز است چھ بود كیمیا                              معجزه بخش است چھ بود سیمیا -523
Cenâb-ı Hak celle celâlühü kimyâ düzücüdür. Kimyâ nedir? Kimyâdan âlâ olarak 

enbiyâ-yı izâma mu’cize bağışlayıcıdır. Simyâ ne olur? Indallah o da bir kemâlden midir? 

Simyâ ilm-i hîleden olarak bir nev’-ı ilimdir ki, gözden onunla mahfî olur ve su olmayıcak 

mahalden su gösterir. Bir arab nakl ederler ki, sakālından su akıtır imiş. Ve rugan zeyti dahi 

icrâ eder imiş.  

 این ثنا گفتن ز من ترك ثناست                             كین دلیل ھستى و ھستى خطاست -524
Cenâb-ı Bârî Teâlâ’yı yukāridân beru medh u senâ ettiyse ve senâ ve şükür dahi 

beyne’n-nâs büyük tâat olduysa ondan a’lâ ve makbûl bir tâat var imiş. Ânın beyânına şürû’ 

edip buyururlar ki, Mevlâ-yı Müteâl’e bu senâyı söylemek neden hakîkatte terk-i senâdır. Zîrâ 

bu senâ ve medihten varlık çıkar. Ve varlığa delâlet eder. Varlık ise hatâdır. Hak ve makbûl-i 

Hüdâ olan yokluktur. Kendini fânî edip külliyen mahv-ı vücûddur.  

 پیش ھست او بباید نیست بود                             چیست ھستى پیش او كور و كبود -525
Rabbü’l-âlemînin vücûdu önünde yok olmak lâzımdır. O Hüdâ’nın önünde varlık 

nedir, kör ve çirkin olan şey gibidir. Hâsılı mahvden makbûl amel olmaz, buyururlar.  

 گر نبودى كور از او بگداختى                                  گرمى خورشید را بشناختى -526
Eğer vücûd sâhibi ondan kör olmayaydı ve Mevlâ’yı göreydi ve hûrşîd-i hakîkînin 

germiyetini anlayaydı, erir ve mahv-ı vücûd eder idi. Ammâ görmedi ve germiyyeti fehm 

etmedi. Müncemid kaldı.  

 ور نبودى او كبود از تعزیت                              كى فسردى ھمچو یخ این ناحیت -527
Eğer vücûd sâhibi tâziyet ve yasından hâli olmayaydı kaçan bu tarafta buz gibi tutardı. 

Ama dünyâ için yas sâhibi de onun için vücûd sâhibi oldu. bu ebyât-ı şerîfe varlığı ber-vech-i 

kemâl zemm eder. Zîrâ âh-ı âşık böyle olduğu sûrette ashâb-ı mahv-ı fenâdan çok aşağıdır. 

Zîrâ onlar vücûd sâhipleridirler.  

 در بیان خسارت وزیر در این مكر
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Vezîrin haserâtı beyânındadır. 

اگزیرزد با قدیم ن پنجھ مى -528  ھمچو شھ نادان و غافل بد وزیر                             
Yehûd şâhı gibi Yehûd vezîri dahi gāfil idi. Binâenaleyh vücûdu lâ-büd olan Vâcib 

Teâlâ hazretleri ile muâraza eder idi. “Nâ-güzîr” “nâçâr” ve “lâbüd” ma’nâsınadır. “Pençe 

mîzed” ,“muâraza eder idi” demektir.  

 با چنان قادر خدایى كز عدم                           صد چو عالم ھست گرداند بھ دم -529
Ancılayın kâdir Hüdâ ile muâraza eder idi ki, âlem-i âdemden yüz bu âlem gibi 

mevcûdâtı bir nefeste var kılar ve îcâd eder.  

نا كندچون كھ چشمت را بھ خود بی -530  صد چو عالم در نظر پیدا كند                        
Bu âlem gibi yüz âlem senin nazarında izhâr eder. “Murâd-ı avâlim-i [43b] gaybiyyeyi 

gösterir” demektir. Çünki senin çeşmini kendi zâtına görücü eder. Zîrâ herkes Zât-ı Bârî’yi 

binâ olmadıkça Cenâb-ı Hakk’ın gaybda olan âlemlerini müşâhedeye kâdir olmaz.  

دان كھ نیست پیش قدرت ذره اى مى -531 بنى  گر جھان پیشت بزرگ و بى                  

 است
Suâl geldi ki, “Bu âlem gibi yüz âlem Hak Teâlâ nice îcâd edebilir?’Cevâb buyururlar 

ki, “Eğer dünyâ senin önünde ulu ve nihâyetsiz ise Cenâb-ı Hakk’ın kudretine nisbet belki 

zerre dahi değildir. Böyle olunca îcâd ne kadardır.” 

این جھان خود حبس جانھاى                   ھین روید آن سو كھ صحراى شماست -532

 شماست
Ey bu âlemi istihsân eden kimse! Bu cihân tahkîk sizin cânlarınızın habsine sebeptir. 

Âgâh olunuz. Ve o tarafa gidiniz ki, sizin sahrânızdır.  

حد است این جھان محدود و آن خود بى          نقش و صورت پیش آن معنى سد است -533  
Bu cihân mahdûddur. Ve o âlem-i gayb tahkîk bî-haddır. Bu sûret âleminin nakşı o 

ma’nâ âleminin önünde sır ve müşâhadeye ma’nîdir. Bu âlem-i sûretin muhabbeti kalpten 

çıktıkta avâlim-i gaybiyye insânın gözüne nümâyân olur. Nitekim vakt-i mevtte nümâyân 

olduğu gibi.  

ى فرعون  ان نیزهصد ھزار                               در شكست از موسیى با یك عصا -534

 را
Kudret-i İlâhiyyenin beyânına şürû’ edip buyururlar ki “Nice yüz bin Fir’avn’ın 

mızraklarını bir Musâ aleyhi’s-selâmın yüzünden bir âsâ ile kırdırdı ve Fir’avn’ı Musâ 

aleyhi’s-selâmın mağlûbu kıldı.  
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صد ھزاران طب جالینوس                               پیش عیسى و دمش افسوس بود -535

 بود
Nice yüz bin Calinus hakîmin tıp meseleleri var idi. Hazret-i  İsâ aleyhi’s-selâmın 

önünde ve onun mübârek nefesinin önünde efsûs ve hayf idi. ve kadri kalmamış idi. Çünkü 

İsâ aleyhi’s-selâm mübârek nefesiyle ölüleri ihyâ eder idi. Ve anadan gözsüz doğanlara göz 

verir idi. Ve yine mübârek eliyle bihâk544 illetine mübtelâ olanları mest edip, o illetten halâs 

eder idi. Etibbâ ise bu üç şeyden âciz olmuşlar idi. İsâ aleyhi’s-selâmda bu mu’cize-i bâhire 

nümâyân oldukta Calinus’un tıbbı efsûs ve mahv olmuş oldu.  

صد ھزاران دفتر اشعار                                        پیش حرف امیى آن عار بود -536

 بود
Nice yüzbin eşâr kitabı var idi. Şuarâ belâgat ve fesâhatle onu söylemiş idi. o 

Hüdâ’nın bir ümmîsi ki Hazret-i Muhammed Mustafâ  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) 

Efendimiz’dir. Onun yanında cümlesi küffârın âr ve hayâsına sebep idi. Zîrâ Sultân-ı enbiyâ 

aleyhi ekmeli’t-tahâyâ fesâhat-i lisânda cümleye fâik olduğundan maâda Kur’ân-ı Azîm’i 

ibrâz buyururdu. Ve mislini ityândan cümlesi âciz olmağla mülzem ve mebhût olurlar idi.  

 با چنین غالب خداوندى كسى                                  چون نمیرد گر نباشد او خسى -537
Buncılayın cümleye gâlip Hüdâvend ile bir kimse eğer has545 ve denî değil ise niçin 

ölmez ve kendini aradan kaldırmaz? Elbette cem’i varlığından merd ise geçer. Eğer has ise 

kendine vücûd ve irâde ve kudret verir. Mevlâ-yı Müteâl’e kendini şerik [44a]eder ve elinden 

dahi birşey gelmez.  

را انگیخت اوبس دل چون كوه                                مرغ زیرك با دو پا آویخت او -538  
Çün dağ gibi metin ve kavi kalpleri o Hüdâ-yı lemyezel kopardı ve ona galip oldu. Ve 

yine çok âkil kuşları iki ayağıyla başı aşağıya astı. Nemrud ve Şeddad ve Fir’avn gibi.  

نگیرد فضل شاه جز شكستھ مى -539 ر تیز كردن نیست فھم و خاط                              

 راه
Aklı ve kalbi râh-ı Hüdâ’dan keskin eylemek ve ben bilirim demek yol değildir. Zîrâ 

şikeste ve mahzûnların gayrısı şâh-ı hakîkatin fazl ve lutfuna nâil olmaz. Hadîs-i kudsîde “ انا

 buyurulmuştur. Çok gördük ki, mahlûk [Ben kırık kalplerin yanındayım] 546’عند القلوب المنكسرة

mahlûk iken müşârik istemez ve def’a çalışır. İltifât ve ihsânı âcizlere olur.  

 اى بسا گنج آگنان كنج كاو                               كان خیال اندیش را شد ریش گاو -540
                                                   
544 “Erkek kurt”. 
545 “Çerçöp”. 
546 Aclûnî, c. I, s. 184,  no. 614. 
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Ey kimse! Çok hazîne ihrâcı için yerleri kazıcılar ve bucakları kazıcılar vardır ki, ilm-i 

ta’vîz bilmek sebebiyle ukâlâdan sayılırken ahmaklar gibi o hayâl-endîş olan kuvve-i 

hayâliyyesine ve nefs-i emmâresine ve şeytâna maskara oldu. Ve çok âkilleri bu üç şey 

aldadılar. “Rîş-i gav”, öküz sakālı ma’nâsına olup “ahmak” ve “maskara”dan kinâye ederler.  

 گاو كھ بود تا تو ریش او شوى                           خاك چھ بود تا حشیش او شوى -541
Öküz ne ma’kûle şeydir ki, insân eşref-i mahlûk iken ona sakāl ola. Hâk nedir ki insân 

onun  otu ola. Ve ona taalluk eyleye. Bunlar lâyık değildir.  

 چون زنى از كار بد شد روى زرد                         مسخ كرد او را خدا و زھره كرد -542
Çünkü bir kadı çirkin işten mahcûb oldu ve o fiili dahi işledi ki, Hârût ve Mârût’a 

hamr içirmesidir. Onu Cenâb-ı Kibriyâ mesh eyledi ve Zühre eyledi. Mesh, tahvîl-i sûrete 

derler. hârût ve Mârût hamr ile sarhoş olunca onlardan ism-i a’zamı öğrenip semâya çıktı. 

Felek-i Râbî’a vardıkta Mevlâ-yı Müteâl, sûretini yıldız sûretine döndürüp, nâmı evvelden 

Zühre olmakla yine nâmı ibkā olunup yıldızlığı hâlinde dahi Zühre denildi.  

 عورتى را زھره كردن مسخ بود                 خاك و گل گشتن نھ مسخ است اى عنود -543
Bir avreti Zühre yıldızı eylemek mesh idi. Sen ise hâk ve kil oldun. Böyle olmak ey 

inâd edici mesh değil midir? Elbette meshtir.  

بردت سوى چرخ برین روح مى                           ل شدى در اسفلینسوى آب و گ -544  
Rûh-ı insânî seni âlî çarh tarafına iletti ve kadrini âlî etmek istedi. Ammâ ne çâre! Sen 

nefs-i emmâreye ittibâ ile esfellerde olan âb ve kil tarafına ve dünyâ-yı denî cânibine gittin ve 

rûha muhâlefet ettin.  

 خویشتن را مسخ كردى زین سفول                 ز آن وجودى كھ بد آن رشك عقول -545
Kendini bu alçaklık tarafına gitmeden mesh eyledin. Ol vücûddan ki, ona ukūl-ı 

insânîye reşk ve hased eder idi. Yâhud ukūl-i aşere murâd ola. Elhâsıl sûret-i insâniye ve 

vücûd-ı insâniyyeyi semâdır. Zîrâ büyük şeydir. Hattâ müteşâbihâttan olan şu hadîs-i şerîf 

kemâl-i fazlını beyân eder. “547‘اّن اهللا تعالى خلق اٰدم على صورتھ [Allah Âdem’i kendi sûreti üzere 

yarattı] 

  پس ببین كین مسخ كردن چون بود           [ 44b]پیش آن مسخ این بھ غایت دون بود -546
Hâlık bu olunca nazar eyle ki Cenâb-ı Kibriyâ’nın seni bu vech ile mesh etmesi ne 

gûne olur? Zühre’nin meshi yanında çü gāyet dûn olur.  

اختىاسب ھمت سوى اختر ت                                      آدم مسجود را نشناختى -547  

                                                   
547 Buhârî, İsti’zân 1; Müslim,  Birr  115. 
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Kast ve himmetin atını yıldız tarafına sıçrattın. Mescûd-i melâike-i kirâm olan Âdem 

aleyhi’s-selâmı ve evlâdında evliyâullâhtan olan zâtları anlamadın.  

اى اى ناخلف آخر آدم زاده                            چند پندارى تو پستى را شرف -548  
Elbette âdemoğlu sen ey pederinin yerini tutmaya nice bir alçaklığı şeref ve kemâl 

sayarsın ve zann edersin? “Pestî’den murâd ilm-i nücûmdur.  

 چند گویى من بگیرم عالمى                         این جھان را پر كنم از خود ھمى -549
Nice bir hâlen ve kâlen dersin ki, “Ben âlemi kabza-i tasarrufuma alırım. Ve dünyâyı 

zabt edeyim. Ve bu cihânı kendi nâm ve şânım ile doldurayım. Böyle şey söyleme. Ve bu 

hülyâda olma.  

سر گر جھان پر برف گردد سربھ                              تاب خور بگدازدش با یك نظر -550  
Eğer cihân kartopu olsa baştanbaşa ve bütün bütün güneşin harâreti onu bir nazarda 

eritir. Bunun gibi bu âlem-i fânî seni dahi eritir. Nâm ve şân için sa’yin abes gider.  

 وزر او و صد وزیر و صد ھزار                            نیست گرداند خدا از یك شرار -551
Yine hikâyeye ve vezîrin mekrine şürû’ edip buyururlar ki,  ol vezîrin vizr ü mekrini 

ve öyle yüz vezîrin ve yine yüzbin vezîrin mekrini Cenâb-ı Kibriyâ murâd buyurur ise, bir 

kıvılcımdan yok kılar. Murâd ednâ nesneden demektir.  

 عین آن تخییل را حكمت كند                            عین آن زھر آب را شربت كند -552
Ol vezîrin bî-hûde tahyîlini ve tomârlarda yazdığı mekrleri ayn-ı hikmet-i ilâhiyye 

eder. Ol vezîrin zehirli su gibi tomârlarını şerbet-i nefîse eder. Ve murâdı idlâl iken Nasârânın 

hirâsına sebep eder.  

اسباب كین مھرھا رویاند از -553  آن گمان انگیز را سازد یقین                                
O zan koparıcıyı ehl-i yakîn kılar. Ya’nî bir kimse ehl-i zan iken ehl-i yakîn olur. 

Adâvetin sebeplerinden muhabbetler bitirir. Çok müşâhede olunmuştur ki, “Şu husûs adâvet-i 

küllîye bâis olur” derken, muhabbet-i kesîreye sebep olur. 

 پرورد در آتش ابراھیم را                                           ایمنى روح سازد بیم را -554
Beyt-i sâbıka mazmûnunu isbât için buyururlar ki, Hazret-i İbrâhim aleyhi’s-selâmı 

âteşte Cenâb-ı Hak (Celle Celâlühü) besler ve dûn âteşi gülzâr eyler. Nitekim “ ُقْلَنا َیاَناُر ُكوِني َبْرًدا

 nazm-ı celîlinden müstebân [Ey âteş, İbrâhim için serinlik ve esenlik ol] 548’َوَسَلاًما َعَلى ِإْبَراِھیَم

olur. Ayn-ı havfı rûhun emniyetine sebep eyler.  

ام سطایىدر خیاالتش چو سوف -555 ام از سبب سوزیش من سودایى                           

                                                   
548 Enbiya, 21/69.  
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Cenâb-ı Kibryâ’nın herşeyin esbâbını tasnîfinden ben mütehayyirim. Zîrâ “şu gınâya 

sebeptir” derim, fakra sebep olur. “Bu saadete sebeptir” derim şekāvete sebep olur. Ve “bu 

dalâlete sebeptir” derim, şâd ve hurreme sebep olur. Binâenaleyh efâl-i ilâhiyyeyi tahyîl ve 

mülâhazada sofostaiyyenin “lâ-edrîye”sinden olmuşumdur. Ma’lûm ola ki, sofostaiyye üç 

sınıftır. Birisine “İnâdîye’, birsınıfına “İndiyye”, bir sınıfına “Lâ-edrîye” derler. Bu esnâf-ı 

selâse cem’i eşyâya efhâm ve hayâl derler. Hattâ Vâcip Teâlâ  hazretlerine bile. Lâkin 

îtikadlarında yine ihtilaf vardır. Inâdiye gürûhu [45a] “hayâl-i mahz” derler. İndiyye gürûhu 

“Eşyâ herkesin indine ta’bîdir. “Hakîkati var” derse var olur, “yok” derse yok olur” derler. 

Lâ-edrî, ne var olduğunu bilirler ve ne yok olduğunu bilirler. Hattâ “sen var mısın?” desen 

“bilmem’der , “yok musun? desen yine “bilmem” der. Bu üç fırkanın cümlesi tekfîr olunurlar. 

Zîrâ İnâdiyye hayâl derler. İnâdiyye; “Vâcip Teâlâ var dersen vardır, yok dersen yoktur” 

derler. Lâ-edrîye, “ne olduğunu bilirim ve ne olmadığını bilirim” derler. Cenâb-ı Mevlânâ  

(kuddise sırruhû) hazretlerinin “çü sofostaiyyem’den murâd-ı şerîfleri “lâ-edrîye”sidir.  

در اضالل قوممكر دیگر انگیختن وزیر     
Vezîrin kavm-i nasârâ’yi idlâl’de başka mekr ve hîle kurması beyânındadır 

 مكر دیگر آن وزیر از خود ببست                وعظ را بگذاشت و در خلوت نشست -556
Bir gayrı hile o vezir, kendinden bağladı ve ihdâs eyledi. Va’z u pendi terk etti ve 

cümleden uzlet edip köşesinde oturdu. 

 در مریدان در فكند از شوق سوز                          بود در خلوت چھل پنجاه روز -557

Gözlerinden vezir gāib olunca mürîdlerine iştiyâklarından nâşî harâret bıraktı. Zîrâ 

kırk ve elli gün miktârı vezîr halvette idi.  

فراق حال و قال و ذوق اواز  -558      خلق دیوانھ شدند از شوق او                               
Nâs deli oldular onun muhabbetinden ve onun hâl ve kâl-i zevkinin firâkından. 

كردند و او البھ و زارى ھمى                             از ریاضت گشتھ در خلوت دو تو -559  
Mürîdân cünûn mertebesine gelince vezîre yalvarmak ve firâktan inlemek ve şikâyet 

eylediler. Ve o vezir ise riyâzetten halvette iki kat olmuştu.  

عصا كش چون بود احوال كور بى -560 تو  گفتھ ایشان نیست ما را بى                         

 نور
Lâbe ve zârlıklarından vezîre onlar demişlerdi ki, “Sensiz bize nûr ve sebeb-i rüşd-i 

Hüdâ yoktur. Zîrâ bizler körüz. Âsâdan yedici olmayınca körün ahvâli ne olur?  

 از سر اكرام و از بھر خدا                                 بیش از این ما را مدار از خود جدا -561
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Bize iyilik etmekten için hem dahi Allahu Teâlâ’nın rızâsı için bundan ziyâde bizi 

kendinden ayrı tutma.  

ما چو طفالنیم و ما را دایھ                                    بر سر ما گستران آن سایھ تو -562

 تو
Biz çocuklar gibiyiz. Ve bize dâye ve mürebbî sensin. Bizim başımız üzere ol. Sâye-i 

lutf-ı inâyetini döşe ki, cemî âfâttan emîn olalım. Âsâ-keşsiz kör olmadığı gibi dâyesiz dahi 

çocuk olmaz.  

 گفت جانم از محبان دور نیست                              لیك بیرون آمدن دستور نیست -563
Vezîr dahi bunlara cevâbında dedi ki, “Sizler teessüf etmeyiniz. Zîrâ benim cânım 

âşıklardan ba’îd değildir. Ve himmet-i rûhâniyyem dâimâ onlar gibidir. Lâkin halveti terk 

edip, kesrete gelmeğe destûr ve ruhsât yoktur. Ve halvet ile me’mûriyetim vardır.  

 آن امیران در شفاعت آمدند                                و آن مریدان در شناعت آمدند -564
O oniki emir, nâs yalvardıkça şefâate geldiler. O mürîdler bu hâli tâ’neye geldiler. 

Yâhut şefâat-i adem-i kabûlüne teşnî ve i’tirâza geldiler.  

تو یتیم از دل و دین مانده ما بى -565 ما را اى كریم كاین چھ بد بختى است                        
Ne diyerek teşnî’ ettiler ki, “Bu ne kötü bahtlılıktır bize ey kerîm olan zât! Gönülden 

ve dinden biz yetîm kalmışızdır. [45b]  

زنیم از سوز دل دمھاى سرد مى -566 كنى و ما ز  تو بھانھ مى                                   

 درد
Sen bahâne eylersin ve bizim ile ülfet etmezsin. Biz dertten ve sûz-i dilden müessir 

nefesler ve âhlar vururuz.  

ایم ما ز شیر حكمت تو خورده -567 ایم ما بھ گفتار خوشت خو كرده                                
Biz senin hoş-güftârın ile tabiatlanmışızdır. Biz senin süt gibi hikmetlerinden nûş 

etmişizdir.  

 اللَّھ اهللا این جفا با ما مكن                                         خیر كن امروز را فردا مكن -568
Allah rızâsı için bize bu cefâyı etme. Bugün için bize bir hayır eyle. Yârın ederim 

deme. 

حاصالن تو گردند آخر از بى بى -569 دالن دھد دل مر ترا كاین بى مى                                

Senin kalbin râzı olur mu ki, bu âşıklar sensiz, encâmında hâsılsızlardan ve 

müflislerden olsunlar. Gönlüm buna râzı olmaz. Böyle olunca halveti terk ve bizim ile ülfet 

lâzım gelir.  

بر دار بندآب را بگشا ز جو  -570 تپند جملھ در خشكى چو ماھى مى                                 
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Cümle mürîdân karada olan balık gibi muzdarip olur. ve mertebe-i helâka gelirler. 

Kerem eyle. Bendî kaldır, ırmaktan suyu salıver ki, mâhîler hayat bulsunlar.  

فریاد رساللَّھ اللَّھ خلق را  -571 اى كھ چون تو در زمانھ نیست                                  

 كس
Ey vezîr! Ma’nîde senin gibi kimse yoktur. Ve sana ilm ve kemâlde kimse şebîh 

olmaz. Allahu Teâlâ’nın rızâsı için halka meded ve yardım eyle.  

 دفع گفتن وزیر مریدان را   
Vezîrin müridleri cevâbla def’ etmesi beyânında olucudur  

وگو گفت ھان اى سخرگان گفت                           وعظ و گفتار زبان و گوش جو -572  
Vezîr-i pür-telbîs dahi cevâbında dedi ki, “Ey kīl u kāle meshara ve mağlûb olan tâife! 

Sizler, va’z ve lisân ile olan kelâm ve kulak ile istimâ’ olunacak şeylerin tâlibisiniz.  

 پنبھ اندر گوش حس دون كنید                           بند حس از چشم خود بیرون كنید -573
Alçak olan his-i zâhîri kulağına pamuk ediniz. Ve kāl u kīl dinlemeye meyli 

kalbinizden cıkarınız, his-i zahiri bendini kendi gözünüzden dahi taşra eyleyiniz. Ve mahsüs 

zahirî idrak etmeyi terk ediniz. 

ى آن گوش سر گوش سر است پنبھ                      تا نگردد این كر آن باطن كر است -574  
O hakîkat ve bâtın kulağının pamuğu baş kulağıdır. Baş kulağı madem ki sağır olmaz, 

o bâtın kulağı sağırdır.  

فكرت شوید گوش و بى حس و بى بى                          تا خطاب اْرِجِعي را بشنوید -575  
Hiss-i zâhîrîsiz ve gûş-ı zâhirîsiz ve fikr ü mülâhazasız olunuz. Tâ ki Cenâb-ı Hakk’ın 

nefs-i mutmainne ashâbına “549 ”ارجعى [Râzı ve hoşnut olarak Rabbine dön] buyurduğu hitâbı 

işitiniz.  

وگوى بیدارى درى تا بھ گفت                              تو ز گفت خواب بویى كى برى -576  
Tâ ki sen kendinde olmak kīl u kālindesin. Ve kendinden geçmeyip kīl u kal ile 

meşgūl olasın. Âlem-i hâb ve âlem-i bâtının kelâmından kaçan râyihâ iletirsin. Zîrâ bâtından 

behre-dâr olanlar kāl u kīl ile şuğlden geçip, öyle nasîb buldular.  

 سیر بیرونى است قول و فعل ما                                  سیر باطن ھست باالى سما -577
Kavlinizin ve kulağınızın seyri taşraya olan seyirdir. Ve Hakk’a olan seyr değildir. 

Ammâ bâtının seyri semâ üstünedir. Ya’nî kalbin seyr u hareketi Allahu Teâlâ’yadır. Bu 

sûrette kavl u fi’linde terakkî ve seyr u hareket abestir. Zîrâ her ne miktâr terakkî olunsa 

Hakk’a değildir.  

                                                   
549 Fecr,  89/28. 
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حس خشكى دید كز خشكى                            عیسى جان پاى بر دریا نھاد -578

 [46a]بزاد

Havass-ı hamse-i zâhire kuruluktan doğdu. Binâenaleyh, kuruluk âlemini görür. 

Ammâ cân İsâ’sı ayağını deryâya koydu ve aslâ sakınmadı.  

یر جسم خشك بر خشكى فتادس                                سیر جان پا در دل دریا نھاد -579  
Türâbdan mahlûk olan cismin seyr ve hareketi yer üzerine vâkî’ oldu. Rûhun seyr ve 

hareketi ayağını deryânın gönlüne koydu. Deryâdan murâd âlem-i bâtındır.  

خشكى گذشت چون كھ عمر اندر ره                          گاه كوه و گاه صحرا گاه دشت -580  
Çünki ömr-i insânî kuruya mensûb olan âlem-i dünyânın kâh dâğında kâh deryâsında 

kâh ovasında geçti ve fânî oldu.  

دریا را كجا خواھى شكافت موج -581  آب حیوان از كجا خواھى تو یافت                          
Âb-ı hayâtı kandan bulmak istersin? Deryâ-yı hakîkatin mevcini kande yarmak 

istersin?  

 موج خاكى وھم و فھم و فكر ماست                  موج آبى محو و سكر است و فناست -582
Hâke mensûb olan mevc bizim vehm ve aklımızdır. Âba mensûb olan mevc mahv ve 

sekr ve fenâdır. Ya’nî ömrünü dünyâya ifnâ edici ! Bu mertebeleri kande bulursun demektir? 

تا در این سكرى از آن سكرى تو                   تا از این مستى از آن جامى تو دور -583

 دور
Madem ki bu dünyânın bâde-i hubbiyle mestsin. Râh-ı Hüdâ’da olan o sekrden 

baîdsin. Tâ ki bu dünyânın câh u naîmi seni mest etti. O câmdan körsün.  

وگوى ظاھر آمد چون غبار گفت                           مدتى خاموش خو كن ھوش دار -584  
Zâhir kīl u kāli toz gibi geldi. Bir müddet sükût-i hûy eyle. Aklını başına cem’ eyle.  

 وزیر كھ خلوت را بشكن با مكرر كردن مریدان   
Mürîdlerin vezîre “halveti terk eyle” diye kelâmı tekrâr olunmuş eylemesinin 

beyânındadır  

 جملھ گفتند اى حكیم رخنھ جو                               این فریب و این جفا با ما مگو -585
Tâife-i Nasârâ cümlesi dediler ki, “Ey bize hud’a ve hîle edici hâkim! Bu aldamağı ve 

bu cefâyı bize söyleme. Murâdın halvet bahânesiyle bizi terktir. “Rahne” bunda “hîle” 

ma’nâsınadır.  

چار پا را قدر طاقت بار                                            بر ضعیفان قدر قوت كار نھ -586

 نھ
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Dört hayvana tâkat miktârı yük vaz’ eyle. Zaîflere tâkâti ve kuvveti miktârı iş eyle. 

Bizim senin firâkına tahammülümüz yoktur. Ve senin firâkından bizim helâkımız 

mukarrerdir. Zîrâ mübtedîlerizve pend ü va’zına muhtâcız.  

ى ھر مرغ انجیرى كى است طعمھ -587 ى وى  ى ھر مرغ اندازه دانھ                         

 است
Her kuşun dânesi onun ölçüsü miktârıdır. Ve cüssesine göre dâne yer. Bir incir kaçan 

her kuşa taâm olur. her kuş bir incirin ekline kâdir olmaz.  

 طفل را گر نان دھى بر جاى شیر                        طفل مسكین را از آن نان مرده گیر -588
Çocuğa süt yerine ekmek verirsen bî-çâre tıflı o ekmekten ölmüş tut. Ya’nî ölür.  

 چون كھ دندانھا بر آرد بعد از آن                              ھم بخود گردد دلش جویاى نان -589
Çünkü tıfûliyet vakti geçtikçe yukārı diş getirir. Ya’nî dişleri biter. O tıfıl ekmek 

yemeğe kendi tâlip olur. hâsılı budur ki, kendi halvet etmekle “siz dahi halvet ediniz” demiş 

oldu. Cevâb [46b] verirler. Bizim halvette kendi kendi kendimize olacak vaktimiz değildir. 

Kendi başımıza olacak vaktimiz himmetle gelir. Şimdi bize sen lâzımsın demek isterler. Bize 

halvet buyurmak tıfıla ekmek yedirmeğe ve küçük kuşa bir inciri yedirmeğe benzer.  

ى دران شود ى ھر گربھ لقمھ -590 مرغ پر نارستھ چون پران                                   

 شود
Kanadı bitmemiş kuş, çûn ki uçucu olur. Her yırtıcı kedinin, uçarken düşer ve lokması 

olur. böyle kuşa hayırlı olan yuvada mâderi ile oturmaktır.  

صفیر نیك و بد تكلف بى بى -591  چون بر آرد پر بپرد او بھ خود                                    
Çünkü yavru kanat getirir. Kendi kendine ol zamân tayerân eder. Tekellüfsüz ve dahi 

iyiden kötüden bir kimsenin ıslığına ve iânesine muhtâc olmaksızın.  

كند گوش ما را گفت تو ھش مى -592 كند دیو را نطق تو خامش مى                                
Ey vezîr-i zî-şân! Senin nutkun şeytânı sükût edici eder. Bizler senin nasîhatın ile 

şerrinden ve iğvâsından halâs oluruz. Ve bizim kulağımıza senin kelâmın akıl sâhibi yâhut 

ayn-ı akl eder. Elbette nutkuna muhtâcız.  

 گوش ما ھوش است چون گویا تویى                   خشك ما بحر است چون دریا تویى -593
Çünkü sen söyleyici olursun. Bizim kulağımız ayn-ı akıldır. Bizim kanımız deryâ olur. 

Çünkü senin bahr-i cûdun bizim iledir.  

با تو ما را خاك بھتر از                                        اى سماك از تو منور تا سمك -594

 فلك
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Senin ile bize yer gökten evlâdır. Zîrâ sensiz semâda olmaktan bize fâide olmaz. Ey 

vezir! Semâ senden balığa dek nurlanmıştır. Ya’nî kürre-i âlem nûru senden bulmuştur.  

تو ما را بر فلك تاریكى است بى                        با تو اى ماه این فلك بارى كى است -595  
Sensiz bize gökte zulmet vardır. Seninle ey mâh! Bu felek hele kimdir? Hiçbir şey 

değildir. Zîrâ insân-ı kâmil indellahta eflâktan belki beyt-i şerîften büyüktür. Yakında Şeyh 

Darîr  (kuddise sırruhû) hikâyesinde beyân buyururlar. Yâhut “bâriki” inceye mensûb ve 

üstüne a’dâdı cüz olarak inceye mensûb demek olur. ve feleğin inceye mensûb olması, insân-ı 

kâmile nisbetle bî-kadr olmasına kinâyedir.  

 صورت رفعت بود افالك را                                   معنى رفعت روان پاك را -596
Eflâk için rif’atin sûreti olur. ammâ rif’atin hakîkati pâk olan ervâh ve o ervâh-ı pâkin 

sâhipleri olan evliyâ-yı  kirâm içindir.  

 صورت رفعت براى جسمھاست                       جسمھا در پیش معنى اسمھاست -597
Rif’atin sûreti ve zâhiri, cisimler içindir. Ve ecsâm, sûrette rif’ât sâhipleridir. O refî’ 

olan ecsâm ma’nânın önünde isim ve elfâz gibidir. Hâsılı evliyâ-yı kirâmın refâatleri ma’nevî, 

ecsâmın refâatleri sûrîdir. Rif’at-i sûriye, rif’at-i ma’nevîyenin yanında hiçbirşey değildir. Bu 

cihetle eflâkin rif’ati dahi kâmillerin rif’atinin indinde lâ-şey ma’kūlesi olur.  

شكنم جواب گفتن وزیر كھ خلوت را نمى    
Vezîrin cevâb söylemesi beyânındadır ki “Halveti kırmam ve terk etmem’ 

 گفت حجتھاى خود كوتھ كنید                               پند را در جان و در دل ره كنید -598
Vezîr-i mekkâr cevâb eyledi ki, delîllerinizi [47a] kısa ediniz ve kelâmı uzatmayınız. 

Benim nushumu cânınız ve gönlünüz içinde yol ediniz. Ve sözümü dinleyiniz.  

 گر امینم متھم نبود امین                                       گر بگویم آسمان را من زمین -599
Eğer ben sizin indinizde emîn isem emîn olan zât kizble müttehem olmaz. Faraza göğe 

yer dahi dersem.  

ار چیستور نیم این زحمت و آز -600  گر كمالم با كمال انكار چیست                          
Eğer indinizde kemâlim var ise kemâlimi inkâr ve bana muâraza nedir? Eğer kemâlim 

yok ise indinizde birşey değil isem bana verdiğiniz bu zahmet ve ezâ nedir?  

 من نخواھم شد از این خلوت برون                      ز آن كھ مشغولم بھ احوال درون -601
 Ben bu halvetten taşra olmak istemem. Ondan için ki, ahvâl-i kalp ile meşgûlem. 

Varınız, siz dahi halvette inzivâ ediniz. Ve kāl u kīl sevdâsından geçiniz.  

 اعتراض مریدان در خلوت وزیر    
Müridlerin itirâzı beyânındadır. 
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Vezîrin halveti üzerine ebyât-ı âtîye i’tizârdır. Velâkin her ne kadar i’tizâr ise mealde 

i’tirâz olduğundan “i’tirâz-ı mürîdân” ta’bîr buyurdular. Yâhut “i’tizâr-i mürîdân’dır. Kalem-i 

nâsihten sehv ile “i’tirâz-ı mürîd” vâkî’ olmuştur.  

 جملھ گفتند اى وزیر انكار نیست                             گفت ما چون گفتن اغیار نیست -602
Cümle mürîd dediler ki, “Ey bizim mürşidimiz! Senin hâlini murâdımız inkâr ve sana 

i’tirâz değildir. Ve siz bu husûsta bize infiâl buyurmayın. Zîrâ bizim kelâmımız âhir 

kimselerin kelâmı gibi değildir. Bu muhabbetten gelir. Ve firâkına tahammülümüz yoktur. 

Zîrâ, 

ست از فراق تو دوان اشك دیده                                آه آه است از میان جان روان -603  
Gözyaşı senin firâkından sekr deyicidir. Çok âhlar cânlar meyânından gidici ve vâkî’ 

olucudur.  

 طفل با دایھ نھ استیزد و لیك                              گرید او گر چھ نھ بد داند نھ نیك -604
Çocuk mâder ve dâyesine inâd iletmez. Ve murâdı inâd dahi değildir. Velâkin nâzı 

geçmekle ağlar. Gerçi ne iyiyi bilir ne çirkini. Bizim dahi dâye-i müşfîkımıza murâdımız 

cedel değildir. Belki nâzımız geçtiğinden nîk ü bedi bilmeyerek böyle söyleriz. Ve i’tirâz 

haddimiz değildir. Bâ-husûs ki, bu bizden sâdır olan kelimât dahi bizim olmayıp, bizi böyle 

söyleten yine cenâbınızdır. Nitekim buyururlar.   

كنى زارى از ما نى تو زارى مى -605 زنى ما چون چنگیم و تو زخمھ مى                            
Biz çeng ta’bîr olunan sâz gibiyiz. Ve sen firâkınla bize zahm ve mıızrak vuran çengî 

gibisin. Bu sûrette bu zârilik bizden değildir. Hakîkatte zârilik sen eylersin ve senindir.  

 ما چو ناییم و نوا در ما ز تست                         ما چو كوھیم و صدا در ما ز تست -606
Biz hakîkatte nây gibiyiz. Ve bizde olan nağme sendendir. Biz dağ gibiyiz. Ve bizde 

olan sadâ sendendir. Ya’nî her âh ki, ederiz, cümle senindir. Ve bizim bir şeyde medhâlimiz 

yoktur derler.  

 ما چو شطرنجیم اندر برد و مات                برد و مات ما ز تست اى خوش صفات -607
Biz satranç âlâti gibiyiz, gālib ve mağlûb olmakta. Ve bizim gālip ve mağlûb 

olmaklığımız ey sıfatları hoş zât! Senindir. Fil-vâkî’ âlâtların mağlûbiyeti ve gālibiyeti 

satranç-bâzdandır. Nefs-i âlâttan değildir.  

 ما كھ باشیم اى تو ما را جان جان                             تا كھ ما باشیم با تو در میان -608
Biz kim oluruz ey bizim mürşidimiz! Sen bize cânın[47b] cânısın. Hâşâ ki biz seninle 

ortada olalım.  

 ما عدمھاییم و ھستیھاى ما                                     تو وجود مطلقى فانى نما -609
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Biz âdemleriz. Vücûdlarımız ile senin vücûdun vücûd-ı Hak’tır. Fânî görünücü. 

Nitekim Eşrefzâde (kuddise sırruhû) “Benim ol dâimü’l-bâkî / Göründüm sûretâ insân’550 

buyurmuştur. Vücûd-ı Mutlak, vücûd-ı Hak demektir. Ve “yâ’sı dahi hitâb içindir.  

دم بھ شان از باد باشد دم حملھ -610  ما ھمھ شیران ولى شیر علم                               
Yine tâife-i Nasârâ vezîre derler ki, “Biz cümlemiz arslanlarız. Velâkin bayraktan 

menkūş olan eser-i sûrîleriz. Onların hamle ve hareketleri dâimâ rüzgârdan olur. Bizim cümle 

hareketimiz sendendir.’ 

 حملھ شان پیدا و ناپیداست باد                             آن كھ ناپیداست ھرگز كم مباد -611
Şîr-i alemlerin hamlesi zâhirdir. Ammâ rüzgârın hamlesi zâhir değildir. Ve göze 

görünmez. Bunun gibi bizim söylediğimiz görünür ve senin bizi söylettiğin görünmez. Ol 

nesneden ki zâhir değildir. Zâhir olandan eksik olmasın. Ya’nî dâimâ himmet ve kastın bizden 

cüdâ olmasın. Yoksa bize kalırsa birşeye yaramazız.  

 باد ما و بود ما از داد تست                                  ھستى ما جملھ از ایجاد تست -612
Bizim olmaklığımız ve vücûdumuz senin ihsânındandır. Ve yine bizim varlığımız, 

senin îcâdındandır. Ebyât-ı âtîye halîfeden, müstahlife intikāldir.  

 لذت ھستى نمودى نیست را                             عاشق خود كرده بودى نیست را -613
Vücûd lezzetini yok’a gösterdin. Ve yok olanı kendine âşık eyledin. “Yok’tan murâd 

kâinâttır ki, aslında “adem”  sarf edilir.  

 لذت انعام خود را وامگیر                                 نقل و باده و جام خود را وامگیر -614
Böyle olunca kendi in’âmının lezzetini âşıklarından gri tutmamıza ve bâde ü kendi 

câm-ı aşkını geri tutma. Peyderpey uşşâkına in’âm eyle.  

 ور بگیرى كیت جستجو كند                                    نقش با نقاش چون نیرو كند -615
Eğer ihsânını bizden diriğ tutarsan kimdir ki senin in’âmını talebe kâdir olur ve bulur. 

Sûret-i musavver ile pençe-i kuvvet eyler. Ve muârazaya kâdir olur. Ya’nî senin lütfuna 

mazhâr olmak yine senin lutfunla olur.  

كرام و سخاى خود نگراندر ا -616   منگر اندر ما، مكن در ما نظر                             
Yâ Rab sen bizim kusûrumuza bakma. Lutfunu dirîğ etme. “Mekün der mâ nazar” 

te’kîddir. “Menger ender mâ” kendi ikrâmına ve sehâna nazar eyle. Bu beyt-i şerîf “ اصنع بنا ما

وال تصنع بنا ما نحن اھلھانت اھلھ  ‘551 [ Bize kendi şanına yakışanı yap, bizim layık olduğumuzu 

yapma] hadîs-i şerîfi meâlindedir.  

                                                   
550 Eşrefzâde Abdullah Rûmî, Divân, Muhip Matbaası, İstanbul, 1869, s. 73   
551 İsmail Hakkı Bursevî,  Tefsîr-i Ruhu’l-Beyân, Dersaadet, İstanbul, 1331, c. VII, s. 256; Ahzab 72. âyetin 
tefsirinde emânet kavramının açıklanmasında zikredilmektedir. 
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شنود ى ما مى لطف تو ناگفتھ -617  ما نبودیم و تقاضامان نبود                                   
Yâ Rab, biz yok idik ve adem-i mahz idik. Ve bizim talebimiz dahi yok idi. lâkin senin 

lutfun bizler söylemeden ne dediğimizi işitirdi.  

 نقش باشد پیش نقاش و قلم                            عاجز و بستھ چو كودك در شكم -618
‘Nakş bâ nakkāş çün nîru küned” mısrâına illettir. Nakş, nakkāş ve kalemin önünde 

rahm-i mâderde olan çocuk gibi âcizdir. Kul dahi Cenâb-ı Hakk’ın kudreti önünde âciz ve 

mağlûbdur. Nitekim Hazret-i Hüdâî (kuddise sırruhû) “Olmayacak senden atâ / Kul neylesin 

yâ rabbenâ” buyurmuştur.  

 پیش قدرت خلق جملھ بارگھ                  عاجزان چون[48a] پیش سوزن كارگھ    -619
Hak Teâlâ’nın kudretinin önünde cümle âlem halkı âcizdirler. Iğnenin önünde kâr-geh 

âciz olduğu gibi. Kâr-gehte çevre işleyen ne vechile iğne batırır ise kâr-geh muhâlefet 

etmediği gibi bu âlemin halkı dahi bir vechile Cenâb-ı Kibriyâ’ya muhâlefete kâdir olmazlar. 

Mevlâ-yı Müteâl nice dilerse ibâdı hakkında öyle olur.  

 گاه نقشش دیو و گھ آدم كند                                 گاه نقشش شادى و گھ غم كند -620
Ya’nî olur ki, nakkāş kâr-gehe şeytân nakşı ve kâh âdem nakşı eyler. Kâh sürurlu 

kimsenin ve kâh gāmlı kimsenin kâr-gehe nakşını eyler. Kâr-geh “nîçin böyle nakş edersin?” 

demeğe kâdir olmaz.  

 دست نھ تا دست جنباند بھ دفع                               نطق نھ تا دم زند در ضر و نفع -621
Kâr-gehin eli yok ki, nakkaşı def’ için elini kımıldata. Lisânı yok ve nutka kâdir 

değildir ki kendi nef’ ve zarârında nakş vura.  

 تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت                                  گفت ایزد ما َرَمْیَت ِإْذ رمیت -622
Bu ebyâtın tefsîrini dahi Kur’ân-ı Azimü’ş-Şândan oku. Cenâb-ı Kibriyâ (Celle 

Celâlühü) “ 552“َوَما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت [Attığın zaman sen atmadın] buyurdu. Bedir gazâsında Resûl-i 

Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) erden bir kabza türâb alıp 

üç kere “شاھت اّلوجوه” buyurup küffâra doğru attılar. Her kime isâbet ettiyse katl olundu 

veyâhut esir olundu. Rabbü’l-âlemîn Kur’ân-ı Kerîm’inde onu beyân buyurur ki, “ َوَما َرَمْیَت ِإْذ

 Ya’nî “attığın zamân habîbim sen atmadın. Velâkin onu Allahu Teâlâ.553 ”َرَمْیَت َوَلِكنَّ اللََّھ َرَمى

hazretleri attı’. Bu sûrette ; 

 گر بپرانیم تیر آن نھ ز ماست                                 ما كمان و تیر اندازش خداست -623
Eğer ok atar isen o bizden değildir. Zîrâ biz yay gibiyiz. O yayın okunu atan Cenâb-ı 

Kibriyâ’dır. Ve bu âyette zâhir olan budur.  
                                                   
552 Enfal, 8 /17. 
553 Enfal, 8 /17. 
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زارى استذكر جبارى براى  -624  این نھ جبر این معنى جبارى است                              
Bu kelimât cebr değildir. Belki Vâcib Teâlâ’nın cebbârlığını beyândır. Ve Cenâb-ı 

Hüdâ’nın cebbar olduğunu dahi beyân, kul ona tazarrû’ ve niyâz etsin içindir ki, hayır 

cânibine cebr eyleye.  

 زارى ما شد دلیل اضطرار                                           خجلت ما شد دلیل اختیار -625
Bizim Cenâb-ı Hakk’a zârilik ve niyâzımız bizim mecbur ve muzdar olduğumuza delîl 

oldu. bizim haya ve hicâbımız ihtiyâr ve irâdemize delîl oldu. bu vechile bizde ikisi dahi cem 

olmuştur. Bu mezheb Şeyh Ebu’l-Hasan el-Eşârî hazretlerinin mezhebidir. Zîrâ ihtiyârı inkâr 

edip cebr-i mahz yoluna gitmez ve ihtiyâr sarf etmeği dahi kulun eline vermez. Mevlâ-yı 

müteâl neyi dilerse ona sarf ettirir buyururlar. Onun için bunun mezhebine “cebr-i mütevassıt” 

derler.  

 گر نبودى اختیار این شرم چیست                          وین دریغ و خجلت و آزرم چیست -626
Ey ihtiyârı inkâr edip cebr-i mahz yoluna giden! Eğer bizde irâde olmayaydı ettiğimiz 

isyândan bize olan hayâ ve hicâb nedir? Ve bizim dirîğ ve hayf ve hicâbımız ve ızdırâbımız 

nedir?  

زجر استادان و شاگردان                             خاطر از تدبیرھا گردان چراست -627

 چراست
Çünkü irâde yoktur. Hâcelerin şâkirdlerini men’ ve itâb etmekleri nedir? Kalpleri bir 

tedbirden döndürmek nedir? Ve tedbîr-i âhara şürû’ niçindir?  

ور تو گویى غافل است از جبر                         ماه حق پنھان[48b] كند در ابر رو -628

 او
Eğer sen bana i’tirâz tarîkiyle der isen ki senin dediğin cebr-i ilâhîden ve cebr-i 

mütevassıtdan evliyâullâh gāfildir. Belki onların mezhebi cebr-i mahz ve terk-i ihtiyârdır. Zîrâ 

mâh-ı hakîkat onların vücûdları bulutunda gizli oldu. Ve onlar da vücûd-ı mâ kalmadı. Ve 

ihtiyârın eseri yoktur. Nice mezheb Eşârî’de olurlar. Vücûd kalmamış iken irâde kulda vardır 

denir mi? böyle zâtların vücûdları da vücûd-ı Hak ve irâdeleri dahi irâdetullâh değil midir?  

 ھست این را خوش جواب ار بشنوى                   بگذرى از كفر و در دین بگروى -629
Bu suâl ve i’tirâza bir hoş cevâb vardır. Eğer dinler isen ve inâdından geçer isen, 

müslümanlığa ve Hak kelâma inanır isen, 

 حسرت و زارى گھ بیمارى است                            وقت بیمارى ھمھ بیدارى است -630
Tâat ve ibâdet etmedinse tahassür ve inlemek, hastalık vakti vardır. Zîrâ bî-mârlık 

vakti bütün uyanıklık vaktidir. İnsan hasta oldukta gafleti zâil olur ve aklı başına gelir.  
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كنى از جرم استغفار تو مى -631 شوى بیمار  آن زمان كھ مى                                       

 تو
Ol vakit ki hasta ve bî-dâr olursun günâhından istiğfâr edersin.  

كنى نیت كھ باز آیم بھ ره مى -632 نماید بر تو زشتى گنھ مى                                            
Senin üzerine günâhın çirkinliği görünür ve niyet edersin ki sıhhat bulursam bir dahi 

isyân semtine varmayım. Hak Teâlâ’nın yoluna geleyim.  

از این كنى كھ بعد عھد و پیمان مى                           جز كھ طاعت نبودم كار گزین -633  
Hak Teâlâ ile keyifsiz iken ahd ü mîsâk edersin ki bundan sonra tâatin gayrisi bana 

müntehâb iş olmasın. Hemân târik-i cem-i mâsivâ olayım ve şeb u rûz ibâdetler edeyim.  

ببخشد ھوش و بیدارى ترا مى -634 بیمارى ترا پس یقین گشت این كھ                               
Böyle olunca yakîn oldu. bu ki hastalık sana akıl ve âgâhlık bağışlar.  

پس بدان این اصل را اى اصل                        ھر كھ را درد است او برده ست بو -635

 جو
Bî-mârlık sana hûş ve bîdârlık bağışlayınca bu kāideyi bil ey kāide tâlibi! Yâhut her 

nesnenin aslına ve hakîkatine tâlip olan o kāide budur. Her kimin derdi vardır, o kimse Cenâb-

ı Hak’tan koku iletmiştir. Hâsılı derd-i aşk insânı Hak’tan âgâh eder. Çünkü derd akl ve idrâk 

bağışlar. Hak’tan dahi haberdâr eder.  

دترتر رخ زر ھر كھ او آگاه -636  ھر كھ او بیدارتر پر دردتر                                       
Her ol kimse ki derdi sebebiyle ziyâde uyanıktır. O kimsenin derdi ziyâde çoktur. Her 

ol kimse ki derdi sebebiyle ziyâde âgâhtır. O kimse ziyâde sarı yanaklıdır.  

 گر ز جبرش آگھى زاریت كو                                      بینش زنجیر جباریت كو -637
Ey cebrî-sîret! Eğer Cenâb-ı Hakk’ın cebrinden ve insânda irâde olmadığından eğer 

âgâh isen bu sûrette senin derdin olmuş olur. ve ehl-i derd bî-dâr olur. Ve dâimâ âh ve enîn 

eder. Kanı senin zârîliğin ve cebbâra mensûb olan zencîri senin görmekliğin kanı? Bu ahvâl 

sende yoktur. Fehm olundu ki bî-hûde [49a] cebrîlik edersin ve cebrin ebr-i mezmûmdur. 

Cebr-i mezmûm ona derler ki, tâat ve ibâdete kudret izhâr etmez. Ve elimde ihtiyârım yoktur 

der. Ammâ hevâ-yı nefsi icrâya gelince ihtiyârını izhâr eder.  

 بستھ در زنجیر چون شادى كند                             كى اسیر حبس آزادى كند -638
Zencîre bağlı olan nice sevinmek eder? Belki dâim tefekkürde olur. Hapse esîr ve 

mağlûb olan nice âzâdlık eder ? Ve âzâd ve fâriğ olanların hâli onda nice olur? “Olmaz” 

demektir.  

اند بر تو سرھنگان شھ بنشستھ -639 اند بینى كھ پایت بستھ ور تو مى                                
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Ey Cibrîl! Görür isen ki senin ayağın bağlanmıştır. Pâdişâhın çavuşları senin üzerine 

müvekkil olarak oturmuşlardır. 

نآز آن كھ نبود طبع و خوى عاجز  -640  پس تو سرھنگى مكن با عاجزان                   
Böyle olunca sen âcizlere çavuşluk eyleme ve azâb ve ikâb tarafına gitme. Zîrâ bu hâl 

âcizlerin tabîatı ve hâli değildir. Belki âcizler dâim tezellül ve tevâzuda olurlar. Ve kendi 

hâlini teemmül ederler.  

بینى نشان دید كو ور ھمى -641 بینى مگو چون تو جبر او نمى                            
Çünkü sen Cenâb-ı Hakk’ın cebrini görmezsen “mecbûrum” deme. Eğer görürsen 

görmek alâmeti kanı? Zîrâ Hakk’ın cebrini görenler dâimâ havf ve tevâzûda olurlar. Ve dâimâ 

Yâ Rab diye niyâz ve münâcaat ederler.  

بینى عیان قدرت خود را ھمى -642  در ھر آن كارى كھ میل استت بدان                          
Her ol işe ki senin ona meylin vardır. Keni kudretini onu işlemekte âyan görürsün.  

 و اندر آن كارى كھ میلت نیست و خواست         خویش را جبرى كنى كاین از خداست -643
Her ol işe ki senin meylin ve talebin yoktur. Tâat ve ibâdet gibi onda cebrî olursun ki 

“Bu Hüdâ’dandır. Bana tâat ettirmeyen Allahu Teâlâ’dır. Ben ne edeyim?’dersin. 

اند كار عقبى جبرى كافران در -644 اند انبیا در كار دنیا جبرى                                 
Senin aksin olarak enbiyâ-yı izâm aleyhi’s-selâm dünyâ umûrunda cebrîlerdir. “Sa’yin 

fâidesi yoktur. Kader ne ise o olur” derler. Kâfirler âhiret umûrunda cebrîlerdir. Derler ki, 

“Kader cennet ise gideriz. Eğer cehennme girmek mukadder ise sa’yde ne fâide vardır?” 

“Kâfirân’dan murâd ehl-i hevâdır.  

 انبیا را كار عقبى اختیار                                              جاھالن را كار دنیا اختیار -645
Peygâmberân-ı İzâm (alehimü’s-selâm) hazretlerine âhiret işini ihtiyâr ve tercîh vardır. 

Gāfillere dünyâ kârını tercîh vardır.  

پرد او در پس و جان پیش پیش مى -646  ز آن كھ ھر مرغى بھ سوى جنس خویش             
Zîrâ her kuş kendi cinsinin tarafına onun arkasında uçar. Ve “ileri ileri” der. Kâfirler 

dahi âhiret cinsi olmak hasebiyle o cânibe meyl ederler. Ehl-i gaflet dünyâ-yı deniyye 

cinsinde olmağla dâim dünyâ tarafına uçarlar. Böyle olduğuna âyât-ı kerîme ve ehâdis-i 

nebeviyye nâtıktır ve hem mahsüs ve meşâhirdir.  

دندسجن دنیا را خوش آیین آم -647 كافران چون جنس سجین                                 

 آمدند
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Kâfirler çûn ki duzâhın cinsi geldiler. Aynını güzel olan dünyâ zindânına tercîh ettiler. 

“Hôş-âyîn” sıfattır. “Sicn-i dünyâ” mevsûftur. Dünyânın hoş-âyin olması nefse nisbetledir. 

Zîrâ dünyâ dâr-ı ekl’dir ve dâr-ı şerâb’dır. “Âmedend’, “müteveccih oldular” demektir. [49b] 

 انبیا چون جنس علیین بدند                                      سوى علیین جان و دل شدند -648
Enbiyâ-yı İzâm aleyhimü’s-selâm çûn ki cennetin cinsi idiler. Cân ve dilde a’lâ-yı 

illîyyîn tarafına gittiler. Enbiyânın cennete cins olması ikisi de mazhâr-ı cemâl ve rahmet 

olmalarıdır. Küffârın cehenneme cins olması mazhâr-ı celâl olmalarıdır.  

این سخن پایان ندارد لیك                                         باز گوییم آن تمامى قصھ را -649

 ما
Bu kelâmlar nihâyet tutmaz. Lîkin biz yine nakl ettiğimiz kıssanın tamâmını 

söyleyelim ki şürû’ olunan hikâye nâkıs kalmaya.  

 نومید كردن وزیر مریدان را از رفض خلوت

از آن وزیر از اندرون آو                                  كاى مریدان از من این معلوم باد -650

 داد
Vezirin mürîdlerini halveti terkten me’yûs eylemesinin beyânındadır. O vezîr halvet-

gâhının içerisinden âvâz verdi ki; “Ey mürîdler! Benden bu size ma’lûm olsun ki,  

ام كھ مرا عیسى چنین پیغ                             كز ھمھ یاران و خویشان باش فرد -651

 كرد
Bana Hazret-i İsâ aleyhi’s-selâm böyle haber eyledi ki, cümle ahbâb ve hasımlardan 

ferd ve cüdâ ol.  

 روى در دیوار كن تنھا نشین                           وز وجود خویش ھم خلوت گزین -652
Yüzünü dîvâr eyle ve kimse ile ülfet etme. Ve kendi vücûdundan dahi halvet ihtiyâr 

eyle. Ve münkatî’ ol.  

 بعد از این دستورى گفتار نیست                     بعد از این با گفت و گویم كار نیست -653
Bundan sonra söz söylemeğe bana izin ve ruhsat cânib-i İsâ aleyhi’s-selâmdan yoktur. 

Bundan sonra bana güft ü gûya ve ders okutmağa ve halk ile ihtilâta icâzet yoktur.  

ام الوداع اى دوستان من مرده                                   ام رخت بر چارم فلك بر برده -654  
Size vedâ olsun ey dostlar! Ben sûrî ve ma’nevî olmuşum. Metâ’-ı rûh-ı a’mâlimi 

dördüncü felek üzre iletmişim. Dördüncüye tahsîs alâ-kavl İsâ aleyhi’s-selâm orada olması 

sebebiyledir. Ba’zı mîrâc hâdiselerinde ikinci semâda olduğu beyân buyurulmuştur.  

 تا بھ زیر چرخ نارى چون حطب                               من نسوزم در عنا و در عطب -655
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Mâkablinde bir de “em” kelimesine illet olarak der ki, nâra mensûb olan felek tahtında 

odun gibi meşakkat ve helâkte yanmayım. Çarh nârının tahtından murâd dünyâdır.  

پھلوى عیسى نشینم بعد از                                           بر فراز آسمان چارمین -656

 این
Bunda sonra İsâ aleyhi’s-selâmın yanına dördüncü gök üzerine cemî’ âfattan sâlim ve 

emîn olarak otururum.  

 ولى عھد ساختن وزیر ھر یك امیر را جدا جدا 
Vezîrin veliaht kılması beyânındadır, her bir emîri başka başka.  

‘Veliaht’, “halîfe” ma’nâsınadır.  

 و آن گھانى آن امیران را بخواند                      یك بھ یك تنھا بھ ھر یك حرف راند -657
Bundan sonra o emirleri bir bir yalnız dâvet etti. Her birisine kelâm söyledi.  

 گفت ھر یك را بھ دین عیسوى                                  ى من توى نایب حق و خلیفھ -658
Her bir emîre dedi ki, İsâ aleyhi’s-selâma mensûb olan dinde Hakk’ın nâibi ve halîfe-i 

Hüdâ sensin. Ve ahkâm-ı dîn icrâsına me’mûrsun.  

 و آن امیران دگر اتباع تو                                        كرد عیسى جملھ را اشیاع تو -659
Senden maâdâ olan emirler senin etbâındır. [50a] İsâ aleyhi’s-selâm fazl ve 

kereminden cümle sana ittibâ’ eyledi. “Eşyâ’, “şey"in cem’i olarak etbâ’ ma’nâsınadır.  

دارش اسیر یا بكش یا خود ھمى -660 ھر امیرى كو كشید گردن                                

 بگیر
Sen da’vâ-yı hilâfet eyledikte her emîr ki sana itâatten i’râz eder. Onu ihzâ eyle. 

Ba’de’l-ihzâ katl eyle. Yâhut onu esîr tut. Der-zencîr otursun.  

ام این وامگو لیك تا من زنده                                     تا نمیرم این ریاست را مجو -661  
Lîkin ma’dem ki ben sağım bu sırrı kimseye söyleme. Ben ölmedikçe bu riyâseti ve 

hilâfeti isteme.  

 تا نمیرم من تو این پیدا مكن                                        دعوى شاھى و استیال مكن -662
Ma’dem ki, ben ölmem, sen bu hilâfeti izhâr etmeği eyleme. Pâdişâhlık da’vetini ve 

nâsa gâlip olmaklığı eyleme.  

تو بر امت فصیحیك بھ یك بر خوان  -663  اینك این طومار و احكام مسیح                        
Işte sana bu tomâr ve dîn-i İsâ aleyhi’s-selâmın ahkâmı. Iffet üzerine mesâilini fasîh 

olarak bir bir oku. Ve nâsı dîne da’vet eyle.  

 ھر امیرى را چنین گفت او جدا                                نیست نایب جز تو در دین خدا -664
Her bir emîre ayrı ayrı böyle dedi ki, dîn-i Hüdâ’da senden gayrı nâib yoktur.  
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 ھر یكى را كرد او یك یك عزیز                            ھر چھ آن را گفت این را گفت نیز -665
Her bir emîri halîfe etmek ile bir bir azîz ve muhterem eyledi. Her ne nesneyi ki, o 

emîre dedi. Bu emîre dahi mahfî onu dedi. Ve kendi mevtine dek, ketm ile emr eyledi.  

 ھر یكى را او یكى طومار داد                                      ھر یكى ضد دگر بود المراد -666
Her bir emîre bir tomâr verdi. Her tomâr ol bir tomârın zıddı idi. Murâdı vezîrin dahi 

budur ki, fesâd hâsıl ola.  

 جملگى طومارھا بد مختلف                      چون حروف آن جملھ از یا تا الف -667
Ol tomârların içinde yazılı olan mesâil ve ahkâm muhtelif idi. “Yâ’dan “elif’e dek, 

hurûf-ı hecânın şekli muhtelif olduğu gibi.  

 حكم این طومار ضد حكم آن                             پیش از این كردیم این ضد را بیان -668
O tomârların hükmü o bir tomârın zıddı idi. nitekim bundan evvel o zıdlar mufassal 

beyân olunmuştu.  

 كشتن وزیر خویشتن را در خلوت   
Vezîrin Kendini Halvette İhlâk Etmesi Beyânında 

 بعد از آن چل روز دیگر در ببست                    خویش كشت و از وجود خود برست -669
Bundan sonra gayrı kırk gün kapıyı kapadı. Ve kimseye kendini göstermedi. Ve 

kendini zehir ile katl etti. Vücûdundan kurtuldu.  

گاه شد سر گورش قیامت بر -670  چون كھ خلق از مرگ او آگاه شد                               
Çünkü tâife-i Nasârâ onun mevtinden âgah oldu. onun kabrinin başı üzerine kıyâmet 

mahalli oldu. Zîrâ cümle onun cenâzesine hazır oldular.  

 خلق چندان جمع شد بر گور او                            موكنان جامھ دران در شور او -671
Nâs o kadar onun mezârına sakālını yolarak ve libâsını yırtarak, onun şûr-i mâteminde 

cem’ oldu.  

 كان عدد را ھم خدا داند شمرد                       از عرب وز ترك و از رومى و كرد -672
Cem olan nâsın adedini Hüdâ-yı Teâlâ bilir. Cem’ olan nâs Arap’tan ve Türk’ten ve 

Rumî’den ve Kürd’ten. 

  خاك او كردند بر سرھاى خویش[50b]                   درد او دیدند درمان جاى خویش -673
Onun mezârının toprağını kemâl-i hüzünlerinden mâtem-zedeler gibi başlarına 

vurdular. Onun için ağlamayı kendi derdlerine dermân gördüler.  

آن خالیق بر سر گورش                             كرده خون را از دو چشم خود رھى -674

 مھى
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O cem’ olan nâs onun  mezârının başında kanı iki gözünden yol eylemiş idi. yani “kān 

ağlardı” demektir.  

ھم مھان و ھم كھانھم شھان و   -675  جملھ از درد و فراقش در فغان                           
Cümle onun dedinden ve firâkına feryâdda idi. Cümleden bedel, hem pâdişahlar ve 

hem ulular ve hem küçükler.  

 طلب كردن امت عیسى علیھ السالم از امرا كھ ولى عھد از شما كدام است 
İsâ aleyhi’s-selâmın ümmetinin emirlerden talep eylemesi ki; “Velîaht sizden 

kangısıdır?’ 

 بعد ماھى خلق گفتند اى مھان                           امیران كیست بر جایش نشاناز  -676
Bir aydan sonra tâife-i Nasârâ dediler ki, “Ey ulular! Beylerden kimdir onun yerine 

nasb olunan, 

 تا بھ جاى او شناسیمش امام                                  دست و دامن را بدست او دھیم -677
Ki hattâ onu, onun yerine imâm ve muktedâ bih eyleyelim ve ona emr-i dinde mürâat 

edelim. Hattâ vezîrin kârı halîfeden tamâm ola.  

ھیمسر ھمھ بر اختیار او ن -678  دست و دامان را بدست او دھیم                                 
Elimizi ve eteğimizi onun eline verelim. Başımızı cümlemiz onun ihtiyârına koyalım.” 

Ya’nî “ona teslîm-i  küllî ile teslîm olalım” demektir.  

 چون كھ شد خورشید و ما را كرد داغ                        چاره نبود بر مقامش از چراغ -679
Çünkü güneş gitti ve bize dâğ eyledi. Ve firâkıyla rûhumuzu yaktı. Ve bizi zulmette 

koydu. Onun makāmına çerâğ vaz’ etmekten ve onun nûruyla intîfâ’dan bize çâre olmaz. Zîrâ 

bütün bütün zulmette kalırız. 

د از او مان یادگارنایبى بای -680  چون كھ شد از پیش دیده وصل یار                               
Çünkü yârin vaslı göz önünden gitti. O yârin müzkeri bize bir nâib lâzımdır.  

 چون كھ گل بگذشت و گلشن شد خراب                      بوى گل را از كھ یابیم از گالب -681
Çünkü gül devri geçti ve gülistân harâb oldu. Gül kokusunu kimden bulalım. Gül 

suyundan buluruz. Zîrâ gül-âb, gül makāmına kāim olur.  

اند این پیغمبران نایب حق -682  چون خدا اندر نیاید در عیان                                    
Çünkü Cenâb-ı Kibriyâ âşikâreye gelmez. Bu enbiyâ-yı izâm aleyhimü’s-selâm 

Rabbü’l-Âlemîn hazretlerinin nâibidirler. Bu umûr-ı mezkûre gibi bize de vezîrin yerine bir 

nâib lâzımdır.  

نھ غلط گفتم كھ نایب با                                  گر دو پندارى قبیح آید نھ خوب -683

 منوب
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‘Enbiyâ-yı izâm Hakk’ın nâibidir” dedim. Galât söyledim. Böyle değildir. Zîrâ nâibi, 

men’ûb ile bu kelâma mebnî iki zannedersin. Çirkin gelir, güzel gelmez. Zîrâ nâib başka 

men’ûb başka değildir.  

نھ دو باشد تا تویى صورت                        پیش او یك گشت كز صورت برست -684

رستپ  
Beyt-i sâbıkta nâib- men’ûb bir olduğu mütefehhem olduysa buyururlar ki, nâib ile 

men’ûb bir değildir. Belki iki olur. ya’nî nâib başka men’ûb başkadır. Mâdem ki sen zâhirsin 

ve sûret-perestsin. Ol, bir kimsenin önünde bir olur ki, sûretten kurtuldu ve ehl-i vahdet oldu.  

 چون بھ صورت بنگرى چشم تو دست        تو بھ نورش درنگر [51a] كز چشم رست  -685
Yukārıya irsâl-i mesel tarîkiyle buyururlar ki, çûn ki sûret ile ve zâhir ile nazar edersen 

senin gözün ikidir. Sen gözden hâsıl olan nûr-ı çeşme nazar eyle. O zamân iki göz bir olur, 

ikilik kalmaz. Bunun gibi zâhir gözüyle nazar edersen, nâib başka va men’ûb başka olur. 

Ammâ çeşm-i hakîkatle nazar edersen nâib ile men’ûb beyninde ikilik yoktur. Belki şey-i 

vâhiddir. Ehl-i zâhire göre “ikisi birdir” demek küfürdür. Zîrâ nâib başka men’ûb başka 

demek lâzımdır. Sırr-ı vahdet-i vücûd kendine zâhir oluncaya değin.  

 نور ھر دو چشم نتوان فرق كرد                        چون كھ در نورش نظر انداخت مرد -686
Dîde-i hakîkatle nazar olundukta her iki gözün nûrunu fark mümkün değildir. Çünkü 

insân nazârını gözün nûrunâ ilkā etti. Nûrlar beyninde fark bulunmaz, şey-i vâhid olur.  

 بیان اٰنكھ جملھ پیغمبران نور حقند كھ ال نفرق بین احد من رسلھ 
Burası onun beyânındadır ki cümle peygamberler Hak Teâlâ’nin nurlarıdır.  

Zîrâ Kur’ân-ı Kerîm’de “  Allah’ın peygamberlerinden]554 َلا ُنَفرُِّق َبْیَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِھ

hiçbiri arasında ayırım yapmayız]  buyurulmuştur.  

 ده چراغ ار حاضر آید در مكان                              ھر یكى باشد بھ صورت غیر آن -687
On çerâğ eğer bir yerde hâzır gelirse her birisi sûrette o bir çerâğın gayrıdır 

شكى چون بھ نورش روى آرى بى -688  فرق نتوان كرد نور ھر یكى                               
Velâkin her birinin nûrunu biribirinden fark mümkün değildir. Çünkü o çerâğın 

nûruyla şüphesiz yüz getirirsin. Bunun enbiyâ-yı iâm aleyhimü’s-selâm dahi hakîkatleri ve 

nûrları cihetiyle farkları yoktur. Farkları zâhirde ancak çerâğın farkı gibidir. Ve yakın 

havârileri vardır. 

 گر تو صد سیب و صد آبى بشمرى                        صد نماند یك شود چون بفشرى -689

                                                   
554 Bakara 2/285 
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Eğer sen yüz elmayı ve yüz suyu olan meyveyi ta’dâd edersen yüz görünür ammâ 

sıkınca bir olur. bu dahi peygamberân hazretlerinin ta’dâd-ı sûrîsi olup hakîkatte cümlesi 

vâhid olduğuna mîsâl-i âhardır.  

داد نیستدر معانى قسمت و اع                             در معانى تجزیھ و افراد نیست -690  
Ma’nâlarda ve hakîkatte taksîm ve adedler yoktur. Ma’nâlarda cüzler ve ferdler 

yoktur. Bu ahvâl ancak zâhirde ve sûrette olur.  

 اتحاد یار با یاران خوش است                        پاى معنى گیر صورت سركش است -691
Yâr-i hakîkînin âşıkları ile ittihâdı hoştur. Ve her vechile birlikte hoşluk vardır. Böyle 

olunca ma’nâ ve hakîkatin ayağını tut. Zîrâ sûret âlemi Hakk’a serkeştir. Ve Cenâb-ı Kibriyâ 

ehl-i sûreti sevmez. Ehl-i bâtından ve ehl-i hakîkatten râzı olur.  

 صورت سركش گدازان كن بھ رنج                          تا ببینى زیر او وحدت چو گنج -692
Serkeş olan sûret âlemini riyâzet ve mücâhede ile mahv eyle. Ve ehl-i sûret ve zâhir-

bîn olmadan halâs ol. Hattâ sûret âleminin altında hazîne gibi olan vahdeti göresin. Zîrâ bu 

âlem-i kesret, âlem-i vahdeti seyr etmeğe ma’nî olmuştur.  

 ور تو نگذارى عنایتھاى او                               خود گدازد اى دلم موالى او -693
Eğer sen sûret âlemini gözünde mahv etmez isen, Cenâb-ı Kibriyâ’nın inâyetleri ve 

keremleri vakt olur ki, mahv eder. Ey kimse! Gönlün böyle olan Mevlâ’ya kul olsun. 

“Güdâzed’, “eritir” ma’nâsınadır.  

ى درویش را او بدوزد خرقھ -694  او نماید ھم بھ دلھا خویش را                                  
Cenâb-ı Kibriyâ bir Hüdâ’dır ki, [51b] âşıkların kalplerinde kendi cemâlini gösterir. 

Ve tecellî eder. O Hüdâ yine kemâl-i lutfundan dervişin aşk ile harâb olmuş hırka-yı 

vücûdunu ıslâh eder. “Bîduzed” “diğer” demektir.  

پا بدیم آن سر ھمھ سر و بى بى -695  منبسط بودیم و یك جوھر ھمھ             
Âlem-i ezelde bast olucu idik. Ve inkıbâzından bizde eser yok idi. başsız ve ayaksız 

idik ol cânibde cümlemiz.  

گره بودیم و صافى ھمچو آب بى -696  یك گھر بودیم ھمچون آفتاب                               
Cümlemiz bir cevher idik. Âfitâb gibi. Ukde ve ızdırabsız idik. Ve âb gibi ezelde sâf 

ve hâlis idik. 

 چون بھ صورت آمد آن نور سره                              رهھاى كنگ شد عدد چون سایھ -697
Çünki ol âlî nur ki, bizim cevherimizdir. Sûret âlemine geldi. Kal’ânın burcunun 

sa’yesi gibi aded oldu. 

قكنگره ویران كنید از منجنی                                   تا رود فرق از میان این فریق -698  
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Beden burcunu vîrân ediniz. Mancınık-ı mücâhededen taş atmağla hattâ fark gide, bu 

cemâatin meyânından  

 شرح این را گفتمى من از مرى                                      لیك ترسم تا نلغزد خاطرى -699
Bu vahdetin şerh u beyânını ulemâ-yı zâhire inâdımdan ben söylerdim. Lîkin korkarım 

ki, bir gönül kaymasın. Ve ilhâd tarîkına gitmesin. 

ھا چون تیغ پوالد است تیز نكتھ                                گر ندارى تو سپر واپس گریز -700  
Vahdet nükteleri polat kılıç gibi keskindir. Eğer sen kalkan tutmaz isen, geri kaç. 

Istîdâd yok ise vahdet kelamlarını dinleme. Zîrâ ilhâda yakındır. Onun için demişler ki, tevhîd 

ile ilhâd meyânında kıl vardır. 

اسپر میا پیش این الماس بى                                          كز بریدن تیغ را نبود حیا -701  
Bu elmas gibi olan kılıcın önüne kalkansız gelme. Zîrâ kesmekten kılıca hayâ olmaz. 

Ve kılıç keser.  

 زین سبب من تیغ كردم در غالف                         تا كھ كج خوانى نخواند بر خالف  -702
Kılıç kestiği sebebiyle ben tîğ-ı vahdeti kulağına koydum. Hattâ bir eğri okuyucu hilâf 

üzerine okuyup kendini tîğ-ı vahdet ile kesmeye. 
 آمدیم اندر تمامى داستان                                        وز وفادارى جمع راستان -703
Biz geldik hikâyenin tamâmına ki, hikâyeyi itmâm edelim. Doğrular cemâatin 

vefâdârlığından için cem-i dâstântan murâd tâife-i Nasârâ’dır. 

خواستند بر مقامش نایبى مى -704        كز پس این پیشوا برخاستند                                   
Vefâdârlıkları şu cihetten ki, bu vezirden sonra kalktılar, onun makâmına bir 

kaymakam talep eylediler ki, gayret-i dîniyyeden neş’et eder. 

امرا در ولیعھدىمنازعت      
Beylerin birbirlerine veliahd olmakta münâzaa eylemesidir 

 یك امیرى ز آن امیران پیش رفت                            پیش آن قوم وفا اندیش رفت -705
Oniki emirlerden birisi ileri gitti. Ol vefâ-endîş olan kavmin önüne gitti. 

ندر زمننایب عیسى منم ا -706  گفت اینك نایب آن مرد من                                          
Dedi ki, işte bu merdin nâibi benim. Bu zamânda Hazret-i İsâ aleyhi’s-selâmın nâibi 

benim.  

 اینك این طومار برھان من است                         كاین نیابت بعد از او آن من است -707
Işte bu tomâr benim hilâfetime bürhân-ı kavîdir ki, bu niyâbet vezirden sonra benim 

lâyıkımdır.  

 آن امیر دیگر آمد از كمین                                       دعوى او در خالفت بد ھمین -708
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Ol gayri[52a] emir geldi. Gizliden onun dâvâsı da böyle hilâfette idi.  

 از بغل او نیز طومارى نمود                                 تا بر آمد ھر دو را خشم جھود -710
O emir de koltuğundan ihrâc edip bir tomâr gösterdi. Hattâ iki beye dahi Yehûd gazâbı 

geldi. Ya’nî ikisi biribirine kemâliyle infiâl ettiler demektir. 

ده تیغھاى آب داربر كشی -711  آن امیران دگر یك یك قطار                                           
O gayri emirler bir bir sırasıyla keskin kılıçlarını birbirine çekerdiler. Ya’nî cümlesi 

da’vâ-yı hilâfet ettiler. Ve tomâr ibrâz edip öbür beyler inkâr etmekle beynlerinde azîm 

muhâsama ve mücâdele vukû’ buldu.  

افتادند چون پیالن مست درھم -712  ھر یكى را تیغ و طومارى بھ دست                           
Herbir beyin elinde kılıç ve bir tomâr olduğu halde azgın filler gibi biribirine düştüler. 

 صد ھزاران مرد ترسا كشتھ شد                                  تا ز سرھاى بریده پشتھ شد -713
Nice yüzbin Nasârâ âdemi ölmüş oldu. Hattâ kesilmiş başlardan yığın oldu. 

 خون روان شد ھمچو سیل از چپ و راست             كوه كوه اندر ھوا زین گرد خاست -714
Kān revân oldu sel gibi. Soldan ve sağdan dağ gibi bu cenkten havâya toz kalktı.  

ھا كاو كشتھ بود تخمھاى فتنھ                                   آفت سرھاى ایشان گشتھ بود -715  
Fitneler tohumlarını o üzerine ekmiş idi. Onların başlarının âfeti olmuş idi. Ya’nî 

vezîrin ektiği tohum-ı fesâd ba’de’z-zamân bitti. Ve hayatlarının zevâline sebep oldu. 

 جوزھا بشكست و آن كان مغز داشت                         بعد كشتن روح پاك نغز داشت -716
Vücûdları cevizi kırıldı. Ona güzel iç tuttu. Dünyâda iken ba’de’l-vefât güzel pâk rûh 

tuttu. Ve saâdet-i ebedî buldu.  

 كشتن و مردن كھ بر نقش تن است                      انار و سیب را بشكستن استچون  -717
Mevt ki, ten nakşı üzerine ârızdır. O mevtin hakîkati elma ve narın kırıldığı gibi 

vücûdun kırılmasıdır.  

ناردانگ آن چھ شیرین است او شد                  و آن كھ پوسیده ست نبود غیر بانگ -718  
Ol nesne ki, nârdan ve elmadan tatlıdır nârdânın oldu. Ol nesne ki, çürüktür. Kırılır 

iken sadâdan gayri bir nesnesi yoktur.  

 آن چھ با معنیست خود پیدا شود                      و آن چھ پوسیده ست او رسوا شود  -719
Elma ve nâr kırıldığı vakitte ya nardânın olur yâhud çürük ise hiçbir şey olmadığı gibi 

insânın dahi mevt vakti vücûdu şikest oldukta o kimse ki ma’nâ ve hakîkat iledir. Tahkîk o 

kimse mevt ile peydâ ve zâhir olur. Ol kimse ki çürüktür, ve aşktan ve ilm-i bâtından bî-

behredir, tahsîs mevtle rüsvâ olur.  
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آن كھ معنى بر تن صورت پر استز  -720 رو بھ معنى كوش اى صورت                  

 پرست
Böyle olunca yürü ilm-i bâtına sa’y eyle. Ey sûret-perest olan kimse! Ondan için ki 

ma’nâ, sûret teninin üzerine kanattır. 

 ھمنشین اھل معنى باش تا                                        ھم عطا یابى و ھم باشى فتا -721
Ehl-i ma’nânın dahi hem-nişîni ol. Tâ ki Cenâb-ı Hak’tan hem atâ bulasın ve hem yiğit 

olasın. 

خالف معنى در این تن بى جان بى                     ھست ھمچون تیغ چوبین در غالف -722  
Hakîkatten âgâh olmayan cân bâtın içinde hilâfsız tahta kılıç gibidir kın içinde.  

 تا غالف اندر بود با قیمت است                      چون برون شد سوختن را آلت است -723
Tahta kılıç, gılâf içinde olduğu kıymet iledir. Zîrâ, gerçekten kılıç zann olunur. Çünkü 

kınından taşra oldu. Âteşte yanmaktan gayrı bir kâra yaramaz. 
 تیغ چوبین را مبر در كارزار                                   بنگر اول تا نگردد كار زار -724
Tahta kılıç cenge getirme. Ol nazar ile eyle. Tâ ki işin zâr olmasın.  

 گر بود چوبین برو دیگر طلب                                ور بود الماس پیش آ با طرب -725
Eğer kılıç tahta ise, yürü gayrını talep eyle. Eğer elmas gibi keskin ise, cenge gel. 

Zevk u sefâ eyle.  

ى اولیاست تیغ در زرادخانھ                                   دیدن ایشان شما را كیمیاست -726  
A’lâ seyf, evliyâullâhın cebehânesindedir. Evliyâullâhı görmek size kimyâdır.  

 جملھ دانایان ھمین گفتھ ھمین                                      ھست دانا َرْحَمًة للعالمین -727
Cümle ârifler ancak bunu demiş ki, ârif-i billâh olan zât-ı şerîf rahmeten lil-âlemîndir. 

Ya’nî, Fahr-i Âlem  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) hazretleri nice rahmeten lil-âlemîn 

ise varis-i Muhammedî olan evliyâullâh dahi o sırra mazhâr düşüp rahmeten li’l-âlemîn 

olmuşlardır. Lîkin, onlara rahmeten lil-âlemîn lafzı tâbir ve ıtlâk olunmaz. Zîrâ, bu ta’bîr 

Server-i Cem’-i Evliyâ’ya hastır. Nitekim celle celâlüh ve celle şânüh Vâcip Teâlâ 

hazretlerine has olup, Sultân-ı Kevneyn’e ıtlâk olunmadığı her ne kadar şâh-ı enbiyânın 

şânında celâlet ve ulu[lu]k var ise. 

ى او خبر تا دھد خنده ز دانھ -728 خرى خندان بخر گر انارى مى                                      

Eğer bir nâr alır isen, gülücü olanı ve yarılmış olanı al. Tâ ki onun handesi ânın 

dânesinden haber vere. Ya’nî bir mürşide irâdet getirmek istersen derûnunu bilip sonra irâdet 

getir. Kalbine vâkıf olmayınca mürîd olma.  

نماید دل چو در از درج جان مى -729 اش كاو از دھان اى مبارك خنده                                
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Ey onun handesi mübârektir ki, o kimsenin ağzından kalbi inci gibi cân hokkasından 

görünür. Ya’nî “kelâm ettikçe safvet-i kalbi nümâyân olur” demektir.  

ى آن اللھ بود نامبارك خنده                                        كز دھان او سیاھى دل نمود -730  
Nâ-mübârek olan ol lâlenin handesi idi ki, güldükçe dehânından kalbinin siyahlığı 

göründü. Ya’nî çirkin kelâmdır ol kelâm ki, onun ehl-i dünyâ olduğu nümâyân olur.  

 نار خندان باغ را خندان كند                                      صحبت مردانت از مردان كند -731
Handân olan nâr, bağı handân eyler. Ya’nî kelâmı hoş olan zât, meclis-i muhabbeti 

münşerih ve münbesıt eder. Merdlerin sohbeti seni merdlerden eder. Zarûret-i vezn için tâ’nın 

kablinde olan nun sâkin okunur.  

  گر تو سنگ صخره و مرمر شوى                    چون بھ صاحب دل رسى گوھر شوى -732
Eğer sen büyük kaya taşı ve mermer taşı olursan ve hacer gibi katı ve nâ-kâbil olursan 

çûn ki gönül sâhibi olan zâta mukārin olursan taşlıktan çıkıp inci olursun. 

 مھر پاكان در میان جان نشان                  دل مده اال بھ مھر دل خوشان -733
Dünyâ muhabbetinden pâk olanların muhabbetini kalbine nasb eyle. Kalbini verme. 

İllâ kalbi hôş olanların muhabbetine ver. Ya’nî ehlullâha rabt-ı kalb eyle demektir.  

  كوى نومیدى مرو امیدھاست                    [53a] سوى تاریكى مرو خورشیدھاست -734
Yas mahallesine gitme. Ümitler vardır. Zulmet cânibine gitme. Güneşler vardır. 
اھل دل كشددل ترا در كوى                                تن ترا در حبس آب و گل كشد -735  
Gönül seni ehl-i dil mahallesine çeker. Ten seni âb u kîl habsine çeker. Âb u kilden 

murâd bu âlem-i fânîdir. 
 ھین غذاى دل بده از ھم دلى                                        رو بجو اقبال را از مقبلى -736
Âgâh ol! Kalbin gıdâsını bir hem-dilden ver. Yürü bir mukbilden ikbâl iste. Onun 

himmetiyle Allah’ı bulasın 
 تعظیم نعت مصطفى علیھ السالم كھ مذكور بود در انجیل  

 بود در انجیل نام مصطفى                                          آن سر پیغمبران بحر صفا -737
İncil-i şerifte Hazret-i  Muhammed Mustafâ (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem)  

hazretlerinin nâm-ı şerîfi ve nât-i latîfi var idi. ve Tevrat’ta dahi böylece o Mustafâ aleyhi’s-

selâm cemî’ peygamberlerin reîsi ve safvet deryâsıdır. 

ھا و شكل او بود ذكر حلیھ                                    بود ذكر غزو و صوم و اكل او -738  
Nebî aleyhi’s-selâmın hilye ve şeklinin ve şemâil-i şerîfinin zikri  var idi. ve yine cenk 

ve savm ve taâm ekllerinin ne vechile olduğunu tafsîl ve beyân var idi. 

ى نصرانیان بھر ثواب طایفھ                                چون رسیدندى بدان نام و خطاب -739  
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Nasrânîler tâifesi, ecr ve sevâb için çûn ki o nâm ve hitâb-ı şerîfe İncil okurken vâsıl 

olurlar idi. 

 بوسھ دادندى بر آن نام شریف                               رو نھادندى بر آن وصف لطیف -740
Öpmek verirler idi. o nâm-ı şerîfe yüz korlar idi. O vasf-ı latîfe ya’nî kemâl-i 

hublarından nâm-ı Muhammed’i öperler ve yüzlerini sürüp ta’zîm ederler idi. 

اندر این فتنھ كھ گفتیم آن                                     ایمن از فتنھ بدند و از شكوه -741

 گروه

Bu fitnede ki nakl ve beyân eyledik. O cemâat o fitneden emîn idiler. Mahvüf 

nesneden dahi. 

ایمن از شر امیران و                                              در پناه نام احمد مستجیر -742

 وزیر
Emirlerin şerrinden ve vezîrin şerrinden emîn olarak nâm-ı Ahmed’e aleyhi’s-selâm 

ilticâda aman dileyici idiler bu sebepten. 

نسل ایشان نیز ھم بسیار                                         نور احمد ناصر آمد یار شد -743

 شد
Onların nesli ve evlâdı çok oldu. nâm-ı Muhammedî’ye ilticâ sebebiyle nûr-ı Hazret-i 

Ahmed, nâsır geldi. Ve bunlara yâr oldu. Hâsılı nâm-ı şerîfin bereketini kendilerinde ve 

evlâdında müşâhede ettiler demektir. 

 و آن گروه دیگر از نصرانیان                                       نام احمد داشتندى مستھان -744
Tâife-i Nasârâ’dan o gayrı cemâat Hazret-i Ahmed (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem) hazretlerinin nâm-ı şerîfini hakîr tutarlar idi. Ya’nî öbür tâife gibi ta’zîm etmezler idi. 

مستھان و خوار گشتند از                                       از وزیر شوم راى شوم فن -745

 فتن
Vukû’ bulan fitnelerden için hor ve hakîr oldular. Fitneler şûm rây-ı fenni çirkin olan 

vezirden.  

 نام احمد این چنین یارى كند                                 تا كھ نورش چون نگھدارى كند -746
Hazret-i Ahmed  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem)’in nâmı bunculayın yardım eder. 

Acabâ onun nûru insânı ne vechile muhâfaza eder? Var kıyâs eyle. 

 نام احمد چون حصارى شد حصین                         تا چھ باشد ذات آن روح االمین -747
Sultân-ı kevneynin nâm-ı şerîfi bir metîn kal’a gibi oldu. Acabâ ne olur o rûhu’l-Emîn 

olan [53b] Sultân-ı zî-şânın zât-ı saâdet-mendleri. Rûhu’l-emînden murâd Peygamberimiz 
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aleyhi’s-selâmdır. Yâhud, ol rûhu’l-emînin mehbıtı olan Sultân-ı kevneynin zât-ı şerîfi acabâ 

ne gûne muâvenet eder. “Hasîn’, “metin” demektir. 

بیان  کژاز بي طوماري                                      ھم مخبط  دینشان و طمشان      -748   
O tâifeyi âfet-i katl ile mücâzâttan sonra, hem onların dîni habt olmuş, ve hükümleri 

ve halleri dahi böylece olmuş. Beyânı eğri olan tomârlardan için.     

كاندر افتاد از بالي ان وزیر                                  زیرپبعد از ان خونریز درمان نا     -749    

Bu mekri dermân kabûl etmeyici zâlim vezirden  sonra o vezirlerin belâsından nâşî 

vâkî’ oldu. ve bu vartalara uğradı. “Seraht”dan sonra gelen beyit bu beyti beyân eder.  

 حكایت پادشاه جھود دیگر كھ در ھالك دین عیسى سعى نمود
Başka Yehûd pâdişâhının hikâyesidir ki, nakl olunan pâdişah-ı cehûd gibi İsâ 

aleyhi’s-selâmın dîninin helâkına o dahi azîm sa’y ve gayret eyledi.  

 یك شھ دیگر ز نسل آن جھود                                    در ھالك قوم عیسى رو نمود -749
Beyt-i sâbıktaki “üftâd” kelimesine fâil olarak bir gayri şeh zikrolunan Cehûd şâhının 

neslinden İsâ aleyhi’s-selâmın kavminin helâkine yüz gösterdi. 

 گر خبر خواھى از این دیگر خروج                     سوره بر خوان و السما ذات البروج -750
Eğer haber ister isen, bu gayri hurûctan “ve’s-semâi zâti’l-burûc” sûresini oku ki, 

“Ashâb-ı Uhdûd” bunlardır. Hikâyesi metinde beyân olunacaktır.  

 سنت بد كز شھ اول بزاد                                      این شھ دیگر قدم بر وى نھاد -751
Bir çirkin yol ki, evvelki şehten doğdu. Ve onu şâh-ı evvel va’z eyledi. Bu gayrı şeh 

dahi kademini o va’z olunmuş yola koydu. 

 ھر كھ او بنھاد ناخوش سنتى                                  سوى او نفرین رود ھر ساعتى -752
Her şol kimse ki, bir çirkin tarîkat vaz’ eyledi. O sünnet-i seyyie-i mevzûa ile amel 

olundukça taraf-ı Hak’tan vâzı’ına her an tân ve dahl gider. Sen bu sünnet-i seyyieyi niçin 

vaz’ ettin deyu. Isminde dahi müşârik olur. ya’nî herkes işledikçe ne mertebe günâh yazılıyor 

ise îcâd edene dahi o kadar günâh yazılır. Sünnet-i hasene vaz’ı dahi bunun gibidir. Nitekim 

hadîs-i şerîfte gelir: “ ه و جزاء من ۏمن سّن سّنة حسنة فال اجره و اجر من عمل بھا و من سّن سّنة سّیئَة فال جزا

 Kim iyi bir yol açarsa, ecrinden birşey eksilmeksizin onunla amel edenlerin]555 ”عمل بھا

ecirlerinden ona verilir. Kim de kötü bir yol açarsa yine onu işleyenlerin cezası kendilerinden 

eksiltilmeden ona verilir.] 

 نیكوان رفتند و سنتھا بماند                             وز لئیمان ظلم و لعنتھا بماند -753

                                                   
555 Müslim, Kitâbü’l-İlm, 62, (no. 1017), Kitâbü’z-zekât 102/7. 
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Iyiler gittiler ve sünnetler kaldı. Ya’nî vaz’ ettikleri sünnet-i haseneler ve kāide-i 

müstahseneler kalıp âlem onunla münkani’ oldular. Ve leîmlerden zulm ve la’nete sebep 

olacak nesne kaldı. 
 تا قیامت ھر كھ جنس آن بدان                                در وجود آید بود رویش بدان -754
Kıyâmete kadar her kimse ki, o leîmlerin cinsidir. Bu âlem vücûda geldikte onun yüzü 

o kötüler tarafına müteveccih olur. ve onların vaz’ ettiği efâl-i kabîha ile meşgûl olur. 

رود تا نفخ صور در خالیق مى -755  رگ رگ است این آب شیرین و آب شور                    
Damar damardır. Bu âb [54a]-ı şîrînden âb-ı şûr, ya’nî âb-ı şirînin menba’ı başka ve 

âb-ı şûrun menba’ı başkadır. Halâyık beyninde kıyâmete dek böylece vâkî’ olur. Ve âb-ı şirîn 

iyiler semtine ve âb-ı şûr kötüler semtine cereyân eder. 

آب نیكوان را ھست میراث از خوش                       آن چھ میراث است َأْوَرْثَنا الكتاب -756  
Iyilere tatlı sudan mîras vardır. Ya’nî âb-ı şirîn menba’ından akıp iyi cânibine gider. 

Ona mîrastır. “556”َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب[Kitâbı kullarımızdan seçtiklerimize verdik] nazm-ı celîlinde 

olan mîrastır ki, ilm ve irfândır ki evliyâ-yı kirâm ve enbiyâ-yı izâm aleyhimü’s-selâmdan ona 

varis olmuşlardır. 

ھا از گوھر پیغمبرى شعلھ -757  شد نیاز طالبان ار بنگرى                                         
Tâlib-i Hak olan zâtların niyâzı eğer im’ânla nazar edersen peygamber-i zî-şâna 

mensûb olan gevherden şu’leler ve nûrlar oldu. Hak Teâlâ’dan ancak ümidleri budur, gayri 

nesne değildir. 

ھا با گوھران گردان بود شعلھ                              شعلھ آن جانب رود ھم كان بود -758  
Şu’leler cevherlerin zâtıyla dönücü ve onunla kâim olur. Zîrâ şû’le, a’raz ve  zâtı 

cevherdir. A’razın cevherden müfârakati mümkün değildir. Şû’le o cânibe olur ki, mumdan 

ola. 

رود ز آنكھ خور برجى بھ برجى مى -759 دود نور روزن گرد خانھ مى                           
Mısrâ’-ı sânînin irsâl-i meseli olarak görmez misin? Pencerenin nûru hânenin etrâfında 

yeler. Bir yerde temekkün etmez. Zîrâ o güneş burçtan burca gider. Ya’nî şems ziyânın 

aslıdır. O seyrettikçe ziyâ hâne içinde seyreder. 

 ھر كھ را با اخترى پیوستگى است                   مر و را با اختر خود ھم تگى است -760
Bunun gibi her kimin ki, bir yıldıza ittisâli vardır. Ona kendi yıldızı ile dahi hamle ve 

koşmak vardır. 

 طالعش گر زھره باشد در طرب                           میل كلى دارد و عشق و طلب -761

                                                   
556 Fatır, 35/32. 
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Meselâ eğer tâli’i Zühre olursa safâ ve zevk içinde hevâ ve hevese küllî meyl tutar ve 

aşk tutar. Ve îyş ve nûş meclislerini talep tutar. 

ریز خو ور بود مریخى خون                            جنگ و بھتان و خصومت جوید او -762  
Eğer tâli’i kān dökücü huylu Merîh’e mensûb olursa halk ile cenk ve nâsa iftirâ ve 

husûmet ister o kimse. Zîrâ Zühre-yi sâzende ve Merih’i cellâd-felek resmederler. Sâir 

kevâkibi dahi buna kıyâs eyle. 

 اخترانند از وراى اختران                                   كھ احتراق و نحس نبود اندر آن -763
Bu kevâkib seb’a-ı seyyârenin verâsından biraz ahterân-ı ma’nevî vardır ki, onlarda 

ihtirâk ve nahs olmaz. Ihtirâk, kamerden maâda beş adet yıldızın şems ile bir burçta cem 

olmasına derler. Meselâ Zühre Şemsle ictimâ’ etse aslâ Zühre’de ahkâm kalmamağla ona 

ihtirâk-ı Zühre ta’bîr olunur. Güyâ hükmü olmamağla yanmış gibi oldu. 

 سایران در آسمانھاى دگر                                       غیر این ھفت آسمان معتبر -764
O yıldızlar başka gökte seyr ve hareket edicidirler. Bu meşhûr yedi âsûmânın, o gökler 

gayrıdır. 

 راسخان در تاب انوار خدا                                نى بھم پیوستھ نى از ھم جدا -765
O kevâkib Cenâb-ı Kibriyâ’nın envârında sâbittir. Ne envâr ile kevâkib birbirine 

muttasıldır. Ne de birbirinden cüdâdır. Kevâkib [54b] den murâd sıfat-ı ilâhiyyedir. Sıfat-ı 

zâtın aynı da değildir, gayrı da değildir. Binâenaleyh, nitekim “nî behem peyveste ez-hem nî 

ez hem cüdâ” buyurdular. 

 ھر كھ باشد طالع او ز آن نجوم                              نفس او كفار سوزد در رجوم -766
Her kimse ki onun tâli’i o yıldızlardan olur. Onun nefsi kâfirleri recmde yakar. Ya’nî 

şol kimse ki Cenâb-ı Hakk’ın mazhâr-ı sıfatı olur, ehl-i küfrü kahr u izlâl eder. Nitekim Resûl-

i Ekrem  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) kefere-i Kureyş’i ve sâir küffârı kahr u tedmîr 

buyurdular. 

 خشم مریخى نباشد خشم او                             منقلب رو غالب و مغلوب خو -767
Bu misillü zâtın hışm ve gazâbı kendi nefsi için olmaz. Belki Allahu Teâlâ rızâsı için 

olur. Ve böyle kimsenin zâtı münkalibdir. Kâh gālib ü kâh mağlûb huyludur. Münkalib-rû 

gālib ve mağlûb huyludur demekten kinâyettir. 

ق نور غالب ایمن از نقص و غس                               در میان اصبعین نور حق -768  
Gâlip olan kimsenin nûru noksân olmaktan ve zulmetten Hakk’ın nûru esba’ları 

meyânında emîndir. Bu beyt bâlâdaki gālip münâsebetiyle zikr olunmuştur. Ya’nî kime ki 

ezelde nûr çok isâbet etmiş, ve nûr-ı Gâlip sâhibi olmuş, o nûr müntağī ve zâil olmaz. Ve bir 
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vechile halel gelmez. Nûra birşey olmadığı [gibi], o nûrun sâhibine dahi bir şey olmayıp cemî 

âfâttan masûn olur. 

 حق فشاند آن نور را بر جانھا                                         مقبالن برداشتھ دامانھا -769
Cenâb-ı Kibriyâ ezelde o nûru cânlar üzre saçtı. Eshâb-ı ikbâl dahi dâmenlerini tuttu. 

و آن نثار نور را                                                روى از غیر خدا بر تافتھ -770

 وایافتھ
O nûrun üzerine nisârını âşikâre bulmuş ve o nûra ezelde vâsıl olmuş yüzünü Hak 

Teâlâ’nın gayrısından çevirmiş ve i’râz etmiş. 

بھره شده ز آن نثار نور بى -771  ھر كھ را دامان عشقى نابده                                       
Her ol kimseye aşkın iki eline olmamış, ezelde nîsâr olunan nûrdan nasipsiz olmuş. 

Hâsılı kimin ki rûhu aşk ile muttasıftır, o nûr-ı Hüdâ’dan hisseyâb olmuş demektir. 

 جزوھا را رویھا سوى كل است                             بلبالن را عشق با روى گل است -772

Âşıkların nisâr olunan nûrdan behre-dâr olmasına illet olarak buyururlar ki, cüzlerin 

yüzleri küll tarafına müteveccihtir. Bülbüllerin aşk-bâzlığı gül iledir. Âşıklar dahi nûrdan cüz 

olmağla, küll tarafına teveccüh ettiler. Binâenaleyh behre-dâr oldular. Ba’zı nüshada “Bülbülâ 

nerâ aşk bâ-rûy-i gülest” gelmiştir. Ya’nî “Bülbüllerin aşkı gülün yüzünedir” demektir. 

 گاو را رنگ از برون و مرد را                            از درون جو رنگ سرخ و زرد را -773

Keenne dendi ki, “Nûrdan behre-dâr olanların olmayanların farkı zâhirde var mıdır? 

Ve vechinden ma’lûm olur mu?” Cevâb buyururlar ki, “Öküzün rengini taşradan ve merdin 

rengini kırmızı ve sârı her ne ise içeriden iste. Zîrâ, insân taşra renk vermez.  

[55a]جفاست -774 ى آبھ رنگ زشتان از سیاه  رنگھاى نیك از خم صفاست                         
Iyi ve kırmızı renkler safvet ve hâlislik küpündendir. Murâd etvâr-ı makbûle ve ahvâl-i 

müstahsenedir. Hum-sıfattan murâd, sıfât-ı cemâliyye-i ilâhiyyedir. Çirkinlerin rengi çirkli ve 

çapaklı olan siyâh sudandır. Ki murâd sıfât-ı celâliyye-i kahr-ı Hüdâ’dır. “Cüfâ’, cim’in 

zammıyla, suya karışıp, su ile cereyân eden çirkin nesnelere derler. 
فْبَغَة اللَِّھ نام آن رنگ لطیِص                             َلْعَنُة اللَِّھ بوى این رنگ كثیف -775  
O latîf olan rengin nâmı sıbgatullâhtır. “Sıbga” , boyaya derler. o kesâfetli rengin 

râyihâsının nâmı la’netullâhtır. Ya’nî sıbğatullâh iyilerin renginin nâmı ve lânetullâh kötülerin 

renginin nâmı olmaya şâyestedir, demektir. 

رود از ھمانجا كامد آن جا مى -776 رود آن چھ از دریا بھ دریا مى                               
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Yukāridâ cüz külle mâil ve onun tarafına meyleder buyurdular idi. onu isbât 

makāmında buyururlar ki, “Ol nesne ki, deryânın eczâsındandır. Yine deryâya gider. Her şey, 

ol mahallinden ki gelmiştir yine oraya gider. Öyle cüz, külline mâil olur. 

 از سر كھ سیلھاى تیز رو           وز تن ما جان عشق آمیز رو -777
Tâ başından tîz olan seyl, kendini deryâya vurdu. Zîrâ, eczâ-yı bahrdendir. Sehâb 

vâsıtasıyla alınıp ba’de yine yağmur olup, ba’de sel olur. bizim dahi tenimizden aşk ile mahlût 

olan cân kendini Hak Teâlâ tarafına vurdu. Zîrâ cânımızın aslı Cenâb-ı Haktır.  

 

 آتش كردن پادشاه جھود و بت نھادن پھلوى كھ ھر كھ این بت را سجود كند از آتش برست  
Yehûd pâdişâhının hendek içinde azîm âteş yakması ve âteşin yanına sanem va’z 

etmesi. Öyle diyerek, “her kimse ki o puta secde eyledi, âteşten kurtuldu. Eğer secde 

etmez ise onu bu âteşte ihrâk ederim. Zîrâ o Nasrânîdir” demek ister. Çünkü Nasrânîler 

mü’mindir. Ehl-i imân saneme secde etmez. Kim ki secde etmedi, öyle ise Nasrânîliği 

tebeyyün etti. İhrâk lâzım gelecek. 

 آن جھود سگ ببین چھ راى كرد                                 پھلوى آتش بتى بر پاى كرد -778
Ol kelp yahudi gör ki ne rây etti. Hendek kazıp, içine âteş yakıp, bir putu ayak üzerine 

âteşin yanına nasb etti.  

كان كھ این بت را سجود آرد                               ور نیارد در دل آتش نشست -779

 برست
Öyle diyerek ki, “Ol kimse ki, bu puta secde getirir. Bu nârın azâbından kurtuldu. Eğer 

puta sevde getirmez ise, âteşin içinde oturdu ve nâra yandı. Ya’nî “Secde etmeyeni nâra ilkâ 

ederim” demektir.  

 چون سزاى این بت نفس او نداد                                از بت نفسش بتى دیگر بزاد -780
Çünkü put gibi olan nefsin lâyıkını ve matlûbunu o Yehûd şâhı verdi. Onun nefsi 

putundan bir gayri put doğdu ki, âteşin yanına nasb ettiği o puttur. Her şol kimse ki, riyâzet ve 

mücâhede eyleyip nefsi kırmaz; bunun gibi onun nefsinden çok putlar doğsa gerektir. 

س شماستمادر بتھا بت نف                       ز آن كھ آن بت مار و این بت اژدھاست -781  
Zîra putların [55b] ânesi sizin nefsinizin putudur. Zîrâ cümle putlar ondan dolar. Ve 

her puttan büyüktür. Zîrâ bu put yılandır. Ve o put ki nefs-i emmâredir ejderhâdır.  

درھا كشد اژموسئ با ید كھ    -782 ن تمّنا كي رسدھر كي را ای                                    
Her bir kimseye bu matlûb ki nefs öldürmektir. Kaçan vâsıl olur ve eline girer. Hazret-

i Musâ-sîret bir zât lâzımdır ki ejderhâ-yı nefsi öldüre.  
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گیرد قرار آن شرار از آب مى -783  آھن و سنگ است نفس و بت شرار                            
Yine put-i nefsin sâir putlardan büyüklüğünü beyân hakkında buyururlar ki, nefs-i 

emmâre çakmak ve taş gibidir. Ve sâir put kıvılcım gibidir. O kıvılcım âbdan karâr tutar ve 

müntafî olur. Lîkin, 
شود ز آب كى ساكن سنگ و آھن                             آدمى با این دو كى ایمن بود -784  

Taş ve çakmak âbdan kaçan sâkin olur? Olmaz demektir. Ya’nî nice sene senk ve âhen su 

içinde temekkün etseler sonra ihrâc olunsalar darb olundukta âteş zâhir olur. Hâsılı nefs-i 

emmâreyi seng ü âhene ve sâir hevâ ve hevesleri kıvılcıma teşbih buyururlar. Kıvılcım kendi 

kendine zâil olduğu gibi hevâ-yı insânî dahi kendi kendine zâil olur. müşkil olan seng ve âhen 

mâkāmında olan nefs-i emmârenin zevâlidir ki kendi kendine olmaz. Azîm riyâzeta muhtactır. 

İnsân bu iki nesne ile kaçan emin olur. olmak münâsib değildir. Ikiden murâd seng ve 

âhendir. Ve ondan dahi murâd nefs-i emmâredir. Kırk sene mücâhede edenler nefs elinden el-

âmân diye feryâd ettiler.  

سنگ َاھن  در درون دارند  نار                            اب را بر نار شان بنود کندار  -785  
Taş ve çakmak içinde  âteş tutarlar suya. Onların nârına geçmek olmaz. Nitekim ba’zı 

şiir uymuştur: “Hased-i kalb-i âdû lutf ile zâil olmaz / Senkte muzmer olan âteşe âb etmez 

eser”  

                               َاب   چون  نار  برونی را کشد در درونی سنگ و َاھن کی رود   -786             

    

Su çûn ki taşraya mensûb olan nârı söndürür. Seng ü âhenin âteşi kaçan gider? Gitmez 

demektir.  

قطرۀ شاھان کفر ترسا و جھود                                سنگ و  َاھن چشمھ  نار ندود    -787  
Nefs-i emmâre âteş ve tütün çeşmesidir. Dâim kendinden nâr ve duhân çıkar. Ve halka azab 

verir. O nârın katreleri mecûsî, Nasrânî ve Yehûddur. Murâd, nefs-i emmâre çaşmasinden 

çıkan nârın katrelerinin şiddetini beyândır. Hâsılı nefs-i emmâreye nisbetle mecûsî ve yahûdî 

ehvendir , demektir.- Hafazana’llahu min-şerri-hâ- 

َاب چشمھ تازه  و باقی شود                              َاب خم و کوزه کر فانی شود      -788  
Küp suyu ve bardak suyu eğer fânî olursa çeşme suyu bitmeyip tâze ve bâkî olur. bu beyitte 

nefs-i emmâreyi çeşme suyuna ve sâir hevâları küp ve bardak suyuna teşbih vardır. Yine 

murâd-ı şerîfleri nefs-i emmârenin şerrinin ziyâdeliğini beyândır.  

ست در كوزه نھان آبھ بت سیاه                          نفس مر آب سیھ را چشمھ دان -789  
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Sâir hevâlar bir kara sudur ki, bardakta gizlidir. Nefs-i emmâreyi âb-ı siyâhın çeşmesi bil. Âb-

ı siyâhtan murâd efâl-i kabîha ve efâl-i şenîa olmağla nefs-i emmârenin yine cümle putlardan 

eşedd olduğunu beyân buyurur.  

چون سیل سیاه                          بر شآه راه  نفس بتگر چشمھ -790  [56a] آن بت منحوس   
O menhûs olan put sel gibidir. Kah akar yağmur olmaz ise münkatı’ olur. Ama put yunucu, 

nefs-i emmâre işlek yolda olan çeşme gibidir ki, aslâ münkatı’ olmaz. Bu beyitle dâhî nefsin 

hevâ üzerine gâlip olduğunu beyân buyururlar. 

درنگ زھاند بى آب چشمھ مى -791  صد سبو را بشكند یك پاره سنگ                         
Bir pâre taş yüz testi kırar. Ve sular dökülür. Bir katre su kalmaz. Ammâ çeşmenin suyu 

dâimâ hazır ve kesilmez. Hevâ-yı sâire testi suyu gibidir. Darbe-i nesne ile şikest olur. Ammâ 

nefs-i emmâre pınar gibidir. Dâim tereşşuh557 etmektedir.  

 بت شكستن سھل باشد نیك سھل                سھل دیدن نفس را جھل است جھل -792
Put kırmak âsândır ve iyi âsandır. Ammâ nefs-i emmâreyi kırmayı âsân görmek kemâl-i 

cehldir. İnsân, “nefsim öldü” der. O ise ejderhâ olmuştur. Vakitle ma’lûm olur.  

ى دوزخ بخوان با ھفت در قصھ -793 صورت نفس ار بجویى اى پسر                           
Ey oğul! Eğer nefs ma’kūl iken mahsüs olsa ona bir sûret ister isen, Kur’ân-ı Azîm’de olan 

cehennem kıssalarını oku. Yedi kapı ile işte nefsin sûreti ayniyle cehennem gibidir.  

 ھر نفس مكرى و در ھر مكر ز آن                           غرقھ صد فرعون با فرعونیان -794
Her nefs-i emmâre olan nefsin bir mekri vardır. Her bir mekrde o mekrden yüz mekkâr 

Fir’avn etbâıyla garktır. Ya’nî nefsin mekr ve hilesi Fir’avn mekr ve hîlesine gâliptir 

demektir. Hâl ve şân böyle olunca. 

 در خداى موسى و موسى گریز                               آب ایمان را ز فرعونى مریز -795
Hazret-i Mûsâ aleyhi’s-selâmın Hüdâsına ve Hazret-i Mûsâ’ya firâr eyle. İmân suyunu 

Fir’avnlıktan dökme. Ya’nî nefsin şerrinden Vâcib Teâlâ’ya kaç ve Mûsâ-sîret olan zâtlara 

kaç. Âr edip ve Fir’avn olup imânını izâa etme. Nitekim Fir’avn Musâ  aleyhi’s-selâmın 

peygamber olduğunu bilir idi ammâ imândan âr eder idi.  

 دست را اندر احد و احمد بزن                                اى برادر واره از بو جھل تن -796
Elini Allahu Teâlâ’ya ve Hazret-i Ahmed  aleyhi’s-selâma ver ey karındaş! Ebûcehl gibi olan 

tenden kurtul. Ya’nî ten-perver olma. Nefse galebe edersin.  

 بھ سخن آمدن طفل در میان آتش و تحریض كردن خلق را در افتادن بھ آتش 

                                                   
557 “Arapça “r-ş-h”: “sızma”. 
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Tıfl-i sağîrin söze gelmesi  ve âteş ortasinda halkı âteşe düşmeye harîs etmesinin 

beyânındadır.  

 یك زنى با طفل آورد آن جھود                          پیش آن بت و آتش اندر شعلھ بود -797
Bir hâtunu bir tıfl ile o Yehûd şâhı o putun önüne  getirdi. Ve  âteş şu’lede ve alevlenmiş idi. 

O kadın Nasrânîdir.  

 طفل از او بستد در آتش در فكند                         زن بترسید و دل از ایمان بكند -798
Hâtunun elinden tıflı aldı ve âteşe bıraktı. Zen korktu ve kalbini îmândan kopardı. 

Şâh-ı cühûd getirdi ve tıflı aldı demek mecâzdır. Me’mûr olan murâd olur. “Nebiyyi’l-emîri’l-

medeniyye‘ sebebine isnâd kabîlindendir. [56b] 

 خواست تا او سجده آرد پیش بت                               بانگ زد آن طفل إني لم أمت -799
Kadın diledi ki, putun önünde secde eyleye. Sadâ urdu o tıfıl: “Ben ölmedim ey mâder! Havf 

etme ve bu âteşten korkma. Beni ilkā eylerler de helâk olurum zannetme!’ 

 اندر آ اى مادر اینجا من خوشم                                 گر چھ در صورت میان آتشم -800
Gel ey ana! Burada ben hoşum. Gerçi sûrette âteş içindeyim. Velîkin gülistanda 

gibiyim.  

 چشم بند است آتش از بھر حجاب                   رحمت است این سر بر آورده ز جیب -801
Nâ-mahremlere hicâb ve perde olsun için âteş göz bağıdır. Bu başını yakasından 

yukārı getiren âteş rahmet-i Hakk’tır. “Ser-ber-âverde’liği “serkeş’liğinden kinâyedir.  

 اندر آ مادر ببین برھان حق                                  تا ببینى عشرت خاصان حق -802
Gel ey ana! Âteş içine. Hakk’ın varlığına ve kudretine delîl gör. Ve her şeyin Mevlâ-yı 

Müteâl’in yed-i kudretinde olduğunu anla. Ve nârın muhrik bi’-tabîa olmadığını müşâhede 

eyle. Tâ ki Vâcibü’l-Vücûd’un has kullarının işretini nâr içinde seyr edesin.  

 اندر آ و آب بین آتش مثال                                  از جھانى كاتش است آبش مثال -803
Gel içeri ey ana! Âteş şeklinde suyu gör. Şol dünyâdan bu hâli seyreyle ki o cihân âteştir 

hakîkatte âb gibi.  

 اندر آ اسرار ابراھیم بین                                    كاو در آتش یافت سرو و یاسمین -804
Gel ey ana! Ibrâhim  aleyhi’s-selâmın esrârını gör. Âteşte serv ü yâsemîn buldu. Ol hâl 

bunâr için de vardır.  

خت خوفم بود افتادن ز توس -805 دیدم گھ زادن ز تو مرگ مى                                        
Mevt gördüm senden doğmak vakti. Ya’nî ölüyorum zannettim. Benim ziyâde havfım var idi. 

Senden düşüp ayrılmağa. 

بزادم رستم از زندان تنگچون                           در جھان خوش ھواى خوب رنگ -06  
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Çünkü senden doğdum.dâr zindândan ki rahm-i mâderdir. Halâs oldum bir cihâna ki, 

hevâsı hôş, rengi güzel, hâsılı bir yere geldim ki evvelki olduğum yerden âlâdır.  

چون رحم دیدم كنون من جھان را                        چون در این آتش بدیدم این سكون -807  

Ben cihânı şimdi rahm-i mâder gibi gördüm. Dâr ve zîyk. Çünkü dünyâdan beni bu 

âteşe ilkā ettiler. Ve bu râhat ve sükûnu bu nâr içinde buldum.  

ىاندر این آتش بدیدم عالم                                         ذره ذره اندر او عیسى دمى -808  

Bu âteşte bir âlem gördüm. Her bir zerresinde bir İsâ nefesli zât var. Âlemi ihyâ eder. 

Burada mevt yoktur, elem çekme.  

 نك جھان نیست شكل ھست ذات                         ثبات و آن جھان ھست شكل بى -809
Işte benim gördüğüm âlem bir cihân ki, şekl ve sûreti yoktur. Ammâ zâtı vardır. O var 

şeklinde olan âlem hakîkatte yok olduğundan maâda bî-sebât ve fânîdir.  

 اندر آ مادر بھ حق مادرى                                      بین كھ این آذر ندارد آذرى -810
Gel ey ana! Senin analığına kasem ederim. Gör ki bu âteş âteşlik tutmaz. Sûretâ âteştir 

ammâ hakîkatte âteş değildir. Evliyâullâhın riyâzetı ve mücâhedesi ve fakr u fâkāsı dahi her 

ne kadar sûretâ nâr görünür ise hakîkatte âbdır.[57a] Nitekim Abdullâh el-Kaşgârî en-

Nakşbendî  (kuddise sırruhû) buyururlar. Mısrâ: “ قر خود ندائيفمحظوظ ب ” [Fakrla nasipdar olanın 

kendisi Nidâî558’dir.] 

 اندر آ مادر كھ اقبال آمده ست                            اندر آ مادر مده دولت ز دست -811
Gel ey ana ki ikbâl ve devlet gelmiştir. Gel ey ana! Devleti elden verme.  

داتا ببینى قدرت و لطف خ -812  قدرت آن سگ بدیدى اندر آ                                   
O kelbin kudretini gördün. Âteşin içine gel, tâ ki Hüdâ’nın lutfunun kudretini göresin.  

كشانم پاى تو من ز رحمت مى                              كز طرب خود نیستم پرواى تو -813  

Ben merhametimden senin ayağını çekerim. Zîrâ safâ ve zevkimden seni kayıracak 

vaktim yoktur. Ammâ mâderim olmağla rahmim galebe eylemiştir.  

 اندر آ و دیگران را ھم بخوان                             كاندر آتش شاه بنھاده ست خوان -814
Gel ey mâder! Âteşe ve gayrıları dahi oku ve da’vet eyle. Zîrâ şâh âteş içine sofra 

koymuştur.  

 اندر آیید اى مسلمانان ھمھ                          غیر عذب دین عذاب است آن ھمھ -815
Geliniz ey müslümanlar cümleniz! Dünyânın tatlı suyundan gayrı her ne var ise 

cümlesi gazabtır. Tıfl-ı mezkûr mâderini da’vetten sonra gayrı ehl-i imânı dahi da’vet eder. 

                                                   
558 Abdullah Kaşgârî (v. 1174/1760) Eyüp’te Kaşgârî Dergahı olarak adlandırılan dergâhın ilk şeyhidir. Onun bir 
diğer mahlası Nidâî olup, burada kendisini zikrederek kendisinin mertebesinde olacağını ifadelendirmektedir. 
Bkz. Güller Nuhoğlu, Abdullah Nidâî-yi Kaşgârî ve Hakkıyye Risâlesi, Simurg Yay., İstanbul, 2004, s. 12-18. 
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Hadîs-i şerîfte vârid oldu ki, ehl-i imânın sâlihleri kabirde kendine olan inâmı görünce, 

“Varayım ıyâl ü evlâd ü ahbâbıma haber vereyim. Onlar da buraya gelsinler ve bu devlete 

vâsıl olsunlar” der imiş.  

وار اندر آیید اى ھمھ پروانھ                                  اندر این بھره كھ دارد صد بھار -816  
Geliniz ey müslümânlar! Pervâne gibi bu âteşe nefsinizi ilkā ediniz. Zîrâ bu âteş yüz 

bahâr tutar. “Behre’den murâd âteştir.  

شد جان خلقان از شكوه پر ھمى -817 زد در میان آن گروه بانگ مى                                 
Tıfl-ı sağîr o cemâatın içinde sadâ verdi. O sadânın azametinden nâsın cânı doldu. Ve 

herkese azîm te’sîr etti.  

خویشتن خلق خود را بعد از آن بى                        فگندند اندر آتش مرد و زن مى -818  
Bundan sonra nâs kendi kendine mâlik olmayarak merd ü zen âteşe ilkā ettiler. Merd ü 

zen halkı tefsirdir.  

كشش از عشق دوست موكل بى بى                 ز آن كھ شیرین كردن ھر تلخ از اوست -819  

Müvekkelsiz ve âteşe çekmeksiz dostun aşkından kendilerini nâre bıraktılar. Ondan 

için ki, her acıyı tatlı etmek andandır. Ya’nî Cenâb-ı Kibriyâ acıları tatlı etmeye kâdirdir. 

Binâenaleyh, nefsini nâra ilkā her ne kadar telh ve müşkil ise Cenâb-ı Kibriyâ herkese bir 

meyl verip nefislerini nâra ilkā ettiler.  

ردند كاتش در میاك منع مى -820  تا چنان شد كان عوانان خلق را                               
Halkın nâra ilkāsı kendilerini ancılayın oldu ki, o âvânlar halkı men’ ederler idi ki, 

âteşe gelme. “Âvân” pâdişahların çavuşlarına ve “urf” zâbitlerinin adamlarına derler.  

د پشیمان زین سبب بیمار دلش -821  آن یھودى شد سیھ رو و خجل                          
O yahudi pâdişâhı kara yüzlü ve utanıcı oldu. ve pişmân oldu. Bu sebepten gönül 

hastası oldu.  

تر شدند در فناى جسم صادق -822 دندتر ش كاندر ایمان خلق عاشق                                 
Ki îmâna halk ziyâde âşık oldular. Ve dîn-i İsâ  aleyhi’s-selâma ziyade meyl ettiler. 

Ve cisim mahv etmede ziyâde sâdık oldular.  [57b] 

 مكر شیطان ھم در او پیچید شكر                        دیو ھم خود را سیھ رو دید شكر -823
Şeytânın mekri dahi kendine sarıldı. Cenâb-ı Hakk’a şükr olsun şeytân dahi kendini 

kara yüzlü gördü. “Şükr olsun, şeytân’dan murâd Yehûd şâhının kendidir.  

ى خلق چست درید جامھ آن كھ مى                            شد دریده آن او ایشان درست -824  
Ol nesne iki kimse eli yüzüne sürdü idi. Ol mâkeslerin şehrinde cemî oldu. Ya’nî nâsa 

ettikleri mekr kendilerine isâbet eyledi. Ol kimse ki halkın câmesini çabuk yırtar idi. Ona 
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lâyık olan yırtıldı ve onların câmesi dürüst oldu. ve ettikleri şer kendilerine rücû etti. Nitekim 

Kur’ân-ı Kerîmde “ َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِھ َوَمْن َأَساَء َفَعَلْیَھا َمْن ”559 [Kim salih amel yaparsa kendisinedir, 

kim de kötülük yaparsa zararı kendinedir]  buyurulmuştur. 

 كج ماندن دھان آن مرد كھ نام محمد را علیھ السالم بھ تسخر خواند
Ve merd-i kâfirin ağzinin eğri kalmasi beyânındadır ki hazret-i Server-i kâinât 

ve mefhar-i mevcûdât Muhammed Mustafa  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) 

hazretlerinin nâm-ı şerîfini ağzını eğmek tarîkıyla sihrederek yâd eder idi. Fem-i nâ-

mübâreği o vechile kaldı. 

ندمر محمد را دھانش كژ بما -825  آن دھان كژ كرد و از تسخر بخواند                           
Ol bir kâfir ağzını eğri eyledi. Ve suhriyye ederek nâm-ı Muhammedi  aleyhi’s-selâm 

okudu, ağzı eğri kaldı.  

 باز آمد كاى محمد عفو كن                              اى ترا الطاف و علم من لدن -826
Geri geldi. “Yâ Resûlallah! Suçumu affeyle” diyerek,  “Ey zât-ı şerîf sana Cenâb-ı 

Hak cânibinden olan ilm-i şerîf eltâfı vardır. Ya’nî sana Hak tarafından ilm-i ledün verilmiştir. 

Ilm-i ledün erbânının hâli afdır.”  

كردم ز جھل من ترا افسوس مى                           من بدم افسوس را منسوب و اھل -827  
Ben sana hayf ve kadr eyledim. Cehlimden ben hayf u kadre mensûb ve ehl oldum. 

Ya’nî “Ne oldu ise bana oldu” demektir.  

ى پاكان برد میلش اندر طعنھ -828 ى كس درد چون خدا خواھد كھ پرده                              
Çünkü Cenâb-ı Kibriyâ ister ki bir kimsenin perdesini yırta ve rezil ve rüsvâ ede. 

Onun meylini beylerin tânına iletir. Ve büyükleri dahle başlar. Sonra rezîl olur. Ez-cümle 

Şeyh-i Ekber  (kuddise sırruhû) hazretlerinin ta’nına çok ahmaklar şürû’ ettiler. Sonra 

mâzallah Teâlâ bir derece perde-i nâmusları yırtık oldu ki vasfı kâbil değildir. Râ’ye’l-ayn 

nicesini müşâhede eyledik. Mesmûâtımızın haddi ve hudûdu yoktur.  

 چون خدا خواھد كھ پوشد عیب كس                   كم زند در عیب معیوبان نفس -829
Eğer Hüdâ isterse ki bir kimsenin aybını setr ede. Pâkler şöyle dursun, ehl-i aybın dahi 

âsîlerinde nefsini az urur. Ve ta’na sezâ olan ayıpları görmez ve setr eder. Ve af ile muâmele 

eder. Ve böyle zâtlar Kur’ân-ı Kerîm’de medh olunmuştur. Kāle Allahu Teâlâ : “ َمرُّوا ِباللَّْغِو َوِإَذا 

 [.Boş sözlerle karşılaştıklarında vakarla oradan geçer giderler] 560 ”َمرُّوا ِكَراًما

مان یارى كند چون خدا خواھد كھ                                میل ما را جانب زارى كند -830  

                                                   
559 Casiye, 45/15. 
560 Furkan, 25 /72. 
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Çünkü Cenâb-ı Kibriyâ ister ki bize muâvenet ede ve bizim ile ola. Bizim meyl ü 

teveccühümüzü  zârilik ve Mevlâ’ya yalvarmak ve cümleye tevâzû cânibine eder. [58a] 

اى خنك چشمى كھ آن گریان                      وى ھمایون دل كھ آن بریان اوست -831

 اوست
Ey kimse! Bahtlı gözdür o göz ki Allah Azîmü’ş-Şân aşkının kebâbıdır.  

اى است مرد آخر بین مبارك بنده -832 اى است آخر ھر گریھ آخر خنده                             
Her bükânın âhiri elbet gülmektir. Dünyâda ağlayan âhirette gülse gerektir. Hasan 

Basrî (radıya’llahu anh)’a; “Niçin gülmezsin ve dâim ağlarsın” demişler. “Âhirette güleyim 

ve ağlamayım” diye cevâb buyurmuşlar. Âkıbet-bîn olan zât ne mübârek bendedir. Nitekim 

ba’zı ârifler demişlerdir: “Her şeyin âkıbeti âkıle der-pîş gerek / Kâr-ı evvelde kişi âkıbet-

endîş gerek” Mısrâ’-ı evvelde ikinci “âhir” elbet ma’nâsınadır.  

 ھر كجا آب روان سبزه بود                                 ھر كجا اشك روان رحمت شود -833
Her kande ki mâ-i cârî vardır, yeşillik olur. Bunun gibi her kande ki akıcı gözyaşı 

vardır. Rahmet-i Hak orada olur. Zîrâ gözyaşı merhûmdur. Şu üç beyt-i şerîfin letâfeti ve 

ma’nâsını nef’ ve lezzet ve halâveti bir vechile tavsîf ve beyânı kābil değildir. Bir ferd dahi 

tanzîr ve mislini ityâna kādir değildir. Allahu Teâlâ Hazretleri sırr-ı saâdetlerini takdîs ve 

cümle-i feyz-i ma’nevîleriyle feyz-yâb ve mazmûn-ı ebyât-ı şerîfe-i selâseye cümlemizi 

mazhâr eyleye. Âmîn. Bi-hürmet-i Tâhâ ve Yâsîn. Ve bi-hürmet-i Nebiyyi’l-Emîn 

 باش چون دوالب ناالن چشم تر                      تا ز صحن جانت بر روید خضر  -834
Böyle inleyici dolap gibi gözü yaşlı ol ve dolap gibi hem inle ve hem ağla. Tâ ki 

canının meydânında yeşillik zâhir ola. Bu beyt-i şerîf dahi  Hakkā ki mu’cize kābîlindedir.  

 اشك خواھى رحم كن بر اشك بار                          رحم خواھى بر ضعیفان رحم آر -835
Kâne dendi ki, “Benim ağlamak elimden gelmez, ne gûne ağlayım?” cevâb buyururlar 

ki, “Gözyaşı istersen mazlûm ve bî-çârelere şefkāt ve merhamet eyle. Sana dahi bükâ ihsân 

eder. Hak Teâlâ’nın rahmını ister isen zaîf ve bî-çârelere merhamet eyle. Sen dahi rahmet-i 

Hakk’a vâsıl olasın. Nitekim hadîs-i şerîfte “ رحمن ارحمو من في االرض یرحمكم من الرحمون یرحمھم ال

 Merhamet edenlere Rahman merhamet eder. Yerdekilere merhamet edin ki] 561’في السماء

göktekiler de size merhamet etsinler] buyurulmuştur. Ve yine  “من ال َیْرحُم ال ُیْرحُم” 
562[Merhamet etmeyene merhamet edilmez] vârid olmuştur.  

 عتاب كردن آتش را آن پادشاه جھود
Ol yehûd pâdîşâhının âteşe itâb eylemesi beyânındadır 

                                                   
561 Ebu Davud, Edeb 58; Tirmizi Birr 16. 
562 Buhârî, Edeb 18. 
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 رو بھ آتش كرد شھ كاى تند خو                            آن جھان سوز طبیعى خوت كو -836
Yehûd şâhı yüzünü âteşe eyledi. Öyle diyerek ki, “Ey tîz huylu! O senin tabî’i dünyâyı 

yakıcı huyun kandedir.’ 

سوزى چھ شد خاصیتت چون نمى                            یا ز بخت ما دگر شد نیتت  -837  
‘Niçin yakmazsın? Ne oldu senin haysiyyetin? Yâhud benim tâliimden niyetin gayri 

türlü mü oldu?” Ya’nî “yakmamak” mı oldu? Ey âteş sen mecûsîye merhamet etmezsin. O ki 

sana tapmaz. Senin ihrâkından nice kurtuldu?’[58b] Âteş-perest, mecûsun nâra tapanıdır.  

 ھرگز اى آتش تو صابر نیستى                          چون نسوزى چیست قادر نیستى -838
Aslâ ey âteş sen sabîr değilsin. Niçin yakmazsın? Sebep nedir? Kādir değil misin?  

ى بلند چون نسوزاند چنین شعلھ -839  چشم بند است این عجب یا ھوش بند                     
Göz bağı mı vardır gözünde? Acabâ onun için yanlış mı görürüm? Yoksa aklımda akıl 

bağı mı vardır da derk edemem? Niçin yakmaz böyle âlîşu’le 

 جادویى كردت كسى یا سیمیاست                      خالف طبع تو از بخت ماستیا  -840
Bir kimse sana sihir mi etti. Yoksa ilm-i simyâ ile bir hile mi vardır? Yâhud hilâf-ı 

tab’ın bizim bahtımızdan mı oldu?   

 گفت آتش من ھمانم اى شمن                                  اندر آ تو تا ببینى تاب من -841
Âteş cevâbında dedi ki, “Ben ancak o âteşim. Ne kimsenin sihr ettiği var, ne tab’ımın 

tağyîri var. i’timâd etmez isen içeri gel. Benim harâretimi seyr eyle.  

شت و عنصرگطبع من دیگر ن                             تیغ حقم ھم بھ دستورى برم -842    
Benim tab’ım gayri türlü olmadı ve aslım dahi tebdîl etmedi. Hakk’ın seyfiyim. Hem 

Mevlâ’nın izniyle kat’ ederim. 
 بر در خرگھ سگان تركمان                                چاپلوسى كرده پیش میھمان -843
Obanın kapısı üzerine türkmenin köpeği misâfirin önünde yaltaklanmak istemiş.  

 ور بھ خرگھ بگذرد بیگانھ رو                            حملھ بیند از سگان شیرانھ او -844
Eğer obaya bir bigâne yüzlü geçer ise o hamle görür, kelplerden ; arslanlara lâyık. Ve 

onu pâre pâre ederler. Hâl böyle olunca, 

تركى نیست حق در زندگى كم ز -845  من ز سگ كم نیستم در بندگى                         
Ben kelpten ubûdette eksik değilim. Cenâb-ı kibriyâ dahi bir Türkten hayatta kem 

değildir. Böyle olunca niçin  Cenâb-ı Hakk’a itâat etmeyeyim? Itaât bana farz-ı ayındır. Hâsılı 

âteş Cenâb-ı Hakk’ın emrine râmdır. Bir vech ile serkeşlik etmeye kādir olmaz buyurmak 

murâd ederler. 

 آتش طبعت اگر غمگین كند                               سوزش از امر ملیك دین كند -846
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Bu nârdan maâda sâir nârlar dahi yed-i kudrette olduğunu beyâna şürû’ edip 

buyururlar ki, éâteş gibi olan tab’ın eğer sana sürûr verir ise onda sürûr-i dîninin sâhibi ve 

mâliki olan Mevlâ-yı Müteâl vaz’ eder. Hâsılı nâr-ı ta’bın insâna verdiği ferah o dahi 

Hakk’ındır. Eğer emr ederse nâr-ı ta’b ferah verir. 
ین نھداندر او شادى ملیك د -847  آتش طبعت اگر شادى دھد                               
Nâr-ı tabîat eğer seni gām-gîn eder. Onun seni yakması dînin mâlikinin emrindedir. 

Hak “Yak” buyurur. Nar-ı tab’iat Mevlâ’ya musahhardır. Seni yakar ve gamlı eder. 
 چون كھ غم بینى تو استغفار كن                                 غم بھ امر خالق آمد كار كن -848
Çünkü gām görürsen istiğfâr eyle. Çünkü bir günâh sebebiyle geldi gām ve gider. 

Hâlıkın emriyle geldi. Def’ıne iş eyle. 
شادى شود چون بخواھد عین غم                                 عین بند پاى، آزادى شود -849  
Çünkü Rabbü’l-Âlemîn [59a] diler, ayn-ı gam sürûr olur. ve o gama bir tesellî verir. 

Hattâ zevâlini istemez. Hiç gāmı yoklardan ziyâde münbâsit olur. Meselâ fakr içinde bir sabr 

ve ârâm dîl ihsân eder ki ağniyâ belki mülûk o hâli bulamaz. Aynı bukağı, azâdelik olur. ya’nî 

derbend olan kimseye bir sürûr verir ki gülistânda olanlarda o hâl olmaz. 
اند با من و تو مرده با حق زنده -850 اند باد و خاك و آب و آتش بنده                              
Rüzgâr ve toprak ve su ve âteş Hak Teâlâ’nın kullarıdır. Bana ve sana mürde ve 

cemâd Hak Teâlâ ile zindedirler. Mevlânâ fermân buyurur ise âkılden ziyâde ona imtisâl 

ederler. 
 پیش حق آتش ھمیشھ در قیام                        ھمچو عاشق روز و شب پیچان مدام -851
Cenâb-ı Pervedigârın huzûr-ı ma’nevîsinde dâimâ âteş kıyâmdadır. Âşık ma’şûkunun 

önünde gece ve gündüz cansız ve meyyit olarak “ale’d-devâm kıyâmda ve hürmette olduğu 

gibi. Yine âteş emr-i Bârî’ye mutî olduğunu beyân zımnında buyururlar ki, 
 سنگ بر آھن زنى بیرون جھد                             ھم بھ امر حق قدم بیرون نھد -852
Çakmağı taşa vurur isen taşra kıvılcım sıçrar. Yine Hazret-i Bârî’nin emriyle ayağını 

kıvılcım taşra vaz’ eder. Eğer Cenâb-ı Kibriyâ izin vermese her ne kadar çakılsa kıvılcım 

zâhir olmaz. Buna varınca yed-i kudret-i ilâhiyyedir. 

 آھن و سنگ ستم بر ھم مزن                       زایند ھمچون مرد و زن كاین دو مى -853
Hevâ ve heves âhenini çakma. Zîrâ bu ikisi bir yere geldikte er ve avret gibi doğarlar. 

Ya’nî hevâ-yı nefsine tâbî’ olma. Ittibâ’-ı hevâdan gun-â-gûn hırslar hâsıl olur. Ve arkası 

alınmaz. 

 سنگ و آھن خود سبب آمد و لیك                           تو بھ باالتر نگر اى مرد نیك -854
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Taş ve çakmak kıvılcımın zuhûruna sebep geldi. Velîkin sebeb-i sûrîdir. Sen ziyâde 

yukārı bak. Ey iyi âdem! Asıl kıvılcımın zuhûruna sebeb-i hakîkî Vâcib Teâlî’dir.  

 كین سبب را آن سبب آورد پیش                     سبب كى شد سبب ھرگز ز خویش بى -855
Bu sebebi o sebep öne getirdi. Ve onu hâsıl kıldı. Sebeb-i hakîkisiz sebeb-i sûrî hiç 

kaçan kendinden oldu. Aslâ olmadı. Her ne kadar esbâb-ı sûriyye var ise cümlesinin allâhu 

Teâlâ hâlıkıdır. Aslâ birisi kendinden olmamıştır. Böyle ise herşey sebeb-i hakîkîdendir. Ve 

ondan bilmek mü’mine lâzımdır. Eğer esbâb-ı sûriyye kasr eder ise ve Hakk’ı görmez ise 

felsefî-meşreb olmuş olur.  

و آن سببھا كانبیا را رھبر است                        تآن سببھا زین سببھا برتر اس -856
 Ol sebepler ki enbiyâ-yı izâm aleyhimü’s-selâma rehberdirler. Ol sebepler bu esbâb-ı 

sûrîyeden behter ve âlâdırlar. Enbiyâya rehber olan erbâbdan murâd esmâ-yı ilâhiyyedir. Yine 

esbâb-ı hakîkî Cenâb-ı Hak’tır demeği murâd eder. Zîrâ sûfiyye indinde sıfât zâtın aynıdır.  

بر و عاطل كند باز گاھى بى -857  این سبب را آن سبب عامل كند                               
Bu sebeb-i sûrîyi o sebeb-i hakîkî hâmil ve kâr-gîr eder. Dahi ba’zı kere kanâdsız ve 

muattal eder. Çok vukû’ bulur ki, esbâb-ı rızka temessük eder. Lîkîn sebeb-i hakîkî iânesini 

kat’ etmekle esbâb-ı sûrîye birşey vermeğe kādir olmaz 

 این سبب را [59b]محرم آمد عقلھا                            و آن سببھا راست محرم انبیا -858
Bu sebeb-i sûriyye “ukūl-i insâniye mahrem geldi. Ya’nî akıl rızkı sebeb-i sûrîden 

bilir. O esbâb-ı hakîkîye mahrem olan enbiyâ-yı kirâmdır. Büyükler müsebbîb-i hakîkîyi 

bildiklerinden esbâb-ı zâhiriyyeye i’tibâr etmeyip “adem menzilesinde kıldılar. 

این سبب چھ بود بھ تازى گو                          اندر این چھ این رسن آمد بھ فن -859

 رسن
Bu sebeb lafzı,  lügat-ı Arabî’de ma’nâsı ne olur diye suâl olunur ise sen söyle ki, 

Fârisî’de “ip” dedikleri nesneden ibârettir. Ya’nî sebeb ip ma’nâsınadır. İp ile birşey vâsıl 

olunduğu gibi sebeb-i rızka dahi bu esbâb ile vuslat olunmağla sebeb tesmiye olundu. Bu 

kuyu gibi olan dünyâda bu ip gibi olan san’at ve amele geldi.  

 گردش چرخھ رسن را علت است                        چرخھ گردان را ندیدن زلت است -860
Çıkrık gibi olan felek ip gibi olan esbâbın âmil olmasına illet ve sebeptir. Ve esbâb-ı 

sûrîye feleğin devriyle kâr-gîr olmaktadır. Lîkin feleği döndürücü olan Cenâb-ı Hakk’ı 

görmemek ve esbâb-ı hakîkiyi bilmemek zelle ve hatâdır. Nitekim kuyudan su çıkar iken ipi 

görüp çıkrığı görüp çarh-gerdân olan zâtı görmemek hatâ olduğu gibi.  

 این رسنھاى سببھا در جھان                        ھان و ھان زین چرخ سر گردان مدان -861
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Bu ip gibi olan esbâb-ı sûriyyeyi dünyâda âgâh ol felekten bilme. Felek dönünce bu 

esbâb-ı sûriyye kâr-gîr olur zann etme.  

مغزى چو مرخ ز بى تا نسوزى تو -862  تا نمانى صفر و سر گردان چو چرخ                     
Tâ ki sağır kalmayasın. Ve felek gibi ser-gerdân kalmayasın. Tâ ki sen beyinsizlikten 

çam ağacı gibi yanmayasın. Çam ağacını bî-mağz olmak sebebiyle yakarlar. Zîrâ bir işe 

yaramaz.  

خورد از امر حق باد آتش مى                          ھر دو سر مست آمدند از خمر حق -863  
Rüzgâr âteş olur Hak Teâlâ’nın emrinden. Hâlbuki bürûdete sebep idi. Ve müferrih 

idi. Bu sûrette esbâb-ı sûriyyenin kâr-gîrliğine i’timâd kalmadı. Her ikisi Hak Teâlâ’nın bâde-

i aşkının mestidirler. Devr-i Sultân Selîm Hân’da Ayasofya civârında Cebeci Kolluğu 

karşısında Ramazân-ı şerîf karîb olmak hasebiyle kalaycı gece kap kalaylar iken  bir kıvılcım 

sıçrayıp kolluğun tahtında kaba hasır ile sarılmış yatağın tulumbasına isâbet etmiş. Cebeci 

neferi dahi uyur imiş. Ol kıvılcımdan hasır âteş alıp ondan dahi tulumba âteş alıp ondan dahi 

kolluk tutuşup harîk-ı bi’n-nâr ve hâk ile yeksân olmuş. Asrın şuarâsından ve zürefâsından 

vak’anüvis Pertev Efendi bu kıt’ayı buyurmuşlar. Kıt’a:  

‘San âlet-i itfâ-yı harîk idi tulumba 

Kolluk neferi hâdim-i ihrâk olacaktı 

Lîk olmayıcak izn-i Hüdâ var mı ki çâre  

Kollukta tulumba tutuşup kolluğu yaktı.’ 

 آب حلم و آتش خشم اى پسر                             ھم ز حق بینى چو بگشایى بصر -864
Âb gibi hilmi ve âteş gibi hışmı ey oğul hem [60a] Hak’tan görürsün, çünki gözünü 

açarsın.  

 گر نبودى واقف از حق جان باد                              فرق كى كردى میان قوم عاد -865
Eğer rüzgârın cânı Hak Teâlâ’dan vâkıf olmayaydı Âd Kavmi’nin mü’mini ile 

kâfirlerinin beynini kaçan fark ve temyîz eder idi. Lîkîn ibtidâ bildik ki Allah Teâlâ’yı 

bilirmiş.  

 
 ى باد كھ در عھد ھود علیھ السالم قوم عاد را ھالك كرد قصھ

 

رسید شد باد كانجا مى نرم مى -866  ھود گرد مومنان خطى كشید                             
Hazret-i Hûd  aleyhi’s-selâm mü’minlerin etrâfına bir çizgi çekti. Rüzgâr yumuşak 

olurdu ve mesmûmiyyeti giderdi. Ol mahalle ki vâsıl olurdu. 
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گسست اندر ھوا پاره پاره مى -867 ھر كھ بیرون بود ز آن خط جملھ                             

 را
Her kimse ki o hattan taşra idi, murâdı küffârdır. Parça parça hevâda onu kırar ve 

dağıtır idi.  
كشید ھمچنین شیبان راعى مى                                   گرد بر گرد رمھ خطى پدید -868  
Bunun gibi şeybân-ı râî dahi koyun sürüsünün etrâfına âşikâre bir hat çekerdi. “Gird ü 

ber gird” cemî’ etrâfına ve “bedîd”  bâ’sı gelmeden ve muvazzah olarak “zâhir” ve “âşikâre” 

ma’nâsınadır. Şeybân evliyâ-yı kirâmdan bir zâtın ismidir. Mısır Kâhire nevâhiyesinde 

sahrâda sâkin olur ve bir miktâr koyunları var imiş. Onunla teayyüş ederler imiş. Hattâ İmâm 

Şâfî (rahimehullah) ziyâretine gider imişler. Ve nushiyle mütenassih olurlar imiş. 

Kaddesa’llahu Teâlâ Sırrıhümâ 

شد او وقت نماز چون بھ جمعھ مى                           تا نیارد گرگ آن جا ترك تاز -869  
Çünkü Şeybân-ı Râî Cum’a namâzına namaz vakti gider idi. kurud koyun sürüsüne 

torktâz getirmesin için mısrâ-ı sânî beyt-i evveldeki “mî keşîd” lafzına illettir. “Torktâz” 

“nemâret” ve yağma ma’nâsınadır.  

 ھیچ گرگى در نرفتى اندر آن                              گوسفندى ھم نگشتى ز آن نشان -870
Hiç bir kurd çektiği hatt içine girmezdi. Ve bir koyun dahi o nişândan taşra olmaz idi.  

ى مرد خدا را بود بند دایره -871  باد حرص گرگ و حرص گوسفند                                 
Kurdun hırsı rüzgârı ve koyunun hırsı rüzgârı merd-i Hüdâ’nın dâiresine bend idi. 

Hâsılı kurdun koyunu ekle kemâl-i hırsı vardır. Koyunun otlağa dahi kemâl-i hırsı vardır. Bu 

iki bâd-ı hırs evliyâullâhın dâiresine bend ve mûtî oldular. Zîrâ ne kurd içeri girdi. Ve ne 

koyun taşra çıktı.  

انھمچنین باد اجل با عارف                                نرم و خوش ھمچون نسیم یوسفان -872  
Bu bâd-ı hırs gibi ecel ve mevt rüzgârı dahi ârif-i billâh olan zâtlara nerm-i hôştur. 

Güzellerin cânibinden âteş rüzgâr gibi hâsılı bâd-ı ecel âriflere hiç ziyân etmez. Ve rîh-

sarsarlığı bâd-ı sabâya tebdîl eder.  

ى حق بود چونش گزد چون گزیده -873  آتش ابراھیم را دندان نزد                              
Irsâl-i mesel tarîkıyla buyururlar ki, görmez misin? Âteş-i Nemrûd gâyet azîm iken 

İbrâhim aleyhi’s-selâma diş vurmadı ve incitmedi. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de “ ُقْلَنا َیاَناُر ُكوِني

ى ِإْبَراِھیَمَبْرًدا َوَسَلاًما َعَل ”563 [Ey âteş! İbrâhim’e karşı serin ve selâmet ol] buyurulmuştur. Çünkü 

dostluğa Hakk’ın muhtârıdır. Onu nice ısırır. Isırmak mümkün değildir. Hattâ bu hitâbın [60b] 

                                                   
563 Enbiyâ, 21/ 69. 
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heybetinden dünyâda ne kadar âteş var ise üç gün harâreti gitmiş. Her ne kadar hitâb sâir 

nârlara değil ise de 

 ز آتش شھوت نسوزد اھل دین                                باقیان را برده تا قعر زمین  -874
İbrâhim  aleyhi’s-selâm nâr-ı Nemrûd’a yanmadığı gibi ehl-i dîn dahi şehvet nârına 

yanmazlar. Bâkîleri tâ ka’r-ı zemîne nâr-ı şehvet iletmiştir.  

موج دریا چون بھ امر حق                            اھل موسى را ز قبطى واشناخت -875

 بتاخت
Deryânın mevci çûn ki Hakk’ın emriyle hareket etti. Ya’nî deryâ yarıldı. Asâ-yı Musâ  

aleyhi’s-selâm ile Hazret-i Musâ’nın etbâını Fir’avnın etbâ’ından fark eyledi. Zîrâ onlar 

geçerken su duvâr gibi tevakkuf eder idi. Sonra Kıptîler geçer iken deryâ birbirine kavuştu. 

Bu sûrette fark etmiş oldu.   

 خاك قارون را چو فرمان در رسید                      با زر و تختش بھ قعر خود كشید -876
Toprak Kârûn’ı çûn ki fermân-ı ilâhî yetişti. Altını ile tahtı ile kendi ka’rına çekti. Şu 

iki beyit yine cemâdâtın Hak Teâlâ’nın dostlarını bilip ve incitmediğini beyândır.  

 آب و گل چون از دم عیسى چرید                        بال و پر بگشاد مرغى شد پرید -877
Çamur çûn ki  Hazret-i İsâ aleyhi’s-selâmın nefes-i mübâreğinden ütüldü ve temettû 

etti, kanat açtı. Âşikâre bir kuş oldu. İşte âb ve kîl İsâ  aleyhi’s-selâmı bildi.  

 ھست تسبیحت بخار آب و گل                           مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل -878
Senin zikrin âb ve kilin vücûdunun hâsıl olan buhârıdır. Böyle iken kalbinin sıdk ve 

istikāmetinden cennet kuşu oldu. Zikrullah tuyûr-i cinânî olurlar imiş.  

 كوه طور از نور موسى شد بھ رقص                صوفى كامل شد و رست او ز نقص -879
Tur Dağı görmez misin Musâ  aleyhi’s-selâmın nûrundan ve vakt-i tecellîde zâhir olan 

envâr-ı ilâhiyyeden harekette oldu. ve sûfî-i kâmil oldu. ve o dağ nâkıstan kurtuldu. Bu beyit 

mâkablinde olan beyti tanzîr ve temsîldir.  

 چھ عجب گر كوه صوفى شد عزیز                         جسم موسى از كلوخى بود نیز -880
Aceb midir dağ eğer azîz sûfî olduysa buna taaccüb etme. Zîrâ Musâ aleyhi’s-selâmın 

cism-i şerîfi dahi bir kerpiçten idi. Ya’nî Cenâb-ı Kibriyâ Musâ  aleyhi’s-selâmı dahi 

balçıktan halk edip nübüvvet ve risâlet ve kelîm etmekle teşrîf etti. Cism-i Musâ aleyhi’s-

selâm hâk iken peygamber oldu. tur Dağı dahi mazhâr-ı tecelli-yi Hak olmakla merd-i sûfî 

olmasına taaccüb olmaz. Ve aceb değildir. Eltâf-ı ilâhiyyeye mazhâriyette şerîf ve hasîs 

müsâvîdir. Nitekim ba’zı şuarâ demiştir. Mısrâ: “Yağsa bârân kerem-i bahr ile sâhil birdir’ 

 طنز و انكار كردن پادشاه جھود و قبول نكردن نصیحت خاصان خویش
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Pâdişâh-i cühûdun inkâr ve hîle etmesi ve kendi hâslarinin nasîhatini kabûl 

etmesi beyânındadır. 

جھوداین عجایب دید آن شاه                               جز كھ طنز و جز كھ انكارش نبود -881  
Bu acâibi ki o şâh-ı Cühûd gördü. Hîle ve inkârdan gayri kendine  [61a] bir nesne 

hâsıl olmadı.  

ناصحان گفتند از حد                                      مركب استیزه را چندین مران -882

 مگذران
Nâsihler dediler ki, “Hadden tecâvüz etme. İnâd ve muâraza atını bu kadar sürme. Ve 

tâife-i Nasârâya ezâ ve cefâdan fâriğ ol 

 ناصحان را دست بست و بند كرد                                  ظلم را پیوند در پیوند كرد -883
Nâsihlerin elini bağladı ve onları bukağıya eyledi. Ve zulmü birbirine üleştirdi ve 

muttasıl eyledi. 

بانگ آمد كار چون اینجا                              پاى دار اى سگ كھ قھر ما رسید -884

 رسید
Hatîften âvâz geldi “ İş çûn ki buraya yetişti. Sâbit ol ey kelb inâdında. Zîrâ bizim 

kahrımız yetişti” diyerek. 

بعد از آن آتش چھل گز بر فروخت                  حلقھ گشت و آن جھودان را بسوخت -885  
Bundan sonra âteş yukārı kırk arşın alevlendi ve halka oldu. Ve ân cühûdları yaktı. 

 اصل ایشان بود آتش ابتدا                                  سوى اصل خویش رفتند انتھا -886
Onların aslı ibtidâdan âteş idi. İntihâ yine asılları cânibine getirdiler. Ya’nî “Cenâb-ı 

Hakk’ın gazabından ve sıfât-ı kahrından yaratılmışlar idi. Yine mazhâr-ı kahr oldular” 

demektir.  

 ھم ز آتش زاده بودند آن فریق                            جزوھا را سوى كل باشد طریق -887
Hem âteşten doğmuş idiler. O cemâat cezular kil tarafına tarîki olur. Binâenaleyh 

bunlar da killeri tarafına gittiler.  

 آتشى بودند مومن سوز و بس                      سوخت خود را آتش ایشان چو خس -888
Bir âteş idiler mü’min yakıcı. Ancak kendini onların âteşi çerçöp gibi yaktı. Ya’nî sâir 

âteş gibi başka işe yaramazlar idi. Hemân ehl-i imâna ezâyı ve onları ihrâkı bilirler idi. Cenâb-

ı Kibriyâ dahi kendilerini kendi nârlarına yaktı. Ve belâlarını buldular.  

الھاویھ آن كھ بوده ست امھ                                           ھاویھ آمد مر او را زاویھ -889  
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Ol kimse ki onun anası ve aslı cehennem olmuştur. Cehennem ona zâviye ve kûşe ve 

makām geldi. Ya’nî sıfat-ı celâlden halk olunan yine mazhâr-ı celâl olur. Hâviye tabakât-ı 

nârdan bir tabakanın ismidir.  

 مادر فرزند جویان وى است                              اصلھا مر فرعھا را در پى است -890
‘Herşey aslına gider’i isbât makāmında buyururlar ki oğlun anası oğlunu tâlibdir. 

Asıllar tahkîk fer’lere tâlibdir ve izindedir. Yine herşey aslına rücû etmesini beyân edip 

buyururlar:  

ى استكند كار كان باد نشفش مى -891  آب اندر حوض اگر زندانى است                          
Sular havz içinde eğer mahbûs iseler ve havuzlar eğer onu zabt ederler ise hevâ âbı 

neşfes eder ve  ma’denine iletir. Zîrâ iş ma’denine mensûbdur. Nitekim beyân buyururlar:  

بردنشاندك اندك تا نبینى  -892 برد تا معدنش رھاند مى مى                                         
Bâd onu halâs eder ve tâ miâdına iletir. Âheste âheste hattâ ilettiğini görmezsin. 

 وین نفس جانھاى ما را ھمچنان                          اندك اندك دزدد از حبس جھان -893
Hevâ onu havzından suvarıp ve getirdiği gibi bu nefes dahi az az bizim cânlarımızı 

cihânın habsinden çalar. Zîrâ nefis hitâm-ı ömre sebeptir.  

 تا إلیھ یصعد أطیاب الكلم                                    صاعدا منا إلى حیث علم -894
Bu beytin beyt-i sâbıka rabtı çûn ki cânları az az cihândan âzâd eder. Ve mevtin 

gelmesine bâis [61b] olur. İnsân bu âlem-i fânîde dâim olmaz. Ömrü ganîmet bilip tâate ve 

zikrullaha sarf lâzımdır. Zikrullah büyük ibâdettir. Hattâ “güzel kelimeler” ki murâd 

zikrullahtır. Hak Teâlâ Hazretlerine suûd ve urûc eder. Bizden sâid olduğu halde şol mekâna 

ki Musâ bildi.  

 ترتقي أنفاسنا بالمنتقى                                             متحفا منا إلى دار البقا -895
Bizim nefislerimiz yukārı çıkar. Pâklık sebebiyle bizden hediyelenmiş olarak dârü’l-

bekâya “müntekā” masdar-ı mîmî olarak pâklık ma’nâsınadır. Mutâf “ef’âl” bâbından ism-i 

mefûldür. “Hediye kılınmış” demektir.  

 ثم تاتینا مكافات المقال                                  ضعف ذاك رحمة من ذى الجالل -896
Bizim zikr ü tesbîhimiz mahalline vardıktan sonra bizim makālimizin mükâfâtı ecr ve 

sevâb olarak bize gelir. Ma’lûmdur ki kul her ne kadar sa’y ederse ve râh-ı Hüdâ’da ne denli 

tâat ve ibâdet kılar ise ondan ziyâdesine Hakk onu muvaffak eder imiş. Mısrâ’-ı sânînin 

ma’nâsı o makālin mükâfâtı iki kat olarak zül-celâl olan Vâcib Teâlâ’dan mahz-ı rahmet 

yönünden 

 ثم یلجینا الى امثالھا                                                    كى ینال العبد مما نالھا -897
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Bundan sonra o mükâfâtın emsâline bizi îsâl eder. Ve o mükâfât miktârı bir tâate 

muvaffak eder. Nitekim beyân olundu. Abd nâil olsun için, ikinci vukû’da şol şeye ki, evvelki 

def’ada o mükâfâta nâil oldu idi.   

 ھكذا تعرج و تنزل دایما                                                 ذا فال زلت علیھ قائما -898
Işte böyle bizim zikrimiz urûc eder ve mükâfât-ı ilâhiyye nüzûl eder. Dâim olduğu 

halde şu hâl üzerine in. Dâim oldun. Ve ism-i işârettir. Müşârün ileyhi, mısrâ’-ı evvelin 

ma’nâsınadır.  Ve mahall-i merfû-i mübtedâdır. “Felâ zilte aleyhi kāimâ” cümlesi haber olur. 

 پارسى گوییم یعنى این كشش                              ز آن طرف آید كھ آمد آن چشش -899
Bu beytin bâlâya rabtı şu vechile olur ki zikrullâhın ve tâat ü ibâdetin Cenâb-ı 

Kibriyâ’ya suûdunu beyân buyururlar. Bu münâsebetle  ehl-i zikrin ve aşkın dahi çekilmesini 

beyân murâd edip buyururlar ki bir miktâr ebyât-ı Arabî söyledik. Bundan sonrasını Fârisî 

söyleyelim. Bu incizâb ki âşıktadır ol cânibden gelir ki o lezzet ve halâvet âşıka geldi. Âşıkın 

lezzet aldığı mahal taraf-ı Bârî’dir. Incizâb dahi oradan geldi demektir. Hâsıl-ı kelâm “İkisi 

dahi Hakk’ındır” demek olur. Yâhud “incizâb lezzet aldığı taraftan geldi” demek, “incizâb-ı 

lezzeti içindir” demektir.  

 چشم ھر قومى بھ سویى مانده است                    كان طرف یك روز ذوقى رانده است -900
Incizâb lezzet aldığından için olduğunu isbât edip buyururlar ki “Her kavmin gözü bir 

tarafta kalmıştır ki o tarafta bir gün zevk ve sefâ sürmüştür. Âşık dahi taraf-ı Hak’da zevk u 

sefâ sürmekle o cânibe müncezib olur.  

 ذوق جنس از جنس خود باشد یقین                          ذوق جزو از كل خود باشد ببین -901
Cinsin zevki kendi cinsinden [62a] yakîn olarak bil hârın zevkı kendi gülünden olur. 

İyi gör.  

 یا مگر آن قابل جنسى بود                                     چون بدو پیوست جنس او شود -902
Yâhud ola ki şimdi cins değilse o cinsden olmağı kail ola. Çünkü ona muttasıl oldu. 

onun cinsi olur. Ne gibi denirse cevâb buyururlar ki;  

 ھمچو آب و نان كھ جنس ما نبود                              گشت جنس ما و اندر ما فزود -903

Âb ve nân gibi bizim cinsimiz değil idi. Velîkîn ba’de’l-ekl bizim cinsimiz oldu. Bizde  

lahm ve şahm artırdı.  

 نقش جنسیت ندارد آب و نان                                    ز اعتبار آخر آن را جنس دان -904
Su ve ekmek cinsiyyet sûretini tutmaz. Âhir itibârdan ânı cins bil.  

 ور ز غیر جنس باشد ذوق ما                                     آن مگر مانند باشد جنس را -905
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Eğer zevkimiz cinsin gayrisinden olur ise me’mûldür ki zılli olur. Onun için ondan 

zevk ahz olunur. Velîkîn mânend-i cins olan âb ve nân gibiden zevk almak âriyettir. Ondan 

fâide hâsıl olmaz. Ve âkıle onun zevkıne aldanmak lâyık değildir. Nitekim buyururlar :   

 آن كھ مانند است باشد عاریت                                        عاریت باقى نماند عاقبت -906
O cinsin âb ve nân gibi mislidir. Onun zevki âriyettir. Âriyet seninle bâkî kalmaz. Ve 

o zevkler bütün gider.  

 مرغ را گر ذوق آید از صفیر                              چون كھ جنس خود نیابد شد نفیر -907
Meselâ kuşa safîrden zevk gelir ise çûn ki safîrde kendi cinsi bulmaz. Ondan nefret 

edici oldu. “Safîr” ıslık ma’nâsınadır.  

 تشنھ را گر ذوق آید از سراب                           چون رسد در وى گریزد جوید آب -908
Meselâ âhir eğer susuza ıraktan serâbı görmekle su sanıp zevk gelir ise çûn ki ona 

vâsıl olur ve serâbdan nefret eder. Âb taleb eder.  

 مفلسان ھم خوش شوند از زر قلب                         لیك آن رسوا شود در دار ضرب -909
Müflisler eğer ellerine kalb altın girdiği vakit hôş-dîl olurlar ise ve o zer-i kalbden 

zevk alırlar ise o zevk âriyettir. Zîrâ darbhâneye altınını getirdiği vakitte kalb olduğu âşikâr 

olmakla rezîl olur ve zevki kalmaz. Bu misâller gibi mânend-i cinsden lezzet almak ve dünyâ-

yı denîden ve mâ-fî-hâdan haz almak nedâmeti mûcibdir.  

 تا زر اندودیت از ره نفگند                                           تا خیال كژ ترا چھ نفگند -910
Âgâh ol! Zer-endûd564olan altın seni yarı yolda bırakmaya ve tarîk-i Hak’dan 

çıkarmaya. Müflisi çıkardığı gibi. Zîrâ endûd kalb altına derler. Murâd dünyânın sahîh 

altınıdır. Âgâh ol! Eğri hayâl seni kuyuya ilkā etmeye. Hikâye-yi âtîde arslanı ilkā ettiği gibi 

 از كلیلھ باز جو آن قصھ را                                و اندر آن قصھ طلب كن حصھ را -911
Kelîle ismi ile müsemmâ kitâbdan âşikâre o kıssaya tâlib ol. Ve o kıssa içinde olan 

hisseyi taleb eyle.  

 بیان توكل و ترك جھد گفتن نخجیران بھ شیر
Bu hikâye tevekkülün beyânında olucudur. Ve dahi avların arslana “sa’y ü cehdi 

terk eyle” diye söylemelerinin beyânındadır. Tevekkül; umûrunu Hakk celle ve a’lâ 

hazretlerine tevfîzden ibârettir. 

[62b] خوش                          بودشان از شیر دایم كش مكش   -912 ى نخجیر در وادى طایفھ    

                                                   
564 “Altın yaldızlı”. 
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O beytin hôş sahrâ içinde anların dâim arslandan ihtirâzı var idi. Nahcîr sayd olunan 

hayvâna derler, geyik ve tavşân gibi. “Keşmekeş” muâraza ma’nâsınadır. Lîkin bu makāmda 

sakınmak murâd olunur.  

ربود بس كھ آن شیر از كمین درمى                    آن چرا بر جملھ ناخوش گشتھ بود -913  

Zîrâ çok o arslan pusudan nahcîr onu kopardı. Böyle olduğundan o mer’a cümlesi 

üzerine nâ-hoş olmuş idi. “Çerâ” feth-ı cîm ile koruluğa Arapça “mer’â” denilir.  

 حیلھ كردند آمدند ایشان بشیر                                      كز وظیفھ ما ترا داریم سیر -914

Hayvânâtın huzûru ve râhatı kalmayıp arslana hîle eylediler. Ve geldiler dediler ki ; 

“Vazîfe-i rızktan biz seni tok tutarız, lîkin; 

 بعد از این اندر پى صیدى میا                                      تا نگردد تلخ بر ما این گیا -915
Vazîfenin gayrı sen dahi bir saydın izinde gelme. Ve ta’yîn olunan vazîfeye kanî’ ol. 

Hattâ bu mer’ânın otu bize acı olmasın. Ve biz dahi râhat ve huzûr ile gezelim.  

  ى جھد گفتن جواب گفتن شیر نخجیران را و فایده
Arslanin âvlara cevâb söylemesi ve cehdin fâidesini söylemesi  

ام از زید و بكر مكرھا بس دیده -916 گر وفا بینم نھ مكرگفت آرى                                  

Arslan dahi cevâbında dedi ki; “Ne güzel kelâmdır. Eğer vefâ görürsem hîle değil ise. 

Zîrâ Zeyd’den  ve Bekir’den ben çok hîleler görmüşüm.  

ى زخم مار و كژدمم من گزیده -917  من ھالك فعل و مكر مردمم                                   

Ben halkın fiilinin ve hîlesinin helâkiyim. Ve beni mekr-i nâs çok belâya uğrattı. Ve 

ben belânın ve akrebin sokmasının ısırılmışıyım. Ya’nî cümleden ziyân gördüm, demekten 

ibârettir.  

درونم در كمین مردم نفس از                                 از ھمھ مردم بتر در مكر و كین -918  

Siyyemâ ki derûnumda pusuda olan nefs âdemi cümle âdemden mekrde ve adâvette 

ziyâdedir. Ondan çok rahne gördüm.  

 گوش من ال یلدغ المؤمن شنید                              قول پیغمبر بھ جان و دل گزید -919

Benim kulağım, “ د مرتینغ المومن جحر  واحال یلد ”565 [Mü’min bir delikten iki defâ 

sokulmaz] hadîs-i şerîfini işitti. Peygamber  aleyhi’s-selâmın hadîs-i şerîfini cân ve dil ile 

kulağım kabûl eyledi. Hadîs-i şerîfin ma’nâsı bir hayye deliğinden mü’min iki kere sokulmaz. 

Zîrâ bir kere elini sokar, gördü ki hayye zahm urdu. Def’a-yı sânîde hayye olduğunu cezm 

ettiğinden elini o deliğe vaz’ etmez., demektir. Ve bu hadîs-i şerîfin ma’nâ-yı zâhirîsi murâd 

olmayıp mü’min iki kere aldanmaz demekten kinâyedir. “Ledeğa’, “hayye” ve “akrep 

                                                   
565 Buhârî Edeb 83 ; Müslim, Zühd ve Rekâik 63 (no. 2998).  
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sokması” ta’bîr olunur. “Cühr” dahi hayye deliğine derler. Ya’nî arslan demek ister ki beni 

çok aldadılar, bir dahi size aldanmam. 

 ترجیح نھادن نخجیران توكل را بر جھد و اكتساب
Burası dahi  avların Hak Teâlâ’ya  tevekkülü  sa’y ve kesb üzerine tercîh etmesi 

beyânındadır. Bunda “nihâden” kelîmesine “kerden” ma’nâsı verilir.  

 جملھ گفتند اى حكیم با خبر                                   الحذر دع لیس یغنى عن قدر -920

Cümle âvlar arslana dediler ki; “Ey âgâh olan hakîm ve âkil bana hîle edersiniz diye 

hazeri terk eyle. Zîrâ hazerin kadere fâidesi yoktur. [63a] Ve hazerle kader mündefî’ olmaz. 

“el-hazer” kelimesinin mef’ûlüdür. Ve zarûret-i vezn için fi’lin üzerine takdîm olunmuştur.  

 در حذر شوریدن شور و شر است                               رو توكل كن توكل بھتر است  -921

Kaderden hazerde fitne-i ilâhiyyeyi ve şerri tahrîk vardır. Böyle olunca yürü Hakk’a 

tevekkül eyle. Zîrâ tevekkül insânı  Hak Teâlâ’ya kılavuzdur. Ve ona îsâl eder.  

 با قضا پنجھ مزن اى تند و تیز                                   تا نگیرد ھم قضا با تو ستیز -922
Hak Teâlâ’nın kazâ ve hükmüne pençe vurma. Ve hükm-i ilâhîyi geri döndürürüm zan 

etme. Ey kavî ve tîz olan kimse. Hattâ kazâ seninle inâd tutmaya. Bu beyt ile hazerin şûr-i 

şerrin tahrîki ne vechile  olduğunu beyân buyurdular.  

 مرده باید بود پیش حكم حق                                       تا نیاید زخم از رب الفلق -923

Hakk’ın hükmünün önünde olmuş olmak lâzımdır. Tâ ki “felak” ın Rabbi’sinden zahm 

gelmesin. “Felak” lügatte yarmağa derler. nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de  “  فالق االصباح ”566[O 

sabahı aydınlatandır] buyurulmuştur. “Zahm’dan sonra “Rabbü’l-felak” ta’biri gâyet hôş vâkî’ 

olmuştur. Kuddise sırruhü’l-azîz 

  ترجیح نھادن شیر جھد و اكتساب را بر توكل و تسلیم
Burası dahi arslanın sa’y ü kesbi tevekkül ve teslîm üzerine tercîh eylemesi 

beyânındadır.  

 گفت آرى گر توكل رھبر است                              پیغمبر است این سبب ھم سنت -924

Arslan dahi cevâbında dedi ki; “Neam. Tevekkül eğer ziyâde şey iyi şey ise sebebe 

yapışmak dahi peygamber  aleyhi’s-selâmın sünnetidir.  

 گفت پیغمبر بھ آواز بلند                                               با توكل زانوى اشتر ببند -925

Sebebe yapışmak sünnet-i peygamber-i zî-şân olduğunu isbât makāmında arslan avlara 

hitâb edip dedi ki, Hazret-i Muhammed Mustafâ  (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) mahfî 

olmayarak âvâz-ı bülend ile buyurdular ki, “Tevekkül eyle, devenin dizini bağla. Bir kimse 

                                                   
566 Enam, 6/96. 
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Resûl-i Kibriyâ’ya suâl etmiş ki, “Devenin dizini bağlayayım ve öyle tevekkül mü edeyim. 

Yoksa bağlamayıp da tevekkül mü edeyim? Cevâbında Resûl-i Ekrem  (Sallâllahu Teâlâ 

Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki; “Devenin dizini bağla sonra Hak Teâlâ’ya tevekkül eyle.” 

Ravâhu Muaz b. Cebel  (radıya’llahu anh) 

 رمز الكاسب حبیب اللَّھ شنو                                   از توكل در سبب كاھل مشو -926

Yine arslan der ki “567”الکاسب حبیب اهللا [Kazanan Allah’ın sevgilisidir] hadîs-i şerîfinin 

remzini dinle. Tevekkülden için sebebe yapışmakta tenbel olma.  

 
 ترجیح نھادن نخجیران توكل را بر اجتھاد

       

ى تزویر دان بر قدر حلق لقمھ -927  قوم گفتندش كھ كسب از ضعف خلق                       
Nahcîrân cemâati dediler: “Kesbin mesnûn olması halkın imân ve i’tikādda zaafından 

için boğazı miktârı bir hîle lokmasıdır. Eğer bütün bütün kesbi terk ve tevekkül eyleme emr 

olunsa halk İslâm’a meyl etmez. Dîn-i İslâm’a meyl olsun için nâsa bir hîle ve ruhsâttır. Yine 

kemâl-i îmân tevekkül-i tâm ve terk-i esbâb-ı zâhiredir.  

 نیست كسبى از توكل خوبتر                                 چیست از تسلیم خود محبوبتر -928
Tevekkülden ziyâde a’lâ bir kesb yoktur. Zîrâ tevekkül her cânibden rızkı câliptir. 

Tahkîk, teslîmden ziyâde mahbûb olan nedir? “Hod” tahkîk ma’nâsınadır.  

  بس گریزند [63b] از بال سوى بال                                  بس جھند از مار سوى اژدھا  -929
Bu bî-çâre insân bilmeyip belâ-yı fakrdan belâ-yı kesb cânibine kaçarlar. Çok olur ki 

yılandan ejderhâ tarafına sıçrarlar. Ve tevekkül “emr-i asîrdir” diyerek kesb yolu ki daha 

usretlidir, onu ihtiyâr ederler.  

ش دام بود حیلھ كرد انسان و حیلھ                    آن كھ جان پنداشت خون آشام بود -930  

İnsân hîle eyledi kesb için. Ve hîleleri kendine dâm oldu. Ve belâsını bulmağa sebep 

onu ki cân zannetti, o ise kân içmek idi. Murâd kesb ve mâl-i dünyâdır. Kân içmek ızdırabdan 

kinâyedir. “Âşâm” dahi  “âşâmîden” ma’nâsınadır.  

ى فرعون زین افسانھ بود حیلھ -931  در ببست و دشمن اندر خانھ بود                             

Sa’y  ile faraza fakr kapısını kapadı. Düşmân nefs-i emmâre hâne-i vücûd içinde idi. 

Mâl ile dahi ziyâde hayât buldu. Fir’avn’ın Benî İsrâil’in etfâlini öldürmesi hîlesi bu misilden 

idi. Zîrâ o taşrada hud’a ile çocuk öldürür. Halbuki zevâl-i mülküne sebep olacak Musâ  

aleyhi’s-selâm derûn-ı hânede terbiye olur idi. O mikdâr etfâli katlden fâide bulmayıp âkıbet 
                                                   
567 Beyitte ifade “remz”,“işaret”olarak zikredilmiştir. Şarih ise hadis olarak zikretmiştir. Kaynaklarda 
bulunmamaktadır. Fakat İsmail Ankaravî (v.1041/1605) de beytin izahında “hadisinin remzini işit’ şeklinde ifade 
etmiştir. (Bkz. İsmail Ankaravî, Şerhu’l- Mesnevi, İstanbul, 1289,c. I, s. 212.)  



 254

helâk olduğu gibi kesb ile belâdan dahi halâs olmayıp âkıbet nefs-i emmâresi kendini helâk 

eder. Kıssa-yı Kârûn bu müddeâya şâhid-i kavîdir.  

اش جست اندر خانھ و آن كھ او مى -932  صد ھزاران طفل كشت آن كینھ كش                    

Nice yüzbin çocuk öldürdü o intikām alıcı bî-hûde yere. Onu o Fir’avn taleb eder idi. 

Hânesinde beslenir idi. Bu beyt-i şerîf beyt-i sâbıkın mısrâ-ı sânîsini tafsîl ve beyândır.  

ى ما چون بسى علت در اوست دیده                       رو فنا كن دید خود در دید دوست -933  

Bizim gözümüz onda çûn ki çok illet vardır sa’y ile kendi görmekliğini yârin 

görmesinde mahv eyle. Ve kendi basîretini terk eyle ki Hakk Teâlâ hazretleri sana basîretten 

basîret versin.  

 دید ما را دید او نعم العوض                                      او كل غرض یابى اندر دید -934
Bizim basîretimize onun basîreti ne güzel ivazdır. Onun basîretinde külli garaz ve 

matlûblarını bulursun. Ammâ kendi basarında eline bir şey girmez.  

 طفل تا گیرا و تا پویا نبود                                        مركبش جز گردن بابا نبود -935

Çocuk mâdem ki eli ile tutucu ve ayağı ile seyirdici değildir. Onun mahall-i rukûbu 

babasının boynunun gayri değildir. Ve babanın gerdanı elden ve ayaktan hayırlıdır. Çünkü el 

ve ayak izhâr etti. Babası gayri boynuna almadı. Ve tıfıl ta’b ve zahmete giriftâr oldu. Onun 

gibi basîret-i ilâhiyye bizim basîretimizden efdaldir. Bizler terk-i basîret edelim ki Hakk Teâlâ 

bize basîretten basîret vere. Biz kudret-i basar izhâr ettikçe “vâr gör” buyurur. Bize basîret 

vermez. Tıfıl el ve ayak izhâr ettikçe baba “vâr yürü” deyip gerdanına almadığı gibi. Nitekim 

beyân buyururlar:  

 چون فضولى گشت و دست و پا نمود                        در عنا افتاد و در كور و كبود -936

Çünkü tıfıl füzul ve ahmağa mensûb oldu. Dest ve pâ izhâr etti. meşakkat içine ve 

ızdırâba vâkî’ oldu. “Kûr u kebûd”dan zahmet murâd olur bu madde gibi.  

پریدند از وفا اندر صفا مى -937  جانھاى خلق پیش از دست و پا                                  

Halkın [64a] cânları bu âleme gelip el ve ayak sâhibi olmazdan âlem-i ervâhda iken 

Hak celle ve âlâ’ya vefâdan nâşî safvet içinde tayerân ederler idi. Ve halleri elsiz ve ayaksız 

hoş idi.  

 چون بھ امر اْھِبُطوا بندى شدند                     حبس خشم و حرص و خرسندى شدند  -938

Âlem-i dünyâya nâzil olunuz emrine bend oldular ve anâsır  ile mukayyed ve el ayâk 

izhâr ettiler. Hallerinden güzellik gidip gazab ve hırs ve kanâat gibi şeylerin mahbûsu  

oldular. Ve safâ-yı dirînelerine cüdâlık hâsıl oldu.  

عیال حضرتیم و شیر خواه ما                                     گفت الخلق عیال لإللھ -939  
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Bizler iyâlullah olmuşuzdur. Ve Rabbü’l-Âlemîn’den gıdâ isteriz ve her vech ile 

Mevlâ’ya muhtâcız ve âciziz. Ve kudret izhâr etmek bir cihetle münâsib değildir. Nitekim 

Cenâb-ı Kibriyâ “Halk benim iyâlimdir” buyurdular. Bundan murâd “izhâr-ı kudret 

etmesinler” demek olur.  

     آن كھ او از آسمان باران دھد                          ھم تواند كاو ز رحمت نان دھد -940
Ol Hüdâ ki âsumândan yağmur verir yine kādirdir ki rahmet ve lutfundan ibâdına 

ekmek verir.  

وكلنھادن شیر جھد را بر ت باز ترجیح  

 گفت شیر آرى ولى رب العباد                              نردبانى پیش پاى ما نھاد -941

Arslan dedi ki, “Cümle kelâmın yerindedir, velîkin kulların Rabbisi olan Mevlâ bizim 

ayağımızın önüne bir nerdübân koydu.’ 

 پایھ پایھ رفت باید سوى بام                              ھست جبرى بودن اینجا طمع خام -942
Ayak  ayak tâm tarafına gitmek lâzımdır. Buradan cebrî olmak ve nerdübâna kudretim 

yoktur, gitmek lâyık olmayan nesneyi tama’dır. Nerdübândan murâd esbâb-ı kesbdir.  

 پاى دارى چون كنى خود را تو لنگ                  دست دارى چون كنى پنھان تو چنگ -943
Ayağın var niçin topalım dersin? Elin var niçin pençeni gizleyip bî-destim dersin? 

زبان معلوم شد او را مراد بى -944  خواجھ چون بیلى بھ دست بنده داد                           

Mevlâ çûn ki bir bel ve kazma külünk eline verdi. Söylemeksiz Mevlâ’nın murâdı 

ma’lûm oldu. Demek ister ki bu bahçeyi o kazma ile tanzîm eyle bunun gibi.  

 دست ھمچون بیل اشارتھاى اوست                            آخر اندیشى عبارتھاى اوست -945

Hak Teâlâ’nın bel gibi el vermesi işâret eder ki kesb edesin, âkıbeti düşünmek 

ta’birleridir. Ya’nî âkıbetini mülâhaza edip sa’y edesin demektir.  

 چون اشارتھاش را بر جان نھى                             در وفاى آن اشارت جان دھى -946

Çünkü Hak Teâlâ’nın işâretlerini cân üzerine korsun. O işâretlerin vefâsında cân 

verirsin. Ve işâretlerini yerine korsun. Beyt-i âtîsi merhûndur.  

 پس اشارتھاى اسرارت دھد                                  بار بر دارد ز تو كارت دھد -947
Sana çok esrâr işâretleri verir ve seni çok sırlarına vâkıf eder. Ağırlık ve tembelliği 

senden kaldırır ve sana iş ile şuğl verir.  

 حاملى محمول گرداند ترا                                           قابلى مقبول گرداند ترا -948

Sen hamalken seni mahmûl kılar . Ya’nî o emr-i ilâhîyi yükleyici iken seni burak-ı aşk 

u şevke mahmûl eder. Sen kābil iken seni makbûl-i dergâh eder.  

    قابل امر ویى [64b] قایل شوى                      وصل جویى بعد از آن واصل شوى -949
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Cenâb-ı Hakk’ın emrini kabûl edici iken ve sâlik iken söyleyici mürşîd olursun. Visâl-

i Hak ister isen o emr-i ilâhiyyeyi ba’de’l-kabûl vâsıl olursun.  

ر تو انكار آن نعمت بودجب -950  سعى شكر نعمتش قدرت بود                                   

Sa’y ve ictihâd kudret ni’metine şükür olur. Senin hayrın o ni’meti inkâr olur.  

 شكر قدرت قدرتت افزون كند                               جبر نعمت از كفت بیرون كند -951

Ni’mete şükür nimetini efzûn eyler. Kudret ni’metine cebr ve benim kudretim yoktur 

demek, o ni’meti senin elinden taşra eder.  

 جبر تو خفتن بود در ره مخسب                             تا نبینى آن در و درگھ مخسب -952

Senin cebrin râh-ı Hüdâda gaflet ve uyumak olur. Râh-ı Hüdâ’da uyumak Hakk 

Teâlâ’nın dergâhını görmedikçe uyuma. Ya’nî vuslat-ı ila’llah’a kadar sa’y lâzımdır.  

دار جز بھ زیر آن درخت میوه -953 اعتبار ھان مخسب اى جبرى بى                                 

Âgâh ol uyuma ey ibret almaz! Cebr-i ol meyve sâhibi ağacın altının gayrısında dıraht-

ı meyvedârdan murâd Vâcib Teâlâ’dır. Orada uyumak vuslattan ibârettir. 

 تا كھ شاخ افشان كند ھر لحظھ باد                              بر سر خفتھ بریزد نقل و زاد -954
Tâ ki her lahza dalı silkmek eylesin. Senin başın üzerine “nuk u zâd” döksün dâimâ.  

 جبر و خفتن در میان ره زنان                                    ھنگام كى یابد امان مرغ بى -955

Cebr-i mezmum bir hayli harâmîler için de gaflettir. O harâmîler nefs-i emmâre ve 

şeytândır. Bunların elinden halâs olmadan evvel olan cebr mezmûmdur. Ammâ nefs elinden 

ba’de’l-halâs olan cebre cebr-i memdûh derler ki, evliyâullahın cebridir. Bu cebir havf u 

haşyeti artırır. Ehl-i nefsin cebri Hak’tan baîd eder ve dalâlete düşürür. Vakitsiz öten horoz 

kaçan amân bulur? Bulmaz. Zîrâ onun başını keserler. Bunun gibi vakitsiz dahi cebri olanın 

başı kesilir.  

 ور اشارتھاش را بینى زنى                                     مرد پندارى و چون بینى زنى -956

Yine arslan âvlara der ki , “Eğer Hakk’ın işâretlerine burun vurur isen ve i’râz eder 

isen ve işâretleri mu’cibince âmil olmaz isen, kendini zâhirine bakıp merd sanırsın. Çünkü 

hakîkatine nazar eder isen avretsin.  

 این قدر عقلى كھ دارى گم شود                         سر كھ عقل از وى بپرد دم شود -957
Bu kadar akıl ki sende vardır, zâyî olur. Zîrâ ricâllik akl-ı nîsâya gālibdir. Avret olunca 

aklı gitmiş olur. Baş ki akıl ondan münkatı’ olur, o kuyruktur. Ona baş denmez. Baş odur ki, 

aklı ola. Bunun gibi merd odur ki işâret-i ilâhiyyeyi kabûl ede. Etmezse zendir. Sûretâ merd 

ise de.  

شكر را در قعر نار بى برد مى -958 شكرى بود شوم و شنار ز آن كھ بى                               
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Aklın baştan inkıtâına illettir. Zîrâ şükürsüzlük çirkin ve ayıptır. Şükürsüzlük, şükür 

etmeyeni cehennemin nihâyetine dereke-i esfele iletir. Hâsıllı zevâl-i aklı, ni’met-i akla adem-

i şükründen olmuş.  

كنى در كار كن گر توكل مى                                  كشت كن پس تكیھ بر جبار كن -959  

Hakk’a tevekkül eder isen kâr u kesb içinde eyle. Ekin ek. Ondan sonra Cebbâr olan 

Mevlâ’ya tevekkül eyle. Ekmeksiz tevekkül olmaz. Ekince bitmez her ne kadar tevekkül 

[65a] etsen ektikten sonra tevekkülün fâidesi ekmenin çok âfeti vardır. Tevekkül sebebiyle 

onlar def’ olur. Ve eken mahfûz-ı Bârî Teâlâ olur. 

 باز ترجیح نھادن نخجیران توكل را بر جھد
Yine âvların tevekkülü ve cehd ü kesb üzerine tercîh eylemesi beyânında 

olucudur 

 جملھ با وى بانگھا برداشتند                                   كان حریصان كھ سببھا كاشتند -960

Cümle âvlar arslana seslerini kaldırdılar. Öyle diyerek ki, o harîsler ki sebepler ektiler. 

Ya’nî esbâb-ı rızka teşebbüs ettiler.  

 صد ھزار اندر ھزار از مرد و زن                             پس چرا محروم ماندند از زمن -961

O harîsleri nice yüzbin içinde yüzbini merd ü zenden olarak esbâba yapışmak ile 

zamânın ni’metinden nîçin mahrûm oldular? Kesb sebebiyle zengin olmak iktizâ eder idi.  

 صد ھزاران قرن ز آغاز جھان                                 ھمچو اژدرھا گشاده صد دھان -962

Nice yüzbin cemâat cihânın ibtidâsından ejderhâ gibi yüz ağızlarını açıldılar.  

آن دانا گروهمكرھا كردند                                  كھ ز بن بر كنده شد ز آن مكر كوه -963  

O âlim ve âkil cemâat teksîr-i rızk için hîleler ettiler. Öyle ki o hileden dağ dibinden 

kopmuş idi.  

 كرد وصف مكرھاشان ذو الجالل                                       لتزول منھ اقالل الجبال -964

Onların mekrlerini Hak celle ve a’lâ dağların tepeleri ondan zâil olur diye vasf etti.  

 جز كھ آن قسمت كھ رفت اندر ازل                            روى ننمود از شكار و از عمل -965

Ol taksîm-i ilâhî ki ezelde vâkî’ oldu. Onun gayrısı yüz göstermedi. Onların rızkı şikâr 

–ı amelinden fehm olundu ki kesbin ve aklın rızk husûsuna fâidesi yok imiş. Kısmet-i ezeliye 

her neyse o olur imiş.  

ھاى كردگار ماند كار و حكم -966  جملھ افتادند از تدبیر و كار                                       

Cümle ukalâ rızk husûsuna tedbîr ve amelden âciz oldular. Cenâb-ı kibriyâ’nın 

hükümleri ve işi kaldı. Ve Hakk’ın dediği oldu.  

 كسب جز نامى مدان اى نامدار                                جھد جز وھمى مپندار اى عیار -967
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Kesbî bir kûrı nâmın gayrısı bilme ey şân sâhibi kimse! Kesbi bir vehmin gayri zann 

etme ey hilekâr olan kimse! “Ayyâr”, “hîlekâr” ma’nâsınadır.  

نگریستن عزراییل بر مردى و گریختن آن مرد در سراى سلیمان و تقریر ترجیح توكل بر جھد و قلت 
 ى جھد فایده

Hazret-i Azrâil  aleyhi’s-selâmın bir merdin üzerine nazar etmesi ve o merdin 

Süleymân aleyhi’s-selâmın sarayına kaçması ve dahi tevekkülü cehd ü sa’y üzerine 

tercîhin takrîri ve beyânı ve cehdin kıllet-i fâidesinin beyânında olucudur 

 زاد مردى چاشتگاھى در رسید                                  در سرا عدل سلیمان در دوید -968

Bir cömert adam kuşluk vakti yetişti ya’nî duhâ oldu. Süleymân aleyhi’s-selâmın 

adâletle mevsûf olan sarayına seyirtti.  

 رویش از غم زرد و ھر دو لب كبود                   پس سلیمان گفت اى خواجھ چھ بود -969
Gamdan sârı ve dudakları mâî. Böyle olunca Süleymân  aleyhi’s-selâm dedi ki; “Ey 

Hâce! Ne hâdise oldu ki böyle havf ettin?”   

 گفت عزراییل در من این چنین                           یك نظر انداخت پر از خشم و كین -970
O kimse dedi ki Azrâil bana buncılayın hışımdan ve kinden dolu bir nazar ilkā eyledi. 

[65b] Azrâil olduğunu bilmesi ilhâm-ı Hüdâ ile olur. Hâsılı “Yolda Azrâil’e rast geldim, 

nazar-ı celâl ile ve sıfat-ı kahr ile bana nazar eyledi.” demek olur.  

خواھى بخواه گفت ھین اكنون چھ مى              گفت فرما باد را اى جان پناه -971   
Süleyman aleyhi’s-selâm dedi ki, “Âgâh ol! Şimdi ne ister isen iste. Matlûbunu hâsıl 

ederim. Ol merd dahi cevâbında dedi ki, “Rüzgâra emreyle ey câna sığınacak yer olan zât! 

 تا مرا ز ینجا بھ ھندستان برد              بو كھ بنده كان طرف شد جان برد -972
Hattâ beni buradan rüzgâr Hindistan’a ilete. Ola ki, kul o tarafa gide. Canını selâmete 

ilete.  Ve Azrâil’in elinden halâs ola.  

ى حرص و امل ز آنند خلق لقمھ -973  نك ز درویشى گریزانند خلق                              
Işte bu kimsenin Azrâil’den firâr ettiği gibi halk dahi fakrdan firâr ederler. Bu 

sebepten hırs ve tûl-i emele halk lokmadırlar.  

 ترس درویشى مثال آن ھراس                    حرص و كوشش را تو ھندستان شناس -974
Fakrdan korkmak şu kimsenin korkusu gibi bî-fâidedir. Hırs ve sa’yi sen Hindistan 

anla. Hindistan’a gitmekten o âdem fâide görmediği gibi tarîk-i hırs ve tarîk-i sa’ye gidenler 

dahi bir fâide görmeyip yine fakîr olurlar.  

 باد را فرمود تا او را شتاب                                    برد سوى قعر ھندستان بر آب -975
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Süleymân aleyhi’s-selâm iltimâsı sebebiyle rüzgâra emreyledi. Rüzgâr dahi onu acele 

ile Hindistan hâki tarafına tarafına âb üzere iletti. Ya’nî Hindistan adalarından bir adaya onu 

bıraktı.  

 روز دیگر وقت دیوان و لقا                                      پس سلیمان گفت عزراییل را -976
Bir gayri gün dîvân ve likā vakti böyle olunca Süleymân aleyhi’s-selâm Azrâil’e dedi. 

“Dîvân” dahi “likā” ma’nâsınadır.  

 كان مسلمان را بخشم از چھ چنان                                بنگریدى تا شد آواره ز خان -977
Ol müselmânı ondan için mi hışm ile baktın, hattâ cânından avâre ola ve fütûr gele.  

 گفت من از خشم كى كردم نظر                                   از تعجب دیدمش در رھگذر -978
Azrâil ona dedi ki; “Ben hışmdan kaçan nazar eyledim. Ya’nî gazab ile bakmadan. 

Taaccübümden yolda onu gördüm. Ve nazar-ı taaccüble ona nazar eyledim.”  

 كھ مرا فرمود حق كھ امروز ھان                            جان او را تو بھ ھندستان ستان -979
Taaccübüm ona ki bana Hak buyurdu ki; “Bugün bunun cânını âgâh ol yâ Azrâil, 

Hindistan’da kabz eyle.’ 

 از عجب گفتم گر او را صد پر است                    او بھ ھندستان شدن دور اندر است -980
Taaccübümden kendi kendiye dedim ki, “Bu adamın yüz kanadı vardır. Böyle ise o 

Hindistan’a gitmek uzaktır. Zîrâ o mahallin Hindistan ile mâbeyni gāyet baîd idi. Hâsıl-ı 

kelâm emr-i Bârî yerine geldi ve Hindistan’da ruhu kabz olundu.  

 تو ھمھ كار جھان را ھمچنین                                   كن قیاس و چشم بگشا و ببین -981
Bu hikâye ma’lûmun oldu ise sen dünyânın cümle işini buncılayın kıyâs eyle. Ve 

gözünü aç ve iyi bak.  

 از كھ بگریزیم از خود اى محال                                  از كھ برباییم از حق اى وبال -982
Kimden kaçarız? Kendimizden mi? Ey kimse bu muhaldir. Zîrâ kişi kendinden 

kaçmak olmaz. Kimden kaçarız? Hak’tan mı ey kimse ? Bunu [66a] böyle i’tikād günâhtır. 

Hâsılı ne kazâ-yı ilâhiyyeden kaçmak mümkün olur ve ne irâde-i ilâhiyyesiz Hakk’ın lütf ve 

ihsânına mazhâr olmak mümkün olur. Zîrâ Hak böyle verir. Kur’ân-ı azîm’de “ ُیْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن

 569”ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل ِبَیِد اللَِّھ ُیْؤِتیِھ َمْن َیَشاُء“ ve yine âyet-i uhrâda [Allah hikmeti dilediğine verir] 568”َیَشاُء

[ De ki, lütuf ve ihsân Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir.]ra’y-i azîz ma’lûm oldu ki, o 

bî-çâre nazar-ı taaccübiyle Azrâil (alehi’s-selâm)ın böyle korkmuş. Ayâ nazar-ı hışmı nice 

olur? Cenâb-ı erhame’r-râhimîn cümlemizi nazar-ı hışmından mahfûz ve sekere-i mevtimizi 

Habîbi Muhammed Mustafâ (Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) Efendimiz hürmetine âsân 
                                                   
568 Bakara, 2/ 269. 
569 Âli İmran, 3/ 73. 
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eyleye. Ve imân-ı kâmil ve hüsn-i hâtime cümlemize nasîb ve mukadder eyleye. Âmîn. Bi-

hürmet-i nebiyyi’l-emîn. Yâ erhame’r-râhimîn. Erhamnâ fî cemî’ıl-âfâti lâ-siyyemâ  fî 

yevminâ hâzâ. Bu hikâye zımnında sâbit oldu ki, sa’yin fâidesi yok imiş. Ve her  halde 

Mevlâ-yı Müteâl’e tevekkül lâzım ve farz imiş.  

  نھادن شیر جھد را بر توكل و فواید جھد را بیان كردن باز ترجیح
 

Yine arslanın sa’yi tevekkül üzerine tercîh eylemesinin beyânındadır. Hikâye-i 

menkūleden çûn ki tahcîr ânın kavli teşbiyyet ve takdîr olundu ise şîr dahi yine cevâba 

şürû’ edip sa’y ve kesb yolunu tercîh eder.  

 شیر گفت آرى و لیكن ھم ببین                                     جھدھاى انبیا و مومنین -983
Arslan dedi ki, “evet, dediğiniz yerindedir. Lîkin Peygamberân-ı İzâm aleyhimü’s-

selâm hazretlerinin ve mü’min-i kâmilin sa’ylerini gör. Nice çalışmışlar.  

 حق تعالى جھدشان را راست كرد                      آن چھ دیدند از جفا و گرم و سرد -984
Cenâb-ı Kibriyâ onların sa’yini doğru eyledi ve isâbet ettirdi. Ol nesneyi ki, cefâ ve 

mücâhededen gördüler. Ancak dinde cehdi beyândır. Çok kimseler vardır ki, sa’yi ma’zâllahü 

Teâlâ hebâ olur. Enbiyâ ve kâmiller bu gürûhdan olmadılar. Tevfîk-ı Hakk’a mazhâriyetleri 

cihetiyle 

ھاشان جملھ حال آمد لطیف حیلھ                           ء من ظریف ھو ظریف كل شي -985  
Enbiyâ ve evliyânın hîleleri cümle halde latîf ve güzel geldi. Zîrâ her bir şey ki 

zarîfdendir ve ondan sâdırdır. O şey-i zarîfdir.  

گرفتدامھاشان مرغ گردونى                           نقصھاشان جملھ افزونى گرفت -986  
Anların tuzakları feleğe mensûb olan kuşu tuttu. Onların eksikliği cümlesi ziyâdelik 

tuttu. Nâkısları aynile tâm oldu. Murg-ı gerdûn-ı izâm ve evliyâ-yı kirâm yollarında ve eser-i 

pâklerine kemâliyle iktidâ eyle.  

 با قضا پنجھ زدن نبود جھاد                            ز آن كھ این را ھم قضا بر ما نھاد -987
Bu beyit suâl-i mukaddere cevâbdır. Keennehü denildi ki ben nice sa’y ederim.  Kâzâ-

yı ilâhi böyle imiş. Cevâb buyururlar ki, kazâ-yı ilâhî ile  pençe vurmak ve kazâ ve kaderden 

bahsetmek bu mücâhede olmaz. Sen hemân Hakk’ın yolunda sa’y eyle. Zîrâ bu sa’y dahi 

Cenâb-ı Kibriyâ’nın hükmü bizim üzerimize koydu. Ve sa’y ile emr eyledi. Nitekim Kur’ân-ı 

Kerîm’de “570”َوَجاِھُدوا ِفي اللَِّھ َحقَّ ِجَھاِدِه buyurulmuştur.  

 كافرم من گر زیان كرده ست كس                         در ره ایمان و طاعت یك نفس -988

                                                   
570 Hac, 22 /78. 
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Kâfir olmuş olayım eğer kimse ziyân eylemiş ise îmân ve tâat yolunda, bir nefes ve bir 

ân sen hemân sözümü tut ve râh-ı Hüdâ’da çalış. 

[66b]جھد كن باقى بخند      -989 یك دو روزك   ا مبندسر شكستھ نیست این سر ر             
Başın  kırılmış değildir. Aslâ yok yere bu başını bağlama. Ve özr-i bârid ile özr 

eyleme. Birkaç gün çalış dünyâda bâkî gül.  

 بد محالى جست كاو دنیا بجست                       نیك حالى جست كاو عقبى بجست -990
Bir kabîh mahal aradı o kimse ki dünyâyı istedi. Bir iyi hâl istedi o kimse ki, âhireti 

istedi. Dünyâya “bed-mahal” ta’biri  herkesin tâlib olup eline girmediğinden ötürüdür.  

 مكرھا در كسب دنیا بارد است                                مكرھا در ترك دنیا وارد است -991
Dünyâ-yı deniyyenin kesbinde hîleler ve dünyâyı celb edecek diye esbâbına teşebbüs 

soğuktur ve lâyık değildir. her ne kadar câiz ise ve ruhsat-ı şer’iyye var ise. Ammâ terk-i 

dünyâ etmekte her ne kadar hîle etsen meşrû’ ve müstahsendir.  

 مكر آن باشد كھ زندان حفره كرد                 آن كھ حفره بست آن مكرى ست سرد -992
Dünyâdan halâs olmaya hîle odur ki, dünyâ zindanını delik eyledi. Ve esbâbını terk 

eyledi. Ol kimse ki deliği bağladı ve esbâbına yapıştı ve celbine çalıştı. Soğuk ve nâ-lâyık 

hîledendir. Zîrâ ehlullah indinde ehl-i dünyâ gâyet mebğûzdur. Ve onları meclislerine dahi 

komazlar.  

 این جھان زندان و ما زندانیان                            حفره كن زندان و خود را وارھان -993
Bu dünyâ bir zindandır. Ve biz zindânîleriz. Ve hadîs-i şerîfde dahi “ الدنیا سجن المومن جّنة

 vârid olmuştur. Zindanı delik eyle  [Dünyâ mü’minin zindanıdır, kafirinse cennetidir] 571”الكافر

ve kendini kurtar.  

 چیست دنیا از خدا غافل بدن                                 نى قماش و نقره و میزان و زن -994
Terk-i dünyâ eyle çûn ki emr ve tavsiye buyurdular. Lâzım geldi ki, dünyâ ne imiş 

beyân oluna. Binâenaleyh beyânına şürû’ edip buyurdular ki; “Dünyâ nedir?” dersen, Hak’dan 

gâfil olmaktır. Yoksa kumaş ve nokre ve evlâd u iyâl vücûdu değildir. Bu sûrette bir kimsenin 

zâhirde  bî-pâyân mâlı olsa ve Cenâb-ı Hakk’ın zikrinden gāfil olmasa ona ehl-i dünyâ 

denmez. Ammâ bir kimsenin ki zâhirde bir habbelik mâlı yoktur ve fakrından bir köhne âbâ 

içindedir. Eğer Hak’tan gāfil ise ona ehl-i dünyâ denir. Fakr-ı sûrînin ona hiç fâidesi olmaz. 

Zîrâ böyle olmasa Süleymân aleyhi’s-selâm ve Yûsuf aleyhi’s-selâm ve İskender-i 

Zülkarneyn aleyhi’s-selâm ehl-i dünyâ olmak lâzım gelir. Hâşâ sümme hâşâ bunlar ehl-i 

dünyâ değillerdir.  

                                                   
571 Tirmizî, Zühd 16; İbn Mâce Zühd 3, Beyhâkî Kitâbü’z-zühd, Semerkand Yay. ter. Enbiya Yıldırım, İstanbul, 
2005, s. 141, no. 472. 
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 مال را كز بھر دین باشى حمول                               نعم مال صالح خواندش رسول -995
Mâl-i dünyâyı eğer Allahu Teâlâ’nın rızâsı için yüklenici olur isen ona Resûl-i Kibriyâ 

aleyhi ekmeli’t-tahâyâ “Ne güzel sâlih mâldır” diye okudu ve buyurdu. Hâsılı o mâlın ziyânı 

olmaz.  

 آب در كشتى ھالك كشتى است                               آب اندر زیر كشتى پشتى است -996
Su gemi içinde geminin helâkine sebeptir. Yine su geminin altında iâne ve menzil 

almasına nusret edicidir. Bunun gibi salih kimsenin helâl olan mâlı kendine muîndir. Ve 

Cenâb-ı Hakk’a takrîbine sebep olur. Fâsık kimsenin yanında olan mâlı fısk u fücûra sarf 

etmesiyle fesâdına sebep olup Hak’dan baîd olmasına bâis olur. Böyle [67a] olunca bunun 

mâlı gemi içinde olan su gibi helâkine sebep oldu. Ve sulehânın mâlı dahi  geminin altında su 

gibi selâmetine ve menzil-i maksûda vüsûlüne âlet oldu. Bundan için  Resûl-i Kibriyâ aleyhi 

ekmeli’t-tahâyâ “ الرجل الصالح نعم المال الصالح في ید ” [Salih mâl, salih kimsede ne güzeldir] 

buyurmuştur.  

 چون كھ مال و ملك را از دل براند                ز آن سلیمان خویش جز مسكین نخواند -997
Çünkü iki beyit mukaddem “Dünyâ Hak’dan gafil olmağa derler. Emtia-i dünyâya 

demezler” buyurmuş idi. Müddeâlarını makām-ı isbâtta ve ona tefrîh ederek buyururlar ki, 

“Çünkü dünyanın mâl ve mülkünün muhabbetini Süleymân aleyhi’s-selam gönülden sürdü ve 

ihrâc eyledi. Bu ecilden kendine derviş dedi. Fehm olundu ki, yedinde mâl olmak kalpte 

muhabbeti olmayınca zarar etmez ve dervişliğe mânî’ olmaz. Evlâd ve iyâl dahi böylece darb-

ı mesel meşhûrdur ki, “Elinde olsun ve gönlünde olmasın” demişler. 

ى سر بستھ اندر آب زفت زهكو                                     از دل پر باد فوق آب رفت -998  
Bu müddeâya irsâl-i mesel tarîkıyla buyururlar ki;  başı bağlanmış olan bardak derin 

suda hava dolu derûnundan için âbın fevkıne gitti ve suya batmadı. Kendilik derûnunda hubb-

i mâl olmayıp bâtını aşk-ı ilâhî ile dolmuş olan zâtlar dahi başı bağlı bardağa benzeyip deryâ-

yı mâle müstağrak olmamağla helâk olmazlar. Ammâ avâm-ı nâs ağzı açık bardak gibi 

olmağla böyle bardak deryâya ilkā olunsa derûnu su ile dolup gark olduğu gibi onların dahi 

eline mâl girse muhabbeti kalplerine girip helâkine sebep olur.  

 باد درویشى چو در باطن بود                                       بر سر آب جھان ساكن بود -999
Dervişlik, hevâ çûn ki insânın bâtınında olur ve dünyâ ve mâl muhabbetine yer 

kalmaz. Âb gibi olan cihânın başı üzerine sâkin olur.  

ى این جھان ملك وى است گر چھ جملھ                  در چشم دل او ال شى است ملك -1000  
Her ne kadar cümle cihân onun mülkü ise onun gönlünün gözünde lâ-şeydir. 

Derûnunda yer yok ki onun muhabbetini koya.  
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 پس دھان دل ببند و مھر كن                                         پر كنش از باد كبر من لدن  -1001
Böyle olunca kalbin ağzını bağla ve mühürle ki, muhabbet-i dünyâ gitmesin. Ve o 

kalbi ilm-i ledünden dolu eyle 
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C. ESERİN   TAHLÎLİ  

 Çalışmamızın şerh üzerinden olması, Murâd Nakşbendî’nin tasavvufî düşüncelerini 

sistematik olarak işlemekte bazı problemlere sebep olmaktadır. Fakat onun beyitlere getirdiği 

açıklamalar çerçevesinde tasavvufî görüşlerini satır aralarından bulmak mümkündür.  

Çalışmamızda tasavvuf klasiklerini kullanarak, onun tasavvufu işleyiş şeklini vermeye gayret 

ettik.  

C.I Aşk 

Arapça “عشق” fiilinden müştak olan aşk kelimesi, lügatte, sevda, şiddetli  sevgi572, 

sevginin ifrâdı573, tâlibin talebinin nihâyeti574 kulun kendini kaybedip Allah ile berâber 

olması575, sevenin sevgilisinden başka herşeyden alâkâsını kesmesi576, fıtrattaki nûrun, şevk 

sıfatıyla, mukaddes madenlere -kaynaklara-çekilmesi577, bir şeye olan şiddetli sevgi, kalpte 

ortaya çıkan ve seveni yakan ateş578 gibi anlamlara gelir. Sevginin insanı tam olarak hükmü 

altına alması, tasavvufta, varlığın aslı ve yaratılış sebebi olarak tanımlanan aşkın sevgiden 

farkı 579 şudur ki; kişi kalbindeki sevgiye hâkim olur, ama kalpteki aşk kişiye hâkim olur, 

irâdesi elden gider. 580Aynı fiilden, “sarmaşık” anlamına gelen “aşeka” kelimesi “aşk” ile 

irtibatlandırılarak, sarmaşığın kuşattığı ağacı kurutması gibi, aşkın,  sevenin bütününü 

kuşatarak,  sevgiliden başka bir şeye olan ilgisini soldurması581 olarak yorumlanmaktadır.  

Bazı sûfilerce Hakk’ın kelimelerinin seçilmişi kabul edilmiş olan aşk, “Eğer yerdeki 

ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkeb olsa, arkasından ona da yedi deniz ilâve etseniz yine de 

Allah’ın kelâmı tükenmezdi.”582âyetinde Allah’ın kelimeleri olarak vasfedilmiştir. İbnü’l-

Arabî’ye göre ise sevgi makamı çok şerefli bir makamdır. Sevgi vâroluşun aslıdır.583 

                                                   
572 İsmâil b. Hammâd el-Cevherî, Tâcü’l-lügati ve Sıhahu’l-Arabiyyeti, thk. Ahmed Abdülgafûr Attâr, Dârü’l-
Kütübi’l-Arabiyye, Kahire, 1375/1956, c. IV, s. 875.   
573 Feyruzâbâdî, Kâmusu’l-Muhît, s. 909. 
574 Muhammed b. Mükerrem İbn Manzur , Lisânü’l-Arab, Dâru Sadr Matbaası, Beyrut, thz, c. X, s. 251-252.  
575 Safer Dal, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü,Heten-Keten Yay., İstanbul, 2005, s. 18 
576 İbnü’l-Arabî, İlâhî Aşk, çev. Mahmud Kanık, İnsan  yay., İstanbul, 1998, s.71 
577 Ruzbihan Baklî, “Makâm-ı ışk” Kitâbü Meşrebi’l-Ervâh, thk. Nazif Hoca, İstanbul Üniversitesi Ed. Fak. 
Matbaası, 1973, s. 281.  
578 Seyyid Câfer Seccâdî, Tasavvuf ve İrfân Terimleri Sözlüğü, Ensar Neşriyat, İstanbul,  2007, s. 49.  
579 Abdullah  Yeğin, (v.d), Osmanlıca-Türkçe Lügat,Türdav, İstanbul, 1985,  s. 73. 
580 Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, s. 176 ; (Cabbarzâde Arif Bey, Miftâhu Hazâinü’r-Rahmâniyyefi-
memleketi Vücûdi’l İnsâniyye  Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, no. 1146, vr. 15a)’dan alınarak nakledilmiştir.   
581 Tâhirü’l-Mevlevî, Şerh-i Mesnevî II, Şamil Yay., İstanbul, thz., s. 263 
582 Lokman 31/27 
583 İbnü’l-Arabî, İlâhî Aşk (trc. Mahmut Kanık), s. 36.  
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Aşk lafzı Ku’an’da zikredilmemiş fakat “eşedd-i hub”584âyeti buna delil sayılmıştır. 

Tasavvufta kemâlat yollarından biri olan aşk yolu-tarîk-i şuttâr-, yolların en çetin fakat en  

kısa olanıdır.585 “Ben gizli bir hazîne idim, bilinmeyi istedim ve mahlûkâtı yarattım”586 hadîs-

i kudsîsindeki mânâ ile aşk, varoluşsal bir nitelik kazanmış, mutasavvıflar tarafından önce 

Hakk’tan zuhûr etmiş olması sebebiyle varlığın mebdei kabul edilmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de 

lafız olarak zikredilmediği için aşk kelimesi, Allah’a izâfe edilmemiş, “muhabbet” ve “hubb”  

kelimeleri zikredilmiştir.587 Süleyman Çelebi (v. 825/1422) mevlîdinde ; “Gel habîbim sana 

âşık olmuşum” ifâdesinde “aşk” kelimesi kullanılır. Fakat Hüseyin Vassâf’ın şerhederken 

yaptığı te’vile göre burada kullanılan aşk kelimesi, aslında zımnında muhabbeti 

bulundurmaktadır.588 

Aşk konusunda muhabbetin Hakk’a isnâdı söz konusu olduğu için, fenâ-yı küllî 

denilen, kulun Rabbi karşısında hiçbir varlığının kalmadığı ve tevhîd-i efâl, sıfât ve zât 

üçlüsünün vukû bulduğu kişi için de aşk kelimesi kullanılmamış, muhabbetle 

vasıflandırılmıştır. Aşk, kişide isneyniyet  (ikilik) kalmayıncaya kadar devâm edip, sonra 

yerini muhabbete bırakarak, marifete ulaştırmaktadır.589  “Bî-vücûdem aşk  odu bilmem nem 

yandırır”590 beytiyle dile getirildiği gibi aşk, varlıktan bir  iz kalmadığı takdirde, i’tidâle ve 

muhabbete tebdîl olmaktadır. 

Tasavvufî terim olarak “muhabbet”in pek çok târifi yapılmıştır. Kuşeyrî’ye göre o, 

“bir şeye bütün varlığıyla meyletme, sonra onu kendine, ruhuna ve malına tercih ederek gizli 

ve açık olarak muvâfakat etme ve ona olan sevgide kusurlu oluşunu bilme”dir.591 İbrâhim 

Havvâs ise “muhabbet, irâdelerin yok olması ve bütün beşerî sıfat ve ihtiyaçların 

yanmasıdır”592 diyerek onun dönüştürücü vasfına işaret eder. İlk dönem sûfilerden Cüneyd, 

“muhabbetin kendisi, kalbin nur ve sevinçle Allah’a yaklaşmasıdır”der. Muhabbet, kulun 

güzel işlere muvaffak kılınması, ismetinin-günahsızlığının gözetilmesi, Allahü Teâlâ’nın 

ilminin gizli yönlerinin öğretilmesi şeklinde zâhir olur, açığa çıkar. 593 

                                                   
584 Bakara, 2/165 
585 H. Kamil Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatler, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1994, s. 219.  
586 Bkz. Aclûnî, Keşfü’l-hafâ,  II/121,  no.. 2014. 
587 Bakara, 2/165 
588 Hüseyin Vassaf, Mevlid Şerhi, haz. Mustafa Tatçı (v.d), Dergah Yay., İstanbul, 2006, s. 531.  
589 Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü, s. 489.  
590 Seyyid Mustafa Rasim Efendi, Istılahat-ı İnsân-ı Kâmil, s. 786; Beytin İbrâhim Gülşenî’ye âit olduğu ifade 
edilmiştir.  
591  Kuşeyrî, Risâle, s. 158. 
592 Ebu Nasr Serrâc Et-Tûsî, el-Lumâ-İslam Tasavvufu, trc. Hasan Kâmil Yılmaz, Altınoluk Yay., İstanbul, 1996, 
s. 86. 
593 Ebû Tâlib Muhammed b. Ebi’l Hasen el- Mekkî, Kût’ul Kulûb - Kalplerin Azığı - , trc. Muharrem Tan, İz 
Yay., İstanbul, 1999, s. 177. 
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Abdülkâdir Geylânî ise muhabbeti şöyle sınıflandırır: Muhabbet iki çeşittir: Izdırârî -

mecbûrî olarak, istemeden. Bu çok az kimsede olur. Hak o kimselere nazar eder, onları sever. 

Onları sevgisine düçâr eder. 2- İhtiyârî -isteyerek. Çoğunluk için aslolan budur. Onlar Allah’ı 

halka tercih ederler. Kendilerini Hakk’ın sevgisine bağlar ve onun muhabbetini kazanmak için 

çaba harcarlar.594 

Mesnevî’nin ana teması aşktır. Bu sebeple de aşk Mesnevî’de beyitler arasına ince ince 

dokunmuş ve tafsilatıyla izah edilmiş en geniş konudur. Murad Nakşbendî’ye göre aşk, 

yalnızca insanda değil bütün mevcûdatta bulunan dağları dahî diri ve hareketli kılan şeydir.595 

Muhabbet bütün kalp hastalıklarına şifâdır. Hüdâ’nın yolu ancak aşk ile kat’ olunur. Tarîk-i 

ebrârın esaslarından olan zühdün yıllarca alamadığı mesafeyi aşk, bir anda kat etmektedir. 

Yol alma vâsıtası olarak aşkı ata, kişinin benliğini ortadan kaldırmadan yaptığı ibâdetler ve 

riyâzetı, uyuz eşeğe benzeten şârihe göre aşk atına binenler menzil-i maksûda ulaşmışlardır.596 

Aşk konusu üzerinde ehemmiyetle duran muhabbet meşrebli bir sûfî olduğunu 

rahatlıkla söyleyebileceğimiz Murâd Nakşbendî, kaleme aldığı şerhlerde de gördüğümüz gibi 

Sâib Tebrizî ve Mevlânâ Şevket’in şiirlerinden aşk temalı gazel ve kasîdeleri şerhetmiş, aşkın 

hallerinden uzun uzun açıklamalar getirmiştir.597  

Murad Nakşbendî, aşkı mecâzî ve hakîkî olarak iki kısma ayırmakta, ve 

mutasavvıfların çoğunda olduğu gibi, ilâhî sevgiye ulaşmak için bir basamak olarak 

anlamlandırmaktadır. Şimdi biz de konuyu bu minvalde açmaya çalışalım.  

1.  Hakîkî  Aşk  

Muhabbet olarak da tarif edilen bu kavram, kulun yalnızca Hakk’ın zâtına duyduğu 

sevgiyi ifâde etmektedir. Mutasavvıflar çoğu zaman ilâhi aşkla beşerî aşkı iç içe görmüşler, 

ilâhî aşka ulaşmak için beşerî aşkı vâsıta kılmışlardır. Büyük bir velî iken bir câriyeye âşık 

olan Ruzbihan Baklî (v. 606/1209), ya da bir peygamber iken oğlu Hz. Yusuf’a âşık olan Hz. 

Yakub’dan yola çıkarak aşkın nihâi biçimde beşerî ve ilâhî olarak ayrılmadığını ifâde 

etmişlerdir. Aslında burada bulunan muhabbet yine Hakk’ın zâtına müteveccih olup, onun 

mazhar ve tecelligâhlarında yansımasıdır. Sûfîler arasında muhabbeti yalnızca Hakk’a 

hasredenler de olmuş, ondan başka hiçbir şeye iltifat göstermemişlerdir.598 

                                                   
594 Dilâver Gürer, Abdülkâdir Geylânî –Hayatı, Eserleri, Görüşleri –,İnsan Yay., İstanbul,1999, s:274 
595 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I , vr. 9b. 
596 M.Nakşbendî, a.e., vr. 10b 
597 Bkz. “Eserleri”, Gencîne-i Maârif-Şerh-i Kasâid-i Mevlânâ Şevket” bölümü.  
598 Bu ifadeye daha fazla örnek için bkz. Hatice Çubukçu, İlk Dönem Hanım Sûfîler, İnsan Yay., İstanbul, 2006, 
s. 96.  
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Murad Nakşbendî’ye göre muhabbet, bütün mevcûdatta var olan bir kuvvedir. 

Şemseddin Sivâsî’ye âit “Hüdâvendâ şu âlemde esen yeller seni ister / Dolaşıp kûh-ı sahrâyı 

akan seller seni ister” beytiyle örneklerdirdiğine göre muhabbet yalnızca insanda değil canlı 

cansız bütün mahlukatta bulunmaktadır. Bu anlayış, muhabbeti yaratılışın özü ve ilk muharrik 

kabul eden görüşü doğrular niteliktedir. 599 Bütün varlığı ontolojik olarak aşk ekseninde 

yorumlayan geleneğe paralellik arzeden şerhinde Murad Nakşbendî, bütün mevcûdâtı 

Ma’şuk-ı Hakîkî’nin ve Vücûd-ı Bârî’nin gölgesi ve aksi olarak tanımlar. Taayyün-i sâni600 ve 

a’yân-ı sâbite hazretinde açıklayıcı olarak kullanılan “االشیاء ما شّمت رایحت الوجود” [Eşyâ, 

varlığın kokusunu dahi koklamadılar] ibâresini hakîkî varlığı tanımlamada kullanan Murad 

Nakşbendî, âşıkları da bu kavramın kapsamına dâhil etmiş, âşıkların da müstakil bir varlığının 

olmadığını, ma’şukun birer aksi olduğunu söylemiştir.  

“Ben her meclis ve mahfilde inleyici oldum. Kötü hallilere de iyi hallilere de hem-dem 

oldum”601 beytinin şerhinde “kötü halliler”i, zâhidler, “hoş halliler”i âşıklar ve ârifler olarak 

niteleyen Murad Nakşbendî, “râh-ı Hüdâ aşk ile kat’ olunur” diyerek aşkın seyr-i sülûk için 

lüzûmunu ifâde eder. Fakat aşk Hakk’ın yardımı ve mevhibesi olduğu için tek başına elde 

edilecek bir vasıf değildir. Kişinin bunu talep etmesi ve en azından âşık olmaya gayret 

göstermesi gerekir.602 

Aşka dâir şerh ve açıklama gayretlerinin nihâyetinde şârihin yine de tekrar vurguladığı 

konu onun “tatmayan bilmez” olduğu bilgisidir. Zirâ aşk ile mest olanlar bundan bir haber 

verebilecek şuur hâlinde değillerdir. Tam bir vukûfiyetle şuur hâlinde oldukları anda da âşk 

zâil olmuş olur. Bu sebeple, bizâtihi yaşanmadan anlatılması ve anlaşılması mümkün değildir. 

Murad Nakşbendî, bununla ilgili “aşkı bilmem diyen hemân âşık olsun ki bilsin” ifadesiyle 

pratik bir tavsiyede bulunur ve onun kendisinden başka bir delilinin olmadığını vurgular.603  

Aşk anlatılmadığı ve sabırla yaşandığı takdirde daha muteberdir. Bülbül ile pervâne arasında 

yapılan karşılaştırmaya göre bülbül, gül ile olan mâcerâsını dillere destân etmiş olması 

sebebiyle aşk edebiyatı bakımından ma’lül görülmüştür.604 

Muhabbet, Murad Nakşbendî’ye göre  kalpte kendisinden başka her şeyi yakan ve kül 

eden bir ateştir.605 Cehennem ateşinden dahî daha şiddetli olan muhabbet ateşi evliyâ-yı 

kirâmın kalplerinde bulunmaktadır. Bu sebeple onların kalplerinindeki yangının emsâlini 

                                                   
599 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 8b. 
600 M. Nakşbendî, a.e., , vr. 8b. 
601 M. Nakşbendî, a.e., vr. 7a . 
602 M. Nakşbendî, a.e.,  vr. 10a  
603 M. Nakşbendî, a.e., , vr. 17a. 
604 Bkz. Sa’dî Şirâzî, “Dibâce”,Gülistân, (tsh. Muhammed Ali Farûğî), s. 9. 
605 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 6b 
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kimse idrâk edemez. “Ben kimi seversem onu öldürürüm” hadisine  dayanarak yaptığı yoruma 

göre muhabbet-i ilâhiyye, nice âşıkların uğrunda öldürüldüğü yoldur. Bu sebeple Hz. 

Mevlânâ’nın “râh-ı pür-hûn” tanımından kastedilen mânânın aşk yolu olduğunu kesin bir 

şekilde ifade eder. Avni konuk ise “râh-ı pür-hûn”dan kastın çeşitli tehlikelerle dolu olan Hak 

yolu olduğunu belirtmiştir. Ankaravî’de aynı kavram, mevt-i ihtiyârî tabir edilen insân-ı kâmil 

olma yolu olarak belirtilir.606  

2.  Mecâzî Aşk 

Tasavvufta dünyevî ve nefsî şeylere yönelik olan aşka mecâzî aşk denilir. 607Sufîlerin 

pek çoğunun ifâde ettiği gibi mecâzî aşk, hakîkî aşka götüren yoldur. Bu sebeple ilâhî aşka 

ulaşmaya vâsıta olacağı için, onun bizzat kendisi kınanmamıştır.608Tasavvuf düşüncesinde 

aşk, Hakk’a ulaşma yollarından biridir. İbn Arabî’de en sarih şeklini bulan bu kavram, en 

basitinden tabii sevgi olarak adlandırılmış, bunun dahî kuru taklitten ve softalıktan daha iyi 

olduğu belirtilmiştir.  

İbnü’l Arabî Fütuhat-ı Mekkiye’de mecâzî sevgilere aynı şekilde yorum getirmiştir “O 

seven herkese sevilen herşeyde görünür. Bütün âlem seven ve sevilendir. Alemde Allah’tan 

başkasına ibadet edilmediği gibi, bütün sevgiler de Allah’a döner. Aynı şekilde hiç kimse 

Allah’tan başkasını sevmemiştir, fakat Allah Zeynep yahut Suâd’ın sevgisiyle ondan 

perdelenmiştir. Alemdeki bütün sevilenler farkında olmadıkları halde, sözleriyle şâirleri yok 

etmişlerdir. Ârifler ise hangi gazeli ve şiiri duysalar sûret perdelerinin ardından onda Hakk’ı 

görürler. Bunun nedeni başkasının sevilmesine karşı ilâhî kıskançlıktır. Bu yüzden her 

hâlükarda sevginin konusu ancak Allah’tır.609 İbnü’l-Arabî, “Nizam” isminde mânevî 

bakımdan da fiziksel açıdan da üstün özelliklere sâhip bir kıza âşık olmuştur. “Gerçek âşık 

sevdiğinin özelliğine intikal edendir, sevdiğini kendi mertebesine indiren değildir.”610 

düşüncesiyle temellendirdiği mecâzî sevgiyi, İbnü’l-Arabî, vesile bakımından ele almaktadır. 

Tercümânü’l-Eşvâk  isimli eserinde yazdığı şiirleri nefsânî bir kadın sevgisi ile ele aldığını 

düşünenler olmuş, İbnü’l-Arabî, bir açıklama olarak durumun öyle olmadığını anlatan bir de 

şerh kaleme almıştır. 611 

                                                   
606 Krş. A.Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, s. 86; Ceyhan, a.g.t., s. 517. 
607 İbn Arabî, İlâhî Aşk, s. 28. 
608 Seyyid Mustafa Râsim Efendi, Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil,  s. 786. 
609 Suad el-Hakim, İbnü’l- Arabî Sözlüğü, çev. Ekrem Demirli, Kabalcı Yay., İstanbul, 2005, s. 301-3.  
610 Sûad el-Hakim, a.e., s. 301. 
611 Süleyman Uludağ,  Sûfî Gözüyle Kadın, İnsan Yay., İstanbul, 1998, s. 119.  
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Mesnevî’de mecâzî aşka dâir anlatılan hikâyelerle hakîkî aşka giden yol gösterilir. 

Birinci cildin ilk hikâyesi olan Pâdişah- Cariye hikâyesi şârihe göre mâhiyet itibariyle bir aşk 

hikâyesi olmakla birlikte semboller üzerinden hakîki aşka giden yolu tanımlamaktadır.612  

Murâd Nakşbendî’ye göre mecâzî aşk  mutlak olarak merdûd değildir. Mecnûn’un 

Leylâ’ya olan sevgisi ve Züleyhâ’nın Yusuf’a olan sevgisi nasıl kendilerini hakîki Ma’şuk’a 

götürmüşse, bu derece sadakatle mecâzî aşkta sebât eden kişiyi bu sevgi Allah’a götürecektir. 

Fakat kişinin mecâzî sevgide menhiyyata düşmemesi ve iffetini muhâfaza etmesi şart 

koşulmuştur. Bu şartı sağlayan mecâzî sevgi, kişinin hiç birşeye tam bir mutâbakatının 

olmayışı anlamına gelen aşksızlık hâlinden daha üstündür. 613 

Mukarrebler ve muhakkikler arasında meydâna gelen mecâzî sevgiler konusunda 

farklı bir değerlendirme yapan Murâd Nakşbendî, bunların mahlukta tecelli eden Hakk’a 

yönelmiş sevgiler olduğunu belirtir. Hazret-i Yakub’un “Ah Yusuf’um!”şeklindeki feryâdı, 

aslında Hakk’a  yönelik iştiyâkının neticesidir. Bu tâifenin mecâzî sevgileri, “şarap” lafzıyla 

aşkın, “meyhâne” lafzıyla mürşid-i kâmilin mahallinin  murâd edilmesi gibi Hakk’ı remzeden 

birer sembol konumundadırlar.614  

Şârih Murad Nakşbendî’nin bu konuda verdiği bir diğer örnek ise şöyledir:615 İbrahim 

b. Edhem, çok küçük yaşta olan oğlunu da saltanatı ile birlikte terketmiş, daha sonra Mescid-i 

Haram’a geldiğinde onu tanıyıp, birkaç gün muhabbeti ile meşgul olmuştur. Kalbine gelen 

tecellilerin bu sebeple kesildiğini farkeden İbrahim b. Edhem, oğlunu kısa bir süre içinde geri 

göndermiş, onu yanından uzaklaştırmıştır. Bu menkıbede ifâde edilen husus havas 

zümresinden olan bir kişinin Hakk’ın zâtî muhabbetine mazhar olduktan sonra, başka bir 

nesneyle kalbini meşgul etmesinin doğru olmadığıdır.  

Pâdişah-Câriye hikâyesinde, ilerde müstakil olarak ele alınacağı gibi câriyenin 

kuyumcuya olan aşkı, kuyumcunun günden güne sararıp güzelliğini yitirmesi ile son 

bulmuştur.616  

Mecâzî sevgilerin birer köprü olduğu düşüncesiyle irtibatlandırılacak bütün bu 

görüşler hakîkatte aşkın Hakk’a olduğu, kendisinde verilen ödünç güzellikler sebebiyle 

muvakkat bir sevgiye muhatap olan varlıkların buna birer vesile konumunda olmaları ile 

açıklanabilir.  

                                                   
612 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 6b 
613 M.Nakşbendî, a.e.,  vr. 16a. 
614 M.Nakşbendî, a.e., vr. 18a. 
615 M. Nakşbendî, Mâ Hazar , s. 336. 
616 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 30a 
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Şârihin getirdiği  yorumlara göre asıl sevilmesi gereken  Hak Teâlâ’dır. Fakat onun 

sevgisi zor bir iştir. Bu zorluğa aldanıp talepten vazgeçmek ise doğru olmaz. Zîrâ Hakk’ın 

yardımı zorlukları aşmada yardımcıdır.617  

Murad Nakşbendî, aşkı zühde üstün tutan bir anlayışa sahip olmakla aşkın zühdden 

üstün olmasının sebebini vehbî olmasında bulur. Aşk Hakk’ın tarafından olduğu için, kul 

tarafından yapılan ibâdet ve taatten üstündür.  

C.II Zühd 

Zühd, yüz çevirmek, 618 ilgisiz olmak, azla yetinmek619 mânâsındadır. Zühd, rağbetin 

zıddıdır. Yani bir şeyden yüz çevirmek, onu terk etmek ve bir şeyde isteksiz olup onu 

bırakmak anlamındadır.620 Kur’an-ı Kerim’de sadece bir yerde geçer :“Yusuf’un satışı 

konusunda rağbetsiz idiler.”621 Istılahta zühd; Allah’tan başka her şeyi gönülden çıkarmak, ne 

varlığa sevinmek, ne de yokluğa üzülmek, Allah ile gani, Allah ile aziz olmaktır. Allah ile 

olmayı engelleyen her türlü masiva ve kıyl u kalden uzak durmak, kalpte onlara yer 

vermemektir.622 Zühd’ün “zühd” kelimesinin her bir harfiyle ifâde edilen “zinet”,”hevâ” ve 

“dünyâ”yı terketmek olarak yorumlandığı şeklinde bir tarifin de yaygın olduğunu 

görmekteyiz.  

Süfyan-ı Sevri’ye göre zühd, dünyaya karşı kanaat sahibi olmaktır. Cüneyd’e göre ise 

zühd; elde bulunmayan şeyin gönülde de bulunmamasıdır. Yani elin mülk sahibi olmaktan, 

kalbin ise mülk sahibi olmak için araştırma yapmaktan boş olmasıdır. Ahmed ibn Hanbel’e 

göre zühdün üç şekli vardır. Birincisi haramı terk etmek. Avamın zühdü budur. İkincisi 

helalin lüzumlu olmayan kısmını terk etmek. Havassın zühdü budur. Üçüncüsü Allahu Teala 

ile meşgul olmayı engelleyen her şeyi terk etmek. Ariflerin zühdü budur.623  

Ebû Tâlib-i Mekkî’ye göre zühd, dünya kaygısını terk ederek nefsi Allahu Teala’nın 

hükümlerine teslim etmektir. Hiç bir değeri olmayan dünyanın kalpten atılmasıdır.624 Bununla 

birlikte, sufilerin bir kısmına göre herkesin kendi işini yaparken Hakk’a vasıl olması 

mümkündür. Beylik, paşalık gibi her makam ve iş bu âlemdeki nizamın sebebidir. Bey ve 

                                                   
617 M.Nakşbendî, a.e.,  vr. 22b. 
618  Feyrûzabadî, Kâmusu’l Muhît, s. 286; Zebîdî, Tâcü’l-arûs min Cevâhiri’l-kâmûs, c. 2, s. 326.  
619 Zebîdî, Tâcü’l-arus min Cevâhiri’l-kâmûs, thz., c. II, s. 326; es-Sıhah, c. I, 478.  
620 Arif Erkan, el Beyan- Arapça-Türkçe Sözlük, Huzur Yay. İstanbul, 2006, s. 1336. 
621 Yusuf, 12/20. 
622 H.Kâmil Yılmaz,Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1994, s. 188. 
623 Kuşeyrî, Risale, s. 254–7. 
624 Ebû Tâlib-i Mekkî, Kûtu’l Kulûb, Daru Sadr, Beyrut, 2003, c.1, s. 531-532. 
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paşalarda adaleti sağlarlarsa ibadet etmiş olurlar ve yüce mertebelere nail olabilirler. İçinde 

bulunduğu vakitte ve diğer vakitlerde Hakk’ın rızasını arayanlar mahrum olmazlar.625 

Şârih Murad Nakşbendî’ye göre de zühd, “yüz çevirmek ve dünyâdan rağbeti 

kesmek”626 olarak tarif edilmiştir. Kişi dünyâdan yüz çevirip onu terkettiğinde dünyâ onun 

arkasından koşar. Şârihe göre Mecnûn, Leylâ’nın aşkına sabır göstermiş ve bu sebeple Leylâ 

kendisine yönelmiştir. Mecnûn’un Leylâ’ya olan zühdü onu kendi ayağına getirdiği gibi, 

kulun dünyâya olan istiğnâsı da dünyâyı onun ayağına getirecektir.  

Murâd Nakşbendî’ye göre ıstılâhî anlamdaki zühd tek başına Hakk’a vâsıl olmak için 

yeterli değildir. “Ben kötü hallilere de iyi hallilere de arkadaş oldum” beytinin açıklamasında, 

“kötü halliler”den kastın zâhidler olduğunu ifâde etmekten çekinmeyen şârih burada taklîd 

mertebesinde kalmış, şeriatin hakîkatine vâsıl olamamış softa tabir edilen kişileri 

kastetmektedir.627 Klasik edebiyattaki “zâhid” tiplemesine benzerlik gösteren bu tavır onun 

kavramları değerlendirirken onları edebî bakımdan da ele aldığını gösterir.628  

Zühd, aşk başlığı altında da ifade edildiği gibi, zayıf ve uyuz eşeğe benzetilmiş, aşk ise 

bir küheylan olarak temsil edilmiştir.629 

C.III  Riyâzet -Çile- Mücâhede 

 Riyâzet, ıstılahta;  nefsin huylarını mücâhede630 vasıtasıyla güzelleştirmektir. Nefsi 

Allah’tan başkasına yönelmekten alıkoyup, Hakk’a yönelmeye sevk etmektir. Bu sâyede her 

şeyden yüz çevirip Hakk’a yönelmek nefsin bir melekesi haline gelir. Riyâzetin en büyük 

esası zikre devamdır. “Allah’ı zikretmek en büyük iştir”.631  âyetinde buna işaret edilmiştir.632

  Nefse hâkim olmak riyâzetle mümkündür.633 Gazâlî’ye göre riyâzetin yemek, uyku, 

konuşma ve insanların ezasına katlanma gibi dört yönü vardır. Az yemekle şehvetler 

öldürülür. Az uykuyla irade saflaştırılır. Az konuşmakla afetlerden uzak durulur. Ezaya 

katlanmakla nihai gayretlere ulaşılır. Kul için cefa anında hilm ve ezaya sabretmekten daha 

ağır bir şey yoktur.634. Mansur bin Ammar’a göre kendisi hakkında arif olan kişinin işi riyâzet 

                                                   
625 Hülya Küçük, Sultan Veled ve Maarifi, s. 218- 219. 
626 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 40b. 
627 M.Nakşbendî, a.e.,  vr. 7a. 
628 Fûzûlî’nin bu iki tiplemeyi karşı karşıya getiren Rind ü Zâhid isminde bir eseri vardır. Bkz. Fuzûlî, Rind ü 
Zâhid, nşr. Kemal Edip Kürkçüoğlu, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Yay., Ankara, 1956, s. 
25-35. 
629 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 10b. 
630 Cevherî, Sıhah, c. 1, s. 458.  
631 Ankebût 29 /45. 
632 Abdürrezzak Kâşâni, Tasavvuf Sözlüğü, (çev. Ekrem Demirli), s. 277. 
633 Hucvirî, Keşfü’l Mahcub, s. 221. 
634 Gazâli, İhyâ’u Ulûmi’d-din, Dâru Sadır, Beyrut, 2000, c. 3, s. 82. 
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ve mücâhededir. Hakk’a karşı arif olan kimsenin meşguliyeti ise hizmet, ubudiyet, talep ve 

rızadır.635 Riyâzette tedricilik esastır. Riyâzet kaideleri birden uygulanacak ve sonra 

yaptırılması gerekenler önce yaptırılırsa olursa müridin dengesi bozulabilir.636 

Çile, Farsça “çihil” kelimesinden alınmış, Arapça erbaîn karşılığı olan ve halvet 

anlamında kullanılan tasavvufi terimdir. Müridin fıtratındaki sivri noktaları törpülemek için 

yapılan fiili sabır telkinli bir alıştırmadır. Yani nefsin terbiye ve tezkiye edilmesi hususunda 

başvurulan riyâzet yollarından birisidir.637Halvet ve çilenin kırk gün olmasının mutasavvıflara 

göre Kur’an’dan ve sünnetten bir takım mesnedleri vardır. “ Musa ile otuz gece sözleştik. Bu 

otuz geceye on daha kattı.638 ayeti buna örnek verilebilir. Çilede dervişler tenha yerlere çekilip 

kırk gün kırk gece çetin bir bir perhiz ve nefs mücâhedesi döneminden geçerler. Bu süre için 

gıda uyku ve dünya kelamını asgariye indirerek azami derecede ibadet ederler.639 

Şârih Murad Nakşbendî’ye göre ise riyâzet yolu normal şartlar altında kalbin ma’mur 

olması için yegâne yoldur. Topraktan yaratılmış olan beden harâb olmadan, cân nuru ortaya 

çıkmaz. Hevâ ve hevesler kıvılcım gibi birden sönüp yok olabilir fakat nefs-i emmârenin 

zevâli ancak çetin bir riyâzetle mümkündür. Nice kimseler kırk yıl boyunca türlü türlü riyâzet 

ve çile ile nefs terbiyesine gayret gösterdikleri halde yine de nefsin elinden “el-amân” diyerek 

feryâd etmişlerdir. 640Fakat Cenâb-ı Hakk’ın hayretleri durduracak bâzı uygulamaları vardır ki 

o zaman bu tür sebeplere bağlı işler tersyüz olabilir. Yıllarca kendi hâline çekilip, riyâzet ve 

mücâhede ile uğraşan, tekkeleri yurt edinen nice kimse hayvâniyet mertebesinden bir adım 

dahî ileri gidememiş olmasına rağmen, oyun ve eğlence ile  meşgul olup, hevâ ve hevesi 

doğrultusunda yaşamakta iken  ilâhî bir çekimle Cenâb-ı Hakk’a dost olmuş olanlar vardır.641  

İnsanın maddî rızkı nasıl Allah tarafından taksim edilmişse, mânevî rızkı da aynı şekilde 

Cenâb-ı Hakk’ın taksîmine göredir. Bunun için kul çalışmakla mükellef olmakla birlikte 

mânevî bakımdan nasîbinin Hakk’ın takdîri olduğunu da bilmelidir.   

Murad Nakşbendî, riyâzet anlayışını, vuslat ve vahdete ulaşmak için bir vâsıta olarak 

açıklamıştır. “A’mâl-i zâhire vuslat-ı Bârî içindir, nasıl ki vuslat oldu, vesîle lâzım değildir”642 

diyen Murad Nakşbendî’ye göre riyâzet kişinin karnını doyurmaya vâsıta olan ekmek gibidir. 

“Ben Rabbim’in katında gecelerim, o beni yedirir ve içirir”643 sırrına eren kişi için ekmek 

                                                   
635 Hucvirî, Keşfü’l Mahcub, s. 227. 
636 H.Kâmil Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatlar, s.203. 
637 H.Kamil Yılmaz, a.e., s. 206–7 
638 A’raf 7/142 
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642 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh VI, Sül. Ktp. [M.A-M.M], no. 113_6,  vr. 273b. 
643 Buhârî, Savm 49, Hudûd 42, Temennî 9, İ’tisâm 5; Müslim Sıyâm 57 /1103. 
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ihtiyâcı kalmamıştır. Nasıl ki, kimyâ ilmi bir nesneyi altına çevirmek içinse, altın hâline gelen 

için veya zâten aslından altın olan için kimyânın ehemmiyeti yoktur. Fakat henüz altın hâline 

gelmemiş, saflaşmamış kişi mutlaka kimyâ ilmine muhtaçtır. Burada kimyâdan müstağnî 

davranması büyük bir cürümdür.644 

C.IV.  Edeb 

Sözlükte, zarif, nazik, becerikli olmak645, güzel söz söylemek646 anlamına gelen edeb 

kavramı; ıstılahta kişiyi kötü hal ve hareketlerden vazgeçiren melekedir.647 Tasavvuf tümüyle 

edepten ibarettir. Zira her vaktin bir edebi vardır. Her makamın bir edebi vardır. Her halin bir 

edebi vardır. Vakitlerle ilgili edeplere riayet edenler, Hakk’a erenlerin ulaştığı makama 

ererler.648 Cürcâni’ye göre edeb; hatanın her çeşidinden sakınmayı bilmektir. Edebten şeriat, 

hizmet ve Hakk’ın edebi anlaşılır. İlki dinin zahirine, şekli unsurlarına tam anlamıyla riayet 

etmek, ikincisi hizmette ileri gitmekle birlikte yaptıklarını görmemek, ucube düşmemek, 

üçüncüsü Allah’a ve kendine ait olanı bilmektir.649 Hakiki mânâda edeb; bütün hayır ve 

meziyetlerin toplamıdır. Edebli olan zat kendisinde her türlü hayır ve meziyetin toplanmış 

olduğu kimsedir. Kul ibadeti ve taatı ile cennete, ibadet ve tattaki edebi ile Allah’a vasıl 

olur.650 

Sühreverdî’ye göre edeb, kabiliyette olanı fiile çıkarmaktır. Edep bazı şahıslarda fazla 

bir riyâzet, eğitim ve gayret olmadan ortaya çıkar. Çünkü Allahu Teala onların tabiatlarında 

bunu temin edecek kuvvet ve kabiliyetler yerleştirmiştir. Bazı insanlarda ise edeb, 

kabiliyetinin noksan olmasından dolayı uzun süre eğitim ve çalışma ile oluşur. Bunun için 

müridler tabiatlarında olan kabiliyetlerin, kuvveden fiile çıkmasına yardımcı olsun diye bir 

mürşidin sohbet talim ve terbiyesine ihtiyaç hissederler.651 Hucviri’ye göre sekr ve galebe hali 

hiçbir şekilde edebi muhafaza etmekten alıkoymaz. Zira Hakk’ın şiarlarını çiğneyen kimsenin 

tasavvuf yolunda nasibi olmaz. Sufiler sahv halinde oldukları zaman külfet ve irade ile adaba 

riayet ederler. Sekr halinde ise Hak Teala onların üzerinde edebi muhafaza eder. Edebi terk 

eden kimse hiçbir şekilde veli olamaz.652 

                                                   
644 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh VI, Sül. Ktp. [M.A-M.M], no. 113_6,  vr. 273b. 
645 Feyrûzabadî,  Kâmusu’l Muhît, s.58. 
646 Zebîdî, Tâcü’l-arûs, c.1, s. 144; Cevherî, Sıhah, c. 1, s. 86.  
647 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 162.  
648 Hucviri, Keşfü’l Mahcub, s.123. 
649 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri & Deyimleri Sözlüğü,  s. 18. 
650 Kuşeyrî, Risâle, s. 456. 
651 Şihabuddin Sühreverdî,  Avarifü’l Mearif, çev: Dilaver Selvi, Umran Yay, İstanbul, 1995, s. 354-55. 
652 Hucvirî,  Keşfü’l Mahcub, s. 479. 
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Murâd Nakşbendî, bütün hayırların edepten neş’et ettiğini, belâ ve musibetlerin de 

edepsizlikten kaynaklandığını Kur’an’da verilen örneklerden yola çıkarak açıklar.653Yalnızca 

edepsizlik yapan kişinin kendisine değil, içinde bulunduğu topluma da belâ ve musîbet 

gelmesinin sebebi olan edepsizlik, nankörlük ve nimeti küfrân edinmek demektir.654 Benî 

İsrâile inen sofra, buna kanaat etmeyip soğan sarımsak talep etmeleri neticesinde kaldırılmış 

ve ondan sonra bütün halk rızık temin etmek için zahmete girmiştir. Şeytan’ın Hakk’ın 

dergâhından azledilmesinin  ve lânete müstahak olmasının sebebi de edepsizliktir. Edebin 

Mevlevîlik’te en önemli emir olduğunu belirten şârih, kâinâtın düzeninin, ay ve yıldızların bir 

ritim içinde devretmelerinin birer edeb tasviri olduğunu, Hazret-i Pîr’in ifâdelerine paralel 

olarak detaylandırır.655Edebin bütün hayırların başı ve anahtarı olması sebebiyle şârih, edebe 

dâir beyitlerin şerhinin sonunda “Cenâb-ı Hak hepimize hemândem edebler ihsân eylesin” 

diye dua etmiştir.656  

C. V.  Hayret 

“ راح ” fiilinin mastarı olan hayret kelimesi  Arapça’ da bir şeye bakıp bayılmak yolunu 

bulamamak gibi anlamlara gelir.657Istılah mânâsında ise hayret, Allah hakkında hırslı olmakla 

ümitsiz olmak arasında bir duraktır. Aynı şekilde korku ve rıza, tevekkül ve recânın arasında 

bir duraktır. Hayret, derin düşünce ile Allah huzurunda hakîkat ehlinin ve ariflerin kalplerine 

gelen bir haldir. Marifet hayret ve sıkıntıyı gerektirir. Arifin üzerinde hüzünler zuhûr eder. 

Arifin Allah’a kavuşması arttıkça bu yakınlıktaki uzaklığı da artar. Özetle ifade etmek 

gerekirse hayret, Allah’ın gücüne, sun’una, hikmetine karşı duyulan aşırı arzudur.658 

Serrac’a göre hayret, teemmül tefekkür ve huzur esnasında ariflerin kalplerine gelen, 

onları düşünmekten alıkoyan aydınlamadır.659 Ona göre hayret iki türlüdür: Günah işleme 

korkusunun şiddetinden kaynaklanan hayret ve kalplere açılan ta’zim duygusundan meydana 

gelen hayret.660          

 Hucviri’ye göre ise hayret; hayret-i Zat ve hayret-i sıfat olmak üzere göre ikiye ayrılır. 

Birincisi küfür ve şirktir. Çünkü ârifin ilâhi Zât’ın vücûdu hususunda asla şüphesi olmaz. 

İkinci hayret ise marifettir. Çünkü Allah’ın sıfatları akılların tasavvur gücünün dışında 

                                                   
653 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 14a.. 
654 M.Nakşbendî, a.e.,  vr. 14b. 
655 M.Nakşbendî, a.e.,  vr. 14b. 
656 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 14b. 
657 Feyrûzâbâdî, Kâmusu’l Muhît, s. 381.  
658 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri & Deyimleri Sözlüğü, s. 260. 
659 Ebu Nasr Serrâc, Lum’a- İslam Tasavvufu,  trc.  Hasan Kamil Yılmaz, Altınoluk Yay., İstanbul, 1996, s. 338. 
660 Ebu Nasr Serrâc, a.e., s. 210. 
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kalır.661 Bazı sûfiler ise hayreti şu şekilde tasnif eder: Birinci hayret anlayamadığından 

mezmûmdur. Sonraki hayret azametinden hayrettir. İkincisi daha makbuldür.662 

“Hayret’ tecellîler mukabilinde kişinin aklî melekelerinden uzaklaşıp, müşahedeye 

kapılması olarak tanımlanmıştır. Kaynaklarda “sekr’ halinin getirdiği bir durum olarak da ele 

alınan hayret, âriflerin kalplerine gelen ve onları düşünmekten alıkoyan bir aydınlanmadır. 

Abdullah b. Mübârek (v.181/797) ise “Marifet hiçbir şeye hayret etmemen, şaşırmamandır.’ 

demiştir. Zâhidlerin bu bakışına göre hayret, bir işi yapan varlığın kudreti üzerinde bir şey 

görmekten kaynaklanır. Halbuki bütün bu işleri yaratan Allahu Teâlâ’dır. Arif olan kişinin 

onun fiillerinden ötürü hayrete düşmesi imkansızdır. 663 

Murad Nakşbendî hayreti iki kısımda incelemiş, âvama has olan ve her şeye hayret 

etme şeklindeki hissi  kötülenmiş olarak değerlendirmiştir. Ehlullahın Hakk’ın tecellileri 

karşısındaki hayreti ise temenni edilip istenilecek bir haldir.664 “Din işi hayranlıktan başka 

birşey değildir.” anlamına gelen beytin şerhinde bahsedilen hayret, kişinin hakîkî dost olan 

Allah’ın mesti ve hayrânı olması, lütuflarının farkında olması anlamına gelmektedir. Hayret 

kavramını hayret-i makbûle ve hayret-i mezmûme olarak iki kısma ayıran şârih, birinci kısmın 

evliyâullahın, dostun yani Hakk’ın yüzüne müteveccih olan hayreti, ikinci kısmın ise Hakk’a 

arkasını dönmüş, beden tedbirine takılıp kalmış olan ehl-i dünyânın, dünyâ işlerindeki hayreti 

olduğunu belirtir.665  

C.VI. İnsân-ı Kâmil 

Arapça’da “olgun”, yetkin, ideal insan 666 anlamına gelen”insân-ı kâmil” terkibi, 

ıstılahta birkaç mânâ için kullanılmaktadır. a) Allah’ın zat, sıfat, isim ve fiilleriyle en 

mükemmel biçimde kendisine tecelli ettiği insan. b) Âlemin var oluşunun ve varlığını 

sürdürmesinin sebebi. Varlığı meydana getiren ve onu muhafaza eden ilke. c) 

Hz.Muhammed’in nuru. d) Gavs, kutup, hakiki mürşid.667 

Tamamen Vahdet-i Vücûd düşüncesine âit bir kavram olan insân-ı kâmil Hakk’ın en 

kâmil tecelligâhı olarak tarif edilmiştir.668 Vücûd mertebelerinde beşli tasnif içinde beşinci 

sıra insân-ı kâmile âittir. “Mertebe-i Câmia” olarak taksim edilen kısım insân-ı kâmili işâret 

                                                   
661 Hucvirî, Keşfü’l Mahcûb, s. 327. 
662 Seyyid Mustafa Rasim Efendi, Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil, s. 464. 
663 Hucvirî, Keşfü’l-Mahcûb, s. 326-7; 
664 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 30a. 
665 M.Nakşbendî, a.e., vr. 30a. 
666Feyrûzabadî, Kâmusu’l Muhît, Müessesetü’r Risale, Beyrut-Lübnan, 1998, s. 214. 
667 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yay, İstanbul, 1995, s. 269 
668 İsmâil Ankaravî, Minhâcü’l-Fukarâ, s. 34-5.  
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eder.669 İnsân-ı kâmil Hakk’a ulaştıran, Hakk’a erdirendir.670 Hakk’ın feyzi, imdâdı onun 

vasıtasıyla yayılır.671 İnsân-ı kâmil, külliyat ve cüz’iyyat, hayvanât ve nebâtât, olmuş ve 

olacak her şeyi kapsar. Allah'tan gayrısının bir tecellî mahalline delâlet ettiği hâl söz konusu 

olduğunda Vâhid-i Mutlak, âlemde çeşitli tecellî mahalleri olan somut şeylerden müşâhede 

olunur. Bu takdirde Hakk, teker teker her şeyin tabîatına uygun olarak çeşitli farklı görünüşler 

kazanmış olur. Ve tecellînin az ya da çok oluşuna göre de bundan çeşitli mertebe ve dereceler 

zuhûr eder. Meselâ eğer bütün ilâhî isimler bir şeyde kuvveden fiile çıkacak olursalar bu, 

insân-ı kâmil olur. Buna karşılık eğer  isimlerin büyük bir kısmı zuhûr etmişse o zaman 

olağan bir beşer olur. Ve eğer zuhûr eden isimler sayıca çok az ise bu takdirde de o şey cansız 

bir cisim olur. 672Varlıklar âleminde Hz. Muhammed (s.a.v) kadar kemâliyle taayyün eden 

başka bir kimse mevcûd değildir.673   

Murad Nakşbendî “insân-ı kâmil”i velî ve ârif-i billâh olarak tanımlar.674 Şerhinde 

“ney” metaforunun açıklandığı beyitlerde “insân-ı kâmil” kelimesini kullanan Murâd 

Nakşbendî bu kavramı şeyh kavramından daha genel bir ifâde olarak kullanmaktadır. İnsân-ı 

kâmil, aslında şerhte ilk akla gelen anlamla olgun, Allah’ı bilen kişidir. Aslî vatanından 

kemâliyle haberdâr olduğu için feryâd etmektedir. İnsanların çoğu onu tanımada gâfildirler. 

Onun kendileri gibi yeyip içmesine bakarak ülfet perdesi altında teşhis edemez ve bu sebeple 

de ondan istifâde edemezler. Onlardaki üstünlüğe hased ettiklerinden dolayı da İblis’in Hz. 

Adem’e hased etmesi gibi Hakk’ın dergâhından uzak olurlar.675   

Murâd Nakşbendî’ ye göre neyin-insân-ı kâmilin sözlerinde olan makamlar, Hak Teâlâ 

ile kul arasında olan hicapları676 yırtar. Yani insân-ı kâmilin asli özelliği, kendisine ilticâ 

edenlerin Rab’leriyle aralarında vâr olan perdeleri kaldırmaktır. Murad Nakşbendî’ye göre en 

büyük perde dünyadır. İnsân-ı kâmilin sözlerinde sohbetinde ve meclisinde olan bereket ve 

te’sîr sebebiyle kalpten dünyâ sevgisi çıkar.677 Sâlihlerin en küçüğünün meclisine dahî 

gittiğinde insan bunu kendi kendine müşâhede edebilir. Onların yanında dünyâ sevgisi kalmaz 

ve kişi gerçek vatanını hatırlamaya başlar.678 

                                                   
669 H.Kâmil Yılmaz, Tasavvuf ve Tarîkatler, s. 307.  
670 Ebu’l-Mevâhib Cemaleddin Muhammed Şâzelî, Kavâninü Hükmi’l İşrâk, Dımaşk, 1891,s. 98 
671 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri & Deyimleri Sözlüğü,  s. 314. 
672 İzutsu, İbn Arabî’nin Füsûs’undaki Anahtar Kavramlar, s. 87.  
673 Abdülkerim el-Cîlî, İnsân-ı Kâmil, trc. Abdülaziz Mecdi Tolun, ed.(Selçuk Eraydın vd.), İz Yay., İstanbul, 
1998, s. 340.  
674 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 6a. 
675 M.Nakşbendî, a.e., vr. 37b. 
676 Hicâb, istenilen ve kastedilen şeyle isteyen ve kasteden arasına giren perdedir. Bkz. Serrâc, Lum’a-İslam 
Tasavvufu,(trc. H.Kamil Yılmaz), s. 344.  
677 M.Nakşbendî, a.e.,  vr. 8b. 
678 M.Nakşbendî, a.e.,  vr. 8b 
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Şârih tarafından “Ney, bir vechile nâyzene muhâlefet etmez”679 cümlesiyle, insân-ı 

kâmilin ubûdiyyet-kulluk ciheti öne çıkarılmıştır. İnsân-ı kâmil için kullanılan ney remzinin 

ontolojik kökenine nüfûz eden şârih; bunu Hazret-i Ali’ye dayandırılan bir hikâyeyle açıklar. 

Rivâyete göre680 Hz. Ali, Hz. Peygamber’den ahzettiği sırları tahammülünü aşması sebebiyle 

boş bir kuyuya nakletmiş ve kuyudan taşan sulardan sazlar yetişmiş, bir çobanın buna 

üflemesiyle çıkan nağmeler Hz. Peygamber’in kulağına ulaşınca, sırların bir kuyuya 

nakledildiği anlaşılmıştır. Şârihin ney metaforunu, dolayısıyla ilk beytin şerhini Hz. Ali’den 

başlayarak açıklamaya girmesi de muhibb-i âl-i abâ bir zât olduğunu yeniden hatırlatacak 

mâhiyettedir. İnsân-ı kâmilin ilâhî sırları haber vermesini neyin sembolik niteliği ile izah eden 

şârih buradan yola çıkarak, diğer cansız varlıların da tıpkı ney gibi, ilâhî sırları beyan 

edebileceği sonucuna ulaşır. 

C.VII.  Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Şühûd  Düşüncesi:  

Sûfîler, eşyânın hâriçte tek olduğunu ve Hak Teâlâ’nın vücûduyla mevcûd olduğunu 

fakat onun vücûduna zâid olan bir vücûdla var olmadığını belirtmişlerdir. Onların bu 

düşünceleri İbnü’l-Arabî ile sistemleşmiş ve yine onun muârızlarından İbn Teymiyye’nin 

isimlendirmesiyle Vahdet-i Vücûd ismini almıştır. Allahu Teâlâ’nın bir ve tek oluşu anlamına 

gelen Tevhid tasavvufun temelini oluşturur. Cüneyd-i Bağdâdî’ye “Tevhid nedir?” diye 

sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: “Tevhîd mahlûkatın hareket ve sükûnunu Allahu 

Teâlâ’nın fiili olarak bilmendir.”681 

Murâd Nakşbendî, şerhinde Vahdet-i Vücûd mertebelerinden, tevhîd anlayışından 

bahsetmiş, kaynakları bölümünde zikrettiğimiz şâirlerden iktibas ettiği şiirlerle bu düşüncesini 

örneklendirmiştir. Vahdet-i Vücûd anlayışında akla ilk gelen isim Muhyiddin b. Arabî’den 

saygı dolu ifâdelerle bahseden ve onun sözlerini eleştirenleri “ahmaklar” olarak niteleyen 

şârih, bu kimselerin çok utanılacak hallere düştüklerini kendisinin bizzat gözleriyle bunlara 

şâhit olduğunu da belirtmiştir.682 

Murâd Nakşbendî, tevhîd ve Vahdet-i Vücûda dâir düşüncelerini “ney” ve “aşk” 

kavramlarını izah ederken açıklar. Aşkla ilgili olan kısmını daha önce belirttiğimiz için burada 

ney ile ilgili olan ifadeleri zikrediyoruz.  

                                                   
679 M.Nakşibendî, a.e., vr. 5b. 
680Musannifek’in Kasîde-i Bürde Şerhi’nde nakledilen bu hikaye Feridüdin Attâr’ın Mantıku’t-Tayr isimli 
eserinde de zikredilmektedir. Efsâne hâlinde nakledilen bu hikâye için bir kaynak tesbit edilememiştir. Aynı 
konu için bkz. Malek Chebel, “Du Sembolisme En Islam”, Dictionnaire des Symboles Musulmans 
(Dictionnaire),s. 173.  
681 Süleyman Ateş, Cüneyd-i Bağdâdî-Hayatı Eserleri-Mektupları, Sönmez Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 156.  
682 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 57b. 
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“Neyistan”, tam olarak insan-ı kâmilin aslî vatanının karşılığıdır. Şârih tarafından, 

hazerât-ı hamsenin ilk üç basamağı ile açıklanan bu kavramda şu sıralama yapılmıştır. 1- Zât 

Mertebesi/Gayb-i evvel/Gayb-i hüviyyet/Ahadiyyet/Lâ Taayyün şeklinde farklı 

kullanımlarında zikredildiği şerhte “neyistan”, varlığın ilk mertebesine işâret ettiği gibi, 2- 

Taayyün-i Sânî/A’yân-ı Sâbite denilen ikince mertebeye, veya 3-Âlem-i ervah denilen “ruhlar 

âlemi”ne de işâret etmektedir. Bunlar arasında bir tercihte bulunmayan şârih, her üç 

mertebenin de kastedilebileceğini belirtir.  

i- Lâ-Taayyün Mertebesi:  

Ahadiyyet, Gayb-ı Mutlak, Gaybü’l-ğuyûb, Gayb-i evvel, Gayb-i hüviyyet, Kenz-i 

mahfî, Zât-ı sırf, Zât-ı mutlak, Zât-ı hüviyyet683 vb. gibi isimler verilen bu mertebe Hakk’ın 

esmâ ve sıfatlardan münezzeh olduğu mutlak bilinmezlik keyfiyyetidir. Bütün bu 

isimlendirmelerden dahî münezzeh olan Hakk, bu mertebede yalnızca “hüve-O”dur. Bu 

mertebe bilinemez oluşundan yalnızca tenzîh ile ifâde edilebilir. 684Kendisine “Hakk” isminin 

verildiği bu mertebeye, vatan-ı aslîyi izah ederken Murad Nakşbendî  كان اهللا و لم یكن معھ

 hadis-i şerifiyle işâret etmiştir. Murad [Allah vardı ve onunla beraber bir şey yoktu],685”شئ

Nakşbendî ‘nin ifâdesinde “neyistan” kavramı bir yönüyle, her türlü varlığın onun zâtında 

mündemiç olduğu bu mertebeyi ifadelendirir. “Zât-ı mahz ve sırf”  şeklinde de belirtilen bu 

mertebede Hakk’tan başka hiçbir şey lâ-ilmen ve lâ aynen mevcûd değildir” diyen şârih insân-

ı kâmilin ayrılığını bu mertebeden başlatarak izah etmektedir.   

ii- Taayyün-i Sânî:  

Hazerât-ı Hamse ile vatan-ı aslî kavramını detaylandıran şârih, “neyistân” kavramını 

açıklamasında lâ-taayün mertebesine işâret edebileceğini belirttikten sonra, taayyün-i evvel 

mertebesini atlayarak taayyün-i sânî mertebesine geçer. Burada hazerât-ı hamsenin bâzı 

sûfilerce farklı sıralamalarda açıklandığını hatırlamak mümkündür.686 

Taayyün-i sânî, vâhidiyyet, âlem-i gayb, âlem-i ulvî, âlem-i melekût, âlem-i esmâ 

olarak da isimlendirilen bu mertebede Allah’ın zât, sıfat ve mevcûdâta dâir ilmi tafsîlidir.687 

Varlıkların şehâdet âlemine çıkmadan önce Allah’ın ilminde vâr olan hakîkatleri ki, sûfilerin 

ıstılâhında bu her bir ilmî sûrete “ayn-ı sâbite” ve bunların hepsine birden de “a’yân-ı sâbite” 

denir. İkinci taayyün mertebesindeki bu ilmî sûretler,  henüz hâriçte vücûd kokusu 

                                                   
683 Bkz. M. Nakşbendî, a.e., vr. 6b 
684 M. Erol Kılıç, Muhyiddin İbnu’l-Arabi’de Varlık ve Mertebeleri (Vucud ve Meratibu’l-Vucud), 
Yayınlanmamış  Doktora Tezi, MÜSBE, İstanbul, 1995, s. 184.  
685 Buhâri Tevhid 22, Bedü’l-halk 1. 
686 H. Kamil Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatler, s. 237.  
687 M.Erol Kılıç, a.g.t., s. 190.  
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koklamamışlardır. “688 ”و كلَّ شيء فّصلناه تْفصیال [Biz herşeyi ayrı ayrı tafsîl ettik] âyetiyle 

delillendiren bu mertebede âlem-i şehâdette zâhir olacak eşyânın şe’nleri belirlidir.689  

Murad Nakşbendî, “neyistân” kavramının müteallıkının bir bakımdan da  “a’yân-ı 

sâbite” mertebesi olduğunu söyler: “Henüz vücud kokusunu istişmâm etmemişlerdir” sözünü 

nakleden  Murad Nakşbendî’ye göre bu mertebe “Cümle ma’şuktur, âşık perdedir/Diri olan 

mâşuktur, âşık mürdedir” beytinin açıklamasında “aşk”  anlayışı bakımından ele alınır. Hakikî 

varlığa nisbetle birer gölge mesâbesinde olan mevcûdât, ihtiyârî olarak değil, ızdırârî olarak 

Hakk’ı istemektedirler.  Hakikatinde isteyen de istenen de Hakk’tır ve âşık kendi varlık 

zannını aşmadığı müddetçe sevgili ile arasındaki en önemli perdedir. Güneşin yeryüzündeki 

aksi benzetmesiyle vahdet-i vücûd anlayışını izah eden Murad Nakşbendî, âşk kavramını bu 

mertebe ile irtibatlandırır. Gerçekte kişinin bir şeye olan yüksek ilgisi ve muhabbeti olarak 

tanımlanan aşk, yine Hakk’ın kendi zâtından neş’et etmektedir. Bu sebeple âşık, mâşuk  ve 

aşk hepsi de Allah Teâlâ’dır. “Gerek âşık gerekse cümle mevcûdât mürdedir. Vücûd-ı hakîkî 

ile mevcud olmayıp, Vücûd-ı Bârî’nin zılli ve aksidir, güneşin bütün arzı kaplayan ışığı gibi” 
690diyen Murad Nakşbendî, aşkı gölge varlık kavramı ile açıklar.  

Vahdet-i vücûd anlayışına göre, gölge varlık, Hakk’ın vücûdunun dışında kalan her 

şeydir. Hakk’tan başka hiçbir şeyin nefsi ile kâim olmadığı ve kendi varlıklarının ancak 

Hakk’ın irâdesiyle var olduğu sâbiteleriyle ancak gölge varlık olabilmeleri sözkonusudur. 

Gölgenin sahibinin hareketi dışında bir hareketi olmadığı gibi ancak sâhibine göre bir 

gerçekliği düşünülebilir. “Nur” kavramıyla birlikte düşünülmesi gereken bu kontekste “Sonra 

biz onu-güneşi- gölge üzerine delil yaptık”691 âyeti misal getirilir. Kâşânî’nin tarifine göre,  

karanlıkta bulunan âyân-ı sâbitenin üzerine nurun saçılmasıyla gölge ortaya çıkar. Gölgenin 

nûr vasıtasıyla ortaya çıkabileceği, nur olmaksızın hiçbir şeyin varlığının olmadığı, Hakk’ın 

nûrunu çekmesiyle yokluklarının gerçekleşeceği düşüncelerini izah eden gölge metaforu 

âyân-ı sâbite mertebesinde  bahsedilen bir mevzudur. İbnü’l-Arabî varlıktaki bütün fiilleri 

birleştirir ve onları Hakk’a nisbet eder. Hak her fiildeki fâildir. Âlemdeki bütün fiilerin ve 

sıfatların Hakk’a ircâsında gölge metaforundan daha kâmil bir benzetme yapılmamıştır. 692 

Murad Nakşbendî’nin Vahdet-i Vücûd düşüncesini ifâde ederken zaman zaman 

beyitler arasına kısa cümlelerle işâretler düştüğü de görülür. “Bu kelâm ma’lûmun oldu ise sen 

cihâna mensub olan cemî-i eşyâyı dahî bir hayâl üzere gidici vâkî olucu gör ve böyle i’tikâd 

                                                   
688 İsrâ 17/12. 
689 M.Erol Kılıç, a.g.t., s.247 ; Süleyman Uludağ, “A’yân-ı Sâbite” DİA IV, Ankara, 1991, s. 198-9. 
690 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I , vr. 10b. 
691 Furkan,  42/45. 
692 Suad el-Hakim, İbnü’l-Arabî Sözlüğü, s. 213. 
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eyle”693 diyen Murad Nakşbendî, mevcûdâtı  bir hayal mesâbesinde görmek gerektiğini 

sezdirecek nitelemeler kullanmış, “ehl-i dünyâ”yı hayalperestler olarak tarif etmiştir.694   

Ankaravî şerhinde “âyân-ı sâbite” olarak şerhedilmiş olan “neyistan” kelimesi, Avni 

Konuk tarafından “cismâniyet âlemi” olarak anlamlandırılır. İsim ve sıfatların zuhûr ettiği 

melce’ olarak değerlendirilen Avni Konuk şerh geleneğinde usule aykırı bir yorumlama 

yapmış görünmektedir.695 Avni Konuk’un ifâdelerine göre âlem-i şehâdete tekâbül eden 

neyistan, esmâ ve sıfatların, şehâdet âlemindeki yansıması demek olur.  

Tâhirü’l-Mevlevî’ye göre ise ney, âyân-ı sâbite ve ilm-i ilâhî696 mertebesinde olan 

“neyistân”dan ayrılması sebebiyle insân-ı kâmilin feryâdını sembolize etmektedir. Hakk’ın 

ilminden âlem-i şehâdete tenezzülü sebebiyle, vatan-ı aslîsinden uzak kalmıştır.  Bu bakımdan 

Murad Nakşbendî’nin şerhi de Ankaravî ile paralellik gösterir.  

iii- Vahdet-i Şühûd Anlayışı: 

Vahdet-i şühûd, İmam Rabbânî (k.s)’den sonra kavramlaşmış bir ıstılahtır. Varlığın 

birliği anlamına gelen vahdet-i vücûd anlayışını, aslında “görmenin birliği” olarak  daha 

tenzihî bir üslubla ifadelendirme olarak tarif edebileceğimiz bu anlayış, hulûl ve ittihad 

fikrinden sakınmak ve buna yol vermemek maksadıyla inşâ edilmiştir. İmam-ı Rabbânî’nin 

Mektûbât’ında bu husus şöyle açıklanır: “Sûfîlere göre eşyâ Hakk Teâlâ’nın aynı değil, 

sadece O’nun zuhûrunun aynalarıdır. Bu halde eşyâ Hak’tandır. Ama Hakk değildir. O 

zaman onların tüm söylemiş oldukları sözlerin ma’nâsı “Heme ez Ost”dur. Büyük âlimlerin 

tercih ettiği görüş budur. Bu hususta büyük âlimlerle muhterem sûfîler arasında bir ihtilâf 

olması mümkün değildir. Her iki görüşün de gideceği nokta birdir. Aralarındaki fark sadece 

sûfîlerin “Eşyâ Hakk’ın zuhûrunun aynalarıdır” derken âlimlerin hulûl ve ittihâd vehminden 

korunabilmek maksadıyla böyle sözler söylemekten sakınmalarıdır.” 697 İmam-ı Rabbânî’nin 

anlayışına göre, sâlikte ibâdet, taat, riyâzet ve mücâhede sâyesinde meydâna gelen ilâhî aşk ve 

muhabbet kulu istilâ edince vecd ve istiğrak hâli ortaya çıkar. Bu hâle eren sâlik Allah’ın 

tecelligâhından başka bir şey görmez olur. Gözünden mâsivâ bütünüyle kaybolur, sadece 

Allah’ı görmeye başlar. Bu durumu güneş ışığını gören kimsenin yıldızları görmemesiyle 

                                                   
693 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 13a. 
694 M.Nakşbendî, a.e., vr. 13a. 
695 A.Avni Konuk, Mesnevî Şerhi I, s. 38.   
696 Tahir Olgun, Mesnevî Dersleri,  nşr. Esad Ekicigil, Işıl Matbaası, İstanbul, 1949, c. I, s. 47.  
697 Ahmed b. Abdülehad Farukî Sirhindî, Mektûbât-ı Rabbânî, trc. Farsçadan Arapça’ya trc. Muhammed Murâd 
Mekkî, trc. Abdülkâdir Akçiçek, Yasin Kitabevi, İstanbul, 1999,  mkpno. 272.  
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açıklayan İmam-ı Rabbânî’ye göre yıldızlar yok olmuş değillerdir. Sûfîlerin söylediği “Ene’l-

Hak” gibi sözler de bu şuhûd hâlinde söylenmiş sözlerdir. 698 

“Kulun elinde ne var insaf eyle” şeklindeki uyarılarla hakikî irâdenin  Cenab-ı Hakk’a 

âit olduğunu, küfrün de imânın da münafıklığın da mutasarrıf-ı hakîkîden neş’et ettiğini 

belirten Murad Nakşbendî, vahdet-i vücûd düşüncesine sâhip olduğunu kesin olarak 

söyleyebileceğimiz açıklamalarda bulunurken vahdet-i şühûdu anımsatacak “heme ez ost” 

ibâresini zikreder. Şârihe göre hakîkat gözüyle bakanlar için ikilik yoktur. Fakat zâhir ehline 

göre “ikisi birdir” demek küfürdür. Vahdet-i vücûd sırrı kendisine açılıncaya kadar 

nâib(vekil/peygamberler) başka men’ub(müvekkil/Hak Teâlâ) başka demek gerekir. Bunun 

için “Tevhîd ile ilhâd arasında kıl vardır”diyen şârih, bu hususta hassasiyet sâhibi diğer 

mutasavvıflar gibi yanlış anlaşılmalara müsaade etmemek amacıyla dikkatli bir üslup kullanır. 

Murâd Nakşbendî’nin vahdet-i vücûda da vahdet-i şühûda da âit ibâreler kullanması,  şerhinde 

vahdet-i vücûda da vahdet-i şühûda da aynı ölçüde, aynı hakikat olarak yer vermesi onun 

itidalli bir sûfî olması ile ve bu anlayışlar arasında hakikatinde ayrılığın bulunmamaması ile 

açıklanabilir.  

Seyyid Mustafa Rasim Efendi699, Şâh-ı Nakşbend’in(v. 791) “heme ez ost” ve “heme 

ost” sözlerinden hangisinin hakikat olduğu sorusuna verdiği cevabda “heme ez ost” ifâdesinin 

doğru olduğunu fakat bunun doğruluğunu izah etmede “heme ost” tabirini kullananların 

verdiği delilleri sıraladığını belirtmektedir. Burada kastedilen mânânın zâhirde “heme ez ost” 

itikâdına sâhip olmak gerektiği fakat bâtında “heme ost” anlayışını muhafaza etmek olduğunu 

ifade eden Rasim Efendi, Nakşbendîyye geleneğinde tevile ve yanlış anlamaya gidebilecek 

ifadelerden kaçınıldığı neticesini düşündürmektedir.700 

C.VIII. Velî - Evliyâ 

Sözlükte yakınlık anlamına gelen “ولي-vly” kökünden türeyen velî kelimesi, sevilen, 

arkadaş ve yardımcı gibi anlamlara gelir.701 Kur’an-ı Kerim’de velî kelimesi sadece Allah için 

kullanılmıştır. “Yoksa Allah’tan başka velîler mi edindiler? Velî yalnız Allah’tır.”702 “Velî 

olarak Allah yeter, yardımcı olarak Allah yeter.”703 

                                                   
698 Sirhindî, Mektûbât, mkpno. 272; Daha geniş bilgi için bkz. Necdet Tosun, İmam-ı Rabbânî, Ahmed Sirhindî 
Hayatı-Eserleri- Tasavvufî Görüşleri, İnsan Yay., İstanbul, 2005, s. 113.  
699 Seyyid Mustafa Rasim Efendi,  Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil, haz. İhsan Kara, İnsan Yay., İstanbul,  2008, s. 
1232.  
700 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Hamid Algar, “Erken  Dönem Nakşbendî Geleneğinde İbn  Arabî’nin 
Yansımaları”, Nakşbendîlik, İnsan Yay., İstanbul, 2007, s.128.  
701 Feyrûzabadî,  Kâmusu’l Muhît, s. 1344. 
702 Şûra,  42/9. 
703 Nisa,  4/45.  
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Istılahta ise velînin iki anlamı vardır. Birincisi “فعیل- feîl” vezninde ve mef’ul edilgen 

mânâsındadır. Yani Allahu Teala’nın işlerini görmeyi uhdesine aldığı kimsedir. İşini Nitekim 

Cenab-ı Hak:  “Salih kimselerin işlerini O deruhte etmiştir.”704buyurmuştur. O velîsini bir an 

bile kendi haline bırakmaz. Onun işlerini görmeyi ve gözetmeyi kendisi üstlenir. İkincisi feîl 

vezninde olan ism-i failin mübalağa sıgasıdır. Yani Allah’a ibadet ve taat işini üstlenen 

kişidir. Velînin ibadeti araya isyan girmeksizin aralıksız devam eder. Velînin hakiki mânâda 

velî olabilmesi için bu iki mânâda velîlik vasfına sahip olması, en mükemmel şekilde Allahu 

Teala’nın haklarına riayet etmesi lazımdır. Şu halde aleyhinde şeriatın itiraz ve şehadette 

bulunduğu kimse velî değil, (şeytan ve nefis tarafından) aldatılmış ve kandırılmış kimsedir.705  

Sûfilerin bir kısmına göre  velîler Allah’ın sırları olduğu vechi ile evliyayı tanımak mümkün 

değildir. Allah’ın evliyaları gizlidir ve bunları Allah’tan başkası bilmez.706 

Vahdet-i vücûd anlayışı çerçevesinde “gölge” kavramını güneşin varlığına delil olarak 

evliyâ için zikreden şârihe göre, onlar kendilerine sığınanların nefs ve şeytanın belâsından 

emin olukları kimselerdir.707 “Hak Teâlâ hazretleri halkı incitici kimseyi dost ittihâz etmez” 

diyen Murad Nakşbendî onların bütün halka merhamet gösteren ve halkın iyiliğini maksad 

edinen kişiler olduklarını belirtir.708  

Murâd Nakşbendî’nin ifâdelerinde velî, aşk yönüyle yüksek bir değere sâhiptir. 

Kalplerinde cehennem ateşinden çok daha şiddetli olan aşk-ı ilâhîyi bulunduran velîler, 

beşeriyyetten ölüp, Hakk’ın varlığıyla hayat bulmuşlardır.709 İnsanlar, geçmiş kavimlerin 

peygamberlerine “siz de bizim gibi beşersiniz- dedikleri gibi Hakk’ın evliyâsını da 

kendileriyle kıyas etmiş ve onları gerektiği gibi değerlendirememişlerdir. Velî kelimesini, 

“Hakk’ın işlerini üzerine aldığı kimse” olarak “tabîb-i ilâhî” remzi üzerinden  anlamlandıran 

Murad Nakşbendî  insanların, velînin zâhiren şeriatin ahkâmına zıt gibi görünen hal ve işlerini 

değerlendirmekten âciz olduklarını belirtir. Hazret-i Musâ’nın dahî Hazret-i Hızır’ın 

işlerindeki hikmeti, sırr-ı ilâhî gereği çözememiş olduğu Kur’an’da anlatılırken, âvâmın 

nereden anlayacakları sorusunu yönelten şârih, bu tür kişilerin yapmaları gereken davranışın 

itirazdan kaçınmak olduğunu kesin olarak belirtir.710 Zirâ şârihe göre velî, Hakk’tan ilham 

alan kişidir. Bu sebeple de o asker ve hânedan sâhibi olmasa da sultandır. Görünüşte can 

almak gibi şerli bir iş yapıyor olsa dahî onun yerine bin can bağışlamaya bi-iznillah muktedir 

                                                   
704 Araf , 7/196. 
705 Kuşeyrî, Risâle, s. 426. 
706 Hülya Küçük, Sultan Veled ve Maarifi, s. 145. 
707 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 38a 
708 M.Nakşbendî, Mâ Hazar,(Matbaa-yı Osmâniye), s. 31. 
709 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr.  
710 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 23a. 
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olduğundan bu konuda kınanmaz.711 Şârih, velîleri melekler gibi bütün günahlardan uzak ve 

berî olarak tanımlar. Fakat celâl sâhibi olduklarını,  zaman zaman gazaplanabileceklerini, 

onların öfkesinden sakınmak gerektiğini de ifade etmeden geçmez.712 “Kimde bu ateş yoksa 

yok olsun” beytinde daha önce de zikrettiğimiz gibi bâzı şârihler te’vîle yönelerek Hz. 

Mevlânâ’nın ve onun zâtında diğer velîlerin bedduâ etmeyeceklerini belirtmişler, lâkin Murad 

Nakşbendî onların da bedduâ edebileceğinin altını çizmiştir. 

Velileri çeşitli sınıflara taksim ederek inceleyen şârih, en başta ebrâr ve ahrâr sınıfını 

zikreder. Ebrâr, Arapça “بّر” fiilinin  masdarının cemisi olup, “iyilik, doğru sözlülük ana 

babaya ihsan ve itaat, yeminde doğruluk”713 demektir. “Hayırlılar” anlamına gelen “ahyâr” ile 

aynı mânâdadır. Istılahta bütün iyilik çeşitlerini mânen fiile geçirmiş olanlar olarak 

tanımlanmıştır. 714 Kuşeyrî, “Ebrârın hasenâtı, mukarrebûnun seyyiâtıdır- İyilerin sevap 

getiren halleri daha iyi olan kimseler için günah getiren hallerdir.” sözünü haller bahsinde ele 

almıştır. Tavârik (hal) nurları zuhûr edince parıldar, ebrârın makâmı budur. Zuhûr eden bu 

parıltılar kuvvetlenince gizli sırları açığa çıkarır ve cem hâlini haber verir. Mukarreblerin hâli 

daha fazla nura tahammül etmektir.715 Şârihin yaptığı ebrâr tanımına göre onlar, iyilik ehli 

kimseler olmakla beraber büsbütün nefs elinden âzâd olmamışlardır.716 “Ahrâr”, “hür” 

kelimesinin çoğulu olup, tasavvufta nefsin elinden ve Allah’tan gayri her şeyden hür olanları 

tarif eden bir kavramdır.717 Şârih ahrârın mertebesinin ebrârdan çok daha yüksek olduğunu 

belirtmiştir. 718  

Murâd Nakşbendî’nin şerhin incelediğimiz bölümünde yaptığı bir diğer tasnife göre 

ise, Hakk yolunun süvârîleri olan evliyâlar iki bölüme ayrılır. İlki Cenâb-ı Hak katında belli 

bir mertebe kazanmış olup, bu mertebe ile iktifâ edenler, diğeri de tasavvuf ıstılahında mâhî 

olarak tarif edilmiş719 olan balık-sîret olup kanmayan ve yol almaya devam edenlerdir. 

Bunlardan ilkine örnek olarak Yahya b. Muaz’ı diğerine örnek olarak Bâyezid-i Bistâmî’yi 

zikreden şârihe göre Hz. Mevlânâ da suya kanmayan mahî-siret evliyâlardandır.  

                                                   
711 M. Nakşbendî, a.e.,  vr. 24b. 
712 M. Nakşbendî, a.e.,  vr. 8a 
713  Feyruzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît,  s. 348-9 
714 Seyyid Mustafa Rasim Efendi, Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil, s. 275.  
715 Kuşeyrî, Risâle; s. 184.  
716 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 2b. 
717 Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü, s. 202.  
718 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I,  vr. 2b. 
719 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri&Deyimleri Sözlüğü, s. 406.  
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C. IX. Şeyh-Mürşid 

Sözlükte “ahir ömrüne yahut seksen yaşına ulaşmış kimse”, “ağaç”, “kadın için eşi” 

gibi anlamlara gelen720 şeyh kavramı ıstılahta, insan-ı kâmildir.721 Yani tasavvuf okulu 

liderlerine verilen isimdir. Şeyhler kulu Allah’a, Allah’ı da kula sevdirmek isteyen kişilerdir. 

Fonksiyonu bakımından müridleri halle terbiye etmesi bir yana bırakılırsa her şeyiyle bir 

öğretmen görüntüsündedir. Şeyhin şeriat bilgisine sahip, fena makamını geçmiş ve ahlak-ı 

hamide ile süslenmiş olması gerekir. Kendisi kâmildir. Bu yüzden kemale erdirir.722Mürşidin 

Allah’ı kullarına sevdirmesi şöyle olmaktadır. Mürşid müridini kötülüklerden manevi tezkiye 

yoluna sevk edip terbiye etmektedir. Nefs çirkin sıfatlardan temizlenince kalp aynası parlar, 

ilahi azamet nurları ışık verir ve tevhidin güzelliği ortaya çıkar. Bu durumda kul Rabbini 

sever.723  Bu yüzden, tasavvufta geçerli olan kabule göre her müridin bir şeyhten tasavvufi 

edep öğrenmesi gerekir. Üstadı olmayan kişinin kurtuluşa ermesi mümkün değildir.724 Çünkü 

mürşid-i kâmilin üzerinde Allahu Teala’nın vakarı ve heybeti vardır. Müridler, mürşidler 

üzerindeki edep ve heybete bakıp, zâhiren ve bâtınen edeb sahibi olurlar.725 Mürşid-i kâmil 

sırât-ı müstakîmi gösteren dalâletten hidâyete sevkeden kişidir. Tehlikelerle dolu uzun bir 

yolculuğa çıkan insanın yolundaki mâni’alarla, yol kesicilerle nasıl mücâdele edeceğini, neler 

yapması gerektiğini müridin vasıflarına göre belirler ve yol gösterir. 

 Hazret-i Mevlânâ Mesnevî’sinde bu konuya uzun uzun temas etmiş ve “şeyh” kelimesi 

üzerinden bir değerlendirme yapmıştır. Konuya açıklık getirmesi bakımından buraya almayı 

uygun gördük:  

“Şeyh kimdir? Şeyh, pîr, ihtiyar yani saçı sakalı ağarmış kişi demektir. Fakat ey 

yanlış düşüncelere kapılan. Bu beyaz kılın anlamını bil. Siyah saç onun benliğinin 

sembolüdür. Saçların ağarması, şeyhin benliğinden, varlığından kurtulmasını 

gösterir. Saçı sakalı bembeyaz olunca, onun varlığından benliğinden bir kıl bile 

kalmamıştır, demektir. Bu yüzdendir ki herhangi bir kişinin varlığı benliği kalmayınca 

o pîr olmuş şeyh olmuş demektir. Onun ister saçı beyaz olsun ister kır olsun, önemi 

yoktur. O siyah saç, insanın vasfıdır. İnsan sıfatıdır. Nefsânî arzulara bağlılığı 

gösterir. Hazret-i İsâ beşikte iken “Biz şeyhiz, biz pîriz” diye bağırdı. Oğul, eğer bir 

kişi bazı beşerî vasıflardan, nefsânî duygulardan kurtulurda bazıları kalırsa o kâmil 

bir şeyh olmaz. Sadece seneleri saymış yaşlı bir insan olur. Bizim bedene âit 

                                                   
720 Feyrûzabadî,  Kâmusu’l Muhît, s. 254. 
721 Seyyid Mustafa Rasim Efendi, Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil, s. 680. 
722 Ethem  Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri & Deyimleri Sözlüğü,  s. 610. 
723 Şihâbüddin Sühreverdi, Avarifü’l Meârif, çev. Dilaver Selvi,Umran Yay., İstanbul, 1995, s. 102-3. 
724 Hülya Küçük, Sultan Veled ve Maarifi,  ,s. 121. 
725 Sühreverdi, Avarif, s. 103.  
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vasıflarımızdan beşerî duygularımızdan siyah bir kıl kalmamış ise işte o kişi Allah’ın 

makbulü bir şeyhtir. Fakat bir kişi sadece yaşlansa, ihtiyarlasa saçı sakalı ağarsa, 

bembeyaz olsa o ne şeyhtir, ne de Allah’ın has ve makbul bir kuludur. Oğul, ne kadar 

siyah sakallı gençler vardır ki, onlar akıl ve idrak yönünden tecrübeli ihtiyarlar 

gibidir. Ne kadar ak sakallı kişiler vardır ki onların akılları dönmüş gönülleri de zift 

gibi simsiyahtır. İblis’ten daha ihtiyar kim var, ama değil mi ki aklı yok hiçbir işe 

yaramaz. 726 

Murad Nakşbendî de Bâyezid’e atfedilen “Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır”727 

sözünü nakletmiş ve bu yolda mürşidi olmadan ilerlemenin mümkün olmadığını uzun 

uzun anlatmıştır. Ona göre seyr-i sülûk etmenin en önemli rüknü kâmil bir mürşid 

bulmaktan geçmektedir.728Mürşid-i kâmile yakın olduktan sonra geçecek ömre 

üzülmeye gerek yoktur. Zîrâ kişi bu kâmil mürşide  yakın olduğunda kısa sürede uzun 

mesafe katedecektir.  

Müridin şeyhin karşısında “gassâl elinde meyyit gibi” olması, onun terbiyesine 

girmesi bakımından son derece önemlidir. İlk beytin şerhinde bu konuyu açıklayan 

şârih, ney metaforu üzerinden, mürşid-i kâmil kavramını itaat ve ittibâ ile irtibatlandırır. 

“Mürşid-i kâmilin kılıcı önünde can ver” diyen Murad Nakşî’ye göre, “Mürşid-i kâmile 

yakın olarak geçen ömürden dolayı pişman olma”ya gerek yoktur. Zira onunla beraber 

geçen az zamanda çok kâr ve lütuflar ihsân edilecektir. Bu düşünce “Kişi sevdiği ile 

berâberdir”729 hadîs-i şerîfi ışığında temellendirilen mürid-mürşid anlayışını 

hatırlatmaktadır.  

Sâib Tebrizî’nin “ilim tahsil edeyim diye beyhûde tazyî-i evkât etme” 

mânâsındaki beytini açıklarken murad Nakşbendî burada şâirin ilm-i zâhir tahsîlinden 

men’ ederek, mürşid-i kâmile rağbet etmek gerektiğini vurguladığını zirâ böyle ilmin  

mürşid-i kâmilin himmetiyle kısa zamanda elde edileceğini belirtmiştir.730Buna göre 

Murad Nakşbendî için ilm-i zâhir çok büyük bir ehemmiyet arzetmemektedir. Kişi 

insân-ı kâmile yani mürşide yakın olur, onun tarafındaki ilmi öğrenirse o zaman zaten 

ma’lûma ulaşmış olacağından başka bir bilgiye ihtiyâcı kalmayacaktır. Seyyid Şerif 

Cürcânî’nin “Hazret-i Şeyh Nureddin Hafî’nin meclisine girmeden lafızdan 

kurtulamadım” dediğini nakleden şârih, mürşid ile tamamlanmayan ilim tahsîlini 

                                                   
726 Mevlânâ, Mesnevî Tercüme ve Şerhi, haz. Şefik Can, Ötüken Yay., İstanbul , 1999, c. 4, s. 529. 
727 Kuşeyrî, Risâle; s. 592.  
728 M.Nakşbendî,  Hülâsatü’ş-şürûh I,  vr. 37b. 
729 Buhârî, Edeb 95, Ahkam 10. 
730 M.Nakşbendî, Gencîne-i Mâarif, Sül. Ktp., [M.A-M.M], no., 262, vr. 5b. 
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yetersiz görür.731 Zirâ insanın bu âleme gelişinin sebebi mârifetullah-Allah’ı tanııma-

dır. “Mârifetten murâd ilm-i zâhir ve kîl u kâl ile olan mârifet değildir” diyen şârih, 

“küntü kenzen” hadisinin işâret ettiği mânânın mürşid-i kâmil rehberliğinde elde 

edileceğini ifade etmiştir.732  

Mürşid-i kâmilin halleri ile müridin hâllerini irtibatlandırdığı bir başka yerde 

Murad Nakşbendî, mürşidin kalbini müridin kalbine bir ayna mesabesinde görür ve 

hallerinin bununla bağlantılı olarak değiştiğine işâret eder. Murad Nakşbendî’ye göre 

müridde meydâna gelen herhangi bir sebebi olmayan sevinç, şeyhindendir. Hattâ feyzin 

artmasıyla meydâna gelen sevinç dahî müridin kendisinden olmayıp yine şeyhindendir. 

Henüz sülûkunu tamamlamamış olan “mürîd-i mukallid”in mutluluğu iki defâ olur. Bir 

defâsı şeyhin mutluluğunun ve sürûrunun ona aksetmesiyle, bir defâsı da nefsini kemâle 

erdirip  şeyh-i kâmil mertebesine ulaşmasıyla hâsıl olan mutluluktur. İlki taklîdî  olan bu 

mutluluk, mürîdin kemâle ermesiyle hakîkî olmuştur.733  

C. X. Tevekkül 

Sözlükte aczin izhârı bir başkasına dayanma734, itimât etme, havâle etme 

anlamlarına gelir. Tasavvufta, kalbin ameli olarak görülen tevekkül, hükümlerdeki 

kazâya tam teslim olmak gibi anlamlara gelmektedir. Sırri Sekâti tevekkülü “güç ve 

kuvvetten sıyrılmak” olarak tarif etmiştir. 735 Ebu Ali Dekkak’a göre ise tevekkül üç 

dereceye ayrılır. Tevekkül, teslîm ve tevfîz. Tevekkül eden Allah’ın va’dine güvenir, 

teslîm sâhibi onun bilgisiyle yetinir.  Tevfîz sâhibi ise onun hükmüne râzı olur. Bu 

durumda tevekkül başlangıç, teslîm vâsıta ve tevfîz sonuçtur. 736 

Murad Nakşbendî’ye göre tevekkül her hususta yalnızca Allah’a güvenmek 

demektir. Kişinin dünyevî ve maddi rızık bakımından yalnızca Allah’a güvenmesi 

gerektiği gibi, mânevî açıdan da Allah’a dayanması gerekmektedir. Allah’a tevekkülün 

çok farklı bir noktasına işâret eden Murad Nakşbendî’ye göre kul kendi nazar ve 

istidlâlini terkedip Cenâb-ı Hakk’a tam tevekkül etmediği müddetçe mânevî feyizlere 

ulaşamaz. Kendi aklına ve kendi tedbîrine tevekkül eden kişi, Hakk yolunda mertebe kat 

edemeyecektir.737 Tevekkülü zühd kavramına getirdiği izahla irtibatlı olarak 

                                                   
731 M. Nakşbendî, Mâ Hazar (Matbaa-yı Osmâniye), 2. 263.  
732 M. Nakşbendî, a.e., s. 263.  
733 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh V, Sül. Ktp., [M.A-M.M], no. 240, vr. 95a 
734 Cevherî, es-Sıhah, c. V, s. 1745.  
735 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri &Deyimleri Sözlüğü, s. 658. 
736 Kuşeyrî, Risâle;s. 299.  
737 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 40b. 
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değerlendirdiğini gördüğümüz şârih, dünyâyı terkedenin arkasından dünyanın koştuğu 

gibi kendi aklını ve kendi görüşünü terkedenin ardından da başka türlü bir görüş ve 

anlayışın geleceğini ifâde etmiştir. 738 

İmânın kemâlinin tam bir tevekkülle olduğunu bu mertebede zâhirî sebeplerin 

dahi terkedileceğini belirtir.739 Günlük hayattaki tevekkül hâlinden de örnek veren 

şârihe göre kişi tevekkül etmese de sabah yapması gereken evrâdı terk ederek, geç 

kalırım diye erken gitse yine fazladan bir kâr elde edemeyecektir. Zirâ rızık zâten ezelde 

taksim edilmiştir. İbâdetten geri kaldığı yanına kar kalacaktır. Bunun için kişi ibadet ve 

rızık için gerekli zamanı tayin etmelidir. 740 

C.XI. Zikir 

Zikir, hatırlama, anma, nakletme741 anlamlarına gelmekte olup tasavvuf ıstılahında en 

mühim kavramlardan biridir. Zikir, riyâzetin en önemli esası ve kulun Rabbine yaklaşmasını 

sağlayan en önemli ibadettir.742 Allah’ı müşahede etmektir. Namazda Allah’ı müşâhede etmek 

namazdan daha büyük ibadettir. Zikir işitmeye yakın bir şeydir. İşitmek ise insanı sözünü 

işittiği kimseye götürür. 743 Zikir kalplerin cilasıdır. Kalp onun sayesinde hayrı görüp ayırd 

eder.744 

Murad Nakşbendî, Mesnevî şerhine zikir ehlinin hâlini öven Zümer 23. âyeti ve yine 

zikir etmenin itâat etmek olduğunu ifade eden bir hadisi zikrederek başlamıştır. Zikir en 

büyük iştir. Kişinin dünyâda az bir ömrü vardır ve bunu da Allah’ı zikretmeye harcaması 

lâzımdır. Allah’ı anmaktan gâfil olmayan kişinin hadsiz hesapsız malının olması zarar 

vermez. Zirâ Allah’ı zikretmekten alıkoymayan dünyâ sahibine zararlı değildir. Fakat kişi 

kalbinde dünyâ sevgisi var olduğu halde görünüşte fakir ve zikir ehli olsa buna itibar edilmez.  

Kişinin ettiği her zikrin cennette kuş olarak tecessüm ettiğini de söyleyen şârih, zaman zaman 

halk irfânına yönelik benzetmeler kullanmıştır. 745 Şerhin incelediğimiz kısmında Murad 

Nakşbendî kendi tarikatine özel bir zikir çeşitinden söz etmemektedir. Fakat o, bir diğer eseri 

Mâ Hazar’da zikre, zâkir, mezkûr ve zikr, bir ve aynı oluncaya kadar devam edilmesi 

gerektiğinin, hakîkî tevhîde ancak bu yolla varılabileceğinin geniş bir izâhını yapmıştır. 

Şerhdeki zikirle ilgili beyitlerin izâhında “kelimât-ı kudsiyye” denilen Nakşbendî tarikatine 

                                                   
738 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 40b. 
739 M.Nakşbendî, a.e., vr. 63a. 
740 M. Nakşbendî, Mâ Hazar, (Matbaa-yı Osmâniye), s. 376.  
741 Zebîdî, Tâcü’l-arûs, c. 3, s. 227. 
742 Abdürrezzak Kâşâni, Tasavvuf Sözlüğü, s. 248. 
743 Ebû Tâlib-i Mekkî, Kûtu’l Kulûb, c. 2, s. 77. 
744 Ebû Tâlib-i Mekkî, a.e.,  c. 1, s. 240. 
745 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 60b. 
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özgü prensipleri zikretmemiş olması dikkat çekici bir konudur. Onun diğer şerhlerinde de 

incelediğimiz kadarıyla bu onbir prensibe dâir bir şey mevzû bahis değildir.746 

C. XII. Şerhte Kullanılan  Bazı  Sembol ve Metaforlar : 

Metafor [Metaphor], eski Yunanca’da “transfer anlamına gelen “metaherein” 

kelimesinden türemiştir.747“Remz”, “rümûz”, “delâlet”, “kinâye“, “istiâre”, “mecâz”, “teşbih”, 

“hayâl”, “tahayyül”, “ibâre”, “tevriye”, gibi kelimelerle de ifâde edilen bu sembolik anlatım, 

kelâmın kısa ve öz olmasını sağlar.748 Serrâc’ın târifine göre remz, sözün zâhirinin altında 

yatan ehlinden başka kimsenin anlamadığı gizli mânâdır.749Metafiziğin ve ilm-i ilâhî denilen 

tasavvufun mantıkî ve zihnî olmaktan ziyade sırrî, keşfî ve ma’nevi olması sebebiyle bazı 

mânâlar ortalama beşer idrakine ancak bir takım sembollerin yardımıyla sunulmuştur. 

Mevlânâ’nın irşad yönteminde tahkiye metodunun yani verilmek istenen mesajı bir 

kıssa üzerinden işlemenin önemli bir yeri olduğunu giriş kısmında belirtmiştik. Mesnevî’de 

geçen hikâyelerin veya sembollerin ne mânâya geldikleri her hikâyede sahneye konulan 

figüranların hangi kavramların temsilcisi oldukları üzerine tafsilatlı çalışmalar yapılmıştır.750 

Biz burada bu sembolleri tekrar ifâde etmek yerine yalnızca şerhte hangi anlamlarda 

kullanıldığına şârihin ifadeleri üzerinden işâret etmekle yetineceğiz.  

i. Ney :  

Bedeninde bulunan yedi delik, içinin boş olması, yanık ve lâhûtî bir ses vermesi gibi 

özelliklerinin her birine farklı bir mânâ yükleyen Hz. Mevlânâ Mesnevî’nin ilk onsekiz 

beytinde, “insân-ı kâmil” demek olan neyin târifini yapmakta, sonrasında bütün bir 

Mesnevî‘de de, insân-ı kâmil olmanın yollarını anlatmaktadır. Ney, kamışlıktan kesilip 

alınmış, göğsüne ateşle delikler açılmış, başına ayağına mâdenî halkalar ve teller takılmıştır. 

Sazlıktaki rutûbetten mahrum olduğu için sapsarı kesilmiş, ancak kendisinde neyzenin nefesi 

kalmıştır. Yalnızca onun sadâsının zuhûru için vâsıtadır. İşte bütün bu sebeplerle ney, insân-ı 

kâmilin serüvenini anlatmaktadır.751   

                                                   
746 M.Nakşbendî, Mâ Hazar, (Matbaa-yı Osmâniyye), s. 122-123. 
747 C.T. Onions, the Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford Universty Press, Honh Kong, 1966, s. 572. 
748 Malek Chebel, “Du Sembolisme En Islam”, Dictionnaire des Symboles Musulmans (Dictionnaire), s. 7-11. 
749 Serrâc, Lum’a- İslam Tasavvufu, s. 331.  
750 Bkz. İsmâil Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevî Tercüme ve Şerhleri, ss. 38-45; Semih Ceyhan, “ Mesnevî, 
Ruhun Hikâyesi: Ankaravî’ye Göre Mesnevî’de Tahkiyenin Metafizik Delâleti”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, 
sy. 144, yıl, 36/4, Ekim 2007, ss.94-104; İbrahim Emiroğlu, Sûfî ve Dil (Mevlânâ Örneği) İnsan Yay., İstanbul, 
2005; Kenan Gürsoy, “Mevlânâ Celâleddin Rûmî’de Aynı ve Başka”, I. Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve 
Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, Manisa, 2002. Şener Demirel, “Mesnevî’nin Türkçe Şerhlerinde Ney 
Metaforu”, Türk Kültürü Edebiyatı ve Sanatında Mevlânâ ve Mevlevîlik, ss. 149-192 
751 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 408; Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri &Deyimleri 
Sözlüğü, s. 480.  
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Ney ve rebâb sembollerinin tahkîkini Sultan Veled Rebabnâme isimli eserinde şöyle 

yapmaktadır: “Neyden ve rebâbdan, ayrılıklardan inlerler diye söylenenlerin hepsi istiâre ve 

mecâzdır, gerçekte onların inlemeleri, eskiden ilm-i ilâhîde bulunmuş oldukları halde, şimdi 

sûrete bürünmüş olarak Hakk’ın vuslat ve tevhid ma’nâsından, ilm-i ilâhîdeki sûretinden ayrı 

düşmüş olmalarından dolayıdır. Şimdi ise ney ve rebâp o ilk vuslatı istemektedirler, ancak bu 

da isti΄âredir.” Dolayısıyla Sultan Veled, Mesnevî’deki insanın hakîkatini veya ΄ayn-ı 

sâbitesini arayışının mücmelliğini, insanın ayn-ı sâbitedeki vuslatından uzaklığı ile tafsîl 

etmektedir. 752 

Ney, Murad Nakşibendî’nin şerhinde diğer şerhlerle paralel olarak,753 “insân-ı kâmil” 

ıstılâhı üzerinden açıklanmıştır. “İçinin boş olması”, “kendisinden lezîz nağmelerin sudûr 

etmesi”, “bağrının aşk ateşiyle dağlanmış olması”, gibi çeşitli benzetme vecheleriyle ney, 

Hakk’ın esmâ ve sıfatlarının tecelligâhı olan insan-ı kâmilin sembolüdür.  

Teslimiyet-i tâm ile Hakk’ın emirlerine boyun eğmiş olan insân-ı kâmili dinleyerek 

kemâl mertebelerinin ele geçeceğine işâret edilen beyitte şârih, “dinle” emri ile başlayan 

beyitte sülûkun ilk şartı olarak “ittibâ” konusunun altını çizmiştir. Tasavvuf yolunda sâlike 

düşen ilk emrin öncelikle mürşidi dinlemek ve ona itaat etmek olduğu hemen hemen bütün 

şârihler tarafından ifade edilmiş olmakla beraber Murâd Nakşbendî’nin de ilim tâlibinin 

hocasını dinlemesi benzetmesiyle Mesnevî’nin bu ilk ifâdesine getirdiği yegâne yorum 

ittibâdır. “Bişnev” kelimesi üzerinde fazla durmayan şârih, insân-ı kâmili anlatmaya daha 

fazla yer ayırmıştır.  

Ney metaforuna, şerhinde en geniş açıklamayı ayırmış olan şârih, onun vatân-ı 

aslîsinden ayrılmasından yola çıkarak, “bülbül” remzine de atıfta bulunur. Niyâzî Mısrî’nin 

“Ey garip bülbül diyârın kandedir” matla’lı beyti ile örneklendirdiği yön, bülbülün asıl 

vatanından ayrılması dolayısıyla kıldığı feryâddır.754 Asıl vatan konusunda yapılan bir diğer 

benzetme Hz. Adem’in cennetten ayrılmasıdır. Onun cennetten ayrılışından duyduğu yüksek 

hüzün, neyin sâdâsındaki hüzünle eşdeğerdir.755 Cennetten ayrılmakla şârihin ifade ettiği 

düşünce Hz. Adem’in cennette Hakk’ın vuslatı ve cemâliyle müşerrefken dünyâya 

düşmesidir. Âlem-i şehâdette çeşit çeşit uğraşlar ve ibtilâlarla meşgul olan insanın bütün 

elemi, asıl vatan tabir edilen bezm-i eleste duyduğu özlem ve arayıştır. Hayvâniyet 

mertebesinde kalmış, nazarı görünen âlemden yukarıya çıkamamışlar için farkındalıksız 

                                                   
752 Veyis Değirmençay, Sultan Veled ve Rebabnâme, AÜSBE, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum, 1996, s. 54.  
753 Krş. İsmâil Rüsûhî Ankaravî, Mesnevî Şerhi I,  s. 23; A.Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf  Şerhi I, s. 74, Tâhiru’l-
Mevlevî, Mesnevî Dersleri, s. 35. 
754 Ömür Ceylan, Kuşlar Dîvânı, Osmanlı Şiir Kuşları, Kapı Yay., İstanbul,  2003, s. 61-78 
755 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 5b. 
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olarak gerçekleşen bu arayış, seyr-i sülûk denilen eğitim sürecine dâhil olan sâlikin iştiyâkının 

temel nedenidir. Şârihe göre, zaten insan olmanın ilk mertebesi de, “nereden gelip gittiğini” 

anlamakla başlayacaktır.756 Şârihin üzerinde durduğu “hayvâniyet mertebesi”, hayvânî nefs 

olarak da isimlendirilen, nefsin  beşerî ihtiyaçlar ve dünyevî hazlar bakımından 

farkındalığının yüksek olduğu, tıfl-çocuk mesâbesindeki seviyesidir.757 İbnü’l-Arabî 

ıstılahında da kişinin bedenî ihtiyaçlarının sembolü olarak anlamlandırılan bu nefs, 758 

damarlarda akan kan olarak da tarif edilmiştir.759Murad Nakşbendî’nin şerhinde zaman zaman 

kullandığı mânâ da, kişinin yalnızca hazlarına ve beşerî ihtiyaçlarına bağlı tarafıdır. “ اولئك

 760 ayetinde de [İşte onlar hayvan gibidirler, hattâ daha da şaşkındırlar] ”كاألنعام بل ھم اضل

belirtildiği gibi Allah’ın varlığını tahkîken bilmeye vesile olan yaratılış gâyesini anlamayan 

kimse hayvan mesâbesinde görülmektedir.761 Fütûhat-ı Mekkiyye’de Allah’ın cennet karşılığı 

mü’minlerden satın aldığı nefsin,762 nefs-i hayvânî olduğu, bunun mukâbilinde kendilerinde 

kalanın ise düşünen nefs olduğunu belirtilmektedir.763Netice itibariyle bu kavram şerhte, seyr-

i sülûk denilen eğitim sürecine tabi tutulmamış nefsin başlangıctaki hâline işâret etmektedir.  

Şârihe göre bütün bu sebeplerle de ney diğer sazlar gibi değildir. Murad 

Nakşibendî’nin düşüncesinde önemli bir şahsiyet olan Beyzâde Mustafa Efendi’nin, gamları 

sevince değiştiren bir enstrumen olduğunu ifade ettiği beyitte 764 tekrarlandığı gibi ney, 

tasavvuf ehli tarafından senâ edilmiş ve “nây-ı şerîf” olarak adlandırılmıştır. Son dönem 

Uşşâkî şeyhlerinden Abdurrahman Sâmi Efendi (v. 1934)  rüyâsında, cennetteki Tûbâ ağacı 

ile müşerref olduğunu bu ağacın dallarının ney sesi gibi bir sesle inlediğini ve bu hâli ile 

Allah’ı zikrettiğini nakletmiştir.765  

                                                   
756 M. Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr.6b. 
757 Mustafa Rasim Efendi, Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil, s. 1129;  
758 İbnü’l-Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, (Ekrem Demirli), c. III, s. 12. 
759 Abdülkerim b. İbrahim el-Cîlî, el-İnsânü’l-kâmil fî Ma’rifeti’l-evâhir ve’l-evâil, Kâhire, 1368/1948, c. II, 
s.43. 
760 Araf,  7/179. 
761 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 6b. Füsûs’da “hayvânî keşf” olarak açıklanan hayvâniyet mertebesi ise 
aynı ma’nâyı ifade ederek, buradan yükseliş itibâriyle olumlu bir konum olarak da değerlendirilir. Bu mertebede 
bütün aklî faâliyetler terk edilmekte, tefekkür melekeleri âtıl bırakılmakta ve her insânın varlığının dibinde duran 
"hayvanlık" (hayvâniyyet) tam anlamıyla gerçekleştirilmektedir. Böyle bir kimse "Aklın kösteklerinden 
kurtulmuş ve kendisini doğal arzu ve ihtiraslarına terk etmiş; artık tamâmen hayvan seviyesine inmiştir 761 
Kendisinde bir nevî sürü hâlinde yaşayan hayvanlara mahsus keşfin açılması ile son bulan bu mertebe insânî ve 
aklî seviyeler için bir alt yapı, bir yenilenme ifâde etmektedir. Bu mertebeden sonra kişiye önceki akıldan daha 
üst bir akıl verilecektir. Murad Nakşbendî’nin şerhinde ise ifade edilen husus bu kadar özel bir mânâda ele 
alınmamış yalnızca ruhun ihtiyaçlarının göz ardı edildiği bir seviye olarak belirtilmiştir. 
762 Bkz. Tevbe, 9/3 
763 İbnü’l-Arabî , Fütûhat, (Ekrem Demirli), c. VII, s. 112. 
764 Murad Nakşibendî Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 6a. 
765 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri & Deyimleri Sözlüğü, s. 480. 
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Murad Nakşbendî, neyistân ve ney kavramlarını açıkladığı beyitlerde, neyin feryadını 

ve ızdırâbını anlatırken bir başka kavrama, ölüm düşüncesine temas etmektedir.  

İştiyâk içinde olan rûh için  “en tatlı ve en lezîz” şey olarak tarif edilen ölüm766, ruhun 

vatanına kavuşması bakımından değerlendirilmiştir. Ölüm, şârihe göre Hakk’ın kendisini 

âşikar kılması demek olan tecellî ile gizlemesi demek olan setr767 arasında iştiyâkı dinmeyen 

ârifler için visâl-i dâimî demektir. Ölümü bu şekilde arzulayan bir hocasından da misâl getiren 

şârih, iştiyâk sebebiyle ölüm için duâ eden bir hocasını örnek olarak  zikreder. Süleymâniye 

Medresesi’nde hücresi bulunan Muhammed Efendi’yi her ziyâret edişinde kendisine, “Bana 

duâ eyleyiniz, bu âlemden gideyim” dediğini nakleden şârih, ölümün ruhun aslî vatanına 

kavuşması için bir vâsıta olduğunu tekrarlar.  

Hz. Mevlânâ’nın, “ney” üzerinden anlatmak istediği mânâlardan bir diğeri olan ilâhî 

tasarruf ve aşk, neyin içindeki ateş kelimesi ile istiâre edilmiştir. “Bu ney, âteştir, rüzgâr 

değildir. Kimde bu ateş yoksa yok olsun” beytinin açıklamasında,  daha sonra müstakil bir 

başlık altında incelenecek olan aşk kavramını bir tarafa bırakırsak, şârihin üzerinde durduğu 

diğer bir konunun “yok olsun” lafzı olduğunu görebiliriz. İsmâil Rusûhî Ankaravî (v. 1631) 

tarafından “fenâ-yı mahz” (hakîki fenâ) olarak yorumlanan bu lafız, Murad Nakşbendî’ye 

göre müstehak olunmuş bir bedduâdır. İnsân-ı kâmilin sözünden müteessir olmayan ve aslî 

vatanına dâir bir iştiyak ateşi hissetmeyen kişi için bu şekilde duâ etmek, yerinde bir 

davranıştır.  “Kur’ân-ı Kerim’de peygamberlerin dahî gazab-ı ilâhîyi tam olarak haketmiş 

olanlara karşı bedduâları beyan edilmişken, Hz. Mevlânâ niçin beddûa etmesin?”768 diyerek, 

bu meyandaki yorumları, savunmacı ve çekingen bir anlayışla  yapıldığı gerekçesiyle eleştiren 

Murad Nakşbendî,  uzun açıklamalarla  Hz. Mevlânâ’nın yerinde bir gerekçe ile “nist bâd-yok 

olsun” temennisini ifade ettiğini nakletmiştir. 

ii. Ayna:  

Arapça karşılığı “mirât” kelimesi  olan ayna, tasavvufta insân-ı kâmilin sembolü 

olarak kullanılır.769 Daha önce açıklandığı gibi insân-ı kâmil, Hakk’ın sıfatlarının mükemmel 

bir aksettiricisidir.  

Mesnevî’de “can aynası” olarak kullanılan ayna sembolü, mâsivâdan temizlenmiş 

kalbi işâret eder. Bu kalp, sırrı fâş edecek, çeşitli hikmetlerle aşktan haber verecektir. 

Kendisine bakan hiç kimseye iltimas etmeden doğruyu yansıtacaktır. Murad Nakşbendî, ayna 

                                                   
766 Murad Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 7a 
767 H.Kâmil Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatler, s. 237. 
768 Murad Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 7b. 
769 Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü, s. 512; Seyyid Mustafa Rasim Efendi, Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil, s. 
264, Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 72.  
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kelimesine  birkaç anlam yüklemiş sonra da kelimeyi yalnızca kalp anlamına geri 

döndürmüştür. “Âyine-i cândan murâd aşktır” diyerek, ayna sembolüne “aşk” anlamını 

yükler. Kişinin aşkı temiz olursa yâni mâsivâdan arınmış ve sadece Allah’a yönelmiş olursa, 

ondan çeşitli sırlar okunur. Bir diğer yorumuna göre ise aşk, aynadaki görüntüyü yansıtandır. 

Şârih “aşk ister ki âyine-i cânda olan esrârı fâş ede” sözüyle onun sırrı söyleten, aynadaki 

görüntüyü yansıtıcı kuvve olduğunu belirtmiştir. Ayna kirli olursa, sırları yansıtmayacağından 

bu takdirde ona “aşk” mânâsı vermeye gerek kalmaz diyen şârih, ayna kelimesinin anlamını 

tekrar kalb mânâsında bırakır.770   

iii. Pâdişah Câriye Hikâyesinde Anlamlandırılan Semboller: 

Murad Nakşbendî’ye göre Hz. Pîr’in bu aşk hikâyesini anlatma sebebi, ilâhî aşkı, 

mecâzi aşk üzerinden târif etmektir. Zirâ mecâzi aşk ilâhi aşkın örneğidir.771 Şârihin 

açıklamalarına göre hikâyede geçen diğer temsiller şöyledir:  

Pâdişah, bedene hâkim olan ve Hakk tarafına gitmek için yola çıkan rûh-ı sultânî’nin 

sembolüdür. 772 

Câriye, nefsin sembolüdür.  Fakat aşka dâir verilen detaylarda açıklama yapılmadan 

anlatılan sevgili Şemseddin Tebrizî’dir.773 

Pâdişâhın câriyeye âşık olması ve onu satın alması: Ruh-ı sultânînin, bu yolculuk 

esnâsında nefsi görüp sevmesi ve kendisine  arkadaş kılarak Hakk yolunda berâber olmayı 

talep etmesi774 

Câriye’nin hastalığı: Nefsin en büyük hastalık olan dünyâ sevgisi ile hasta olması. Aşk 

hastalığı.775  

Kuyumcu: Alımlı ve güzel bir genç olan kuyumcu, bütün çekiciliği ile dünyâyı temsil 

etmektedir.776  

Tabîpler: Her biri çeşitli ilaçlar tavsiye eden fakat hastayı iyileştiremeyen doktorlar 

şârihin ifâdesiyle “meşâyih-i müzevvirin”-sahte şeyhlerdir. Cehâlet ve gururları sebebiyle 

“inşallah” dememişler ve yaptıkları eczâlar fayda vermemiştir. Onlar hastalığı tedâvi etmek 

şöyle dursun iki kat artırırlar.777 

Tabîb-i İlâhî: Pâdişâhın talep etmesi neticesinde Hakk tarafından gönderilen tabip, 

mürşid-i kâmildir.  
                                                   
770 M.Nakşbendî, Hülâsatü’ş-şürûh I, vr. 11a. 
771 M.Nakşbendî, a.e.,  vr. 11a. 
772 M.Nakşbendî, a.e., vr. 25a . 
773 M.Nakşbendî, a.e., vr. 18a. 
774 M.Nakşbendî, a.e., vr. 25a. 
775 M.Nakşbendî, a.e., vr. 25a. 
776 M.Nakşbendî, a.e., vr. 25a . 
777 M.Nakşbendî, a.e., vr. 25a . 
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Pâdişâhın tabîb-i ilâhiyi kapıya kadar karşılaması: Ona üstad-hoca muâmelesi 

yapması, edep göstermesi ve edebin her hayrın anahtarı olarak ilk basamak olması. Bunun 

üzerine edep Mesnevî’de Hz. Musa ‘nın kavmi üzerinden anlatılmaya başlanmıştır. 

Tabîb-i ilâhî’nin câriyeyi muâyene etmek için yalnız bir yere geçmesi ve uzun uzun 

konuşması: Mürşidin müridinde bulunan kötü hasletleri tedâvî için uzun zaman gözetimde 

tutması, onun ayıp ve sırlarını herkesten gizlemesi.778  

Kuyumcunun  övgüler sebebiyle Semerkand’dan gelmesi: Kişinin övülmenin tesiriyle 

kötü akıbete doğru çekilmesi 

Kuyumcunun hastalanması ile câriyenin ondan soğuması: Mürşidin tedâvi usulleri 

neticesinde nefsin dünyevî sevgilerden kurtulması ve ruha eş olarak seyre devam etmesi. 

Dünyevî sevgilerin bâki olmayışı. 779 

Tabib-i ilâhînin kuyumcuyu öldürmesi: Hz. Hızır’ın çocuğu öldürmesi gibi, mürşidin 

de Hakk’ın ilhâmı  ile mürid için ölüm gibi görünen tedâviyi yapması. Bu sebeple mürid 

mürşidin önünde ölmekten dahi korkmamalıdır. Zirâ o öldürürse daha iyi bir hayatla 

diriltir.780  Kuyumcunun ölmesi, nefste bulunan hevâ ve dünyâ sevgisinin müzmahil olması, 

böylece nefsin bağlarından azâde olarak ruha eş olacak seviyeye gelmesi.  

Câriyenin iyileşmesi: Dünyâ sevgisinden tamâmen arınmış olan nefsin Hak yolunda 

ruh’a eşlik etmesi ve mutmainne derecesine ulaşması. 781 

iv.  Tutînin Gülyağı Şişelerini Dökmesi Hikâyesinde Anlamlandırılan Semboller 

Tutinin başı tamamen kazınmış bir Cevlâkî dervişi görüp, ona “Sen de mi gül yağı 

şişelerini döktün” demesi: İnsanların yanlış bir kıyasla evliyaullahı kendilerine benzetmeleri, 

onlar da bizim gibidirler demeleri.  

v.  Yahudi Pâdişah ve Veziri 

Şârih Murâd Nakşbendî’ye göre, bu hikâye sahte şeyhlerin insanlara/müridlere 

verdikleri zararları anlatmak için anlatılmıştır.782 Şârihin burada sembolleştirilen mânâlar ile 

ilgili husûsî bir yorumu bulunmamaktadır. 

Çalışmamızda şerhin ilk cildinden belirli bir kısım esas alındığı için bu kadarla iktifâ 

ediyoruz. Şüphesiz Murad Nakşbendî’nin şerhinin tamâmı esas alınarak yapılacak 

değerlendirmeler onu daha fazla tanıtıp, şerhin değerinin daha sarih olarak ortaya çıkmasına 

sebep olabilecektir.  

                                                   
778 M.Nakşbendî, a.e., vr. 19a. 
779 M.Nakşbendî, a.e., vr. 24a . 
780 M.Nakşbendî, a.e., vr. 23a. 
781 M.Nakşbendî, a.e., vr. 25 a 
782M. Nakşbendî, a.e., vr. 31a . 
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SONUÇ  

Dünyâ târihinde çağlar ve coğrafyalar üzerinde geniş etkiler bırakan sayılı eserlerden 

biri olan Mesnevî ile Hz. Mevlânâ, İbn Arabî ve diğer sûfîlerle birlikte Osmanlı irfânının tabii 

dokusunu inşâ etmiş mühim bir mutasavvıftır. Bir taraftan hayatın merkezini aşkın üzerine 

kurmuş bir taraftan da ömrünü insanları varmaları gereken yere yöneltmeye harcamıştır. Bu 

bakımdan onu tek başına bir okul olarak nitelemek mümkündür. Şüphesiz bu eğitim 

müeesesesinin en temel kitabı da Mesnevî-i Ma’nevî’dir. Kâmil insan niteliklerine ulaşmak 

için yürünmesi gereken yolu adım adım ta’rif eden bu irşâd ve hidâyet kitâbı asırlarca bütün 

dünyâ milletleri arasında tanınmış ve kendisinden istifâde edilmiştir. Kütüb-i Münzeleden 

sonra en çok okunan kitâb olduğunu tereddütsüz söyleyebileceğimiz  bu eserin okunması da 

ayrı bir tören edâsıyla gerçekleştirilmiş, mevlevîhânelerde başlayan Mesnevî okuma geleneği, 

mesnevîhâneleri inşâ etmiştir. Bir taraftan geniş kitleler tarafından, her türlü mahfilde okunan, 

bir taraftan da farklı mânâ seviyeleri üzerinden kendisine şerhler yazılan bu eser, bir  

medeniyeti meydâna getiren müstesnâ bir mevkiye yerleşir.  

XIX. yüzyılda İstanbul, Eyüp, Süleymâniye ve Fâtih merkez olmak üzere her yerde 

Mesnevî okumalarının yapıldığı bir şehirdir. Özel olarak Dârü’l-Mesnevî adı altında kurumsal 

bir hâle  gelen ve vakfiyesi  yapılan bu kurumları Farsça’ya incelikleri ile vâkıf, tasavvufî 

seyrin içinde olan mesnevîhanlar  devam ettirmiş, Mesnevî irfânını yediden yetmişe geniş bir 

topluma mâl eden bu mesnevîhanlar kadri daha sonra anlaşılacak bir vazifeyi engin bir tevâzu 

içinde yerinde getirmişlerdir.  

Fatih-Çarşamba’da asırlardır sürüp gelen ilmiyenin münbit mekanlarında uzun bir süre 

eğitim almış olan, Murâd Molla Dârü’l-Mesnevî’sinin âlim, kurrâ ve şâir mesnevîhânı 

Muhammed Murâd Nakşbendî, altmış bir yıllık ömrü boyunca Mesnevî üzerinden yayılan bu 

irfânî tecellînin dikkat çeken bir aksettiricisi olmuştur. Tekke ve Dârü’l-Mesnevî’sinde gece 

gündüz Farsça dersleri verip, Mesnevî şerhi yapan, uzak yakın her yerden ilim tâliplerini 

bünyesinde toplayan, aşk ve temkîni bir arada tefekkür ederek, Nakşbendî-Müceddidî 

geleneğin bir vârisi bulunan bu Mevlânâ ve Mesnevî hâdimi mutasavvıf, İstanbul’da devrinin 

padişâhı Abdülmecid Hân’ın da teveccüh göstermekten hâli kalamadığı bir etkinin sâhibidir.  

Kürsü şeyhliği, hâfız-ı kütüblük ve müderrislik vazîfelerinin yanında bu bereketli 

ömrü Hazret-i Mevlânâ’nın ölümsüz eseriyle irtibatlandırarak daha müessir hâle getirmiş olan 

M. Murad Nakşbendî’nin Mesnevî’nin tamâmına yazdığı şerhi Hülâsatü’ş-şürûh fî Nihâyeti’l-

vüzûh, Mesnevî şerhleri içinde, anlaşılır olması bakımından dikkat çekmiştir. Mesnevî’nin 

tâmamına, bu Mesnevî Enstitüsü’nde ders gören öğrencilerini düşünerek bir şerh yazmış olan 
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Murad Nakşbendî, Mesnevî  ile tasavvufî düşünceyi geniş bir kitleye intikâl ettirmiş, klasik 

usulde bir şeyh-mürid ilişkisi devam ettirmemekle birlikte, zamanının  şartlarına en uygun 

şekilde ilim ve irfâna hizmet  etmiştir.  

Araştırmalarımız sonucunda vardığımız kanaate göre Hülâsatü’ş-şürûh isimli 

şerhinde, ele aldığı konuları aşk ve tevhîd ekseninden incelemeye tâbî tutan Murad 

Nakşbendî, Mesnevî’yi tafsilatlı denilebilecek şekilde geniş bir müktesebâtla şerhetmiştir. 

Konuları İslam Tarihi, Siyer, Tefsir ve Vahdet-i Vücûd ekseninde değerlendiren şârih, 

mânânın anlaşılmasına azamî derecede ehemmiyet göstermiş, uygulama sahasında 

yapılabilecekleri de izahlarının ardından beyân etmiştir. Çalışmamızda görüldüğü gibi şârih 

tasavvufî düşüncelerini âyet-i kerîme ve hadîs-i şerifler ışığında kendi üslûbu ile 

temellendirmiş, ehl-i sünnet itikâdına bağlı, şeriat ahkâmına riâyet hususunda dikkatli ve 

vahdet-i vücûd anlayışına sâhip bir mutasavvıf kimliği ortaya koymuştur. Şârihe göre âlemin 

ilk muharriki olan aşk, bütün seyr-i sülûk yollarından daha üstün ve erdirici niteliğe sâhip  en 

önemli kavramdır. Müridlerin kalplerinin birer ayna hâline gelmesi için aşk en mühim 

eczâdır. Şerhinde en fazla üzerinde durduğu, aşk, velî, mürşid, edeb, vahdet-i vücûd gibi 

konular üzerinden görüşleri çalışmada ayrı bir bölüm olarak izah edilmiştir.  

Bu çalışma, önemli bir şerh olan Hülâsatü’ş-şürûh’u ortaya çıkarmakla birlikte, 

ehliyet sâhibi kişiler tarafından gerçekleştirilecek  Mesnevî okumalarının irfân hayatına 

yeniden canlılık kazandıracak çok önemli bir  mesele olduğunu, hayatını Mesnevî’ye hasreden 

şârih-şâir ve sûfî Murad Nakşbendî’nin otobiyografisi üzerinden ifade etmektedir.  

Murad Nakşbendî üzerinde farklı noktaları ortaya çıkarabilecek müstakil çalışmalar 

yapmak mümkündür. Onun klasik Fars Edebiyatı’nın nadîde birer örneği sayılabilecek şiirler 

üzerine yaptığı şerhler çok yüksek gayret gerektirmeyen bir çalışma ile günyüzüne 

çıkarılabilir.  

Mesnevî’nin tâmâmı üzerine yapılmış Osmanlı kültür mirâsının farklı bir örneği olan 

bu şerhin bir doktora çalışması ile kadri daha fazla belirginleştirilebilir. İlerde yapacağımız bir 

çalışmamızda şerhin tamâmını günümüz Türkçesi’ne aktarabileceğimiz umudunu belirtiyoruz. 

Gayret kuldan tevfîk, vâhibü’l-âmâl olan Cenâb-ı Hak’tandır.  
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