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ÖN SÖZÖN SÖZÖN SÖZÖN SÖZ 
 

 Türk Edebiyatı’nda manzum dinî eserlerin sayıca fazla, muhtevaca çeşitli 

olduğu araştırmacılar tarafından ortaya konmuş bir gerçektir. Bunlardan bir kısmı 

küçük hacimli olmasına rağmen bir kısmı müstakil büyük eserlerdir. İşte üzerinde 

çalıştığımız Ârif’in Ravzatü’t-Tevhîd isimli eseri de büyük hacimli dinî-tasavvufî 

nasihat-nâme niteliğinde bir  mesnevîdir.  

 Klasik edebiyatımızda uzun manzum eserlerde bilhassa tercih edilen mesnevî 

nazım şeklinin doğup geliştiği yer İran Edebiyatı’dır. İran Edebiyatı’nda ekol olmuş 

büyük mesnevî şairleri yetişmiş, Türk şairleri de bu üstadların açtığı yolda onlarla 

yarışmışlar, hatta zaman zaman daha üstün eserler vermeğe başlamışlardır. 

 Büyük İran şairi Attâr’ın (12. yüzyılın ikinci yarısı, 13. yüzyıl başı) meşhur 

tasavvufî bir mesnevisi olan Mantıku’t-Tayr’ına Türk Edebiyatı’nda başta Gülşehri 

(14. yüzyıl) ve Ali Şir Nevaî (15. yüzyıl) olmak üzere bir çok şair nazire yazmış; 

hatta gösterdikleri ustalıkla bazıları tercüme değil,  te’lîf hüviyeti kazanmıştır. Bazı 

kaynaklar Ravzatü’t-Tevhîd’i  “Mantıku’t-Tayr’a benzeyen mesneviler arasında 

anmaktadır. Bu tespit “benzeme” noktasında doğrudur.  Ravzatü’t-Tevhîd’deki yirmi 

beş hikâyenin kahramanlarından çoğunun çiçekler ve başka tabiat varlıkları, on 

tanesinin kuşlar olduğu dikkate alınırsa eserin Mantıku’t-Tayr’dan oldukça farklı bir 

nitelikte olduğu anlaşılır. Mantıku’t-Tayr türü mesnevîler gibi Ravzatü’t-Tevhîd de 

vahdet-i vücûd temasını işlemiştir; ama eserin tertibi, kahramanları, olay seyri ve 

hikâyeyi tamamlayan unsurlar farklıdır. Mantıku’t-Tayr türü mesnevîlerle Mantıku’t-

Tayr’a benzer mesnevîlerin ayrılması, farklarının detaylı bir şekilde ortaya konması 

bu konuya daha çok açıklık getirecektir. 

 Çalışmamıza başlarken kaynaklarda Ravzatü’t-Tevhîd’in şairi hakkında 

çelişkili bilgiler olduğunu gördük. Eserin tenkitli metnini hazırlarken, şairinin “Ârif “ 

olduğu kesinlik kazanmıştır. Bununla birlikte eserden şairin hayatı ile ilgili açık ip 

uçları elde etmek de hayli zordur. 

 “Ravzatü’t-Tevhîd Adlı Mesnevînin İncelenmesi ve Tenkidli Metni” isimli bu 

çalışma bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Ârif’in hayatı ile 

ilgili olarak yaptığımız araştırmalardan, eserin nüshalarındaki notlardan yola çıkarak 

elde ettiğimiz bilgiler ve tespitler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde mesnevîden 
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edinilen bilgiler ışığında eser tanıtılmış, muhteva özellikleri incelenirken “Eserin 

Tertîbi” başlığı altında bölümlerin konusu  özetlenmiş, eserdeki âyet ve hadis 

iktibaslarının kullanılışı örneklenerek iktibas yapılan beyitler, kaynaklarıyla bir araya 

toplanmıştır. Eserin şekil özellikleri ile ilgili olarak nazım şekilleri, kâfiye, üslûp, dil 

ve imlâ yönünden incelenmesi yapılmıştır. 

 Üçüncü bölümde ise eserin nüshaları tanıtılmış, nüshaların imlâ özellikleri ve 

tenkidli metnin kuruluşu üzerinde durulmuştur. Transkripsiyon işaretleri ve Tenkidli 

Metin de bu bölümde yer almaktadır. 

 Çalışmamızın bu safhaya gelmesinde bilhassa yol gösterici olarak desteğini 

esirgemeyen hocam Prof. Dr. Ahmet Sevgi Bey’e, yardımcı ve teşvikkâr tutumuyla 

hocam Prof. Dr. Emine Yeniterzi’ye, zorlandığım noktada tecrübe, birikim ve 

zamanını paylaşan hocam Yrd. Doç. Dr. Semra Tunç’a ve danışman hocam  sayın 

Yrd. Doç. Dr. Bahattin Kahraman beyefendiye teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Konya-2006 
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KISALTMALARKISALTMALARKISALTMALARKISALTMALAR    

    
    
    age.  : adı geçen eser 

 agm.  : adı geçen makale 

B :Ravzatü’t-Tevhîd’in Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi    

(Nu.:743) nüshası 

 Böl.  : bölümü 

C. : cilt 

DT.  : doktora tezi 

H. : hicrî 

hzl.  : hazırlayan 

Hz.  : Hazreti 

İÜ  : İstanbul Üniversitesi 

Ktp.  : kütüphanesi 

M :Ravzatü’t-Tevhîd’in Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan 

(Nu.:213) nüshası  

M. : milâdî 

MEB  : Milli Eğitim Bakanlığı 

MÜ  : Marmara Üniversitesi 

Nu.  : numara 

öl.  : ölüm tarihi 

R :Ravzatü’T-Tevhîd’in Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi (Nu.:451) 

nüshası 

S. : sayı 

s. : sayfa 

SBE  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 

SÜ  : Selçuk Üniversitesi 

Ş :Ravzatü’t-Tevhîd’in Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa 

(Nu.:1208) nüshası 
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TDK  : Türk Dil Kurumu 

TTK  : Türk Tarih Kurumu 

Ün.  : Üniversitesi 

Yay.  : yayınları 

yk.  : yaprak 

YLT  : Yüksek Lisans Tezi 

yy.  : yüzyıl 
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GİRİŞGİRİŞGİRİŞGİRİŞ    

    

BAŞLANGIÇTAN ON ALTINCI YÜZYIL SONUNA KADAR TÜRK BAŞLANGIÇTAN ON ALTINCI YÜZYIL SONUNA KADAR TÜRK BAŞLANGIÇTAN ON ALTINCI YÜZYIL SONUNA KADAR TÜRK BAŞLANGIÇTAN ON ALTINCI YÜZYIL SONUNA KADAR TÜRK 

EDEBİYATINEDEBİYATINEDEBİYATINEDEBİYATINDA DÎNÎ TASAVVUFÎ AHLÂKÎ MESNEVÎDA DÎNÎ TASAVVUFÎ AHLÂKÎ MESNEVÎDA DÎNÎ TASAVVUFÎ AHLÂKÎ MESNEVÎDA DÎNÎ TASAVVUFÎ AHLÂKÎ MESNEVÎLERLERLERLER    

 

Arapça “sny” üçlü kökünden türemiş “mesnevî” sözü bu dilde kendi arasında 

kafiyeli mısralardan oluşmuş nazım şekli anlamında kullanılmıştır. Mesnevî, edebiyat 

terimi olarak ilk defa İran Edebiyatı’nda kullanılmış olmakla birlikte, bu nazım 

şeklinin ilk örnekleri Arap Edebiyatı’nda görülmektedir. 1 Arap Edebiyatı’nda 

mesnevî şekliyle edebî bir gaye ve mevzudan çok talimî gaye ve mevzularda eserler 

yazılmıştır. 2 

 İran Edebiyatı’nda önceleri destânî konuların işlenmesinde kullanılan mesnevî 

nazım şeklinin ilk olgun örneği Firdevsî’nin Şâh-nâme’sidir (10.-11.yy.). Bu 

edebiyatta mesnevî yalnız destânî eserlerde kullanılan bir nazım türü olarak 

kalmamış tasavvufî, ahlâkî konularla aşk ve macera hikayeleri de bu yolla 

yazılmıştır.3 İran’ın en büyük şairi sayılan Nizami-i Gencevî (öl. 1203) ilk kez beş 

mesnevî yazarak hamse meydana getirmiştir. 4 İlk hamse sahibi Nizamî İran ve Türk 

şairlerince üstad kabul edilmiş pek çok şair “penc-genc”e nazire veya cevap 

söylemek arzusuna kapılmıştır. Mesnevî sahasındaki eserleriyle Türk şairlerini 

etkilemiş olan diğer İran şairleri ise Feridüddin Attâr (1119?-1193?), Sâdi-i Şirâzî 

(1213?-1292?), Emir Hüsrev Dehlevî (öl. 1325), Hâcû-yı Kirmânî (öl. 1327) ve 

Molla Câmî (öl. 1492)’dir. Türk olmakla birlikte eserini Farsça yazan Mevlânâ 

Celâleddin Rûmî (1207-1273) de Türk şairleri üzerinde devamlı etkili olmuştur. 

Mevlânâ’nın yirmi altı bin beyitlik tâlimî, tasavvufî mahiyetteki Mesnevî’si, bu 

nazım türüne verilen adın alemi olmuş, “mesnevi” dendiğinde önce Mevlânâ’nın 

eseri akla gelmiştir.5 

                                                
1 İsmail Ünver, “Mesnevî”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı (Divan Şiiri), Ankara 1986, s.430. 
2 Âmil Çelebioğlu, Türk Edebiyatı’nda Mesnevî (XV. yy.’a kadar), Kitabevi Yay., İstanbul 1999, 
s.22. 
3 Ünver, agm, s.430. 
4 Âgâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, C. I (Giriş), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1988, 
s.226; Hüseyin Ayan, “Divan Edebiyatında Hamse”, A.Ü. Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 
Ahmet Caferoğlu Özel Sayısı, Fasikül:1, Ankara 1979, s.87. 
5 Ünver, agm, s.430-431. 
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 Türk Edebiyatı’nda bilinen ilk Türkçe mesnevî, 1069-1070’te Yûsuf Has 

Hâcib’in Hâkâniye Türkçesi’yle yazdığı, yaklaşık yedi bin beyitlik eseri Kutadgu 

Bilig’dir. 6 Âmil Çelebioğlu Sultan Murad Devri Mesnevîleri adlı eserinde: “Klasik 

tertip hususiyetlerini de ihtiva eden Kutadgu Bilig gibi bir mesnevînin mevcudiyeti, 

daha önce de Türk Edebiyatı’nda mesnevî türünde bir eserin bulunabileceğini 

muhtemel kılmaktadır.” 7 şeklindeki ifadesiyle Kutadgu Bilig’den önce yazılmış 

mesnevîler olabileceğine işaret etmektedir. Kutadgu Bilig bütün o devir manzum 

müslüman eserleri gibi Cenâb-ı Hakk’a, Peygamber’e, Çihâr-yâr’a ve sonra da 

“Buğra Han”a hitaben yazılmış parçaları ihtiva eden siyaset-nâme türünde bir 

mesnevîdir. 8 Kutadgu Bilig’den sonra 12. yy.’da Edip Ahmed Yüknekî tarafından 

yine Hâkâniye Türkçesi ile yazılmış olan Atabetü’l-Hakâyık da ferdî ahlâk hakkında 

tamamıyla dinî bir görüşe göre yazılmış tâlimî bir eser, bir nasihat-nâmedir. 9 

 Anadolu sahasında gelişen Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri 13. yüzyılda 

verilmiştir. Bunlar arasında mesnevîler en geniş yeri tutar ve bu durum 14. yüzyılda 

da devam eder. Bu yüzyıllarda mesnevî edebiyatının gelişmesi tarihî, sosyal ve 

psikolojik sebeplerle izah edilebilir. Bunun yanısıra yeni girilen din ve medeniyetin 

çeşitli ilmî, dinî ve edebî  mahsullerinin Türkçe’ye tercümesinin gerekliliği de 

önemli bir faktör oluşturmuştur. 10 Mesnevî 13. ve 14. yüzyıllarda istenilen çeşit ve 

uzunlukta konuları ifadeye elverişli bir nazım şekli olması sebebiyle revaç bulmuştur. 

Ahmed Fakı’nın Evsâfü’l-Mesâcid, Şeyyad Hamza’nın Yûsuf ve Zelîha, Dâsitân-ı 

Sultan Mahmud ve Ahvâl-i Kıyâmet, Gülşehrî’nin Şeyh Abdürrezzak Destânı adlı 

eserleri 13. yüzyıla ait olduğunu bildiğimiz dinî, tasavvufî mahiyette çoğu te’lîfî 

özellikte mesnevîlerdir. 11 

 XIV. yüzyılda mesnevî nazım şekli ile daha çok tahkiye edilmeğe uygun dinî 

konular yazılmıştır. Harezmî’nin Muhabbet-nâme’si (Harezm Türkçesi ile), Hüsam 

Kâtib’in Attâr’ın aynı eserinden mülhem yazdığı Cümcüme-nâme’si (Kıpçak 

                                                
6 M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1986, s.165.  
7 Çelebioğlu, age, s.22. 
8 Köprülü, age, s.166-167. 
9 Köprülü, age, s.173-178. 
10 Harun Tolasa, “XV. Yüzyıl Anadolu Sahası Mesnevîleri”, Ege Ün., Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk 
Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C.1, 1982, s.1. 
11 Çelebioğlu, age, s.33. 
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Türkçesi ile), 12 Tursun Fakih’in Peygamber’in Ebûcehil’le Güreşi Hikâyesi, Kirdeci 

Ali’nin Güvercin Destânı, İzzetoğlu’nun Tâvus Mucizesi, Sadreddin’in Geyik 

Destânı, Yûsuf Meddâh’ın Kız ve Cehûd Hikâyesi ile Dâstân-ı İbrahim, Şefâat-nâme, 

Mahşer-nâme, Dâstân-ı İblis gibi eserleri bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca daha çok 

Hz. Ali’nin şahsı etrafında teşekkül eden dinî-destânî mesnevîler de mühim bir yer 

işgal ederler. Tursun Fakih’in Kıssa-i Mukaffâ, Muhammed Hanefî Cengi, Kirdeci 

Ali’nin Dâstân-ı Kesikbaş, Dâstân-ı Ejdehâ, Beypazarlı Maazoğlu Hasan’ın Canâdil 

Kal’ası, Nakiboğlu’nun Dâstân-ı Adn adlı eserleri bu türdendir. Kemaloğlu İsmail’in 

Ferah-nâme’si ile müellifi ve te’lîf tarihi bilinmeyen Dâsitân-ı Hz. İsâ, Temîm-i Dârî 

Hikâyesi adlı eserler de kısmen dinî- dâsitânî sayılabilecek mesnevîlerdendir. Bu 

yüzyılda Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye, Hoca Mesud bin Osman’ın Ferheng-

nâme-i Sâdî, Yûsuf Meddâh’ın Kadı ve Uğru Destânı, Cevherî’nin Kelîle ve Dimne 

Çevirisi ise ahlâkî, tâlimî veya nasihat-nâme türünden eserlerdir. Gülşehrî’nin 

Mantıku’t-Tayr’ı, Âşık Paşa’nın Garib-nâme, Fakr-nâme, Vasf-ı Hâl’i, Mevlânâ 

Muhyiddin’in İbtidâ-nâme Tercümesi adlı eserleri ise tasavvufî mesnevîlerdendir. 

Gülşehrî’nin Kemâlât-ı Âhi Evran, Elvân Çelebi’nin Menâkıbe’l-Kudsiyye, 

Kastamonulu Şeyyâd Şâzî’nin Dâstân-ı Maktel-i Hüseyn, Germiyanlı Ahmedî’nin 

İskender-nâme, Niyâzi-i Kadîm’in Mansur-nâme, Kayserili İsâ’nın Dâsitân-ı İbrahim 

Ethem’i ise konularını menkabelerden alan mesnevîlerdendir. 13 

 Anadolu sahasında bu yüzyılda yazılan Süheyl ü Nevbahâr (Hoca Mesud), 

Kıssa-i Yûsuf (Erzurumlu Darîr), Varka ve Gülşâh (Yûsuf Meddâh), Mihr ü Vefâ 

(Ümmî İsâ), Hurşid-nâme (Şeyhoğlu Mustafa), Bahtiyâr-nâme (Pir Mahmud bin Ali), 

Yûsuf u Zelîha (Sule Fakı), Ahmed Harâmî Destânı (müellifi bilinmiyor), Yiğit 

Destânı (İbrahim), Işk-nâme (Mehmed) adlı aşk ve mâcerâ konulu mesnevîler de 

vardır. 14 1341’de Harezm bölgesinde yazılmış olan Hüsrev ü Şîrîn (Kutb) de bu 

gruba girmektedir. 15   

  

                                                
12 A. Atilla Şentürk, Ahmet Kartal, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yay., 
İstanbul 2004, s.110-112. 
13 Çelebioğlu, age, s.43-108. 
14 A. Atilla Şentürk, XVI. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevilerinde Edebî Tasvirler, Kitabevi 
Yay., İstanbul 2002, s.3-4. 
15 A. Atilla Şentürk, Ahmet Kartal, age, s.109-110. 
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Türk edebiyatında 13. ve 14. yüzyıllar diğer türlerde olduğu gibi mesnevîde de 

bir yerleşme ve temel atma dönemi olmuştur. 15. yüzyıla gelindiğinde mesnevî 

türünde hızlı bir gelişme görülür. 16 Bu yüzyılın ilk çeyreğinde -13. ve 14. 

yüzyıllarda olduğu gibi- daha çok dinî mesnevîler nazmedilmiştir. Nev’inin ilk 

örneğini teşkil eden Ahmedî’nin Mevlîd’i, Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necât’ı, 

Abdülvâsi Çelebi’nin Mi’râc-nâme’si, Hatiboğlu’nun Letâyif-nâme’si, Kemal 

Ümmî’nin Kırk Armağan’ı ve Kat’ u Vasl manzumesi, Devletoğlu Yûsuf’un Vikâye 

Tercümesi, Hatiboğlu’nun Ferah-nâme’si,  Ârif’in Mi’râcü’n-Nebî, Mevlîdü’n-Nebî 

ve Vefâtü’n-Nebî’si, Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye’si, Serezli Sâdi’nin 

Süleyman-nâme’si konusunu İslamiyet’ten alan dinî mesnevîlerdir. Konusu itibarıyla 

bu gruba Hurûfîliği konu alan Refîî’nin Beşâret-nâme ve Genc-nâme mesnevîleri ile 

Abdülvâsi Çelebi’nin dinî-dâsitânî özellik taşıyan Halil-nâme’sini de dahil edebiliriz.  

 Bu yüzyılda tamamen tasavvufî mahiyette olan mesnevîler Ali Şir Nevâî’nin 

Lisânü’t-Tayr’ı, Hatiboğlu’nun Bahrü’l-Hakâyık’ı, Kaygusuz Abdal’ın Gevher-

nâme’si, İbrahim Bey’in Külliyât’ı, Elvân-ı Şirâzî’nin Gülşen-i Râz’ı, Pir 

Muhammed’in Tarîkat-nâme’si, Muin b. Mustafa’nın Mânevî-i Murâdî’si, Ârif’in 

Mürşîdü’l-Ubbâd ile Nüsha-i Âlem mesnevîleri, Ârif’in isimsiz manzumesi, A. 

Karahisârî’nin Vahdet-nâme’si, Dede Ömer Rûşenî’nin Miskin-nâme, Ney-nâme, 

Çôbân-nâme ve Kalem-nâme’si, İbrahim Tennûrî’nin Gülzâr-ı Mânevî’si, Muhyiddin 

Çelebi’nin Hızır-nâme’si, Akbıyık Muhyiddin’in Makâlât’tan Hikâyât-ı Nây’ı, 

Gülşen-i Saruhânî’nin Râz-nâme’si, Cemâlî’nin Miftâhü’l-Ferec’i, Ahmed Hayâlî’nin 

Ravzatü’l-Envâr’ı ve Tebrizli Ahmedî’nin Esrâr-nâme’sidir. 17 Çağatay edebiyatı 

sahasında ise Türk Edebiyatı’nın önde gelen şairlerinden olan Ali Şir Nevâî’nin 

Hayretü’l-Ebrâr’ı (Mahzenü’l-Esrâr’a naziredir.) ise konusu itibarıyla dinî-tasavvufî-

ahlâkî mesnevîler grubuna girer. 18  

 15. yüzyılda ahlâkî, didaktik veya nasihat-nâme özelliği taşıyan mesnevîlere 

ise Ahmed-i Dâî’nin Vasiyyet-i Nûşirevân’ını, Kaygusuz Abdal’ın Minber-nâme’sini,  

 

                                                
16 Gönül Ayan, Tebrizli Ahmedi-Esrar-nâme (İnceleme-Metin), AKM Yay., Ankara 1996, s.XXIV. 
17 Çelebioğlu, age, s.111-114; Semra Tunç, Ârif, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Eserlerinin 
Tenkidli Metni, SÜ SBE Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya 1996, C.I, s.19-79. 
18 A. Atilla Şentürk, Ahmet Kartal, age, s.156-161. 
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Boyacıoğlu’nun Anâsır-ı Erbaa’sını, Abdurrahim’in Terceme-i Pend-i Attâr’ını, Şeyh 

Eşref bin Ahmed’in Fütüvvet-nâme ve Nasihat-nâme’sini dahil edebiliriz. Âşık 

Ahmed’in Câmiu’l-Ahbâr isimli eseri ise Tezkiretü’l-Evliyâ nev’inden olmakla 

birlikte ahlâkî, dînî nasihat ağırlıklı bir mesnevîdir. 19 

 Yukarıda söz konusu ettiğimiz bu mesnevîlerin çoğunun te’lifî olması 15. 

yüzyıl mesnevî edebiyatının ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından önemlidir. Bu 

yüzyılda dinî, tasavvufî, ahlâkî mesnevîler dışında da renkli ve zengin bir mesnevî 

edebiyatı vardır.  

 Ali Şîr Nevâî’nin Leylâ ve Mecnûn ve Seb’a-i Seyyâre’si, Ahmedî’nin Cemşid 

ü Hurşîd’i, Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev’i, Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn’i, Hümâmî’nin 

Sînâme’si, Cemâlî’nin Gülşen-i Uşşâk’ı aşk ve macera konulu; Ahmedî’nin Tevârih-i 

Âl-i Osmân’ı, Gelibolulu Zaîfî’nin Gazavât-ı Sultân Murâd Hân’ı târihî, hamâsî ve 

savaşla ilgili; Abdî’nin Câmasb-nâme’si efsânevî, dâsitânî; Bedr-i Dilşâd’ın Murâd-

nâme’si ansiklopedik; Şeyhî’nin Har-nâme’si mîzâhî, hicvî; Hamdullah Hamdi’nin 

Kıyâfet-nâme’si ilm-i kıyâfete dâir; Ahmedî’nin Tervîhü’l-Ervâh’ı tıbbî, ilmî; 

Ahmed-i Daî’nin Çeng-nâme’si sâkî-nâme; aynı şairin (Ahmed-i Dâî) Câmasb-

nâme’si ve Yazıcı Sâlih’in Şemsiyye’si ilm-i ahkâmla ilgili eserlerdir. 20 

 Türk Edebiyatı’nda 15. yüzyılda temeli atılıp şekil ve muhteva bakımından 

zenginleştirilen mesnevî edebiyatı, 16. yüzyılda İran Edebiyatı’nın gölgesinden 

çıkarak güçlü eserler vermeğe başlamıştır. Bu yüzyılda Anadolu sahası dışındaki 

edebiyatlarda da muhtelif konularda mesnevîler kaleme alınmıştır.  

 Çağatay sahasında Mâverâünnehir fatihi olarak anılan Şeybânî Hân Bahrü’l-

hüdâ adlı dinî-ahlâkî mesnevîsini, Kul Ubeydî mahlasıyla sûfîyâne şiirleri olan 

Ubeydullah Hân Gayret-nâme, Şevk-nâme, Sabr-nâme mesnevîlerini, Çağatay 

Edebiyatı’nın Nevâî’den sonra yetişmiş en ünlü şairi olan Babürşâh ise oğulları 

Hümâyûn ve Kâmrân’a öğüt vermek amacıyla Mübeyyen adlı mesnevîsini ve Risâle-i 

Vâlidiyye Tercümesi adlı tasavvufî ahlâkı anlatan eserini yazmıştır. 

  

 

                                                
19 Çelebioğlu, age, s.111; Emine Yeniterzi, Behiştî’nin Heşt-Behişt Mesnevîsi (İnceleme-Metin), 
Kitabevi Yay., İstanbul 2001, s.20-23.         
20 Çelebioğlu, age, s.111-175; A. Atilla Şentürk, Ahmet Kartal, age, s.202-225. 
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Azerî Edebiyatı sahasında ise Hatâyî mahlasıyla şiirler yazan Şâh İsmâil’in 

Deh-nâme isimli mesnevîsi, Fuzûlî’nin Türk Edebiyatı’nda yazılmış Leylâ ve 

Mecnûn mesnevîlerinin en meşhuru ve en güzeli, beşerî aşkın İlahî aşka basamak 

oluşunun mücerred bir ifadesi olan Leylâ ve Mecnûn’u, afyonla şarabın 

karşılaştırıldığı sembolik bir eser olan Beng ü Bâde’si ve meyvelerin münazarasından 

oluşan Sohbetü’l-Esmâr’ı bu yüzyılda yazılmış manzum Türkçe mesnevîlerdendir. 21  

 Bu yüzyılda Anadolu sahası dinî-tasavvufî-ahlâkî, târihî-destânî-menkabevî, 

aşk ve macera başta olmak üzere muhtelif konularda yazılmış mesnevîler bakımından 

da oldukça zengindir. Cenâb-ı Hak, Hz. Peygamber, peygamberler, Kur’ân-ı Kerîm, 

akâid, fıkıh, namaz, oruç, hâc, Ka’be gibi dinî mevzûlarda müstakil mesnevîler 

yazılmıştır. Bunlar: İlyas ibni İsâ-yı Saruhânî’nin Şerhü’l-Esmâü’l-Hüsnâ’sı, Bursalı 

Lamiî Çelebi’nin Mir’âtü’l-Esmâ ve Câm-ı Cihân-nümâ mesnevîleri esmâü’l-hüsnâ 

türünden eserlerdir. Kırk hadisler, yüz hadisler gibi kırk ayetler, yüz ayetler de 

manzum olarak tercüme ve tertip edilmiştir. Merdümî mahlasını kullanan, Kânûnî 

devri şair kadılarından Abdüsselâm Efendi’nin Tuhfetü’l-İslâm adlı eseri manzum 

kırk âyet ve kırk hadis tercümesidir. Hüseynî’nin Câmiu’l-Envâr alâ tefsiri’l-İhlâs 

adlı mesnevîsi, manzum bir İhlâs sûresi tefsîridir. Yine şairin Muhammediye tarzında 

Câmiu’-Nasâyıh ve Kur’ân kırâatına dair meşhur Kaside-i Cezerî şerhi olan Dürr-i 

Meknûn adlı mesnevîleri vardır. 22  

 Edebiyatımızda Hazret-i Peygamberle ilgili olarak manzum tahkiyevî 

eserlerden en çok mevlidler dikkati çekmektedir. XVI. yüzyılda Edirneli Abdülkerim 

Efendi, Emîrî, Hevâyî, Keşfî, Muhibbî, Murâdî, Muğlalı Şâhidî, Şemseddin Sivâsî ve 

Visâlî  mevlid yazan şairlerdir. Zaîfî’nin Hz. Peygamberin savaşlarını konu alan 

Gazavâtü’n-Nebî adlı mesnevîsi, Fuzûlî’nin Molla Câmî’nin Hadîs-i Erbaîn’inden 

yaptığı manzum kırk hadis tercümesi, 23 Latîfî’nin yüz hadisle ilgili Subhatü’l-Uşşâk 
24 mesnevîsi Hz. Peygamberle ilgili eserler grubuna dahil edilebilir. 

  

 

                                                
21 A. Atilla Şentürk, Ahmet Kartal, age, s.241-251. 
22 Âmil Çelebioğlu, Kanûnî Sultan Süleyman Devri Türk Edebiyatı, MEB Yay., İstanbul 1994, s.84-
90. 
23 Ahmet Sevgi, Molla Câmî’nin Erba’în’i ve Manzum Türkçe Tercümeleri, Alp Ofset, Konya 2000. 
24 Ahmet Sevgi, Latîfî ve Subhatü’l-Uşşâk’ı, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:1, Konya 
1992. 
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Şemsî Ahmed Paşa’nın İtikâd-nâme ve Şurûtü’s-Salât adlı mesnevîleri, 

Akşehirli Abdurrahman Gubârî’nin türünün en meşhuru olan manzum Menâsikü’l-

Hacc’ı konularını akâid, fıkıh gibi dinî ilimlerden alan mesnevîlerdir. A. Gubârî’nin 

Ka’be-nâme’si, Hayâtî’nin Sıfâtü’l-Harameyn’i ise Ka’be-nâme türünde yazılmış 16. 

yüzyıl eserlerindendir. 

 Bu yüzyılda tasavvufî, ahlakî nasihat-nâme  türünde yazılmış eserler ise 

şunlardır: Ârif’in Ravzatü’t-tevhîd’i, 25 Şemsî’nin Deh-murg’u, 26 Şemseddin 

Sivâsî’nin Gülşen-âbâd’ı, 27 Abdî’nin Gülşen-i Râz’ı, Aşkî’nin Menâzili’s-sâlikîn adlı 

seyr-i sülûka dair mesnevîsi, Âzerî İbrahim Çelebi’nin Nakş-ı Hayâl’i, Pir 

Mehmedoğlu Azmî Efendi’nin Vasiyet-nâme’si, Edhemî’nin İhyâ-yı Dil’i, Emre’nin 

Pend-nâme tercümesi, Fevrî Ahmed Çelebi’nin Ahlâk-ı Süleymâniye’si, Akşehirli 

Gubârî’nin Şebistân-ı Hayâl’i, İbrahim Gülşenî’nin Râz-nâme, Pend-nâme, Sîmurg-

nâme ve Kıdem-nâme’si, Güvâhî’nin Pend-nâme’si, Hilâlî’nin Kelîle ve Dimne’nin 

manzum tercümesi olan Hümâyûn-nâme’si, İlyas İbni İsâ-yı Saruhânî’nin Câmiu’l-

Esrâr li-Ehlu’llâhi’l-Mukarrebi ve’l-Ebsâr’ı, Münîrî’nin Gülşen-i Ebrâr ve Ma’den-i 

Esrâr’ı, Edirneli Nazmî’nin Pend-nâme tercümesi, Pir Muhyiddin Muhammed bin 

Abdurrahman’ın Ervâh-nâme’si, Muğlalı Şâhidî’nin Gülşen-i Vahdet’i, Taşlıcalı 

Yahyâ’nın Gencine-i Râz, Gülşen-i Envâr ve Kitâb-ı Usûl’ü tasavvufî, ahlâkî nasihat-

nâme türünde eserlerdir. Yine bu yüzyılda Attâr’ın Pend-nâme’sinin manzum 

tercümelerinden birisini de Zaîfî yapmıştır. Zaîfî’nin bu mesnevîsinin adı Bôstân-ı 

Nasâyıh’tır. O, Sâdi-i Şirâzî’nin  Bôstân adlı nasihat-nâmesini de Bâğ-ı Behişt adıyla 

tercüme etmiştir. 28 

Burada başlangıçtan 16. yüzyıl sonuna kadar dinî-tasavvufî-ahlâkî mesnevîler 

ve nasihat-nâmeler söz konusu edildiği için 16. yüzyıldan sonra bu muhtevada 

yazılmış mesnevîlerden bahsedilmemiştir.  

Yukarıda da belirtildiği üzere bu çalışmanın konusu olan Ravzatü’t-Tevhîd, 

16. yüzyıl başlarında kaleme alınmış dinî-tasavvufî muhtevâlı bir nasihat-nâmedir.  

                                                
25 Levend, age., s. 138; Çelebioğlu, age, s. 90; Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi, 
Edebiyat Yay., Ankara 1964, s.395-396. 
26  Mahmut Kaplan, Deh-Murg-ı Şemsî, Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı Yayınları 
No:14, Manisa 2003. 
27  Hasan Aksoy, Şemseddin Sivâsî-Gülşen-âbâd, İslâm Medeniyeti Vakfı Yay., İstanbul 1990. 
28 Çelebioğlu, age, s.90-94. 
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Eser, ilk bakışta İran şairi Feridüddin Attâr’ın (12. yy. sonu 13. yy. başı) Mantıku’t-

Tayr adlı mesnevîsini hatırlatmaktadır. Bu sebeple Agâh Sırrı Levend Türk Edebiyatı 

Tarihi’nde onu Mantıku’t-Tayr ve benzerlerini yazanlar grubuna dahil etmiştir. Ona 

göre Türk Edebiyatı’nda Mantıku’t-Tayr ve benzerlerini yazanlar  eserleriyle 

şunlardır:  

Gülşehrî, Mantıku’t-Tayr (H.717/M.1317) 

Ali Şîr Nevâî, Lisânü’t-Tayr  

 İranlı Şemsî, Deh-Murg (H.920/M.1514) 

 Zaîfî Pir Mehmed b. Evrenus b. Nureddin, Gülşen-i Sîmurg (H.964/M.1556) 

 Ârifî, Ârif Mehmed, Ravzatü’t-Tevhîd (H.943/M.1536) 

 Kadıoğlu Şeyh Mehmed, İnşirâhu’s-Sadr (H.986/M.1578) 

 İbrâhim Gülşenî, Sîmurg-nâme (öl.:H.940/M.1533) 

 Şemseddin Sivâsî, Gülşen-âbâd (H.940/M.1533) 

 Fedâî Dede, Mantîku’l-Esrâr (öl.:H.1045/M.1635) 29 

Ayrıca Agâh Sırrı Levend  tıpkıbasımını hazırladığı Gülşehrî’nin Mantîku’t-Tayr’ının 

önsözünde yukarıda adı geçen eserleri iki gruba ayırmıştır. Yazar burada Nevâî’nin 

Lisânü’t-Tayr’ını, Şemsî’nin Deh-Murg’unu ve İbrâhim Gülşenî’nin Sîmurg-

nâme’sini Mantîku’t-Tayr’a benzer eserler olarak nitelerken, Zaîfî’nin Gülşen-i 

Sîmurg ve Fedâî Dede’nin Mantîku’l-Esrâr’ını tercümeleri olarak zikreder. Agâh 

Sırrı Levend yukarıda sözünü ettiğimiz Önsöz’ünde bu eserleri ayrı ayrı ele alarak 

mukayese etmiş, benzeyen veya benzemeyen yönlerini ortaya koymuştur. 30 Yazarın 

her iki gruba da dahil etmediği eserler  Kadıoğlu Şeyh Mehmed’in İnşirâhu’-Sadr’ı, 

Şemseddin Sivâsî’nin Gülşen-âbâd’ı ve Ârif’in Ravzatü’t-Tevhîd’idir. Bunlardan 

İnşirâhu’s-Sadr ile ilgili olarak üzerinde bir çalışma yapılmadığı için bir şey 

söyleyemiyoruz. Tenkitli metni yayımlanmış olan Gülşen-âbâd ise 557 beyitlik, soru-

cevap şeklinde  tertip edilmiş, kahramanları çiçekler olan tasavvufî bir mesnevîdir.  

 

                                                
29 Levend, age, s.138. 
30 Âgâh Sırrı Levend, Gülşehrî-Mantîku’t-Tayr  (Tıpkıbasım), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 
1957, s.5-28. 
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Eserde gül, şeyhi; çeşitli çiçekler de müridleri temsil etmektedir. 31 Eserin vahdet-i 

vücûd temasını işlemesi ve temsîlî oluşundan başka şekil ve muhteva bakımından 

Mantıku’t-Tayr’la bir benzerliği yoktur. Aynı durum Ravzatü’t-Tevhîd için de söz 

konusudur. Ravzatü’t-Tevhîd’in Mantıku’t-Tayr’a benzetilmesinin daha haklı bir 

tarafı vardır. O da eserde bâd-ı sabâ, bârân, jâle, çemen ve çiçeklerin yanısıra karga, 

baykuş, tâvus, leylek, hümâ gibi kuşların da hikâye kahramanı olarak yer almasıdır. 

Bunun yanı sıra Ravzatü’t-Tevhîd oldukça hacimli, tertip ve muhtevâ özellikleri 

bakımından farklı ve zengin; renkli, akıcı  bir uslûpla kaleme alınmış orijinal bir 

mesnevîdir.    

 Sonuç olarak diyebiliriz ki yukarıda sözünü ettiğimiz mesnevîler,  

kendilerinden önce yazılmış dinî, tasavvufî nasihat-nâmelerden az veya çok mutlaka 

etkilenmişler, şairlerinin gücü nisbetinde orijinal  olmayı başarabilmişlerdir.                                        

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
31 Hasan Aksoy, age, s.17-20; Birgül Toker, Şemseddin Sivasî’nin Mir’âtü’l-Ahlâk Adlı 
Mesnevîsinin Tenkidli Metni ve İncelenmesi, SÜ SBE Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya 2003, 
C.1, s.36. 
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I.BÖLÜMI.BÖLÜMI.BÖLÜMI.BÖLÜM    

    

RAVZATÜ’TRAVZATÜ’TRAVZATÜ’TRAVZATÜ’T----TEVHÎD  ŞÂİRİ ÂRİF VE HAYATI TEVHÎD  ŞÂİRİ ÂRİF VE HAYATI TEVHÎD  ŞÂİRİ ÂRİF VE HAYATI TEVHÎD  ŞÂİRİ ÂRİF VE HAYATI     

    

 Ravzatü’t-Tevhîd’in şairi Ârif’tir. Bunu mesnevîdeki mahlas beyitlerden 

öğreniyoruz. Şair eserdeki Kelimât-ı İlâhiyye adını taşıyan her gazelin sonunda Ârif 

mahlasını kullanmıştır. Kelimât-ı İlâhiyye dışındaki manzumelerde de aynı mahlasa 

tesadüf etmek mümkündür. 

 Ravzatü’t-Tevhîd’de çoğunlukla tevriyeli olarak kullanılan Ârif kelimesi, 

sözlük anlamı (bilen, irfan sahibi) itibarıyla eserin muhtevasına uygun olduğundan 

mahlas özelliği geri plânda kalmış gibidir. Bunda “ârif” kelimesinin tasavvuf terimi 

olarak bir şahsı karşılamasının da etkisi vardır. Kelimenin tasavvufî anlamı “Allah 

Teâlâ’nın kendi zâtını, isimlerini ve fiillerini müşâhede ettirdiği kimse”dir.32 Eserin 

tamamı göz önüne alındığında mutasavvıf bir şair olduğu anlaşılan Ârif’in mahlas 

kullanmadaki bu tutumunu Ravzatü’t-Tevhîd’den aldığımız şu ifadelerle de 

açıklayabiliriz.  

  cĀrife besdür bu taXrīr u cevāb 

  BāXīsin vallāhü a’lem bi’[-[avāb (988. beyit) 

 

  Bu tacbirātı \ālib bil kifāyet 

  Dimişler  cĀrife besdür işāret         (311. beyit) 

 

Bununla birlikte bazı beyitlerde mahlası daha açıktır: 

]anma ki  cĀrifdür özüñ dergāh-ı _aXX’a \ut yüzüñ 

  `atm eyle bunuñlan sözüñ ben sırr-ı pinhān bulmışam   (1008. beyit) 

 

  cĀrif ol gel berü yoXlıġa dürüş sen dabı çün 

  Fahr-ı cĀrif o şehā yoXlıġ ile nisbetidür  (1261. beyit) 

 

   

                                                
32 Süleyman Uludağ, Tasavvuf  Terimleri Sözlüğü, Mârifet Yay., İstanbul 1991, s.51. 
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cĀbidler içün cennet zāhidler içün micnet 

  cĀrifleredür Xurbet gördüm ben o Sübbānı  (3089. beyit) 

 

 Eserin te’lîf tarihi göz önüne alındığında Ârif’in ağırlıklı olarak 16.yüzyılın 

ilk yarısında yaşadığı söylenebilir. 16. yüzyılda yazılmış şuarâ tezkirelerinde bu 

mahlası taşıyan birden fazla şair vardır. Ârif veya Ârifî mahlaslı bu şairlerin söz 

konusu tezkirelerdeki tavsîfi şöyledir: 

 Sehî Bey, Heşt Behişt: Mevlânâ Ârifî (Hüseyin) 33  

 Latîfî, Tezkire-i Şuarâ: Ârifî Hüseyin Çelebi 34  

 Âşık Çelebi, Meşâiru’ş-Şuarâ:Ârif (Fethullah Çelebi), Ârifî(Hüseyin Çelebi) 35 

 Hasan Çelebi, Tezkire-i Şuarâ: Ârif (Şeh-nâmeci Fethullah Çelebi), Ârifî 

(Hüseyin), Ârifî (Trabzonlu, Muhammed Ma’rûf) 36  

 Ahdî, Gülşen-i Şuarâ: Ârif Çelebi (Fethullah Çelebi), Ârif Çelebi (İstanbullu), 

Ârifî-i İstanbulî (Hüseyin Çelebi), Ârifî (Yenişehirdendir.) 37 

 Beyânî, Tezkire-i Şuarâ: Ârif Çelebi (Şehnâmeci, Fethullah Çelebi), Ârifî 

(Gülşenî), Ârifî (Trabzonlu, Muhammed Ma’rûf Çelebi) 38 

Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı: Monla Ârif (Şehnâme-gûy, 

Fethullah Çelebi), Ârifî (Hüseyin Çelebi) 39  

Şuarâ tezkirelerinin yanısıra Tuhfe-i Nâilî 40 ve Sadettin Nüzhet Ergun’un 

Türk Şairleri 41 isimli biyografik eserindeki Ârif ve Ârifî maddelerini tedkik ederek, 

ölüm tarihi itibarıyla 16. yüzyıl şairi sayılabilecek ve Ravzatü’t-Tevhîd’in te’lîf 

tarihinden sonra (H.943/M.1536) vefat etmiş olan şu şairleri tespit ettik: 

 

                                                
33 Sehî Bey, Heşt Behişt, Tercüman 1001 Temel Eser: 152, İstanbul 1980, s.218. 
34 Kastamonulu Latîfî, Tezkire-i Latîfî, İkdam Matbaası, 1314, s.235-237. 
35 Owens, G. M. Meredith, Meşâirü’ş-Şuarâ of Âşık Çelebi, London 1971, yk. 165a-168a. 

36 Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1989, C.2, s. 
596-601. 
37 Ahdî Ahmed, Gülşen-i Şuarâ, Süleymaniye Ktp., Halet Efendi Eki, Nu: 107, yk. 158b-159a ; 
Solmaz, Süleyman, Ahdî’nin Gülşen-i Şuarâ’sı, Gazi Ün. SBE, Yayımlanmamış DT, Ankara 1996, s. 
478-480, 490-491. 
38 Beyanî Mustafa bin Cârullah, Tezkiretü’ş-Şuarâ, hzl.: İbrahim Kutluk, TTK Yay., Ankara 1997, s. 
56, 57. 
39 İsen, Mustafa, Gelibolulu Âlî-Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, AKM Yay., Ankara 1994, s.238-
242. 
40 Tuman, Mehmed Nâil, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, MEB Yay., C.2, 
s.601-612. 
41 Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Şâirleri, İstanbul 1940, C.1, s.57-91. 
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Ârifî (Hüseyin Çelebi).....H.959/M.1551 

Ârif (Fethullah Çelebi).....H.969/M.1561 

Ârifî Efendi (Yenişehirli).....H.971’de hayatta imiş. 

Ârif Çelebi (Müteferrika).....H.989/M.1581 

Ârifî Efendi (Muhammed Ma’ruf).....H.1002/M.1593 

Ârifî (Mustafa Efendi).....H.1018/M.1609 

 

Bu kaynaklarda hayatları, edebî kişilikleri hakkında bilgi ve şiirlerinden 

örnekler verilen Âriflerden hiçbirinin, çalışmamızın konusu olan mesnevîyi yazdığına 

dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak Ravzatü’t-Tevhid’in tasavvufî birikime sahip bir 

şahsın eseri olması gerektiğini düşünerek, bu şairlerden hangisi böyle bir eser yazmış 

olabilir, sorusuna cevap arayabiliriz. Şairin Ravzatü’t-Tevhîd’in bir çok yerinde talip 

ve saliklere bir mürşid edasıyla nasihatte bulunduğunu ve Kıssa-i Hâce Cevherî 

başlıklı manzumede mecâzî ifadelerle aslında kendisini anlattığını dikkate alırsak, 

Ârif’in bir tarikat mensubu, hatta bir mürşid olduğunu söyleyebiliriz.  

Kaynaklar yukarıda sözünü ettiğimiz Âriflerden Ravzatü’t-Tevhîd’in yazıldığı 

yıldan (H.943/M.1536) yaklaşık on üç yıl sonra vefat etmiş olan Ârifî Hüseyin 

Çelebi ile yirmi üç yıl sonra vefat eden Fethullah Ârif Çelebi’nin Halvetî şeyhi 

İbrahim Gülşenî ile yakınlıkları olduğunu kaydetmektedir. Ârifî Hüseyin Çelebi ile 

ilgili olarak: “Meşhur mutasavvıf İbrahim Gülşenî’ye derviş oldu. Sofiyâne birçok 

şiirler yazmağa başlamıştı. (...) Şeyhinin vefatı tarihi olan H.942/M.1535’den sonra 

tekrar İstanbul’a dönen Ârifî, uzun yıllar inzivâ âleminde yaşadı.” 42 Fethullah Ârif 

Çelebi hakkında ise: “Ârif’in anası meşhûr mutasavvıf İbrahim Gülşenî’nin kızıdır. 

Şair üzerinde bu büyük şahsiyetin bariz tesirleri vardır ve Ârif, onun terbiyesiyle 

yetişmiştir.” 43 denilmektedir.  Bu iki bilginin bizce önemi, İbrahim Gülşenî’nin 

Halvetîliğin Gülşenî kolunun kurucusu ve Sîmurg-nâme 44 isimli Mantıku’t-Tayr 

benzeri (Ravzatü’t-Tevhîd de öyledir) bir mesnevi yazmış oluşundandır.  

 

 

                                                
42 Sadettin Nüzhet Ergun, age., s.82. 
43 Sadettin Nüzhet Ergun, age., s.61. 
44 Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Meral Yay., İstanbul, yılı yok, C.1, s.116, 117. 
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Kaynakların verdiği bilgilere göre Ârifî Hüseyin Çelebi’nin Fethullah Ârif 

Çelebi’ye nazaran tasavvufla daha iç içe olduğunu ve edebî kişiliğinin tasavvufla 

şekillendiğini söyleyebiliriz. Latîfî Tezkiresi’nde: “ve tasavvufâne bir terci’-i bend 

dimişdir ki cemi’-i merâtib-i tasavvufa ale’l-icmâl anda işâret itmişdir. Matla’: 
 

 

cAyn-ı  cĀrifde vücûd-ı eşyā 

Görinür cümle ke-naXş-ı fi’l-ma’ 45  

 

şeklinde ilk beyti örneklenen terci’-i bendin Sadettin Nüzhet Ergun’un Türk 

Şairleri’nde beş bendi, bir mecmuadan alınarak nakledilmiştir. İlk bendi şöyledir: 
 

cAyn-ı cârifde vücûd-ı eşyâ  

Görinür cümle ke-nakş-ı fi’l-mâ’ 

Var durur gerçi vücûd-i mevcûd 46 

Cümle nisbî vü izâfî ammâ 

Şol vücûd ola muhakkak mevcûd 

K-irmeye ana zevâl ile fenâ 

Zât-ı bâkî odur andan gayrı 

Bulmadı kimse bu mülk içre bekâ 

Mülk da’vâsın iden kişide 

Vire tabl-ı limen-il-mülk sadâ 

Muttasıl kendüni fânî anla 

Var ise sende eğer meyl-i bekâ 

Sâf tab’ol nazarın pâk olsun 

Eyle âlâyiş-i fânîden ibâ 

Görinür sende nukûş-ı dü-cihân 

Viricek âyine-i kalbe cilâ 

Kalbdir Ka’be-i maksûda harem 

Lîk şol kalb ki ola anda safâ 

                                                
45 Kastamonulu Latîfî, age., s.236. 
46 Sadettin Nüzhet Ergun, age., s.86. 
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Aç gözün âlem-i kübrâsın sen 

Eşref-i mazhar-ı esmâsın sen  

Ravzatü’t-Tevhîd’deki  manzumeleri andıran bu mısralar bize, Ravzatü’t-

Tevhîd’in müellifinin Hüseyin Ârif Çelebi olma ihtimalini düşündürmektedir.     

 Buraya kadar olan açıklamalarımızda Ârif mahlasından yola çıkarak edebiyat 

tarihi içerisinde Ravzatü’t-Tevhîd’in kimin tarafından yazıldığını tespit etmeğe 

çalıştık. Elimizde kesin bir bilgi olmadığı için, mevcut bilgilerimizle sadece 

ihtimalleri değerlendirebildik. Şimdi de araştırmalarımız sırasında eserin şairinin kim 

olduğu konusunda ulaştığımız farklı bilgileri, ileride yapılacak ilmî çalışmalara ışık 

tutacağı ümidiyle maddeleyerek aktarmak istiyoruz. 

 

1. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi 213 numarada kayıtlı nüshasının sonunda: 

“Yiğitbaşı Ahmed Efendi’nin Ravzatü’t-Tevhîd nâm kitabıdır.” şeklinde bir kayıt 

vardır. Bu kayıtta adı geçen şahıs , Halvetîliğin Ahmediyye kolunun kurucusu 

Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravî’dir. 47 Bağdatlı İsmail Paşa’nın Esmâü’l-

Müellifîn adlı eserinde vefat tarihi H.910/M.1504 olarak verilen Ahmed Şemseddin 

el-Mermaravî’nin Risâle-i Tevhîd ve Ravzatü’l-Vâsılîn adlı eserlerinin olduğu 

bildirilmiştir. 48 Vefat tarihi Ravzatü’t-Tevhîd’in te’lîf tarihinden oldukça önce olan 

Ahmed Şemseddin Marmaravî’nin Risâle-i Tevhîd adlı eserini Koyunoğlu Müze 

Kütüphanesi’nde (nu: 10773), Ravzatü’l-Vâsılîn adlı eserini de Süleymaniye 

Kütüphanesi’nde (Şehid Ali Paşa, nu:2820) görme imkanımız oldu. Her ikisi de 

Arapça ve mensur olan bu eserlerle Ravzatü’t-Tevhîd’in isim benzerliği yüzünden 

karıştırıldığı ve Ravzatü’t-Tevhîd’in bunun için Yiğitbaşı Ahmed’e mâl edildiği 

sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca Katip Çelebi’nin Keşfü’z-Zünûn’un Ravzatü’t-Tevhîd maddesinde: 

“Manzûm Türkî li-Hacı Ahmed Halîfe” 49 şeklinde verdiği bilgi ile eserin Bağdatlı 

Vehbi nüshası (nu:743) 1a’da yer alan: “Kitâbü Ravzatü’t-Tevhîd li’ş-şeyhü’l-kâmil 

el-hâc Ahmedü’l-Halvetî eş-şehîn be-Koca Halîfe” şeklinde, eserin şairini ifade eden  

                                                
47 Bursalı Mehmed Tahir, age., C.1, s.225, 226 
48 Bağdatlı İsmail Paşa, Esmâü’l-Müellifîn Âsârü’l-Musannifîn, İstanbul 1951, C.1, s.138 
49 Katip Çelebi, Keşfü’z-Zünûn, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1971, C.1 s.925 
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kayıt neredeyse aynıdır. Bu iki kayıtta sözü edilen Ahmed, Halvetiyye silsilesi göz 

önüne alındığında 50 ya İbrahim Gülşenî’nin oğlu ve halîfesi Hayâlî Ahmed 

Şemseddin Efendi (öl.:H.977/M.1569) 51 ya da Halvetîliğin Ahmediyye kolunun 

kurucusu Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravî olmalıdır. Halbuki İbrahim 

Gülşenî’nin oğlu Ahmed Şemseddin şair olmakla birlikte şiirlerinde Hayâlî mahlasını 

kullandığından, Ahmed Şemseddin Marmaravî ise vefat tarihi (H.910) açısından 

Ravzatü’t-Tevhid’in şairi olamazlar. 

 

2. Ravzatü’t-Tevhîd’in şairi ile ilgili diğer bir kayıt, eserin Bağdatlı Vehbî 

nüshası 1a’da düzeltme notu şeklindedir. Yakın tarihlerde yazıldığı anlaşılan bu 

notta: “Osmanlı Müellifleri’nde müellif-i nâzımın adı Ârif Mehmed Efendi 

yazılmıştır. Kitabın içinde sahife 13, 14, 18’de ismi Ârif oldığı görülmekdedir, 

İzmitlidir, 943’de te’lifini bitirmiş oldığı sonuñda yazılıdır.” denilmektedir. Bursalı 

Mehmed Tahir’in Osmanlı Müellifleri’nde iki yerde Ârif Mehmed Efendi’den söz 

edilmektedir. Ârif Mehmed Efendi başlığı altında:  

“Tarîkat-ı Zeyniyye küberâsından bir zât olup Denizli’dendir. İsanbul’da 

ikmâl-i tahsîl ü sülûkdan sonra İzmit’e nakl-i mekân iderek neşr-i tarîkat ü te’lîfle 

imrâr-ı hayât eyledi. Ravzatü’t-Tevhîd isminde Türkçe manzum eser-i tasavvuflarını 

947 tarihinde ikmâl buyurdılar. İzmit’de Orhan Gazi Câmii yukarısındaki 

mezaristanda mahdûmı Ahmed Efendi ile beraber medfundurlar. 971’de vefât iden 

Ahmed Efendi’nin de Nüzhetü’l-Muvahhidîn isminde manzum eseri vardır. 

Ravzatü’t-Tevhîd’den:  

Ey Xadīm ü _ayy ü eayyūm ü Ecad 

Sensin ol `allāX-ı eşyā bī-aded” 52  

Celîlî maddesinde ise: “(…) Ravzatü’t-Tevhîd ismindeki manzûme sâhibi Ârif de 

İznik’den yetişen şuarâdandır.” şeklinde bir hatırlatma yer almaktadır. 53 Eserin  

 

                                                
50 Ebû Rıdvân M. Sâdık Vicdânî, Tômâr-ı Turûk-ı Âliyye - Halvetiyye Silsilenâmesi, Evkâf-ı 
İslâmiyye Matbaası, İstanbul 1338-1341. 
51 Bursalı Mehmed Tahir, age., C.1, s.113. 
52 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri (C.I-II-III) ve Ahmed Remzi Akyürek, Miftâhu’l-
Kütüb ve Esâmî-i Müellifîn Fihristi, Bizim Büro Basımevi, Ankara 2000, s.114. 
53 Bursalı Mehmed Tahir, age., s.124,125. 
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ikinci manzumesinin ilk beytinin de yer aldığı bu bilgide yer alan 947 olarak verilen 

te’lîf tarihi yanlıştır.  

Bursalı Mehmed Tahir’in yukarıda verdiği bilgileri nereden aldığını tam 

olarak bilemiyoruz. Fakat Zeyniyye tarikatının büyüklerinden Denizlili böyle bir 

zâtın ne zaman yaşadığını, Ravzatü’t-Tevhîd adlı bir eseri olup olmadığını eski 

kaynaklardan araştırarak, Osmanlı Müellifleri’ndeki bilgiyi doğrulamaya çalıştık. Bu 

bilginin kaynağı olabilecek sadece iki ifadeye rastladık. Birincisi Sicill-i Osmânî’de: 

“Müderrisînden Denizlili Mehmed Ârif Efendi dahı 1259’da fevt olmışdır.” 54 

şeklindeki kayıttır. Bu zâtın, vefat tarihi itibarıyla Osmanlı Müellifleri’nde sözü 

edilen Ârif Mehmed Efendi olamayacağı açıktır. İkincisi ise Esmâü’l-Müellifîn’deki 

şu ifadelerdir: “El-İzmīrī - Acmed bin eş-şeyb Mucammed Ārif İzmīrī min 

meşāyibi’z-Zeyniyye intiXāli meca vâlidihi ve sekene beldetü İzmīd ve māte seneti 

(971) ecadī ve sebc īne ve tisca mi’e [anefe Nüzhetü’l-Muvaccidīn.” 55 

 Esmâü’l-Müellifîn’de 971’de vefat ettiği bildirilen Zeyniyye şeyhi Ahmed bin 

Muhammed hakkında verilen bu bilgi, Osmanlı Müellifleri’ndeki bilgiyle neredeyse 

aynıdır. Ama bu kaynakta da Ravzatü’t-Tevhîd’den söz edilmemektedir. Bursalı 

Mehmed Tahir’in Ravzatü’t-Tevhîd’i hangi bilgiye istinâden yukarıda adı geçen zâta 

mâl ettiği anlaşılamamıştır.  Üstelik Osmanlı Müellifleri’nden faydalanan kaynaklar, 

ondaki bilgiyi tekrarlamaktan öteye geçmemişlerdir. Nitekim Hüseyin Vassâf da 

Sefîne-i Evliyâ’sında Şeyh Mehmed Ârif Efendi başlığı altında: “Zeyniyye 

meşâyihinden olup, Denizli’dendir. İstanbul’da ikmâl-i sülûktan sonra İzmit’te neşr-i 

feyz eylemişlerdir. Ravzatü’t-Tevhîd isminde eseri vardır. İzmit’te Orhan Gazi Camii 

şerîfi yukarısındaki mezaristanda, mahdumu Ahmed Efendi ile medfundur.” şeklinde 

neredeyse aynı bilgiyi verir. Osmanlı Müellifleri’nin  daha önce hazırlandığını 

gözönüne alırsak, Hüseyin Vassâf’ın ondan faydalandığını düşünebiliriz.                       

 

3. Ravzatü’t-Tevhîd’de ilk bakışta Ârif’in Mevlevî olabileceğini düşündüren 

bir gazel vardır. “Zi-ney”  redifli 17 beyitlik bu gazelde “raks, semâ’, ney, Konya”  

 

                                                
54 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, İstanbul 1311, C.3, 
s.272. 
55 Bağdatlı İsmail Paşa, age., C.1, s.144. 
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gibi Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve mevlevîlikle ilgili kelimeler kullanılmıştır. Gazelin 

son beytindeki ifadeden hareketle onun,  Hazreti Mevlânâ’ya ve Konya’ya büyük bir 

muhabbet duyduğunu, hatta bir süre Konya’da ikâmet ettiğini  söyleyebiliriz. 

Aşağıya bu gazelin son beyti alınmıştır: 

 
cIşX ehli herre görmege ġam olsa eonyada 
cĀrif alur lehā’ih-i şām u secer zi-ney  (4272. beyit) 

 

Bu gazele rağmen Ârif’in Mevlevî bir şâir olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü 

Mevlânâ’nın Türk şâirleri üzerinde bugün bile devam eden mânevî bir nüfûzu vardır. 

Bu şiir de böyle bir tesirle yazılmış olabilir. Bu bir tarafa, Mevlevî şâirler hakkında 

bilgi veren tezkirelerde 16. yüzyılda yaşamış  bir Ârif’ten söz edilmemektedir. 56 

Ayrıca kaynaklarda daha önce sözünü ettiğimiz Ârif mahlaslı on altıncı yüzyıl 

şâirlerinden hiç birinin Mevlevî olduğuna dâir  bir bilgi yoktur. 

Dikkat edilirse, Ravzatü’t-Tevhîd herhangi bir devlet büyüğüne 

sunulmamıştır. Hatta eserin giriş bölümünde birçok kaside bulunduğu halde, on 

altıncı yüzyılda yaşamış bir devlet veya din büyüğüne yazılmış olanına rastlanmaz. 

Eserinde insanları makam ve mevkiin yükseltmediği, sadece Hakk’a kulluk etmenin 

gerektiği, zenginlik ve güzelliğin geçici olduğu vb. öğütler veren Ârif’in herhalde 

kendisinin de bu prensiplere uygun bir hayatı olmalıdır.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
56 Esrar Dede, Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye, hzl.: Dr. İlhan Genç, Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı Yay., s.352-356. 
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II. BÖLÜMII. BÖLÜMII. BÖLÜMII. BÖLÜM    

RAVZATÜ’TRAVZATÜ’TRAVZATÜ’TRAVZATÜ’T----TEVHÎD’İN İNCELENMESİTEVHÎD’İN İNCELENMESİTEVHÎD’İN İNCELENMESİTEVHÎD’İN İNCELENMESİ    

    

A. ESERİN TANITILMASIA. ESERİN TANITILMASIA. ESERİN TANITILMASIA. ESERİN TANITILMASI    

    

1. Adı1. Adı1. Adı1. Adı    

Eserin adı Ravzatü’t-Tevhîd’dir. Şair eserine bu adı verdiğini giriş bölümünde 

yer alan sebeb-i te’lîfte bir kez, bitiş bölümündeki “Tenbîh” te iki kez belirtir. 

 

Ravżatü’t-Tevcīd Xıldum aña nām 

   Dābil olan vā[ıl-ı dārü’s-selām  (653. beyit) 

 

Ne kim fetc eyledüm tecrīd içinde 

   Didüm hep Ravżatü’t-Tevcīd içinde (6129. beyit)     

  

Çü Xıldum Ravżatü’t-Tevcīdi ābir  

   Murādum kedde bā\ın ehle jāhir  (6141. beyit) 

 

Mesnevîde Ravzatü’t-Tevhîd birkaç yerde de yer ismi olarak zikredilmiştir.   

 

  3203 Ravżatü’t-Tevcīddür baña mekān 

   Görmişem ben anda bir [ācib-zamān (3203. beyit) 

  

 “Bir kılma bahçesi” veya “birleme bahçesi” anlamındaki bu isim Arapça bir 

tamlamadır. Kaynaklarda Ravzatü’t-Tevhîd adında başka bir esere rastlamadık. 

Bununla birlikte içinde ravza, bahçe, gülşen, tevhîd gibi isimlerin kullanıldığı birçok 

eser yazılmıştır. Bunların bir kısmı edebi eser niteliğinde, bir kısmı da farklı ilim ve 

sanat dallarına ait kitaplardır. 
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2.Türü2.Türü2.Türü2.Türü    

Mesnevîde “Der-Nasîhat-ı İnsân”, “Der-Nasîhat-ı İhvân”, “Der-Terğîb-i 

Tâlibûn”, “Der-Terğib-i Sâlikûn” isimli dört manzume ile her hikâyeden önce yazılan 

Matla’ isimli manzumeler muhteva olarak birer nasihat, teşvîk ve tenbîh 

niteliğindedir. Şair bunu kendisi de dile getirir: 

 

ea[d olan tenbīhdür sāliklere 

   Nefs elinden cāciz ü hāliklere (1460. beyit) 

 

kālibi terġīb ider ma\lūbına 

   cĀşıXı teşvīX ider macşūXına (655. beyit) 

 

 Mesnevîde müstakil manzumelerin yanında tahkiye kısımlarında da yer yer 

nasihat içeren beyitlere rastlarız. Mesnevîdeki hikâyelerin amacı da gerçekte 

nasihattir. İnsanları tasavvuf vasıtasıyla Hakk’a ulaşmaya davet eden bu nasihatler 

sebebiyle eser, dînî-tasavvufî nasihat-nâmeler grubuna girer.  

 

3. Yazı3. Yazı3. Yazı3. Yazılış Sebebilış Sebebilış Sebebilış Sebebi    

 Mesnevîde üç manzume ile şair eseri yazma sebebini belirtir. Birinci 

manzume Matlau’t-Te’lîf (594-634 arası beyitler) adını taşır ve sebeb-i te’lîfe bir 

nevî giriş mahiyetindedir. Şair burada Allah’ın kendisine hususi bir ifade tarzı 

bahşettiğini, bununla sırr-ı Hakk’a tercüman olacağını bildirir. İkinci manzume (635-

688 arası beyitler) A’raf suresinin 143. ayetini sebeb-i te’lîf olarak belirten bir başlık 

taşır. Şair yanlış yapmaktan ve ve gurura kapılmaktan Allah’a sığınır. Eserine ehl-i 

edebin rağbet etmesini, Allah’a yakınlaşma sebebi olmasını diler. Eserinin kolay 

anlaşılması, kıyâmete kadar değerini yitirmemesi ve hayırlı bir halef olması için dua 

eder. Sebeb-i te’lîf olarak yazılan üçüncü manzumenin (1009-1068 arası beyitler) 

başında yine bir âyet vardır. Bu, Duhâ sûresinin “Yalnızca Rabb’inin nimetini anlat.” 

meâlindeki 11. âyetidir. Manzume: 

909  
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Eyledi ta[vīr çoX naXş u bayāl 

   Bu lisān ilen beyān olmaX mucāl (1009. beyit) 

    

Bir biri içinde Xat Xat dā’ire 

   eıldı bir tertīb semā-yı sā’ire (1010. beyit) 

 

mısralarıyla başlar. Şair gönül kalemini eline besmele ile aldığını, marifet 

mürekkebiyle kalplerin evrâkına tarîk-ı Mustafâ’yı ve sülûk-ı asfiyâyı   yazmaya 

başladığını söyler.  

 

4. Yazılış Tarihi 4. Yazılış Tarihi 4. Yazılış Tarihi 4. Yazılış Tarihi     

Şair eserin te’lîf tarihini, bitiş bölümündeki “Tenbîh” manzumesinin sonunda  

943 yılının Receb ayı (M.Temmuz-1536) olarak açıkça bildirir. 

 

6142 koXuz yüz XırX üçüncide tamāmı  

   Receb ayında bilsün bā[ u cāmı (6142. beyit) 

 

  5. Beyit Sayısı5. Beyit Sayısı5. Beyit Sayısı5. Beyit Sayısı    

 Mesnevîde eserin beyit sayısı hakkında bir bilgi verilmemiştir. Tenkidli 

metne dahil ettiğimiz M nüshası 5798, B nüshası 5587, Ş nüshası 5764, R nüshası da 

6134 beyittir. Hazırladığımız  Ravzatü’t-Tevhîd’in tenkidli metni ise 6143 beyittir. 

    

B. TERTÎBİ VE BÖLÜMLERİB. TERTÎBİ VE BÖLÜMLERİB. TERTÎBİ VE BÖLÜMLERİB. TERTÎBİ VE BÖLÜMLERİ    

    

1. Tertibi1. Tertibi1. Tertibi1. Tertibi    

Tasavvufî nasihat-nâme türünde bir eser olan Ravzatü’t-Tevhîd, klasik 

mesnevî tertîbine uygun olarak giriş bölümü, konunun işlendiği bölüm ve bitiş 

bölümü olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır: 
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Giriş Bölümü  

Konunun İşlendiği Bölüm  

Bitiş Bölümü. 

Ravzatü’t-Tevhîd’in tertîbini daha iyi anlayabilmek için  eserdeki başlıkları 

bir araya getirdik. Bulundukları beyit numaraları  ile birlikte başlıklar sırasıyla 

şöyledir: 

 Kitābü Ravżati’t-Tevcīd 

 Bismi’llāci’r-Racmāni’r-Racīm 

1-25 _ 

26-61 Matlac  

62-148 ea[īdetün cAcībetün Fī-Tertībi `ilXati Eşyā’i ve Fi’l-Āmāri’j-

nāhirihi Fi’l-EvXāti mine’l-Esmā’i Evāyil-i Ebyātihā Mertebetü 
cAlā-_urufi’t-Teheccī min-Evvelihā ilā-Ābirihā ve min-Ābirihā 

ilā-Evvelihā ve min-Evvelihā ilā-Ābirihā oelāme Merrātin 

149-183 Der-Na[īcat-i İnsān 

184-224 Der-Na[īcat-i İcvān 

225-254 Der-Terġīb-i kālibūn 

255-311 Der-Terġīb-i Sālikūn 

312-331 Der-Tertīb-i Sülūk 

332-364 ea[īde-i Lā-İlāhe illa’llāh 

365-390 Ve Eyżān 

391-423 ea[īde-i Hū 

424-456 ea[īde-i _aX 

457-489 Der-Nact-ı Seyyidü’l-Mürselīn 

490-494 Der-Nact-ı Ebī Bekr  

495-499 Der-Nact-ı cÖmer  

500--504 Der-Nact-ı cOmmān  

505-509 Der-Nact-ı cAlī  

509-524 Der-Nact-ı _asan u _üseyn ü Sā’irü’l-Evlād ve’[-]acābe  
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525-593 Münācāt 

594-634 Ma\lacu’t-Te’līf 

635-688 Sebeb-i Vürūd-ı Hāzihī Āyeti’ş-Şerīfe 

689-750 Temmīl 

751-770 Ma\lac 

771-988 eı[[a-i `vāce Cevherī 

989-1008 Kelimāt-ı İlāhiye 

1009-1068 Vürūdu eavlehü Tecālā  

1069-1091 Ma\lac 

1092-1146 ea[īde-i cIşX 

1147-1161 Kelimāt-ı İlāhiye 

1162-1186 Ma\lac 

1187-1241 ea[īde-i Ackām-ı Şerīcat ü Ādāb-ı karīXat 

1242-1250 Kelimāt-ı İlāhiye 

1251-1262 Hāhihī Eyżān 

1263-1295 Ma\lac 

1296-1332 ea[īde-i Tevcīd-i _aXīXī 

1333-1356 Kelimāt-ı İlāhiye 

1357-1396 Memnevī 

1397-1416 Ma\lac 

1417-1477 Āmeden-i Bād-ı ]abā 

1478-1493 Kelimāt-ı İlāhiye 

1494-1523 Hāhihī Eyżān 

1524-1531 Hāhihī Eyżān 

1532-1549 Ma\lac 

1550-1639 Āmeden-i Bārān 

1640-1657 Kelimāt-ı İlāhiye 

1658-1673 Ma\lac 

1674-1761 Āmeden-i Çemen 

1762-1773 Kelimāt-ı İlāhiye 

 

 



 29 

1774-1796 Ma\lac 

1797-1902 Āmeden-i Jāle 

1903-1927 Kelimāt-ı İlāhiye 

1928-1937 Ma\lac 

1938-2005 Āmeden-i Lāle 

2006-2022 Kelimāt-ı İlāhiye 

2023-2036 Ma\lac 

2037-2201 Āmeden-i Benefşe 

2202-2214 Kelimāt-ı İlāhiye 

2215-2229 Ma\lac 

2230-2439 Āmeden-i Nergis 

2440-2450 Kelimāt-ı İlāhiye 

2451-2463 Ma\lac 

2464-2641 Āmeden-i Sünbül-i Hindī 

2642-2662 Kelimāt-ı İlāhiye 

2663-2675 Ma\lac 

2676-2862 Āmeden-i Zerrīn eadec 

2863-2869 Kelimāt-ı İlāhiye 

2870-2883 Ma\lac 

2884-3082 Āmeden-i Reycān 

3083-3089 Kelimāt-ı İlāhiye 

3090-3109 Ma\lac 

3110-3269 Āmeden-i Mīr-i ĀşıXān 

3270-3289 Kelimāt-ı İlāhiye 

3290-3304 Ma\lac 

3305-3468 Āmeden-i Şeb-būy 

3469-3481 Kelimāt-ı İlāhiye 

3482-3492 Ma\lac 

3493-3634 Āmeden-i ZanbaX 

3635-3645 Kelimāt-ı İlāhiye 
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3646-3660 Ma\lac 

3661-3889 Āmeden-i Gül 

3890-3902 Kelimāt-ı İlāhiye 

3903-3916 Ma\lac 

3917-4078 Āmeden-i Ġonçe 

4079-4091 Kelimāt-ı İlāhiye 

4092-4106 Ma\lac 

4107-4255 Āmeden-i Bülbül 

4256-4272 Kelimāt-ı İlāhiye 

4273-4293 Ma\lac 

4294-4417 Āmeden-i kāvūs 

4418-4432 Kelimāt-ı İlāhiye 

4433-4448 Ma\lac 

4449-4586 Āmeden-i kū\ī 

4587-4599 Kelimāt-ı İlāhiye 

4600-4626 Ma\lac 

4627-4775 Āmeden-i eumrī 

4776-4791 Kelimāt-ı İlāhiye 

4792-4814 Ma\lac 

4815-4946 Āmeden-i Bāz 

4947-4959 Kelimāt-ı İlāhiye 

4960-4982 Ma\lac 

4983-5148 Āmeden-i Kerkes 

5149-5156 Kelimāt-ı İlāhiye 

5157-5187 Ma\lac 

5188-5446 Āmeden-i Būm 

5447-5459 Kelimāt-ı İlāhiye 

5460-5475 Ma\lac 

5476-5658 Āmeden-i LaXlaX 

5659-5674 Kelimāt-ı İlāhiye 
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5675-5691 Ma\lac 

5692-5899 Āmeden-i Ġurāb 

5900-5907 Kelimāt-ı İlāhiye 

5908-5914 Velehǖ Eyżān 

5915-5932 Ma\lac 

5933-6107 Āmeden-i Hümā 

6108-6120 Kelimāt-ı İlāhiye 

6121-6143 Tenbīh 

    

1.1. Giriş Bölümü  1.1. Giriş Bölümü  1.1. Giriş Bölümü  1.1. Giriş Bölümü      

Eserin neredeyse üçte birine tekabül eden giriş bölümü 1356 beyittir. Esere 

geleneğe uygun olarak besmele ile başlanmıştır. Bazı nüshalarda en başta, bazılarında 

Ravzatü’t-Tevhîd başlığından sonra zikredilmiştir. Besmele’nin bizzat şair tarafından 

konulduğu muhakkaktır. Zira şair bunu aşağıdaki beyitlerle mesnevîde birkaç yerde 

teyid etmiştir. 

  Çün senüñ aduñla Xıldum ibtidā  

   Yāduñ ile girü bulsun intihā (651. beyit) 

 

  OXudı besmele destinde miftāc 

   eodı Xufline anı didi Fettāc (1017. beyit) 

 

Olupdur ibtidā çün nām-ı Allāh 

  Yine ābirde didüm Allāh Allāh (6143. beyit) 

 

Giriş bölümünde otuz altı adet manzume mevcuttur. İslâmî geleneğe uygun 

olarak bu manzumeler tevhîd ve münâcâtla başlar. İlk 25 beyit Arapça bir tevhîd, 

“Matla” başlıklı ikinci manzume 36 beyitlik bir münâcâttır. Üçüncü manzume kasîde 

başlığı taşımasına rağmen klasik bir övgü şiiri değildir. Arap alfabesinin her harfi 

beyit başlarında  sırasıyla  “eliften yâya, yâdan elife ve tekrar eliften yâya”   kadar üç 
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kez kullanılarak 87(29x3) beyitte tamamlanmış ilginç bir yapıya sahiptir. Edebiyat 

terminolojisi içerisinde bu tür kullanıma “akrostiş” adı verilmektedir. 57 Bu 

manzumede Allah’ın yaratmayı dilemesi, bütün mevcûdâtı yoktan var etmesi, Hazret-

i Âdem’den sonra gelen peygamberlerin bazı özellikleri, Hazret-i Muhammed’in 

seçkinliği, mucizeleri ve küfrü ortadan kaldırması konu edilmiştir. Şairin varlığı 

idrak etmeye çalıştığı bu manzume Allah’a yakarışla sona ermiştir. 

Bundan sonra gelen beş manzume eserin talimî bir gaye ile kaleme alındığını 

gösterir mahiyettedir. “Der-Nasîhat-ı İnsân”, “Der-Nasîhat-ı İhvân”, “Der-Tergîb-i 

Tâlibûn”, “Der-Tergîb-i Sâlikûn” ve “Der-Tertîb-i Sülûk” başlıklı bu şiirler tasavvuf  

yolunun insanı Allah’a ulaştıracağını, insanın bu yolla kurtuluşa ereceğini, aksi 

takdirde onun Allah’ın tecellîsinden mahrum olup, ebedî ayrılık azabı içinde 

kalacağını dile getirir. Şairin bu şiirlerde “sâlik” veya “tâlip” diye seslendiği, 

hakikatte bütün insanlık âlemidir. 

Giriş bölümünün 9. ve 10. manzumeleri “lâ-ilâhe illa’llâh” redifli iki 

münâcâttır. Bunun ardından Hazret-i Peygamber’in mucizelerinin ağırlıklı olarak 

işlendiği bir na’t gelmektedir.  

Na’t kelimesinin “övgü” anlamında kullanıldığı “Der-Na’t-ı Ebî Bekr”, 

“Der-Na’t-ı Osmân”, “Der-Na’t-ı Alî” başlıkları altında medh-i çâr-yâr; “Der-Na’t-ı 

Hasan u Hüseyin ü Sâiru’l-Evlâd ve’s-Sahâbe” başlığı altında ise Hazret-i 

Peygamber’in torunları ve ashabının övgüsü vardır. 

19. manzume 69 beyit uzunluğunda bir münâcâttır. Zaten manzumenin 

başlığı da “Münâcât” şeklinde tespit edilmiştir.  

Bu manzumeler silsilesi okuyucuyu yavaş yavaş asıl konuya hazırlamak 

üzere kaleme alınmış gibidir. Seyr ü sülûkun zorlu yoluna girecek olan sâlik ve 

tâlipler, İlâhî aşk coşkusu ile söylenmiş beyitlerle şevklendirilmiş, sonunda elde 

edecekleri mükâfâtın her türlü zorluğu göğüslemeğe değer olduğu bilinci verilmeğe 

çalışılmıştır. 

 

 

                                                
57 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ank., 1983, s.493 
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Matlau’t-Te’lîf başlıklı 20. manzumede: 

Bu göñül levcine battāt-ı ezel 

Bir mucaXXaX cāl yazmış bī-balel  (596. beyit) 

 

Nesb yoXdur nüsbası ümmü’l-kitāb 

Pür-ma’ārif oXısan her fa[l u bāb  (597. beyit) 

 

Şol zamān kim bulmışam cadd-i bülūġ 

Kāmilü’l-aXl oldı dil buldı fürūġ  (611. beyit) 

 

İrişür peyk-i hidāyet nāgehān 

Didi emr oldı ola jāhir nihān  (613. beyit) 

 

Vārid oldı çün juhūr-ı āyeti 

Fehm ola tā ibtidā vü ġayeti                    (618. beyit) 

 

Pes lisāna geldi dilden çoX kelām 

Fetc olındı Xufl-i dürcüñ bi’t-tamām (619. beyit) 

 

beyitlerinden de anlaşılacağı üzere şair, Cenâb-ı Hakk’ın kendisini yaratıp hidâyet 

vermesi sayesinde bu kitabı yazabildiğini söylemektedir. Manzumenin daha sonraki 

beyitlerinde şairin eser hakkında bazı ipuçları verdiği görülür. O, tezhible yazılacak 

kadar değerlidir; onu ancak zevk sahipleri ve havâs anlayabilir. Şair eserinin orijinal 

olduğunu iddia ederek, onu inci ve sedeflerle dolu bir denize, cevherle dolu bir  
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hazineye benzetir. Okuyanın bu eserde “dürr-i yetîm” bulacağını ve büyük bir hazine 

keşfedeceğini ileri sürer. 

Giriş bölümünün 54 beyitlik 21. manzumesi “Sebeb-i Vürûd-ı Hâzihî 

Âyeti’ş-Şerîfe” adını taşımaktadır. Şairin bu eseri yazmasına sebep başlıkla birlikte  

zikredilen A’raf suresinin 143. âyetidir. Bunu kendisi şöyle dile getirir: 

 

Çün işāret eyledüñ Xıldum şürūc 

Her sözüm yā Rab Xıl a[l-ı fürūc (635. beyit) 

 

Şairin sebeb olarak ileri sürdüğü âyet-i kerîmenin meâli: “Derken Rabbi o 

dağa tecelli edince, onu parça parça ediverdi. Mûsa da baygın yere düştü. Ayılınca 

dedi ki: “Seni tenzih ederim. Tevbe ettim sana. Ben iman edenlerin ilkiyim.”  

şeklindedir. Şair bunun dışında bir sebep ileri sürmez. On sekiz beyitlik bu 

manzumede şair Allah’a yalvararak eserini yanlıştan, kalbini gururdan muhafaza 

etmesini, yazarken zorluk çekmemeyi, sözlerinin insanları doğru yola iletmesini ve 

Allah’a yakın olmaya vesile olmasını diler.  

Şair eserine Ravzatüt-Tevhîd ismini verdiğini de ilk kez sebeb-i te’lîfte dile 

getirir: 

Ravżatü’t-Tevhīd Xıldum aña nām 

Dābil olan vā[ıl-ı dārü’s-selām  (653. beyit) 

 

Giriş bölümünün 22. manzumesi “Temsîl” adında olup 62 beyittir. Bu 

manzumede ruhun yaratıldıktan sonraki seyri (nüzûl), insan batnında sûret bularak 

“hısn-ı sulbe” ulaşması ve “nice ay” dan sonra dünyaya gelmesi konu edilmiştir. 

Manzumenin sonunda, insanın kendisine verilen nimetlere şükretmesi ve “hulk-ı 

Hak” ile ahlâklanması gerektiği vurgulanır. 
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“Matla” başlıklı  23. manzume bir sonraki manzumeye giriş niteliğindedir. 

Şair “Kıssa-i Hâce Cevherî”nin muhtevâsına uygun olarak, burada “sarrâfiyân, la’l, 

bahâ, cevherî” gibi kelimeler kullanılır. Amacı hikâyede geçecek olan bu kelimelerin 

gerçekte neyi sembolize ettiğini okuyucuya önceden hissettirmektir.  

24. manzume 218 beyit tutarında “Kıssa-i Hâce Cevherî” adında küçük bir 

mesnevîdir. Konusu şöyledir: “Bir kimse içinde hoca olmak arzusu duyar, vatanını 

terk ederek maksadına ulaşmak için çalışıp çabalar. Rastladığı nice hocaya hizmette 

bulunur; onlardan himmet alıp, “ilm-i sarrâf” öğrenir. Hocalar bildiklerinin tamamını 

öğretip onun “mâhir bir cevherî”, “sarrâf-ı cihân” olmasını sağlarlar. O artık kıymetli 

bir hocadır. Pek çok değerli taş toplar. Fakat o, “ezel sarrâfının, gizli hazinesinden 

kendisine verdiği “gevher-i hâsa” ulaşmak istemektedir. Bunun için de can ve tenini 

sarf etmesi gerekir. Karşılığını verip “gevher-i bi-bihâyı alır; ama bununla hemen 

“kâmil” olduğunu zannedip hal ve tavırlarını değiştirir. Bu yüzden de cahil haline 

geri döner. Tekrar ilim aramaya koyulur. Bu sefer karşısına hep hakikatten haberdar 

olmayan, benliğinden kurtulamamış, hoca geçinen kimseler çıkar. Maksadına 

ulaşmak için çalışıp gayret eder. Allah da ona istediğini verir. İlm-i cevherde kemâle 

ulaşır; ama bununla yetinmez, kendisi gibi birini aramağa koyulur. Amacı o kimseyle 

ilmini paylaşmak, sırdaş ve dost olmaktır. Sonunda “tâlibleri” hatırlar ve 

kendisindeki cevheri onların fark etmesini ümit eder. Muhtemelen şairin bu hikâyede 

sözünü ettiği “Hâce Cevherî” kendisi, cevherle süslü kafes de eseridir. 

Hikâyenin devamında “Cevherî” marifet sahibi bir yâr bulur, cevherle 

süslediği kafesi ona teslim eder. Kafes halkın arasındadır; ama ondaki hazineyi ve 

yapısındaki sırları basiret sahibi olanlar fark edebilecektir. 

“Kelimât-ı İlâhiyye” isimli 25. manzume “Kıssa-i Hâce Cevherî”nin 

muhtevasına uygun  bir kasidedir.  

26. manzumenin başlığı: “Bununla beraber, Rabbinin nimetini (durmayıp) 

söyle (anlat).” Duha, 93/11 mealindeki âyettir. Muhteva olarak bu manzume de bir 

sebeb-i te’lîftir. Bu manzumede şair, pek çok mesnevîde görüldüğü gibi hâtiften 

gelen sese tâbi olarak eserini kaleme aldığını ileri sürer. Eserini mücevher dolu bir 

sandığa benzeterek, onu gönül kalemiyle insanların gönlüne yazdığını söyler. Gönül 
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devâtının mürekkebi marifettir, yazdığı gönül sayfaları da farklı farklı 

özelliklerdedir.  

Kimidür pür-küdūret kim mu[ayXal 

Kimi yazmaġa Xābildür mufa[[al  (1028. beyit) 

 

Şair bütün halka seslenerek Hakk’ın yoluna tâlip olanları yanına çağırır. 

Bunu yapmaktaki amacı, insanları  şeriat ve tarikata davet etmektir. 

Beyān idem \arīX-ı Mu[\afāyı  

c Ayān idem sülūk-ı a[fiyāyı           (1035. beyit) 

 

Manzûmenin sonunda şairin: 

MuXaddem zikr olınsun üç Xa[īde 

Ki abh-ı ci[[e ide āferīde            (1066. beyit) 

 

diyerek işaret ettiği üç kaside “Kasîde-i Işk”, “Kasîde-i Ahkâm-ı- Şeri’at vü Âdâb-ı 

Tarîkat”  ve “Kasîde-i Tevhîd-i Hakîkî” başlıklı manzumeler olmalıdır. 

27. manzume olan “Matla”da “da’vâ-yı ışk” etmenin ne kadar zor olduğu 

anlatılmaktadır. Bundan sonra gelen manzume ise “Kasîde-i Işk”tır. “Işk” 

kelimesinin redif olarak kullanıldığı şiirde, İlâhî aşk coşkusu kendisini 

hissettirmektedir.  

28. manzume “Kelimât-ı İlâhiyye” başlığını taşımaktadır. İlahi aşk şerbetini 

içerek kendinden geçmiş bir hâle tercüman olan bu şiir, 15 beyittir. “Matla” başlıklı 

29. manzumede şâir âbidlere seslenerek, ibadete bel bağlamamak gerektiğini, asıl 

olgunluğun “tebdîl-i ahlâk” ile olacağını bir “nâsih” edasıyla dile getirir. 

“Kasîde-i Ahkâm-ı Şerîat vü Âdâb-ı Tarîkat” isimli manzumede ise şeriat 

diliyle tarikat adabından bahsedilmektedir. Şairin burada mücerredi müşahhasla  
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anlatmaya çalışması, herhalde tasavvufî tabirlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak 

içindir.  

“Kelimât-ı İlâhiyye” isimli 32. kaside “lâ” rediflidir. Manzume bu redif 

etrafında şekillenmiştir. Bundan sonra “Hâzihî Eyzân” başlığı ile yine bir kaside (33. 

manzume) yer alır. Şiirde “âbid, zühd, sûfî, âşık, ârif” kavramlarının ard arda 

kullanılması dikkat çekmektedir.  

“Matla” başlıklı 34. manzumede şair asıl konuya geçmeğe hazırlandığının 

ipuçlarını verir. Şair kendisine:  

Gel iy  callāme-i ca[r-ı mecanī 

OXud dil \ıflına sebca’l-memānī  (1263. beyit) 

 

Fe[ācatde bugün meydān senüñdür 

Belāġat bāġını cevlān senüñdür  (1264. beyit) 

 

beyitleriyle seslenir. Sonraki beyitlerde de eserinin üstün nitelikler taşımasını 

istediğini ifade eder. 

 

Le\āfet şöyle vir oXursa Dāvūd 

İşitse ide ta[dīX anı merdūd   (1269. beyit) 

 

35. manzume “Kasîde-i Tevhîd-i Hakîkî” adını taşımaktadır. Şiirde baştan 

sona tasavvufî tabirler kullanılarak anlaşılması zor konulara değinilmiştir.  

Birinci bölümün son manzumesi yine bir “Kelimât-ı İlâhiyye”dir. Şair bu 

manzumede de nasihat veren bir eda ile insanları fenâdan bekâya, sivâdan mâsivâya, 

taklidden tahkîke davet etmektedir.  
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1.2. Konunun İşlendiği Bölüm1.2. Konunun İşlendiği Bölüm1.2. Konunun İşlendiği Bölüm1.2. Konunun İşlendiği Bölüm    

(1357-1620) beyitleri arasında yer alan bu bölüme “Mesnevî” başlıklı bir 

manzume ile başlanmıştır. Şair birinci bölümün tamamlandığını bu manzumenin ilk 

beytinde belirtir:  

Tamām oldı çü acvāl-i Xa[ā’id  

İşit kim hikr idem niçe fevā’id  (1357. beyit) 

Bu manzume giriş bölümü ile konunun işlendiği asıl bölüm arasında ilgi 

kurar. Şair bu kitapta “zevk ehli”ne hitap ettiğini söyler. Daha sonra bir bahçe 

(meclis) tasavvuru içerisinde kahramanları çoğunlukla tabiat varlıkları olan 25 hikâye 

anlatır.  

Matlac 

(Hikâye) 

Kelimât-ı İlâhiyye 

  sırası gözetilerek birbirini takip eden şiirlerin uzunlukları farklı farklıdır. 

Her hikâyenin başında “Matlac” isimli bir manzume yer alır. Matlalar, 

genellikle hitapla başlar ve nasihat mahiyetinde ifadeler taşır. Şair burada yeni bir 

hikâyeye başlanacağını hissettirir. Hikâyelerin sonundaki Kelimât-ı İlahiyye’ler ise, 

gazel nazım şekliyle yazılmış, genellikle tasavvufî coşku ile söylenmiş şiirlerdir. 

Eserin konusunun işlendiği  bu bölümde anlatılan  25 hikâye, aşağıda “Hikâyeler” 

başlığı altında  özetlenmiştir. 

 

1.2.1. Hikâyeler 1.2.1. Hikâyeler 1.2.1. Hikâyeler 1.2.1. Hikâyeler     

ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Bâdi Bâdi Bâdi Bâd----ı Sabâ: (1417ı Sabâ: (1417ı Sabâ: (1417ı Sabâ: (1417----1477)1477)1477)1477)    

Meclise ilk olarak “Bâd-ı Sabâ” gelir. Kendisine verilmiş olan görevi 

hakkıyla yerine getirmek üzere, meclisi güzelce süpürür, aşk ehline hizmette bulunur. 

O, gece gündüz dağ demeden çöl demeden dolaşır, bir nefes durup dinlenmez. Dünya 

onunla tarâvet bulur, ehl-i nefes onunla zindedir. Ondan mahrum olan yok olur. Bâd-ı  
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sabâ şiddetlense her yer harap olur. Kudret sahibi olmasına rağmen, o yüzi yerde 

hizmet etmeyi seçmiştir; zira “ehl-i dil” izzeti dâimâ zillette bulur.  

Şair daha sonra okuyucuya seslenerek, “Sabâ” gibi hiddeti terk edip yumuşak 

tabiatlı olmamızı ve nefsimize mağlup olmamayı tavsiye eder. Nefs düşmandır; ama 

insan onunla mücadele ederek kemale ulaşabilir; böylece o kimse meleklerden bile 

üstün olur.  

“Ameden-i Bâd-ı Sabâ” hikâyesinden sonra “Kelimât-ı İlâhiyye”, “Hâzihî 

Eyzân” ve tekrar “Hâzihî Eyzân” başlıklı şiirler yer alır. Matla ile de bir sonraki 

hikâyeye geçiş yapılır. 

    

 Âmeden Âmeden Âmeden Âmeden----i Bârân: (1550i Bârân: (1550i Bârân: (1550i Bârân: (1550----1639) 1639) 1639) 1639)     

Bâd-ı Sabâ’dan sonra meclise “Bârân” gelir. O da meclisin her köşesini 

dolaşıp temizler, sular; hizmetini yerine getirir. Cihanı temizlemekle görevli olan 

Bârân aynı zamanda nebatatın canlı ve taze kalmasını da sağlar. O hangi bağa girse, 

orayı mamur eder. Ne kadar dağ, sahra ve şehir dolaşsa da sonunda ummana ulaşır ve 

orada karar kılar. Bazan cihan halkını sele verir, başına tufan koparır; bazan şehirleri 

suya gark eder, bazan Hızır gibi yetişip canlıları sıcaktan kurtarır; o kimine gazap, 

kimine rahmet olur. Allah ona bunca kudret vermiştir; ama o aşka hizmet etmekten 

geri durmaz. Şair hikâyenin devamında kalbin su, nefsin toprak olduğunu, kalbi 

nefsin bulandırdığını söyler. Ruh safî ve pâktır; nefs ise mahlût ve mükedderdir. Ruh 

cemâle, nefs celâle mazhardır. İnsan nefse değil rûha tabi olmalıdır. Müminin kalbi 

Beytullâh’tır, onu yıkmamak için uğraşmalıdır. Her nefeste kalbi (zikir ile) mamur 

etmek gerekir; çünkü Allah ancak temiz kalbe tecellî eder. 

Mü’minin kalbi “evsa’u’l-eşyâdır”; temiz olursa cennete benzer, sivâ fikri ile 

kirlenirse cehenneme döner. Şair: “Gel, kalbini beyt-i ma’mûr eyle! O zaman 

melekler bile o kalbi tavaf ederler. Böyle canları cennetler bile kıskanır.” çağrısında 

bulunur. 
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“Salik”in kalbi taze çocuk gibidir. Ne şekilde terbiye edilirse öyle şekillenir. 

“Ey salik! Kalbin taze iken “hâl” kazanmasını sağla. Nefsin kalbe, kalbin ruha tabi 

olsun ki, maksuda ulaşmak için engelin kalmasın” der. 

Şairin “Bârân” vesilesiyle söylediği hakikatler Kelimât-ı İlâhiyye’de daha 

veciz bir şekilde ifade edilir. Bir sonraki hikâyeye Matla’ ile geçilir. Matla’, taliplere 

hitapla başlar, dua ve niyazla sona erer.  

    

ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Çemen: (1674i Çemen: (1674i Çemen: (1674i Çemen: (1674----1761)1761)1761)1761)    

Bârân’dan sonra Çemen gelerek meclisi yeşil halıyla döşer. Her bağı 

süsleyip, kıymetlendiren onun bu yeşimden örtüsüdür. Çemen’in bitmediği bağda 

letafet olmaz, o nerede bitse oraya şeref verir. Çemen sanki dehrin pîrine sebzîn libas 

giydirerek, onu insanların sevgilisi olan bir “nev-civân”a çevirir. Halk onu görür 

görmez âşık olur ve kendinden geçer. Dünya yılda bir kez Çemen elbisesini giyerek 

her türlü aybını gizler. Toprak onunla hayat bulur; onun bittiği yer mamur, bitmediği 

yer harap olur. 

Çemen’in hayat bulması da, ölümü de güneş ışığındandır. Şems mürebbî 

olunca, kalp ve ten üzerinde ruh yeşerir. Her harap yeri, su ve güneş sayesinde 

mamur hale dönüştürmek mümkündür. Her yer bu şekilde “ravza-i darü’s-selâm”a 

dönüşebilir. 

Çemen aşk ehlinin hizmetine girmek için canını verir. Âşıklar yüzüne ayak 

bassın diye, yüzünü zemine serer. Ama umduğu olmaz; onu cahiller çiğner; çünkü 

akıl sahiplerinin  yüzü yerde olana basmak âdetleri yoktur. 

Şair burada yine nasihat etmeğe başlar. Akıl ve nakil rehberliğinde 

peygamberlerin yolundan gitmemizi öğütler. Ruh bir güneştir. Onun üzerindeki 

engeller kaldırılırsa, nuru açığa çıkar ve ruh güneş gibi feleklerin üzerine yükselir. 

Zaten o Cenâb-ı Hakkın vasıflarının mazharıdır; bunun için de son derece 

kıymetlidir. 
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eadri anuñ cümleden a’lā durur 

Şānı anuñ cāmicu’l-esmā durur  (1731. beyit) 

Ruh, cüz’î ve küllî olmak üzere iki çeşittir. İkisi arasındaki fark deniz ile 

damla arasındaki fark gibidir. “Rûh-ı küllî”de olanlar, eşyanın hikmetini anlama, 

bilme gücüne sahip olurlar; fakat her talip olan ona ulaşamaz. Allah onu,  ancak 

sevdiğine verir. 

 Arkasından hikâyenin muhtevasına uygun “Kelimât-ı İlâhiyye” söylenir. 

“Matla” manzumesinde ise, Jâle’nin kıssasına kulak verip hisse çıkarmamız tenbîh 

edilir. 

    

 Âmeden Âmeden Âmeden Âmeden----i Jâle: (1797i Jâle: (1797i Jâle: (1797i Jâle: (1797----1902)1902)1902)1902)    

 Jâle seher vakti meclise gelerek etrafa ibretle nazar kılar, burayı cennet 

kadar güzel bulur. Bununla kalmayıp bu güzelliğin arkasındaki hikmeti anlamağa 

çalışır. Bu gayreti ile “esrâr-ı Hakk”a vâkıf olur.  

Kalbini “sâfî-dil” eylemiş olan Jâle değerli inciye sahiptir. Şevke gelerek 

meclise baştanbaşa inciler saçar, elinde olan varlığın hepsini sarfeder. Burada şair, 

âşıkların da sevgili için bütün varlıklarını harcamaları gerektiğini; yoksa sevgiliye 

ulaşılamayacağını dile getirir: 

Her ki māl ü mülk ü cānā Xıymadı 

Būy-ı  cışXı   Xadr-i herre tuymadı  (1825. beyit) 

Şair Jâle gibi yumuşak tabiatlı, ince ve cömert olmamızı tavsiye eder. Huyu 

güzel ve dili tatlı olanın ayıplarının görülmeyeceğini söyler. 

Jâle mecliste “hâl-i vahdet”e ulaşır, nereye baksa Rabbi’ni görür. Şaşkın ve 

utanmış bir halde bazan gül dalında, bazan toprakta oyalanır. O aşka tutulduğu için 

bi- karârdır; onu hiçbir şey tesellî edemez, daima vuslatı arzular. Buna vücudını 

mahvetmekle ulaşacağını anlar. Bu arzu içindeyken maşrıkından güneş doğar ve  
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hicabı ortadan kaldırır; her yer tecellî nuruyla dolar. Masivâ yok olmuş, gönül 

ateşinden güneşin nuru açığa çıkmıştır. Yani Jâle fenâ ihtiyâr edip bekâ bulmuştur.  

Şair hikâyeden sonra gelen Kelimât-ı İlâhiyye’de ömrü boşa geçirmeyip 

“ömr-i bekâ” elde etmek için çalışmamızı, son pişmanlığın fayda vermeyeceğini 

söyler. “Matla”da ise belâlara tahammül edilirse, kalpteki ateşin nûra 

dönüşebileceğini haber verir. 

    

ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Lâle: (1938i Lâle: (1938i Lâle: (1938i Lâle: (1938----2005) 2005) 2005) 2005)     

Lâle, Hakk’ın lutfunu seyretmek için meclise (bahçeye) gelir. Yeşil örtü 

üzerine yerleşerek burayı lâlezâra çevirir. Bağın içinin genişliğine, kokusunun 

güzelliğine âşık olur,  aşkın ateşi bağrını dağlar. Burada şair, lâle ile âşık arasında 

ilgi kurarak, âşığın aşk yüzünden düştüğü halleri sıralar: 

“Aşk ateşinin kokusunu zerre kadar almış olanın gönlünde gam olmaz. Aşka 

tutulan kimse, onu işittiğinden fazla bulduğu için terler ve kızarır; edepsizlik ettiğini 

zannederek benzi ağarır; hatta bazısı hastalanıp sararır. Yani âşıkların hepsi bir renge 

bürünmüştür. Kimi bağdadır; kimisi dağda uzlettedir. Âşık bazan uykuda bazan 

uyanıktır. Onlar, dışlarına bakıldığında süslüdürler; ama içlerini aşk ateşi yakmıştır. 

Sırlarını ağyâra söylemezler; ehil olanla sırdaş olurlar. Bunlar kendi ateşleriyle yanıp 

yakılırlar,  hallerini kimseler bilmez. Aşk ateşinin hararetinden ağızlarını açsalar, 

gönülleri yanar. Bunun için hallerini söylemeğe kastetmezler, ağızlarını yumarlar. 

Hava aldıkça bunların âteşi kuvvetlenir; o zaman bu ateşi vuslat suyuyla söndürmek 

gerekir. Bu yüzden her seher şebnem ile hararetlerini dindirirler. 

Āh içün açduXça  aġzın lāleler 

  Şu seper üstine anuñ jāleler  (1963. beyit) 

Lâleler her bağa süs olsa da, o aslında kalbi yâr için yaralı bir âşıktır. 

Giydiği elbise gerçekte kırmızı değildir, kalbindeki ateşin yansımasıdır. 

Lâle bağrını aşk için yakmıştır; ama halk içinde muteber olmuştur. Bunun 

için  kimisi onu elinde, kimi başında gezdirir; onu birbirlerine hediye ederler. 
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Şair burada, Lâle gibi herkesin iç ve dışını mamur etmesini, maksuda 

ulaşmanın sabırla olacağını, Allah’ın sabreden kullarına sınırsız mükâfât vadettiğini 

söyler. 

Yukarıda anlatılan hikâyeye uygun olarak Kelimât-ı İlâhiyye’de “ehl-i aşkın” 

hallerinden bahsedilmektedir. Ardından gelen “Matla’da ise Allah’ın lutuf veya 

kahrını insanlara ulaştırmasının hikmeti idrak edilmeğe çalışılarak, Benefşe’nin 

kıssasından hisse almamız istenmektedir. 

    

 Âmeden Âmeden Âmeden Âmeden----i Benefşe: (2037i Benefşe: (2037i Benefşe: (2037i Benefşe: (2037----2201)2201)2201)2201)    

 Allah Benefşe’yi güzel ve çirkin renklerle donatmıştır. Onda görünen 

suretin kimi “tâhir”, kimi “nâ-pâk”tır. Bu yüzden bazısı ferahlık, bazısı elem verir. 

Birçok kabiliyetle yaratıldığı halde, onda cahiliyet galip olmuştur. Çünkü 

onun oturup kalktığı, arkadaşlık yaptığı kimseler güzel huylu değildir; âvâreliği de 

bundandır. Çölü ve ormanı mekan tutmuştur,  etrafı yılan ve karıncalarla doludur.  

Benefşe belâlardan kurtulmak ister. Tefekkür edip cihanın fanî olduğunu 

anlar. “Hâl-i bâkî” bulmak için matem donunu giyip ormanda uzlete çekilir; ağyar 

fikrinden kendisini kurtarmıştır, artık. Fakat uzlette halini anlatacağı hiç kimse 

yoktur. Bu sırada İlâhî lutûf yetişir. Benefşeyi Allah ve Rasûlü’nün yoluna 

ulaştıracak bir delil ortaya çıkar. Bu kâmil bir kişidir. Yeni gelmiş olan bahar 

mevsiminde Allah’ın yarattığı güzellikleri temâşâ etmek için dışarıya çıkmıştır. Ona 

gördüğü her şey Allah’ın birliğini haber vermektedir: 

Ki her herre kılur Allahı tevcīd  

Gehī teşbīh cāli gāhī tecrīd  (2094. beyit) 

Bu halde ilerlerken dimağına güzel bir koku gelir. Sanki cihan anberle 

dolmuştur. Kokunun geldiği semte yönelip ormanda Benefşe’yi bulur. Etrafı 

dikenlerle dolu olan Benefşe’ye halini sorar. İsterse kendisini buradan 

kurtarabileceğini söyler. Benefşe ona başından geçenleri anlatır, dost olurlar. Kamil 

kişi Benefşe’ye bir ravzadan bahseder. Ravza bütün güzel vasıfları kendisinde  
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toplamış, tam bir “cây-ı me’men”dir. Eğer kendisine tâbî olursa, oraya 

götürebileceğini söyler. Benefşe kamilin eteğine yapışır, yola koyulurlar. Gözünü 

açtığında kendisini bir “bâğ-ı âlî”de bulur. Geçip bir köşede karar kılar, “sun’-ı 

Kirdigârı” seyre koyulur. Benefşe’nin gönül bağı “gülşen-i râz” olur. Gördüğü haller 

karşısında utanıp boynunu eğer.  

Dimişlerdür edeb Xurba sebebdür 

Ta[avvuf küllīsi cānā edebdür  (2179. beyit)  

Şair bu hâlin sözle anlatılamayacağını söyler ve sâlikleri bu zevke erişmeğe 

çağırır. 

2201. beyitte son bulan Benefşe hikâyesinden sonra gelen “Kelimât-ı 

İlâhiyye”, beyit sonlarında bazı tasavvufî terimlerin harflere gizlenerek verildiği 13 

beyitlik bir manzumedir. Bu terimler  “kurb, cennet, abes, hazer,  şeyh, sadr,  mağz, 

vast, lafz, farz, Allah, lâ-şek, Rabb”dır. 

Nergis hikâyesinden önce gelen “Matla”da ise şair, güzellikle mağrur 

olmamayı, gururdan arınmayı öğütlemektedir. 

        

 Âmeden Âmeden Âmeden Âmeden----i Nergis: (2230i Nergis: (2230i Nergis: (2230i Nergis: (2230----2439)2439)2439)2439)    

Hikâyenin girişinde “Nergis”in halinden ders almamız, ucbu terk etmemiz 

tavsiye edilmektedir.  

Nergis kurak bir yerde bitmiş, asil  olmadığı için edepsizlik etmeğe 

başlamıştır. Tatlı su ve soğuk havanın terbiye etmesine rağmen o yine “denî” 

olmaktan kurtulamaz. Biraz büyüyünce etrafında olup biteni ve diğer çiçekleri gözler. 

Hepsi gözüne “ednâ” görünür ve kalbi gururla dolar. Zaten diğer çiçekler de ona 

iltifat etmiş, rengini çok beğenmişlerdir. Nergis bir gün bütün nebâtâtı etrafına 

toplayıp onlara hikmet kapısını açacağını söyler. Başına altınlı bir taç giyip haraç 

ister. Kendisini renk, koku ve iyi huyda onlardan üstün görür. Etrafındakiler ona tâbî 

olarak medhiyeler düzerler. Nergis de bu iltifatlara inanır. 
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Diğer çiçekler ehil olmadıkları için iyi ile kötüyü ayırt edemez, güzel 

kokunun sadece Nergis’e has olduğunu zannederler. Halbuki Allah her varlığa ayrı 

ayrı kabiliyet vermiştir. Bazı yerde gül, bazı yerde çer çöp yetişir; ama meşrepleri 

aynı olanlar bir yerde toplanır. Zaten Allah, bir grup meleği bu iş için 

görevlendirmiştir. 

İşte nergisin etrafındakilerin meşrebi de birdir. Hepsi kemâlden uzaktır. 

Nergis’in arada sırada aklına, buradan daha güzel bir mekân daha olup olmadığı 

sorusu gelmektedir; ama gördüğü itibara kendisini kaptırıp bu düşünceyi çabucak 

unutur. Bazan oraya gelip gidenlere başka yerlerle ilgili şeyler sorar; ama 

kendisinden daha güzel kokulu ve iyi hizmetçileri olan biri olduğuna ihtimal vermez. 

Bir gün bir seyyâh-ı cihân gelip Nergis’i etrafındakilerle birlikte otururken 

görür. Nergis o şahsa nereden gelip nereye gittiğini, niçin dolaştığını ve dünyada 

buradan güzel bir yer olup olmadığını sorar. Seyyâh biraz suskunluktan sonra: 

“Burası çer çöple dolu bir yerdir. Akıllı olan buradaki halini araştırır ve bu zindanda 

asla durmaz. Aklını başına alıp bu yeri terk etmelisin.” diye konuşmağa başlar. 

Devamında Nergis’in kesret içinde kalıp vahdete ulaşamadığı, tecerrüdle bundan 

kurtulabileceği ifade edilir. Seyyah daha pek çok nasihatta bulunur, ona gördüğü bir 

bağdan söz eder. Bu sözler Nergis’e tesir eder ve buradan kurtulmak için kendisine 

delîl olmasını ister; fakat seyyâh ona delîl olmak istemez. Çünkü  onun alıştığı 

itibarı, kötü kokuları hatırlayıp geri dönmek isteyeceğini düşünür. Nergis söz verir, 

yola çıkarlar. 

Nergis izzeti bırakıp zorluğu, kesretten kurtulup vahdeti seçmiştir. 

Dostlarından hiç biri onunla gelmek istemez; hatta onun hakkında yanıldıklarını ifade 

ederler. Cihan seyyâhı ile Nergis hayli zaman yol giderler. Karşılarına arş-ı âlâdan 

yüce bir kasr çıkar. Burası Hak ehlinin sığınağıdır; oraya giren Mevlâ’yı görür. 

Bunlar tecrîd ile ona yaklaşmağa çalışırken, sevgilinin kokusu duyulmağa başlar. 

Nergis gördüğü mehâbet karşısında hayrete düşer; ama aklını başına alıp gayrete 

gelir. Kasrın etrafı surla çevrilidir, oraya girmek hayli zordur. Nergisle seyyâh sûrun 

etrafını gezip bennâsının vasıflarını bilmek isterler; ama nâfile… 
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Etrafını dolaşırken yolları yüksek ve geniş bir kapıya ulaşır. Buraya varmış 

olanlar dest-i kudretle kasrın kapısına yazılmıştır. Ehl-i fenâya açık olan bu kapıdan, 

zerre kadar benliği olan giremez. Seyyâh Nergis’i kapıya ulaştırmıştır; ama bundan 

sonrası Nergis’in gayretine kalmıştır. Kasra girip vuslata ermek için çalışmak ve fenâ 

bulmak gerekmektedir. Seyyâh bunları bildirip görevini tamamlar. Nergis ise kapıda 

şaşkın bir halde kalakalmıştır. Gece gündüz ağlaması da fayda vermez. İçeridekiler 

onun gururundan kurtulmadığını bilip vasıflarının değişmesini beklerler.  

Nergis bu şekilde uzun süre bekler. Yaptıklarına pişman, mecalsiz bir halde 

gözyaşı döküp benliğini âh oduyla yakar. Sonunda içeridekiler onun kalbinin safâ 

bulduğunu anlar, kapının bir kanadının açılmasına izin verirler. O, açılan yerden 

Allah dostlarını seyredip güzel kokularını alır. Nergis’in eline altın bir kadeh verilir. 

Onu nûş edip ferahlamasını isterler. Kadeh Kevser suyuyla doludur, onu içen kimse 

selamete kavuşur. 

      Nergis, o sâgârı içince kendinden geçer ve mahva ulaşır. O an kendini 

bağın içinde zanneder, toprağa yüzünü sürüp secde eder. Artık yârin kokusu can 

dimağını doldurmuştur, nereye baksa onu görür. Eski halinden hiç eser kalmamıştır. 

Fakat Nergis’in bu hali uzun sürmez. Ona, bağbânın tayin ettiği kapıya yakın yerde 

karar kılması bildirilir. Eski suçundan dolayı bağın içi ona gösterilmez, o bağın 

etrafını ve kapıdan görebildiği ile yetinmek zorundadır. Hiç olmazsa buna 

ulaşabildiği için Mevlâ’ya şükreder. 

Bu hikâyenin ardından şair, “Kelimât-ı İlahiyye’de insanları Allah dostu 

olmağa davet etmektedir. Bir sonraki hikâyeye geçiş için söylenen “Matla”da ise 

bunun seyr ü sülûk ile olabileceği dile getirilir.  

    

ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Sünbüli Sünbüli Sünbüli Sünbül----i Hindî: (2464i Hindî: (2464i Hindî: (2464i Hindî: (2464----2241 ) 2241 ) 2241 ) 2241 )     

Sünbül-i Hindî ilk olarak Hindistan’da yetişen  bir bahçe çiçeğidir. Hind’in 

havası Sünbüle tesir ederek güzel kokular saçmağa başlar. O kendisini ilm-i zâhirle 

süslemiş, “ilm-i bûy” öğrenmiştir. Tanıyanlar onun mükemmel ve bilgili olduğunu  
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düşünür. Sünbül bazan nefsine uyup bu sözlere aldansa da, yaratılışındaki üstünlük 

ile bunları terk eder.  

Bir zaman sonra mizacına harâret gelip, rutûbet arayışı içerisine girer. Kendi 

kendine bu diyarı terk etmesi gerektiğini söyler. Muvâfık bir yoldaş ve yol açıklığı 

vermesi için Allah’a dua ederek yola koyulur.  

Nice köy ve şehir geçerek bir sahil şehrine ulaşır. Şehri dolaşırken bir 

Rûmî’ye rastlar. Ondan Rûm’un havasının suyunun nasıl olduğunu, maarif sahibi 

kişilerin bulunup bulunmadığını sorar. Rûmî havasının mutedil, insanlarının mülayim 

ve maarif sahibi olduğunu anlatır. Bu açıklamadan sonra Sünbül  Rûm diyarına 

muhabbet duyar, Rûmî’ye yoldaş olur. Rûmî yolda karşılaşacakları zorlukları anlatsa 

da Sünbül-i Hindî çok isteklidir, vazgeçmez. Bu iki yoldaş bir gemiye binip deryâyı 

geçerler. Ardından çöl, dağ; harap, mamur her nereye varsalar aşıp bir “kûh-ı âzam”a 

ulaşırlar. Bu yüksek dağa bakınca kendilerine güzel kokular gelir. Yola devam edip 

dağa girerler. Burası “misâl-i bâğ-ı cennet” bir yerdir, girenlerin kalbi açılır. Nebâtâtı 

güzel kokulu, kuşları tesbîh ve tevhîdle meşguldür. Ağaçları Allah’ın birliğini haber 

vermektedir. Sünbül burayı mizacına uygun bularak muradına ulaştığını söyler ve 

kendisine delil olan Rûmî’yi uğurlayıp orada kalır. Rûmî yoluna devam eder.  

Sünbül bu dağda “fikr-i sivâ”dan uzaklaşıp “gönül âyînesi”ni “mücellâ” 

kılar. Buradaki insanların gözünde iki âlemin zerre kadar değeri yoktur. Hepsi “dâr-ı 

fenâ” da iken “bekâ” bulmuştur. Sünbülün oraya misafir olarak geldiğini 

düşünmektedirler.  

Bir gün içlerinden maârif sahibi kâmil bir kişi Sünbül’ün yanına gelir. Selam 

verip nereden ve kimin rehberliğinde buraya geldiğini sorar. Sünbül macerasını 

anlatır. Kâmil kişi de ona dağın içinde bir “bağ-ı ra’nâ” olduğundan; ama buraya her 

isteyenin ulaşamadığından bahseder. Sünbül  anlatılanları işitince, o gülzâra ulaşmayı 

arzu edip onun himmetini ister. Kâmil kişi yolda sonsuz güçlükler olduğunu, bu uzun 

ve meşakkatli yolun bu kısa ömürle bitmeyeceğini; ama oraya “nûr-ı hidâyet”le bir 

anda varılabileceğini söyler. Tabiî ki bu Allah’ın kulunu bizzat davetiyle olabilir. Bu 

bağa gitmek için dağın üzerine çıkmalıdır. Kâmil kişi onun iştiyâkını fark edip 

elinden tutar ve bağa iletir. Gelince bağın kapısını açık bulur, içeriye davet edilirler.  
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“Ehl-i ravza” zaten Sünbül’ü beklemektedir. Onun gelişine sevinirler. Sünbül için 

“cem-i esmâ” makamı hazırlanmıştır, oraya geçip oturur. Burası, eksiklerin 

tamamlandığı bir makamdır. Sünbül burada huylarından arınıp “gül-âb” ve “misk” 

kokmağa başlar. Zâhir ve bâtın ilimleriyle donanır. Meclis onun kokusuyla dolar. 

İçindeki “âteş-i hû” ile yandıkça meclis ehlinin kalpleri tazelenir. Şair: “Sünbül 

varını terk edip Mevlâ’ya köle olmuştur. Eğer bu kıssadan hisse almak isterseniz, siz 

de “bâğ-ı visâle” ulaşmağa çalışın. Yoksa hayvan-sıfat olursunuz.” uyarısıyla 

hikâyeyi tamamlar.  

Hikâyenin bitimindeki “aceb” redifli Kelimât-i İlâhiyye “tasavvufî neş’e” ile 

kaleme alınmış, muhtevaca hikâyeyi tamamlayan bir şiirdir. “Matla”da ise ayrı ayrı 

hitaplar kullanılarak insanlara öğütler verilmiştir. Şairin seslendiği bu kimseler 

tâlipler, âbidler, zâhidler, âşıklar ve âriflerdir.  

 

ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Zerrîni Zerrîni Zerrîni Zerrîn----Kadeh: (2676Kadeh: (2676Kadeh: (2676Kadeh: (2676----2862) 2862) 2862) 2862)     

Hikâye, Cenâb-ı Hakk’ın ezelde ruhları bir meclise toplayıp hitap ettiğinden 

söz ederek başlar. Bu mecliste “Sâkî-yi Bezm-i Elest”in sunduğu kadehi içen herkes 

sarhoştur. Ondaki bu hâl ebediyyen kalır. “Câm-ı vahdet”ten mest olan ruhlar, 

âlemleri dolaşır ve “sûret-i âdem”e girip bu dünyaya gelirler. Ne var ki ezeldeki o 

lezzeti unutamayıp, tekrar ona ulaşmak için çalışırlar. Zerrîn-kadeh de bu ayrılığın 

ıstırabını çekmektedir. Ferahlamak için dolaşmağa çıkar. Yalnızdır, gece gündüz 

ayrılık ateşiyle yanıp, fikr-i vuslat suyuyla tesellî bulmaktadır. Çölleri, dağları, 

şehirleri aşar, yollarda birçok eziyet çeker. Geçtiği yerlerde büyük bir şehre 

rastlamıştır. Etrafı sınırsız bir denizle çevrilmiş olan bu şehrin içine girip temâşâ 

eder. Sonra şehirden çıkıp deniz kenarında bir gemi görür. Gemi bir sefere  

hazırlanmıştır. Zerrîn-kadeh onunla yolculuk yapmağa karar verir ve gemiye biner. 

Reisini bulup geminin nereden gelip nereye gittiğini, sahibinin kim olduğunu 

öğrenmek ister. Reis’in adı akıldır. Cevher ve a’râzdan, ulvî ile süflîden bahseder. 

Bunlar Mevlâ’nın emriyle bir yere toplanırlar. Allah’ın muradı bir “şehr-i ra’nâ 

yapmak ve içinde “şem‘i ‘aklı” yakmaktır. Cümle mevcûdâtta ne varsa onda açığa 

çıkacak ve içi dışı sanâyî ile dolu bir binâ yapılacaktır. Buna emr-i İlâhî ile şehr-i  
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beden denilir. Bu şehre: “cennetlerden bile üstün, iki âlemin güzellikleriyle süslenmiş 

bir taht yapılsın!” emri verilir. Hepsi emre uyup, sırlarla dolu  tahtı taşıyan binâyı 

yaparlar. Sevgili, gelip tahta oturur. Şehir bununla tamamlanmış olur.  

Bir gün şehre bir misafir gelir, bu kalp ve ten misâli şehri uçtan uca 

seyreder. Kapısına varıp dikkatle bakar ve bütün eşyanın onda şekillendiğini görür. 

Sonra üzerinde bir güzel yüzlünün oturduğu tahtı görür. Herkes o güzel yüzlünün 

karşısında eli bağlı kuldur. O da şâhın dîvânına varıp dua eder. Şah ona nereden 

geldiğini sorar. O da vuslat ilinden geldiğini, adının Hidâyet olduğunu söyler. 

Hidâyet, bu âlemdeki ulu makama ulaşmak isterse ona rehber olabileceğini bildirir. 

Burası bahr-i vahdette fenâ adasıdır. Kim ulaşırsa, her an tecellîye mazhar olur. 

Bulundukları yerle arasındaki farkları etraflıca anlatır. Bu sözler şâha tesir eder ve 

görmeye talip olur. Hidâyet ona ulaşmanın yolunun bu mülkü harap edip alâkayı 

kesmek olduğunu bildirir.  

Sefer kararlaştırılmış, gemi hazırlanmıştır. Zerrîn-kadeh de onlarla gitmek 

istemektedir. Şâh gemiye binmiştir. Halkına kendisiyle gelenlerin kurtulacağını, bu 

şehri ateşe verip yakacağını ilân eder. Halkın bir kısmı onunla gelir; kalanı yanıp kül 

olur. Gemi deryâda ilerlerken, şâh yolcular arasında “sim ü zer” giyinmiş bir misafir 

görür, yanına çağırır. Daha önce nerede karşılaştıklarını sorar. Zerrîn-kadeh de ona 

tecerrüd diyarındayken musahip olduklarını, onları bu kafesin ayırdığı söyler. Bugün 

tekrar bir araya geldikleri için Allah’a hamdeder. İki dost birbirine kavuşmuştur; 

başlarından geçenleri anlatıp, bu sefere aynı amaçla çıktıklarını anlarlar. “Bahr-i 

vahdet”te ilerlerken bir ada görürler. Gemi oraya yaklaşınca bir alâmet belirip 

şiddetli bir fırtına kopar. Her dalga ulu bir dağ olup gemiye dolar. Sonunda gemi 

halkıyla beraber deryâya gark olur. Ne şâh kalır, ne akıl, ne diğerleri… Zerrîn-kadeh 

de “bi-akl u cân” mahva erer. 

Zerrîn-kadeh girdâb-ı hayrette devredip kurtulmağa çalışır, kenara yakın bir 

yerde eline “hablü’l-metîn” ulaşır. Onun sayesinde kenara çıkıp toprağa secde eder. 

Sonra bekâ ravzasını aramağa koyulur. Bir zaman sonra iki cihanın güzelliğini 

kendisinde toplamış olan bekâ ravzasına ulaşır. Onu karşılayıp bir yer beğenmesini  
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isterler. Burada sevgili tecellî edecektir. Bu bağa bekâ ehli olanlar girer, onlar her 

nefeste cemal görürler.  

 Hikâyenin ardından yine bir “Kelimât-ı İlahiyye” ve “Matla” gelmektedir.  

    

ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Reyhân: (2884i Reyhân: (2884i Reyhân: (2884i Reyhân: (2884----3082)3082)3082)3082)    

Reyhân, edep sahiplerinin meclisine vasıl olmak için girdiği her mecliste cân 

u dilden hizmet etmeği âdet edinir. Allah ona bu kabiliyeti vermiştir. O da hizmet 

ederek “makbûl-i şâh” olur. Allah’ın “Rab” olduğunu tasdik edip, benliğinden 

kurtulacak ve vuslatı bulacaktır. Bu yüzden nerede bir meclis bulsa, hizmet etmeğe, 

bir “sâhip-nazar”ın himmetine ulaşmağa çalışır.  

Reyhân yola koyulup sevgiliden bir “nişân” aramağa karar verir. Yolda 

rastladığı kimselere “meclis-i ashâb-ı bû”dan haber sorar. Yolda hesapsız eziyet 

çeker; nihâyet bir bağa ulaşır. Bu bağı kim görse ravza-i cennet zanneder. Bağın içini 

dolaşıp bir “ashâb-ı hüner”  arar. Bağ ehlini üstün kimseler zannederek hizmet 

etmeğe başlar. Nice  yıl hizmet eder;  fakat oranın ehlinde güzel bir hâle rastlamaz. 

Bunların dışları hoş görünse de, kalplerinde zerre kadar mârifet yoktur. Himmet 

etmek şöyle dursun, kendileri himmete muhtaçtır. Hepsi sözde kutb-ı âlemdirler. 

Halkı “tesbih, sakal ve misvâkla yanıltıp tuzağa düşürürler.  

Reyhân bunların içini dışını fark edip, pişmanlıkla oradan uzaklaşır. Ona 

şimdi hâlini anlatacağı bir yol arkadaşı lazımdır. Giderken yolda birbirine benzeyen 

birçok ravza görür, hiç birisine girmez. Nihâyet bir gün Hızır-veş birisiyle karşılaşır. 

Bu kişiyi dost bilir,  çektiği zorlukları ona anlatır.  

O kişi Reyhân’a; “Sen ulu dergâhı taleb kılmışsın.” der. Bu yolda 

çektiklerinin tabiî olduğunu, buraya ulaşmak için can ve başı terk etmek gerektiğini 

söyler. Eğer kendisine tâbî olursa, onu selâmette olacağı bir bağa iletecektir. Reyhân 

kabul eder ve giderler. Reyhân “ravza-i maksûda” ulaşır. Burada her itibarı terk edip, 

hizmette hiç kusur etmez. Bir gün elçiyle kendisi bir ibadethâneye davet edilir. Ehl-i 

himmet tarafından çağırılmıştır. Orada da hizmet edip, ortalıkta kirden eser bırakmaz. 

Yine bir gün garip bir kimse gelir, Reyhân’ı edeple bir zarfa koyup “sâhip-nazar”  
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karşısına çıkarır. Kendisine burada himmet edilir. Ölümden sonra hayat bulmuş gibi 

olur. O hizmet ile bu devleti bulmuştur. Reyhân bu yüzden halk içinde muteberdir; 

herkes kendisinden güzel koku alır.  

Hikâyenin ardından “Kelimât-ı İlâhiyye” ve “Matla” manzumeleri aynı 

düzen içinde yerini alır.   

    

ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Mîri Mîri Mîri Mîr----i Âşıkân: (3110i Âşıkân: (3110i Âşıkân: (3110i Âşıkân: (3110----3269)3269)3269)3269)    

Mîr-i Âşıkân nefsine esir olarak halkın emîri olma arzusuna kapılır. Kalbi 

“ucb u gurûr” ile doludur. Allah’ın yarattıklarını görmek üzere seyre çıkar. Cihânı 

baştan başa dolaşır, kendisinden üstün kimse bulamaz. Bir köşeye oturup “hâlet-i 

zühd ü fenâ” üzere olur, uzlete çekilir. Halk ondan himmet almağa çalışır. Bir gün 

Kâbe’ye gitmekte olan birisinin yolu Mîr’e uğrar. Mîr kendilerine rastladığı için 

şanslı olduğunu söyler, ahmak kimse de inanıp ona hizmet etmeğe başlar. Mîr bir 

süre sonra bu kimseyi halkın arasına yollar. Görevi insanları doğru yola çağırması, 

yani Mîr’e tâbî olacak salikler aramasıdır. Halkın arasında Mîr’i medhederek etrafına 

birçok kişi toplamış olan ahmak kimse, onları Mîr’in huzuruna çıkarır. Mîr susuz, 

etrafı diken ve otlarla dolu ıssız bir vâdide yaşamaktadır. Nazla çıkıp selam verir. 

Gelenler Mîr’in perişan halini görüp Bâyezîd dünyaya tekrar gelmiş zannederler. 

Mîr’i “zühd ü fenâ” ehli bulup kalbinin “zikr-i Hudâ” dan hâlî olduğunu bilmezler. 

Onun “bûy-ı latîf” ile dolu olduğuna kânî olurlar, “bî-râyiha” olduğundan 

habersizdirler. Bu yüzden hepsi kapısında “bende” olur, Mîr’in onlara doğru yolu 

göstereceğini umarlar. 

Bu yere  bir seyyâhın  yolu düşer, bunların hallerini görür. Mîr bu şahsı 

yanına çağırıp, cihanı niçin dolaştığını sorar. Seyyâh adının Hidâyet, mekânının  

“Ravzatü’t-tevhîd” olduğunu, âlemde bir  “sahib-temiz” bulmak için dolaştığını 

söyler. Ravzatü’t- tevhîdin özelliklerini anlattıkça, oradakilerin hepsi görmeğe 

“müştâk” olurlar. Halkın ıstırabını fark eden Mîr, kendisini övmeğe, Hidâyet’i 

yermeğe başlar ve onu kovar. Bu kapıdan Hidayet reddedilmiştir; ama gerçekte Mîr’e 

ve ona tâbi olanlara rahmet kapısı kapatılmıştır. 
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Mîr’in etrafındaki halk ikiye bölünür. Bir kısmı orada kalır, bir kısmı 

Hidâyet’le gider. Kalanlar dalâlete,  gidenler hidâyete tâbî olmuştur. Zaten akıllı 

olanlar sûrete aldanmaz; derûn-ı hâlete nâzır olurlar. Hikâye akıllıların ve câhillerin 

vasıfları sayılarak tamamlanır.  

Şair hikâyede anlatılan Mîr ile kendisi arasında benzerlik kurarak hâlis bir 

kul olamadığı için duyduğu üzüntü ve pişmanlığı Kelimât-ı İlahiyye’de dile getirir. 

“Matla”da ise tâliplerin yapması gereken ibâdet ve tâatler sıralanır.  

    

ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Şebi Şebi Şebi Şeb----bûy: (3305bûy: (3305bûy: (3305bûy: (3305----3468)3468)3468)3468)    

Şeb-bûy bir çok kokusuz çiçek arasında yetiştiği için kendisinin onlardan 

değerli olduğunun farkına varamaz.  

Bir gün kendisine hikmet kapısı açılır ve farklı olduğunu hissetmeye başlar. 

Hızır ile İlyas yeryüzünde dolaşıp ihtiyaç içerisinde olanları ararken, insanların bir 

yere toplandığını görürler. O kurak yerin insanlarının çoğu câhildir. Onlara Ravzatü’t 

Tevhîd’den bahsedip, Hidâyet rehberliğinde oraya gitmelerini söylerler. Şeb-bûy da 

halkın arasındadır, bu sözler kendisine tesir eder. 

Şeb-bûy o bağa muhabbet duymaya başlar. Uzlete çekilip tebdîl-i ahlâk 

etmesi gerektiğini düşünerek tenha bir yer aramaya koyulur. İnsanlardan uzaklaşıp az 

konuşmaya ve az yemeğe başlar. Gece gündüz ibadetle meşgul olur. Bundan sonra o 

bağa sâlik olmuştur. Kalp ve ruhu Allah fikriyle dolu diyar diyar dolaşmaya başlar. 

Tam yorulduğu bir anda yolu bir “mürg-zâra” varır. İzinsiz girilemeyen bu bağ 

düzgün ağaçlar, hoş kokulu çiçekler, nehirler ve güzel sesli kuşlarla doludur. Burada 

herkes makbul bir işle meşguldür. 

Bu yerde birkaç “savâmi” görür, içine girip kapısını kapatır. Ölüp kabre 

girmiş gibi olur. Orada İbrahim Ethem misâli bir kutb-ı âlem vardır. Hidâyet bile ona 

“bende” olmuştur. Şeb-bûy burada ibadetle meşgul olmaya başlar. Bir gece cismi 

letâfet bulup sarây-ı sırra nazar eder, hayrette kalır. Bu halin kendisinde daim olması 

ister. Meğer o gece “Leyletü’l-Kadr”dir. Rab eşyaya tecellî edecektir. Bu, yılda bir 

kez Allah’ın iltifatıdır. O gece hazır olanlar “Rabb-i a’lâ” yı görürler. Bu mübarek  
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gecede yeryüzüne melekler ve ruhlar iner, her şey hakkın tecellîsinin nûruna gark 

olur. O nûr Şeb-bûy’un da ruhuna tesir etmiş, önceki hâli değişmiştir. A’zasının her 

zerresi, O nûrun şûlesine gark olmuştur. Bunu görünce secde edip, mahva erişir.  

“Hikâye-i Şeb-bûy” dan sonra gelen “Kelimât-ı İlâhiyye”, “bildüm seni 

buldum seni” redifi etrafında söylenmiş bir vuslat şiiridir. Ondan sonra yine bir 

“matla” ile söz sonraki hikâyeye bağlanır. 

    

ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Zanbak: (3493i Zanbak: (3493i Zanbak: (3493i Zanbak: (3493----3634)3634)3634)3634)    

Allah Zanbak’ı temiz meşrepli yaratmıştır. Onun ruhu kavî, nefsi zayıftır. 

“Riyâ, hased ve ucb” u terk etmiştir. Derunı saftır, üzerine de beyaz bir abâ giyinmiş, 

içi-dışı birbirine muvafık olmuştur. Başında Bektâşî tacı olduğu için her kişi ona 

saygı gösterir. O konuştukça insanların içi açılır. Çünkü onun içinde “esrâr-ı Hak” 

yazılıdır. Arif olanlar ondan ders alırlar. 

Zanbak zengin fakir, büyük küçük demeden herkesle sohbet eder, bir yerde 

mekân tutmayıp, “bî-kayd” gezer durur. Yolu nice ravzaya uğrar, geçtiği yerlerde 

kokusu kalır, isteyen ona koku yoluyla ulaşır. Böyle güzel yaratılışlı olmak ne hoş 

bir şeydir; ama bu Hakk’ın bir lutfudur. Bir gün Zambak’ın yolu bir ravzaya ulaşır. 

Burayı meşrebine uygun bulur, “nice ay” orada kalır. Fakat burada onu “havf u 

haşyet” bürür. Çünkü buranın ehli “müeddeb” ve “mukarreb”dirler. Ravzada birisi 

ona nasihat ederek fânîyi bırakmasını bâkî olan için gayret etmesini söyler. Bu sözler 

Zanbak’a tesir eder, uykudan uyanmış gibi olur. Ravza halkına bakıp, kendi söz ve 

hareketlerinden pişmanlık duyar. 

Zanbak’ın bulunduğu bu makamın adı “ibret-nümâ” dır. O “sun-ı İlâh”ı 

temâşâ edip hakikatleri görmeye, edep ve zühd içinde kemâl bulmaya başlar. 

Edepsizlik edene kızar, gerekirse meclisten uzaklaştırır. Onun bu davranışı Allah 

içindir; bu sebeple “makbûl-i dergâh” olur. Bağban Zanbak’ın bu samimi davranışını 

görüp, gece gündüz onu terbiye etmeye çalışır. Bağ içinde ona güzel bir mekan tayin 

eder. Zanbak bağbanın her emrini yerine getirir, o da kemâle ulaşır. Fenâdan bekâya 

yükselir, “hısn-ı tevhid”e girer. 
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Hikâyenin muhtevâsına uygun olarak: 

Kemretüñ mülkin yakup yıkdum ne kim var ser-te-ser 

Vacdetüñ mülkinde geldi bana fermān n’olısar             (3640. beyit) 

gibi beyitler içeren Kelimât-ı İlâhiyye ile Zanbak hikâyesi bütünlük kazanır.  

“Amendin-i Gül” hikâyesindeki “Şâh”a atıfta bulunularak “saltanat esiri” 

olmamayı öğütleyen “Matla”da, “pâdişâh-saltanat” mazmunu etrafında beyitler 

söylenmiştir. 

    

ÂmendenÂmendenÂmendenÂmenden----i Gül: (3661i Gül: (3661i Gül: (3661i Gül: (3661----3889)3889)3889)3889)    

Gül, güzel kokusuna ve güzelliğine mağrur, cihanda eşsiz olduğunu iddia 

eden bir çiçektir. Tekebbürden kimseye selam vermez, bülbülden cemâlini gizler. 

Yüzünü halka yılda bir kez gösterir, sadece geceleri “arz-ı bû” eyler.  

Bahar mevsimine kadar “mülk-i ezhâr”ın üzerinden nice sıcak, soğuk ve 

yağmurlu günler geçer. Nihâyet âb-ı hayât gibi “ebr-i rahmet” erişip, nebatâtı 

canlandırır. Dehrin pîri, sanki taze civân olur. Nebât, çıkıp yüzünü göstermek için 

sabırsızlanmağa başlar. İlk olarak “ezhâr-ı çemen” ortaya çıkar, bağı “cennetü’l-

firdevs”e döndürür. Gül bunların padişahıdır. Bir encümen tertip edip bütün 

çiçeklerin gelmesini emreder. Amacı kendisine tâbî olanları bir arada rengârenk 

görmektir. Her çiçek bu fermânı işitir ve güçleri yettiğince süslenip şâhın huzuruna 

çıkarlar. Bağda herkes “tezyîn” için uğraşmıştır. Çiçeklerin şahı yüzünü gösterince 

onu alkışlarla karşılar, üstüne inciler, jâleler saçarlar. Bülbül de nâleler eyler. 

Gül “taht-ı şâh” üzerine geçip oturur ve başına gurur tâcını giyer. Çiçeklerini 

karşısında rengârenk ve hizmete hazır bir şekilde görünce sürûr içinde onlara hitap 

eder ve bir şey sormağa hazırlanır. Çiçekler bir sefer var, zannederler. Halbuki şâhın 

amacı, başka yerlerde kendisinden üstün bir şâh olup olmadığını öğrenmektir. 

Çiçekler edeplerini muhafaza edip susarlar; onun gururundan huzursuz olurlar. 

Şâh sorusunu ikinci kez sorar. Çiçekler yine susmaktadır. Cevap alamayınca 

sinirinden renkten renge giren şâha, Bâd-ı sabâ cevap verir. Bâd-ı sabâ dört kıtayı  
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dolaşmış nerde ne var öğrenmiştir. Eğer azarlamazsa şâha gördüğü her yeri 

anlatacaktır. Şâh onu yakınına çağırıp kızmayacağına söz verir, gördüklerini 

anlatmasını ister. Bâd-ı sabâ cihânda dolaşmakta iken “vahdet mülkü” diye bir 

vilâyete yolu düştüğünü, şimdiye kadar ondan daha mamur bir yer görmediğini 

bildirir. Güzelliğini anlata anlata bitiremez. Şâh dinlediği mükemmellikler karşısında 

kızarıp terlemeye başlar, hayrette kalır. 

Gül dinledikten sonra Sabâ’dan kendisine delîl olup o yere götürmesini ister. 

Bâd-ı sabâ bu emri memnuniyetle karşılar. Şâha yolda çekecekleri sıkıntıları haber 

vermekten de geri kalmaz.  

Şâh askerine nidâ edip, sefer hazırlığı yapmalarını ister. Asker hazır olunca 

yola koyulurlar. Bâd-ı sabâ’nın rehberliğinde giderken, yolları hiçbir canlının 

yaşamadığı bir yere uğrar. Askerin çoğu orada ölür; çünkü geri dönmeğe de mecalleri 

olmamıştır. Sadece şâh ile Bâd-ı sabâ sağ kalmıştır. Şâh hafiflemek için kaftanını da 

çıkartıp gömlekle kalır; kesretten kurtulup vahdete ulaşır. Bundan sonra mamur 

yerler belirmeğe başlar. Nihâyet dîvân-ı şâha varırlar. Burası kendi ülkesinden kat 

kat üstündür. 

Bu mülkün padişahı mürüvvet kânı, lutûf sahibidir. Onun uryan olduğunu 

görüp giydirir, ona güzel bir makam gösterir. Bu rağbet karşısında şâh bi-ihtiyâr eski 

haline döner, yine gururlanmağa başlar. Zanbak gelip onu uyarır. Bu mertebeye, 

Hakk’ın yardımıyla ulaşabildiğini hatırlatır. Şâha bu sözler tesir eder, nedâmetle 

bağışlanmayı ister.  

Gül, şâh iken kulluğu seçtiği için binlerce şâh ona kul olur. O artık vahdet 

câmını nûş etmiştir. Öyle izzet bulur ki, şâhlar bile onu başının üstünde taşır; herkes 

onu dostuna hediye etmeğe layık görür. 

Hikâyenin devamındaki Kelimât-ı İllâhiyye’de dünyanın izzetine itibar 

edilmemesi gerektiği vurgulanır. Şair “Gonçe”nin hikayesine geçmeden önce “gel ey 

tıfl-ı tâze” şeklinde bir hitabla başladığı “Matla”da, ömrün gençken değerini bilip 

boşa geçirmemeği öğütlemektedir.  
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ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Gonçe: (3917i Gonçe: (3917i Gonçe: (3917i Gonçe: (3917----4078)4078)4078)4078)    

Gonca başına “la’lin bir şeb-külâh” giyerek zamanla şâh olacağını ümit 

etmektedir. O kimsenin sözünü dinlemez, kimseye yüzünü göstermez. Kulağına jâle 

küpe takmış; Huten miski gibi güzel kokularla süslenmiştir. Soylu bir şehzâde 

olduğunu, hangi bağa gitse “rif’at ve izzet” bulunacağını iddia eder. “etfâl-i ezhâr” 

ile bağda gezinir durur. Gonca henüz terbiye edilmemiş, mağrur bir çocuktur. Ona 

akıllı ve kâmil bir mürebbî lazımdır. Gonca gül dalında salınırken ansızın Bâd-ı sabâ 

gelip yüzüne bir tokat vurur, epeyce hırpalayıp “niçin her hevâya tâbî” olduğunu 

sorar, azarlar. Gonca’yı alıp bir muallime teslim eder. Muallim onu kabiliyetli bulup 

hakikatlerden haberdâr etmeğe başlar. Kişiye nesebinin değil, edeb ve güzel 

ahlâkının şeref vereceğini, genç iken mertebe kazanmak gerektiğini söyler.  

Gonca dert ve gam çekmek için henüz çok genç olduğunu bahane eder. Bu 

arada gece gündüz demeden yol alırlar. Bütün zorlukları aşıp, nihâyet bir şehr-i 

mamura ulaşırlar. “Ravzatü’t-tevhîd” de bu şehirdedir. Ravzayı bulurlar ve izin 

alarak içine girerler. Orada âlemin kutb-ı aktâbı olan âlimin hizmetine girerler. Yüzü 

nurlu, lutûf sahibi bu zat “kâim-makâm-ı Mustafâ”dır. Tâlip olanları yanına çağırıp 

“şeriat, tarikat, hakikat ve marifet” öğretmektedir. Talipler edeple karşısında diz 

çökmüş can kulağıyla onu dinlerler. Gonca onları görüp hayret eder; o da öğrenme 

arzusu duyar. 

Muallim,  Gonca’da “tîb-i hû” olduğunu fark edip yanına çağırır, gülün 

yakınında bir yer gösterir. Sabâ goncayı öpüp kokladıktan sonra “er gibi ol” diye 

tembih ederek oradan ayrılır.  

Gonca henüz kâmilü’l-akl olmamıştır. Eski hali yeniden belirip oradakilere 

hükmetmek ister. Zanbak onun bu halini fark edip yanına gider, bu yanlış fikirden 

vazgeçmesini ister, uzun uzun nasihat eder. Gonca Zanbak’ın dost olduğunu anlayıp 

hareket ve sözlerinden utanır. Kalbi sivadan temizlenir.  Cezbe-i Hakk’a tutulup 

kurbet bulur. Tecellî dağına ulaşır, vuslat bağına girer ve orada karar kılar.  

 Gonca’nın hikâyesinden sonra yine Kelimât-ı İlâhiyye ve Matla 

manzumeleri vardır. 
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ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Bülbül: 4107i Bülbül: 4107i Bülbül: 4107i Bülbül: 4107----4255)4255)4255)4255)    

Bülbül gece gündüz eğlence ile meşgul,  açık meşrepli bir yârdır. İşi gücü 

“sûz u nâle” dir. Nerede bir hânende veya gûyende görse dost olur;  her saza nâlesini 

âhenk eder. Müstesna bir mahbûb gördüğünde ise toprak gibi mütevâzı oluverir. O 

her yere uyup her kılığa girebilen bir yaratılıştadır.  

Kalbindeki ıstırabı defetmek için köy, şehir dolaşırken Hızır-veş bir şahsa 

rastlar. Bu şahıs ona bir gülistandan bahseder, o yerin adının dârü’s-selâm olduğunu 

söyler. Bülbül o şahsın her emrine âmâde olup nasihatine kulak verir. Hızır-veş 

kimse ondan edepli olup nâlişi terk etmesini ister. Dârü’s-selâm’ın nasıl bir yer 

olduğunu anlatır. Oraya ulaşmak için neler yapılması gerektiğini, ne zorluklarla 

karşılaşabileceğini bildirir. Bülbül, rehberinin tarifi üzere yola koyulur. Bir beldeye 

ulaşıp “dârü’s-selâmı” bulduğunu düşünür. Gülistâna doğru ilerler. Burası on sekiz 

bin âlemi, sekiz cenneti içine alan bir gülzârdır. Bülbül bu gülzâra girince, dimağına 

“bûy-ı habîb” gelmeye başlar. Bu koku eski derdini hatırlatır ve aldığı nasihatları 

unutuverir. Feryad ü zâr etmeye başlar. Hayli zaman bu halde kalır. Sonra kendine 

gelip yaptığına pişman olur. Gülistanda herkes fenâya ulaşmış, fark-ı cem etmiştir. 

Kul olup o da maksûduna ulaşır, gülzâr-ı sırra yol bulur. 

Şair hikayenin sonunda sözlerinin muhatabının sâlik ve tâlipler olduğunu, 

başkalarının bu anlatılanlardan hoşlanmayacağını ifade eder.  

“Âmeden-i Bülbül”den sonra “zi-ney” redifli bir Kelimât-ı İlâhiyye vardır. 

“Âmeden-i Tâvus” hikâyesinden önceki “Matla”da tâvus-tâlib benzerliği üzerinde 

durularak hikâyeye geçiş yapılmaktadır.. 

    

ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Tâvus: (4293i Tâvus: (4293i Tâvus: (4293i Tâvus: (4293----4417)4417)4417)4417)    

Tâvus Allah’ın lutûf ve ihsanıyla rengârenk yaratılmıştır. Bu yüzden kendisine 

çok güvenip gururlanmaktadır. Sanki ona taht ve tâc verilmiş, sırmalı elbiseler 

giydirilmiştir. Diğer kuşları küçümseyip hepsinde bir kusur bulur. Onun gözünde 

Ankâ’nın bile değeri sinek kadardır. Bir kimsede üstünlük görse inkar eder, 

kendisinden güzel olanları aşağılar; daima suretinin güzelliğiyle övünür. 
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Tâvus bir gün Hidâyet’le karşılaşır. Hidâyet onun henüz “nâ-pûhte” 

olduğunu anlar ve ona nasihat eder. Bir müddet ona hizmet edip, fırsat bulduğunda 

işittiği bir gülzârdan bahseder. O yerin ehlinin sahip olduğu meziyetleri sayar. 

Tâvus anlatılanlardan etkilenir, oraya ulaşmayı ister. Gerçi çok da gönülden 

değildir bu talebi. Yine de o gülistâna gitmek üzere yola koyulur. Hidâyet rehber 

olmak isterse de kabul etmez. Gece gündüz yol giderek bir gülistana gelir. Burası 

bâğ-ı İrem misâli bir yerdir. Ama bura ashabını maâriften uzak bulur. O, a’manın 

ışığı görmediği gibi hakikatleri fark edemez. Onun hidayet gözü kör olmuştur, 

gururunun zulmeti içindedir. Bu yüzden kendi kusurlarını göremez.  

Şairin: “İşte bir kişiye hidâyet yoldaş olmazsa, kuru bir taş gibi kalır; ona 

hiçbir şey tesir etmez.” Şeklindeki ifadelerle  hikâye sona erer. 

Tâvus hikâyesinin ardından gelen Kelimât-ı İlâhiyye’de şair, nefsine uyup 

işlediği günahlarına pişmanlığını dile getirmiştir. Matla’da ise “tâlib-i bâğ-ı visâl” 

olanlara seslenilmiş, benliğinden kurtulanların “kibrit-i ahmer” bulacağı 

müjdelenmiştir. 

    

ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Tûi Tûi Tûi Tûtî: (4449tî: (4449tî: (4449tî: (4449----4586)4586)4586)4586)    

Hak Teâlâ Tûtî’ye ezelde lutfetmiş, o da halk içinde muhterem olmuştur. 

Üzerinde yeşil bir elbise vardır. Konuşabilme yeteneğine sahiptir; ama etrafındakileri 

mizacına uygun bulmadığı için konuşmaz. Halbuki  arzusu insanlarla konuşmaktır. 

Ne yapacağını bilmez bir halde dolaşırken, halk “nâlesinden incinip” onu 

hapseder. Nice yıl haps içinde kalır, hakkında birçok dedikodu çıkar.  

Bir gün Rûm ilinden, dört kıt’ayı dolaşmış, basiret sahibi bir hoca gelir. Bu 

yerin adı “şehr-i bu’d”dur. Halkı bende-i kesret, kabiliyetten uzak kimselerdir. Hoca 

bu şehirde dolaşırken yolu bir çarşıya düşer. Çarşının içinde kulağına tanıdık bir ses 

gelir. Sesin geldiği yana dönünce bir kafes içinde, bir “hûb-cemâl” görür. 

Oradakilere sahibini sorar. Arayıp bulurlar, hocanın huzuruna getirirler. Hoca 

sahibinden kuşu satmasını ister. Ne kıymet biçerse verecektir. Sahibi onun hocaya 
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layık olmadığını, bu kuşun bir üstünlüğünün olmadığını söyler. Hatta sesinden 

rahatsız olduğu için hapsetmiştir. Katline başkaları mani olmuştur. Bu yüzden Tûtî’yi 

hocaya ucuza satıverir. 

Hoca kuşu sevinerek alır götürür. Şimdiye kadar bundan değerli bir şeyi 

olmamıştır. Karşısına koyup devamlı onu seyreder, “sükker”le besler. 

Hoca Rûm’a gitmeye karar verir. Bir gemiye binip Tûtî ile giderler. Kenara 

ulaşıp dinlendikten sonra vatana doğru yola koyulurlar. Hocanın doğduğu yer Cihad 

ilinin Himmet şehridir. Bu şehrin yakınında bâğ-ı visâl vardır. Hoca Tûtî’yi, o 

bağdaki bir muallime maarif öğrenmeye gönderir. Bu muallim sâhibü’l-hikmet ve 

kâmilü’l-kudret bir zattır. Hakk’ın sevdiği bir kimsedir.  

Hocanın aklına bir gün şu fikir gelir: “Tûtî lisan öğrenirse, hayvan sıfattan 

kurtulup haslet-i insan olabilir.” Bu düşünce ile bâğ-ı visâle gider. Tûtî’yi hüner 

kazandırması için bağ ehline bırakır, oradan ayrılır. 

Bağ ehli onu tenha bir yere koyup, başkasının “hây u hûyuna” bakmasın diye 

karşısına bir ayna asarlar. Tûtî orada epeyce riyâzet çeker. Bağ içine nazar 

kıldığında, orayı ravza-i cennet gibi görür. Bağ ehli ise Allah’ın lutfuna mazhar 

olmuş melek huylu kimselerdir. Tûtî gaflet uykusundan uyanmıştır. Şehr-i bu’ddan 

kurtulup buraya geldiği için Allah’a hamdeder. Onu buraya getiren hocayı hayırla 

anar. 

Bir gün etrafını seyrederken can gözü mir’âta takılır. Bağdaki her şeyin 

aynada göründüğünü farkeder. Gördükleri kaşısında hayran kalır. Bu sanki “âyîne-i 

âlem nümâ” dır. Tûtî başkasına meyli terk edip, bağ ehli gibi sükûn bulur. Gönlü 

maârif ile dolup, konuştuğunda insan gibi inci dizer. Fakat onun sözlerini ancak 

hikmet sahibi olanlar anlayabilir.  

Şair hikāyenin sonunda Tûtî gibi haslet-i hayvândan kurtulup; ehl-i edeble 

beraber olmanın güzelliğini dile getirmektedir. Kelimât-ı İlâhiyye’de şair Tûtî 

hikayesinden alınacak kıssaya işaret eder.  

27 beyit uzunluğundaki Matla’dan sonra “Āmeden-i Kumrî” hikâyesine 

geçilir.  
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  Âmeden  Âmeden  Âmeden  Âmeden----i Kumrî: (4627i Kumrî: (4627i Kumrî: (4627i Kumrî: (4627----4775)4775)4775)4775)    

Kumru yumuşak bir tabiatta yaratılmıştır. Daima Allah’a hamd ü senâ eder. 

Cihan hil’atinden vazgeçip sırtına ak bir abâ giymiştir. “Tâlîm-i vuslat”, “tahsîl-i 

hâl” eylemek arzusundadır. Bunun için yolara düşer, bir bağa ulaşır. Burada “zikr-i 

Hak” ile meşgulken bir avcı onu fark eder. Uğraşarak onu avlamayı başarır ve 

boynuna kilitli bir kayd  vurur. Avcının adı “sayyâd-ı ışk” tır. O hakikatte ruh ve 

gönül avlar.  

Kumru gözünü açtığında kendisini bağlanmış bulur. Avcı kendisine eziyet 

etmediği için, duruma çok üzülmez, özünü ona teslim eder.  

Avcının musanna bir kafesi vardır, Kumru’yu onun içine koyar. Kendisine 

alışsın diye  hizmet edip onu nefis gıdalarla besler. Sayyâdın bir gün aklına gördüğü 

bir bağ gelir. Şikârını alıp o bağa gitmeye niyyet eder. Kafesi alıp yola revan olur. 

Hayli müddet yürüdükten sonra o bağa varır. İlk olarak bağdaki aziz kişinin huzuruna 

çıkarak, Kumru’nun kafesini karşısına koyar. Ona himmet etmesini ister. Kumru 

sahip nazarın emriyle hoş bir mekâna götürülür, buradan her tarafı 

seyredebilmektedir. Cennet misali bu bahçeden dimağına hep hoş kokular gelir.  

Kumru bu gülistânın ehline özünü teslim edip, benliğini yok eder. Yıllarca 

itaat edip varlığından arınır.  

Hikâyenin bundan sonraki kısmında şair, Kumru’nun tasavvufî açıdan geçtiği 

merhaleleri (seyr ü sülûk) uzun uzun anlatır. 

Kumru hikâyesinden sonraki Kelimât-ı İlâhiyye’de ise son derece sade bir 

dilin kullanıldığı görülür. Bu musammat gazel bir İlâhi niteliği taşır.  

Âmeden-i Bâz’a hazırlık mahiyetindeki Matla’da “sayd, sayyâd, şikâr, cîfe” 

gibi birbirini çağrıştıran kavramlar sembolik olarak kullanılmıştır. Anlatılmak 

istenilen insan bu dünyaya bir avcı misali avlanmağa gelmiştir. Burada elde ettiği 

yarın kendisine fayda sağlayacaktır. Buradan eli boş dönmemek lazımdır.  
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 Âmeden Âmeden Âmeden Âmeden----i Bâz: (4815i Bâz: (4815i Bâz: (4815i Bâz: (4815----4946)4946)4946)4946)    

Allah “Bâz”ı av için yaratmıştır. O yuvasını kuru bir taşın üzerine kurup 

insanlardan uzak yaşar. Muradı insanın elinden kurtulmaktır. Bin yıl bir arada dursa 

insanla dost olmaz.  

“Bâz”ın şikarı serçe veya kargadır. O hep insanları seyretmiş, hiç bağ 

görmemiştir. Duysa veya görse, belki o da bağa rağbet edecektir.  

“Bâz” bir gün avlanmağa çıkar. Bir semte doğru avını gözleyerek yola 

koyulur. Giderken bir “sayd”a rastlar. Bugüne kadar böylesini hiç görmemiştir. 

Yuvasını, yavrusunu unutup bu avın peşinden gider. Bu “sayd”ın adı “Tayr-ı 

Hidâyet”tir. Allah’ın inayet ettiği kimseye delil olur. Hidayet “Bâz”ı bâğ-ı bekâya 

ulaştırmak istemektedir. Bu yüzden onu vatanından uzaklaştırmağa çalışır. Ardı 

ardına bir mürg-zâra inerler. “Bâz” biraz dinlenip etrafında av aramağa başlar.  Bu 

arada içinde bulundukları bağı da gözden geçirir.  

Buranın ehli hep kendisiyle meşguldür, kimse başkasına zarar vermez. “Bâz” 

ev yapıp burayı vatan edinmeğe karar verir. Zemin ü âsümânı içine alan bir beyt-i 

muhabbet inşâ eder. Bağı muhafaza etmekte olan bir sayyâd-ı mâhir vardır. Şehbâzın 

bağa indiğini görmüş, ona tuzak hazırlamıştır. Şehbâz ise kendi halinde 

avlanmaktadır. Sayyâd onu bir güvercini avlamak üzereyken tuzağa düşünür, 

boynuna kayd geçirir. Ne kadar çırpınsa da kendini kurtaramaz. Cihânı görmesin diye 

başlık giydirilir. İşte o, ava giderken avlanmıştır.  

Bu günden sonra onu uyutmazlar, gece gündüz oruç tuttururlar. İnsanla ülfet 

etmesini, bir âdem görünce korkmamasını isterler. O seyri sever ve gayra meyli terk 

eder. Onda üns-i insan mukarrer olmuştur.  

 Şehbâz bu hâle zamanla alışır. Vahşeti gider, üns ile mevsuf olur. Mürg-zârı 

bundan sonra ona teslim ederler. İstediği gibi avlanır, güvercinle kargaya dönüp 

bakmaz. O mükemmel bir avcı olmuştur, gözünden hiçbir avı kaçırmaz. Şehbâzın 

avlandığı bu yer bâğ-ı  bâkîdir. Hikâyenin sonunda sülûk ehline nasihat edilir.  
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Kelimât-ı İlâhiyye’nin ardından söylenen “Matla”da, tâlibe masivâdan 

kurtulma, bu yolda mücadele etme çağırısı yapılmaktadır.  

    

ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Kerkes: (4983i Kerkes: (4983i Kerkes: (4983i Kerkes: (4983----5148)5148)5148)5148)    

Allah Kerkes’e uzun bir ömür vermiştir. Onun bu ömür içinde maarif 

kazanmağa çalışması gerekmektedir. Halbuki o bu cihanın yiyip içmek, eğlenmek 

için yaratıldığını düşünmektedir. O bîçâre, yaratılıştaki hikmeti hiç anlayamamıştır.  

Kerkes bu hal ile ömrünü geçirip “kesb-i hâl”e hiç  meyletmez. Dolaştığı yer 

çöl, yediği her zaman cîfe, içtiği su bulanıktır. Tilki ve köpekle arkadaşlık yapar, 

sırlarını karga ve kuzguna açar. Bir araya geldiklerinde onlara nasihat edip, râh-ı 

Hudâ’da kurba erişmiş gibi davranır. Halbuki anlattıkları yediği şeyler gibi çirkindir. 

İşlediği günahlarla övünür gibidir.  

Bir cîfe bulsa sevinir ve mümkün olsa kimseye vermez. Nefsine uyup 

dostlarına düşmanlık eder.  

Günlerden bir gün Kerkes ava çıkar. Etrafı seyr ederken ansızın bir cîfe 

görür. Etrafında kimse olmadığını fark edip iner ve cîfeyi hırs u tama’ ile yer. 

Kimseye pay bırakmaz. O kadar doyar ki etrafı dolaşmağa mecâli kalmaz.  

Bir duvara konar, yine av gözlemeğe başlar. Ansızın yanına uçarak bir “Bâz” 

gelir. Etrafa baktığında kokusu dimağı sarhoş eden bir leş görür. Kerkes’e bu “bed-

hevâda” kendisini  zâyî etmemesini söyler, uyarılarda bulunur. 

“Bâz”ın sözleri Kerkes’in hoşuna gitmez, kendisinin daha görmüş geçirmiş 

birisi olduğunu iddia eder. Bâz bu sözleri onun acemiliğine ve mizâcının sert oluşuna 

verir. Şehbâz ona biraz daha yumuşak bir şekilde maksadının bir bağdan haber 

vermek olduğunu söyler. Bağın güzelliklerini sayıp Kerkes’i oraya gitmeğe teşvik 

eder. Bu ısrara dayanamayan Kerkes de o bağa gitmeğe razı olur. Birlikte yola 

koyulurlar. Günlerden sonra bağa ulaşırlar. 

Şehbâz  bağı hayranlıkla seyrederken, Kerkes’in mizâcına hiç de hoş gelmez. 

Bir müddet sonra orası kerkese zindan olur. Çünkü eski âdeti üzere burada cife 



 63 

yiyemez, aç dolaşır. Halbuki, o bâğ-ı bî-misâlin gıdâsı rûhanîdir. Nefsine esir olanlar 

bu gıdâdan hoşlanmazlar.  

Kerkes kendisini buraya getiren bâza sitem edip, ona tâbi olduğu için 

kendisini de suçlar. Asıl vatanına dönmeğe karar verir. “Bâz” ne kadar nasihat etti 

ise de vazgeçiremez. Kerkesin hilkati süflî olduğu için bağ-ı ulve ülfet edememiştir.  

Kerkes eski vatanına döner. Ordaki dikeni, çer çöpü; reyhan, yasemen gibi 

görür. Ashabı başına toplanıp ne olup bittiğini öğrenmek isterler. Kerkes yolculuğunu 

ve oraya gittiği için pişmanlığını anlatır. Başına gelen bu hâdiseden sonra Allah’ın 

kendilerine verdiği ni’metin değerini bilmeleri gerektiği dersini çıkarır(!). Ziyafet 

için hemen bir cîfe bulur, toplanıp âfiyetle yerler. 

Hikâyenin ardından gelen Kelimât-ı İlâhiyye’de şair mürşidinin “Muhammed 

Mustafâ” olduğunu ifâde ederek “Kerkes” misâli şeyhleri “refîk” edinmemeği 

öğütler. 

“Âmeden-i Bûm” hikâyesinden önceki Matla’da “havâs-avâm, hak-bâtıl, 

sarrâf-pîlever, fânî-bâkî dûzâh-dârü’sselâm” gibi zıt kelimeler bir arada kullanılarak 

bazı hakikatler dile getirilir. 

    

ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Bûm: (5188i Bûm: (5188i Bûm: (5188i Bûm: (5188----5446)5446)5446)5446)    

Bûm yaradılışı itibarıyla tenha yerleri ve yalnızlığı sever. Kendisine bir 

harap yer seçmiş, dünya nimetlerini terk etmiştir. Bu uzlet ve zühdü sayesinde güzel 

hasletler kazanmıştır. Allah’a her zaman tevekkül eder. 

Gündüz nefsinin her şeye meyledeceğini düşünerek, dışarıya geceleri çıkar. 

Bûm, insanların etrafına toplanıp gizli hâlinin şâyî olmasından da  kaçınır. Korkusu 

nefsine tekebbür gelmesidir. O, geceyi daha ibretli bulur; çünkü  gece, ağyârdan 

hâlîdir. 

Bûm dünyada ömrünü bu şekilde insanlardan uzakta geçirmektedir. O, zühd 

ü takvâ ile tanınmaktadır. Çoğu kişi gelip ondan nasihat ister. Bâkî olanın cennet, 

hûri ve cennetteki köşkler olduğunu, dünyadaki gurûra aldanmamayı öğütler. Cennet  
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ebedî, cihân fânîdir. İkisinden biri tercih edilmelidir. Ama akıllı olanlar cenneti 

seçerler. 

Bûm’un yanına uğrayan herkesin kalbi “hubb-i cinân” ile dolar. Onun halini 

gören avâm, Bûm’u râh-ı Huda’da imam addeder. 

Bûm’un hâlini işiten Bâz, onu görmek ister. Meskeninin bir mağara 

olduğunu öğrenir, oraya gider. Burası anlatılamayacak kadar harap bir yerdir. Oraya 

katre-i rahmet düşmemiş, diken bile yetişmemiştir.  

Yanına gittiğinde Bûm yüzi yerde ibadet etmektedir. Bâz’ın gelişinden pek 

memnun olmamıştır. Bâz kendisine doğru yolu göstermesi için geldiğini, onu geri 

çevirmemesini ister, ricada bulunur. Bûm hayatını ne şekilde geçirdiğini anlatır. Bazı 

kimseler buradaki güç hayata ancak on gün dayanabilmiştir. Ondan başkasının bunu 

başarması imkânsızdır. Buna rağmen Bâz, onun emrine girmeğe tâlip olur. Ahd ü 

vefâ eyleyip bereber yaşamağa başlarlar. Geceleyin beraber dışarıya çıkıp dolaşırlar. 

Bâz Bûm’un nasihatlarını dinler, onun gibi bir şeyhi olduğu için Allah’a şükrettiğini 

söyler. Kalbindeki şekk ü zandan onu kurtardığı için minnet duyar.  

Bâz, şeyhinin niçin geceleyin dışarı çıktığını merak etmiştir. Sebebini 

Bûm’dan öğrenmek ister...O da gecenin ibretinin çok, ibâdetinin üstün olduğunu 

söyler. Bâz da gündüzde gördüğü ibretlerden bahseder. Cihân içinde dolaşırken 

dârü’s-selâm adında bir yere rastlanmıştır. Orası ancak gündüz temâşâ edilebilir. 

Orayı gören türlü hâle erer, hikmet-i Hakk’a âlim olur. Dârü’s-selâm’ın övgüsünü 

dinleyen Bûm, Bâz’ın rehberliğinde oraya gitmek için yola koyulur. Seher vakti bağa 

ulaşırlar. Bu yerin güzelliği onu hayrete düşürür. Bunca zaman terk-i cihan eyleyip, 

sonunda onun bütün güzelliklerine bir anda kavuşan Bûm, ne yapacağını bilemez, 

şaşkına döner. Bugüne kadar verdiği emek boşa mı gitmiştir?..  

Buraya gönül vermekten korkar. Buradaki hâlinin cennete girmeğe mâni 

olacağını, bugüne kadar yaptığı ibadetlerin de boşa gideceğini düşünür. Hak ile bâtılı 

ayıramaz, bahr-ı dalâlete gark olur. Bâz onu bu düşüncelerinden uzaklaştırmak istese 

de başaramaz. Bûm eski vatanına döner. Onda şems-i hidâyet ufûl bulmuştur. 
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Sadece ibadet ederek kurtuluşa ereceğine inanan Bûm’un hikâyesinden sonra 

şâir: 

Cemālüñ var iken cūr-ı cinānı 

eabūl itmen baña carż itme anı  (5447. beyit) 

beytiyle başlayan Kelimât-ı İlâhiyye’yi söyler. Bu şiirde aşkın şarabını içmiş 

olanların, iki cihâna da itibar etmediği dile getirilir. 

“Âmeden-i Laklak” hikâyesinden önce söyleyen Matla’da ise, sâlik olanlara 

hacca gitmeleri, Kabe’yi ziyaret edip orada “şühûd u huzûr” ile namaz kılmaları 

tavsiye edilmektedir. Hikâyede Laklak da böyle yapacaktır. 

    

ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Laklak: (5476i Laklak: (5476i Laklak: (5476i Laklak: (5476----5658)5658)5658)5658)    

Laklak daima Hak Hak diye “tesbih ü zikr” eder. Onun sesini “lak lak” diye 

anlayanlar, “bâtıl kulak” olanlardır. Ancak temiz kalpliler onun maksadını doğru 

anlarlar.  

Sakin tabiatlıdır. Elinden ve dilinden kimse incinmemiştir. Nerede insan 

görse oradan uzaklaşır, ondan kendisine zarar gelmesinden korkar. Bir gün tefekkür 

ederken bunca zamandır arkadaşlık ettiği kuşların çok da güzel hasletleri olmadığı 

gerçeğini fark eder. İnsanlara ünsiyet kılmaya, onlar gibi Beytullâh’ı ziyaret etmeğe 

karar verir. Bunun için yola koyulur. Bir şehre ulaşır... İçi insan dolu olan bu şehrin 

etrafında bağlar, bostanlar vardır. Etrafı surla çevrili bu yerin önü ise kocaman bir 

denizdir. Dolaşıp biraz temaşa edince inşâsına hayran kalır. Vücûd ilindeki bu 

yapının adı “ten-âbâd” dır. 

Şehrin içinde bir mekân seçip çer çöpten yuvasını yapar. Sırtına ak bir abâ 

giyip, kendisini dervîşe benzetir ve kalbini arındırmak için zikirle meşgul olur. 

Muradı bâtında da derîş olabilmektir. Gece gündüz “cidd ü cehd” edip “mehd ü 

lahdi” tefekkür eder. Farz, vâcib ve nâfile ibadetlere müdavim olur. Allah’ın hidâyet 

ve inayetiyle tebdîl-i ahlâka muvaffak olur, hayvan vasfından kurtulur. İnsanî vasıf 

ve faziletleri öğrenir. Zikr-i Hudâ’dan muhabbetle dolup hacca gitmeğe niyyet eder. 
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Cism ilinde bulduğu sefîneye biner, uzun bir seyahatten sonra bir diyara 

varır. Karada dolaşmağa başlar, nîl-i ilme dahil olur. Şehirden ayrılmak üzere olan 

hacı kafilesi ile oradan ayrılır. Bir müddet “seyr-i makâmât”tan sonra hacılar Mîkat’a 

ulaşırlar. İhrama girip hac ve umreye niyet ederler. “Erbaîn”i kıldıktan sonra 

Beytu’llâh’a gelirler. Tekbir ve tehlil okur, yedi şavtı tamamlar; Merve ve Safa’da 

sa’y yapıp Zemzem suyundan içerler. Bunları yaparken “Laklak’”ın kalp ve rûhu 

maârifle dolar. Arefe günü hacılar şehirden çıkıp “Vakfe”ye giderler. Halk mahşer 

günü gibi oraya toplanmıştır. Hudâ orada “kassâm ü kâzî” olup kullarını razı eder. 

Laklak da bir köşede durup “âvâz-ı hâtif” i dinler. Allah burada herkese 

murâdını verecektir. Bu gün âşıkların vuslat günüdür. Hudâ’yı “bî-garaz” tâlib 

olanlar bu sadâyı işitir; kulağı sivâ pamuğu ile kapalı veya kalbinde “gayr-ı hevâ” 

olanlar ise hiçbir şey duyamazlar. 

Laklak Allah’ın rızasını kazanmış ve ona “ref’-i perde” mahsûs kılınmıştır. 

Vakfe’den sonra hacılar hamd ü senâ ederek Minâ’ya yönelirler. Orada şeytana 

cemre atarlar. Laklak kebş-i nefsi Allah’a kurban eder. 

Başını kazıtıp, sadrı pâk olur, şehre gitmek için yola çıkar. Beytullâh’ı 

ziyaret edip hac erkânını tamamlar. Bir yıl burada kalır. Daha sonra Medîne’ye 

Nebî’nin mescidine ulaşır. Edeple selâm verir, karşısında kıyâm eder. Muradı burada 

tamam olur. Buradan sonra Kudüs ve Şam’a gidip her ilmi öğrenir, sonra Rûm’a 

gelir.  

İlâhî sevk ile Rûm’da giderken yolu bir şehre ulaşır. Bu gülistân-ı cihânın 

hevâsı gökçek, arzı mürtefîdir. İçinde her çiçek mevcuttur. Ona bir hoş makam 

gösterirler. Âşiyânını düzüp orada karar kılar. Bu yerin adı “şehr-i vahdet”tir.  

“Âmeden-i Laklak” hikâyesi burada sona erer. Ardından “eğer dervîşsen 

dervîş” redifli gazel gelmektedir. Hikâyede anlatılan Laklak da zaten, hâlis bir 

dervîşi hatırlatmaktadır. 

24. hikâyeye hazırlık mahiyetindeki Matla, Allah yoluna sâlik olanlara 

hitapla başlar. Bu yolda rastlanabilecek güçlükler sıralanır. 
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ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Gurâb: (5692i Gurâb: (5692i Gurâb: (5692i Gurâb: (5692----5899)5899)5899)5899)    

Gurâb kaba bir yaradılışa sahiptir. O insanlardan uzakta yaşar, cîfe yiyerek 

hayatını sürdürür. Bir gün yolu bir dağa düşer. Burada uzlete çekilmeğe niyet eder. 

Amacı evini yapıp ibadetle meşgul olmaktır. Bir meşe ağacı bulup yuvasını kurar. 

Kanaat ve riyâzâtı ihtiyâr etmiştir. Doyacak kadar yer, fazlasını istemez. Onun bu 

yaşayış şekli halk içinde şöhret bulur. İnsanlar etrafına toplanır. Halkın bu itibarı 

onun hoşuna gider, eli boş gelenin yüzüne bakmaz, saygı görmekten hoşlanır. Cânib-i 

Hakk’ı neredeyse unutur. Bu yüzden eski haline döner. 

Ne zaman dolaşmağa çıksa halk başına toplanır, fal baktırır. Bunun 

karşılığında o, halktan mal alır. Bir gün büyük bir şehre uğrar. Onun geldiğini haber 

alıp etrafında toplanırlar. Halbuki o uzlete çekilmeğe karar vermiştir. Dünyadan el 

etek çektiğini, ibâdet ve riyâzâtla meşgul olduğunu bildirir. Halkın arasında kamil bir 

kişi vardır. Gurâb’a bir bağın varlığından söz eder. Burası iki cihanda emsalsiz bir 

yerdir. Arz ve semâ köşesinde zerre kadar kalır. Orada her şey tevhîdi söyler. 

   Kâmil kimsenin bağı methetmesinden etkilenen Gurâb, bağa gitmek 

için kendisine rehber olmasını ister. O da bu teklîfi  kabul eder. Yola çıkıp bağın 

kapısına ulaşırlar; ama kapı açık değildir. Kâmil kişi sebebini, Gurâb’ın benlikten 

kurtulmamış olmasına bağlar.  

Benliğini terk edince kapı açılır, dimağına güzel kokular gelmeye başlar. 

Kâmil kişi, Gurâb’ın hamd ü senâ etmesi gerektiğini , bu yola herkesin sâlik 

olamayacağını söyler.  

Gurâb bu bağda dolaşırken kuşların bir yerde toplandığını fark eder. Bunların 

on sekiz bin âlemi seyrettiğini görür. Kürsî-yi vahdette bir kimse oturmakta, yüzünün 

nurundan cümle bağ münevver olmaktadır. Kasideler okur, inciler döker. Herkes 

gönlünü ona yöneltmiş, dikkatle dinlemektedir.  

Bir gün Gurâb’ın hatırına eski yaşantısı gelir. O halini daha iyi bulur. Bu bağı 

terk edip dostlarının yanına gider, başından geçenleri onlara anlatır, orada halinin 

“kabz ” üzere olduğunu, burada ise kalbine Hak’tan feyz erdiğini söyler.  
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Gurâb bir süre sonra gördüğü o bağın hoş kokusunu hatırlar, tekrar o bağa 

dönmek ister. Bu defa oraya kendisi tâlip olmuştur; ama rehbersiz gidecektir. 

Ulaştığında kapısını yine  kapalı bulur. Açmak için uğraşır, başaramaz; ağlayıp 

yüzünü toprağa sürer. O anda bir ses işitir. Ses, buradan bir kez çıkanın geri 

dönemeyeceğini bildirmektedir. Gurâb ortada şaşkın bir halde kalakalır.  

“Âmeden-i Gurâb” hikayesinin ardından iki Kelimât-ı İlâhiyye söylenmiştir. 

Her iki gazel de adeta Gurâb’ın pişmanlığını dile getirmektedir.    

 “Âmeden-i Hümâ” isimli 25. hikâyeden önceki Matla’da şair, iki dünyaya da 

meyl etmemeyi, Hümâ gibi insanlardan uzak yaşamayı tavsiye etmektedir.  

    

ÂmedenÂmedenÂmedenÂmeden----i Hümâ: (5933i Hümâ: (5933i Hümâ: (5933i Hümâ: (5933----6107)6107)6107)6107)    

Hümâ kuşu varlıktan uzaklaşıp arş üstüne yükselmiştir. Allah Hümâ’yı “pâk-

hilkat” yaratmış, onu kemâlâta mazhar kılmıştır. O “semâvât ü anâsır” seyredip  dâr-ı 

dünyaya inmiş, sûret ile musavver olmuştur.  

Hümâ havada dolaşıp dünyanın nakışlarını, halkın ahvâlini seyreder. Onların 

hizmette kusur ettiklerini görür. Bu şekilde maksuda yol bulunmayacağını bilir. 

Allah’a yakın olmanın yolu, iki cihânı terk edip dâr-ı bekâya talip olmaktır, diye 

düşünür.  

Hümâ, dünya ehlini temaşa eyleyip hepsini yeme içme derdinde bulur. Hiç biri 

hilkatin hikmetini düşünmez. Halbuki Allahü Teâla insana günde yetmiş kez nidâ 

eylemektedir. Daima onunla beraberdir; fakat insanlar onu görmeye çabalamaz. Allah 

kullarını her zaman ister; ama onlarda “hubb-ı dünyâ” ağır basmaktadır.  

Hümâ cihan halkının gafletini gördükten sonra onlardan uzak olmanın Hakk’a 

yakın olmaya sebeb olacağını anlar. Dâr-ı fenâdan yüz çevirir , Mevlâ’ya tâlip olur, 

insanların gözünden uzakta kalır. Kalbinin aynası kederden temizlenip safâ bulur. 

Sülûk edip semâya  suûd eder. Onu semâda melekler karşılar. Felekler emrine tâbî 

olup bütün dilekleri kabul olur. Bu halde iken mekr-i Hak’tan kurtulup Allah’a 

sığınıp  münâcâtta bulunur. İşte bu anda “destur” diyen bir sadâ işitir. Arşı ferşi  
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dolaşıp fenâ sahrasında “Lî-maallâh” hasıl eder. Allah’ı görüp secde eder. Gözüne 

Allâh’tan gayrı gözükmez, her zerrede “seyr-i li’llâh” kılar.  

Hümâ bu yükselişten sonra inmeğe başlar. Sebebi “ahvâl-i yola âlim” 

olmasıdır. Yolda ne gördüyse hıfz eder. Semâvât ile arzın arasında bir yere gelir, 

sâliklerin hepsi oradadır. Buranın adı “sahrâ-yı tevhîd” dir. Hümâ orada karar kılar , 

Mevlâ onu zü-cenâheyn kılmıştır. Onun hâli herkesten yücedir. Çünkü “zü-zıll”i 

görmüştür. Dünyada iken zılli(şeyh) görmeyen, ebedî olarak zü-zılle (cenâb-ı 

Hakk’a) ulaşamaz.  

25. hikaye olan “Âmeden-i Hümâ” yine diğer hikâyeler gibi “Kelimât-ı 

İlâhiyye” ile bütünleşir. Bu manzume ile ikinci bölüm de sona erer.  

    

1.3. Bitiş Bölümü1.3. Bitiş Bölümü1.3. Bitiş Bölümü1.3. Bitiş Bölümü    

Eserde ikinci bölümde anlatılan 25 hikâyeden sonra “Tenbîh” başlığı altında 

bitiş bölümü vardır. 23 beyitten oluşan bu bölüm, eserin ilk iki bölümünün hacmine 

göre oldukça kısadır. Diğer bölümlerde olduğu gibi burada da şaire ait bir bilgi 

verilmemiştir. Ama şair bu eseri, ehl-i tevhîd olanların okumasını istemektedir. Bu 

kitaba Ravzatü’t-Tevhîd adının verildiğini ve Hicri 943 senesi Recep ayında 

tamamlandığını yine bitiş bölümünden öğrenebiliyoruz.  

 

C. ÂYETLER VE HADİSLERC. ÂYETLER VE HADİSLERC. ÂYETLER VE HADİSLERC. ÂYETLER VE HADİSLER    

        

Dinî, tasavvufî bir nasihatname olan Ravzatü’t-Tevhid’in  beslendiği 

kaynakların başında Kur’an-ı Kerim ve hadîs-i şerifler gelmektedir. Kaynaklarda: 

“Bedî ıstılâhında âyetten, hadîsden alınan bir parça ile sözü tezyîn ve mânâyı te’yîd 

etmektir.” 58 şeklinde tanımlanan iktibas, “bilgiye dayalı edebî sanatlar” arasında  

 

 

                                                
58 Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügâti, Neşre Haz. : Kemal Edip Kürkçüoğlu, Enderun Kitabevi, İst., 1973, 
s.61. 
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zikredilir. Güzel sayılan (müstahsen) ve çirkin sayılan (müstehcen) iktibas olmak 

üzere ikiye ayrılır. 59  

Ravzatü’t-Tevhid’de kullanılan iktibaslar müstahsendir. Eserde “tam, nâkıs, 

lafzen ve mânen” iktibas türlerinin  hepsini görebiliyoruz. Âyetlere nazaran daha az 

sayıda karşımıza çıkan hadis iktibaslarının çoğu mânen iktibastır. 

Şâir eserde iktibasların bir kısmını önceden haber vermiştir: 

    

Gerçi a[cābı görüpdür muccizāt-ı bī-cisāb 

  Muccizātuñ acjamı eur’ān bize cablü’l-metīn   (517. beyit) 

 

  Her ki tābic oldı jāhir bā\ın aña diyeler  

  Hāzihi cennātü cAdnin fe’d-bulūhā bālidīn      (518. beyit)  

 

Şairin Türkçe ifade ile bütünleştirerek kullandığı iktibaslar ağırlıktadır: 

   

Çün anı bu veche tac jīm eyledüñ 

  Hem Xamu esmāyı taclīm eyledüñ           (40. beyit) 

 

Andan abh itdi cayāyı her ne var ehl-i edeb 

  cĀlim ü cāhil cayāyı dir mine’l-īmāndur     (501. beyit) 

  

Ayrıca Ravzatü’t-Tevhîd’deki iki başlıkta âyet zikredilmiştir. 635. ve 1009. 

beyitten önceki başlıklarda yer alan bu iki âyetin meâlleri, bulunduğu sûre ve âyet 

numaraları tenkidli metin içerisinde dipnotta verilmiştir.  

 Aşağıda, metinde geçen âyet 60 ve hadîsler iki grupta toplanarak, iktibasların 

bulunduğu beyit numaraları parantez içerisinde belirtilmiştir.  

    

    

                                                
59 Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Enderun Kitabevi, İst., 1989, s.268, 269. 
60 Âyet mealleri için “Hasan Basri Çantay, Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerim, C.1-3, Çantay Kitabevi. İst. 
(4.baskı, yılı belirtilmemiş); A. Fikri Yavuz, Kur’ân-ı Kerim ve İzahlı Meâl-i Âlîsi, Sönmez neşriyat, İst., 
1981’den faydalanılmıştır. 
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1. Âyetler1. Âyetler1. Âyetler1. Âyetler    

    

 UN*½ ¡UL� ô« Âœ¬ r*� Ë   : “Âdem’e isimlerin tümünü öğretti.” Bakara, 2/31 (40, 1335) 

 

 q$« r£ q� ...  ÂUFìôU½  : “Hayvanlar gibidir, hatta daha da aşağıdırlar.” A’râf, 7/179  

(48, 656, 928, 4083) 

 

  Èu*�¼« s¦ : “Kudret helvası ve bıldırcın eti.” Bakara, 2/57; A’râf, 7/160; Tâhâ, 20/80  

(68, 2001) 

 

  UI¾¹ ®«uL� l��  : “Yedi gök.” Bakara, 2/29; İsra,17/44; Mü’minûn, 23/86; Fussilet, 

41/12; Talâk, 65/12; Mülk, 67/3; Nûh, 71/15  (95) 

 

   Èu�§  : “O Rabbin ki, (her şeyi) yarattı da düzenine koydu.” Kıyamet, 75/38; A’lâ, 

87/2  (111) 

 

 vìœ« Ë« sš�u »U  : “İki yay aralığı kadar, yahut daha az kaldı.” Necm, 53/9  (121, 439, 

1209, 1352, 2573, 5929, 5958, 6050) 

 

 «d�«  W*š¼  :Esrâ gecesi.” İsrâ, 17/1 (123) 

 

 v¼b×§  : “(Yere doğru) sarktı.” Necm, 53/8  (125, 1209) 

 

 UMF¹« Ë UMFL� : “Duyduk ve boyun eğdik.” Bakara, 2/285; Nîsâ, 4/46; Mâide, 5/7; Nûr, 

24/51 (144, 4950) 

 

  d×�«  : “Nesli kesik, güdük.” Kevser, 108/3 (3334) 
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d8u½  : “Cennette bir havuz.” Kevser, 108/1   (3334, 4198) 

 

  ÊuJš§ s½  : “Ol (der) hemen olur.” Bakara, 2/117; Âl-i İmrân, 3/47-49; En’âm, 6/73; 

Nahl, 16/40; Meryem, 19/35; Yâsin, 36/82; Mü’min, 40/68  (248, 1305) 

 

 ( Âœ« vM� )UM¦d½ ( bI¼Ë ) : “Biz Âdem oğullarını (öbür yaratıklardan) üstün kıldık.” İsrâ, 

17/70  (276, 1354) 

 

 ‰ö�¼«Ë‹ v0  : “(Allah) diri, celal sahibi.” Rahmân, 55/27 (398) 

 

 dB¾¼« �«“U¦  : “(Muhammed’in) göz(ü) şaşmadı.” Necm, 53/17  (460) 

 

 o*• : “Hiç şüphesiz sen büyük bir ahlâk üzerindesin.” Kalem, 68/4 ; “Allah’ın 

Rasûlü’nde sizin için pek güzel bir örnek vardır.” Ahzâb, 33/21 âyetlerinden mana 

olarak alınmıştır.  (461) 

 

 dLI¼« o–  : “Ay yarıldı.” Kamer, 54/1  (464) 

 

 vN×ML¼«  : “Son.” Necm, 53/14,15  (466) 

 

 dB¾¼« `L*½  : “Bir göz kırpması kadar.” Nahl, 16/77  (466) 

 

 „dLF¼  : “(Ey Rasûl’üm), senin ömrüne andolsun.” Hicr, 15/72  (467) 

 

  sšL¼UF*¼ WL0— ô« „UM*�—« U¦Ë : “(Ey Muhammed), biz seni ancak âlemlere rahmet olarak 

gönderdik.” Enbiyâ, 21/107  (467) 
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 v1C¼«Ë  : “Kuşluk vaktine andolsun.” Duhâ, 93/1  (468) 

 

 fLA¼«Ë : “Güneşe ve onun aydınlığına andolsun.” Şems, 91/1  (468) 

  

 qš¼«Ë  : “Geceye andolsun.” Leyl, 92/1  (468) 

 

 dHL¼« s²«  : “Kaçacak yer neresi?” Kıyâmet, 75/6-12  (476) 

 

 sš×L¼« q¾0  : “Sağlam ip, Kur’ân, İslâm dini.” Âl-i İmrân, 3/103  (517, 2840, 3941) 

 

 s²b¼U• U£u*• œU§ Êb� ®UM2 ˆc•  : “Bunlar Adn cennetleridir, ebedî kalmak üzere girin  

buraya.” Zümer, 39/73  (518) 

 

 sš�—UA¼ …c¼  : “Bembeyaz, içenlere lezzetli...” Saffât, 37/46; Muhammed, 47/15  (519) 

 

 sš*§UF¼« V0« ô : “Batanları sevmem.” En’âm, 6/76   (521) 

 

 r*Ë ´uH1¦ Õu¼   : “(Korunmuş) levha ve kalem.” Burûc, 85/22  (529) 

     

 —uLF¦ Xš¾¼«Ë  : “Ma’mûr eve (Ka’be’ye) andolsun.” Tûr, 52/4  (531, 1620) 

 

 —uD�¦ »U×½Ë —uD¼«Ë  : “Tûr’a ve satır satır yazılmış kitaba (Kur’ân) andolsun.” Tûr, 

52/1-3  (531) 

 

 vBô« b��L¼«  : “Mescid-i Aksâ.” İsrâ, 17/1  (532) 

 

  «u×MI¹ ô  : “Umudunuzu kesmeyiniz.” Zümer, 39/53  (577, 3284) 
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 »U×J¼« Â«  :  “Ana kitap, bütün kitapların aslı (levh-i mahfûz)” Zuhruf, 43/4  (597, 

3996) 

 

 sšF¦ ¡U¦  : “Akar su.” Mülk, 67/30   (637, 1692, 5890) 

 

 »«uB¼U� r*�« ë*¼«Ë  : “Doğruyu en iyi bilen Allah’tır. Âl-i İmrân, 3/36; Nisâ, 4/25; 

Mâide, 5/6; En’âm, 6/58; Yûsuf, 12/77  (988, 1750) 

 

   r½d�  X�¼«  : “Ben sizin Rabb’iniz değil miyim?” A’râf, 7/172  (1003) 

 

 v*� «u¼U  : “Evet (buna şahidiz) dediler.” A’râf, 7/172  (1302) 

 

  »U�� Tš– : “Doğrusu bu, şaşılacak bir şey!” Sâd, 38/5; Hûd, 11/72; Kâf, 50/2  (1322, 

1722, 3475) 

 

 v0Ë— s¦ ëš§ X¥Hì  : “Ben ona ruhumdan üfledim.” Hicr, 15/29  (1334) 

   

  rJM¦ »d« s1ìË  : “Biz size sizden (şahdamarınızdan) daha yakınız.”Kâf, 50/16  (1334) 

 

   r²uIÔ s�0«  : “(Biz insanı) en güzel bir biçimde (yarattık).” Tîn, 95/4  (1336, 3208) 

 

 sš*§U� qH�«   : “Aşağıların en aşağısı.” Tîn, 95/5  (1314, 1336, 1610, 2340, 4292, 

4592, 5967) 

 

 v�— d¦« s¦ ÕËd¼« q  : “Sana ruhu sorarlar. De ki: Ruh Rabb’imin emrindendir.” İsrâ, 

17/85 (1746) 
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 p¼U£ Tš– q½  : “(O’nun zatından başka) her şey yok olacaktır.” Kasas, 28/88  (1867) 

 

 —u¥§ ‰U×1¦ q½ V1² ô«  : “Allah, her büyüklük taslayan öğüngeni sevmez.” Lokman, 

31/18; Hadîd, 57/23  (1898) 

 

  œUNL¼« fz�    : “Ne kötü döşek (Cehennem).” Bakara,  2/206; Âl-i İmrân, 3/12,197; 

A’râf, 7/41; Ra’d, 13/18; Sâd 38/56  (1977, 2967) 

 

 ë*¼« ë2Ë r8 : “(Nereye dönerseniz) Allah’ın yüzü(zâtı) oradadır.” Bakara, 2/115 (2204) 

 

 qšH¼« »U1#U� p�— qF§ nš½ dÔ r¼«  : “(Habibim) Rabb’inin fil sahiplerine nasıl (muamele) 

ettiğini görmedin mi?” Fîl, 105/1  (2447) 

 

 vF�U¦ ÊU�ìö¼ fš¼  : “İnsan ancak çalıştığına erişir, insana çalışmasından başka bir şey 

yoktur.” Necm, 53/39,40  (3283) 

 

 sš¾¦ Ê«d  : “(Gerçekleri) açıkça anlatan Kur’ân.” Hicr, 15/1; Yâsin, 36/69 (3299) 

 

 —bI¼« W*š¼  : “Kadir gecesi.” Kadir, 97/1  (3407) 

 

 ë*¼« „—U¾Ô  : “Allah ne ulu, Allah mübarek etsin,  maşallah.” A’râf, 7/54; Mü’minûn, 

23/14; Gâfir, 40/64  (3420) 

 

 »d×«Ë b��«Ë : “(Allah’a) secde et ve yaklaş.” Alak, 96/19  (3430) 

 

 b¾F¼« rFì  : “O ne güzel kuldu.” Sâd, 38/41,44  (3566) 
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 ÊËdD�² U¦Ë r* Ê  : “Nûn. Kaleme ve (kalemle) yazdıklarına andolsun.” Kalem, 68/1 

(4639) 

 

 «d�² d�� bF� ë*¼« qF�š�  : “Allah, bir güçlükten sonra (er geç) bir kolaylık yaratacaktır.” 

Talak, 65/7  (4899) 

 

 oš×F¼« Xš¾¼U� «u§uDš¼Ë : “Eski ev, Ka’be” Hac, 22/29  (5466) 

 

 »ušG¼« Âö� : “Gizlileri çok iyi bilen (Allah).” Mâide, 5/109; Tevbe, 9/78; Sebe’, 34/48  

(5616) 

 

 U�«dÔ XM½ vM×š¼ U² : “Ah, ne olurdu ben bir toprak olsaydım.” Nebe’, 78/39-40  (5886) 

 

Leyse lehü min-nifād: “Bu, (cennette mü’minlere verdiğimiz nimet) bitmez tükenmez 

rızkımızdır.” Sâd, 38/54; Ahkaf, 46/32; Rûm, 30/11; Secde, 32/11  

    

2. Hadisler2. Hadisler2. Hadisler2. Hadisler    

    

 ë�— -d� bI§ ë�Hì -d� s¦ : “Kendini bilen Rabb’ini bilir.” Kaynaklar, “Rabb’ini en iyi 

bilen kimdir? sorusuna, Hz. Peygamber tarafından: “Kendini en iyi bilendir.” 

şeklinde cevap verildiğini Hz. Âişe’den naklederek, bu sözün mana yönünden 

doğruluğunu kabul ediyor. 61  (44, 251, 984, 1340, 5976) 

 

 ë*¼U� ô« …u ôË ‰u0 ô : “(Her türlü) kuvvet ve kudret ancak Allah’tadır.” anlamındaki bu 

söz  Ebu Zer radıyallahü anh tarafından şöyle rivayet edilir: “Rasûlu’llah 

aleyhissalatü vesselam bana: “Sana cennet hazinelerinden bir hazineyi haber vereyim 

mi? buyurdular. “Evet! Ey Allah’ın Rasûlü!” dedim. “Lâ havle velâ kuvvete illâ 

                                                
61 Mehmet Yılmaz, Edebiyatımızda İslâmî Kaynaklı Sözler (Ansiklopedik Sözlük), Enderun Kitabevi, İst., 
1992, s.123. 
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billâh (gerek ibadet için gerek dünyevi işlerim için muhtaç olduğum) bütün güç 

kuvvet Allah’tandır” de!” buyurdular. 62  (89) 

  

 ÎUšH¥¦ «ÎeM½ XM½ : “Ben bilinmeyen bir hazine idim, bilinmeyi diledim, birtakım insanları 

yarattım, onlara kendimi bildirdim ve onlar da beni bildiler.” anlamında bir hadîs-i 

kudsîden alınmıştır. Daha çok mutasavvıfların benimsediği bu sözü, bazı hadîs 

kitapları uydurma hadîs kabul ederler. 63  (70, 474, 810, 2225, 2572, 4001, 5969) 

 

 ‚ö•Q¼« Â—UJ¦ rLÔ Q¼ X9F� : “Ben güzel huyları tamamlamak için gönderildim.” 

anlamındaki hadîsin Hazret-i Mâlik tarafından rivayet edildiği ve Muvattâ’da yer 

aldığı bildirilmektedir. 64  (126, 2303, 3208) 

 

 ÎU�«—‹ ëš¼« X�dIÔ Î«d¾– v¼« »dIÔ ÊUì  : “... O (kulum), bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir 

arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana 

yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim.” meâlindeki hadîs-i şerîften mânen 

alınmıştır. 65 (296-297) 

 

 ë*¼« ô« ë¼« ô : “Cennetin bedeli lâ-ilâhe illa’llah (Alah’tan başka ilah yoktur) tır.” 

meâlinde  bir hadîs-i şerîften alınmıştır. 66  (332-364, 365-390, 2213) 

 

 ë*¼« l¦ v¼ : “Benim Allah ile öyle anlarım olur ki, ne bir mukarreb melek, ne de 

gönderilmiş bir nebi öyle bir yakınlığı elde edebilir.” meâlinde rivayet edilen sözden 

alınmıştır. 67   (459, 1762, 6037, 6140) 

 

 

 
                                                
62 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları, C.17, s.498,499. 
63 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.132; Ahmet Serdaroğlu, Mevzûât-ı Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, Ank., 1966, 
s.92. 
64 Ahmet Serdaroğlu, İbrahim Eken, Yakup İskender, İbrahim Altay, Seçme Hadisler,  Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ank., 1979, s.9,10. 
65 İbrahim Canan, a.g.e. C.7, s.200, 201. 
66 Abdülkadir Karahan, Kırk Hadis, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları; 621, Ank., 1986, s.16. 
67 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.173, 174; Ahmet Serdaroğlu, Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, Ank., 1966, s.100. 
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 „ôu¼  : “Sen olmasaydın felekleri (kâinâtı) yaratmazdım.” Hadîs bilginlerinden 

bazıları bu sözü meâl bakımından hadîs kabul ederken, bazıları uydurma hadîs 

olduğunu söylerler. 68   (467) 

 

 Èd¥§ dIH¼« : “Yoksulluk benim övüncümdür.” Hadîs bilginlerinin uydurma hadîs kabul 

ettiği bu söz, tasavvufta her şeyden arınıp Allah’a ulaşma gayretinin sonucu olarak 

geliştirilmiş bir düşünüşün ifadesidir.  (477) 

 

 ÊUL²ô« s¦ ¡Uš1¼« : “Hayâ imandandır.” Buhari, Müslim, Ebû Davud ve Tirmizi’nin 

rivayet ettiği bir hadîs-i şerîften alınmıştır. 69  (501) 

 

 WM�¼« v§ ÊUL9� Ë WM�¼« v§ dL� Ë WM�¼« v§ dJ� u�« ‰uI²  : “Ebu Bekr cennetliktir, Ömer 

cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir...” diye devam eden hadîs-i şerîf  

nâkıs olarak ve mânen  iktibas edilmiştir. 70  (504) 

 

 UN�U� v*� Ë r*F¼« WM²b¦ Uì«  : “Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır.” Sahih  olmayan bu hadîsi, 

bazı muhaddisler uydurma hadîsler arasında gösterirler. 71  (506) 

 

 v¾C� X¾*� v×L0— Ê«  : “Rahmetim gazâbımı geçti.” meâlinde   bir hadîs-i şerîften 

alınmıştır. Hadîsin tamamını  Buhâri, Müslim ve Tirmizî’de bulmak mümkündür. 72  

(574) 

 

 —uì v*� —uì  : “Abdest üzerine abdest (almak), nur üzere nurdur.” anlamında bir 

hadîstir. 73   (1180, 2469, 3422, 4340)  

 

                                                
68 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.164; Ahmet Serdaroğlu, Mevzûât-ı Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, Ank., 1966, 
s.99. 
69 Ahmet Serdaroğlu, İbrahim Eken, İbrahim Atay, a.g.e., s.51. 
70 İbrahim Canan, a.g.e. C.12, s.420. 
71 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, C.1, s. 203,204; Ahmet Serdaroğlu, Mevzûât-ı Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, Ank., 
1966, s.43. 
72 İbrahim Canan, a.g.e. C.7, s.261. 
73 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.336. 
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 uÔuLÔ Ê« q¾ uÔu¦ : “Ölmeden önce ölünüz.” Hadîs kitaplarında olmayan, mutasavvıflarca  

hadîs sayılan bu sözle fenâfi’llâha işaret edildiği düşünülür. 74   (4157, 5671, 6090) 

 

 q¦« ‰u¹ : “İnsan yaşlandıkça iki duygu genç kalır: Dünya sevgisi ve tûl-i emel.” 

meâlindeki hadîs-i şerîften alınmıştır. 75  (4992, 5153, 5970) 

 

 

D. ŞEKİL ÖZELLİKLERİD. ŞEKİL ÖZELLİKLERİD. ŞEKİL ÖZELLİKLERİD. ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

 

 

1. Nazım Şekilleri1. Nazım Şekilleri1. Nazım Şekilleri1. Nazım Şekilleri    

Ravzatü’t-Tevhîd 6143 beyit tutarında hacimli bir mesnevîdir. Eserde uzunlu 

kısalı 116 parça şiir mevcuttur. Bunlardan 67’si mesnevî, 31’i gazel, 15’i kasîde, 3’ü 

murabba nazım şekliyle söylenmiştir. Bunların hangi beyitler arasında bulunduğu ve 

vezinleri şöyledir: 

 

1.1. Mesnevî 1.1. Mesnevî 1.1. Mesnevî 1.1. Mesnevî     

    

Adı Vezni Beyit Numarası 

1. Ma\lac -.--/-.--/-.- 26-61 

2. Der-Nasīhat-ı İnsān .---/.---/.-- 149-183 

3. Der-Nasīhat-ı İcvān .---/.---/.-- 184-224 

4. Der-Terġīb-i kālibūn .---/.---/.-- 225-254 

5. Der-Terġīb-i Sālikūn .---/.---/.-- 255-311 

6. Münācāt .---/.---/.-- 525-593 

7. Ma\lacu’t-Te’līf -.--/-.--/-.- 594-634 

8. Sebeb-i Vürūd-ı Hāzihī Āyeti’ş-Şerīfe -.--/-.--/-.- 635-688 

9. Temmīl -.--/-.--/-.- 689-750 

10. Ma\lac -.--/-.--/-.- 751-770 

                                                
74 Mehmet Yılmaz, a.g.e., s.128. 
75 İbrahim Canan, a.g.e., C.7, s.247. 
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11. Kı[[a-i `vāce Cevherī -.--/-.--/-.- 771-988 

12. Vürūd-ı eavlehü Tecālā .---/.---/.-- 1009-1068 

13. Ma\lac .---/.---/.-- 1069-1091 

14. Ma\lac .---/.---/.-- 1162-1186 

15. Ma\lac .---/.---/.-- 1263-1295 

16. Memnevī .---/.---/.-- 1357-1396 

17. Ma\lac .--/.--/.--/.- 1397-1416 

18. Āmeden-i Bād-ı ]abā -.--/-.--/-.- 1417-1477 

19. Ma\lac .--/.--/.--/.- 1532-1549 

20. Āmeden-i Bārān -.--/-.--/-.- 1550-1639 

21. Ma\lac .---/.---/.-- 1658-1673 

22. Āmeden-i Çemen -.--/-.--/-.- 1674-1761 

23. Ma\lac -.--/-.--/-.- 1774-1796 

24. Āmeden-i Jāle -.--/-.--/-.- 1797-1902 

25. Ma\lac .---/.---/.-- 1928-1937 

26. Āmeden-i Lāle -.--/-.--/-.- 1938-2005 

27. Ma\lac --./-.--/--./-.-- 2023-2036 

28. Āmeden-i Benefşe .---/.---/.-- 2037-2201 

29. Ma\lac .--/.--/.--/.- 2215-2229 

30. Āmeden-i Nergīs -.--/-.--/-.- 2230-2439 

31. Ma\lac -.--/-.--/-.- 2451-2463 

32. Āmeden-i Sünbül-i Hindī .---/.---/.-- 2464-2641 

33. Ma\lac -..-/-.-/-..-/-.- 2663-2675 

34. Āmeden-i Zerrīn-eadec .--/.--/.--/.- 2676-2862 

35. Ma\la .---/.---/.-- 2870-2883 

36. Āmeden-i Reycān -.--/-.--/-.- 2884-3082 

37. Ma\lac -.--/-.--/-.- 3090-3109 

38. Āmeden-i Mīr-i ĀşıXān -.--/-.--/-.- 3110-3269 

39. Ma\lac .--/.--/.--/.- 3290-3304 

40. Āmeden-i Şeb-būy .---/.---/.-- 3305-3468 

41. Ma\lac -..-/-.-/-..-/-.- 3482-3492 

42. Āmeden-i ZanbaX .--/.--/.--/.- 3493-3634 
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43. Ma\lac --./-.--/--./-.-- 3646-3660 

44. Āmeden-i Gül -.--/-.--/-.- 3661-3889 

45. Ma\lac .--/.--/.--/.- 3903-3916 

46. Āmeden-i Ġonçe -.--/-.--/-.- 3917-4078 

47. Ma\lac -.--/-.--/-.- 4092-4106 

48. Āmeden-i Bülbül -.--/-.--/-.- 4107-4255 

49. Ma\lac .---/.---/.-- 4273-4293 

50. Āmeden-i kāvus  .---/.---/.-- 4294-4417 

51. Ma\lac -.--/-.--/-.- 4433-4448 

52. Āmeden-i kū\ī -.--/-.--/-.- 4449-4586 

53. Ma\lac .--/.--/.--/.- 4600-4626 

54. Āmeden-i eumrī .--/.--/.--/.- 4627-4775 

55. Ma\lac .---/.---/.-- 4792-4814 

56. Āmeden-i Bāz .--/.--/.--/.- 4815-4946 

57. Ma\lac --./-.--/--./-.-- 4960-4982 

58. Āmeden-i Kerkes --./-.--/--./-.-- 4983-5148 

59. Ma\lac -..-/-..-/-.- 5157-5187 

60. Āmeden-i Būm -..-/-..-/-.- 5188-5446 

61. Ma\lac .--/.--/.--/.- 5460-5475 

62. Āmeden-i LaXlaX .---/.---/.-- 5476-5658 

63. Ma\lac .--/.--/.--/.- 5675-5691 

64. Āmeden-i Ġurāb -.--/-.--/-.- 5692-5899 

65. Ma\lac .--/.--/.--/.- 5915-5932 

66. Āmeden-i Hümā .---/.---/.-- 5933-6107 

67. Tenbīh .---/.---/.-- 6121-6143 

 

Mesnevî kafiye örgüsüyle yazılmış olan bu manzumelerin uzunlukları 10 beyit 

ile 259 beyit arasında değişmektedir. Bu bölümde yer alan “Münâcât”ın alışılmışın 

dışında mesnevî nazım şekliyle yazılmış olması ilginçtir. 
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1.2. Kaside1.2. Kaside1.2. Kaside1.2. Kaside    

    

Adı Vezni Beyit Numarası 

1. _ .--/.--/.--/.- 1-25 

2. ea[īdetün cAcībetün Fī-Tertībi `ilXati Eşyā’i 

ve Fi’l-Āmāri’j-nāhirihi Fi’l-EvXāti mine’l-Esmā’i 

Evāyil-i Ebyātihā Mertebetü cAlā-_urufi’t-

Teheccī min-Evvelihā ilā-Ābirihā ve min-Ābirihā 

ilā-Evvelihā ve min-Evvelihā ilā-Ābirihā oelāme 

Merrātin  

--./.--./.--./.-- 62-148 

3. Der-Tertīb-i Sülūk   --./-.-./.--./-.- 312-331 

4. ea[īde-i Lā-İlāhe illa’llāh ..--/.-.-/..- 332-364 

5. ea[īde-i Hū --./-.-./.--./-.- 391-423 

6. ea[īde-i _aX -.--/-.--/-.--/-.- 424-456 

7. Der-Nact-ı Seyyidi’l Mürselīn -.--/-.--/-.--/-.- 457-489 

8. Der-Nact-ı Ebī Bekr  -.--/-.--/-.--/-.- 490-494 

9. Der-Nact-ı Ömer  -.--/-.--/-.--/-.- 495-499 

10. Der-Nact-ı Omman  -.--/-.--/-.--/-.- 500-504 

11. Der-Nact-ı cAlī  -.--/-.--/-.--/-.- 505-509 

12. Der-Nact-ı _asan u _üseyin ü Sā’iru’l-Evlād 

ve’[-]acābe  

-.--/-.--/-.--/-.- 510-524 

13. ea[īde-i cIşX -.--/-.--/-.--/-.- 1092-1146 

14. ea[īde-i Ackām-ı Şerīcat vü Ādāb-ı karīXat --./-.--/--./-.-- 1187-1241 

15. ea[īde-i Tevcīd-i _aXīXī .---/.---/.---/.--- 1296-1332 

 

 

Eserde kasîdelerin tamamı birinci bölümde yer almaktadır. Uzunlukları 5 beyit  

ile 87 beyit arasındadır. Bu kasîdelerin çoğunda klasik bir kasîdede yer alan bölümler 

yoktur.  
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1.3. Gazel 1.3. Gazel 1.3. Gazel 1.3. Gazel     

    

Adı Vezni Beyit Numarası 

1. Kelimāt-ı İlāhiyye --.-/--.-/--.-/--.- 989-1008 

2. Kelimāt-ı İlāhiyye -.--/-.--/-.--/-.- 1147-1161 

3. Kelimāt-ı İlāhiyye --.-/--.-/--.-/--.- 1242-1250 

4. Hāhihī Eyżān ..--/..--/..--/..- 1251-1262 

5. Kelimāt-ı İlāhiyye .---/.---/.---/.--- 1333-1356 

6. Kelimāt-ı İlāhiyye --.-/--.-/--.-/--.- 1478-1493 

7. Hāhihī Eyżān --.-/--.-/--.-/--.- 1524-1531 

8. Kelimāt-ı İlāhiyye .---/.---/.-- 1640-1657 

9. Kelimāt-ı İlāhiyye -.--/-.--/-.- 1762-1773 

10. Kelimāt-ı İlāhiyye -.--/-.--/-.--/-.- 1903-1927 

11. Kelimāt-ı İlāhiye -.--/-.--/-.--/-.- 2006-2022 

12. Kelimāt-ı İlāhiyye -.--/-.--/-.--/-.- 2202-2214 

13. Kelimāt-ı İlāhiyye -.--/-.--/-.--/-.- 2440-2450 

14. Kelimāt-ı İlāhiyye ..--/..--/..--/..- 2642-2662 

15. Kelimāt-ı İlāhiyye ..--/..--/..--/..- 2863-2869 

16. Kelimāt-ı İlāhiyye --./.---/--./.--- 3083-3089 

17. Kelimāt-ı İlāhiyye -.--/-.--/-.--/-.- 3270-3289 

18. Kelimāt-ı İlāhiyye --.-/--.-/--.-/--.- 3469-3481 

19. Kelimāt-ı İlāhiyye -.--/-.--/-.--/-.- 3635-3645 

20. Kelimāt-ı İlāhiyye .---/.---/.---/.--- 3890-3902 

21. Kelimāt-ı İlāhiyye --./.--./.--./.-- 4079-4091 

22. Kelimāt-ı İlāhiyye --./-.-./.--./-.- 4256-4272 

23. Kelimāt-ı İlāhiyye .---/.---/.-- 4418-4432 

24. Kelimāt-ı İlāhiyye --./.--./.--./.-- 4587-4599 

25. Kelimāt-ı İlāhiyye -.--/-.--/-.--/-.- 4947-4959 

26. Kelimāt-ı İlāhiyye --.-/--.-/--.-/--.- 5149-5156 

27. Kelimāt-ı İlāhiyye .---/.---/ .-- 5447-5459 

28. Kelimāt-ı İlāhiyye .---/.---/.---/.--- 5659-5674 

29. Kelimāt-ı İlāhiyye .---/.---/.---/.--- 5900-5907 
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30. Velehū Eyzān .---/.---/.---/.--- 5908-5914 

31. Kelimāt-ı İlāhiyye --./-.--/--./-.-- 6108-6120 

 

Tasavvufî nitelikteki bu gazellerin beyit sayıları 7-25 beyit arasında 

değişmektedir. 2202-2214 beyitleri arasındaki gazel bir muammadır.  Gazellerin yedi 

tanesi musammat gazeldir. Musammat gazeller şu beyitler arasında yer almaktadır: 

989-1008, 1478-1493, 1524-1531, 3083-3089, 3469-3481, 5149-5156, 5659-5674. 

    

    

1.4. Murabba 1.4. Murabba 1.4. Murabba 1.4. Murabba     

Ve Eyzān isimli (..--/ .-.-/ ..-) : 365-390 beyitleri arasında  13 dörtlükten 

oluşan , “Diyelüm lā-ilāhe illa’llāh” mısraının tekrarlandığı bir murabba-ı 

mütekerrirdir. 

 Hāzihī Eyzān (.---/.---/.--) :  1494-1523 beyitleri arasında 15 dörtlükten 

oluşan şiir dörtlük sonlarında “Gönülden eyledüm estagfiru’llāh”  mısraının 

tekrarlandığı bir murabba-ı mütekerrirdir. 

 Kelimāt-ı İlāhiyye (-.--/-.--/-.--/-.-) : 4776-4791 beyitleri arasında, 8 

dörtlükten oluşan şiir yine bir murabba-ı mütekerrirdir. Şiirde tekrarlanan, “Sen 

yitersin dü-cihānda bana dōst” mısraıdır. 

 

2. Vezin2. Vezin2. Vezin2. Vezin    

Ravzatü’t-Tevhid’de değişik nazım şekilleriyle yazılmış manzumelerin sayıca 

fazla oluşunun da etkisiyle vezinlerin sürekli değiştiğini görürüz. Mesnevînin ana 

konusunu oluşturan 25 hikâyede bile 5 değişik vezin kullanılmıştır. 

 

 

13 hikâyede    Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

6 hikâyede    Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

4 hikâyede    Fecūlün / Fecūlün / Fecūlün / Fecūl 

1 hikâyede    Mef cūlü / Fācilātün / Mefcūlü / Fācilātün 

1 hikâyede    Müftecilün / Müftecilün / Fācilün 

kalıpları kullanılmıştır. 
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Mesnevî nazım şekli ile yazılan diğer manzumelerin vezinleri, nazım 

şekilleriyle birlikte gösterildiği için burada vermiyoruz.  

Şair vezni ustaca kullanmıştır. Özellikle bazı kaside ve gazellerde âhengi 

destekleyen en önemli unsur vezni kullanmadaki  bu rahatlıktır.  

 

Gel berü iy cān u dilden \ālib-i dīdār-ı _aX  

   ealbüñi pāk it sivādan \ola tā envār-ı _aX (424. beyit) 

 

Bunun yanında mesnevîde Türkçe kelimelerde imâleye sıkça rastlamak 

mümkündür. 

Çünki yārüñ XoXusın bülbül-i dil \uydı tamām 

   Gül yüzi Xarşusına oldı o şeydā-yı caceb       (2648. beyit) 

 

Medli okunuşlara daha çok dest-gīr, kūh-sār, kalb, nehr gibi bir buçuk hece 

değerindeki hecelerde rastlıyoruz. Nadiren Türkçe kelimede de “med” yapıldığını 

görmekteyiz. 

Ki zīrā muXteżā-yı meşreb oldur  

   Kime [ol [aġ u kime [aġ [oldur (1375. beyit) 

 

Şair vezin gereği pek çok Arapça, Farsça tek heceli kelimeyi açarak iki hece 

okumuştur. Harekeli nüshalarda  daha açık görülebilen bu kullanışın o yüzyılda 

yadırganmadığı muhakkaktır. Aşağıdaki örnekte bu durum birden çok kelimede 

görülmektedir. 

 

_āli ben itdüm naXil diñlemedi bī-caXıl 

   Bār-ı cehil bilini bükdi çü virdi meXıl (3492. beyit) 

 

Şair vezni oldukça başarılı kullanabildiği halde özellikle kelime sonlarındaki 

uzun ī’leri kısa okutmak suretiyle pek çok yerde zihaf yapmıştır. Dikkatimizi çeken 

şairin bunu bir kusur addetmeden sık sık kullanmış olmasıdır. Kelimenin ilk veya 

orta hecesinde nadiren zihaf yapıldığı görülmektedir. Metinde zihaf yapılan 
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kelimelerde  ī’li yazılışlar tercih edilmiştir. Aşağıdaki birinci örnekte “sāfī”, ikinci 

örnekte “macnī” kelimesinde zihaf vardır. 

 

Macv idüp fānī ola bāXī bedel 

]āfi vü pāk ola Xalmaya balel  (1886. beyit) 

 

kālib iseñ sen de gel aç cān gözin 

Göresin tā macnī būbınuñ yüzin  (1778. beyit) 

 

Mesnevîde yine vezin gereği iki kelime arasında birleşmeler olmuştur. Yani 

ünlü ile biten bir kelimeden sonra yine ünlü ile başlayan bir kelime geldiğinde birinci 

kelimenin sonundaki ünlü düşürülüp ikinci kelimeye bağlanarak okunmuştur. Vasl 

işareti ile teyid edilen bu duruma da eserde sıkça rastlamak mümkündür. 
 

cĀrif Xılur fehm-i murād cāşıX ider zeyn-i nihād 

   Zāhid Xatınd’olur kesād acmādur ebkemdür e[am    (1330. beyit) 

 

Şiirde bazı kelimelerde ses düşmeleri görülür. Az sayıdaki kelimede 

rastladığımız bu durum yine vezin zarûretiyle olmuştur. 

   

   Çü oldı vaXt-i juhrī yevm-i c arfe 

   Diler cuccāc ideler anda vaXfe (5574. beyit) 

 

Eserin tamamında 6 yerde vezin bozukluğuna rastlanmaktadır. Aşağıda 331, 

1398. beyitlerin ikinci mısraları, 2524 ve 4516. beyitlerin de birinci mısralarında 

vezin bozuktur. 

 

İy \ālib-i caXīXat ü sācī-yi macrifet 

   Bil kim ki cĀrif oldı görmedi fürXat cahābını (331. beyit) 

 

Olar kim bu dünyāda āzād olur  

   Devām üzre ubrāda olar şād olur   (1398. beyit) 
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Gehī macmūra irerler geh barāba  

   Gehī bir āb-ı boş gāhī serāba   (2524. beyit) 

 

Nāmına dirler idi hādiyyü’\-\arīX 

   Vu[lat-ı _aX buldı kim oldı refīX   (4516. beyit) 

 

3. Kafiye3. Kafiye3. Kafiye3. Kafiye    

Manzum eserlerde vezin kadar önemli âhenk unsurlarından biri de şüphesiz 

kafiyedir. Şair vezinle birlikte kafiyeyi de ustaca kullanarak mesnevîye akıcı ve 

hareketli bir anlatım kazandırmıştır. Arapça, Farsça ve Türkçe kelimeleri değişik 

oranlarda ve kafiye çeşitliliği içerisinde kullanan şair çok az sayıda kafiyeyi 

tekrarlamıştır. Birkaç beyitte kafiye olmadan redifle âhenk sağlamış, yine sınırlı 

sayıdaki beyitte tek ses benzerliği ile yetinmiştir. Ama 6143 beyit uzunluğunda bir 

eser için bu bir zafiyet teşkil etmez. 

Mesnevînin tamamı göz önüne alındığında sağlam bir kafiye örgüsü olduğu 

görülür. Eserde beytin anlamına ve tahkiyeye büyük ölçüde hizmet eden kafiyenin 

kullanımına dair örnekler aşağıda kafiye çeşitleri arasında verilmiştir. 

 

Revisi Mukayyed Olan: Genellikle kafiyeler bu şekildedir. 

Vücūduñ Xa\re ammā bacr-ı cummān  

   Ki sensin Mabzen-i Esrār-ı Racmān (241. beyit) 

 

Bunda dabı \urdı aldı çoX hüner  

   Himmet itdi aña ol [ācib-najar  (795. beyit) 

Revisi Mutlak Olan: 

Bilürsin cümle eşyā cikmetini 

   Ġażabdan farX idesin racmetini  (235. beyit) 

 

Beyān olmaz bunuñ yüz biñde biri  

   Eger yüz biñ yıl olsa kişi diri  (252. beyit) 
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Müesses Kafiye: 

İrürür sevX-i Rabbānī yoluñı bir caceb bacra 

   İderseñ seyri yüz biñ yıl bulınmaz bil aña sācil  (1348. beyit) 

        

   Bilürsin bacde-i esrār gözükmez gözüñe aġyār  

   Müşāhid olasın dīdār olasın her nefes vā[ıl (1350. beyit) 

 

Ya bacżı redd idüp bacżına Xā’il  

   Olur mı Xıl najar līk olma sā’il  (1373. beyit) 

 

Bu bilXat üzre baġlandı bu cālem 

   eıyāmet ola tā ez-devr-i Ādem  (1376. beyit) 

 

Mücerred Kafiye: 

Mu[ācib oldı nādān ile bir dem 

   Belā eksük degül başında her dem  (2048. beyit) 

 

Bu bir cālet durur tacbīr olınmaz 

   Çalışsan niçe yüz biñ yıl bilinmez  (1667. beyit) 

Zü’l-Kafiyeteyn: 

Rūc majhardur cemāle iy cazīz 

   Nefs majhardur celāle Xıl temīz  (1585. beyit) 

 

RefīXından gelür her şab[a nekbet  

   Celīsinden alur her būy u ba[let  (2046. beyit) 

 

Yābu nādān içre bir [ācib-kemāl 

   Yābu Sūdān içre bir Yūsuf-cemāl  (2250. beyit) 

Zü’l-Kavâfi: 

Girdüm yine bir rāha \ālib olup Allāha 

   İrdüm ulu dergāha bildüm ben o sul\ānı (3086. beyit) 
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Şaygân Kafiye: 

`alā[ olduXda cān mürġı Xafesden 

   Anı pāk eyle yā Rab her hevesden  (563. beyit) 

 

Çün diler kim balX ide bir ādemi  

   İtdürür seyr ana biñ biñ cālemi  (691. beyit) 

Aynı Vezinde Kafiye: 

Rü’yetüñle rūcumuz macmūr Xıl  

   Sırruñ ile sırrumuz mesrūr Xıl  (59. beyit) 

 

Marīż-ı cubb-ı kemretsin muXarrer 

   İçüp vacdet şarābın ol münevver  (187. beyit) 

 

Delīl ile bu dacvā oldı tacXīX 

   Ta[avvur eyle cā[ıl ola ta[dīX  (206. beyit) 

Aynı Kökten Gelme Kafiye: 

Dilerseñ saña fetc ola bu acvāl 

   Bu Xīl ü Xāli Xo kesb eylegil cāl  (285. beyit) 

 

Pes imdi oldı her bir şab[a lāzım  

   Bulup bir cāhıXı ola mülāzım  (174. beyit) 

 

Olup cümle e\rāfı anuñ naXış 

   İki cālem anda ola münteXış  (2740. beyit) 

İsimle İsmin Kafiyelenişi: 

Tamām itdi andan Xomadı emer 

   Ki Xalmadı bir kimse vire baber  (2808. beyit) 

 

Didi aña zerrīn-Xadec iy nigār 

   Tecerrüd diyārında leyl ü nehār  (2814. beyit) 
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Sıfatla Sıfatın Kafiyelenişi: 

eażāyā her ne var Xalbüñde jāhir  

   Gider caks ü tenāXuż eyle \āhir  (200. beyit) 

 

Buña nātıX durur eur’ān-ı acjam 

   Dürüş kesb eyle ol insān-ı ekrem           (276. beyit) 

Fiille Fiilin Kafiyelenişi: 

O cable yapışdı kenāra irer 

   İdüp secde vechin türāba sürer  (2841. beyit)  

 

Çü erbāb-i himem pes aña n’itsün 

   Bular cāżır o kes bihmetde yetsün  (2877. beyit) 

 

Cemi Kelimenin Cemi Kelime ile Kafiyelenişi: 

Görmişemdür ben dabı bī-cad riyāż  

   İçmişemdür yolda çoX āb-ı cıyāż  (3005. beyit) 

 

]ancatı her birinüñ mekr u ciyel 

   Görmedi ol _aXXı ġālibdür civel  (3126. beyit) 

 

Aynı Ekli Kelimelerin Kafiyelenişi: 

Görür bacżında bunlar Xābiliyyet 

   Velākin ġālib olmış cāhiliyet  (3324. beyit) 

 

Bu cālini gördi anuñ bāġbān 

   Didi lāyıX ancaX ola dīde-bān  (3621. beyit) 

Tezadlı Kafiye:          

_āline viren mebāt buldı ebed ol cayāt 

   Vu[lat-ı dā’imdedür XorXusı yoX ez-memāt (3489. beyit) 
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Giderek Xaftān virdi mıXleti 

   Hep bıraXdı cā[ıl ide biffeti  (3822. beyit) 

Lafzī Kafiye: 

Bir nefes ehle olur iseñ Xarīn 

   Cümle cirfānuñ ola _aXXa’l-yaXīn  (4438. beyit) 

 

Cihān bilcatinden ne varsa Xabā 

   Geçüp cümlesinden giyer aX cabā  (4633. beyit) 

İç Kafiye: 

Gel berü iy cāşıXān tā göresin rūy-ı yār 

   Her gül içün çekme bār  Xıl najar işde Nigār     (2666. beyit) 

 

Her ki anı nūş ider fetc ola bāb-ı cikem 

   cArşa basup ol Xadem ferşe olur bil cakem (2671. beyit) 

 

Şairin kafiye bulmakta hiç zorlanmadığı muhakkaktır. Zaman zaman 

okuyucuya orijinal kafiyelerle hoş sürprizler bile hazırlar. Bunlardan birkaçı: 

 

Kim meger bu kes giderdi Kacbeye 

   Yolı azdı uġradı bilmez neye  (3140. beyit) 

 

Anda yoXdur arż-ı bālī bir Xarış 

   Cümlesi macmūr olmış ber-naXış  (3770. beyit) 

 

Şāb-ı gülde [alınurken ittifāX 

   Nāgehān irdi [abā burdı XulaX  (3935. beyit) 

 

Sık sık kullanılan kafiye kelimelerinden bazıları ise şunlardır: 

cāl-me’āl, yir-bir, cāl-mecāl, azīz-temīz, būy-cūy, ādem-ālem, calvet-himmet, bāġ-

\aġ, nihāyet-gāyet, fenā-ġınā, sūret-sīret, kişi-işi, hāk-pāk, zāhir-āhir, ebī-dabı, 

devlet-hillet, boş-boş, İlāh-giyāh, ehil-cehil, bās-bavās, cūş-nūş, yıl-gil, çoX-yoX, 

serteser-derbeder, bū-bū, rāh-İlāh, nūr-dūr, cayret-ġayret, söz-yüz, cażret-Xurbet, 



 92 

kelām-selām, Xabūl-yol, jāhir-āhir, varaX-sebaX, derūn-fünūn, Xı[[a-cisse, söz-göz, 

beXā-liXā, maXām-tamām, dil-gil, jāhir-ābir, zamān-mekān, dubūl-vu[ūl, refīX-tarīX, 

[ayd-Xayd, hidāyet-żalālet, nūr-juhūr, cihān-zamān, Xamu-\amu, bihmet-himmet. 

Mesnevîde kafiyeli kelimelerin daha çok hangi dilden kelimeler oldukları 

gözden geçirilirse, basit bir gözlemle bile Arapça kelimelerin fazlalığı fark edilebilir. 

Bunun yanı sıra şair Farsça ve Türkçe kelimelerle de sıkça kafiye yapmıştır. Bir fikir 

edinebilmek için 1397-1493 beyitleri arasında yer alan “Matlac, Āmeden-i Bād-ı Sabā 

ve Kelimāt-ı İlāhiyye” başlıklı üç manzumeyi ele alarak kafiyeli kelimelerde Arapça, 

Farsça ve Türkçe’nin kullanım oranlarını belirlemeye çalıştık. Bu oldukça sınırlı 

sayıdaki beyitte kafiyeli kelime kullanımı şöyledir: 

 

Arapça-Arapça 49 kez  

Türkçe-Türkçe 15 kez  

Arapça-Farsça 13 kez  

Farsça - Farsça  9 kez  

Arapça-Türkçe  7 kez  

Farsça-Türkçe  4 kez   

 

Görüldüğü üzere en çok Arapça ile Arapça, ikinci sırada ise Türkçe ile Türkçe 

kelime kafiyelenmiştir. Bu 97 beyit içerisinde Arapça kelimeler 69, Türkçe ve Farsça 

kelimeler 26’şar kez kafiye için kullanılmıştır. Eserin tamamı için bu rakamlar 

elbette bir ölçü olamaz; ama aşağı yukarı bir fikir verebilir. Aşağıda bunlara bazı 

örnekler verilmiştir. 

 

Arapça ve Arapça kelimelerle yapılmış kafiyeler: 

 Xuyūd/[ucūd (1403. beyit) 

 la\īf/bafīf (1405. beyit) 

 tecrīd/tevcīd (1413. beyit) 

 keder/najar (1418. beyit) 

 ebed/ecad (1474. beyit) 

Türkçe ve Türkçe kelimelerle yapılmış kafiyeler: 

 ola/yola (1439. beyit) 
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 kişi/işi (1455. beyit) 

 Xala/ola (1471. beyit) 

 gitmege/işitmege (1488. beyit) 

 sözüm/yüzüm (1489. beyit) 

Arapça ve Farsça kelimelerle yapılmış kafiyeler: 

 ādemi/demi (1397. beyit) 

 babīr/dest-gīr (1400. beyit) 

 Xarār/kirdigār (1422. beyit)  

 zamān/nihān (1438. beyit) 

 helāk/zehr-nāk (1450. beyit) 

Farsça ve Farsça kelimelerle yapılmış kafiyeler: 

 būy/hūy (1423. beyit) 

 dil/gil (1431. beyit) 

 pāk/bāk (1435. beyit) 

 heft-ser/teber (1449. beyit) 

Arapça ve Türkçe kelimelerle yapılmış kafiyeler: 

 keder/gider (1404. beyit) 

 ibtiyār/var (1430. beyit) 

 hīlesi/bilmesi (1463. beyit) 

 ebi/dabı (1469. beyit) 

 teşvīşüm/ bilişüm (1483. beyit) 

Farsça ve Türkçe kelimelerle yapılmış kafiyeler: 

 

dil/bil (1414. beyit) 

 yār/var (1415. beyit) 

 düşmeni/seni (1451. beyit) 

tenüñ/senüñ (1470. beyit) 

  

Ravzatü’t-Tevhîd’de cinasla yapılan kafiyelere de sıkça rastlanır. Cinasın her 

çeşidini rahatlıkla kullanabilen şair en çok tam, nâkıs ve lâhık cinasla kafiye 

oluşturmuştur. Şiirin kafiye örgüsü içerisinde birer süs niteliğinde olan cinaslarla 

anlatıma ayrı bir güzellik katılmıştır. 
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a)Cinas-ı tam: ırak/IraX (2246. beyit), bendedür/bendedür (2261. beyit), 

yarın/yārin (3461. beyit), dikenden/dikenden (3366. beyit), āb-destün/āb-ı destün 

(1179. beyit), ulular/ulular (1669. beyit), kes/kes (2640. beyit), bil/bil (3244. beyit)  

 

   Bacżına virdi oġul bacżına Xız 

   Kimine dünyā ucuz kimine Xız (729. beyit) 

 

b)Cinas-ı mefrûk: işit/iş it (1856. beyit), yirine/yiri ne (2838. beyit), 

esrārına/esrārı ne (1811. beyit) 

Mu\\alic oldı bunuñ esrārına  

   Ol ki bildi sırrınuñ esrārı ne (1811. beyit) 

 

   Bī-edeblik eyleme caddüñ degül 

   Bā-edeb ol kim bite caddüñde gül (4043. beyit) 

 

c)Cinas-ı muharref: keder/gider (1404. beyit), il/el (1973. beyit) gibi. 

d)Cinas-ı nâkıs: cān/ān (5020. beyit), yiter/ter (5212. beyit) gibi. 

Sacy ide gice gündüz cā[ıl ide macārif 

   Acvāle vāXıf olup esrāra ola cārif        (4985. beyit) 

e)Cinas-ı lâhık: [abā/[afā (1417. beyit), celāl/cemāl (1428. beyit), 
caded/meded (1446. beyit), dōst/pōst (1631. beyit), hevk/fevX (1634. beyit),  

muXābil/muXātil (3741. beyit), elem/calem (4436. beyit), cameldür/emeldür (1186. 

beyit) 

Hevā-yı sivādan geçüp hūya gel  

   Yanup nār-ı cışXa eyü buya gel (4602. beyit) 

f)Cinas-ı mükerrer: sen/esen (3796. beyit), āb/serāb (3800. beyit)  gibi. 

Gel iy nefs esīri olan ādemī 

   Becīd sacy it cışka geçürme demi (1397. beyit) 

g)Cinas-ı hat: jāhir/\āhir (200), zacmet/racmet  (4898. beyit) 

Nefsine dabı ġayra nu[cı anuñ bu her bār  

  `alX itdi bu cihānı ballāX-ı cālem iy yār (4993.beyit)  
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Aşağıdaki beyitte ise kafiye kelimesinde “kalb” sanatı yapıldığı için beyit 

kafiyesiz görünür. 

Emrüme tābic degül misüz benüm 

   Yābud işitmez misiz sözüm benüm (3752. beyit) 

 

1367. beyitte anlar/añlar kelimeleri arasında kulağa göre ses benzerliği kâfî 

görülmüştür. Eserde âhengi artırmak için iç kafiye ve aliterasyonların da kullanıldığı 

görülür. Musammatların dışında da iç kafiyeye rastlamak mümkündür. 

Aliterasyonların kendini hissettirdiği kısımlar ise daha çok tasvir bölümleridir. 

 

4. Redif4. Redif4. Redif4. Redif    

Eserde gazel ve kaside nazım şekliyle yazılan manzumelerde ekseriyetle 

redifli kafiye kullanılmıştır. Tahkiye kısımlarında redife daha az rastlanır. Bu, şairin 

kafiyede zorlanmadığının ve âhengi sağlamak için redife fazlaca ihtiyaç 

duymadığının da bir göstergesidir.  

 

a)Ek halinde redif: 

Cihān gerçi ebī pür-derd ü ġamdur  

   Kime tiryāk-i ekber kime semdür     (2201. beyit) 

 

b)Kelime halinde redif: 

İçmişem vacdet meyin bilmen ki īmān n’olısar 

   Açmışam estār-ı cışXı rāz-ı pinhān n’olısar       (3635. beyit) 

 

c)Birden fazla kelimenin redif olması: 

Gider dilden sivā fikrin eger dervīşseñ dervīş 

   Yirin \oldur `udā hikrin eger dervīşseñ dervīş (5659. beyit) 

 

Mesnevîde bazı beyitlerde redifle ses benzerliği sağlanmış, kafiye ihmal 

edilmiştir. Bu beyitlerin sayısı çok değildir. Bunlar: 1719, 3319, 3413, 3752, 4490. 

beyitlerdir.  
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Kimi cömrinde kimi yılda bir kez 

   Kim ay u kimi hefte günde bir kez     (3413. beyit) 

    

    

5. Dil ve Üslûp Özellikleri5. Dil ve Üslûp Özellikleri5. Dil ve Üslûp Özellikleri5. Dil ve Üslûp Özellikleri    

5.1. Dil Özellikleri5.1. Dil Özellikleri5.1. Dil Özellikleri5.1. Dil Özellikleri    

16.yüzyılda yazılan mesnevîlerin çoğunun daha çok konusu itibarıyla tercüme 

olduğu dikkate alınırsa Ravzatü’t-Tevhid şairinin dil ve anlatım bakımından seçkin, 

zengin bir muhteva ve sağlam bir yapıya sahip böyle orijinal bir eser vücuda getirmiş 

olması elbette büyük bir başarı kabul edilmelidir. 

Ravzatü’t-Tevhîd genel olarak 16.yüzyıl mesnevî edebiyatının dil özelliklerini 

yansıtır. Dinî tasavvufî bir mesnevî olması onun âyet, hadîs ve tasavvuf kaynağından 

beslenmesini gerektirmiştir. Eserde yüzden fazla âyet ve hadîs iktibasının bulunması, 

pek çok tasavvuf ıstılahının yer alması bundan dolayıdır. 

Mesnevîde Arapça, Farsça kelime ve terkiplerin sayısı da az değildir.Fakat 

bunlar, o yüzyılın edebî diline önceden girmiş olan ve Türkçe eserlerde kullanılması 

yadırganmayan kelime ve terkiplerdir. Fakat mesnevîde  yer yer iktibas veya 

mülemmâ sayılamayacak Arapça söyleyişlere de rastlamak mümkündür. 

 

Pür \arāvetdür çemenler pür-[afā 

   Çaġırup dir  eyne a[cābü’l vefā     (1800. beyit) 

 

 

TaXdīr ola żalālet cennet gelür cehennem 

   Āsān olur Xamuya taXdīr olan fe efhem   (5108. beyit) 

 

Ravzatü’t-Tevhîd Türk dili açısından gözden geçirildiğinde de zengin bir dil 

birikimiyle karşılaşılır. Faruk Kadri Timurtaş’ın Osmanlı Türkçesi Grameri’nde: 

“XV. yüzyılın ikinci yarısı hatta XVI. Yüzyılın ilk çeyreği Klasik Osmanlıca’ya 

geçiş devresini teşkil eder. Bu intikal devresinde de Eski Anadolu Türkçesi 

özellikleri hâkim durumdadır.” şeklindeki tespitinin 16.yüzyılın ikinci çeyreğinde 

te’lîf edilmiş olan Ravzatü’t-Tevhîd’in dil özellikleri için de geçerli bir tespit 
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olduğunu görmekteyiz. Dil özellikleri bakımından geniş bir incelemeye tâbî 

tutulduğunda yazıldığı dönemi oldukça aydınlatabilecek bir eser olan Ravzatü’t-

Tevhîd’in en belirgin dil özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

 

 Düzlük-yuvarlaklık vokal uyumuna aykırı pek çok kelime vardır. 

 

kapu(2758. beyit), tatlu (3006. beyit), ilerü (2929. beyit), ayuk (1114. beyit), yavu 

(2868. beyit), delük (4258. beyit), kayġu (4426. beyit) 

  

Bugün “e” vokali taşıyan bir çok kelime “i” ile yazılmıştır. 

 

yir (1077. beyit), işig (792. beyit), yit-(306. beyit), dir-(997. beyit), il (2939. beyit), 

bil (2935. beyit), til (904. beyit) 

 

Bazı kelimelerin başındaki X’ lar henüz ses değişimine uğramamıştır. 

 

Xanı (2972. beyit), Xanda (2895. beyit), XanXı (2723. beyit) 

 

Bugün sedasız konsanantla başlayan  kelimeler  metinde sedalıdır.  

 

\oyar (1050. beyit), \aşı (2746. beyit), \oldılar (2746. beyit), \urdı (2931. beyit), \aġ 

(3021. beyit) 

 

Bugün sedalı olan bazı kelimeler ise metinde sedasızdır. 

 

 dürlü (1057. beyit), dükenmez (2858. beyit) 

 

Bugün vur- şeklindeki fiil genellikle ur- şeklinde kullanılmıştır. 

 

ururlar (2948. beyit) 

 

Bazı kelimelerde X/b seslerinin her ikisi de kullanılmıştır. 
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Xobu (2854. beyit) - XoXu (2625. beyit) 

 

Yapım ve çekim eklerinin kullanılışı, Eski Anadolu Türkçesi’nde olduğu gibidir. 

Bunlar arasında bugün kullanmadığımız bazı ekler de vardır; fakat bu eklerin 

kullanımı yaygın değildir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:  

 

a) Emir kipi 2. tekil şahısta fiil kök veya gövdesinin yanı sıra gıl/-gil eki de 

kullanılmıştır. 

 

Xılmaġıl (49. beyit), olġıl (214. beyit), diñlegil (2953. beyit) 

 

b) Geniş zamanın olumsuzu, 1.tekil şahısta nadiren -m yerine -n kullanılmıştır. 

 

alman (999. beyit) 

 

c) İstek kipi 1. çoğul şahıs eki olarak birkaç kelimede -vuz/-vüz de 

kullanılmıştır. 

 

olmayavuz (53. beyit), Xoyavuz (377. beyit), idevüz (3165. beyit) 

 

d) Gelecek zaman eki olarak –acak/-ecek’in yanı sıra –ısar/-iser de 

kullanılmıştır. 

 

görmeyiser (2991. beyit) 

 

e) Gereklilik kipi “-sa gerek” şeklinde de ifade edilmektedir. 

 

kılsa gerek (2868. beyit), bulsa gerek (2865. beyit), gülse gerek (2864. beyit), 

n’olsa gerek (2869. beyit) 

 

f) Bildirme eki olarak birinci tekil şahısta  -am/-em, -van/-ven de kullanılmıştır. 
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bī-çāreyem (2939. beyit), delīlem (2773. beyit), muvahhidven (3097. beyit), 

benven (2890. beyit) 

 

g) 3.tekil şahıs bildirme eki olarak -dur/-dür’ün yanı sıra “durur” şeklinin 

kullanıldığı da sıkça görülür: 

 

maXbūl-i der-gāh durur (3598. beyit), bir durur (2286. beyit), bes durur (3079. 

beyit)    

 

h) Gerundium eki olarak –u/-ü, -urak/-ürek, -ıcak/-icek, -ıncak/-incek, -madın/-

medin’ e de rastlamak mümkündür. 

 

isteyü (2712. beyit), eyleyürek (3964. beyit), gözleyürek (4847. beyit), varuraX 

(3368. beyit), görincek (2766. beyit), göricek (2928. beyit), irmedin (3914. beyit), 

girmedin (3914. beyit) 

 

ı) Faktitif eki olarak –gur/-gür eki de kullanılmıştır. 

 

irgürürsin (1087. beyit)  

 

i)  İle/ilen edatının ekleştiği kelimelerde “y” yardımcı ünsüzünün kullanılmadığı 

kelimelere rastlamak mümkündür: 

 

İslāmı-lan (498. beyit), a[cābı-lan (676. beyit), seyfi-len (1084. beyit), naXşı-lan 

(4321. beyit), noX\a-lan (1317. beyit), bir biri-len (2244. beyit), ezhārı-lan (427. 

beyit) 

 

Ravzatü’t-Tevhid’de bugün kullanmadığımız arkaik kelimelere de rastlıyoruz. 

Eserin tamamı göz önüne alındığında sınırlı sayılabilecek bir miktarda olan bu 

kelimelerin bulundukları bazı beyitler ve anlamları şöyledir: 
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alda- aldatmak 1472, 2485, 3238, 3243, 3510, 5241, 5544 

aña ona; onun için; oraya 6079 

artuX başka; fazla; üstün 570, 1944, 2220, 2251, 3788, 3847 

a[[ı kazanç, yarar 1925, 3105, 3580, 4084 

aylaX boş, işsiz; bedava, ücretsiz 2530 

ayuX aklı başında 1114, 4119 

az- değişmek; sapmak 1669, 3140, 3337 

azġun sapkın 3102 

baXımcı falcı 5756 

barmaX parmak 464 

ba[- yenmek; üstüne oturmak 1314 

baş yara 538 

bay zengin 708 

bek katı, sert, sağlam 5058, 5739 

bekit- sağlamlaştırmak 3382 

belkim belki 448, 1229, 1319, 4457, 5582 

bencileyin benim gibi 2262, 2300, 2303, 5299 

berk eyle- sağlamlaştırmak 1629, 3349, 5080, 5533, 5660 

berk it- sağlamlaştırmak 289, 1516, 2366, 3572, 5752 

berk ol- sağlam olmak 4379 

berü bu yana, buraya 87, 424, 430, 751, 990, 1093, 1122, 1124  

bıñar pınar, kaynak 1498 

bigi gibi 4352 

bile birlikte; dahi, ile 993, 2371, 2721, 2796, 2799, 3343 

bilü bilgi, ilim, idrak 1529 

biñ biñ binlerce; türlü türlü 691, 5341, 5981 

birle ile 317, 956, 1108, 1290  

birlen ile, birlikte 3438, 4812 

bizcileyin bizim gibi 2373 

boyla- boylu boyunca dalmak 1007 

buncılayın bunun gibi 966, 2300, 2302, 5423 

Çalap Tanrı, Allah 851 
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çoXluX zenginlik; çoğu zaman; çok, epeyce 5036, 5864 

deg- erişmek,ulaşmak 2346 

degme her, herhangi bir 2363, 5569, 6100 

derle- terlemek 1944, 3787 

diñ- sakin olmak, susmak 1964 

dög- ezmek 2346 

döy- tahammül etmek, katlanmak 1081, 1083 

dün gece 2370, 5909 

dürüş- çalışmak, gayret etmek 92, 214, 276, 390, 544, 1166, 1261 

düz- dizmek, hazırlamak 686, 5649 

düzet- yoluna koymak, tertip etmek 689, 1057, 5509 

egin sırt, arka 1922 

eglen- beklemek, oyalanmak 692 

em ilaç, deva 4781 

emre aşık, mübtela 1296 

esen sağ, rahat 2357, 3796, 4014 

eyd- söylemek, anlatmak 519, 1494, 1495, 1497, 1499, 1501, 1503  

eyü iyi 42, 2078, 3583, 3757, 4602 

gök gök ol- morarmak 2074 

gökçek güzel, sevimli, hoş 750, 1545, 2264, 2756, 3006, 3534, 4499 

gösterd- göstermek 3193, 3693, 3735 

gün güneş; gündüz 1124, 5401, 5596, 5909, 6125 

ır- ayırmak; ayrılmak 4503 

ıraX uzak 915, 1160, 1278, 1352, 2049, 2246, 2694, 3353, 3646 

ı[ız boş, ıssız 3170 

ı[marla- emanet etmek, tevdi etmek 2541, 4014 

ıssı sıcaklık, hararet 568 

içre içinde, içine, arasında 93, 97, 141, 389, 452, 496, 504, 594 

ilen ile, birlikte 109, 130, 155, 169, 264, 386, 388, 473, 502, 510 

ilt- ileri getirmek, devam ettirmek 804, 1928, 3011, 3036 

imdi şimdi, o halde, öyleyse 184, 204, 207, 259, 594, 725, 743 

iñen, iñende çok, daha çok 977, 1651, 3899 
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irgür- ulaştırmak, eriştirmek 301, 470, 579, 701, 854, 1087, 1242 

irkek erkek 2269 

irte ertesi sabah 861 

işbu bu, işte bu 78, 197, 217, 293, 329, 330, 710, 789, 791, 824 

işbunda burada 292 

iv- acele etmek 4843 

Xaçan ne zaman, her ne zaman 4817  

Xaldur- yükseltmek, yüceltmek 700 

XaXı- öfkelenmek, kızmak 5803 

Xamu bütün, hep, her; herkes 65, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 97, 112 

Xanda nerede, nereye 154, 829, 1714, 1985, 1993, 2066, 2266, 2313 

Xandan nereden 1316, 2313, 2567, 2983, 4126, 4161, 5281 

Xanı hani, nerede 425, 992, 2096, 2971, 5982, 6133, 6135, 6137 

XanXı hangi 616, 1623, 2723, 3078, 3924, 3932, 4027, 4093 

Xarañu karanlık 540, 4701 

Xarındaş karındaş 184 

Xat yan, huzur, ön 269, 497, 739, 744, 857, 1084, 1330, 1353 

Xayġu üzüntü, tasa 4426 

kendüzi kendisi 2221, 2424, 2604, 2690, 3057 

key pek, çok 739, 2350, 3091, 4040, 4154, 4952, 5179 

Xıl- yapmak, etmek, eylemek 39, 49, 1031, 5022, 5136, 5139 

Xız pahalı, az bulunur; kıtlık 729 

Xızġun sıcak 801 

kimsene, kimesne kimse 138, 1922, 4879, 5024, 5286, 5292, 5479, 5483, 5762 

XoX- kokmak, koklamak 3882, 3916, 4006, 4015 

Xopuz eski bir türk sazı 4413 

Xulaġuz kılavuz, rehber 3549 

Xur- düzenlemek, hazırlamak 834  

Xuşaġ kuşak 1629, 5660 

muştıla- müjdelemek 5852 

niçe nasıl; hayli; çok kez; ne kadar 113, 367, 441, 497, 503, 686 

nite nasıl 87, 1431 
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od ateş 1514, 1763, 1958, 2409, 2698, 2713 

oġlan evlat, yavru; erkek çocuk, 1481, 3145, 3236, 5103 

oġul yavru; erkek evlat 729, 826, 4025, 4499 

oñat iyi, doğru, layıkıyla 323 

özge başka, gayrı 834, 838, 947, 1116, 2019 

[aġ sağlam; temiz, halis 1415 

[aXla- sakınmak, korumak 641, 866, 869, 922, 2471 

sencileyin senin gibi 2266 

[ı-  kırmak; yenmek 421 

[ın- kırılmak; kaybolmak 2816, 4096 

siñ siñ saklana saklana 5494, 5494 

[oyla- araştırmak, aslını aramak 825, 2955, 5699 

söyündür- söndürmek 5517 

süñi süngü, mızrak 4347 

sür- yürümek, ilerlemek 2084, 2529 

şol şu  403, 458, 476, 496, 507, 589, 611, 622, 643, 668, 679 

\abanca yi- tokatlanmak 2115, 3936 

\amu cehennem (soğd.) 1318, 1530, 1721, 2759, 3212, 3483, 3504 

\añ  hayret, şaşma 2011, 2022 

\aña Xal- şaşakalmak, donakalmak1680, 1871, 4000, 5359 

\añla- şaşırmak 736, 3111 

\ap tamamen 4591 

\apu huzur, makam; hizmet, saygı 551, 1078, 1640, 3714, 5060 

\aş dış 137, 1163, 1954, 1974, 2736, 2746, 2963, 3506, 3509 

\aşra dışarı 279, 658, 841, 912, 941, 1042, 1715, 1977, 1978, 2387 

\ın- ses çıkarmak, söz söylemek 1374, 2559, 2926, 3717, 3744 

\on elbise, kılık kıyafet; renk 1957, 2073, 2158, 2979, 3700, 3870 

\op bütün; küme, topluluk 1100, 1244,  2760, 4102 

\oyla- yedirip içirmek, ağırlamak 679, 3130  

\uş ol- yönelmek; rast gelmek; erişmek 2264, 2277, 2316, 3007 

\uy- sezmek, hissetmek 1825, 2648, 3974, 4023, 5568 

ucından için, sebebiyle, -den dolayı 5025 



 104 

ulula- saygı göstermek, üstün kılmak 1669  

(bir şey) ur- vurmak, çarpmak; sürmek 286, 684, 1079, 1251, 1343, 1449 

uş işte, imdi 551, 1147, 2132, 3033, 3276 

üsküf başlık 4894 

üş- toplanmak, üşüşmek 2983, 5754 

yandur- yakmak, tutuşturmak 321,4949 

yap yap yavaş yavaş, sessizce 5744, 3712, 3837, 5744 

yapuX eyerde üzerine oturulacak, beşikte içine yatılacak yer 5825 

yaraX hazırlık, teçhizat 3812 

yaraXla- hazırlamak 587 

yasaX kanun, kural 1094, 3702 

yatlu kötü, uğursuz 42, 2078, 3006, 3583, 3757, 3939, 3965, 3969 

yavı kıl- kaybetmek, yitirmek 1529 

yavu kul- kaybetmek, yitirmek 2868 

yaylaX yayla 2530 

yıl- çekilmek, uzaklaşmak 746, 5302 

yil yel 1905 

yilte- teşvik etmek, harekete geçirmek 3944 

yit- ulaşmak, erişmek 1630, 5154, 5155, 5353, 5824 

yiyle- koklamak 3219 

yob yok, hayır 5405 

yobsul yoksul 708 

yoldaş yol arkadaşı 2497, 2516, 3004, 3320, 3531 

yu- yıkamak 4620 

    

    

5.2. Üslûp Özellikleri5.2. Üslûp Özellikleri5.2. Üslûp Özellikleri5.2. Üslûp Özellikleri    

 Dinî tasavvufî bir nasihat-nâme olan Ravzatü’t-Tevhîd 16. yüzyıl 

mesnevîlerinin özelliklerini taşımaktadır. Tasavvufu anlatmak ve sevdirmek 

gayesiyle yazılmış olan eserin nasihat-nâme oluşu, edebî değerini düşürmemiştir. 

Çünkü şair tasavvufu kuru bilgi şeklinde değil, eserin edebî üslûp ve muhtevası 

içinde iyice yoğurarak vermiştir. Nasihat kısımlarında da okuyucuyu sıkmamış daha 
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çok salik ve talipleri muhatap alarak tarikat yolunun zorluklarıyla birlikte 

güzelliklerini de özendirici bir üslûpla anlatmıştır.  

 

Egerçi görinür jāhirde zacmet 

   Vücūduñ noX\asın sil ola racmet (4898. beyit) 

 

Eserde sağlam bir tahkiye özelliği vardır. Bu, esere hareketlilik ve 

sürükleyicilik sağlamıştır. Tahkiye kısımları yer yer tasvirler ve diyaloglarla 

renklendirilmiş, anlatım tek düzelikten kurtarılmıştır. Bu kısımlarda şairin olay 

akışını durdurarak kahramanların düştüğü hatalara saliklerin düşmemesi veya başka 

bir mesaj amacıyla değerlendirmeler yaptığına rastlarız. Bu müdahalenin ardından 

şair ustaca olaya dönüp anlatıma devam eder. Kahramanların hakikati anlama 

yolunda hidâyeti rehber edinmeleri, yolda çektikleri meşakkatlerle nefislerinden 

arınmaları ve darü’s-selâma ulaşmaları tahkiyenin ana konusudur. Temsîlî olay 

kahramanlarından bazısı bunu başarırken, bazısı yolda telef olur. İşte kahramanların 

bu seyr içerisinde ne yapacağı merak unsurunu oluşturur. 

Hikâyedeki ana kahramanlar özenle seçilmiş ve birer karaktere 

büründürülmüştür. İnsanla birlikte gerçek hayatta zaten var olan bu varlıkların (bâd-ı 

saba, bârân, çemen, jale, bazı çiçekler ve kuşlar) gerçek halleri ile hikâyede 

üstlendikleri rollerin uyumlu olmasına bilhassa dikkat edilmiştir. Bu durumun sonucu 

olarak kahramanlar oldukça renkli kişiliklerle hikâyede yerlerini alırlar. Meselâ Gül 

çiçeklerin en asili, debdebeli bir saltanatın sahibidir, mağrurdur; Bülbül ise zavallı 

bir âşıktır, daima âh âteşiyle yüreği dağlıdır. Bâd-ı sabâ mürebbî, Gonca henüz 

eğitilmemiş yaramaz bir çocuktur. Kahramanların hepsi iyi veya hepsi kötü tipler 

oluşturmaz. İnsanlar gibi onlar da çoğu kez yaratılışlarının etkisi altında hayatlarını 

devam ettirirler. Kimi kişiliğinin ve çevresinin etkisiyle virânelerde yaşar; kimi temiz 

yaratılışı sayesinde gerçek güzelliklere ulaşır.  

Mesnevîde işlenen asıl konu tasavvuftur. Kahramanlar ve diğer kişiler, çevre 

(mekân), zaman ve olayların tasavvuf kültürü içerisinde mutlaka bir karşılığı söz 

konusudur. Bağ-dünya, çiçekler ve kuşlar-sâlikler, bâd-ı sabâ-şeyh, kâmil 

kişi(rehber)-hidâyet, yolculuk-seyr ü sülûk, gemi-beden, kafes-ten, dağ ve deryaları 

aşmak-nefsi terbiye etmek, ravza-tekke, bağbân-mürşid vs. 
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Dimişlerdür edeb Xurba sebebdür 

  Ta[avvuf küllīsi cānā edebdür        (2179. beyit) 

 

Eserde tasavvuf konusunun işlendiği bazı bölümlerin anlaşılması 

güçleşmektedir. Bunun yanı sıra şairin kelimelerle ifade edemeyeceğini söyleyip 

sözü kestiği yerler de vardır.     

 

Yazılmaz bu maXāmuñ cāli iy yār 

  Eger bilmek dilerseñ sen dabı var     (6083. beyit) 

Şaire göre bundan ötesi “kâl” ile değil “hâl” ile anlaşılabilir. Eserde tasavvuf 

işlenirken şeriatın temel olduğu düşüncesi de hiç ihmal edilmemiş; fakat ibadetin 

amacının cennete nâil olmak değil, Hakk’ın rızasına ulaşmak olduğu vurgulanmıştır. 

Temizlik ibadetler için temeldir; ama mümin hem dışını hem kalbini temiz tutmalıdır.  

 

İdüp jāhir ü bā\ının Xamu pāk 

   ]ucūd eyle varup Xıl seyr-i eflāk (6005. beyit) 

 

Oruç, namaz, hac gibi ibadetler de konu edilmiştir. Ama gösteriş için ibadet 

edenler, sahte şeyhler ve ibadetine karşılık cenneti taleb edenler sert bir dille 

yerilmiştir. Bu sebeple şair sık sık zahidlere çatar. Onların cennet, huri ve köşkler 

için ibadet ettiğini, Hakk’a kavuşmak gibi bir taleplerinin olmadığını savunur. 

Halbuki tasavvuf yolu insanı Cenâb-ı Hakk’a ulaştırır. Bu dünyada iken Allah’ın 

cemâlini görmek mümkündür. Bunun için de samimiyet, himmet, sebat, edep, akıl, 

tevâzu sahibi olmak, nefsi yok edip iki cihanın sevgisini gönülden çıkarmak 

gerekmektedir. Bu, sivâdan temizlenmek şeklinde ifade edilir. Sonunda insan 

meleklerden bile üstün olur.  

   Gel iy rūy-ı yārı şühūd isteyen 

   Bu ednā Xafesden [ucūd isteyen 

 

   Dilerseñ balā[ ola hātuñ zi-bāk 

   Sivādan dilüñ eyle [u gibi pāk 
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   Hevā-yı sivādan geçüp hūya gel  

   Yanup nār-ı cışXa eyü būya gel 

 

   Bu sebc-ı semāvātdan Xıl [ucūd 

   İde tā ki saña melā’ik sücūd         

(4600-4603 arası beyitler) 

 

Yukarıdaki beyitlerde de görüldüğü üzere şair tasavvuf düşüncesini son derece 

rahat, akıcı ve müşahhas bir şekilde anlatmayı başarmıştır. 

Şair tevhîd, na’t, münacat gibi türlerde Allah ve peygamber sevgisini gösteren 

samimi ve lirik beyitler söyler. Gazel nazım şekliyle yazdığı Kelimât-ı İlâhiyye’lerde 

İlâhî aşk neş’esi ile âdeta coşar ve bize Yunus Emre, Niyâzi-i Mısrî gibi mutasavvıf 

şairlerin üslûbunu hatırlatır. Bu tür şiirlerde sehl-i mümtenî sayılabilecek pek çok 

mısra vardır. 

 

Macrem olup ehl-i dile āyīne-i Xalbüñ sile 

   Git yola anlarlan bile ben sırr-ı pinhān bulmışam  

 

994 eadrüñ senüñ aclā durur görmez gözüñ acmā durur 

`ādim saña esmā durur ben cān u cānān bulmışam  

(993-994. beyitler) 

Ravzatü’t-Tevhîd’ de nasihat ve teşvîk içeren bölümler de az değildir. Şairin 

ilk başlarda kaleme aldığı müstakil manzumeler, eserdeki nasihat ve teşvîk 

beyitlerinin âdeta işaretçisi gibidir. Hikâyelere bir nevî hazırlık olarak söylenen 

matlalar da ekseriyetle nasihat niteliğindedir ve “gel iy, gel berü” gibi bir hitapla 

başlar.  

Gel iy cüsne vü isme maġrūr olan  

   Yabūd cāle vü māle mesrūr olan  (2215. beyit) 

 

   Dilerseñ cihānda sacādet yolın  

   Geçüp cümleden \ut ferāġat yolın  (2217. beyit) 
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gibi yol gösterici unsurlarla devam eder. Şair aslında hikâyeleri de tâlip ve sâlikler 

ibret alıp ders çıkarsınlar diye anlatmaktadır.  

 

Na[īcat saña cāl-i nerges yeter 

   Ne bāġa irişdi yabanda biter  (2229. beyit) 

  

Şair nasihat ederken emir kipini çoğu yerde kullanmaz. O yapılması gerekeni 

söyler, yol gösterir. Samimi bir dil ve yumuşak bir tonda muhatabını bilgilendirir. 

 

   Gel iy baġrı yanmış zi-cışX āteşi 

   Eger başa iltmek dilerseñ işi  

 

Tacammül gerek her belā kim gelür 

   Tefekkür gerek her ne şey kim olur 

 

   Teneffür gerekmez zi-cevr ü cefā 

   eabūl eyle dilden bulasın [afā 

 

   Ki cışX āteşi bil mu[affā durur 

   Küdūrātı dilden münaXXā durur 

 

O nārı dürüş nūra Xalb eyle sen 

   İkisine dabı göñüldür va\an 

 

   ]aXın nār [anma anı iy püser 

   Tecellā-yı _aXdan durur ol emer  

 

   Derūnuñda yaXmış durur _aXX anı  

   Ki pür nūr ide tā ol āteş seni 
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   Çü rūşen ider beyt-i Xalbi o nūr 

   eılur julmet-i ġayrı dilden u dūr  

 

Derūnında cıfj itdi kāmil olan  

   İder hāy-ı hūyı çü cāhil olan 

 

   Kemāl ol durur ola macmūr dil 

   Bilürsin barāb olısar āb u gil   

(1928-1937 arası beyitler) 

 

Zaten eserin yazılışının asıl sebebi de insanları uyarmaktır. 

 

ea[d olan tenbīhdür sāliklere 

   Nefs elinden cāciz ü hāliklere (1460. beyit) 

 

Eserde bir nevi şairle okuyucu arasında bir bağ oluşturan hitaplara rastlanır. 

Bu hitap kelimeleri gözden geçirildiğinde şairin eserini sınırlı bir insan kitlesi için 

değil bütün insanlara seslenmek gâyesi ile yazdığı anlaşılır. Bu hitaplardan bazıları 

şunlardır: İy, talib, tâlibûn, sâlik, sâlikûn, oğul, ehî, karındaş, nedim, dostum, begüm, 

iy zâhidân, iy âşıkân, iy ârifân. 

 

Gel berü iy cābidān cenneti bil pür-Xu[ūr 

   Tārik olursañ ġurūr göre gözüñ vech-i nūr (2664. beyit) 

 

Şair tasavvuf gibi ağır bir konuyu işlemesine rağmen halkın dil ve kültüründen 

uzak kalmamıştır. Mesnevîdeki “Gurâb” hikâyesinde karga, bir çingeneye benzetilir. 

Burada falcı, bakımcı, fal bakmak gibi ifadeler kullanılmıştır. 

 

]anasın çingen Xarısı fāl ider 

   Ehli görse dir ne mūm u bal ider  (5755. beyit)  
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   Kimi dir kim bir baXımcı geldi uş 

   Kimi dir oldum bugün fālcıya \uş  (5756. beyit) 

 

Yine kahramanların yolculuk için hazırlanmaları, bir gemiye binmeleri ve 

diyar diyar dolaşmaları söz konusu edilirken günlük hayatın izlerine rastlamak 

mümkündür. Şair halk dilinin veciz ifadeleri olan atasözleri ve deyimleri 

kullanmaktan da geri durmaz. 

 

Ġayrıya cālin dimek Xa[d eylemez 

]orsalar aġzın yumar hīç söylemez (1960. beyit) 

 

Cāhil olan zīnete baġladı bil 

   Kesb-i ubrādan bacīd oldı o bil  (3244. beyit) 

 

Baġlamışdı bile cizzetden kemer 

   Ayaġına yüz sürer şems ü Xamer  (3720. beyit) 

 

Tāze dilber gibi göstermez yüzin 

   Kimsenüñ Xoymaz Xulaġına sözin  (3921. beyit) 

 

katlu söz ilen yılan inden çıXar 

   Yatlu söz ilen mu[ācibler Xaçar  (3965. beyit) 

 

kutılur āl ilen aslan u bebir 

   Bir meges girmez ele biñ it cebir  (3966. beyit) 

 

Memeldür bu süñi [ıġmaz çuvala 

   Güneş yüzine \īn olmaz cavāle  (4347. beyit) 
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Şikār ister iken düşdi şikāra 

   Gezerken \aġda geldi kenāra  (4895. beyit) 

 

Ravzatü’t-Tevhîd’de  edebî sanatların ağırlığını hissettirdiği beyitler de az 

değildir. Şairin söz meydanındaki ustalığını tescil eden bu sanatlı ifadeler, edebî 

zevkimizi okşamakta, söze ayrı bir değer ve anlam katmaktadır. En sık kullandığı 

edebî sanatlar teşbih, istiâre, tenâsüb, telmih, tezad, mübâlağa, leff ü neşr ve 

tekrîrdir. Örnekler: 

 

 Teşbih: Çünki yārüñ XoXusın bülbül-i dil \uydı tamām 

 Gül yüzi Xarşusına  oldı o şeydā-yı c aceb  (2648. beyit) 

 

İstiâre: Nāmına añun dimişler şehr-i dil 

 ]anma kim olmış binā ez-āb u gil   (3777. beyit) 

 

Mübâlağa: eılur Xa\re bacrı icā\a caceb 

 Mucī\ oldı bir şīşe cummānı hep   (3630. beyit) 

 

Tenâsüb: Bu sebc -ı semāvātdan Xıl [ucūd  

 İde tā ki saña melā’ik sücūd             (4603. beyit) 

 

Mesnevînin pek çok yerinde canlı ve renkli tasvirlere de rastlamak 

mümkündür. En dikkat çekici tasvirlerin olduğu yerler tahkiye kısımlarındadır. 

 

Kafes tasviri:          Bir Xafes düzdi müşebbek evvelā  

   Her najar iden olur mesrūr aña   

 

   Baġladı Rūmī `ı\āyī naXşı ol 

   eodı burde cevher anda [aġ u [ol  
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   Zīnet idüp baġladı bir bir girih 

   Her ki gördi didi boş altun zırh   

 

   Anda düzdi dürlü dürlü [ūreti  

   Eyledi jāhir kemāl-i Xudreti  

 

   ealmadı bir [ūret anda olmaya 

   cĀrif ol jāhirde naXşa Xalmaya   

 

   nāhirin tertīb idüp bu vech ile  

   Başladı cevfin dabı zīnet Xıla   

 

   Düzdi altundan tile çoX cevheri 

   eıymetinde bī-bedeldür her biri   

 

   Niçe til najm eyledi zīnet içün 

   Tā ki tertīb eyleye cikmet içün   

 

   Kimi [āfidür kimi yāXūtdur 

   Kimi lacl ü mürde cāna Xūtdur   

 

   Kimi bir dür biri lacl-i mümtezic 

   Görmemişdür kimse bu tertībi hīç   

      (898-907 arası beyitler) 

 

Bağ tasviri:  Her kemālin anda cemc itmiş `udā 

   Bitmez anda ekse tobm-ı māsivā   

 

   Cümle ezhārı kemālāt-ı İlāh 

   Bitmiş anda yoX durur bā\ıl giyāh  
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   Cennetü’l-Firdevs içinde her ne var  

   Nüsbadur andan velākin mubta[ar   

 

   Dü-cihānda mimli yoX vāsic feżā  

   Kūşesinde herredür arż u semā   

 

   Diñleseñ tevcīd söyler her nebāt  

   İster iseñ andadur āb-ı cayāt   

 

   Belki her bir herresi bī-iştibāh  

   Cāmic-i cümle kemālāt-ı İlāh   

 

   Görmeyince fehm olunmaz va[f ile  

   kālib isen sen dabı rü’yet dile   

    (5794-5800 arası beyitler) 

 

Mesnevîde sade Türkçe söyleyişlerin bulunduğu beyitler de vardır. 

 

xevX itdüm sözlerüñ \atlu senüñ 

   Añladum kim yoX durur yatlu senüñ (3969. beyit) 

 

   Tābic oldum emrüñe  \ur gidelüm 

   Şimdiden [oñra bu bāġı n’idelüm  (3970. beyit) 

 

Żarar görmez kimesne hīç elinden 

   Dabı incinmedi bir kes dilinden  (5483. beyit) 

   

Żarar irer [anur kendüye andan 

   Ki bilmez cālini anuñ yabandan  (5486. beyit) 
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Şair 16.yüzyılda ilim dili olarak kullanılmakta olan Arapça’ya da hâkimdir. 

Mesnevînin ilk şiiri olan 25 beyitlik Tevhîd dışında 5 Arapça beyit daha vardır.  

 

   sš¾¼U¹ U²« UMš¼« «u¼UFÔ  

  sš*#«u¼« s¦ «uìuJ§ «ËœUMÔ      (2862. beyit) 

 

 Bazı yerlerde de mülemmalar karşımıza çıkar. 

  

    _ālüñ olursa fenā cā[ıl idersin ġınā 

    UM¼ b¾� pì«UM8« ë¼« ‰U                                 (2675. beyit) 

 

   Didiler o²dD¼« ‰«u0« -dF² r¼  ‚c² r¼ s¦   

   Lākin ošL� Z§ s¦ ÊuÔ Q² UHB¼« »U1#«       (2462. beyit) 

 

Ravzatü’t-Tevhîd dile ve konuya hakim güçlü bir şairin kaleminden çıkmıştır. 

Üstelik o güne kadar kimse böyle bir eser yazmamıştır. Bu yüzden şair haklı olarak 

yazdığı eserin orjinalliği, şiirinin yegâne oluşuyla övünür. Birkaç yerde karşımıza 

çıkan bu fahriyeler şairin mesnevî boyunca rastladığımız tevâzuunu gölgelemez. 

   

Eserinin orijinal olduğunu söylediği beyit: 

Kimse bu üslūba sebXat itmemiş 

   Benden evvel bu yola kes gitmemiş (630. beyit) 

 

Kendi nazmına övgü: 

   eıl anı najm u tertīb ile meşcūn 

   Görenler diyeler boş sicr-i mevzūn (1268. beyit)  

 

Fahriyye (kendine övgü): 
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Gerçi cışX acvāli içre niçeler yazdı kitāb 

   İctiXādum üzre yazdum ben dabı bir dāneyem (1159. beyit) 

 

   Bu ebyāt ile iy şīrīn-güftār 

   Tamām eyle cikāyāt-ı güher-bār  (6107. beyit)  

  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

SONUÇSONUÇSONUÇSONUÇ    
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1. Ravzatü’t-Tevhîd  16. yüzyılın ilk yarısında Ârif mahlaslı bir şair tarafından 

kaleme alınmış  dinî, tasavvufî bir nasihat-nâmedir.  

 2. Kaynaklarda Ravzatü’t-Tevhîd şairi olarak muhtelif isimlerin zikredilmiş olması 

bize, bu konuda bir yanlışlığın ve belirsizliğin olduğunu düşündürmüştür. Bu amaçla biz 

de Ravzatü’t-Tevhîd’in kimlere mâl edildiğini araştırmaya koyulduk. Edebiyat tarihleri, 

biyografik eserler, kütüphane kayıtları ve eserin nüshaları bu konuda ortaya çıkan 

farklılıkları tespit etmemize kaynaklık etmiştir. Elde ettiğimiz bilgileri doğrulamak 

amacıyla verilen bilgileri destekleyen başka kaynaklar olup olmadığını araştırdık. 

Maalesef şairle ilgili olarak zikredilen isimlerden hiç birinin kesin olarak Ravzatü’t-

Tevhîd’in müellifi olduğunu söylemek mümkün olmamıştır. 

 3. Bu tedkik neticesinde kaynakların verdiği bazı bilgilerin yanlışlığı ve eserin 

müellifi olarak gösterilen bazı şahsıyetlerin de niçin Ravzatü’t-Tevhîd’in şairi olup 

olamayacakları çalışmamızın birinci bölümünde izah edilmeğe çalışılmıştır. 

4. Te’lîf tarihi H.943/M.1536 olan Ravzatü’t-Tevhîd’in muhtelif beyit sayılarına 

sahip dört nüshasının karşılaştırılması sonucu elde ettiğimiz tenkidli metin 6143 beyittir. 

Bu haliyle eser hacimli mesnevîler grubuna dahil edilmelidir. 

5. Türk edebiyatında 16. yüzyıl mesnevî edebiyatının dinî, tasavvufî, ahlâkî 

konuda, daha çok tâlîmî bir gâye ile yazılmış örneklerinden olan Ravzatü’t-Tevhîd  

oldukça zengin bir dinî, tasavvufî, edebî, târihî, ve içtimâî birikime dayanmaktadır. 

6. Şair eserinde yaşadığı topluma ve bütün insanlığa, kendilerini kurtuluşa 

erdirecek yolun hakikati bilmek ve ona ulaşmak için mücadele etmekten geçtiği mesajını 

vermektedir. Buna tasavvufu araç olarak görmekte, şeriat ve tasavvuf ilkelerinin birlikte 

yaşanması ile insanın olgunluk ve mutluluğa ulaşabileceğini ifade etmektedir. 

7. Edebiyat tarihçilerimiz Ravzatü’t-Tevhîd’i bazı mesnevîlerle birlikte Mantıku’t-

Tayr’a benzer mesnevîler grubuna dahil etmişlerdir. Çalışmamız neticesinde Mantıku’t-

Tayr’la Ravzatü’t-Tevhîd arasında işlediği ana düşüncenin vahdet-i vücut oluşu ve temsîlî 

bir nitelik taşımasının dışında bir benzerlik olmadığını, eserin orijinal bir mesnevî 

olduğunu tespit ettik.  
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A. ESERİN NÜSHALARI A. ESERİN NÜSHALARI A. ESERİN NÜSHALARI A. ESERİN NÜSHALARI     

Yaptığımız katalog taramaları neticesinde Ravzatü’t-Tevhîd’in yedi nüshasını 

tespit ettik. Bunlardan Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan 4 nüsha ile İzzettin 

Koyunoğlu Müze Kütüphanesi’nde bulunan 1 nüshayı temin ettik. “Elenco deı 

Manoscrittı Turchı Della Bıblıoteca Vatıcana” isimli katalogda 118 nolu eser olarak 

kayıtlı olan nüshanın mikrofilm veya CD’sine ulaşabilmek için Bıblıoteca Apostalıca 

Vatıcana ile yaptığımız yazışmalar bir sonuç vermedi. Eserin bir nüshasının da 

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde olduğunu belirledik. Fakat uzun süre 

hizmete kapalı olan İÜ Merkez Kütüphanesi 2005 yılı başında 1429  numarada 

kayıtlı nüshanın CD’sini göndereceğini bildirmiş olmasına rağmen, çalışma süremiz 

içerisinde elimize ulaştıramamıştır.  

Tenkitli metnin hazırlanmasında aşağıda tanıtılan nüshalardan ilk dördünden 

faydalanılmıştır. 

a.a.a.a. Süleymaniye Kütüphanesi, MihrişSüleymaniye Kütüphanesi, MihrişSüleymaniye Kütüphanesi, MihrişSüleymaniye Kütüphanesi, Mihrişah Sultan Böl., Nu:213(M) ah Sultan Böl., Nu:213(M) ah Sultan Böl., Nu:213(M) ah Sultan Böl., Nu:213(M)     

1a -212a yaprakları arasında (tamamı 213 varak), 5798 beyit, 220x128 

(155x85) mm, 14 satır, harekeli nesih yazıyla; başlıklar kırmızı, krem renkli, orta 

kalınlıkta aharlı kâğıt, bütün varaklar kırmızı cetvelli; kahverengi meşin, şemseli, 

cetvelli, köşebentli, sırtı kahverengi deri, şirazesi dağılmış, yıpranmış bir cilt 

içindedir. Müstensihi ve istinsah tarihi 212b’de “ Temmetü’l-kitāb bi-cavni’llāhi’l-

meliki’l-vehhāb ve cüsnü tevfīXahǖ cazīdü cabdü’ż-żacifü’l-mubtāc ilā racmetu’llahü 

teālā Dervīş Mus\afā bin Mucammed bin Acmed El-eonevī cafā canhümü’l-cākī fī-

evābir-i hi’lXacde (H.996/M.1588) kaydıyla belirtilmiştir. Temmet kaydından sonra 

müstensihe ait Farsça üç beyit yer almaktadır.  

1a’da eserin bölümlerini içeren bir fihrist vardır. Fihristte 23 hikâye başlığı 

olmasına rağmen, nüshada 25 hikâye vardır. Yine 1a’da Mihrişah Sultan 

Kütüphanesi’ne ait vakıf mührü vardır. 

b. Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi Böl., Nu:743(B)b. Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi Böl., Nu:743(B)b. Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi Böl., Nu:743(B)b. Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi Böl., Nu:743(B)    

1b-178a yaprakları arasında (tamamı 178 varak), 5587 beyit, 190x140 (155x100) 

mm, 15 satır, harekesiz nesih yazıyla; orta kalınlıkta, krem renkli, az aharlı, su yollu 

kâğıt, cetvelsiz, başlık yerleri boş bırakılmış, miklepli, bez cilt içindedir. İstinsah 

tarihi: 
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“Tārībin bilmek dilersen iy nūr-ı cayn 

  N’idügin maclūm ider vāv sīn ġayn”  

beytinde ebcedle (H.1066/M.1655) olarak verilmiştir. Ketebe kaydına göre 

müstensihi Derviş Mustafa ibn-i Hamza el-Külevî’dir.  

c.c.c.c. Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa Böl., Nu:1208(Ş)Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa Böl., Nu:1208(Ş)Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa Böl., Nu:1208(Ş)Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa Böl., Nu:1208(Ş)    

 1b-164a yaprakları arasında (tamamı 164 varak), 5764 beyit, 195x145 

(155x115) mm, 18 satır, harekeli, krem renkli, aharlı, orta kalınlıkta kağıt; miklepli, 

sırtı kahverengi deri, şemseli, şirâzeli, tamir görmüş, kurt yenikli bir cilt içindedir. 

Bölüm başları kırmızıdır. 

 Tamir edilirken sayfaları oldukça karıştırılmıştır. 2a, 3a, 7a, 100a ve 164a 

nemden tamamen bozulduğu için okunamaz durumdadır. Nüshanın sonu eksiktir. Bu 

yüzden istinsah tarihi ve müstensihi belirlenememiştir. 1a’da ve 164b’de “40x35mm, 

mimmā vaXafehǖ el-vezir eş-şehīd cAlī Pāşā racimehu’llāhü Tecālā bi-şar\ı en-lā 

yubrace min bazenetihī (H.1130/M.1717)” yazılı bir vakıf mührü vardır. 1a’da 

“Fihrist-i Hikāyāt-ı Ravżatü’t- Tevhīd” başlığı altındaki fihrist, eserin 25 hikâyeden 

oluştuğunu göstermektedir. 

d.d.d.d. Süleymaniye Kütüphanesi, ReSüleymaniye Kütüphanesi, ReSüleymaniye Kütüphanesi, ReSüleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi Böl., Nu:451(R) şid Efendi Böl., Nu:451(R) şid Efendi Böl., Nu:451(R) şid Efendi Böl., Nu:451(R)     

 54a -180a yaprakları arasında ( tamamı 308 varak olan bir mecmua 

niteliğinde), 6134 beyit, 200x135 (175x105) mm, 25 satır, harekeli nesih yazıyla, 

bölüm başlıkları kırmızı, krem renkli aharsız, ince, su yollu kağıda; miklebi düşmüş, 

cihār-gūşe, ebru kağıt kaplı, sırtı kahverengi deri, şirāzeli, yıpranmış, kurt yenikli bir 

cilt içindedir. Sonunda “Temmet hazihi’l-kitāb, bi-‘avni’llahi’l meliki’l vehhāb” 

kaydı ile iktifa edilerek müstensihi ve istinsah tarihi verilmemiştir.   

Yazmada, 1b-52b arasında Kimyâ-yı Saâdet (İmam-ı Gazāli’nin eseri); 54a-180a 

arasında Ravzatü’t Tevhîd; 182a-267a arasında Kitābu Hukūku’l İslām (İmam 

Şi‘ranî’nin eseri) 268a-308a arasında Şerh-i Evrād-ı Seyyid Yahyā olmak üzere dört 

eser vardır.  

 Yazmada en geniş yeri işgal eden Ravzatü’t-Tevcîd nüshasının, şekil itibarıyla 

çok düzenli olduğu söylenemez. Bazı boş bırakılmış (şiirde atlama olmaksızın) 

sayfalar, üzeri çizilmiş satırlar, yazının küçülmesi gibi özellikler  nüshanın göze 

çarpan kusurlarıdır.  

e.e.e.e. KonyKonyKonyKonya İzzettin Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi, Nu:10881a İzzettin Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi, Nu:10881a İzzettin Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi, Nu:10881a İzzettin Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi, Nu:10881    
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 Nüsha numaralanışı itibarıyla 326 yaprak görünmesine rağmen, 165 varaktır. 

1a-164b yaprakları arasında (tamamı 165 varak), 4893 beyit, 220x165 (170x120) 

mm, 15 satır, nestalik yazıyla, harekesiz, krem renkli, aharlı, kalınca kağıda, 

miklipsiz, yeşil deri cilt içindedir.  

 164b-165b arasında:  

“ Der- Makām-ı Nasihat-āmiz-i Sünnet-i Şerīf ” başlıklı mensur bir bölüm 

vardır. Bu  bölüm, fıkhī bir izah içermekte, ardından secili ve birilerine sitem için 

söylenmiş bir dua ile son bulmaktadır. Temmet kaydından önce yer alan bu mensur 

kısmın Ravzatü’t – Tevhîd’in muhtevasıyla bir ilgisi yoktur. Nüshanın 165b’de “ 

Temmetü’l- kitap bi-‘avni’llāhi’l- meliki’l vehhāb fi-şuhūri saferü’l- hayr fi-yevmi 

isneyn sene 1152” kaydıyla istinsah tarihi (H.1152/M.1739) verilmiş, müstensihi 

belirtilmemiştir.  

Nüshada 2a-7b arasında kağıt ve yazı farklıdır. Ayrıca nüshanın üzerinde 

sonradan yapılan karalama ve düzeltmeler  sonucu, beyitlerde büyük ölçüde vezin 

bozuklukları ve nüsha farkı olmaktan öte değişiklikler ortaya çıkmıştır. 

f.f.f.f. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Nu: 1429İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Nu: 1429İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Nu: 1429İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Nu: 1429    

Bu nüshaya ait detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Bu nüshanın var olduğunu 

öğrendiğimiz kaynak, Türkiye Yazmaları hakkında kütüphane kataloglarından 

faydalanılarak hazırlanmış bir bilgisayar programıdır. Buradaki bilgiye göre bu nüsha 

136 varaktır. Yazarı bölümünde  “Ârif” yazılıdır. İstinsah tarihi olarak da 

(H.1184/M.1770) verilmiştir.  

g.g.g.g. Biblioteca Apostolica Vaticana, Nu: 118Biblioteca Apostolica Vaticana, Nu: 118Biblioteca Apostolica Vaticana, Nu: 118Biblioteca Apostolica Vaticana, Nu: 118    

Bu nüsha ile ilgili bilgilerimiz de Elenco Deı Manoscrıttı Turchı Della 

Biblioteca Vaticana isimli katalog bilgisi ile sınırlıdır. 21x14.5, 15 satır, nesih, 209 

varak, 25 bölümden oluştuğu belirtilmekle birlikte 22 hikâye başlığı sıralanmıştır. 

Buna göre Reyhân, Mîr-i Âşıkân ve Tûtî hikayeleri eksiktir. İstinsah tarihi 

(H.1002/M.1594), müstensihi Mehmed Konyevî ibn Pir Ahmed’dir. Şairi Osmanlı 

Müellifleri kaynak gösterilerek Ârif Mehmed olarak tespit edilmiştir. 

  

B. NÜSHALARIN İMLÂSIB. NÜSHALARIN İMLÂSIB. NÜSHALARIN İMLÂSIB. NÜSHALARIN İMLÂSI    

Çoğunluğu harekeli olan Ravzatü’t-Tevhîd nüshalarında imla bakımından en 

belirgin özellik  Arapça’ya ait olan hareke sisteminin Türkçe metne tatbik edilmiş 
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olmasıdır. Harekeler aşağıdaki açıklamalarda, parantez içerisinde gösterilmiştir. 

Nüshalarda hareke ile ifade edilen hususiyetler şunlardır:  

Türkçe kelimelerde hurûf-ı imlâ yerine çoğunlukla hareke kullanılmıştır. 

Xur(ı), ik(i), \oġr(u), s(ö)z, n(e), deg(ü)l, d(i)d(i) 

Arapça-Farsça kelimelerdeki Türkçe eklerin ünlüleri de hareke ile 

gösterilmiştir. 

bacż(ı), etrāf(ı), reng(i), rūy(ı), hāt(ı)na, ruc(u)muz, şevX(u)ñ 

İzafet terkibinin –ı/-i’si tenkitli metne esas aldığımız M nüshasında daima 

kesre ile; R ve Ş nüshasında çoğu zaman kesre ile, bazen de akuzatif eki ile karışma 

ihtimāline rağmen “|” ile gösterilmiştir. 

dest-(i) devrān, ehl-(i) meclis, carż-(ı) cāl, `allāk-(ı) dehr, bāb-(ı) Xalb, 
cömr-(i) kūtah 

Vasl terkibinin -u/-ü’sü R ve Ş nüshalarında çoğu zaman ötre ile 

gösterilmiştir: 

lu\f (u) icsān (R-117b), cucb (u) riyā (R-117b), e\rāf (u) ecvāfuñ (Ş-

35b) 

Hatta R nüshasındaki bu özellik, izafet terkibi ile vasl terkibinin zaman zaman 

karışmasına sebep olmuştur: 

   “bāb-ı cikmet” yerine “bāb u cikmet” gibi. 

Bazan hurûf-ı imlâ ile birlikte Arapça’daki uzun i sesini gösteren çeker işareti 

ile, imâleli okunuşlara işaret edilmiştir.  

  Mecāli Xalmadı bir dem Xarāra (2108. beyit) 

Yolı ābir benefşe irdi yitdi (2111. beyit) 

Aynı hecede cezmle birlikte kesre kullanılarak, hecenin vezin gereği medli 

okunması gerektiği belirtilmiştir.  

  “çār-yāre” yerine “çār(ı)-yāre” (581. beyit) 

  “nehr” yerine “nehr(i)”  (1576. beyit) 

  “destgīr” yerine “dest(i)gīr” (1400. beyit) 

Aslı şeddeli olan kelime şeddesiz yazılarak veya uzun i yerine esre 

kullanılarak, hecenin vezin gereği kısa okunması gerektiği vurgulanmıştır. 

  “_aXXuñ”   yerine    “_aXuñ”   (3532. beyit)  

  “āyīne”      yerine    “āy(i)ne”   (1577. beyit) 
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  “gāhī”      yerine    “gāh(i)”   (1953. beyit) 

  “ā[īnüñ”   yerine    “ā[inüñ”   (1497. beyit) 

Vezin gereği bazı Arapça kelimelerde ünlü türemesi yapıldığı da hareke ile 

teyid edilmiştir. 

ceb(i)r (3966), sey(i)r (2454), mac(ı)ż (5269), ‘aX(ı)l (3492), \ay(ı)r (4645), 

kuc(u)l (5595), lu\(u)f (1554), naX(ı)ş (3770), is(i)m (1980), res(i)m (1980) 

Hareke sebebiyle Türkçe kelimelerin kök, gövde ve eklerinde, nüshalara göre 

farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bazen aynı nüshada bile farklı okunuşlar 

görülebilmektedir. Örnekler: 

KökteKökteKökteKökte    GövdedeGövdedeGövdedeGövdede    EkteEkteEkteEkte    

yir/yer benlik/benlük diyelüm/diyelim 

dürüş-/düriş- görin-/görün- çokdur/çokdır 

degül/degil bildür-/bildir- adum/adım 

 

Ravzatü’t-Tevhid’de vezin gereği hece düşmesi yapılan yerleri göstermek 

üzere vasl işareti (  ) kullanılmıştır. Bilindiği üzere vasl işareti, ünlü ile biten bir 

kelimeden sonra yine ünlü ile başlayan bir kelime geldiği zaman, baştaki kelimenin 

sonundaki ünlünün düşürülüp iki kelimenin birleştirilerek okunması gerektiğini 

gösterir. Metinde ikinci ünlünün üzerinde gösterilen bu işaretin, M ve Ş nüshalarında 

düzenli olarak kullanılmış olması, bizi vezin üzerindeki şüphelerden kurtarmıştır. 

Eger tevb’eyleseñ red yoX o derden 

  Dil ü cāndan diñüz estaġfiru’llah  (1517. beyit) 

 

  Tażarruc eyle Mevlāya göñülden 

eamu \ālibler’oldur yine hem-rāh  (1656. beyit)  

 

  Kim tekebbür its’olur merdūd-ı _aX 

  Evliyā acvālin işit al sebaX”  (1838. beyit) 

Yukarıda belirttiğimiz hususlar tenkidli metne dāhil ettiğimiz harekeli 

metinlere ait imlâ özellikleriydi. B nüshası harekesiz olduğu için bu özellikleri 

taşımaz. Fakat B nüshası harekeli bir metinden istinsah edilmiş olmalı ki, harekenin 

yazılmadığı yerlerde ünlüler eksik kalmıştır. Daha çok akkuzatif, datif, iyelik 



 130 

(3.tekil) ve görülen geçmiş zaman (3. tekil) eklerinde ortaya çıkan bu eksiklik, vezin 

bakımından B nüshasını kusurlu göstermektedir. Tenkidli metindeki dipnotlarda B’ 

ye ait pek çok nüsha farkının kaynağı da budur. 

Ravzatü’t-Tevhîd Eski Anadolu Türkçesi’nin imlâ özelliklerini gösterir. 

Bunlardan en belirgin olanları şunlardır: 

Türkçe kelimelerde imaleyi göstermek için e’ lerin uzatılması: 

idinmedi( œULìb²« 134. beyit), itmediler( d¼œULÔ« 1102. beyit), itmege( ë½ULÔ« 1347. 

beyit), degül( q½«œ 3979. beyit) 

Akkuzatif eki, görülen geçmiş zaman ve iyelik 3. şahıs ekleri kelime sonunda 

yer alınca “|” ‘nin yazılmaması: 

eyled(i)( b*²« ), kurtard(ı) ( œdÔ—u ), zulmāt(ı) ( ®UL*º ) 

Sonu “ā” ile biten kelimelerden sonra akkuzatif ekinin yazılışının aynı 

nüshada bile farklı oluşu: 

 ¡UL�« , TUL�« ,  v²UL�«     gibi. 

Hā-yı resmiye ile biten kelimelerden sonra ek gelirse h’ lerin bazen 

yazılmaması: 

zümreden:    Êœd¦“    zerrede:   ˆœ—‹  

İki kelimenin bitişik yazılması:  

n(e) var (—«uì),    sen k(i) ( pM� ) 

Bazı Arapça, Farsça kelimelerin hurûf-ı imlâ ile yazılması: 

dil (q²œ), gül ( ‰u½ ) 

    

C. TENKİDLİ METNİN KURULUŞUC. TENKİDLİ METNİN KURULUŞUC. TENKİDLİ METNİN KURULUŞUC. TENKİDLİ METNİN KURULUŞU    

 Ravzatü’t- Tevhîd mesnevîsinin elimizde yedi nüshası mevcuttur. Ancak 

bunlardan hiçbiri müellif nüshası değildir. Yedi nüshadan dört tanesinin istinsah 

tarihi bellidir. Bunları istinsah tarihine göre şu şekilde sıralayabiliriz: Mihrişah 

Sultan (996/1588), Vatican (1002/1594), Bağdatlı Vehbî (1066/1655), Koyunoğlu 

(1152/1739). İstinsah tarihleri kaydedilmemiş olan Reşit Efendi ve Şehit Ali Paşa  

nüshalarının, istinsah tarihini bildiğimiz Bağdatlı Vehbi nüshasıyla bir çok yönden 
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benzedikleri dikkate alınırsa, birbirine yakın tarihlerde istinsah edildikleri 

düşünülebilir. 

 Nüshaları beyit sayılarına göre de şu şekilde sıralayabiliriz:  

  Reşit Efendi nüshası ...........................6134 beyit 

  Mihrişah Sultan nüshası .....................5798 beyit 

  Şehit Ali Paşa nüshası ........................5764 beyit 

  Bağdatlı Vehbî nüshası ......................5587 beyit 

  Koyunoğlu nüshası ............................4893 beyit 

 

 Elimizdeki nüshalardan Şehit Ali Paşa nüshası dışındakiler tam nüsha 

görünümündedir. Bunlardan en çok beyit sayısına sahip nüsha Reşit Efendi, en eksik 

olan da Koyunoğlu nüshasıdır. Koyunoğlu, istinsah tarihi en yeni ve en çok farklılık 

gösteren nüshadır. Başlıklar değiştirilmiş, veznin bozulduğu ve mananın farklılaştığı 

düşünülmeksizin, mısralar adeta yeniden söylenmiştir. Nüsha bu haliyle kalmamış, 

üzerinde tekrar değişiklikler yapılmak istenerek, birçok kelime gelişigüzel 

karalanmıştır. İşte bu sebeplerle Koyunoğlu nüshasını tenkitli metne almamız 

mümkün olmamıştır. 

 Tenkidli metnin hazırlanmasında Mihrişah Sultan (M), Bağdatlı Vehbî (B), 

Reşit Efendi (R) ve Şehit Ali Paşa (Ş) nüshalarından faydalanılmıştır. Bunlardan 

sadece B nüshası harekesiz, diğerleri harekelidir. 

 Nüshaların istinsah tarihlerini göz önüne alarak benzerlik ve farklılıklarını 

incelediğimizde şu sonuçlara ulaşmaktayız: 

Te’lîf tarihinden yaklaşık çeyrek asır sonra istinsah edilen M nüshası bize en 

sağlam metni vermekte, fakat diğer üç nüshadan pek çok yerde ayrılmaktadır. Eserin 

telif tarihine oldukça yakın bir tarihte istinsah edildiği halde, elde ettiğimiz tenkitli 

metinden 345 beyit eksik oluşu, bu nüshanın müellif hattından istinsah edilen başka 

bir  nüshadan çoğaltıldığını düşündürmektedir. M nüshası tek başına bir kolu temsil 

etmektedir. 

İkinci bir koldan gelen B, R, Ş nüshaları pek çok hatada birleşmekte, 

farklılıkları da çoğunlukla hareke veya imlâ ölçüsünde kalmaktadır. Bununla birlikte 

R nüshası B’den 547, Ş’den 370 beyit fazladır. Bu bize R’nin daha önce istinsah 
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edildiğini, B ve Ş’nin de R’den farklı bir yan kolun devamı olduklarını 

düşündürmektedir.  

Tenkidli metnin oluşturulurken istinsah tarihinin eskiliği ve sağlamlığı 

sebebiyle en çok istifade edilen nüsha, M nüshası olmuştur. Çoğu yerde tek nüsha 

gibi birlik arzeden B, R, Ş nüshaları da zaman zaman kendi aralarında farklılık 

gösterdiği için  gerektiğinde B, R veya Ş nüshalarından biri metne alınarak, diğer 

nüshalardaki farklılıklar dipnotta gösterilmiştir.     

 Nüshalardan üçünün harekeli olması ve çoğu zaman eklerde harf yerine hareke 

kullanılması , transkripsiyon sistemi içerisine üstün ( } ), esre ( ~ ), ötre ( � )’ yi ünlü 

olarak almamızı gerektirmiştir.  

 Metnin kuruluşunda eserin ait olduğu dönem itibarıyla Eski Anadolu 

Türkçesi’nin dil hususiyetleri göz önünde bulundurulmuştur. 

 niçe-nice, dürüşmek-dürişmek, toġru-toġrı, kendü-kendi gibi Türkçe 

kelimelerin nüshalarda daha çok rastladığımız ilk şekilleri tercih edilmiştir. 

 Mülk-milk, bihmet-bıdmet, pādişāh-pāhişāh, ġonçe-ġonce, iy-ey gibi Arapça-

Farsça kelimelerin de sık rastladığımız ilk şekilleri metne alınmıştır. 

 “ile, ilen-çün, içün” edatlarıyla “idi, ise” gibi i- fiilinin aldığı şekiller 

kelimeye bazen bitişik bazen ayrı yazıldıkları halde, metinde birlik sağlamak 

amacıyla daima ayrı yazılmıştır. i- fiilinin düşüp  -y- yardımcı ünsüzünün 

getirilmediği yerler ise kelimeye bitişik yazılmıştır.  

seyfilen, askerilen, ezhārılan gibi. 

Arapça muzaaf kelimelerde ulama yapılması mümkün olan hallerde şeddeli 

harf gösterilmiş, diğer durumlarda ise hecenin ses değeri göz önüne alınarak şeddeli 

harf belirtilmemiştir. 

 Arapça ismi fail görevindeki kelimelerde bazan “ye” ve “hemze” nin bir 

arada, bazan da sadece “y” li yazılışların kullanıldığı gözlenmiş, kelimenin aslından 

uzaklaşmamak gāyesiyle hemzeli yazılış tercih edilmiştir:   kāyim-kā’im gibi. 

 Farsça kelimelerdeki vāv-ı ma cdūle “hvāce” kelimesinde olduğu gibi (v) 

işaretiyle gösterilmiştir. 

 Tecellī kelimesi metinde bazan “elif”, bazan “ya” ile ile yazılmış; ama 

harekesi çoğunlukla “üstün” olduğu için tecellā okunuşu tercih edilmiştir. Bu ve 

benzeri kelimeler kafiye ve veznin gerektirdiği durumlarda “i”li okunmuşlardır. 
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 Vezin gereği iki kelimeden birinde gerçekleşen ünlü düşmeleri (’) işareti ile 

gösterilmiştir. “Ne itdi/n’itdi” gibi hece düşmesinin olduğu yerlere M ve Ş nüshaları 

( ) ile işaret etmişlerdir. Bu sebeple hece düşmesi metne tâbî olunarak tenkitli 

metinde (’) işaretiyle gösterilerek uygulanmıştır. 

 Tamlama gerektirdiği halde bütün nüshalarda akkuzatif eki olarak belirtilen 

kelimeler, hiçbir nüsha tercih edilmeyerek tamlamalı okunmuş, nüshalardaki şekilleri 

dipnotta gösterilmiştir. 

Nüshalarda çekim eklerinde görülen farklılıklar nüsha farkı olarak dipnota 

alınmamış,  farklılık kelime kökü veya yapım eklerinde ise dipnotta belirtilmiştir.  

 Metinde sıkça rastladığımız iktibaslar transkripsiyon harfleriyle ve italik 

olarak metne alınmış, bunlardan âyet ve hadis oldukları tespit edilenlerin anlamları 

ve kaynakları dipnotta belirtilmiştir.  Arapça beyit ve ibarelerin  anlamları da  

dipnottadır.  

 Nüshaları temsil eden M, B, R, Ş harfleri ve varak numaraları, beyit numarasından 

önce, sayfanın sol tarafındadır.  Nüsha farkları  dipnotta beyit numaraları ile birlikte, ilk 

mısra a, ikinci mısra b harfi ile gösterilmiştir. Beyit numarasından sonra tenkidli metne 

alınan kısım verilmiş, (:) işaretinden sonra farklı olan kısım ve hangi nüshada olduğu 

belirtilmiştir. Birden fazla nüshadaki ortak fark (,) işaretiyle, aynı yerde farklı nüshalardaki 

değişiklikler (;) işaretiyle, aynı mısrada birden fazla nüsha farkı varsa farkların arası (/) 

işareti ile ayrılmıştır. 
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D. TRANSKRİPSİYON ALFABESİD. TRANSKRİPSİYON ALFABESİD. TRANSKRİPSİYON ALFABESİD. TRANSKRİPSİYON ALFABESİ    

««««    a,e,ı,i,u,ü ’’’’    [ 

:«:«:«:«    a, ā ÷÷÷÷    ż 

»»»»    b, p ¹¹¹¹    \ 

ÛÛÛÛ    p ´́́́    j 

®®®®    t ŸŸŸŸ    c 

ÀÀÀÀ    m ����    ġ 

ÃÃÃÃ    c, ç ----    f 

ÕÕÕÕ    ç ‚‚‚‚    X 

ÕÕÕÕ    c „„„„    k, g, ñ 

ŒŒŒŒ    b ‰‰‰‰    l 

œœœœ    d ÂÂÂÂ    m 

‹‹‹‹    h ÊÊÊÊ    n 

————    r ËËËË    v, o, ö, u, 

““““    z ˆ̂̂̂    h, a, e 

ŠŠŠŠ    j ÈÈÈÈ    y, ı, i, ī 

””””    s ¡¡¡¡    ’ 

‘‘‘‘    ş      
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E. TENKİDLİ METİNE. TENKİDLİ METİNE. TENKİDLİ METİNE. TENKİDLİ METİN    

    

KİTKİTKİTKİTĀBÜ RAVŻATĀBÜ RAVŻATĀBÜ RAVŻATĀBÜ RAVŻATİ’Tİ’Tİ’Tİ’T----TEVTEVTEVTEV____ĪDĪDĪDĪD ∗  

 

BİSMİ’LLĀ_İ’R-RA_MĀNİ’R-RA_ĪM ∗∗ 

 

Fācilātün/ Fācilātün / Fācilün  

 

M/B/Ş  1b 1 b0ô« vMG¼« r�U� Uì³b�    

R 54a  bL# v0 sL0— ë*¼«u£ 77 

 

2 l¦U�¼« b0«u¼« u£ ë¼« 

lìUB¼«u£ d²b rš*� 78 

 

3  b²d¦ œ«u2 dšB� lšL� 79 

b²e¦ ‰b� Ë Âö½Ë‹ UM¼ 

 

4 «b×�ô« ë¼ ô ‰Ëô«u£ 80 

UN×ì« «‹ fš¼ d•ô«u£ 

 

5 T– q½ v§ d�¼« s¹U¾¼«u£ 81 

T– q½ s¦ o1¼« d£UE¼«u£ 

                                                
∗ -B, -Ş, Besmele’den sonra M. 
∗∗  Bismi’llāci’r-racmāni’r-racīm ve bihi nestecīn Ş. 
1 Ganî, Ehad olan (Allah) ın ismiyle başladık. O Allah Rahman, Hay, Samed’dir. 
2 O Vâhid, Câmî olan İlâh’tır. Alîm’dir, Kadîr’dir, Sânî O’dur. 
3 Derkenardır M / (O) Semî, Basîr, Cevâd, Mürîd’dir. Bizim için söz sahibi ve adaletin en üst 
düzeyde olanıdır. 
4 O Evvel’dir, (O’nun) başlangıcı yoktur. O Âhir’dir, sonu yoktur. 
5 Derkenardır M / O her şeyin sırrını bilendir. Her şeyde hakkı üstün kılan O’dur. 
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œUFL¼«Ë È—u*¼  T b¾L¼«u£ 82 

œ«b×¦« Ë‹ o*¥¼« v*� ëCš§Ë 

 

7 ‰uIF¼«U£u½—bÔô ®«c¼«u£ 83 

‰u1H¼« q½ »u*F¦ ëMJ¼« v§Ë 

 

8 r²b r�«Ë n#Ë q½ ë¼ 84 

rš*� —U� ë¾A¼« Ë hIM¼« s� 

 

9 ÈdÔô «u� dzUB¾¼« Êuš� 85 

Uš¼Ëô« …d¦“ s¦ ÊU½ sL¼ 

 

10 ‰ULJ¼« —uNº o*• q½ ë¼ 86 

‰ö2 ‰UL2 dN Ë nD*� 

 

11 —uB¼« -ö×•« È—u¼« v§ ÈdÔ 87 

—Ëd� dšI0 nš9½ nšD¼ 

 

12 Ê« q½ v§ ®ôULJ¼« —uNº 88 

ÊU– Ë Âu² q½ vC×I¦ v*� 

 

                                                
6 O halk için ve âhiret için Mübdî’dir. O’nun halk üzerine feyzi devamlıdır.  
7 O öyle bir zâttır ki, akıllar O’nu idrak edemez; âlimler ve şairler O’nun mahiyetini anlayamaz. 
8 Her kadîm olan isim ve sıfat O’nundur. (O) noksanlıktan ve benzerlikten uzaktır.  
9 Evliya zümresinden olan kimseye O, görülmeyenin ötesi ve anlayışların kaynağıdır. 
10 O’nun her yaratışı cemal, celâl, lutuf ve kahrının tam olarak ortaya çıkmasıyladır. 
11 Halkta latîf, kesîf, hakîr ve parlak gibi muhtelif suretler görürsün. 
12 Her günün ve durumun gerektirdiği şekilde, her an O’nun kemâlâtı zuhur eder. 
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13  `š1# rš*� V* ÊU½ Ê«Ë 89 

`š*¦ U²«d¾¼« n#Ë q½ Èd² 

 

M 2a 14 »U�1¼« ëM� ë*¼« l§d² sL§ 90 

»U�� Qš– dNI¼«Ë nD*¼« Èd² 

 

B 2a 15 …u� ë¼ V* ÊU½ sL§ 91 

…d�0 ë¼UN¼e² r¼UL§ 

 

16 ë¼ô« ¡UI¼ u2d² ÊU½ sL§ 92 

ˆ«u�U¦ ë½dÔ  s¦ b� ö§ 

 

K 2a 17 œuNA¼« o²d¹ v§ v×§ s¦ vI� 93 

œu2u¼« ÊU¾8 »— ˆUAì« «uì 

 

Ş 2a 18 UI¾¼U� ö� œu2Ë «c£Ë 94 

UMH¼« q£ô ô« qB1² r¼Ë 

 

19 vN×ì« s¦ Ã«dF¦ „«‹ v¼« 95 

vN×ML¼« …—b� ë¼ ÂUI¦ 

 

                                                
13 Kimin selim, sahih bir kalbi varsa, halkın her sıfatını güzel görür. 
14 Allah kimden perdeyi kaldırırsa, (o) lutfu da kahrı da şaşılacak şey görür. 
15 Kimin katı bir kalbi varsa, o hasrette kalmaya devam eder. 
16 Kim Allah’a kavuşmayı ümit ediyorsa, O’ndan başkasını terk etmelidir. 
17 Şühud (Allah’ı müşahede etme) yolunda yok olan, ölümsüz olur. Rabbi ona varlık kucağını 
açar. 
18 Bu beka ile yükselen bir vücuttur. Ehl-i fenadan başkası (bunu) elde edemez. 
19 Nihayete eren kimsenin makamı, Sidretü’l-müntehâ makamı olur. 
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Ş 2a 20 W¦« vMì« ‰uIÔ s¦ Uš§ 96 

WLNÔ «c§ UN*BÔ r¼UL§ 

 

21 ÂUIL¼««c£ ‚u– v§ XM½ ÊU§ 97 

Â«dL¼« ®uH² Ÿd�Ô dLAÔ 

 

22 «uFL�« bL0« U×¦« Uš§ 98 

«u�d�« «u¾£‹« ˆd8« v¼« 

 

23  ‰u�d¼« —U2 »dI¼« v§ ÊU½ sL§ 99 

‰u#u¼« r×§ Î«“u§ “U§ bI§ 

 

24 rš*� ‚Ë‹ »U1#ô« «cN§ 100 

rš*J¼« ÊU�¼ ¡«œ q²U½ 

 

25 sš¾¼UD¼« …b�“ «uLJN¾ì« 

sš§—UF¼« s¦ r*F� «uìuJ§ 101 

 

 

 

                                                
20 Ey “Ben ümmetim” diyen kişi! Bu töhmetle ona ulaşamazsın. 
21 Bu makamı arzu ediyorsan, arzun geçmeden kolları sıva çabuk ol. 
22 Ey Ahmed’in ümmeti! Dinleyin! Koşun, onun izinde gidin!. 
23 Kim Rasûl’ün yanında komşu olursa, kurtuluşa ermiş, vuslat tamam olmuştur. 
24 Bu ashab selim zevk sahibidir. Misilleme yaparak devam edin. 
25 Mısralar yer değiştirmiş M / Ey taliplerin seçilmişleri! Sizleri uyarıyorum. Âriflerin ilmiyle 
olunuz (Âriflerin ilmine uyunuz). 
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MAkLAC  ∗ 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün  
 

26 Ey eadīm ü _ayy ü eayyūm ü Ecad 102 

Sensin ol `allāX-ı eşyā bī-caded 

 

M 2b 27 Çün murāduñ oldı bir [unc-ı bedīc  103 

   İdesin ıjhār ola Xadri refīc 

 

Bu idi çarb-ı mu\abbaX bī-fütūr 

   `alX idüp batm eyledüñ yoXdur Xu[ūr 104 

 

29 cArş u kürs ü levc-i macfūj u Xalem 105 

   eılduñ anda cümle acvāli raXam 

 

B 2b 30 Bunlaruñ içre canā[ır eyledüñ 

   Hem jevāhir hem mejāhir eyledüñ  

 

  31 Arżı sa\c itdüñ çü mā üzre ġarīb 106 

   Tā ki jāhir ola eşyā-yı cacīb  

 

  32 ]u dabı Xıldı hevā üzre Xarār 

   Bī-sütūn lākin bi-emr-i Kirdigār 107 

 

                                                
∗ - B; Memnevī R, Ş, K. 
26a Xadīm ü: Xadīm Ş / Xayyūm u: Xayyūm Ş. 
27a [unc-ı: [uncı R.  
27b Xadri: Xadr Ş. 
28a çarb-ı: çarbı R, Ş. 
29a kürs ü: kürs R, Ş / levc-i: levc u R / macfūj u: macfūj R, Ş. 
31a arżı: arż B, Ş / itdüñ: - Ş  
31b eşyā-yı: eşyāyı R, Ş. 
32b bi-emr-i: bi-emri R, Ş. 
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Nār u nūrı cemc idüp bir yirde sen 108 

   eılduñ anuñ adını rūc u beden 

 

  34 Çün mükemmel eyledüñ bāġ-ı vücūd 109 

   Her biri muctāc-ı feyż-i āb-ı cūd 

 

Ş 2b 35 Meyve-i mevcūd kılduñ ādemi 110 

   Aña bihmetkār Xılduñ cālemi 

 

  36 cĀlemi balX eyledüñ insān içün 

   Anı da balX eyledüñ sen şān içün 111 

 

  37 Kenz-i esrāra anı Xılduñ emīn 

   Pes bilāfet aña lāyıXdur hemīn  

 

  38 Mālik oldı çün bilāfet tabtına 

   _amd ü şükr itdi ol ulu babtına  

 

  39 Emr Xılduñ fevX u tabt-ı cāleme 112 

   xerre herre bihmet ide Ādeme  

 

  40 Çün anı bu veche tacjīm eyledüñ 113 

   Hem Xamu esmā yı taclīm eyledüñ * 

 

M 3a 41 eılmadı bir herre emrüñden cudūl 

   Devr iderler gice gündüz [aġ u [ol 114 

                                                
33a nār u: nār B; nārı R, Ş. 
34a bāġ-ı: bāġı B, R. 
34b feyż-i: feyżi B, R. 
35a meyve-i: meyveyi R.  
36a içün: çün B, Ş.  
36b içün: çün B, Ş. 
39a tabt-ı: tabt u R.  
39b herre: -R / ide: her dem R. 
40a veche: vech R. 
* “İsimleri öğretti.” Bakara, 2/31. 
41b [āġ u: [aġ Ş. 
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   Acu tatlu eyü yatlu her ne var 

   Cāmic itdi çünki şānın Kirdigār 115 

 

Oldı evlād ortasında ibtilāf 

   Pür-küdūret bacżı bacżı oldı [āf 116 

 

  44 ]oñra evlādına emr itdüñ caceb 

   Kim cibādet ide bile nefs ü Rab * 

 

  45 Bacżı cāmil oldı emrüñlen senüñ 117 

   _aXXını Xıldı edā cān u tenüñ 

 

B 3a 46 Çünki bunlar emre Xıldı imtimāl 

   Añlayup maX[ūdı buldılar vi[āl  

   

  47  Yā İlāhī bize de icsān Xıl 

   Kendüñe lāyıX olan insān kıl 118 

 

  48 Bacżı ke’l-encām  olup bel hüm ażal  ** 

   Emre ihmāl itdi Xaldı der-vecāl 119 

 

R 55a 49  eılmaġıl yā Rab bizi bu zümreden 120 

   Nār-ı fürXat yaXmaya rūc u beden 

 

  50 Bize mürşīd eyle tevfīXuñ İlāh 

   _ażretüñe tā ki \oġru vara rāh  

 

                                                
42a acu: acı  B, Ş; ac R. 
43b bacżı bacżı: bacż bacżı B, Ş; bacż u bacżı M. 
* “Kendini bilen Rabbini bilir.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.262. 
45a bacżı: bacż B / cāmil: kāmil M. 
47a bize de: bize sen R.  
47b olan: bizi M. 
** “Hayvanlar gibidir, hatta daha da aşağıdırlar.” A’raf, 7/179. 
48a bacżı: bacż B.  
49b nār-ı: nār u B. 
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  51 nāhir ü bā\ında cāfıjsın `udā 

   eılma cıfjuñ bir nefes bizden cüdā  

 

eomaġıl şey\ānı iżlāl itmege 

   Nefsümüz emrüñde ihmāl itmege 

 

Ş 3a 53 Olmayavuz tā ki macrūm-ı ebed 121 

   Nār-ı Xahra āb-ı lu\fuñ eyle sed 

 

Ola kim pāk ola bu ālūde gil 

   ]āf ola şehvet hevāsından bu dil 122 

 

M 3b 55 İrmez ise herre-i fażl-ı Kerīm 

   Vā feżācat vā nedāmet yā Racīm 123 

 

  56 Racmetüñ bacrına bod yoXdur kenār 124 

   ea\resi bes ger cihān \ola şerār 

 

  57 Çün liyāXat racmete cı[yāndur 

   Ol sebebden ficlümüz \uġyāndur 

 

  58 cAfvuñ ile cürmümüz maġfūr Xıl 

   ŞevXuñ ile Xalbümüz pür-nūr Xıl  

 

  59 Rü’yetüñle rūcumuz macmūr Xıl  

   Sırruñ ile sırrumuz mesrūr Xıl 

 

  60 Bizde çoXdur şükr ü camdüñde Xu[ūr 125 

   cAfv umup Xapuña geldük yā Ġafūr 

                                                
53a macrūm-ı: macrūmı B, R. 
54b dil: il R. 
55a herre-i: herreyi B, R / fażl-ı: fażlı R. 
56b bes: pes B, R. 
60a şükr ü: şükr B. 
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eāżıye’l-cācāt-ı cümle \ālibīn 

   Sensin ancaX yā mücībe’s-sā’ilīn 

 

eA]ĪDETÜN cACĪBETÜN FĪ-TERTĪBİ `İLeATİ EŞYĀ’İ VE Fİ’L-ĀoĀRİ’n-

nĀHİRİHİ Fİ’L-EVeĀTİ MİNE’L-ESMĀ’İ EVĀYİLİ EBYĀTİHĀ 

MERTEBETÜ cALĀ-_URŪFİ’T-TEHECCĪ MİN EVVELİHĀ İLĀ-Ā`İRİHĀ VE 

MİN-Ā`İRİHĀ İLĀ-EVVELİHĀ VE MİN-EVVELİHĀ İLĀ-Ā`İRİHĀ oELĀoE 

MERRĀTİN * 

   

Mefcūlü / Mefācīlü / Mefācīlü / Fecūlün 

 

B 3b 62 Ol mertebe kim olmadı manjūr çü esmā 

   xāt oldı hemān cırfeten ez-cümle müberrā 

 

  63 Bu rütbet-i culyāya dimişler ecadiyyet 126 

   I\lāX dabı didi aña cārif ü dānā 

 

  64 Tefhīm-i mecān itmek içün geldi cibārāt 127 

   _aXXā ki o ez-va[f u isim oldı mucarrā 

 

  65 oābit ola Xalbüñde hüve’l-ānü kemā kān  ** 

   cĀrī Xamudan hāt-ı basī\i yine tenhā 

 

M 4a 66 Çünkim ezeli bacżına _aXX eyledi icsān 128 

   Dünyāda açup cayn-ı hüdā Xıldı temāşā  

 

  67 

                                                
* ea[īdetün fī-tertībi bilXati eşyā’i ve fi’l-āmāri’j-jāhirihi fi’l-evXāti mine’l-esmā’i evāyili 
ebyātihā mertebetü c alā-curūfi’t-teheccī min evvelihā ilā-ābirihā ve min-ābirihā evvelihā ve min-
evvelihā ilā-ābirihā melāme merrātin R; - B (Üç satırlık boşluk var). 
63b cārif ü: cārif B. 
64a mecān: mecānī B / içün: çün Ş / cibārāt: cibāret M. 
** O şimdi olduğu gibidir, anlamında Arapça bir ibaredir. 
66a bacżına: - B. 
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   _asretde Xalup irmedi bacżı bu kemāle 129 

   Ūlāda vü ubrāda muXarrer bular acmā  

 

Ş 3b 68 `ilXatde var ise irişür saña da ci[[e 

   Sacy eyle velī tā yiyesin menn ile selvā * 

 

  69 Diñler iseñ iy \ālib-i _aX cān Xulaġın aç  

   Fehm eyle caXāyıX bilesin cikmet-i eşyā 

 

  70 xātıydı anuñ kenz-i bafī  cümle kemālāt ** 

   Macrūf ola cubb-ı ezelī Xıldı teXāżā  130 

 

  71 Rü’yet dileyüp cümle kümūnāt u künūza  

   xātıyla yine hātına ol Xıldı tecellā 

 

R 55b 72 Zeyn oldı juhūr itdi esāmī ne ki varsa 

   cArż itdiler ackāmı bular _aXXa Tecālā 131 

 

  73 Sırr-ı ezelī keşf ola tertīb-i merātib 

   Emr eyledi esmāsına ol _ayy ü tüvānā 132 

 

  74  Şānı ne \aleb itdi Xamu oldı mucayyen 

   Taġyīr ü tebeddül aña hīç gelmeye a[lā 

 

B 4a 75 ]orsañ eger ismin diyeler rütb-i İlāhī 

   Acyān-ı mevābit dabı cilmiyle müsemmā 133 

 

  76  
                                                
67a irmedi bacżı: bacżı irmedi B. 
* “Kudret helvası ve bıldırcın eti.” Bakara, 2/57; A’raf, 7/160; Tâhâ, 20/80. 
** “Ben bilinmeyen bir hazine idim. Bilinmeyi diledim, birtakım insanları yarattım, onlara 
kendimi bildirdim ve onlar da beni bildiler.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.362. 
70b cubb-ı: cubbı B, R, Ş / ezelī: ezel Ş. 
72b ackāmı: ackām B, Ş. 
73a sırr-ı: sırrı B, Ş. 
75a rütb-i: rütb ü R. 
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Żav’ına `udā Xıldı vücūdātı mejāhir 

   Feyż andan irer cümleye aclā vü ger ednā 134  

 

kayy eyle sözüñ oldı muXadder Xamu acvāl 135 

   FarX oldı nebī ile velī mü’min ü tersā 

 

  78 nāhir olan āmār Xamu işbu cihānda 136 

   _ükm-i ezelī üzre olur cümle hüveydā 

 

  79 cĀlem Xamu cayn oldı diseñ cilmine cā’iz  

   cİlminde yine hātına cayn eyleme ībā 

 

M 4b 80 Ġayr oldı diseñ dabı güzel cālem-i mülke 

   Her rütbeti farX eyler iseñ cümleden evlā 137 

 

  81 Feyżini alur vāsı\asuz rūc-ı mucajjam 

   Bil rūc-ı Mucammed o durur majhar-ı aclā 138 

 

  82 eurbetde kemāle irişüp buldı vi[āli 

   Seyrinde semāvātı geçüp cennet-i me’vā 139 

 

  83 Kümmelden olur eyler ise seyr ü sülūkı 140 

   İmrine muvāfıX o şehüñ pīr ü tüvānā  

 

  84 Leşker Xamu ervāc-ı [afāda ne ki varsa 141 

   Ol majhar-ı aclādan idüp eyledi inşā 

                                                
76a vücūdātı: vücūdāt B.  
76b vü ger: eger M. 
77b mü’min ü: mü’min B. 
78b cükm-i: cükmi B, R, Ş. 
80a ġayr: ġayrı R.  
80b eyler iseñ: eylerseñ R / cümleden evlā: cümle evvelā R. 
81b o durur: odur R / majhar-ı aclā: cümleden evlā B, R. 
82a vi[āli: vi[āl R.  
82b seyrinde: sīretde M / cennet-i: cennet ü R, Ş. 
83a olur: olup M / eyler ise: eyler iseñ M / seyr ü: seyr-i R. 
84a leşker: leşkeriñe R / Xamu: -R; gehī B, Ş. 
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  85 Macbūb-ı `udā ma\lab-ı ervāc-ı la\īfe 

   eıldı Xamuya _ayy ü BeXā mercic ü melcā 

 

Ş 4a 86 Nāmına didi cālim olan cālem-i ervāc 

   Tecrīd ü le\āfetde Xamu şems-i mu[affā 142 

 

  87 Vardur yine andan berü bir rütb-i mimālī 

   NaXş anda hep eşyā nite mir’āt-ı mücellā 143 

 

  88 Her şey ne ki var jāhir ü bā\ın mütememmil 144 

   Olup görinür [anasın āyīne-i fercā  

 

  89 Lā-cavle velā Xuvvete illā  ki min’allāh * 

   Tertīb-i cavālim cikem üzre eyledi ibdā  

 

90 Yārān-ı [afā hem dabı a[cāb-ı küşūfāt 

   Yārini bulur bunda olur rü’yet-i rü’yā 145 

 

B 4b 91 Yüsr ile Xılup mertebe-i mülk-i şehādet 146 

   `alX itdi cavālimde bunı rütbet-i süflā 

 

  92 Lā dime bu tertībe dürüş cikmetin añla 147 

   İnkārı Xo tā olmayasın cümleden eşXā  

 

  93 Her herre ki var cālem-i mülk içre icā\ā 148 

   İtdi ne ki var carş-ı cajīm evsac-ı aclā  

                                                
86b tecrīd ü: tecrīd-i R. 
87a berü bir: bir bir R. 
88b āyīne-i fercā: āyīne-i ferbā Ş. 
89b Bu mısrada vezin bozuktur. 
* “(Her türlü) kuvvet ve kudret ancak Allah’tadır.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.362. 
90b yārini: yārin B, R. 
91a mertebe-i: mertebeyi Ş.  
91b balX itdi: balX-ı M, Ş.  
92a dürüş: düriş Ş.  
92b inkārı: inkār B, R. 
93b carş-ı: carş u R / evsac-ı: evsac u R, Ş. 
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M 5a 94 Virdi anuñ ardınca `udā kürsīye zīnet 149 

   Envāc-ı me[ābīc ile [an kevkeb-i rabşā 

 

  95 Najm olmaX içün cümleten e[nāf-ı cavādim 

   `alX eyledi _aX sebca semāvāti \ıbāXā  * 

 

  96 Maclūmuñ ola her birisidür mütecaddid 

   Vażceyledi her birine bir kevkeb-i zībā 

 

R 56a 97 Lākin bular içre Xamudan eżva’ ü enver 150 

   `ūrşīdi `udā eyledi der-rütbet-i vus\ā  

 

  98 Gündüzle gice farX ola seyr itdi semāvāt 

   Geh rūz ola geh julmet ü geh leyle-i Xamrā151  

 

  99 eıldı bular içre yine tertīb-i canā[ır 

   Bacżında kemāfet Xodı bacż el\af u a[fā 152  

 

  100 Ferş eyledi [u üzre yiri sākin ola balX 

   Te’mīr-i kevākibde dabı majhar ola tā 153  

 

  101 Ġaym eyledi tā yiryüzine neşr ide bārān 154 

   Envāc-ı nicam bitüp ola cennet ü merca   

   
cĀlemde `udā eyledi çoX [unc-ı cacā’ib 155 

   ]anma ki lisān ile beyān eyleye servā 

 
                                                
94b me[ābīb ile: me[ābīble B, R, Ş. 
* “Yedi gök.” Bakara, 2/29; İsrâ, 17/44; Mü’minûn, 23/86; Fussilet, 41/12; Talak, 65/12; Mülk, 
67/3; Nûh, 71/15. 
97b būrşīdi: būrşīd B. 
98b Geh rūz ola geh julmet ü geh leyle-i Xamrā: Gāh rūz ola gāh julmet ü gāh leyle-i Xamrā B. 
99b el\āf u: el\āf B, Ş. 
100b kevākibde: kevākib R. 
101a neşr: nemr B.  
101b cennet ü: cennet-i B. 
102a [unc-ı: [unc u Ş. 
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   nāhirde mevālīde çü ümm oldı canā[ır 156 

   Eflāk-i mucallāyı dabı eyledi ābā  

 

Ş 4b 104 kavrını tamām eyledi bu cālem-i mülküñ 

   Lākin dabı yoX rūcı hemān cism-i müsevvā 157 

 

  105 Żab\ itmek içün cümle ne var jāhir ü bā\ın 158 

   Nefb eyledi rūcın yaradup Ādem ü _avvā  

 

  106 ]anma ki cihān Xā’im ola olmasa insān 

   Bu mes’eleye eyle ebī cilm-i yaXīnā 

 

B 5a 107 Şāh eyledi tertīb ile eflāk ü canā[ır 

   Tā müntic ola ādem-i kübrā ile [uġrā 159 

 

M 5b 108 Sırrına `udā mahhar idüp eyledi teşrīf 160 

   Didiler aña anuñ içün cālem-i kübrā 

 

  109 Zeyn oldı cihān anuñ ilen buldı cayātı 161 

   Sırrı ile cākim zi-merā tā-be-müreyyā 

 

  110 Rūcını bu mülküñ diledi eyleye bāXī 

   `alX eyledi bacżın racül ü bacżını ünmā 162 

 

   xātında olan jāhir olup buldı kemāli163 

Tertīb ile balX eyledi vü didi fesevvā  * 

 
                                                
103b eflāk-i: eflāki M, R. 
104b rūcı: rūc B. 
105a içün: çün R / jāhir ü: żāhiri R. 
107a tertīb ile: tertīble B, R, Ş / eflāk ü: eflāki vü Ş; eflāk B, R. 
108b anuñ içün: anunçün B, R, Ş. 
109a anuñ ilen: anuñlan B, R, Ş. 
110a rūcını: rūcın B.  
110b bacżın: bacżını Ş / racül ü: racül B, R. 
111b tertib ile: tertīble B, R, Ş. 
* “O Rabbin ki (her şeyi) yarattı da düzenine koydu.” Kıyâmet, 75/38; A’lâ, 87/2. 
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  112 Dünyāda gelüp buldı Xamu cümle merātib 164 

   Ger ola velī vü ger ola `ıżr ile Mūsā 

 

  113 `alX eyledi pes _ażret-i cĪsā niçe \ayrı 

   Çekdi bu Xadar şiddeti Eyyūb ile Yacyā 165 

 

_ükm eyledi cikmet ile bu cālem içinde 166 

   Geh lu\fı gehī Xahrı cemālen ve celālā 

 

  115 Cemc oldı çü Mūsā ile Fircavn Xılur bacm 

   İlzām içün ol eyledi jāhir yed-i beyżā 167 

 

  116 oebt eyledi cışXını göñülde o şehüñ çün 168 

   Terk itmedi mi Yūsuf içün cırżı Zelībā  

  

  117 Tecrīdi tamām itmiş iken dünyāda cĪsā 169 

   Envāc-ı cahāb eylediler aña Yehūdā  

 

  118 Bacżısı gelüp küfr ile gitdi yine hergiz 

   Görmedi cihānda elem ü zacmet ü īhā 170 

 

  119 A[cāb-ı nübüvvet şu Xadar çekdi şedā’id171 

   Biçmedi mi Cercīsi cadū ev xekeriyyā  

 

  120 Ol şāh-ı cihān bilXat-i kevneyne sebebken 172 

   Menşūr-ı nübüvvetde olup ismi de \uġrā 

                                                
112b vü ger ola: vü ola ger M / `ıżr ile: `ıżırla B, R. 
113a niçe: nice B, R.  
113b şiddeti: şiddet B / Eyyūb ile: Eyyūbla B. 
114b geh: gāh B / lu\fı: lu\f u M; lu\f B / Xahrı: Xahr u M; Xahr B. 
115a Xılur: Xılup R, Ş. 
116a cışXını: cışXın B, R.  
116b itmedi mi: itmedi M, R / içün: çün R / cırżı: cırż-ı R. 
117a itmiş iken: itmişken B, R, Ş / dünyāda: dünyede M, B, Ş.  
118a küfr ile: küfrle R, Ş. 
119a nübüvvet: şedā’id M. 
120b ismi: ism B. 
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   Bulmış iken ol Xurbet-i Xavseyni ev ednā * 

   Olmış iken ol jāhir ü bā\ında müvellā 

 

M 6a 122 Tacjīm idüben söyler idi aña cemādāt 173 

R 56b  Virürdi yimiş emri ile bir Xurı burmā   

Ş 5a 

B 5b 123 oānī yoġ iken kendü ile _aXX arasında 174 

   eılmış idi Cibrīl dabı leyle-i İsrā ** 

 

  124 Cāmicdi kemālātını esmā vü [ıfātuñ  

   Şānıydı müzekkā vü mu[affā vü mucallā 175 

 

  125 _ükmine anuñ tābic idi jāhir ü bā\ın176 

   Ġayra dimedi aña didi _aX fetedellā ***   

 

  126 `a[letdi aña acsen-i ablāX -ı nübüvvet **** 

   Lu\f eyler idi ba[m iken a[cāb-ı çelīpā 177 

 

  127 Devletde vü Xurbetde yoġ iken aña maXrūn 178 

   Envāc-ı belā çekdi vü ol itmedi şekvā  

 

  128 xikr olmaz anuñ fażl u kemālātı dil ile 

   Cemc olsa cihān balXı nihāyet bula dünyā 179 

 

                                                
* “İki yay aralığı kadar, yâhut daha az kaldı.” Necm, 53/9. 
122a söyler idi: söylerdi Ş.  
122b emri: emr B, R. 
123a yoġ iken: yoġken Ş / kendü: kendi Ş. 
** “ İsrâ gecesi.” İsrâ, 17/1. 
124a kemālātını: kemālātın R.  
124b müzekkā vü mu[affā: mu[affā vü müzekkā M. 
125a tābci idi: tābicdi B. 
*** “(Yere doğru) sarktı.” Necm, 53/8. 
**** “Ben güzel huyları tamamlamak için gönderildim.” Seçme Hadisler, s.9,10. 
126b eyler idi: eylerdi Ş / ba[m iken: basmken Ş. 
127a yoġ iken: yoġken B. 
128a fażl u kemālātı: kemālātı fażlı B.  
128b balXı: balX B. 
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  129 

   Racmāna cemāl ile celāl oldı [ıfāt çün 

   Lāzım gehī emn ola cihān geh \ola ġavġā 180 

 

130 Zāyirler içün itdi binā çünki Süleymān 

   Altun u gümiş kerpiç ilen eubbe-i ]abrā 181 

 

  131 Sīretde vü [ūretde müretteb ve mükemmel 

   eılmışdı gelüp yıXmadı mı enbas-ı acdā 182 

 

  132 ŞevX ile binā itdürüben beyti `alīle 

   MaXbūl oluban Xodı adın Kacbe-i culyā 183 

 

  133 ]ıdX ile gelen Xullarına eyledi vacde 184 

   Dünyāda vü ubrāda ide anları irżā  

 

134 Żımnında anuñ Xılmış iken bunca kerāmāt 185 

   Bütbāne idinmedi mi küffār anı cāşā 

 

  135 koldı niçe müddet içi e[nām ile küffār 186 

   Sul\ān-ı cihān geldi yine eyledi ezkā 

 

M 6b 136 nulm ile cadālet mütecāXib olagelmiş 187 

   Gāhī birisi geh biri cükmin ider icrā 

 
 

                                                
129a cemāl ile celāl: celāl ile cemāl M.  
129b gehī: gāh B; geh ü Ş / emn ola cihān: ola emn-i cihān R / geh: gāh B. 
130b altun u: altun B, R / gümiş: gümüş R / kerpiç ilen: kerpiçlen B, Ş; kerpüç ilen M. 
131a ve: ü M, R / yıXmadı mı: yaXmadı mı M. 
132a itdürüben: itdirüben M / Beyti: Beyt B. 
133b ubrāda: uXbāda B. 
134a Xılmış iken: kılmışken B, R, Ş. 
135a niçe: nice B, R / e[nām ile: e[nāmla B, Ş.  
135b ezkā: ezkār R. 
136a olagelmiş: olıgelmiş B, Ş; ol gelmiş R.  
136b geh biri cükmin ider: gāh biri cükmin ider B; cükmin ider geh biri M. 



 152 

cİlminde yine ābiri küffār ola ġālib 

   Hedm eyleyüben için ü \aşın ide yaġmā188 

    

Ġaybında muXadder ne durur kimsene bilmez  

   _ayretde Xalur bu arada fāżıl u dānā  

 

B 6a 139 Fi’l-cümle bilinmez ki kemīninde ne meknūn 

   Her sācat içinde ya ne şey eyleye peydā 

 

Ş 5b 140 eā’il olalum emre ne kim gelse `udādan 189 

   Rāżī olalum lu\fına vü Xahra caleynā 

 

  141 Kim geldi cihān içre cefā çekmedi bir dem 

   Baġlandı bu tertībe çü bu Xubbe-i mīnā 

 

  142 Leylen ve nehāran \olanur çarb-ı mu\abbaX 190 

   İcyā ide mevtāyı vü mevtā ola icyā  

 

  143 Mümkin mi [anursın ki beyān olına acvāl 191 

   Ya caXl-ı serīc eyleye acdād ile ic[ā  

 

  144 NaXXāş-ı ezel her ne ki naXş itdi derūna 192 

   Cāndan diyelüm biz de semicnā ve e\acnā * 

 

  145 Vird eyle göñül fikr-i `udā hikr-i devāmı 193 

   Sacy it dü-cihānda bulasın maX[ad-ı aX[ā 

 

  146  

                                                
137b için ü: içini B; için R. 
140a emre ne kim: ne kim emir M. 
142b ola: ide M. 
143b acdād ile: acdādla B, Ş. 
144b biz de: biz R. 
* “Duyduk ve boyun eğdik.” Bakara, 2/285; Nisâ, 4/46; Mâide, 5/7; Nûr, 24/51. 
145b maX[ad-ı: maX[ūd-ı B. 
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Hālik olur eşyā çü bilürsin ne ki varsa 

   Fikr eyle yoluñ cusrını zād eyle müheyyā 194 

 

R 57a 147 Lāyık nesi var cażretüñe cabd-i żacīfüñ 

   Umar velī lu\fuñ buluban cālet-i Xurbā  195 

 

Yā Rabbī rasūlüñ caXı çün eyleme macrūm196 

   Göster bize vechüñ diyelüm biz de ra’eynā  

 

DER-NA]Ī_AT-İ İNSĀN* 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  149 Gel iy sīretde cayvān [ūret insān  

   Geçürdüñ cömri żāyic bunca ezmān 197 

 

M 7a 150 Uyup nefsüñ murādātın idersin 

   `ilāfī semte ha düşmiş gidersin  

 

  151 Çü nūr-ı rūca ġālib julmet-i nefs 

   Bilinmez [aġ u [ol u pīş ü yā pes  198 

 

  152 Niçün cālüñ tedārük eylemezsin 

   Ya rūcı _aXXa sālik eylemezsin 

 

  153 Gözüñ aç cālüñi fikr eyle bir dem 

   Gelüp caXluñ başuña ola hem-dem  

 
                                                
146b cusrını: cusrın B. 
147 M nüshasında 147. ve 148. beyitlerin ikinci mısraları yer değiştirmiştir. 
148 M’de bu beyit derkenardır;148a yā Rabbī: yā Rab Ş / caXı çün: caXXı çün B, R.  
*  - B (Bir satırlık boşluk var); Başlık R’de 152. beyitten sonradır. 
149a iy: ey R / [ūret: [ūretde R.  
149b cömri: cömr R, Ş. 
151a nūr-ı: nūrı B, R, Ş / julmet-i: julmeti B, R, Ş.  
151b pīş ü: pīş B. 
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B 6b 154 Ne yirden geldüñ ü Xanda gidersin 

   Tefekkür eyle bir dem gör n’idersin 199 

 

  155 Senüñle ma\labuñ çün nisbet ü farX 200 

   Tebāyündür nitekim ġarb ilen şarX 

  156  

Mizācuñ mümtelī emrāż-ı Xasvet  

   kabībe carż-ı cāl it Xılma nefret 

 

Ş 6a 157 Ne emr itse Xabūl it cān u dilden 

   Ne şerbet kim [unar iç Xoma elden 201 

 

  158 ]acīc ola mizācuñ ez-seXāmet 202 

   Mu[affā ola dil zā’il şeXāvet  

 

  159 Müsellem eyle her cālüñ \abībe 203 

   Ola kim olasın vā[ıl cabībe 

 

  160 Eger şīrīn eger telb eylegil nūş 

   ]afālar cā[ıl olup cemc ola hūş 204 

   

  161 Mubālif emr ide Xılma bilāfı 205 

   `ilāf itmekle sālik oldı [āfī 

 

  162 Eger teklīf ide envāc-ı perhīz 

   eabūl it Xıl bilāfından da perhīz206 

 
                                                
154a yirden: yerden R / geldüñ ü: geldügüñ R, Ş. 
155b ġarb ilen: ġarb ile R; ġarblan B, Ş. 
157b [unar: [unarsa M. 
158a ez-seXāmet: ez-seXavet Ş.  
158b dil:- Ş. 
159a eyle: ola B.  
159b kim: ki Ş. 
160b olup: ola M. 
161b itmekle: itmekde R. 
162b bilāfından da: bilāfında R. 
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  163 `ilāf ile olur emrāża tedbīr 

   kabīcat Xılsa ībā ide te’mīr 

 

M 7b 164 Gelür mekrūh evvel bacżı cālet  

   Olur [oñında bayr u istiXāmet 

 

165 Görinür bacżı cāl evvelde macbūb 207 

   Olup ābirde şer cāl ola maXlūb 

 

  166 Marīża her devā kim ola acı 

   Mucayyendür anuñ oldur cilācı 208 

 

  167 Çü yoX caXl-ı selīmüñ bil muXarrer 

   Hücūm itmiş maraż olmış muġayyer 209 

 

  168 Marīż olsa olur caXluñ Xu[ūrı 

   Ne bilsün Xā[ır ālām u cużūrı 210 

 

  169 Mużırr u nāfici farX eylemez ol 211 

   ]avāb ilen batā bel [aġ ilen [ol 

 

B 7a 170 Degül mümkin cilācı kendü itmek 212 

   Nitekim bilmedügi yola gitmek 

 

R 57b 171 İçer zehri [anur tiryāk-i ekber213  

   eılur kendin helāk ol caXl-ı ebter  

 

  172 
                                                
165a görinür: görünür R / bacżı: bacż Ş. 
166b oldur: olur B, R. 
167a yoX caXl-ı selīmüñ: caXlı selīmüñ yoX R; yoX caXlı selīmüñ Ş. 
168a olsa: olsam Ş.  
168b ālām u: ālām B. 
169b [avāb ilen: [avāb ile M, R, Ş / [aġ ilen: [aġlan B, Ş. 
170a kendü: kendi Ş. 
171b caXl-ı: caXlı Ş. 
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Düzer kendüsi bir maccūn-ı bā[ı 214 

   Yiyen bulur vücūdından balā[ı  

 

İder cındīce bir terkīb-i şerbet 

   Gelür bir Xabż-ı mühlik vaXt-i līnet 

 

  174 Pes imdi oldı her bir şab[a lāzım 215 

   Bulup bir cāhıXı ola mülāzım 

 

Ş 6b 175 eapusında olup anuñ ġulāmı 

   Aña carż ide acvālin tamāmı  

 

  176 O bāhıX istimāc eylerse Xālin 

   Görüp nabżın çü teşbī[ ide cālin 

 

  177 Ġıdā vire mizācına muvāfıX 

   eıla muġlā vü şerbet aña lāyıX 216 

 

M 8a 178 Olup Xārūre-i Xalbine nājır 

   Virüp şerbet ola yanında cāżır  

 

  179 Dimişler şerbeti tiryāk ü semdür 

   ]oñında ya feracdur yābū ġamdur 217 

 

  180 Küdūrāt-ı sivādan ola çün pāk  

   Aña menzil-geh ola fevX-ı eflāk 218 

 

   

                                                
172b vücūdından: vücūdında R. 
174a oldı: oldur Ş. 
177b muġlā vü: muġlāb ü B. 
179a tiryāk ü: tiryāk Ş / yābū: yābūd R. 
180a küdūrāt-ı: küdūrātı R.  
180b menzil-geh: menzil-gāh B / fevX-ı: farX-ı M, B. 
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Eger emrāż-ı Xalb olursa zā’il 219 

   Olur ol ma\lab-ı aclāya vā[ıl 

 

  182 _ucüb refc ola vü āyīne [āfī 

   Ġıdā muġlā vü şerbet ola şāfī 220 

 

Şu kim \ālib ola bu deñlü söz bes 221 

   Şürūc it bir yola dabı sözi kes 

 

   DER-NA]Ī_AT-İ İ`VĀN*  

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  184 Gel imdi cemc-i caXl it iy Xarındaş 222 

   cİlāc itdür özüñe [aġ iken baş 

 

B 7b 185 Var iken elde Xudret żāyic itme 

   Ki [ıfru’l-yed cihāndan şöyle gitme 

 

  186 Müfīd olmaz bir anda biñ nedāmet 223 

   eabūl itmez sözüm ehl-i camāXat 

 

  187 Marīż-ı cubb-ı kemretsin muXarrer 

   İçüp vacdet şarābın ol münevver 

 

  188 Ta[īc it gel mizācuñ iy birāder 224 

   NaXıyyü’l-bāl olup iç āb-ı Kevmer  

 

                                                
181b ma\lab-ı: ma\labı B, R, Ş. 
182b muġlā: muġlāb B. 
183a söz: söze R / bes: pes B; sen R. 
*  - B ( Bir satırlık boşluk var). 
184b [aġ iken: [aġken Ş. 
186b ehl-i: ehli B, R, Ş. 
188b āb-ı: āb u B. 
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  189 

   Gidüp Xasvet gelür envār-ı racmet 

   Bulur Xurbet olan a[cāb-ı himmet 

 

  190 ]anursın sen seni balX itdi Allāh 

   Yimek içmek temāşā seyr her gāh 225 

 

M 8b 191 Seni āyīne Xıldı her kemāle 

   Silüp āyīne vāXıf ol bu cāle 

 

Ş 7a 192 Mu[affā eyleseñ mir’āt-ı Xalbi 

   Dü-kevnüñ jāhir olur saña ġaybı 226 

 

  193 eamudan ma\lab-ı aclā vü cūduñ 227 

   Bilürseñ zübdesisin bu vücūduñ 

 

  194 Niçün emrüñde eylersin tekāsül  

   Tedārük vaXtidür itme teġāfül 

 

R 58a 195 Bilüp kendüñi Xadrüñ Xılma żāyic 

   ]anāyic cemc idüpdür sende [ānic 228 

 

  196 Bu tertīb ü bu evżāc u bu eşkāl 

   Virüpdür zümre-i nādāna işkāl 229 

 

  197 Seni intāc içün işbu Xıyā[ı 

   Müretteb Xıldı bilmez Xalb-i Xā[ī  

 

 

                                                
190b seyr: seyr ü M, B, R. 
192b ġaybı: Xalbi B, R. 
193a ma\lab-ı: ma\labı R / vü cūduñ: cūduñ R. 
195b idüpdür: idüp R. 
196a tertīb ü: tertīb Ş / evżāc u bu eşkāl: eşkāl ü bu evżāc B.  
196b zümre-i: zümreyi R. 
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Semāyı Xıldı [uġrā arżı kübrā 

   Seni müntic ola esmā-yı cüsnā 230 

 

  199 MuXaddem tālī vü mevżūc u macmūl 231 

   cAnā[ırdur Xamusı sende meccūl  

 

200 eażāyā her ne var Xalbüñde jāhir 232 

   Gider caks ü tenāXuż eyle \āhir 

 

B 8a 201 Çü sensin munfa[ıl bul itti[āli 233 

   Müzīl ol şar\ı refc it ictimāli 

 

  202 Olupdur cümle eczāsı yaXīnī 

   İzāl’it şekk ü jan kesb it yaXīni 

 

  203 Çü [uġrā mūcib ü kübrāsı küllī 234 

   Bulındı şar\-ı mūcib oldı küllī  

 

  204 Netīce cā[ıl u dacvāsı mābit 

   Ol imdi sen de bu dacvāya Xānit  

 

M 9a 205 Netīce [ūretā gerçi mu’abbar 

   _aXīXat bil muXaddemdür muXarrer 

 

  206 Delīl ile bu dacvā oldı tacXīX 

   Ta[avvur eyle cā[ıl ola ta[dīX 

 

  207  

                                                
198a arżı: arż B. 
199a mevżūc  u: mevżūc B. 
200a jāhir: \āhir B.  
200b  tenāXuż: tenāXu[ M, B. 
201b şar\ı: şar\ B / ictimāli: ictimāli B. 
203b bulındı: bulundı R, Ş. 
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Gel imdi sen de bu fenne şürūc it 

   Bu a[l olsun fünūnı hep fürūc it 

 

   Kitābına vücūduñ şuġl-ı Xalbī 

   eılursañ cā[ıl olur nu\X-ı ġaybī 

 

  209 Kināyāt u işārāt anda çoXdur 

   Belāġatda kütübde mimli yoXdur 235 

 

Ş 7b 210 Kemālātını sende cemc Xıldı 

   Seni mevcūda küllen şemc Xıldı 236 

 

  211 ealanın saña bihmetkār idüpdür 237 

   Senüñ tabmīrüñi boş kār idüpdür 

 

  212 Senüñ nūruñla bulmışdur juhūrı  

   Bilür bu cāli terk iden ġurūrı 

 

  213 Ki sensin majhar-ı nūr-ı İlāhī 

   eamu eşyāyı müjhirsin kemāhī 238 

 

  214 Çü şānuñ majhar u müjhir mucaXXaX 239 

   Dürüş refc it cicāb olġıl muvaffaX 

 

  215 Dilerseñ saña fetc ola bu cālet 

   Fenā rāhına sālik ol tamāmet 

 

  216 

                                                
209a kināyāt: kitābāt M. 
210a kemālātını: kemālātın Ş. 
211a bihmetkār: bıdmetkār Ş. 
213a mahżar-ı: majharı B, R, Ş / nūr-ı: nūrı R, Ş. 
214a majhar u: majhar-ı M.  
214b dürüş: düriş M. 
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İrerse yoXlıġuñ şehrine rāhuñ 

   Bulursıñ anda cāżır sen İlāhuñ 240 

 

B 8b 217 Olursañ sen de ġavvā[ işbu bacra  

   İrer işbu dürerden saña behre 

 

  218 cUrūc itmek dilerseñ bu semāya 

   Çü nefs ü Xalb ü rūcuñ eyle pāye 241 

 

M 9b 219 Dü-kevni bil vücūduñ eyle ifnā 242 

   Tecellā Xıla Mevlā ide ibXā 

 

R 58b 220 Gözükmez gözüñe ol demde ġayrı 243 

   Her ānda eyle vechu’llāha seyri  

 

  221 Fenāsında fenānuñ bul bekāyı  

   FirāXından balā[ ol ol liXāyī 

 

  222 eılursañ bunda sen tac[īl-i Xurbet 

   Bilā-şek cā[ıl ola bunda rü’yet 

 

  223 Eger sen görmeseñ bunda `udāyı  

   RefīXuñdur dü-cālemde cüdāyī  

   

  224 karīX-ı kesb-i Xurbet oldı tevcīd  

   Bu rāha gitmez illā ehl-i tecrīd 

 

 

                                                
216a yoXlıġuñ: yoXluġuñ R.  
216b cāżır sen: cāżırsın R. 
218a curūc: curūc Ş.  
218b Xalb ü: Xalb B. 
219a bil: bel R. 
220b vechu’llāha: vechu’llāhı B. 
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DER-TERĠĪB-İ kĀLİBŪN * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  225 Gel iy \ālib sülūk eyle bu rāha 

   Tecerrüd cā[ıl it vā[l ol İlāha 244 

 

  226 Mesāfe arada ger bī-nihāyet 

   Velī olsa hidāyet ola sācat 

 

Ş 8a 227 Merātib üzre seyr itseñ \arīXat 245 

   Saña keşf olur esrār-ı caXīXat 

 

  228 Nüzūl eyler semā-yı Xalbe Sübcān 

   Gider julmet \olar dil nūr-ı cirfān 

 

R 59a 229 Açup ol vech-i bāXīden cicābı 

   eılur bī-vāsı\a saña bi\ābı 

 

  230 Gidüp taXlīd olursın ehl-i tacXīX 

   Celīsüñ _aX delīl olursa tevfīX  

 

  231 Najar Xıl evvelā bu kā’ināta  

   Ki majhar oldı esmā vü [ıfāta 

 

M 10a 232 Velī her herre majhar bir kemāle 

B 9a  Görüp söz söyle Xalma Xīl ü Xāle 

 

  233  

                                                
*  - B (Bir satırlık boşluk var); Der-terġīb-i sālikīn R, Ş. 
225a iy: ey R. 
227b olur: ola M / esrār-ı: eşrār-ı M. 
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Giderse cayn-ı dil taXlīd-bvābın 246 

   Görür balXuñ ba\ā ile [avābın 

 

  234 Eger keşf olsa saña cāl-i cālem 

   Mübeyyen ola Xadr-i şān-ı ādem 247 

 

  235 Bilürsin cümle eşyā cikmetini 

   Ġażabdan farX idersin racmetini 

 

  236 Görürsin herre yoX cālemde zā’id 248 

   Ki her bir herre cāmicdür fevā’id 

 

  237 Mufa[[al  fehm olınduXda bu acvāl 249 

   Teveccüh kendüñe it Xılma ihmāl 

 

  238 Pes andan fāriġ ol gel bu yola git 

   Vücūduñ mülkini seyr ü sülūk it  

 

  239 Ne gence künc olmışsın bilürsin 

   Ne kenze mabzen olmışsın bulursın 250 

 

  240 Mütemmimsin mükemmilsin bu dehri 251 

   Mükemmel cāmic olduñ nehr ü bacrı 

 

  241 Vücūduñ Xa\re ammā bacr-i cummān 252 

   Ki sensin Mabzen-i Esrār-ı Racmān 

 

                                                
233a bvābın: bābın B.  
233b [avābın: mevābın B. 
234a olsa: ola M.  
234b Xadr-i: Xadri B, R. 
236b her: - B. 
237a olındukda: olundukda M, Ş. 
239b bulursın: bilürsin R. 
240b mükemmel: mükemmil Ş. 
241b Mabzen-i: Mabzeni B, R. 
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  242 Mucī\ olduñ ne varsa hī-vücūdı  

   Anuñçün saña emr itdi sücūdı 

 

  243 Görürsin şānuñı jāhirde a[ġar 

   Velī macnen Xamudan olduñ ekber 

 

  244 Ki [ūretde vücūduñ cadd-i macdūd 

   Velī sīretde cāmic ġayr-ı macdūd 

 

Ş 8b 245 Kemāl oldur var iken şeyde ġāye 253 

   Ola cāmic umūr-ı bī-nihāye 

 

M 10b 246 Şu dem kim cālem ü ādem bilindi 254 

   Pes insān cālem-i kübrā bulındı 

 

  247 Eger sen fetc iderseñ bu \ılısmı 

   Görürsin cāmic olduñ cümle ismi 255 

 

B 9b 248 Olursın anda kenzu’llāha vāXıf 256 

   Emīnüm ol  diyü emr ide hātif  * 

249  

Müsellem ola saña genc-i esrār 257 

   Ki yoXdur yār ile ortada aġyār 

 

250 Velākin ketm idüp cıfj it emānet 

   Ki ıjhār eylemek ġāyet bıyānet  

 

                                                
245b umūr-ı: umūrı R, Ş. 
246a cālem ü: cālem R. 
 246b cālem-i: cālemi R, Ş / bulındı: bulundı M, R. 
247a sen fetc iderseñ: fetc ider iseñ M. 
248a anda: onda R, Ş / kenzu’llāha: kenzu’llāh Ş.  
248b diyü: deyü R. 
* “Ol, hemen oldu.” Bakara, 2/117; Âl-i İmran, 3/49,59; En’am, 6/73; Nahl, 16/40; Meryem, 
19/35; Yâsin, 36/82; Mü’min, 40/68. 
249b yār ile: yārla Ş. 



 165 

  251 Anuñçün naXl olur bu söz selefden 258 

   Bilürseñ nefsi bildüñ Rabbüñi sen  *    

 

  252 Beyān olmaz bunuñ yüz biñde biri  

   Eger yüz biñ yıl olsa kişi diri 

 

  253 Çü mümkin olmadı bunuñ tamāmı 

   Bir üslūba dabı sevX it kelāmı 

 

R 59b 254 Ve ammā bunda bir Xaç boş kelām it 

   Ki sālik olana terġīb-i tām it 

    

DER-TERĠĪB-İ SĀLİKŪN ** 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

   

  255 İre bu cāle ger seyrinde sālik 

   Olur miftāc-ı ġayba cümle mālik 

 

  256 Olur pes cümle eşyāya müdebbir 

   Kimi mujlim kimi anuñ münevvir 259 

 

  257 eılur anı `udā mülke balīfe 

   İrer her şey’e destinden vajīfe 260 

 

  258 Bu hevX olmaya yitüp bitmeyince 261 

   Bu Xīl ü Xāli sen cāl itmeyince 
                                                
251a olur bu söz: olupdur bu M.  
251b nefsi: nefs B. 
* “Kendini bilen, Rabb’ini bilir.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.262. 
** - B (Bir satırlık boşluk var); Der-Ducūl-i Sālik Fī-_ı[n-ı Tevcīd R; Der-Ducūl-i Sālik Fi-_ı[nı’t-
Tevcīd Ş.  
256a olur pes: olursın M.  
256b münevvir: münevver R. 
257a mülke: milke M, R.  
257b destinden: destinde R. 
258a olmaya: almaya B. 
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M 11a 259 Gel imdi sālik ol \ālib \arīXat 262 

   Olasın vā[ıl-ı kenz-i caXīXat 

 

  260 Müzekkā eyle nefsüñ Xıl şürūcı  

   Mu[affā eyle Xalbüñ bul fürūcı  

 

  261 eılursañ sacy-ı tal\īf-i canā[ır 

   Küdūretden [afā bulur cevāhir 263 

 

Ş 9a 262 NuXūş-ı ġayrdan Xalb olsa bālī 

   Tecellā eyleye _aXXuñ cemāli 

 

B 10a 263 Mücellā eyle rūcuñ her [ıfatdan 264 

   Mucallā ola sırruñ macrifetden 

 

  264 Müzeyyendür evel cirfān ilen rūc 265 

   Mużī bi’h-hāt olındı nitekim yoc 

 

  265 Velī nūrını cācib ġaym-ı ġayrı 

   Götür gözden cicābı eyle seyri 266 

 

  266 Fenā [acrāsına ger irse rāhuñ 

   Bulursın vech-i bāXīsin İlāhuñ 267 

 

  267 Mucī\ olmış görür nūr-ı İlāhı 

   Görür ol nūrla eşyāyı kemāhī 268 

                                                
259b vā[ıl-ı: vā[ılı B, R / kenz-i: kenzi B, R, Ş. 
261a tal\īf-i: tal\īfi R. 
263b mucallā: mücellā R / ola: olsa R. 
264a evel: ezel B, R, Ş / cirfān ilen: cirfānlan B, Ş.  
264b olındı: olundı M; oldı B, R, Ş. 
265a nūrını: nūrın R. 
266b bulursın: bilürsin M. 
267a nūr-ı: nūrı R, Ş.  
267b nūrla: nūr ile M, R / eşyāyı: eşyā M. 
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2 

68 Münezzehdür egerçi şeş-cihetden 

   Mucī\ olmış Xamuyı her cihetden 

 

  269 eatında cümle eşyā olsa hālik 

   Bulur tevcīd-i bā[ ol demde sālik 

 

  270 Ne kim var ise macv itse vücūdı 

   eılup teslīm-i rūc itse sücūdı 

 

  271 O demde Xalmaya ma\lūb u \ālib 

   Vücūd-ı _aXX ola mecmūca ġālib 269 

 

  272 Ne rā’ī var ne mer’ī cilm ü maclūm 

   Hemān ol vech-i bāXī ġayr-ı macdūm 270 

 

M 11b 273 _aXı ol dem muvaccid yine _aXdur 

   İşitmeyen bunı bā\ıl XulaXdur 

 

  274 Fenādan [oñra redd olsa vücūdı 271 

   Bulur Xalbin \olu envāc-ı cūdı 

 

275 Budur cilm-i ledünnī kenz-i Racmān 272 

   Ki biñde bir Xulına ider icsān 

 

  276 Buña nātıX durur eur’ān-ı acjam273 

   Dürüş kesb eyle ol insān-ı ekrem * 

 

                                                
271a ma\lūb u: ma\lūb B, R.  
271b vücūd-ı: vücūdı B, R, Ş. 
272a cilm ü: cilm B, R. 
274b \olu: dolu B. 
275a cilm-i: cilmi B, R, Ş / kenz-i: kenz ü R. 
276b dürüş: düriş Ş / eyle: - R. 
* “Biz Âdem oğullarını (öbür yaratıklardan) üstün kıldık.” İsrâ, 17/70. 
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27 Bu cālātuñ Xamusı hevXe rācic 274 

   İdenler hevX buldı na[[-ı Xātıc 

 

R 60a 278 İdüp sacy-i belīġi sen de hevX it  

   Aña bir sālik olduġı yola git 

 

B 10b 279 eılursañ cı[n-ı tevcīde dubūli 275 

   Sürersin \aşra teşbīh ü culūli 

 

Ş 9b 280 Çü \ālib olana bu deñlü besdür 

   cİbārāt isteyen bil bü’l-hevesdür 276 

 

  281 Ve illā bunda çoXdur ı[\ılācat 277 

   Ki cācizdür edāsından cibārāt 

 

  282 YaXīni Xısmet itmiş ehl-i tedXīX 

   Ki cilm ü cayn ü _aXdur eyle tacXīk 

 

  283 Tecellāsın dabı üç Xı[m iderler 278 

   MuXaddem olana efcāli dirler 

 

  284 İkincisi tecellā-yı [ıfātı 

   Üçüncide tecellā ide hātı 279 

 

  285 Dilerseñ saña fetc ola bu acvāl 

   Bu Xīl ü Xāli Xo kesb eylegil cāl 280 

2 

                                                
277b na[[-ı: feyż-i R. 
279b teşbīh ü: teşbīh B. 
280a besdür: pesdür B, R. 
281b edāsından: edāsında M; arasında R. 
283b efcāli: efcāl B, R. 
284a tecellā-yı: tecellāyı B, Ş.  
285 Bu beyitten sonra 501. beyte kadar M nüshası eksiktir; 285b eylegil: eyle gel B, R, Ş. 
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86  

El ur bir şeyb-i kāmil dāmenine  

   BıraX āteş vücūduñ bırmenine 

 

  287 Mücāhid ol riyāżat eyle dā’im 

   Nehārī [ā’im ol pes leyl Xā’im 281 

 

  288 Ferāġat eyle fikr-i māsivādan 

   Gidüp julmet pür ola dil żiyādan 282 

 

  289 TacalluX Xa\c idüp dāreyni terk it 

   Teveccüh _aXXa Xıl şeddüñi berk it 283 

 

  290 eoma bir herre benlikden emer hīç 

   Gelür ci[[eñ mucayyen ir eger giç 284 

 

  291 `alā[ olsañ eger bu āb u gilden 

   Fenā Xılsañ ne varsa cān u dilden  

 

  292 Bulasın cażret-i aclāya vu[lat 

   Ola bī-kemm ü keyf işbunda rü’yet 285 

 

  293 Tacaccüb itme sen işbu kelāmı 

   Efāżıl zümresidür bunda cāmī   

 

  294 Mürīd olan murāda irdi bī-reyb 

   Mucibb olan cabībi gördi bī-cayb 286 

 

 

                                                
287b leyl: leyl ü R. 
288a fikr-i: fikri R, Ş. 
289a dāreyni: dāreyn B, Ş. 
290b ir eger: ir ü eger B. 
292a cażret-i: cażreti B, R. 
294b bī-cayb: bī-ġayb B. 
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B 11a 295 Dimişdür seyyid-i evlād-ı Ādem 287  

   _adīm-i Xudsī içre rūc-ı cālem   

 

  296 Eger cabd eylese Mevlāya meşyi  *288 

   İde Mevlā Xula ol demde sacyi  

 

  297 Eger bir şibr varsa Xulı _aXXa 289 

   xirāc ile gelür Mevlāsı cabde  

 

Ş 10a 298 kalebde ol saña senden ziyāde 290 

   İrādet it mürīd irsün murāda 

 

299 ]aXın [anma ki yoXdur şimdi ehli 

  Olursañ ehlī bulursın sen ehli 

   

300 Bulınmaz tā ola rūz-ı Xıyāmet 

   Rusül Xā’im maXāmına nihāyet 291 

 

  301 Bu macnāyı Xabūl itmez meger ol 

   Kişi kim _aXXa irgürmiş ola yol 

 

  302 Arada şeyb dabı bir bahāne 

   Teveccüh _aXXa idüp ol revāne  

 

R 60b 303 Saña yol gösterür ger itseñ iXdām 

   Gelür mürşid ayaġuña Xıl ibrām  

 
                                                
295a seyyid-i: seyyidi B, Ş. 
295b Xudsī: Xuds R. 
* “O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşım yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona 
bir kulaç yaklaşırım O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim.” Kütüb-i Sitte Tercüme 
ve Şerhi, C.7, s.200, 201. 
297a Xulı: Xul B. 
298a ol saña senden: saña senden ol Ş. 
300a bulınmaz: bulunmaz R, Ş / rūz-ı: rūzı R, Ş. 
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  304  

 

Seni kendüye irsāl iden oldur 

   Nidāyı ġayb idüpdür yüri yoldur 292 

 

  305 Cenābından ider ıjhār-ı mişkāt 293 

   Ola bi’l-vāsı\a veyābū bi’h-hāt  

 

  306 Delīl ü cāfıj u mürşid saña ol 

   Yiter mābit-Xadem olup yüri yol  

 

  307 Żalālet rāhına gitseñ Xılur menc  

   O julmetde ider nūrın saña şemc   

   

eamunuñ yolı _aXXa līk bilmez 294  

   Görür ma\lūbı ammā nīk bilmez  

 

  309 Velī her şab[ içün bir rāh-ı mab[ū[ 

   Mucayyen eylemişdür böyle men[ū[  

 

  310 cUluvv-i şānına hem vüscatine 

   Delīl olsun diyü pes Xudretine 295 

 

B 11b 311 Bu tacbīrātı \ālib bil kifāyet  

   Dimişler cĀrife besdür işāret 296 

 

 

                                                
304a irsāl: īsāl R, Ş.  
304b idüpdür: idüp B. 
305b veyābū: veyābūd R. 
308a yolı: yol B.  
308b ma\lūbı: ma\lūb B. 
310a culuvv-i: culuvvi B, R.  
310b pes: bes Ş. 
311a tacbīrātı: tacbīrāt B.  
311b besdür: pesdür B, R. 
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DER-TERTĪB-İ SÜLŪK*  

 

   Mefcūlü / Fācilātü / Mefācīlü / Fācilün 

 

  312 Bir cārifüñ yanında vücūduñ kitābını 

   Tekmīl idüp oXursañ eger fa[l u bābını 297 

 

  313 Her bir maXāmı seyr idesin cümle ber-kemāl 298 

   İdüp su’āli _aXXa işitgil cevābını 

 

  314 Evvel maXāmı nefsi hevā vü hevesden 299 

   Pāk eyleyüp cimāret iderseñ barābını  

 

Ş 10b 315 Cehd eyleyüp riyāżata nefse zekā virüp 

   Tal\īf içün ziyāde vücūduñ türābını 

 

  316 Emmārelik [ıfātını senden izāle Xıl 

   Ola sebeb ki defc ide _aXXuñ ciXābını300 

 

  317 oānī maXām  Xalbi mu[affā idüp _aXuñ 301 

   cİrfānı birle \oldur ü refc eyle bvābını 

 

  318 _ubb-ı sivāyı terk idegör tā ki Xalbüñüñ 302 

   Mir’ātı pāk ola ü la\īf eyle ābını  

 

  319 Levm eyle nefsüñe vü nedāmet günāhuña 

   Eyle recā ki defc ide _aXXuñ citābını 
                                                
* - M. 
312b fa[l u: fa[l B, Ş. 
313a maXāmı: maXām B.  
313b su’āli: su’āl Ş. 
314a maXāmı: maXām B. 
316a [ıfātını: [ıfātın B. 
317a maXām: maXāmı R, Ş / Xalbi: Xalb-i B.  
317b irfānı: irfān B / \oldur ü: doludur M; \oldur R. 
318a cubb-ı: cubbı B, R, Ş.  
318b mir’ātı: mir’āt B. 
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  320 oālim maXāmı rūca Xadem ba[ cilā virüp 

   Nūş eyle bunda cām-ı macabbet şarābını 303 

 

  321 Yandur vücūdı āteş-i cışXına şevX ile 304 

   İlhām ola mecānī semāc it bıtābını 

 

  322 Tevcīd-i ficl ile çü tecellā ide İlāh 

   Bir göre nefs bunda günāh u mevābını  

 

Rābic maXāmı sırdur oñat diñle fehm idüp 305 

   eılma ba\āyı gözle \arīXuñ [avābını  

 

  324 Eyler tecellī vacdet-i va[f ile cümleden 306 

   Birdür [ıfātı  añla kelāmuñ lübābını  

 

  325 İster iseñ ki göresin anuñ cemālini 

   Eyle izāle cümle vücūduñ cicābını  

 

B 12a 326 `āmis maXāmı sırr-ı bafī bunda göresin  

   Bī-kemm ü keyf hāt-ı _aXuñ şems-i tābını 307 

 

R 61a 327 Tevcīd-i hāt ile çü tecellā idüp _abīb 

   Macv u fenāya vire vücūduñ cabābını 308 

 

  328 Rā’ī vü mer’ī Xalmaya bunda çü iy ebī 309 

   Fehm eyle cümle cāli vü eşyā me’ābını  

                                                
320a maXāmı: maXām B, R.  
320b cām-ı: - B; cām u Ş. 
321a yandur: yandır R.  
321b mecānī: mecān R, Ş. 
323a maXāmı: maXam B, R  / oñat: ögüt R, Ş 
324b [ıfātı: [ıfāt B, Ş. 
326a maXamı: maXām B, R.  
326b hāt-ı: hāt ü R / şems-i: şemsi Ş. 
327a hāt ile: hātla Ş. 
328a rā’ī vü mer’ī : re’y ü mürā’ī B / iy: - R.  
328b cāli vü: cāl ü B. 
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  329 Her kim ki irdi işbu maXāma sülūk ile 

   cÖmr-i cazīzi buldı anuñ pes ni[ābını 310 

 

  330 İşbu maXām-ı cālīde mābit-Xadem olan 

   eurtardı bil ki yevm-i cezāda cisābını  

 

  331 İy \ālib-i caXīXat ü sācī-yi macrifet 

   Bil kim ki cĀrif oldı görmedi fürXat cahābını 311 

 

eA]ĪDE-İ LĀ-İLĀHE İLLA’LLĀH * 

 

   Fācilātün / Mefācilün / Faclün 

 

Ş 11a 332 Cünd-i esrār-ı _aXXa olur şāh 312 

   Hem-dem-i lā-ilāhe illa’llāh  ** 

 

Her ki içdi cayātı bāXīdür 313 

   Zemzem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

  334 Görmedi herre deñlü ġam hergiz 314 

   `urrem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

  335 Nefs-i mecrūca bes durur şāfī 315 

   Merhem-i lā-ilāhe illa’llāh 

    

                                                
329a sülūk ile: sülūkla B, Ş.   
329b cömr-i: cömr B, R, Ş / pes: bes Ş. 
331a \ālib-i: \alibi R, Ş / caXīXat ü: caXīXat v’ey B.  
331b fürXat: firXat B / Bu mısrada vezin bozuktur. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
332b  hemdem-i: hemdemi B, R, Ş. 
** “Allah’tan başka İlah yoktur.” Bu söz, İslam dininin iman esaslarından olan Kelime-i Tevhîd’in 
tam metninin birinci bölümüdür. Edebiyatımızda İslâmî Kaynaklı Sözler, s.102. 
333a  cayātı: cayāt-ı B; cayāt ü R.  
333b zemzem-i: zemzemi B, R, Ş. 
334b  burrem-i: burremi B, R, Ş. 
335a  bes durur: besdür B; pes durur R.  
335b merhem-i: merhemi B, R, Ş. 
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Beyt-i Xalbüñ Xasāvetin giderür 316 

   MaXdem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

  337 Ravża-i rūcı tāz’ider her dem 317 

   Şebnem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

  338 eıldı aġyārı cümle nā-macrem 318 

   Macrem-i lā-ilāhe illa’llāh339  

 

]anma her kes temīz ider şāhum 319 

   Mübhem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

  340 Oldı maXbūl buldı Xurbet-i _aX 320 

   Mülhem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

B 12b 341 Kim ki buldı cihāna cākimdür 321 

   `ātem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

  342 Mülk-i acjam ü bī-nihāyetdür 322 

   cĀlem-i lā-ilāhe illa’llāh 
 

  343  Dāfic-i şübhe efżal-i culemā 323 

   cĀlim-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

                                                
336a beyt-i: beyt ü R.  
336b maXdem-i: maXdemi B, R, Ş. 
337a ravża-i: ravżayı Ş.  
337b şebnem-i: şebnemi B, R, Ş. 
338a aġyārı: aġyār B.  
338b macrem-i: macremi B, R, Ş. 
339a her kes: her kez B, R.  
339b mübhem-i: mübhemi B, R, Ş. 
340b mülhem-i: mülhemi B, R, Ş. 
341b bātem-i: bātemi B, R, Ş. 
342a mülk-i: milk-i R, Ş.  
342b cālem-i: cālemi R, Ş; cālimi B. 
343 - B; 343a dāfic-i: dāfici R, Ş / efżal-i: efżali R.  
343b cālim-i: cālemi R; cālimi Ş. 
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  344 İtdi eşyāya cükmini icrā 324 

   _ākim-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

345 Cümle mevcūdı eyledi şebcān 325 

   Nicam-ı lā-ilāhe illa’llāh 

 

  346 koludur hep herā’ir-i cālem 326 

   _ikem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

  347 Żarb-ı taXsīm ü cemc-i cāmicdür 327 

   RaXam-ı lā-ilāhe illa’llāh 

 

  348 Küll-i herrāt-ı cāleme irdi 328 

   Kerem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

  349 cAXl ü naXlüñ delīli nā\ıXdur 329 

   eıdem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

Ş 11b 350 ŞuXXalar [aldı carş u ferşe tamām 330 

   cAlem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

R 61b 351 Ez-ezel tā ebed raXam itdi 331 

   ealem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

                                                
344b cākim-i: cākimi B, R, Ş. 
345b nicam-ı: nicamı B, R, Ş. 
346a \oludur: doludur B; \olıdur Ş / herā’ir-i: herā’iri B, R, Ş.  
346b cikem-i: cikemi B, R, Ş. 
347a żarb-ı: żarb u R, Ş / taXsīm ü: taXsīm B, R.  
347b raXam-ı: raXamı B, R, Ş. 
348a küll-i: külli Ş.  
348b kerem-i: keremi B, R, Ş. 
349a caXl ü: caXl B / delīli: delīl B.  
349b Xıdem-i: Xıdemi B, R, Ş. 
350a carş u: carş B.  
350b calem-i: calemi B, R, Ş. 
351a itdi: işdi R.  
351b Xalem-i: Xalemi B, R, Ş. 
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  352 cAXl ü vehm ü bayāli denk eyler 332 

   cIjam-ı lā-ilāhe illa’llāh 

 

  353 Her ne deñlü ki varsa herrāt 333 

   _aşem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

  354 Heşt-cennātı berge ad itmez 334 

   İrem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

  355 İrse saña bil ki vā[ılsın 335 

   Himem-i lā-ilāhe illa’llāh 

   

  356 eātil-i nefs ü ġayr u şey\āndur 336 

   Rüstem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

  357 Va[l içün terk-i baş u cān itdi 337 

   Merdüm-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

B 13a 358 İns ü cinn ü ne varsa mevcūdāt 338 

   `ādim-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

  359 Me’men-i evliyā-yı Racmāndur 339 

   _arem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

                                                
352a caXl ü: caXl B / vehm ü: vehm B / bayāli: bayāl B.  
352b cıjam-ı: cıjamı B, R, Ş. 
353b caşem-i: caşemi B, R, Ş. 
354a cennātı: cennāt B.  
354b İrem-i: eremi B; İremi R, Ş. 
355b himem-i: himemi B, R, Ş. 
356a Xātil-i: Xātili B; Xātil Ş / nefs ü: nefs B / ġayr u: - Ş; ġayr B.  
356b Rüstem-i: Rüstemi B, R, Ş. 
357a baş u cān: baş cān B, R.  
357b merdüm-i: merdümi B, R, Ş. 
358a ins ü cinn : ins cinn B.  
358b cādim-i: cādimi B, R, Ş. 
359a me’men-i: me’meni B, R, Ş.  
359b carem-i: caremi B, R, Ş. 
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  360 Cehbe-i _aX ki mū[ıl-ı \ālib 340 

   Perçem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

  361 Oldı esrāra maczen ü cĀrif 341 

   Aclem-i lā-ilāhe illa’llāh 

   

  362 Görmeye dü-cihānda  hillet hīç 342 

   Mükrem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

  363 Dest-i devrān fenāsını görmez 343 

   Muckem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

  364 Oldı muc\ī cayāt-ı bāġ-ı vücūd 344 

   Her dem-i lā-ilāhe illa’llāh 

 

VE EYŻĀN * 

 

   Fecilātün / Mefācilün / Fecilün 

 

  365 Gelüñ iy sālik-i \arīX-i İlāh 345 

   Diyelüm lā-ilāhe illa’llāh 

 

  366 Ola kim rūz-ı macşer ola güvāh 

   Diyelüm lā-ilāhe illa’llāh 

 

 

                                                
360a mū[ıl-ı: mū[ılı B, R.  
360b perçem-i: perçemi B, R, Ş. 
361a maczen ü: maczen-i B.  
361b calem-i: calemi B, R, Ş. 
362b mükrem-i: mükremi B, R, Ş. 
363b muckem-i: muckemi B, R, Ş. 
364b dem-i: demi B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
365a sālik-i: sāliki B, Ş. 
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Ş 12a 367 Gice gündüz niçe günāh idelüm 346 

   Döküben göz yaşını āh idelüm 

 

Dil ü cāndan çü hikr-i şāh idelüm 347 

   Diyelüm lā-ilāhe illa’llāh 

 

  369 eılalum cān u dilden istiġfār 348 

   İdelüm vird ü hikr-i yā Ġaffār  

 

  370 Bula tā Xalbümüzde istiXrār 

   Diyelüm lā-ilāhe illa’llāh 

 

  371 eıluban fikrümüz sivādan pāk 349 

   Oluban bihmetinde anuñ bāk  

 

  372 İdüben şevX ilen yaXalar çāk 350 

   Diyelüm lā-ilāhe illa’llāh 

 

B 13b 373 YıXalum beyt-i nefs ü şey\ānı 351 

   Yapalum dilde Xa[r-ı Sübcānı 

 

  374 Olalum mürġ-ı bāġ-ı sul\ānī 

   Diyelüm lā-ilāhe illa’llāh 

 

R 62a 375 kola tā beyt-i Xalbümüz envār 352 

   Olavuz belki Mabzen-i Esrār 

 

                                                
367a niçe: nice B, R.  
367b yaşını: yaşın R. 
368a dil ü: dil-i B. 
369a cān u: cān-ı B.  
369b vird ü: vird-i B / hikr-i: hikri Ş. 
371b bihmetinde: bıdmetinde Ş. 
372a ilen: ile B, R. 
373a nefs ü: nefs B. 
375b Mabzen-i: Mabzeni B, R. 
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  376 

   İdüben sacy ü cehd-i fi’l-escār 353 

   Diyelüm lā-ilāhe illa’llāh 

 

  377 eoyavuz çünki fikr-i aġyārı 354 

   Buluruz belki nūr-ı envārı 

 

  378 Bilürüz belki sırr-ı esrārı 

   Diyelüm lā-ilāhe illa’llāh 

 

  379 İdüben cışXınuñ şarābını nūş  

   Olalum denk-i vālih ü medhūş 355 

 

380 eılucaX bacr-ı Xalbümüz çün cūş  

   Diyelüm lā-ilāhe illa’llāh 

 

  381 Oluban bacr-i vacdete ġavvā[  

   Bulalum şeb-çerāġ-ı bā[ü’l-bā[  

 

  382 Çalalum kūs-ı cışXı bi’l-iblā[ 356 

   Diyelüm lā-ilāhe illa’llāh 

 

  383 _aXı her vech ilen idüp tevcīd 357  

   eılalum cümleden anı tefrīd 

 

  384 İdüben sırrumuz boş tecrīd 358 

   Diyelüm lā-ilāhe illa’llāh 

 

                                                
376a sacy ü: sacy B; sacyi R / cehd-i: cehd ü R. 
377b nūr-ı: nūrı B. 
379a cışXınuñ: cışXuñ B / şarābını: şarābın R, Ş.  
379b denk-i: denk ü R, Ş / vālih ü: vālih-i B, R. 
382a cışXı: cışX B. 
383a vech ilen: vechlen B, Ş. 
384a sırrumuz: sırrumuzı Ş / Bu mısrada vezin bozuktur. 
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Ş 12b 385 Olalum cı[n-ı vacdete dābil 

   Ola tā kim murādumuz cā[ıl 

 

  386 Oluban emr-i _aXX ilen cāmil 359 

   Diyelüm lā-ilāhe illa’llāh 

 

  387 Giderüp ġaflet olmaġıl nā’im  360 

   İdüben nefsi ġayrıdan [ā’im  

 

  388 koluban boş [afā ilen dā’im 

   Diyelüm lā-ilāhe illa’llāh 

 

B 14a 389 Eger olduñsa Xı[[adan āgāh 

   Dü-cihān içre oldı cĀrif şāh  

 

  390 Dürüşüp hefte ay u yıl her gāh 361 

   Diyelüm lā-ilāhe illa’llāh 

 

eA]ĪDE-İ HŪ * 

 

   Mefcūlü / Fācilātü / Mefācīlü / Fācilün 

 

  391 xerrāt-ı mihr-i enver idüpdür żiyā-yı hū 362 

   cAzm-i remīme virdi cayātı żiyā-yı hū  

 

  392 cIyd-i vi[āle rūcını Xurbān eyledi 

   Her kim ki bildi vā[ıl olur cān fedā-yı hū  

 

  393  

                                                
386a _aXX ilen: _aXlan B, Ş. 
387b ġayrıdan: ġayrdan B. 
390a hefte: hefte vü R / ay u: ay B, R. 
* - B ( Bir satırlık boşluk var). 
391a herrāt-ı: herrātı R, Ş / enver: envār R.  
391b cazm-i: cazmi B, R, Ş. 
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Mīrān-ı şarX u ġarba Xamu server olmadın 363 

   Biñ kerre rācic oldı bil olmaX gedā-yı hū 

 

  394 Terk itdi māl ü mülk-i cihān cizzetin Xamu 364 

   Semcine her kimüñ ki irişdi nidā-yı hū 

 

  395 xerrāt-ı kā’ināta ba[īretle Xıl najar 

   Pürdür bu carş ferşi işitseñ [adā-yı hū 365 

 

  396 Cennāt-ı ābiret hevesini izāl’ider 

   Gülzār-ı ehl-i cışXa ki ire hevā-yı hū 366 

 

  397 cĀşıX olan vi[āle ne kim gelse başına 

   Lu\f u kerem bilür ne ki renc ü canā-yı hū  

 

  398 Ol cayy ü hü’l-celāli şühūd itmek isteyen * 

   Pāk ü la\īf eyleye dilden sivā-yı hū367 

 

R 62b 399 Biñ kerre \avf u sacy idesin Kacbe-i `alīl 368 

   Merve caXı ki herre Xadar yoX [afā-yı hū 

 

  400 Ez-şarX u ġarb u arż u semā herre herre hep 

   Muctāc-ı macż-ı her nefes oldı ca\ā-yı hū 369 

 

  401 Dünyā vü māl ü mülk ü hevā mübtelāsına 370 

   Olmaz cilāc anlara illā devā-yı hū  

                                                
393a mīrān-ı: mīrān u R / şarX u: şarX B / olmadın: olmadan R.  
393b bil: bel R. 
394a māl ü: māl B. 
395b pürdür: budur R / ferşi: ferş B. 
396a cennāt-ı: cennāt B / hevesini: hevāsını Ş. 
* “(Allah) diri, celal sahibi.” Rahman, 55/27. 
398a cayy ü: cayy B. 
399a \avf u: \avf B. 
400a Ez-şarX u ġarb u arż u semā herre herre hep: Ez-şark ġarb arż semā herre herre hep B / herre 
herre: herre R. 
401a māl ü: māl B. 
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Ş 13a 402 İns ü melek vü cinn ü \uyūr-ı vucūş hep 

   Muctāc-ı ġayr itmedi hergiz sebā-yı hū 371 

 

  403 Rāh-ı żalālete ebedī ba[maya Xadem 

   Şol kimse kim delīl ola reh-nümā-yı hū 372 

 

B 14b 404 Esrār-ı dü-cihānı Xamu derk idüp görür 373 

   cAyn-ı ba[īrete ire çün tūtiyā-yı hū 

 

  405 Cümle cibādeti ola maXbūl-i bī-Xu[ūr 

   Şunlar ki cān u dilden ider iXtidā-yı hū 374 

 

  406 Ġaflet cicābı gelmedi Xalbine bir nefes 375 

   MüstaġraX-ı şühūd-ı `udā a[fiyā-yı hū  

 

  407 Her kes ki bī-ba[īret ola bī-baber durur 376 

   Mihr-i münīri cāleme ıjhār bafā-yı hū  

 

  408 Bir herre ġavr u rifcat-i mablūt yoX basī\ 

   Fehm eyle k’oldı [afca-i melsā feżā-yı hū 377 

 

  409 Biñ yıl çekerse cevr ü cefāsın firāXınuñ 

   Lu\f ola cümle ger ola bir dem vefā-yı hū 378 

 

  410 Macv u fenāya her ki virür benligin bugün 379 

   Nicme’l-bedel ola aña yarın beXā-yı hū 

                                                
402a cinn ü: cin B. 
403a rāh-ı: rāhı B, R, Ş. 
404b cayn-ı: caynı B, R, Ş. 
405b cān u: cān-ı B, R. 
406a cicābı: cicāb B.  
406b müstaġraX-ı: müstaġraXı B, R, Ş. 
407a her kes: her kez R.  
407b mihr-i: mihri B, R, Ş / münīri: münīr-i B, Ş. 
408a bir: bu R / ġavr u: ġavr B. 
409a cevr ü: cevr B, R. 
410a macv u: macv B. 
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Şāh-ı dü-kevn olur ise itmeñüz caceb 

   Bir şab[-ı acXara ire jıll-i Hümā-yı hū 380 

 

  412 Min vechi bil ki herre `udādan degül bacīd 381 

   Min vechi añla ekmeri oldı cüdā-yı hū  

 

  413 Ez-carş u kürs ferş ne var cümle hī-vücūd 382 

   eıldı icā\a evsac-ı eşyā semā-yı hū  

 

414 Olur mu\īc cinn ile ins ü melek Xamu 

   Her kime kim virildi ġayıbdan livā-yı hū  

 

  415 Rāh-ı `udāda mürde marīż ü fenālara 

   Virür cayāt şerbet-i dārü’ş-şifā-yı hū 383 

 

  416 cIşXı yolında ger bu vücūdum ġubār ola 384 

   _ayy ola raX[ ide çü ire mercabā-yı hū 

 

  417 NaXş ola herre herre Xamu cikmet-i vücūd 385 

   Mir’āt-i Xalb-i mü’mine irse cilā-yı hū  

 

  418 eomaz göñülde herre Xadar cubb-ı māsivā 386 

   kālib olanlara irişürse recā-yı hū  

 

  419 Yād itme māsivāyı ki olmaya dilde bār 387 

   Sır balvetinde olduñ ise āşinā-yı hū  

                                                
411a şāh-ı: şāhı B, R, Ş.  
411b jıll-i: jılli B, R, Ş. 
412b min vechi añla: min vechüñ ile R / ekmeri: ekmer B. 
413a ez-carş u: ez-carş B. 
415a rāh-ı: rāhı B, R, Ş. 
416a cışXı: cışX R. 
417a herre herre: herre R / cikmet-i: cikmeti B, R, Ş.  
417b Xalb-i: Xalbi R. 
418 – B; 418a cubb-ı: cubb u R. 
419a bār: yār R; yād Ş.  
419b olduñ ise: olduñsa B, Ş. 
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Ş 13b 420 Sırr-ı `udāya cĀrife tāc oldı cışX-ı _aX 388 

   ]ıdXın beline baġladı hevX-i Xabā-yı hū 

 

B 15a 421 `ayl-i hevā-yı nefsi [ısañ bil ki olasın 

   ]ācib-kırān-ı cālem olup Murtażā-yı hū389 

 

  422 Biñ ser ola ebī yine her serde biñ zebān 390 

   Sāl-i hezār olmaya medc ü menā-yı hū  

 

  423 Sācī olur iseñ zi-ezel tā ebed çü berX 

   Dabı ziyāde bulmayasın intihā-yı hū 391 

 

eA]ĪDE-İ _Ae* 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün  

 

R 63a 424 Gel berü iy cān u dilden \ālib-i dīdār-ı _aX 392 

   ealbüñi pāk it sivādan \ola tā envār-ı _aX 

 

425 eanı bir [ācib-najar ehl-i ba[īret fehm ider 

   cArş u ferş ü maşrıX u maġrib \olu āmār-ı _aX 393 

 

  426 Ger muXayyed olasın vu[lat müyesser olmaya 394 

   Mu\laX olup terk-i Xayd it olasın tā yār-ı _aX  

 

                                                
420a sırr-ı: sırrı Ş.  
420b hevX-i: hevXi B, R, Ş. 
421a bayl-i: baylī B, R, Ş / olasın: olasız B. 
422a serde: herre B.  
422b sāl-i: sāli B, R, Ş. 
423a berX: bıraX R. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
424a iy: ey R / cān u: cān-ı B / \ālib-i: \alibi B, Ş. 
425a ehl-i: ehli B, R.  
425b carş u: carş B. 
426b tā: - R. 
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  427 Ger tecellā eylese bir kez cemāl-i lā-yezāl 

   Macrifet ezhārılan Xalbüñ olur gülzār-ı _aX 395 

 

  428 NaXd-i cāna cevher-i bāXī alursañ müşterī 

   Baş açup meydāna gel kim germdür bāzār-ı _aX 396 

 

  429 Bāde-i cışXı ezelden her ki nūş itdi bugün 

   ]āf-ı Xalb eyler yaXup Xalbin Xamu pes nār-ı _aX 397 

 

  430 Münkir olma cāşıXuñ aXvāline efcāline 

   Gel berü sen dabı hevX it idesin iXrār-ı _aX  

 

  431 Cümle herrāt-ı vücūdāt-ı cihāna Xıl najar 

   Her biri cikmetle memlūdur cacebdür kār-ı _aX 398 

 

  432 ]anma jāhir ola iy cāXil murād-ı evliyā 

   İtdiler nā-ehl içün mestūr olur güftār-ı _aX399 

 

  433 ealdı ca\şān berr-i fürXat içre cālet münkiri 400 

   İrmedi āb-ı vi[āle itdi çün inkār-ı _aX 

 

  434 Cümle  ravżāt-ı Xulūb-ı evliyāyı tāz’ider 

   Bacr-i vacdetden devām üzre aXup enhār-ı _aX401 

 

  435 Küdret-i cubb-ı sivādan Xalbini pāk eyleyüp 

   Her zamānda pür-[afā seyr eyledi şüttār-ı _aX 402 

 
                                                
427a cemāl-i: cemāli B, R, Ş.  
427b ezhārılan: ezhārlan Ş / Xalbüñ olur: olur Xalbüñ Ş. 
428a cevher-i: cevheri B, R, Ş. 
429a bāde-i: bādeyi Ş.  
429b [āf-ı: [āfı R, Ş / Xalbin: Xalbi B / pes: bes Ş. 
431a herrāt-ı: herrātı B, R, Ş / vücūdāt-ı: vücūdātı B, R, Ş. 
432a murād-ı: murādı B, R, Ş. 
433b āb-ı: ābı R. 
434a ravżāt-ı: ravżātı B, R, Ş / Xulūb-ı: Xulūbı B, R, Ş. 
435a küdret-i: küdreti B, R, Ş / cubb-ı: cubbı B, R, Ş. 
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B 15b 436 Terk-i dāreyn eyleyüp bel nefs ü rūcuñdan geçüp 403 

   Refc iderseñ her cicābuñ olasın sen cār-ı _aX 

 

Ş 14a 437 xī-vücūduñ her biri sā’ir durur ber-dā’ire 

   Cümlesini vāsic olmış dā’ir-i pergār-ı _aX 404 

 

  438 oıXlet-i ekvānı redd itmek gerekdür evvelā 

   Tā ki mıXlet virmeye her kim ki cāmil bār-ı _aX 405 

 

  439 eurbet-i Xavseyn-i ev ednā  bulan mestūr olur * 

   Mubtefī oldı anuñçün evliyā der-ġār-ı _aX 406 

 

  440 Ger ene’l-_aX sırrını keşf eyleseñ Man[ūr-veş  

   Eyledüñ kenze bıyānet ideler ber-dār-ı _aX 

 

  441 Ger fenā rāhına sālik olsañuz iy \ālibīn 

   Her Xademde refc olısar niçe biñ estār-ı _aX 407 

 

  442 Şems-i vacdet ger \ulūc eylerse cabdüñ Xalbine 408 

   Māsivā julmātı macv olup gider aġyār-ı _aX  

 

  443 SebX-i cüsni mabzeninden her ki oldı ci[[edār  

   `avf-ı acdā itmediler itdiler ıjhār-ı _aX 

 

  444 nāhir ü bā\ında her şey kim `udā balX eyledi 

   eıl tefekkür fehm iderseñ her biri esfār-ı _aX 409 

 
                                                
436a bel: bil B / nefs ü: nefs B.  
436b sen: - B / cār-ı: cān-ı B. 
437b dā’ir-i: dā’iri B, R, Ş. 
438a mıklet-i: mıkleti B, R, Ş. 
* “İki yay aralığı kadar, yâhut daha az kaldı.” Necm, 53/9. 
439a Xurbet-i: Xurbeti B, R. 
441a sālik: \ālib B.  
441b niçe: nice R. 
442b julmātı: julmāt B, R. 
444b esfār-ı: esXar-ı B. 
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  445 cĀlem-i nā[ūtdan me’vā vü menzil Xa\c idüp 410 

   cĀlem-i lāhūtda cevlān ider seyyār-ı _aX 

 

  446 Bulmaya menfeh hevā vü nefs ü şey\ān fitnesi 

   Beyt-i Xalb olup meremmet \olıcaX efkār-ı _aX 411 

 

  447 Cümle mevcūdı mucī\ olmış iken bu carş-ı Xalb  

   Vāsic  olmaz bī-nihāyetdür caceb e\vār-ı _aX 

 

R 63b 448 RaX[ iderdi rūc olan belkim cemādāt iy ebī 412 

   Nūş iden cām-ı vi[āli söylese eşcār-ı _aX 

 

449 Ehl-i Xurbuñ bacżı taf[īl eylemişdür macrifet 

   Bacżı küll itmiş lisānın eylemez işcār-ı _aX  

 

  450 Her kişiden [ādır olan her kelāmuñ her birin 

   Ehl-i hevX olan bilürler cümlesin abbār-ı _aX 413 

 

  451 İy cibādet zühd ü taXvā yolına sālik olan 

   Keşf Xılduñsa cicābuñ sen de vir abbār-ı _aX  

 

B 16a 452 Berr-i fürXatden geçüp rāh irse beyt-i vu[lata 

   Bacr-ı vacdet içre anı ġarX ider tebbār-ı _aX 414 

 

  453 Siz tacaccüb itmeñüz söylerse cālāt-ı cacīb 

   cĀrifüñ Xalbi olupdur Maczen-i Esrār-ı _aX 415  

 
                                                
445a cālem-i: cālemi B, R, Ş.  
445b cālem-i: cālemi B, R, Ş / seyyār-ı: settār-ı B. 
446a nefs ü: nefs B.  
446b olup: olur Ş / \olıcaX: \olucaX R. 
448b iden: ider B / cām-ı: cāmı R, Ş. 
450 Bu beyit B’de 449. beyitten önce yer almıştır. 
452a beyt-i: - R; beyti B, Ş  / vu[lata: va[lına B.  
452b tebbār-ı: neyyār-ı B. 
453a cālāt-ı: hālātı  B, Ş.  
453b Maczen-i: Maczeni B, R, Ş. 



 189 

 

`alvet itseñ beyt-i Xalbi cümle kemretden İlāh 416 

   Bil celīs olur enīsüñ olıcaX ehkār-ı _aX 

 

Ş 14b 455 Hicret-i dār-ı fenā Xıl mülk-i bāXī Xa[dına 

   İy muhācir olasın ez-zümre-i en[ār-ı _aX 417 

 

  456 eıl dubūl-i cı[n-ı vacdet bavf-ı acdā eyleme 

   Dābil olmaz māsivā muckem durur dīvār-ı _aX 418 

 

DER-NAcT-I SEYYİDİ’L-MÜRSELĪN * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün  

 

  457 Ol rasūl-i fabr-i cālem bātim ü bayru’l-beşer 419 

   `ilXat-i eşyā Xamu nūrından oldı ser-te-ser 

 

  458 Andan oldılar culūm-ı evvelīn ü ābirīn 

   Şol zamān kim zümre-i ervāca rūcı virdi fer 420 

 

  459 Rütbetine Xurbet-i cażretde kes bulmadı rāh421 

   Li-mecallāh  balveti oldı aña dā’im maXar   ** 

 

 

 

                                                
454a beyt-i: beyti B, Ş.  
454b ehkār-ı: efkār-ı Ş. 
455a hicret-i: hicreti B, R, Ş / dār-ı: dārı B, Ş / mülk-i: milk-i R.  
455b ez-zümre-i: ez-zümreyi R, Ş. 
456a dubūl-i: dubūli B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
457777a rasūl-i: rasūli R.  
457b bilXat-i: bilXati B, R, Ş. 
458a culūm-ı: culūmı R, Ş / evvelīn ü: evvelīne R. 
458b zümre-i: zümreyi R, Ş / virdi fer: virdiler R. 
459a Xurbet-i:Xurbeti B, Ş;  Xurbı R.  
459b oldı aña: aña oldı aña R. 
** “Benim Allah ile.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.173-174. 
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460 Görmedi ġaflet cicābın Xalbi anuñ bir nefes 422 

   Ol sebebden didi _aX şānında mā-zāġa’l-ba[ar  *  

 

  4       `ulX-ı coş  cüsn-i edebden buldı aX[ā-yı kemāl ** 

   _aXX anuñ ablāXını eur’ānda hep virdi baber 423 

 

  462 Hep anuñ Xā’im maXāmı enbiyā-yı sābıXīn 424 

   Her birisi didi vardır bir rasūl-i muntajır 

 

  463 İsm-i acjam majharıdur ol rasūl-i müctebā 

   Re’s-i acdāsında anuñ ismi kāhirdür teber 425 

 

  464 Muccizātuñ ġayrısın barmaXlarından Xıl Xıyās 426 

   Her birinden çeşme aXdı eyledi şaXXu’l-Xamer *** 

 

  465 Gerçi bir miXdār olupdur aña rehber cażrete  

   eıldı Cibrīl enbiyā ervāc ol Xıldı güher 

 

  466 Vu[lat-ı cażret olupdur müntehā  micrācına427 

   Geçdi yitmiş biñ cicābı ol kelemcin bi’l-ba[ar  **** 
 
 

                                                
460a Xalbi: Xalb R. 
*
 “(Muhammed’in) gözü şaşmadı.” Necm, 53/17. 

** “Hiç şüphesiz sen büyük bir ahlâk üzerindesin.” Kalem, 68/4. 
461a bulX-ı: bulX B, R; bulXı Ş / cüsn-i: cüsni B, R, Ş / aX[ā-yı: aX[āyı B, R, Ş. 
462a anuñ: - R / enbiyā-yı: enbiyāyı R, Ş.  
462b rasūl-i: rasūli B, R. 
463a rasūl-i: rasūli B, R, Ş.  
463b acdāsında: acdāsına R / ismi: ism-i B, Ş. 
464b birinden: birinde R.  
*** “Ay yarıldı.” Kamer, 54/1. 
466a vu[lat-ı: vu[latı B, R, Ş.  
**** “Münehâ: Son.” Necm, 53/14-15; “Kelemcin bi’l-ba[ar: Bir göz kırpması kadar.” Nahl, 16/77. 
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B 16b 467 Çün licamrük  tāc olupdur bilcati levlāk  anuñ *  

   Pes mā erselnāke illā racmeten  oldı kemer ** 

 

  468 Yüzi anuñ ve’ż-żucā ve’ş-şems ü ve’l-leyl  [açı *** 

   And içer eur’ānda _aX zīrā ki oldur mucteber428 

 

Ol Xadar teybīn ü tanjīf itdi cażret yolını 

   Mihr ü mehden enver olup herre Xalmadı keder 429 

 

470 İsm-i acjam cāfıj u tacvīh olupdur ol şehā 

   Cümle acdā sacy idüp irgürmedi aña żarar 430 

 

  471 ]anma mab[ū[ ola bu mülke hemān cükmi anuñ  

   On sekiz biñ cāleme cükmi \olu zīr ü zeber 

 

R 64a 472 Feyż-i _aXXuñ balXa irmeklikde rūcı vāsı\a 431 

Ş 15a  Evvel ü ābirde gerçi jāhiren Xıldı sefer 

 

  473 Majhar-ı lu\f-ı hidāyet ma\lac-ı nūr-ı `udā 

   Mürdeler icyā ider ger Xılsa lu\f ilen najar 432 

 

  474 Küntü kenzüñ aclemi tabt-ı nübüvvet aXdemi **** 

   Kāşif-i estār-ı _aXdur şāh-ı a[cāb-ı hüner 433 

                                                
* “Licamrük: (Ey Rasulüm) Senin ömrüne andolsun.” Hicr, 15/72; “Levlāk: Sen olmasaydın 
felekleri (kâinâtı) yaratmazdım.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.164. 
** “(Ey Muhammed) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiyâ, 21/107. 
*** “Ve’ż-żucā: Kuşluk vaktine andolsun.” Duhâ, 93/1; “Ve’ş-şems: Güneşe ve onun aydınlığına 
andolsun.” Şems, 91/1; “Ve’l-leyl: Geceye andolsun.” Leyl, 92/1. 
468a yüzi: yüz Ş. 
469b mihr ü: mihr B; mihr-i R / mehden: meh Ş. 
470a ism-i: ism ü Ş / cāfıj u: cāfıj-ı B, R. 
472a irmeklikde: irmeklige B.  
472b evvel ü: evvel R. 
473a majhar-ı: majharı B, R, Ş / lu\f-ı: lu\f u R, Ş / maţlac-ı: maţlacı B, R, Ş / nūr-ı: nūrı R.  
473b lu\f ilen: lu\f ile R. 
**** “Ben bilinmyen bir hazine idim, bilinmeyi diledim, birtakım insanları yarattım, onlara 
kendimi bildirdim ve onlar da beni bildiler.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.132. 
474a tabt-ı: tabtı B, R, Ş.  
474b kāşif-i: kāşifi B, R, Ş / estār-ı: esrār-ı Ş / şāh-ı: şāhı Ş / a[cāb-ı: a[cābı R, Ş. 
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  475 Ekmel-i evlād-ı Ādem cāmicu’l-esmā durur 

   Dīn-i bāXī dacvetin cām eyledi ol bacr u ber 434 

 

  476 Ol giyer tāc-ı şefācat hem Xabūlüñ bilcatin435 

   Enbiyā vü evliyā şol dem didi eyne’l-mefar  * 

 

  477 eıdve-i mevcūd iken ol faXru fabrīdür didi  ** 

   Her ki ümmet olmaġ ister faXrdan itmez caher 436  

 

  478 Gerçi emrinüñ mu\īci oldı cālem lākin ol 

   Yār içün terk itdi yeksān oldı aña bāk ü zer 437 

 

  479 cĀXıl iseñ sen de ta[dīX eyle anuñ Xurbetin 438 

   Şāhid oldı aña cayvān ü nebātāt ü cacer 

 

  480 Ümmet olup jāhiren tābic geçer aña cavām 439 

   Ümmet-i bā[ ol ki Xodı yolına cān ile ser  

 

481 ]anmasın her mü’min olan bildi anuñ şānını 440 

   Bilse cā’izdür hidāyetden ca\ā irdise ger 

 

  482 Ümmet olmaX ister iseñ ol nübüvvet şāhına 441 

   Añla maX[ūdın ve illā sensin ol cayvān ger 

 

                                                
475a ekmel-i: ekmeli B, R, Ş. 
476a tāc-ı: tācı R. 
* “Kaçacak yer neresi?” Kıyâmet, 75/6-12. 
** “Yoksulluk benim övüncümdür.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.87. 
477a Xıdve-i: Xıdveyi R, Ş. 
478a mu\īci: mu\īc R / cālem lākin: cālemken R. 
478b yār içün: yār çün B / bāk ü: hāk-i B, M. 
479a Xurbetin: Xurbeti R.  
479b cayvān ü: cayvān B. 
480b ümmet-i: ümmeti B, R, Ş. 
481a [anmasın her mü’min olan: [anma her min olan sen R.  
481b ger: - R. 
482b cayvān: cayvānı Ş. 
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B 17a 483 Sacy ü cehd it bā\ınından olasın tā ci[[edār 

   nāhiren iXrār itmekde ber-ā-ber buşk u ter  

 

  484 Her ki hevX itmez \arīXat ol rasūli bilmedi 

   Aña insān dimesünler oldı cayvāndan beter 442 

 

  485 nāhir ü bā\ın kim itdi iXtidā oldı velī 

   Her birisi buldı Xurbet sende yoX ġayret meger  

 

  486 cĀrifü’l-esrār oldı cālim-i cilm-i ledün 

   Pertev-i mihr-i ezelden her kime irdi emer 443 

 

  487 Ger dilerseñ kim şefācat ide ol şāh-ı rusül 

   Emr ü nehyin Xıl ricāyet bihmetind’ol bāk-i der 444 

 

  488 Sālik ol rāhına hevX eyle o şāhuñ rifcatin 

   cİlmüñi _aXXa’l-yaXīn eyle vü taXlīdi gider 445 

 

  489 Mümkin olmaz saña va[f itmek anuñ meddācı _aX 446 

   ea[d olan carż-ı macabbet Xıl sözüñi mucta[ar 

 

Ş 15b  DER-NAcT-I EBĪ BEKR RAŻIYA’LLĀHÜ cANH * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  490 Yār-ı evvel yār-ı ġārī Bū Bekir ]ıddīXdur 447 

   eavl ü ficlini rasūlüñ şān anuñ ta[dīXdür   
                                                
484b dimesünler: dime şunlar R. 
486a cālim-i: cālimi R, Ş / cilm-i: cilmi R.  
486b pertev-i: pertevi B, R, Ş / mihr-i: mihri B, R, Ş. 
487a şāh-ı: şāhı R, Ş.  
487b bihmetind’ol: bıdmetind’ol Ş. 
488a o: ol B. 
489a meddācı: meddāc-ı R.  
489b carż-ı: carżı Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
490b şān: şānı R, Ş. 
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Gerçi vardur nās beyninde bilāfetde bilāf    

  Şāh-ı kevneyn anı tacyīn itdügi tacXīXdür  

 

492 Cümle varın \īb-i bā\ırla ta[adduX itdi ol 

   eādir olmaz her kişi _aXdan aña tevfīXdür  448 

 

  493 ëš§ ë*¼« X²³— ô« Uš– X²«— U¦ 

   Didügi ol ehl-i hevXüñ \ālibe teşvīXdür 449 

 

  494 Zühd ü taXvā hevX içinde buldı aX[ā-yı kemāl 450 

   eılmadı zā’id tekellüm Xavl’anuñ tedXīXdür    

 

DER-NAcT-I cÖMER RAŻIYA’LLĀHÜ cANH * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün  

 

R 64b 495 Yār-ı mānīdür rasūle zeyn-i a[cābı cÖmer 

   euvvet-i İslām içün seyf elde baġlandı kemer 451 

 

  496 Dīn-i İslām içre şol deñlü [alābet Xıldı kim 

   Heybetinden jıllini görse ider şey\ān caher  

 

B 17b 497 Re’yini ta[dīXa āyet nāzil oldı niçe kez 

   Fikr ü aXvāli Nebī Xatında oldı mucteber 452 

 

 

                                                
492a bā\ırla: bā\ırlan Ş. 
493 Gördüğüm her şeyde Allah’ı görürüm; 493b didügi: didigi B, R.  
494a aX[ā-yı: aX[āyı Ş.  
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
495a rasūle: rasūl-i B / a[cābı: a[cāb-ı B.  
495b Xuvvet-i: Xuvveti B, R, Ş / içün: çün Ş. 
497a ta[dīXa: ta[dīX B / niçe: nice B, R.  
497b fikr ü: fikr-i B, R. 



 195 

 

Bil anuñ İslāmilen buldı juhūr İslām u dīn 453 

   Hem Xamu acdāsına buldı bilāfetde jafer 

 

   Ġayret-i İslām içün sacy itdi jāhir bā\ın ol 

   Mesken oldı mescid ü micrāb aña şām u secer 454 

 

   DER-NAcT-I cOoMĀN RAŻIYA’LLĀHÜ cANH * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  500 Yār-ı mālim ol nübüvvet şāhına cOmmāndur 

   ]ācibü’l-nūreyn oldur cāmicu’l-eur’āndur  

 

M 12a 501 Andan abh itdi cayāyı her ne var ehl-i edeb 455 

   cĀlim ü cāhil cayāyı dir mine’l-īmāndur ** 

 

  502 nulm ilen Xatl itdiler buldı şehādet rütbetin 456 

   Ücreti vu[lat durur _aXdan bu da icsāndur 

 

  503 Çār-yārüñ her biri caXXında buyurdı cadīm 457  

   Seyyid-i evlād-ı Ādem gör niçe sul\āndur   

 

  504 Her kişiye lāzım elbet cennet içre bir refīX 458 

   Dir refīX olan baña cOmmān bin cAffāndur 

                                                
498a İslām u: İslām B, R. 
499a ġayret-i: ġayreti B, R, Ş / içün: çün Ş / jāhir: jāhir u R.  
499b mescid ü: mescidi B; mescid Ş / şām u: şām R. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
501a ehl-i: ehli R,Ş.  
501b cālim ü: cālim B. 
** “Hayâ imandandır.” Seçme Hadisler, s.51.  
502a julm ilen: julmlen B.  
502b icsandur: icsan R. 
503a çār-yarüñ: çārı-yārüñ R.  
503b seyyid-i: seyyidi Ş / niçe: nice M, B, Ş. 
504a lāzım elbet cennet içre: cennet içre lāzım elbet Ş. 
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Ş 16a  DER-NAcT-I cALĪ RAŻIYA’LLĀHÜ cANH * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  505 Yār-ı rābic [ıhr-ı evveldür cAliyy-i Murtażā 459 

   nāhir ü bā\ında ekmel didiler şīr-i `udā 

 

  506 Didi va[fında anuñ pes cālimü’l-esrār olan 

   Ben medīne olmışam cilme cAlīdür bāb aña  ** 

 

  507 Ġazvesinde cācet oldı dacvet itdi ol rasūl 

   _āżır oldı şol zamān kim semcine irdi nidā  

 

  508 Menbac-ı cūd u şecācat Xātilü’l-küffārdur 460 

   xü’lfikārına anuñ oldı dem-i acdā ġıdā 

 

  509 eatline Xa[d itdi küffār itdi hicret ol rasūl 

   Yirine Xā’im-maXam oldı cAl’idüp cān fedā 461 

 

DER-NAcT-I _ASAN U _ÜSEYN Ü SĀ’İRÜ’L-EVLĀD VE']-]A_ĀBE 

RIŻVĀNA’LLĀHÜ cALEYHİM ECMAcĪN *** 

 
 
   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

B 18a 510 Nūr-ı cayn-ı ehl-i sünnet verd-i bāġ-ı fabr-ı dīn 462 

   Biri cüsn-i bulX ilen şāyic _asandur nāzenīn 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
505a [ıhr: - Ş / cAliyy-i: cAliyyi’l M, Ş.  
505b jāhir ü: żāhir R / şīr-i: şīri B, R. 
** “Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır.” Keşfü’l-Hafâ, C.1, s.203-204. 
508a menbac-ı: menbacı B, R.  
508b dem-i: demi B, R, Ş. 
509b idüp: itdi B, R, Ş. 
*** Der-Nact-ı _asan _üseyn ü Sā’irü’l-Evlād ve’[-]acābe  Rıżvāna’llāhü caleyhim ecmacīn R;  
Der-Nact-ı _asan u _üseyn ü Sā’irü’l-Evlād u A[cābihi cAleyhim Ecmacīn Ş. 
510a cayn-ı: caynı B / bāġ-ı: bāġı B, R.  
510b biri: bir B / cüsn-i: cüsni R / bulX ilen: bulXlan Ş. 
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Birisi şāh-ı şehīdān-ı _üseyn-i Kerbelā 

   Aġlayup Xatlinde carş u ferş Xıldılar enīn 463 

 

  512 _amza vü cAbbās u bāXī kim var ise min-caşer 464 

   Mesken oldı bunlara Firdevs ü bādim cūr-ı cayn  

 

M 12b 513 Cümleten evlād ü a[cāb u ne varsa tābicīn 

   Diyelüm pes racmetu’llāhi caleyhim eccmaīn  

 

  514 Pertev-i şems-i hidāyet her kime irdi ezel 

   Tābic oldılar göñülden olup a[cāb-ı yaXīn 465 

 

  515 Anlara kim irmedi nūr-ı hidāyetden żiyā 

   Oldılar münkir olar matbūc Ebū Cehl-i lacīn 466 

 

Sırrına [anma o şāhuñ vāXıf oldı her kişi 467 

   Ol rasūli bilmedi illā ki a[cāb-ı güzīn 

 

R 65a 517 Gerçi a[cābı görüpdür muccizāt-ı bī-cisāb468 

   Muccizātuñ acjamı eur’ān bize cablü’l-metīn  * 

 

  518 Her ki tābic oldı jāhir bā\ın aña diyeler  

   Hāhihi cennātü cAdnin fe’d-bulūhā bālidīn  ** 

 

 
                                                
511a şāh-ı: şāhı B, R, Ş / _üseyn-i: _üseyni Ş.  
511b Xatlinde: Xatında R / carş u: carş B / ferş: kürs ü R. 
512b Firdevs ü: Firdevs  M, B, R. 
514a pertev-i: pertevi B, Ş.  
514b a[cāb-ı: a[cāb ü R; a[cābı Ş. 
515a nūr-ı: nūrı R. 
516b a[cāb-ı: a[cābı Ş. 
517a muccizāt-ı: muccizātı B, R, Ş. 
* “Sağlam ip, Kur’an, İslam Dini.” Âl-i İmrân, 3/103. 
** “Bunlar, Adn cennetleridir, ebedî kalmak üzre girin buraya.” Zümer, 39/73. 
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Cennet içre āb-ı Kevmer [una sāXī zümresi 469 

   Eyde ġılmān bayr-ı maXdem lehhetin li’ş-şāribīn  * 

 

  520 Bacdehū nūr-ı tecellā jāhir ola ez-cicāb 470 

   s²dºUM¼« …dEì Vš¾1¼« ë2Ë«b� b  

 

Ş 16b 521 Yār-i bāXīye göñül vir fāniye Xılma najar  

   cĀrif olan didi innī lā ühibbü’l-āfilīn **               

 

522     rJz«u£« vF�UÔ r×M½ Ê«u•ô«U£²« 471 

   sš*§U� «uìuJÔô e²eF¼«dL� vC¦ b 

 

  523 «uJ*�« r8 «Ëb£U2 r×ì« »U1#ô« U£²« 472 

   sš*#«Ë «uìuJÔ v×0 Uš¼Ëô« o²d¹ v§ 

  52 

4 …—•ô« v§ È³— Ušìb¼« v§ ˆüu¦ È«— s¦ 473 

   sš*½U� «uÔuLÔô XË ŸU$ b «u�—U�  

 

    

 

 

 

                                                
519a āb-ı: āb u R.  
519b bayr-ı: bayra R, Ş. 
* “Bembeyaz, içenlere lezzetli…” Saffât, 37/46; Muhammed, 47/15. 
520a nūr-ı: nūrı B, R, Ş.  
520b Bakan kimse, bakışında sevgilinin yüzünü gördü. 
** “Batanları sevmem.” En’am, 6/76. 
522 Ey kardeşler! Siz arzularınıza tâbi oldunuz. Kıymetli ömrünüz geçti; gâfil olmayınız. 
523 Ey dostlar! Çalışın, çabalayın, evliyaların yolunu takip edin, tâ ki onlara ulaşıncaya kadar… 
524 Kim Mevlâ’sını dünyada görürse, O’nu ahirette (de) görür. Acele edin, koşun, vakit bitmiştir. 
Sapmışlar, körler olarak ölmeyin.  
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MÜNĀCĀT * 

 
    

Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

B 18b 525 İlāhī hāt-ı pāküñ vacdeti çün 

   `udāyā va[f-ı hātuñ Xuvveti çün 474 

 

M 13a 526 İlāhī majharu’l-esmā olan çün 

   İlāhī mujhiru’l-eşyā olan çün 475 

 

  527 Nübüvvet tabtınuñ şāhı caXı çün 476 

   Yanuñda cizzet ü cāhı caXı çün  

 

  528 Aña münzel olan eu’ān caXı çün  

   Risālet [ıdXına bürhān caXı çün 

 

  529 İlāhī levc-i macfūj u Xalem  çün ** 

   Aña mektūb olan remz ü raXam  çün 477 

 

  530 Mucī\-i cümle carş-ı acjam içün 

   Cinānuñ ferş-i kürsī ekrem içün 478 

  531  

İlāhī Beyt-i macmūr uñ caXı çün *** 

   İlāhī kūr-ı mes\ūr uñ caXı çün 

 

                                                
* - B. 
525a hāt-ı: hāt ü R.  
525b va[f-ı: va[f u R. 
526b mujhiru’l-eşyā: majharu’l-eşyā B, R. 
527b cizzet ü: cizzet B. 
** “(Korunmuş) levha ve kalem.” Burûc, 85/22. 
529b remz ü: resm ü R. 
530a mucī\-i: mucī\i B, R, Ş / carş-ı: carş u R. 
*** “Beyt-i macmūr: Ma’mur eve (Kâbe’ye) andolsun.” Tûr, 52/4; “kūr-ı mestūr: Tûr’a ve satır 
satır yazılmış kitaba (Kur’ân’a) andolsun.” Tûr, 52/1-3. 
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  532 İlāhī Kacbe-i culyā caXı çün 479 

   İlāhī Mescid-i AX[ā  caXı çün * 

 

  533 Nebīnüñ ol münevver merXadi çün  

   Rasūlüñ ol mu\ahher meşhedi çün  

 

  534 Anuñ a[cāb-ı maXbūli caXı çün 480 

   Anuñ evlād-ı maXtūli caXı çün  

 

  535 Göñülde cāşıXuñ cışXı caXı çün 

   Mucibb-i [ādıXuñ [ıdXı caXı çün 481 

 

  536 Seni tevcīd ü hikre dā’im içün 

   Gice Xā’im nehārān [ā’im içün 482 

 

  537 MaXām-ı Xurba vā[ıl Xullar içün 483 

   Şerār-ı cışXa yanan diller içün 

 

Ş 17a 538 Yoluñda \ālibüñ gözi yaşı çün 484 

   FirāXuñda olan baġrı başı çün 

 

  539 Vi[ālüñ çün sivāyı terk iden çün 

   Nedür maX[ūd-ı a[lī derk iden çün 485 

 

M 13b 540 earañu gicelerde zār olan çün 

   Girüp calvetlere bīdār olan çün 486 

                                                
532b Mescid-i: Mescidi B, R. 
* “Mescid-i Aksâ.” İsrâ, 17/1. 
534a a[cāb-ı: a[cābı Ş. 
535a göñülde: göñülden R.  
535b mucibb-i: mucibb ü R, Ş. 
536a tevcīd ü: tevcīd-i R, Ş. 
537a maXam-ı: maXāmı B, R, Ş.  
537b şerār-ı: şerārı B, R, Ş. 
538b firāXuñda: firāXuñdan R, Ş. 
539b nedür: yine M / maX[ūd-ı: maX[ūd u Ş. 
540 Bu beyit B, R ve Ş’de 539. beyitten önce yer almıştır. 
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B 19a 541 Vücūdından geçüp fānī olan çün  

R 65b  BeXāñ ilen senüñ bāXī olan çün  

 

  542 Yanuñda Xullaruñuñ bā[ olan çün 

   Ki bacr-i vacdete ġavvā[ olan çün 487 

 

  543 _abīb ü hem mucibb olan Xul içün  

   Mürīd ü hem murād olan dil içün 

 

  544 Şu cışXuñ pūtesinde [āf olan çün 

   Dürüşüp va[luñ iksīrin bulan çün 488 

 

  545 İlāhī enbiyānuñ cümlesi çün  

   İlāhī evliyānuñ zümresi çün  

 

  546 Müyessirsin müyesser Xıl murādum 489 

   eapuña geldüm ü gitmen bir adım 

 

  547 Şular kim saña itdi ictimādı 

   Olur yanuñda cā[ıl her murādı 490 

 

  548 Şular kim saña itdi ilticāyı 

   MuXarrer buldı anlar her recāyı  

 

  549 Şular kim saña tefvīż itdi emrin 

   _użūr ilen geçürdi cümle cömrin 491 

   

                                                
542b bacr-i: bacri B, R. 
544a pūtesinde: Xapusında R.  
544b dürüşüp: dürişüp M, B, Ş. 
546b gitmen: gitmez R. 
547a kim: - R.  
547b olur: olar R. 
549b ilen: ile M. 
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550 Şular kim sana tevcīh itdiler rāh 492 

   _afīj u nājır olduñ aña her gāh 

 

  551 Yüzüm tevcīh idüp yā Rab \apuña  

   Kerem lu\f uma geldüm uş Xapuña   

 

  552 Kerīmüñ cādeti dā’im keremdür 

   Ki ehl-i cürme bābuñ mültezemdür 493 

 

  553 Ne deñlü çoġ olursa Xulda ci[yān  

   Anı mestūr ider bir herre ġufrān  

 

M 14a 554 AçuXdur bāb-ı lu\fuñ her faXīre 494 

   N’ola icsān iderseñ bu caXīre  

 

  555 Göñülden her kişi isterse maX[ūd  

   Virürsin eylemezsin anı merdūd 

 

Ş 17b 556 Murād oldur Xabūl eyle ducāmı 

   Yanuñda bir degüldür bā[ u cāmı 495 

 

B 19b 557 Ducām oldur ki cafv eyle günāhum 

   ]uçum çoXdur velī sensin penāhum  

 

  558 Emānetde bu nefs itdi bıyānet 496 

   Velī umar yine cafv-ı cināyet  

559  

Bilür bir reşca racmet oldı kāfī  

   Cihān cürmine cümle yā İlāhī  

                                                
550b cafīj u: cafīj B. 
552b ehl-i: ehli B, Ş. 
554a açuXdur: açıXdır R.  
554b bu: ben M. 
556b bā[ u: bā[ B. 
558b cafv-ı: cafvı B, R, Ş. 
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  560 YaXīnüñ Xıl muXārin [oñ nefesde 497 

   _icāb-ı bucdı refc it bu Xafesde 

 

  561 Dubūl itdürmegil ol demde şey\ān 498 

   cİnāyet Xıl _afīj-i dīn ü īmān 

   

  562 eu[ūrum her ne var cafv it `udāyā  

   İrer mücrimlere senden ca\āyā 

 

  563 `alā[ olduXda cān mürġı Xafesden 

   Anı pāk eyle yā Rab her hevesden 499 

 

  564 Ki \oġru cażretüñe sevX idüp rāh 500 

   Anı yā Rabbī eyle bā[-ı dergāh 

 

  565 Anuñ cālini setr it rūz-ı macşer 

   cA\ā Xıl aña ol gün vech-i enver 501 

 

R 66a 566 Emīn eyle Xamu bavf itdüginden 502 

   Su’āl itme ne idüp n’itdüginden 

 

  567 Tecāvüz Xıl Xamusından İlāhī 

   Ki senden ġayrı yoX püşt ü penāhı 503 

 

M 14b 568 eıyāmet ıssısından balX cayrān 

   OlıncaX anı Xıl der-jıll-i Racmān 504 

 
                                                
560b cicāb-ı: cicābı B, R, Ş / bucdı: bucd B; bucd u R. 
561b _afīj-i: _afīj u R / dīn ü: dīni R. 
563a olduXda: oldıXda R. 
564a \oġru: cenāb M; \oġrı R, Ş. 
565a cālini: cālin R.  
566a itdüginden: itdiginden R. 
567a Xıl: it B, R, Ş.  
567b püşt ü: püşt B. 
568a ıssısından: ıssısında R, Ş.  
568b olıncaX: oluncaX R. 
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  569  

Tehī-dest irse ger ol cażretüñe 

   Anı müstaġraX eyle racmetüñe  

 

  570 Eger bī-cadd ola Xulda cināyet 

   Umar cürminden artuX ol cināyet 505 

 

  571 Ki racmet ehl-i cisyān Xullaruñ çün  

   Müheyyā eyledüñ iy ferd-i Bī-çūn 

 

  572 Ki sensin muc\i-i mes’ūl-i cālem  

   Münīli cümle me’mūlāt-ı ādem 

 

B 20a 573 Racīm ü hem Ra’ūf u sātiru’l-cayb 

   Kerīm ü hem cAfüvv ü ġāfirü’h-henb 506 
 

Ş 18a 574 Ġażab üstine racmet itdi sebXat  * 

   eamu cā[īler umar cafv ü cennet 

 

  575 Hem itdüñ müşriküñ ġayrına vacde  

   eılasın maġfiret yarınki günde 

 

  576 Bi-camdi’llāh muvaccid cabdüz iy _aX 507 

   Umaruz lu\f-ı tām u cafv-ı mu\laX 

 

  577 Dabı lā-\aXnatū  buyurduñ iy şāh ** 

   Umar fażluñı her cā[ī vü gümrāh  

 

                                                
570b artuX: artıX B / ol: o R. 
573a Ra’ūf u: Ra’ūf B.  
573b Kerīm ü: Kerīm B / cAfüvv ü: cAfüvv B / ġāfirü’h-henb: ġāfiri’h-henb R. 
* “Rahmetim gazabımı aştı.” Kudsî Hadisler, C.1, s.400-401. 
576b lu\f-ı: lu\f u R / tām u: tām R / cafv-ı: cafv ü R, Ş. 
**

 “Umudunuzu kesmeyiniz.” Zümer, 39/53. 
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  578 

   Geçür acvāl-i caşrüñ cümlesinden 508 

   Anı Xıl evliyānuñ zümresinden 

 

  579 MaXām-ı a[diXāya irgür anı 

   Müyesser Xıl cużūr-ı cāvidānı 509 

 

  580 _arīm-i Xurba anı macrem eyle 510 

   MaXām-ı a[fiyāda ekrem eyle 

 

  581 Anı a[cāb-ı maXbūle Xarīn it 

   Ki yācnī çār-yāra hem-nişīn it 511 

 

M 15a 582 Mucammed Mu[\afānuñ hem-civārı  

   İdüp Xıl aña dürlü ictibārı 

 

  583 İşitsün yā İlāhī ol bi\ābuñ 

   İrişdürme aña hergiz cıtābuñ  

 

  584 Tecellā-yı cemālüñ Xıl müyesser 

   Degül bir kerre yā Rab bel mükerrer 512 

 

585 Ne carż idem senüñ maclūmuñ olmaz  

   Merātib kim buyurduñ Xalbe gelmez 

 

  586 eulaX işitmedi vü görmedi göz 

   Tabayyül olmadı vü dimedi söz  

 

                                                
578b anı Xıl: Xıl anı R, Ş. 
579a maXām-ı: maXāmı Ş.  
579b cużūr-ı: cużūrı B, R. 
580a carīm-i: carīmi B, R, Ş. 
581b çār-yāra: çārı-yāra R, Ş. 
584a tecellā-yı: tecellāyı B, R, Ş / müyesser: müyesser ve müyesser R.  
584b degül: degil R / bel: Xıl B. 
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  587 

   YaraXladuñ anı [ālic Xul içün 

   Mucibb ü mü’min ü mucli[ dil içün 513 

 

  588 Müyesser eyle yā Rab bu maXāmı 514 

   İrişse lu\f u fażluñla tamāmı 

 

B 20b 589 Dabı şol nesne kim fażluña lāyıX  

   cA\ā Xıl aña yoX lu\fuña cāyıX 

 

  590 Recāsından ziyāde cizzet eyle 

   eamu eslāfına sen racmet eyle  

 

R 66b 591 Ducāmı işidüp kim dirse āmīn 

   Aña Xıl maġfiret yā Rabbī yarın  

 

Ş 18b 592 cA\ā Xıl anlara cennet Xu[ūrın 

   Görüp açmadılar sözüñ Xu[ūrın  

 

  593 Ducāmuz bula bunuñla nihāyet 

   Cihān balXına yā Rab Xıl hidāyet 515 

 

   MAkLAcU’T-TE’LĪF * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün  

 

  594 Diñle imdi cān u dilden bir baber 516 

   Bunca abbār içre oldur mucteber 

 

                                                
587a mucibb ü: mucibb-i M, B / mü’min ü mucli[: mucli[ ü mü’min R, Ş. 
588b irişse: irişe Ş / fażluñla: fażl aña B, R, Ş. 
593a bunuñla: bunuñlan Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var); - R. 
594a cān u: cān R. 
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M 15b 595 Ger \utarsañ cān Xulaġın iy cazīz 517 

   Fehm iderseñ olasın ehl-i temīz 

 

  596 Bu göñül levcine ca\\ā\-ı ezel 

   Bir mucaXXaX cāl yazmış bī-balel 518 

 

597 Nesb yoXdur nüsbası ümmü’l-kitāb  *  

   Pür macārif oXısañ her fa[l u bāb519 

 

  598 `a\\-ı dīvānī durur taclīX yoX 

   Her caXīXat anda mektūb az u çoX 520 

 

  599 Pes anuñ erXāmı cāmic cümle cāl 

   Hem mu[accac yoXdur anda Xīl ü Xāl 521 

   

  600 Pür işārāt ü kināyāt ü rumūz 

   Kim anuñ bir carfi cāmic biñ künūz522 

 

  601 Aña \uġrā eylemiş nām-ı şerīf 523 

   Cemc-i esmā lafjatu’llāh-ı la\īf 

 

  602 kayy idüp batm eylemiş mühr-i cacīb 524 

   Tā anı fetc itmeye her bī-edeb 

603  

Bacdehū cıfj eylemiş der-dürc-i cān  

   Mu\\alic olmaya aña ins ü cān 
                                                
595a \utarsañ: dutarsañ B, R.  
595b ehl-i: ehli B. 
596a ca\\ā\-ı: ca\\ā\ı B, R, Ş. 
* “Ana kitap, bütün kitapların aslı(levh-i mahfûz).” Zuhruf, 43/4. 
597b fa[l u: fa[l B. 
598a ba\\-ı: ba\\ı R / taclīX: taclīXi R, Ş.  
598b az u: azı R. 
599a erXāmı: erXām B / cümle: - R. 
600b carfi: carf B. 
601a nām-ı: nāmı B, R. 
601b lafjatu’llāh-ı: lafjatu’llāhı B, Ş. 
602a mühr-i: mühri B, Ş / cacīb: caceb Ş. 
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B 21a 604 VaXt olup irsāl olındı mīr-i rūc 525 

   Bu vücūd iXlīmine ide fütūc 

 

  605 eıldı [andūX-ı bedende dürc-i derc 

   Dest-i nādān irmeyüp Xılmaya barc 526 

 

  606 Geldi seyr itdi bu mülki her yaña 527 

   Bacżı balXuñ olmadı tābic aña 

 

  607 ]abr idüp bunlara ciddet itmedi 528 

   Pes müdārā itdi bıffet itmedi 

 

  608 Muntajırdur tā ire peyk-i İlāh 529 

   _ükmini ıjhār ide ol pādişāh 

 

M 16a 609 Anı merhūn eylemiş evXāt ile  

Ş 19a  VaXt-i ıjhārın Xomış sācat ile 

 

  610 Böyle olmışdur ezelden cādeti 530 

   Eyler ol tedrīc ilen her bilXati  

 

   Şol zamān kim bulmışam cadd-i bülūġ 531 

   Kāmilü’l-caXl oldı dil buldı fürūġ 

 

                                                
604a olındı: olundı M, R.  
604b ide: id B. 
605a [andūX-ı: [andūXı R / bedende: bedenden R.  
605b Xılmaya: Xılmadı R. 
606b bacżı: bacż B. 
607a bunlara: bunları B.  
607b müdārā: müdār R. 
608a peyk-i: peyki B, R, Ş.  
608b cükmini: cikmeti Ş / ıjhār: icrā B. 
610b tedrīc ilen: tedrīc ile M; tedrīclen R; tedrīcle Ş. 
611a cadd-i: caddi B, R, Ş.  
611b fürūġ: fürūc Ş. 
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  612 Gitdi eşbāş ortasından ibtilāf  

   İttifāX idüp Xamusı oldı [āf 

  613  

İrişür peyk-i hidāyet nāgehān 532 

   Didi emr oldı ola jāhir nihān  

 

  614 Mīr dabı bunları dacvet ider 

   Kime nu[c u kimine cizzet ider 533 

 

  615 Refc-i Xufl ü batm idüp tertīb ile 534 

   `alXa iclām eyledi tedrīc ile 

 

R 67a 616 Her birisi Xıldılar cāndan Xabūl 

   Bildiler pes XanXı şey a[l-ı u[ūl 535 

 

  617 Oldı bunlar bende-i mab[ū[-ı şāh 

   Terk idüp dünyāda olan cizz ü cāh 536 

 

  618 Vārid oldı çün juhūr-ı āyeti 

   Fehm ola tā ibtidā vü ġayreti 537 

 

  619 Pes lisāna geldi dilden çoX kelām 

   Fetc olındı Xufl-i dürcüñ bi’t-tamām 538 

 

B 21b 620 Najm idüp yazdum anı tertīb ile 539 

   Ehl-i cirfān yazalar tehhīb ile 

 
                                                
613a peyk-i: peyki B, R, Ş. 
614b nu[c u: nu[c R. 
615a Xufl ü: Xufl R / idüp: ider R. 
615b tedrīc ile: tedrīcle Ş. 
616b a[l-ı: a[lı B, Ş. 
617a bende-i: bendeyi Ş. 
618a juhūr-ı: juhūrı B, R, Ş. 
619b olındı: olundı R / Xufl-i: Xufl ü R; Xufli Ş / dürcüñ: dercüñ R. 
620a tertīb ile: tertīble Ş.  
620b tehhīb ile: tehhīble Ş. 
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  621 

   Līk elfāj eylemez anı edā 

   xevXı olmayan [anur Xurı [adā 540 

 

622 Fehm ider şol kes ki olmış ci[[edār 541 

   eısmeti nūr-ı hidāyetden ġubār 

 

M 16b 623 cİlm-i bī-ġāyet durur cirfān-ı _aX  

   Bu cihān balXına kāfī bir sebaX 

 

  624 Her Xula bir dürlü virmişdür lisān 542 

   Her birisi sırr-ı _aXXa tercümān 

 

  625 Fehm olınmaz sacy olınsa biñ sene 543  

   Līk añlar cālim olan elsine 

 

  626 Lāzım oldı \ālibe himmet ide 544 

   Her lisāna cālime bihmet ide  

 

Ş 19b 627 Tā ki maclūm ola her kāmil sözi 

   Fetc ola pes her kelāmuñ her yüzi 545 

 

  628 Cümlenüñ maX[ūdı bir yoXdur bilāf 546 

   Virdi elfāj u cibārāt ibtilāf 

 

  629 Ben Xulına dabı bir tacbīr-i bā[  

   İtdi ictā fehm ider ancaX bavā[ 

 

                                                
621b Xurı: Xuru B, Ş. 
622b nūr-ı: nūrı B, R. 
624a lisān: nişān M. 
625a olınmaz: olunmaz M, R / olınsa: olunsa M, R. 
626b cālime: cāmile B / bihmet: bidmet Ş. 
627a ola: - R. 
628a maX[ūdı: maX[ūd B. 
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  630 Kimse bu üslūba sebXat itmemiş 

   Benden evvel bu yola kes gitmemiş  

 

  631 Hem cikāyātı hem üslūbı caceb 

   Cümlesi mac[ū[-ı bende fażl-ı Rab 547 

 

  632 Bu sözüme şāhidüm āyet durur 

   eıl te’emmül macnī bī-ġāyet durur 548 

 

  633 Bacr-i pür-a[dāf u pür-lü’lǖdür ol 

   Kenz-i pür-cevher durur fetc olsa yol 549 

 

  634 Ġav[ iderseñ bulasın dürr-i yetīm 550  

   Fetc iderseñ keşf ola genc-i cajīm  

 

M 17a  SEBEB-İ VÜRŪD-I HĀxİHĪ ĀYETİ’Ş-ŞERĪFE * 

B 22a               UIF# v�u¦ d• Ë U½œ ë*L2 q¾�*¼ ë�—  v*�Ô UL*§  

        sšL*�L¼« ‰Ë« Uì« Ë pš¼« X¾Ô pìU1¾� ‰U ‚U§« UL*§  

 

Fācilātün/ Fācilātün / Fācilün  

 

635 Çün işāret eyledüñ Xıldum şürūc 

   Her sözüm yā Rab Xıl a[l-ı fürūc 551 

    

                                                
631a cikāyātı: cikāyāt B. 
632a āyet durur: āyetdür R.  
632b bī-ġāyet durur: bī-ġāyetdür R. 
633a a[dāf u: a[dāf M, B.  
633b kenz-i: kenz ü R. 
634a dürr-i: dürrī R, Ş.  
634b genc-i: genci B, R. 
* Sebebü’t-te’līfi vürūd-ı Hāzihī Āyāti’ş-Şerīfe Ş / Başlıkta geçen âyetin meâli şudur: “Derken 
Rabbi o dağa tecellî edince onu param parça ediverdi. Mûsa da baygın yere düştü. Ayılınca dedi 
ki: Seni tenzih ederim. Tevbe ettim sana. Ben iman edenlerin ilkiyim.” A’râf, 7/143. 
635b yā Rab: yā Rabbī M, B / a[l-ı: a[lı B, R, Ş. 
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  636 Ben ne bākem çün rumūz idem beyān  

   Ya caXāyıX şercini Xılam cayān 

 

  637 Līk feyżüñ olıcaX baña mucīn 552 

   ealbe cārī olısar mā-i macīn  * 

 

R 67b 638 Söylemek cā’iz olur bacżı kelām 

   Kim bavā[ ola mubā\ab le’l-cavām  

 

  639 Sen hidāyet eylegil baña delīl 553  

   Tā caXīXat mülkine ire sebīl 

 

  640 eavlümi cıfj eyle yā Rab sehvden  

   Ficlümi pāk eyle cacl ü lehvden 

 

Ş 20a 641 Yā İlāhī [aXla Xalbüm ez-ġurūr 

   Tā sözüm pāk ola ez-bal\-ı ġarūr 554 

 

  642 Mānic ol ger eyleyem sū-i edeb 

   Sen mucīn ol çekmeyem yolda tacab 555 

 

  643 Şol ki caXdur anı ilXā it dile  

   Tā caXāyıX a[lı ile biline 

 

  644 Hem tecāvüz Xılmayam cadden dabı  

   Didiler müsrif durur ġāyet sebī 

 

  645 Tā mużıll olmaya hādī ola söz 

   Yolda mü’hī olmayup hep ola düz 556 

                                                
637a feyżüñ: fażluñ B, R.  
637b mā-i: māyı R, Ş. 
* “Akar su.” Mülk, 67/30. 
639b mülkine: milkine M, R. 
641b bal\-ı: bal\ı B, R, Ş / ġarūr: ġurūr M, R. 
642b sen: pes Ş. 
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   Eyle anı Xurbete yā Rab sebeb 557 

   Hem aña raġbet Xıla ehl-i edeb 

 

647 Hem rıżāña Xıl muvāfıX her sözüm  

   _ażretüñde tā ki aġ ola yüzüm  

 

M 17b 648 kālibe āsān Xıl fehm-i murād 

B 22b  Ger göre yüzini ġamgīn ola şād 558 

 

  649 Pes recām oldur Xamu söz ola caX  

   Şāna göre abh ide her kes sebaX 

 

  650 Tā Xıyāmet aña vir Xadr u şeref 

   Ola benden [oñra ol bayru’l-balef 559 

 

  651 Çün senüñ aduñla Xıldum ibtidā  

   Yāduñ ile girü bulsun intihā 

 

  652 Her ne şey hikrüñ olur aña Xarīn  

   Kim görürse ide dilden āferīn 

 

  653 Ravżatü’-Tevcīd Xıldum aña nām560 

   Dābil olan vā[ıl-ı dārü’s-selām  

 

  654 Ehl-i tevcīde teferrüc-gāhdur 561 

   Sāliki ol mū[il-i dergāhdur 

 

                                                                                                                                          
645b olmayup: olmaya R. 
646a anı Xurbete yā Rab: yā Rabb anı Xurbete B, R.  
646b ehl-i: ehli B, R. 
648a fehm-i: fehmi B, R.  
648b yüzini: yüzin B, R, Ş / ġamgīn ola: ola ġamgīn R, Ş. 
650a Xadr u: Xadri B.  
650b bayru’l-balef: bayra’l-balef R. 
653b vā[ıl-ı: vā[ılı B, R, Ş. 
654b mū[il-i: mū[ili B, R. 
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655 kālibi terġīb ider ma\lūbına 

   cĀşıXı teşvīX ider macşūXına  

 

  656 eıl dubūl irdise ger fażl-ı ezel562  

   Girmeye bu ravżaya bel hüm ażal  * 

 

Ol sebebden bacżı kes raġbet ider 563 

   Bacżısı cajj itmeyüp nefret ider 

 

  658 kaşrasından görinen dīvārdur 

   Bilmez için gülşen ü yā bārdur 564 

 

  659 Ehline meftūcdur her demde bāb 

   Nā-ehil gelse gözin sedd ide bvāb  

 

Ş 20b 660 Her ki oXur bulur ol cajj-ı lisān 

   Ger te’emmül eylese cā[ıl beyān 565 

 

  661 Her ki diñler bula [adrı inşirāc  

   Añlar ise Xalbi bulur infitāc 

 

M 18a 662 xevX iderse rūcına rācat ider 

   _āl iderse sırrınuñ setri gider 566 

 

R 68a 663 Bir baberdür söylerüm ben rāz ile 567 

   cArż ide macnā yüzin biñ nāz ile 

 

                                                
656a fażl-ı: fażlı B, R. 
* “Hayvanlar gibidir, hatta daha aşağıdırlar.” A’raf, 7/179. 
657a bacżı: bacż B. 
658b gülşen ü: gülşen B. 
660a cajj-ı: cajjı B, R. 
662a ider: irer B. 
663 - M; 663b nāz ile: nāzla B. 
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B 23a 664 Kim mülāzım ola aña her zamān 568 

   eapusında ola dā’im dīde-bān 

 

  665 kālib olup cehd iden görür cemāl 

   Ġafilüñ naX[ı ebed bulmaz kemāl 569 

 

kālib-i dīdār olan cāżır gerek 

   Terk-i ġaflet eyleyüp nājır gerek 570 

 

  667 Bir mübārek sācat içre bil o cūr 

   Fetc-i bāb-ı Xa[r idüp ide juhūr 571 

 

  668 Şol ki cāżırdur görür dīdārını  

   Ol ki ġāfildür görür dīvārını 

 

  669 Perdeler içre çü ol mestūrdur 

   Her ki perde keşf ider mesrūrdur  

 

  670 Bil muXarrer ol cemālüñ pertevi 572 

   İrse her Xalbe olur nūrı Xavī 

 

  671 ]anma sen bunı kelām-ı jāhirī 

   _ajj ider bundan macārif māhiri 573 

 

  672 Aña kim fetc ola bu macnā yüzi  

   Tūtiyādur göze ayaġı tozı 

 

                                                
664a kim mülāzım ola aña: aña kim mülāzım B, R, Ş. 
665b naX[ı: naXżı M. 
666a \ālib-i: \ālibi B, R, Ş. 
667b bāb-ı: bābı B, R.  
670a bil: bel M.  
670b nūrı: nūr B. 
671a kelām-ı: kelāmı B, R, Ş. 
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673 Şöyle kim maX[ūdı fehm ide tamām 574 

   İdüp isticsān ü diye boş kelām 

 

674 Añlaya cālin faXīrüñ ol kişi 

   Kim ne söyler ya ne anuñ cünbüşi 575 

 

675 Bu kelām içre bi\ābum ehledür 

   Redd ider ger virseler nā-ehle dür 576 

 

  676 Sözlerüm hep macrifet a[cābılan 577 

   Terk idüp acdā ola acbāb ilen 

 

M 18b 677 ]anmasunlar sözlerüm ola güzāf 

   Yābū bu yolda idem dacvā vü lāf 578 

 

  678 Orta yirde bir bahāne ben dabı 

   Añlayup maX[ūda irgil sen dabı 579 

 

Ş 21a 679 Şol ki bildüm añladum ben söyledüm 580 

   Ehl-i hevXi bvān-ı _aXXa \oyladum 

 

B 23b 680 Bacżılar redd itse ger yoXdur ziyān 

   Münkirüñ Xalbi \olu her dem gümān  

 

  681 Her kişinüñ fehm-i hevXine göre 581 

   İrişür ma\lūba şevXine göre 

 
                                                
673a maX[ūdı: maX[ūd B.  
673b isticsān ü: isticsān R. 
674a añlaya: añlayan M. 
675b virseler: görseler M / nā-ehle dür: nā-ehldür M. 
676a a[cābılan: a[cāblan Ş.  
676b acbāb ilen: acbāblan Ş. 
677a yābū: yābūd R / vü: o R. 
678b irgil: ir gel R, Ş. 
679b ehl-i: ehli B / bvān-ı: būn-ı B; būnı R. 
681a fehm-i: fehmi Ş. 
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  682 ealmazam ben münkirüñ inkārına  

   Kim anuñ iXrārı ne inkārı ne 

 

  683 Virmedi bacra keder herre türāb 

   NaX[ gelmez gülşene ötse ġurāb 582 

 

Bir ci[āra bir kişi ursa cacer 

   İrmeye andan aña hergiz żarar  

 

  685 Sözlerüm pürdür benüm esrār ile  

   YoX kelāmum bir nefes aġyār ile  

 

  686 Niçeler geldi cihāna yazdılar 

   Macrifet yolında dürler dizdiler 583 

 

  687 Her birisi Xodı gitti yādigār 

   Kim ġanī vü kim gedā kim tāc-dār  

 

R 68b 688 Kimi redd itdi kimi Xıldı Xabūl 

   Böyle gelmişdür ezelden bu u[ūl  

 

   TEMoĪL * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  689 Bu memel yitmez mi saña ol İlāh 584 

   Kim düzetti bunca tertībi o şāh 

 

M 19a 690 Yoġ iken her şey’e ol virdi vücūd  

   Her birine dürlü dürlü Xıldı cūd 

                                                
683a virmedi: vir R. 
686a niçeler: niceler R. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
689a yitmez: yetmez R. 



 218 

   Çün diler kim balX ide bir ādemi  

   İtdürür seyr aña biñ biñ cālemi 

 

  692 Eglenüp her yirde bir miXdār ol 585 

   cĀlem-i ervāca irer tā ki yol 

 

  693 Bacdehū andan dabı eyler sefer 

   Berzab-ı evvel olur aña maXar 586 

 

  694 cĀlem-i mülki gelüp seyrān ider 

   cArş-ı acjam fevXine cevlān ider 587 

 

B 24a 695 Ol aradan kürsīye eyler nüzūl 

   Pes semāvātı Xamu seyr eyler ol  

 

  696 Çün canā[ır cevfine eyler dubūl 

   Her birinden bā[ıyet eyler Xabūl  

 

Ş 21b 697 Ābiri arża inüp eyler Xarār 

   Sākin olur anda baylī rūzigār  

 

698 Çün tamām olur nüzūl eyler [ucūd 588 

   İde tekmīl-i kemālāt-ı vücūd 

 

  699 eılmadı cāmid anı virdi nümū 

   Böyle baġlandı bu tertīb iy camū  

 

  700 Ol mekāndan Xaldurup itdi kerem 

   Sözlerüm fehm it tamām iy mucterem 589 

                                                
692b cālem-i: cālemi Ş. 
693b berzab-ı: berzabı B, R, Ş. 
694a cālem-i: cālemi B, R, Ş. 
698b tekmīl-i: tekmīli B / kemālāt-ı: kemālātı B, R, Ş. 
700a Xaldurup: Xaldırup M. 
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Çünkim irgürdi buña cāl-i nebāt 590 

   Pes ca\ā XılmaX diler aña cayāt 

 

Aña cayvān rütbetinden bir mekān 591 

   Virdi Xaldı anda dabı bir zamān 

 

  703 Bacdehū icsān-ı tām itdi yine  

   Seyr idüp bunca merātib çoX sene  

 

M 19b 704 İrdi insān ba\nına Xıldı dubūl 

   Giydi anda dürlü dürlü [ūret ol 592 

 

  705 _ı[n-ı [ulbe irdi vü Xıldı Xarār 593 

   Terbiyetle cevher oldı yādigār 

 

  706 Ol maXāmdan dabı itdi çün burūc  

   ea[r-ı racme irdi vü Xıldı vülūc 

 

  707 eıldı ol menzilde dabı terbiyet 

   Dürlü cālāt irdi buldı mertebet  

 

  708 Oldı sākin anda dabı niçe ay 

   Böyle gelmişdür Xamu yobsul u bay 594 

 

  709 Bacdehū cazm eyledi bāġ-ı cihān 

   Bunda d’ola terbiyet jāhir nihān  

 

 

                                                
701a cāl-i: cāli B, R, Ş.  
702b virdi: vir R. 
704b giydi: geydi R, Ş. 
705b terbiyetle: tertīb ile R / cevher: çü R. 
708a niçe: nice B, R.  
708b yobsul u: yoXsul B. 
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710 eıldı bunda dürlü icsān ü ca\ā 595 

   `ā[ ü cāma irişür işbu sebā 

 

B 24b 711 Cevher-i caXlı ca\ā itmekde _aX 596 

R 69a  Birbirinden eyledi insānı farX 

 

  712 Cümle eşyā böyle bulmışdur juhūr 

   xevX idersin sen de terk itseñ ġurūr  

 

  713 Līk vardur her biri çün bir makām  

   Pes tecāvüz eylemez fehm it kelām  

 

  714 Çünki insān her makāmı seyr ider 

   Hem nüzūl ü hem [ucūd idüp gider 597 

 

  715 Her ne yirden kim olupdur ibtidā 598 

   İrişür elbetde aña intihā 

 

Ş 22a 716 Bacżı şabsuñ irişür te’dīb ile 599 

   Bacżısı dabı anuñ tachīb ile 
 

  717 İbtiyāruñlan irerseñ a[luña  

   Va[lını eyler bedel ol fa[luña 600  

 

M 20a 718 İbtiyār itmez iseñ cāżır cahāb 

   Dūzab u cennet Xamu nicme’l-me’āb  

719 
                                                
710a icsān ü: icsān B.  
710b bā[ ü cāma: ba[[a cāmma B; bā[ cāma R. 
711a cevher-i: cevherī B, R, Ş.  
711b insānı: insān B, R. 
714b nüzūl ü: nüzūl B. 
715a yirden: yerden R.  
715b elbetde: elbette Ş. 
716a bacżı: bacż B, R / irişür: irüşür R / te’dīb ile: te’dīble B, Ş.  
716b tachīb ile: tachīble B, Ş. 
717b fa[luña: fażluña Ş.    
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   Bu merātib kim saña hikr eyledüm 

   ]anma sen kim biñde birin söyledüm 601 

 

  720 kālibe tenbīhdür maX[ūd olan 

   Ehlini ister bulur maX[ūd’olan  

 

  721 Her birisi bunlaruñ cāy-ı helāk 

   Fikr iderseñ perde-i caXl ola çāk 602 

 

  722 Bu mehālikden seni Xurtardı ol 

   Sen dabı her ān anuñ şükrinde ol  

 

  723 Dabı eyler dürlü icsān ber-kemāl 603 

   Saña her ānda o Rabb-i lā-yezāl 

 

  724 Müntehā olmaz saña icsān ebed  

   İtmedi ic[ā anı hergiz caded 

 

  725 Diñle imdi niçedür Xuldan batā  

   Her ba\ā Xarşusına şehden ca\ā 

 

  726 Gice gündüz bunlaruñ tedbīrini 604 

   Dā’im eyler gör yine taXdīrini 

 

B 25a 727 Her birine dürlü dürlü nicmeti  

   İtdi ic\ā Xıldı aña cizzeti 

7 

 

                                                
719a kim saña: sana kim R. 

721a cāy-ı: cāyı B, R, Ş.  
721b perde-i: perdeyi R. 
723b Rabb-i: Rabb ü R, Ş. 
726b gör: göz Ş. 



 222 

28 Her birisi birbirinden yücedür 

   Kim faXīr u kimi şeh kim bvācedür 605 

 

Bacżına virdi oġul bacżına Xız 

   Kimine dünyā ucuz kimine Xız 606 

 

730 Bunca envāc-ı nicamla balXı Rab 607 

   Terbiyet eyler Xamusın rūz u şeb 

 

  731 ]ıccat ü rācat Xamu andan durur 

   ]anma sen kim cān ilen tenden durur 608 

 

M 20b 732 Bunca icsānı Xılurken ol Ġafūr 609 

   Az bulur ol Xulları içre şekūr 

 

  733 Kim vücūdına anuñ inkār ider  

   Kimisi vardur diyü iXrār ider 

 

Ş 22b 734 İki olmışdur muXırr olan dabı 

   Bacżı dir ki Tañrı birdür iy ebī 610 

 

  735 Bacżı dir kim niçe Tañrı var durur 611 

   Sen anı şey\ān ilen bil yār durur 

 

R 69b 736 Bir diyenler cümle va[fın añlamaz 

   _ikmet-i _aXXı bilen hīç \añlamaz 612 

 
                                                
728b kimi: kim B, R, Ş / şeh: - R; şehī B; şāh Ş / bvācedür : bōcadur M, R, Ş. 
729b kimine dünyā: kime dünyā B, R, Ş. 
730a envāc-ı: envācı B, Ş / nicamla: nicamlan B, R, Ş / balXı: balX B.  
730b rūz u: rūz B. 
731b cān ilen: cānlan Ş. 
732b bulur ol: bulur R. 
734b bacżı: bacż B, R / ki: kim R, Ş. 
735a bacżı: bacż B, R / niçe: nice B, R / var durur: vardur R, Ş.  
735b şey\ān ilen: şey\ānlan Ş / yār durur: yārdur R. 
736b cikmet-i: cikmeti B, R, Ş. 
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737 Yüz biñinden birisi bildi _aXı 

   Bu sözüm girçek durur Tañrı caXı 613 

   

   Böyledür cāli bularuñ her zamān 614 

   Bacżı jāhir bunlaruñ bacżı nihān 

 

  739 Hīç bulardan naX[ gelmez hātına 

   Key baher Xıl varma ednā Xatına 615 

 

  740 Gör yine lu\f oldı anuñ cādeti 

   İncinüp kesmez birinden nicmeti  

 

  741 Pes helāk itse Xamu Xādir durur 

   İsmi zīrā MünteXım eāhir durur  

 

  742 Līk yine ismidür anuñ ]abūr 

   Hem La\īf ü hem cAfüvv ü hem Ġafūr 

 

B 25b 743 İmdi gel sen dabı sözüñ söylegil 

   `ulX-ı _aXX ilen taballuX eylegil  

 

  744 cAybına hīç kimsenüñ Xılma najar  

   _aX Xatında bu durur aclā hüner 

 

  745 Her kimüñ kim meşrebinde var bu söz 616 

   Ger işitse biri olur niçe yüz 

 

M 21a 746 Anlaruñ kim bilXatinde yoXdur ol 617 

   Ger yılarsa niçe yıl bulmaya yol 

                                                
737b girçek durur: gerçek durur R. 
738b bacżı jāhir: bacż jāhir B. 
739a naX[: naXż R. 
745a kim: ki B.  
745b biri: bir B / niçe: nice B, R. 
746b niçe: nice B, R. 
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  747 eudretüñ yitdükçe tacrīr it kelām 618 

   Şāyic olup işidürler bā[ u cām 

 

Söyle ketm itme kelāmuñ ehli var 619 

   Niçeler gerçi görinür ehl-vār 

 

  749 İrişür elbet kelāmuñ ehline  

   Mu\\alic olur mecānī a[lına 

 

  750 Tā ki bāXī ola niçe rūzigār 

   Añlayanlar dir ne gökçek yādigār 620 

 

   MAkLAc * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

Ş 23a 751 Gel berü iy zümre-i [arrāfiyān 

   Açmışam bāzār-ı cışX içre dükān 621 

 

752 Gezmişem terk eyleyüp mülk ü va\an 

   Hind u Sind u bacr ü ber Hürmüz cAden 622 

 

  753 Almışam lacl-i Bedabşān zübdesin 623 

   Pür idem [arrāf u cāşıX zümresin 

 

  754 

                                                
747b bā[ u: bā[ B, R. 
748a ehli var: ehl var M, B.  
748b niçeler: niceler R. 
750a niçe: nice B, R. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
751a zümre-i: zümreyi R, Ş. 
752b bacr ü: bacr B. 
753a almışam: itmişem M / lacl-i: lacli B, R.  
753b [arrāf u: [arrāf B. 
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   Bulmışam bir dāne cālī şeb-çırāX 

   Görmege Xıymet degül Rūm u cIrāX  

 

  755 Kim aña yüz biñ cihān olmaz bahā 624 

   Bulur anı cān u baş iden fedā 

    

Çekmişem cemcinde şol deñlü elem 625 

   Kim anı add eylemez carf ü raXam 

 

  757 Zīnet itdüm bir dükān iy cevherī 626 

   eūt-ı rūc olur muXarrer her biri 

 

B 26a 758 Ben senüñ çün çekmişem bunca tacab  

   _āżır itdüm \ālib olmazsın caceb 

 

M 21b 759 Najm u tertīb eyledüm zībā güher 627 

   Almaz iseñ bāri seyr it bir najar 

 

R 70a 760 Kim najardan irişür çeşmüñe nūr 

   DiXXat itseñ Xalbe cā[ıldur cużūr 628 

 

  761 xevX iderseñ rūca rācatlar irer 

   _āl olursa sır meserretler görer  

 

762 ]anma anuñ a[lını āb u hevā 

   Kenz-i esmā eylemiş anı `udā  

 

  

                                                
755b cān u baş: baş cān B, R. 
756b raXam: Xalem B. 
757b olur muXarrer: muXarrer olur M. 
759a najm u: najm B / güher: gevher B. 
760b diXXat: rikkat R. 
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  763 Şol güherdür görmedi çeşm-i beşer 629 

   İrmedi semcine hergiz bir baber 

 

  764 `ā\ırına gelmedi andan nişān 

   ealbe Xūt u rūca rācat cāna cān 630 

 

765 Ol güherden pür durur arż u semā 

   cAyn-ı acmā herresin görmez şehā 631 

  766  

Nā-ehil görürse eyler sū-i jan 

   Bilmedi cāhil caher dürr-i cAden 632 

 

  767 Sacy it imdi ehl olasın iy ebī 

   Dü-cihānda mimli yoXdur bir dabı 633 

 

  768 Lu\f-ı Rabbānī irüp fetc olsa cayn 

   Refc olur eşyā yüzinden cümle ġayn 634 

 

Ş 23b 769 Ol zamān maclūm olur Xadri anuñ 635 

   Līk mānic görmege rūc u tenüñ 

 

  770 Ger sözümden olduñ ise ci[[edār 636 

   İstimāc it Xı[[ada gör kim ne var 

 

 

                                                
763a çeşm-i: çeşmi B, R.  
763b hergiz: hergez R. 
764a gelmedi: geldi R. 
765a güherden: gevherden B / arż u: arż B. 
766a görürse: ger görse B, R, Ş.  
766b dürr-i: dürri B, R, Ş. 
767a it: id M, R.  
767b mimli: miml B. 
768a lu\f-ı: lu\f u R / olsa: ola R. 
769b rūc u: rūc B. 
770b Xı[[ada: Xı[[ayı B, R, Ş. 
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   eI]]A-İ `vĀCE CEVHERĪ * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  771 Bir cikāyet geldi tāze bā\ıra 

   xikr olınsun defc ola tā bā\ıra 637 

 

M 22a 772 Var idi bir kimse Xābil şān idi 

   `vāceliX Xalbind’anuñ pinhān idi 638  

 

B 26b 773 Olmaġa [arrāf-ı māhir \ālib ol 

   cİlm ü cevherde kemāle rāġıb ol 639 

 

  774 Gice gündüz fikr iderdi cālini 

   Kim ne vech ilen olur acvālini 640 

 

  775 İrişüp maX[ūdına bula murād 

   Kendü bvāce ola sā’irler cibād 641 

 

  776 kolmış idi Xalbi anuñ bu heves 

   Bu fikirden bālī olmaz bir nefes 642 

 

  777 Yoġ idi hem-sırrı dabı söyleye643 

   Fikr idüp ikisi tedbīr eyleye 

 

  778 Çekdi bu cāletde bī-cadd ıż\ırāb  

   Nār-ı cayret baġrını Xıldı kebāb 

                                                
* eı[[a-i `ōca Cevherī M, Ş; - B (Bir satırlık boşluk var). 
771b olınsun: olunsun M, R. 
772a var idi: vardı B / şān idi: şāndı B.  
772b bvāceliX: bōcalıX M, R, Ş / pinhān idi: pinhāndı B. 
773a [arrāf-ı: [arrāf ü Ş. 
774a gice: giçe R. 
775b bvāce: bōca M, R, Ş. 
776a \olmış: dolmış B / Xalbi: Xalb B, R / bu heves: bü’l-heves B. 
777a hem-sırrı: hem-sır B, Ş. 
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   Pes yürür bu cālet üzre çoX zamān  

   `ā\ırına geldi bir gün nāgehān 

 

  780 Olduġuñ yirde senüñ bod bvāce yoX 644 

   _ālüñi carż itmek içün az u çoX 

 

  781 Ger dilerseñ olasın ulu bvāce 

   cĀlemi seyr eyle gel ucdan uca 645 

 

  782 Terk idüp mülk ü va\an seyr it diyār 646 

   Sacy idüp cehd eylegil leyl ü nehār 

 

  783 Niçe berr ü niçe bacr itgil cubūr 

   Tā bula bir yirde maX[ūduñ juhūr 647 

 

R 70b 784 cĀlem içre niçe bvāce vardur 

   Līk bulmaX baylī müşkil kārdur 648 

 

  785 BulmaX isterseñ murāduñ Xıl sefer  

   _ā[ıl eylersin Xılursañ terk-i ser 

 

M 22b 786 Kime uġrarsa yoluñ di cālüñi 

Ş 24a  Aña carż it cümle Xīl ü Xālüñi  

 

  787 Bildüginden ol virür saña baber 

   Bilmez ise saña yoX bundan żarar 649 

 
                                                
780a yirde: yerde R / bvāce: bōca M, R, Ş.  
780b az u: az B. 
781a bvāce: bōca M, R, Ş. 
782a mülk ü: mülk B.  
782b eylegil: eyle gel R. 
783a niçe berr: nice berr B / niçe bahr: nice bahr B.  
783b yirde: yerde R. 
784a niçe: nice B, R / bvāce: bōca M, R, Ş / vardur: var durur R.  
784b kārdur: kār durur R. 
787b bundan: bunda R. 
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  7 

88 Bulınur elbet cihān bālī degül 

   cĀrif olan her dikenden dirdi gül 650 

 

B 27a 789 Eyleyüp bu fikri terk itdi va\an  

   Tārik oldı işbu yolda cān u ten  

 

  790 eıldı çün cazm-i sefer girdi yola 

   Hep Xabūl itdi ne şiddet kim gele 651 

  791  

Gezdi işbu cālemi ol ser-te-ser 

   ]ordı maX[ūdın aradı der-be-der  

 

  792 Kimde kim gördi bu fenden ol emer 652 

   eodı bihmet işiginde vech ü ser 

 

  793 kurdı anuñ bihmetinde bir zamān 653 

   Tā ki cā[ıl ola maX[ūd-ı nihān 

 

  794 Çünki bundan oldı maX[ūdı tamām 654 

   Bir yire dabı varup virdi selām 

 

  795 Bunda dabı \urdı aldı çoX hüner  

   Himmet itdi aña ol [ācib-najar 

 

  796 Bir yire dabı varup sürdi yüzin 655 

   Tūtiyā Xıldı göze izi tozın 

 

                                                
788a bulınur: bulunur R. 
790a cazm-i: cazmi B, R, Ş. 
792b bihmet: bıdmet Ş / vech ü: vech B. 
793 bihmetinde: bıdmetinde Ş.  
793b maX[ūd-ı: maX[ūdı B, R. 
794b yire: yere R. 
796a yire: yerde R. 
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  7 Abh ider andan dabı çoX [ancatı 

   Sacy idüp bu yolda Xıldı ġayreti  

 

  798 cİlm-i [arrāf u cevāhir Xıymetin 

   Ögrenüp bunlaruñ aldı himmetin 656 

   

799 cĀlemi seyr itdi bu vech üzre ol  

   Aldı ci[[e her birinden az u bol  

 

M 23a 800 Gördiler bu bvāceler bunı ġarīb 657 

   Her birisi tucfeler virdi cacīb 

 

  801 Bildiler ġāyetde Xızġun müşterī 

   Nesne hīç ketm itmediler her biri  

 

  802 Didiler bizden sañ’olsun yādigār 658 

   Gösterüp nā-ehle Xılma tārumār 

 

  803 Niçe yıldur her birümüz [aXlaruz 

   Gelse bir \ālib diyü yol beklerüz 659 

 

Ş 24b 804 _amdüli’llāh kim senüñ gibi kişi 660 

   kālib olup başa iltür bu işi 

 

B 27b 805 Bildi bunlardan o cilm-i cevheri 661 

   cĀlem içre oldı māhir cevherī 

 

  806  

                                                
798a cilm-i: cilm ü R, Ş / [arrāf u: [arrāf B. 
800a bvāceler: bōcalar M, R, Ş. 
802b Xılma: Xalma R. 
803a niçe: nice B, R. 
804a gibi: bigi B, R, Ş.  
804b iltür: ilter M. 
805a cilm-i: cilm ü R; cilmi Ş. 
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Oldı [arrāf-ı cihān ol ādemī 

   Ser-te-ser geşt itdügi çün cālemi 662 

 

  807 NaXd-i cömri barc Xıldı bu yola 663 

   Buldı bir dürr-i yetīm aldı ele 

 

  808 Oldı ol bir bvāce-i cālī-cenāb 

   eıymetī \aşlar yanında bī-cisāb 664 

 

R 71a 809 Şol Xadar cemc itdi zībā \aşlar 665 

   Her birinüñ Xadri niçe başlar 

 

  810 Kenz-i mabfīden çü [arrāf-ı ezel * 

   Aña bir gevher virüpdür bī-bedel 666 

 

811 Ol idi bir dāne cālī şeb-çırāX 

   Görmedi mimlin cArab Rūm u cIraX 667 

 

  812 Cümle eşyā andan abh eyler żiyā 

   eā’im old’anuñla bil arż u semā 668 

 

  813 Hep anuñ nūrıyla jāhirdi vücūd 

   Cümle ficlüñ ger Xıyām u ger Xucūd 669 

 

 

                                                
806b geşt: seyr B, R, Ş. 
807a barc: [arf Ş.  
807b dürr-i: dürri R. 
808a bvāce-i: bōca-i M; bōcayı R, Ş. 
809b niçe: nice B, R. 
* “Ben bilinmeyen bir hazine idim, bilinmeyi diledim, birtakım insanlar yarattım, onlara kendimi 
bildirdim, onlar da beni bildiler.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.132 
810a [arrāf-ı: [arrāfı R, Ş.  
810b virüpdür: virüpdi M. 
811b Rūm u: Rūm B; Rūmı R. 
812b arż u: arż B. 
813a jāhirdi: jāhir R / vücūd: hī-vücūd R.  
813b Xıyām u: Xıyām B. 
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M 23b 814 Birbirin mü’min görür ol nūr ile 670 

   Müşrike mestūr olur yol nūr ile 

 

  815 Çeşm-i būma nūr-ı şems oldı cicāb 671 

   Mercic oldı julmet ü cāy-ı barāb 

 

  816 Her ki julmetden diler ola balā[  

   Sālik olsun evliyā rāhına bā[ 

 

  817 İre rāhı gevher-i bā[a anuñ 

   ]arf iderse naXdini cān u tenüñ 672 

 

  818 Virdi naXdi aldı gevher bī-bahā 673 

   Pes fenāsına bedel oldı beXā 

 

  819 Çün yazılmaz va[fı anuñ bi’t-tamām 

   Gel yine maX[ūda sevX eyle kelām 674 

 

  820 Pes bulardan fenni tekmīl eyledi  

   İstimāc it [oñradan gör n’eyledi 

 

B 28a 821 eılmadı taġyīr hergiz cālini 

   Kāmil oldum ben diyü aXvālini 675 

 

Ş 25a 822 Yine evvel cāli üzre ber-Xarār 

   _aXXa camd ü şükr ider leyl ü nehār 676 

 
                                                
814a nūr ile: nūrla R, Ş.  
814b yol: ol M. 
815a oldı: olur R.  
815b cāy-ı: cāyı B, R, Ş. 
817a gevher-i: gevheri B, R, Ş. 
818a gevher: cevher B. 
819a va[fı: va[f B, R. 
821b diyü: deyü R. 
822a cāli: cāl R.  
822b leyl ü: leyl B. 
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823 ]ūret-i faXr üzre gezdi bir zamān 677 

   ]ordı ol [arrāflar jāhir nihān 

 

  824 İşbu \avr üzre biraz seyr itdi ol 

   Niçe kāmil kimseye uġradı yol 678 

 

  825 _ālini bunlara ol carż eyledi 

   _aX mı ya bā\ıl mı didi [oyladı 679 

 

  826 cİlmini gördi bular Xıldı Xabūl 

   Sevdi cāndan her biri didi oġul  

 

  827 Çünki _aXdan irdi saña bu ca\ā  

   Eyle ehline anuñ sen de seba 

 

M 24a 828 ÇoX irişdi bacżı yirde bvāceye 

   Dabı varmamış henǖz ol bvāceye 680 

 

  829 eanda Xaldı cevherüñ Xadrin bile 681 

   Ger sa\arsañ ehli almaz bir pula 

 

  830 nāhiren lākin mülebbes būb-rū 

   Kendüyi medc itmek olmış aña bū  

 

  831 Kim görür dir bvāce-i devr-i zamān 682 

   Pür-macārifdür velī Xılmış nihān 

 
                                                
823a [ūret-i: [ūreti B, R, Ş. 
824a biraz seyr itdi: seyr eyledi M.  
824b niçe: nice R, B. 
825b caX mı: caXXım R. 
828a bacżı: bacż B, Ş / yirde: yerde R / bvāceye: bōcaya M, R, Ş.  
828b bvāceye: bōcaya M, R, Ş. 
829b ehli: ehl R. 
831a bvāce-i: bōca-i M; bōcayı R, Ş. 
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Ehl-i cırż u ehl-i vażc ehl-i vaXār 

   Her gören dir bunda çoXdur yādigār 683 

 

  833 Fi’l-caXīXa müflis ü medyūndur 

   cİlm-i cevherden Xamu maġbūndur 684 

 

R 71b 834 eurmış ol dabı cihānda bir dükān  

   Her ki gördi jāhirin dir özge kān  

 

  835 Ehl-i cācet ger varursa yanına 

   Söylemez cevr eyler anuñ cānına  

   

836 ]orsa ger ol cilm-i cevherden baber 685 

   Verhem eyler yüzine Xılmaz najar 

 

B 28b 837 Dir senüñ caddüñ degüldür bu kelām  

   ]anma ehl olur bu cilme her cavām 

 

  838 Özge cāletdür bu sen Xılma heves 686 

   Yüri faXruñ üzre olup sözi kes 

 

  839 Gördi zīrā jāhirin bunuñ faXīr 

   Giymiş eski cāmeler bōr u caXīr 687 

 

Ş 25b 840 Gözine göstermez ol hīç kimseyi 688 

   Macrifet yoX farX ide nīk ü denī 

 

8 

                                                
832a ehl-i cırż u: ehl-i cırż B / ehl-i vaXār: ehli vaXār B, R, Ş. 
833b cilm-i: cilm ü B. 
836a cilm-i: cilm ü R. 
838b sözi: söz B. 
839b giymiş: geymiş R, Ş. 
840b farX: -R. 
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   Gösterür jāhirde kendü cilm ü hūş 689 

   kaşrası macmūr lākin içi boş 

 

M 24b 842 Cevherüñ cilminden açmaz ol kelām 690 

   Cehli jāhir ola dir beyne’l-cavām 

 

  843 Ehli olmayan [anur girçek durur 

   cİlm ü cevher bunda ġāyet çoX durur 691 

 

  844 Bekler anuñ Xapusın ol ay u yıl 

   `ihmet eyler aña çoX ez-cān u dil 692 

 

  845 Ol dabı himmet idüp virdi bu kez 693 

   `ā[ cevherdür diyü aña barez 

 

  846 Şād olup ol dabı pes mesrūr olur 

   Yādigārum var diyü maġrūr olur 694 

 

  847 `alXı dabı kendü-veş maġbūn ider 695 

   Kim mu[ācib olsa aña dūn ider 

 

  848 Ehl olan bildi anuñ cālini 

   eoymadı semcine a[lā Xālini 696 

 

  849 Aldanup Xalmadı anuñ lāfına  

   Mu\\alic oldı Xamu ev[āfına  

   
                                                
841b içi: iç R. 
842b cehli: cehl B. 
843a girçek durur: gerçek durur R. 
844a ay u: ay B.  
844b çoX: çün B, R, Ş / cān u: cān R. 
845b diyü: deyü R. 
846a olur: - R.  
846b diyü: deyü R. 
847a kendü-veş: kendi-veş Ş. 
848a ehl: ehli Ş. 
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850 Terk idüp ol gitdi bir dabı yire 

   Sacy ü cehd eyler ki maX[ūda ire 697 

 

  851 Her ki bir fenni Xılur cāndan \aleb  

   Anı macrūm eylemez virür Çalap 

 

  852 Bu kişi maX[ūda bod irmiş idi  

   ÇoX cacā’ib tucfeler dirmiş idi 698 

 

B 29a 853 Kendünüñ cilmin degişdürmek murād 699 

   Cevherüñ fenninde olmaya kesād 

854 

   Hīç Xu[ūrı var mı cilminde göre  

   Var ise anı kemāle irgüre 

 

  855 Virmiş idi aña Rabb-i lā-yezāl 

   cİlm-i cevherde ne var ise kemāl 700 

 

M 25a 856 Her ne vaXtin görse bir cevher cayān  

   Bir najarda Xıymetin eyler beyān 

 

  857 Yābū [arrāf itse Xatında kelām 

   Anı bir meclisde fehm eyler tamām 701 

 

Ş 26a 858 Kim ne deñlü vardur anda macrifet 702 

   Cevherīler sūXı içre mertebet 

 
                                                
850b sacy ü: sacy R. 
852a irmiş idi: irmişdi R, Ş.  
852b dirmiş idi: virmiş idi B; dirmişdi R, Ş. 
853a degişdürmek: degüşdürmek R. 
855a Rabb-i: Rabb ü R, Ş.  
855b cilm-i: cilm ü Ş. 
857a yābū: yāhūd R. 
858b sūXı: sūX B. 
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R 72a 859 Her şehirde niçe ay eyler sükūn 703 

   nāhirin gören [anurlar anı dūn 

 

  860 Kimse anı bilmez itmez cizzeti 704 

   Buldı bu cāl içre ol boş cāleti 

 

  861 İstemezdi kimseye cālin diye 705 

   İrte içün yābū ol ġu[[a yiye 

 

  862 İbtiyār itdi bu deñlü hilleti 

   Yoġ idi Xalbinde a[lā cilleti  

   

863 Bu [ıfatdan neydi maX[ūdı anuñ  

   Diñle gel rācat ola cān u tenüñ 

 

  864 Kendünüñ mimli arar bir cevherī  

   Aña carż ide ne varsa cevheri 

 

  865 Ol dabı carż ide buña cālini 

   Birbirinüñ hep bilüp acvālini 706 

 

  866 Gice gündüz ola bunlar rāz-daş 

   Birbirinden [aXlamayup cān u baş  

 

  867 Yābū kendü gibi bir \ālib Xavī  

   Bulsa ger ol göstere aña yolı 

 

   

                                                
859a niçe: nice B, R. 
860b cāleti: rācatı B, R, Ş. 
861a istemezdi: isdemezdi R, Ş.  
861b yābū: yābūd B, R, Ş. 
865a cālini: mālini B, R, Ş. 
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868 

  Aña taclīm eyleye cilminden ol 

   Añlayup bildügi miXdār az u bol 707 

 

B 29b 869 Şöyle kim ġāyetde Xābil şān ola  

   Pes cevāhir [aXlamaXda kān ola  

 

M 25b 870 Çün mirāren anı idüp imticān 708 

   İstiXāmet üzre bālī ez-gümān 

 

  871 Meşrebinde cıfj u vüscat ola ger 

   cİlm-i cevherden aña virür baber 709 

 

  872 Eyleyüp teslīm cümle yādigār  

   nāhir u bā\ında ola aña yār 

    

Ol dabı ola bu fennüñ māhiri 

   Sözümi [anmañ kelām-ı jāhirī 710 

 

  874 ÇoX zamān bu cālet üzre ol yürür 711 

   Ābirī maX[ūdını bulmaz görür 

 

  875 ]oñradan ol fikr-i ābir eyledi 

   `alvetinde nefsine ol söyledi  

 

Ş 26b 876 Bu Xadar tucfe hedāyā sende var 

   Niçe yürürsin cihānda bende-vār 712 

 

                                                
868b añlayup: añlayu M, B. 
870b bālī: cāli B. 
871a cıfj u: cıfj B.  
871b cilm-i: cilm ü R / virür: virüp R, Ş. 
873bsözümi: sözi R / kelām-ı: kelāmı R.  
874a ol: - R. 
876b niçe: nice B, R. 
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   Kim ne bilsün sende cevher varlıġın 713 

   Eyle jāhir çekme gel el \arlıġın 

 

  878 Niçe \ālib kimseler vardur gezer 714 

   Cevher-i bā[ı görüp ehlin sizer 

 

  879 Tā ki senden her kes alsun yādigār  

   Dehr içinde ola tucfeñ pāyidār 

 

  880 İbtiyār it bir diyārı Xıl mebāt  

   nāhir eyle cevherī muctī cayāt 

 

881 Cevher ilen zīnet idüp bir Xafes 

   Hep mura[[ac ola cümle pīş ü pes 715 

  

Vir anı bir yār-ı kāmil destine  

   Ol temāşā itdüre her dostına 

 

  883 Var ise ol yirde kāmil cevherī 

   Bu Xafesden Xadrüñ añlar her biri  

 

M 26a 884 İctiyācı var ise saña gelür 

R 72b  Yoġ ise tacsīni ezberden Xılur 716 

 

B 30a 885 Çün muXarrer Xıldı fikri ol cüvān 717 

   Oldı bir şehr isteyü yola revān 

 

   

                                                
877b \arlıġın: darlıġın B. 
878a niçe: nice B, R.  
878b cevher-i: cevherī B, R, Ş / sizer: sezer R. 
881a cevher ilen: cevher ile M / Xafes: nefes R. 
884a var ise: varsa Ş. 
885a fikri: bu fikri M. 
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886  

İderek seyr ü temāşā-yı diyār  

   eıldı bir şehri bulardan ibtiyār 718 

 

  887 Ol idi bir şehr-i racnā vü cacīb 

   `oş \utardı ehli ger görse ġarīb 719 

 

  888 Gülsitān ile müzeyyen [aġ u [ol  

   İctiXāduñ ola ger uġrarsa yol 

 

  889 Her birisi boş müretteb dil-firīb 

   Cümlesi pürdür [adā-yı candelīb 720 

 

  890 ]anki deryādur [adef her bānesi 721 

   koludur her birisi dür dānesi 

  891  

Pāyına yüz sürmege gelmiş bacir 722 

   Anda cārī āb-ı Kevmerden nehir 

 

  892 earşusında \aġlar Xılmış Xıyām 

   Gice gündüz bihmete mimlü’l-bıyām 723 

 

  893 ]aġ u [olında anuñ cārī miyāh 

   nāhir olmış anda e[nāf-ı giyāh 724 

 

Ş 27a 894 Hem anuñ āb u hevāsı muctedil 725 

   Mā-i racmetden olupdur muġtesil  

 
                                                
886a seyr ü: seyr-i M / temāşā-yı: temāşāyı B, R. 
887a ol idi: oldı B, R / cacīb: necīb B. 
889b [adā-yı: [adāyı B, R, Ş. 
890b \oludur: \olıdur Ş. 
891b āb-ı: āb u R. 
892b gice: giçe R / hihmete: bıdmete Ş. 
893b e[nāf-ı: e[nāfı B, R. 
894b mā-i: māh-ı B. 
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895 Pāk olup Xılmış teveccüh Xıbleye 726 

   Yüzi yirde nāzil olmış secdeye 

 

  896 BāXī va[fın añla sen bundan iy cān 727 

   Kim dimişler cārife besdür nişān 

 

  897 Düşdi anuñ Xalbine işbu heves 728 

   İde zīnet pür-cevāhir bir Xafes 

 

M 26b 898 Bir Xafes düzdi müşebbek evvelā 729 

   Her najar iden olur mesrūr aña 

 

  899 Baġladı Rūmī `ı\āyī naXşı ol 

   eodı burde cevher anda [aġ u [ol 730 

 

900 Zīnet idüp baġladı bir bir girih 

   Her ki gördi didi boş altun zirih 731 

 

B 30b 901 Anda düzdi dürlü dürlü [ūreti 732 

   Eyledi jāhir kemāl-i Xudreti 

   

902 ealmadı bir [ūret anda olmaya 

   cĀrif ol jāhirde naXşa Xalmaya  

 

  903 nāhirin tertīb idüp bu vech ile 733 

   Başladı cevfin dabı zīnet Xıla 
                                                
895b yüzi: yüz B / yirde: yerde R. 
896a sen bundan: bundan sen Ş.  
896b besdür: pesdür B, R. 
897b Xafes: nefes R. 
898b olur: - R. 
899a `ı\āyī: `ı\ā-yı B, R / naXşı: naXş B. 
899b [aġ u: [aġ B. 
900a bir bir: yir yir B, R, Ş. 
901b kemāl-i: kemāl ü B, R, Ş. 
903a vech ile: vechle B, Ş. 
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  904 Düzdi altundan tile çoX cevheri 

   eıymetinde bī-bedeldür her biri 734 

 

  905 Niçe til najm eyledi zīnet içün 

   Tā ki tertīb eyleye cikmet içün 735 

 

  906 Kimi [āfīdür kimi yāXūtdur 

   Kimi lacl ü mürde cāna Xūtdur 736 

 

  907 Kimi bir dür biri lacl-i mümtezic 

   Görmemişdür kimse bu tertībi hīç 737 

 

  908 Bu Xafes içre o dürlü zīneti 

   Bunlar ilen işledi boş [ancatı  

 

R 73a 909 Eyledi ta[vīr çoX naXş u bayāl 

   Bu lisān ilen beyān olmaX mucāl  

 

  910 Bir biri içinde Xat Xat dā’ire 

   eıldı bir tertīb semā-yı sā’ire 738 

 

  911 Her birisi bir birin olmış mucī\ 739 

   Kimi mablū\ u kimi anuñ basī\  

 

M 27a 912 Bir biri içre müşebbek pür-hüner  

Ş 27b  kaşradan tā vas\ına irer najar 

 
                                                
904a tile: tele R.  
904b bī-bedeldür: bedeldür R. 
905a niçe: nice B, R. 
906b kimi: kim B / lacl ü: lacl-i Ş. 
907a lacl-i: lacl ü M, B, R.  
907b görmemişdür: görmedi pes B, R, Ş / tertībi: tertīb B. 
910b bir: - B, -R / semā-yı: semāyı B, R, Ş. 
911b mablū\ u: mablū\ B, R / kimi anuñ: kimisi anuñ B. 
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  913 

   Hīç biri mānic degüldür birine 740 

   Her birin vażc itdi yirlü yirine  

 

  914 Bu semāvāt üzredür aña caded 

   xikr u tacrīr ile olmaz aña cad 741 

   

915 Ortasında Xodı ol bir şeb-çerāX 742 

   Nā-ehil görmez anı olur ıraX 

 

  916 Her ne miXdār eylesem va[fın cayān  

   `āme anuñ cālini Xılmaz beyān 

 

B 31a 917 `atm idüp Xapusına batm eyledi 743 

   Niçe dürlü anda sır ketm eyledi 

 

Her ki tertīb üzre fehm itdi tamām  

   Ol dabı batm itdi yoX aña kelām 

 

  919 Buldı bir yāri ki [ācib-macrifet 

   `a[let olmış aña her dem meskenet  

 

920 Ġıll ü ġışdan Xalbi [āfī pākdür 

   Ehl-i cirfān bihmetinde bākdür 744 

 

  921 Pes mucibb ü mubli[ olmış yoX cased 745 

   Hem mu[ācib aña çün rūc u cesed 

 
                                                
913b yirlü: yerlü R. 
914a üzredür: üzre var Ş.  
914b cad: ecad R. 
915a şeb-çerāX: şeb-çıraX R. 
917b niçe: nice B, R. 
920a Xalbi: Xalb B.  
920b bihmetinde: bıdmetinde Ş. 
921b rūc u: rūc B. 
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  922 Aña teslīm eyleyüp didi iy yār 

   ]aXlamışdum bunı niçe rūzigār 746 

 

  923 Şimdi Xa[d itdüm ki ıjhār eyleyem 

   _ıfj idüp şimden girü pes n’eyleyem 747 

 

  924 Her kişi Xılsun najar bulsun sürūr 748 

   Her najardan göñli gözi \ola nūr 

 

  925 Her kişi seyr eylesün Xılma dirīġ 

   Ehl-i cıXduñ başına her demde tīġ  

 

M 27b 926 Ol dabı aldı ele oldı revān 

   Tā temāşā eyleye ehl-i zamān 749 

 

  927 Diñle sen balX-ı cihānuñ bilXatin 

   Gör ne e[nāf üzre olmış Xısmetin 750 

 

  928 Kimine irmiş anuñ fażl-ı ezel751 

   Kiminüñ caXXında dir bel hüm ażal  * 

 

  929 Kimi nāXı[dur kimi cāXil durur 

   Kimi acmaXdur kimi Xābil durur  

 

Ş 28a 930 Kimisi [ācib-najar kimi denī 752 

   Kimi ehl-i re’y kimisi ġabī 

 

                                                
922b niçe: nice B, R. 
923b pes: bes Ş. 
924b  göñli: göñül R. 
926b ehl-i: ehli B, R, Ş. 
927a balX-ı: balXı B, R, Ş / cihānuñ: cihān R. 
928a fażl-ı: fażlı B, R, Ş. 
* “Hayvanlar gibidir, hatta daha aşağıdırlar.” A’raf, 7/179. 
930a kimi: kim B.  
930b ehl-i: ehli R / ġabī: ġanī M. 
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  931 Kim müşevveşdür kimi ehl-i temīz 753 

   Kimi erzeldür kimi ġāyet cazīz 

 

  932 Kiminüñ her demdedür re’yi [avāb 754 

   Kimisi fikr itmedin virür cevāb 

 

B 31b 933 Kimidür kendüye ġāyet mucteXid 755 

   cİlm ü bulXına olupdur muctemid  

 

R 73b 934 Kimi cāXıl līk [ūretde helīl 

   Kāmilüñ her biri \utmış bir sebīl 756 

 

  935 Bunlaruñ acvāli [anmañ yazıla  757 

   Niçe Xışlar gelse geçse yaz ile  

 

  936 eıl te’emmül boş caceb Xudret durur 

   Fehm-i cikmet eylemek nicmet durur  

 

  937 Bil kemāl-i Xudretindendür bu cāl 758 

   Dürlü dürlü [ūret itdi ber-me’āl 

 

  938 _amdüli’llāh kim bize oldı na[īb 759 

   Her [ıfatdan irişür būy-ı cabīb 

 

  939 Ger cazīz ü ger cakīr ü cümle şey 

   Her birin ıjhār idüpdür nūr-ı _ay 760 

 

                                                
931a ehl-i: ehli B, R, Ş. 
932a re’yi: re’y-i B, R. 
933b cilm ü: cilm-i B. 
934b biri: bir B. 
935b niçe: nice B, R. 
937a kemāl-i: kemāli B, R, Ş.  
937b ber-me’āl: bir me’ālR. 
938b būy-ı: būyı B, R. 
939b nūr-ı: nūrı R. 
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M 28a 940 Nūr-ı _aXdan çün Xamu bulmış juhūr 

   Kāmil oldur baXmaya bir şey’e bōr 

 

  941 Bu Xafes gitdi bu balXuñ içine 761 

   Kimi nājır \aşra kimi içine 

 

  942 Bacżı kimse baXmadı yüzine hīç 

   Belki bışm idüp didi kim \urma giç 762 

 

  943 Bacżı kimse gördi lākin bilmedi 763 

   Perdesini çeşminüñ ol silmedi 

 

  944 Bacżı almaz ger [atarsañ bir pula 

   Bir najar idüp dimez kim bu n’ola 764 

 

  945 Bacżı gördi almadı andan sürūr 

   Kendüsinde var idi ġāyet ġurūr 765 

 

  946 Bacżı gördi didi kim bu bir Xafes 766 

   İçine baXmaġa ol itmez heves 

 

  947 Bacżı gördi bir mu[annac yādigār 767 

   nāhirinde Xaldı didi özge kār 

 

 

                                                
941b kimi nājır: kim nājır B, R. 
942 B’de bu beyit der-kenardır; 942a bacżı: bacż B, Ş.  
942b \urma: durma B, R, Ş / giç: geç R. 
943a bacżı: bacż B, Ş. 
944a bacżı: bacż B. 
945a bacżı: bacż B, Ş.  
945b var idi: vardı B. 
946a bacżı: bacż B, Ş.  
946b itmez: Xılmaz B. 
947a bacżı: bacż B, Ş / mu[annac: mu[affā M.  
947b Xaldı: Xalmadı M. 
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Ş 28b 948 Bacżı gördi jāhirin [unc-ı cacīb 

   Didi vardur bunda esrār-ı ġarīb 768 

 

  949 DiXXat ilen bir najar dabı Xılur 769 

   Cevher ilen \oludur için görür 

 

B 32a 950 Görmedi ol dabı ġayrı [ancatı 

   Añladı ancaX hemān bir zīnetī 

 

  951 Bacżı gördi içi Xat Xat dā’ire 

   ÇoX meserret cā[ıl olur nājıra 770 

 

  952 Bir iki Xaç mertebe fehm eyler ol 771 

   Ol aradan içerü Xılmaz dubūl 

 

953 İctiXādı bu ki fehm itdi tamām 

   Kendü deñlü bilmedi hīç bā[ u cām 772 

 

M 28b 954 Bacżı defcāt ile itdi diXXati 

   Añlaya tā kim ne varsa [ancatı 773 

 

  955 Çün Xamunuñ cilmin ol itdi \aleb 

   Çekdi fehminden anuñ bī-cad tacab 774 

 

  956 Pes te’emmül birle baXdı çoX zamān 

   Bu müşebbek ortasında nāgehān 

 
                                                
948a bacżı: bacż B, Ş / [unc-ı: [uncı B.  
948b esrār-ı: esrārı B, R. 
949b \oludur: \olıdur M, Ş. 
951a bacżı: bacż B. 
952a mertebe: mertebet M, B. 
953b bā[ u: bās B, R. 
954a bacżı: bacż B, R, Ş / itdi: eyler M. 
955b fehminden: fehminde R, Ş. 
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  957 Görinür gözine bir zībā güher 775 

   kutmış āfāXı żiyāsı ser-te-ser  

  

958 Kim najar eyler Xamaşur gözleri 

   Hem münevvirdür żiyāsı yüzleri 

 

R 74a 959 nulmet-i cehli olur nūrı müzīl 776 

   Żāll olmış Xullara oldur delīl 

 

  960 Dir ki bu şehdür Xamusı bendedür 

   Her ne var ise kerāmet bundadur 

 

  961 cĀşıX olur cān u dilden çün aña 777 

   Dir ne isterseñ ebī virem saña 

 

  962 Aç Xapusın seyr olınsun bir najar 778 

   Baġlamış üstād bunda çoX hüner 

 

  963 Ol dabı dir kim ben anı açmazam 

   Ehli vü nā-ehli ben farX itmezem 779 

 

  964 Ger dilerseñ [ācibi yanına var  

   Saña taf[īl üzre ol virür baber  

 

  965 Bacżısı evvel najarda fehm ider 

   ]ācibin teftīş idüp aña gider 

 

B 32b 966 Dir kim ola buncılayın cevheri 

Ş 29a  Yādigārıdur cihānuñ her biri 

                                                
957b \utmış: dutmış R. 
959a julmet-i: julmeti B, R. 
961a cān u: cān-ı R. 
962a olınsun: olsun M; olunsun R, Ş. 
963b ehli vü: ehl ü B, R / nā-ehli: nā-ehl B / ben: -R. 
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  967 Kendüsine var anuñ fetc ola bāb 780 

   eıl su’āli kendüden abh it cevāb 

 

M 29a 968 Her kişinüñ tubfesi virür baber 

   ]ācibinden her ne var ise hüner 781 

 

  969 Līk her cālim aña cālim degül 

   Bitmedi hīç bārsuz cālemde gül 

 

  970 Kāmil olup cālim olan cümle fen 

   Eylemez bir şey’e a[lā sū’-i jan 

 

  971 Belki her noX[ānı kendünden bilür 

   Pes anuñ çün _aXXa bunlar yol bulur 782 

 

972 Çünki balXuñ bilXati bu nevcadur 

   Bacżı bilmez görse ger biñ nevcadur 783 

   

   Aña kim nūr-ı ba[īret virdi _aX 784 

   Oldı bir herre aña biñ yıl sebaX 

 

  974 eavle nājır oldı baXmaz Xā’ile 

   _üsn-i jan ba[let olupdur kāmile 785 

 

  975 _amdüli’llāh kim sana virdi `udā 

   cAXl u cilmüñ cevherin bulduñ ġınā  

                                                
967a var: dir B.  
967b kendüden: kendiden Ş. 
968b [ācibinden: [ācibinde R. 
971a kendünden: kendüden M. 
972a çünki: bil ki M.  
972b bacżı: bacż B. 
973a nūr-ı: nūrı B, R, Ş. 
974a oldı: olup B.  
974b cüsn-i: cüsn ü R. 



 250 

    

 

Żāyic itme [arf it anı yirine 

   Her ki isrāf itdi yarın yiri ne 

 

  977 cAyb-bīn olmaX ebī mürvet degül 

   `ayr-gū olmaX iñen zacmet degül 786 

 

  978 kacn u dabl itmek cavāmuñ şānıdur 787 

   Āferīn iden mürüvvet kānıdur 

 

  979 Kāmil olan cümleyi kāmil görür 788 

   NāXı[ olan her birin nāXı[ bilür 

 

  980 Terk-i noX[ān eyle gel Xa[d it kemāl 789 

   İltifāt it pes nedür bundan me’āl 

 

`a[let-i bayvāndan bulsañ balā[ 790 

   Bende olur işigüñde cām u bā[ 

 

M 29b 982 Ol melek ba[let bulasın Xurbeti 

B 33a  Terk-i dāreyn eyle refc it fürXati 

 

  983 Va[f iderseñ kendüñe sen faXr-ı tām 791 

   Mesken ü me’vā saña dārü’s-selām 

 

 

                                                
977a ebī: dabı M. 
978a şānıdur: şāndur B.  
978b kānıdur: kāndur B. 
979b bilür: görür R. 
980a it: id R.  
980b pes: bes Ş. 
981a ba[let-i: ba[leti R, Ş.  
981b işigüñde: işükde R / cām u: cām R. 
983b mesken ü: mesken R. 
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R 74b 984 Her kişinüñ nu[cı kendü nefsine792 

Ş 29b  Bildi Rabbin şol ki bildi nefsi ne  * 

 

  985 ]ūret idüp sīretin taXrīr ider 

   Tacn idenler ġayrı caybı pes n’ider 793 

 

  986 Her kişiden jāhir olsa her kelām 

   Nīk ü bā\ıl ger emīr ü ger ġulām 

 

  987 Fi’l-caXīXa kendünüñdür ol [ıfat 

   Böyle cükm itdiler ehl-i macrifet 794 

 

  988 cĀrife besdür bu taXrīr u cevāb 795  

   BāXīsin vallāhü aclem bi’[-[avāb  ** 

 

KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Müstefcilün / Müstefcilün / Müstefcilün / Müstefcilün 

 

  989 _ālüm [orarsañ n’olmışam bir kān-ı pinhān bulmışam 796 

   Vechinde cayrān olmışam bir dürr-i pinhān bulmışam 

 

990 kur yatma iy ġāfil uyan oldı nihān işler cayān 

   Gelsün berü baña uyan bir sırr-ı pinhān bulmışam 797 

 

                                                
984a nu[cı: nu[c B; nu[cu R.  
984b nefsi: nefs B. 
* “Kendini bilen Rabbini bilir.” Keşfü’l-Hafâ, C.2,  s.262 
985b ġayrı: ġayr-ı B / pes: bes Ş. 
987b ehl-i: ehli B, R. 
988a besdür: pesdür R. 
** “Doğruyu en iyi bilen Allah’tır.” Âl-i İmran, 3/36; Nisâ, 4/25; Mâide, 5/6; En’am, 6/58; Yûsuf, 
12/77.  
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
989b dürr-i: dürr ü R. 
990a \ur: dur B, R. 
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  991 

   Oldur saña senden Xarīb ol saña sen aña cabīb 

   Bu cāli bilmez her lebīb gel sırr-ı pinhān bulmışam 798 

 

  992 Her yirde cāżır gör anı cayvāndan olmaġıl denī 

   Ādem sine ġayret Xanı gel sırr-ı pinhān bulmışam 

 

  993 Macrem olup ehl-i dile āyīne-i Xalbüñ sile 

   Git yola anlarlan bile ben sırr-ı pinhān bulmışam 799 

 

  994 eadrüñ senüñ aclā durur görmez gözüñ acmā durur 

   `ādim saña esmā durur ben cān u cānān bulmışam800 

 

M 30a 995 İy zāhidān-ı buşk-ten terk eyle yār içün va\an 

B 33b  Mevlāyı gör her herreden ben cān u cānān bulmışam 801 

 

996 Meydāna gel merdāne var defc ola şübheñ her ne var 802 

   ealma yabanda bōr u zār gel kān-ı pinhān bulmışam 

  997 

   Meydān-ı cışXa kim girer va[lına yārüñ ol irer 

   cĀşıX dikenden gül direr gel bāġ-ı pinhān bulmışam 803 

 

  998 Her şey ne var iki cihān insānda olmışdur nihān 

   İnkārı Xo gel gör inan ben sırr-ı pinhān bulmışam 

 

  999 _aX lu\fı irdi ben Xula cışX ile girdüm bu yola 

   Alman cihānı bir pula ben sırr-ı pinhān bulmışam 

 
                                                
991b cāli: cāl B. 
993a ehl-i: ehli R, Ş.  
993b anlarlan: anlarla M. 
994b cān u: cān-ı B, R, Ş. 
995a iy: ey R / zāhidān-ı: zāhidānı R.  
995b cān u: cān-ı R, Ş; cān B. 
996b bor u: bor B, R / kān: sırr M. 
997b gel: ben M / bāġ-ı pinhān: cān cānān M. 
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  1000 Her şab[a kim fażl-ı ezel irdi aña görmez helel 

   Īmānuña virmez balel ben sırr-ı pinhān bulmışam 804 

 

Ş 30a 1001 Şol kim hidāyet olmadı pes _aXXa vu[lat bulmadı  

   Kendüyi ġayrı bilmedi gel sırr-ı pinhān bulmışam 

 

  1002 Rūz-ı ezelden ci[[emüz cışX ile imiş Xı[[amuz 

   Defc oldı şimdi ġu[[amuz ben kān-ı pinhān bulmışam 805 

 

  1003 Bezm-i elestüñ mestiyem meydān-ı cışXuñ cüstiyem * 

   Yārüñ Xadīmī dostıyam ben kān-ı pinhān bulmışam806 

 

B 34a 1004 İy cāşıXān-ı rūy-i yār deryā-yı vacdet bī-kenār 

   Vacdet güvāhı her ġubār bir sırr-ı pinhān bulmışam  

 

  1005 Bir kenz-i pür-cevher `udā ben bendeye Xıldı ca\ā 

   Ijhār idüp Xıldum nidā bir sırr-ı pinhān bulmışam 

 

  1006 Deryā-yı vacdet Xıldı ġarX pes ortadan macv oldı farX 807 

   Oldur mucī\-i ġarb u şarX bir nūr-ı pinhān bulmışam 

 

  1007 Bilmem ne itdüm n’eyledüm gördüm işitdüm söyledüm 808 

   Deryā-yı cışXı boyladum ben dürr-i pinhān bulmışam 

 

R 75a 1008 ]anma ki cĀrifdür özüñ dergāh-ı _aXXa \ut yüzüñ 

   `atm eyle bunuñlan sözüñ ben sırr-ı pinhān bulmışam 809 

                                                
1000a fażl-ı: fażlı B, R, Ş.  
1000b virmez: virme B, R, Ş / ben: gel B, R, Ş. 
1002a rūz-ı: rūzı R, Ş.  
1002b defc: refc Ş / ben: gel M / kān: sırr M. 
* “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” A’raf, 7/172. 
1003a bezm-i: bezmi B, R, Ş. 
1006a pes: bes Ş / ortadan: ortada M. 
1007a bilmem: bilmen M, R, Ş.  
1007b ben: bir M, B, R. 
1008a \ut: dut B.  
1008b bunuñlan: bunuñla Ş.  
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M 30b  VÜRŪD-I eAVLEHÜ TEcĀLĀ ** 

Àb1§ p�— XLFM� U¦«Ë  

 

Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  1009 Meger günlerde bir gün hātifü’l-ġayb 

   Nidā itdi göñül merdine bī-rayb 

 

  1010 Niçün bāmūş olursın böyle her dem 

   Lisān ü Xalbüñi Xıl yār u hem-dem 

 

  1011 Niçün mestūr u mabfī ola mālüñ 810 

   Ne var ise getürgil Xāle cālüñ 

 

  1012 Saña Rabbüñ virüpdür bunca nicmet 811 

   `aber vir balXa her kes ide raġbet 

    

  1013 Ola kim irişe nacmāya bunlar 

   cAvām iken olalar bā[ erenler 

1014  

Şürūc itdi Xabūl idüp o emri 

   Nimār ide Xamu mac[ūl-i cömri 

 

  1015 Getürdi ortaya bir dürc-i muXfel 

   İçi pürdür `udādan oldı mürsel 

 

  1016 Çün anuñ fetcine oldı mübāşir 

   Ne var ise cevāhir ola jāhir 

17  
                                                
* - B (Bir satırlık boşluk vardır) / “Yalnızca Rabb’inin nimetini anlat.” Duhâ: 93/11. 
1011a mestūr u: mestūr R. 
1012b raġbet: ġayret Ş. 
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OXudı besmele destinde miftāc 

   eodı Xufline anı didi Fettāc 

 

B 34b 1018 Her işde ism-i Mevlā hikr olınsa 

Ş 30b  Tamām olur ne şey kim fikr olınsa 812 

 

  1019 eapusın çünki [andūXuñ açar ol 813 

   Żiyāsından pür olur [aġ ilen [ol 

 

  1020 ÇıXardı çünki cevher-nāmesini 

   Eline aldı ol dil bāmesini 

 

  1021 Diler mebt ide evrāX-ı Xulūba 

   Degüldür ġayr-ı _aXX cālim ġuyūba 814 

 

M 31a 1022 ealem cāżır velī evrāX ġā’ib 

   eulūb-ı balXdur yābūd meşārib 815 

 

  1023 Midād-ı macrifetlen dil devātı 

   koludur [anma kesbī belki hātī 816 

024  

Gelür pes bā\ırına ide dacvet 

   Yanında ola hem a[cāb-ı millet 817 

 

  1025 Gelüp çün cemc olalar her \avā’if 818 

   eulūbın bunlaruñ Xıla [acā’if 

 
                                                
1018a ism-i: hikr-i M / olınsa: olunsa: M, R.  
1018b olınsa: olunsa M, R, Ş. 
1019a [andūXuñ: [andūXu R. 
1021a evrāX-ı: evrāXı B, R.  
1021b degüldür: degildür Ş. 
1022b Xulūb-ı: Xulūbı B, R, Ş. 
1023a midād-ı: midādı Ş. 
1024a pes bā\ırına: bā\ırına pes R.  
1024b ola hem: cemcola B, R, Ş. 
1025a olalar her: ola cümle B, R, Ş. 
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  1026  

]acā’ifde Xıla acvāli tacrīr 

   Kimi mābit ola kim ide taġyīr 819 

 

1027 Ki zīrā bacżı żīX u bacżı vāsic 

   Anuñçün bacżı Xābil bacżı mānic 820 

 

  1028 Kimidür pür-küdūret kim mu[ayXal 

   Kimi yazmaġa Xābildür mufa[[al 

 

  1029 Tacammül itdügi miXdār her kes 821 

   Yaza Xalbine anuñ tā diye pes 

 

  1030 Bu fikri eyledi çünkim muXarrer 

   Te’emmül itdi anda ol mükerrer 

 

  1031 Çü Xa[d itdi Xıla bir boş meclis 

   Ki anda cemc ola hep cinn ilen ins 

 

R 75b 1032 Gelürse anda her kim meskenetle 822 

   Żiyāfet ide būn-ı macrifetle 

 

  1033 Ġanī ola faXīru’l-cāl gelse 

   Denī ola Xaviyyü’l-Xāl gelse 

 

B 35a 1034 Nidā idüp didi bu cümle balXa 

   Gelüñ iy \ālib olan rāh-ı _aXXa 

   

 

                                                
1026a acvāli: acvāl B. 
1027a bacżı żīX: bacż żīX B / żīX u: żīX B, R, Ş / bacżı vāsic: bacż vāsic B. 
1029b pes: bes M, B, R. 
1032a anda her kim: her kim anda M.  
1032b būn-ı: būnı B, R, Ş. 
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1035 Beyān idem \arīX-ı Mu[\afāyı 823 

   cAyān idem sülūk-ı a[fiyāyı 

 

M 31b 1036 Nedür seyr ü sülūkuñ ibtidāsı 

Ş 31a  Ne cālet olısardur müntehāsı 

 

  1037 Göñül dürcinde derc olan mecānī 824 

   Cevāhirdür ki yoXdur aña mānī 

 

  1038 Anuñ her biri yārā pür-ciberdür 825 

   Anı teşbī[ iden [ācib-najardur 

 

  1039 Anı her kim najarda itdi tacXīr 

   Aña yoXdur żarar kendüye taX[īr 

 

  1040 Bugün Xa[d eyledüm kim idem ıjhār 

   _aXāyıXdan virem ehline abbār 

 

41 Ben aldum virürem ser-māyesine 826 

   Ki almışdum anı ser-māye sine 

 

  1042 ÇıXardum \aşra memlū oldı meclis 

   Ġanī idem eger biñ gelse müflis 

3  

Gelürse her ne deñlü ehl-i cācet 827 

   eażā ola cavāyic pes tamāmet 

 

   

                                                
1035a \arīX-ı: \arīXı Ş.  
1035b sülūk-ı: sülūkı B, R, Ş. 
1037 Beytin 2. mısraı yerine yanlışlıkla bir sonraki beytin ikinci mısraı yazılmış R. 
1038 – R; 1038a yārā: yār-ı M. 
1041a virürem: [ataram M. 
1043b pes: bes Ş. 
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104 

4 Mucīn idüp `udā feyż-i müdīmüñ 828 

   Hidāyet it [ırā\-ı müstaXīmüñ 

 

  1045 İşitdi bu nidāyı çünki eşyā 

   Teveccüh itdiler ber-şān-ı esmā 829 

 

  1046 İrüpdür aña kim nūr-ı hidāyet 830 

   Gelüp ādābı ol itdi ricāyet 

 

  1047 Bularuñ bacżı yoldan itdi riccat 831 

   Ezel bu veche olmış aña bilXat 

   

1048 Gelüben bacżı dabı oldı cāżır 

   Kimisi raġbet üzre kimi nāfir 832 

 

  1049 Kimi dir aña yoXdur ictiyācum 

   Benüm de cümle cāżır icticācum 833 

 

M 32a 1050 Varur ol meclise her bōr u muctāc 834 

B 35b  Benüm yanumda da \oyar niçe aç 

 

1051 Kiminüñ Xalbi şevX-i cışX ilen pür 835 

   Kimi cucb u riyā ile \oludur 

 

                                                
1044a feyż-i: feyżi B, R.  
1044b [ırā\-ı: [ırā\ı B, R, Ş. 
1045a çünki: çünkim M. 
1046a nūr-ı: nūrı B, R.  
1046b ādābı ol itdi: itdi edāyı ol M. 
1047a bacżı: bacż B.  
1047b veche: vech R / bilXat: bilcat R. 
1048a bacżı: bacż B, Ş.  
1048b kimi: kim R. 
1049b icticācum: ictiyācum M. 
1050a bor u: bor B, R.  
1050b yanumda da: yanumda R / niçe: nice B, R. 
1051a Xalbi: Xalb-i M, B, R / şevX-i: şevXi M, B, R, Ş / cışX ilen: cışXlan B, Ş. 
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  105 

2 Kiminüñ yüzi yirde meskenetde 836 

   Kimisi carş-ı cālā mertebetde 

 

  1053 Bu vech üzre bular bir bir gelür pes  

   Oturdı kūşe kūşe anda her kes 

 

Ş 31b 1054 kavā’if geldi cemc oldı ne kim var 

   Şürūc itdüm açam pes genc-i esrār 

 

  1055 ÇıXardum ortaya çün naXd-i cömri 837 

   eılam a[cāb-ı meclis üzre neşri 

 

  1056 Nimār idem bu balX üzre cevāhir 

   Kimi Xadrini bilmez kimi māhir 838 

 

  1057 Velī üç günde üç meclis düzetdüm 839 

   Ki her birinde bir dürlü söz itdüm  

 

R 76a 1058 Ki her kes muXteżā-yı Xābiliyyet 

   Murādın abh ide ber-casb-i bilXat 840 

 

  1059 Te’emmül eyle bu bir cucbe sırdur 

   Kelām u Xā’il ü maX[ūd birdür  

 

  1060 Ki fehm-i ehl-i meclis mubtelifdür 841 

   Kimi münkir kimisi mucterifdür 

   

                                                
1052a yirde: yerde R. 
1055a naXd-i: naXd ü R. 
1056b Xadrini: Xadrin R. 
1057b dürlü: dürli R. 
1058a muXteżā-yı: muXteżāyı B, R.  
1058b ber-casb-i: ber-casb ü R. 
1060a fehm-i: fehmi B. 
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1 

061 `udā balX itdi insānı çün e\vār 

   Anuñçün bacżı mucsin bacżı cebbār 842 

 

  1062 OXındı cāl-i cışX evvelki meclis 843 

   İçenler cām-ı cışXı oldı mūnis 

 

  1063 İkinci günde ādāb-ı şerīcat 

   Ki cāmic ola acvāl-i \arīXat 844 

 

M 32b 1064 Üçünci günde esrār-ı macārif 

   Anı hevX eylemez illā ki cĀrif 845 

 

  1065 Ne vech üzre kelāmum itdi te’mīr 

   Saña bir bir idem taf[īl ü taXrīr  

 

B 36a 106 MuXaddem hikr olınsun üç Xa[īde 846 

   Ki abh-ı ci[[e ide āferīde 

 

  1067 Mu’abbar her birinüñ cāl ü Xāli 

   Beyān ider bulursa dil mecāli 

 

  1068 Delīl it baña yā Rabb rüşd ü tevfīX 847 

   Olam ez-zümre-i erbāb-ı tacXīX 

   

   

 

 
                                                
1061b bacżı mucsin: bacż mucsin B / bacżı cebbār: bacż cebbār B. 
1062a oXındı: oXundı R. 
1063a ādāb-ı: ādābı M, B, R.  
1063b acvāl-i: acvāli B, R. 
1064a esrār-ı: esrārı R. 
1066a olınsun: olunsun M; olsun R.  
1066b abh-ı: abhı B, R, Ş. 
1068b ez-zümre-i: ez-zümreyi B, R, Ş. 
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MAkLAc * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  1069 Gel iy dacvā-yı cışX iden cazīzān 

   Getür neñ var calāmet işde meydān 

 

  1070 Ne cālet ibtiyār itdüñ bu yolda 

   Hemān lāf u güzāfuñ var mı dilde 

 

Ş 32a 1071 Dimişler dacvī macnāsuz Xuru lāf 848 

   İşit kim hikr idem cuşşāXa ev[āf 

 

  1072 eoduñ mı bu yola sen cān u başı 849 

   Degülseñ böyle sensin cışXa nāşī  

 

  1073 Melāmet ibtiyār itdüñ mi dilden 

   Geçüp nār u hevā vü āb u gilden 

 

  1074 eamudan nefsini gördüñ mi acXar 850 

   Ve illā sen Xamudan olduñ ebter 

 

  1075 İçüp meybāne-i vacdetde cāmı 

   eamu terk eyledüñ mi neng ü nāmı 

 

  1076 Gözüñ yaşı vücūduñ itdi mi ġarX 

   Olur mı [aġ u [ol u pīş ü pes farX 851 

 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1071a macnāsuz: macnāsız M, Ş.  
1071b cuşşāXa: cuşşāX-ı M. 
1072a sen: - B. 
1074b ebter: ebXar M. 
1076b [ol u: [ol B, R / pīş ü: pīş B. 
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M 33a 1077 AXar mı yaş yirine Xan gözüñden 852 

   Kim işidürse yanar mı sözüñden 

 

  1078 Dögerlerse sögerlerse Xapuda 

   eu[ūr eyler misin gör hīç \apuda 853 

 

  1079 Eger aġyār urursa \acn ilen \aş 

   kutar mısın o \aşa Xarşu sen baş 

 

  1080 Celāl-i tīġ Xılsa pāre pāre 

   Dabı artar mı cubbuñ ol nigāra 854 

 

B 36b 1081 Süvār olduñsa esb-i cışXa iy cān 

   Ki döymez nacraña Rüstem Nerīmān 

 

R 76b 1082 İderseñ sen şerār-ı āhı nīze 

   Olur XalXān-ı çarbuñ rīze rīze 855 

 

  1083 Alup başuñ elüñe eyleseñ gürz 

   Ki bir żarbuña döymez kūh-ı Elbürz  

 

  1084 Teveccüh seyfilen çalsañ sivāyı 856 

   Bulur aġyār Xatuñda hep fenāyı  

 

1085 Eger cevri vefā lu\f olsa Xahrı 

   Olur tiryāk-ı ekber [unsa zehri 

  1086  
                                                
1077b Kim işidürse yanar mı sözüñden: Yanar mı kime söylerseñ sözüñden B, Ş; YaXar mı kime 
söylerseñ sözüñden R. 
1078a sögerlerse: sögerler de B. 
1080a celāl-i: celāli B, R, Ş.  
1080b ol nigāra: gör o yāra B, R, Ş. 
1082a şerār-ı: şerārı B, R, Ş.  
1082b XalXān-ı: XalXānı B, Ş. 
1084a seyfilen: seyflen Ş. 
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eabūl olursa redd-i Xurb u bucdı 857 

   Olur cā’iz saña dacvā-yı merdī 

   

1087 Eger her herreden görseñ o yāri 

   Kemāle irgürürsin işbu kārı 

 

  1088 Ki her bir herre cışX ilen \oludur 858 

   Yanuñda bōr olan eşyā uludur 

 

Ş 32b 1089 Fenā mülkine gel sevX eyleyüp rāh 859 

   İşit her herreden āvāz-ı Allāh 

 

  1090 Bulursañ bu calāmātı özüñde  

   Olursın mābit ü [ādıX sözüñde  

 

M 33b 1091 Yazarsañ hikr idem ev[āf-ı cışXı 860 

   Rubām-ı Xalbe bā-tīġ-i DımışXī 

 

eA]ĪDE-İ cIŞe * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  1092 Tabt-ı Xalbe çün cülūs itdi geçüp sul\ān-ı cışX 

   eıldı cuşşāXa nidā itdi hemān dīvān-ı cışX 

 

  1093 Ehl-i cışXa cümleten olsun nidā gelsün berü 

   Niçe bir künc-i bafāda Xaldı çün devrān-ı cışX 861 

  10 
                                                
1086a redd-i: reddi M, B, R, Ş / Xurb u: Xurb M, B, R. 
1088b uludur: \oludur B, R, Ş. 
1089a mülkine: milkine M, R, Ş. 
1091a ev[āf-ı: ev[āfı R.  
1091b rubām-ı: rubāmı Ş; rümāmı R / tīġ-ı: tīġı B, R. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1093a nidā: [alā M.  
1093b niçe: nice R / Xaldı: geldi B, R, Ş. 
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9 

4 Emr idüp ol şāh-ı cādil eyledi muckem yasaX 

   Kim benüm devrümde kimse itmesün pinhān-ı cışX 862 

 

  1095 Lā’übālī mest olup ıjhār-ı esrār eylesün 

   ealmasun bir kūşe-i meybānede rindān-ı cışX 

 

B 37a 1096 Kendüyi Xılsun barābātī bugün meydānda 

   Geldi eyyām-ı [afā bozıldı çün zindān-ı cışX 863 

 

  1097 cIrżını terk eyleyüp Xılsun melāmet nefsini 

   Her ki itdi yār ilen bezm-i ezel peymān-ı cışX 864 

 

  1098 Cān u başın dilberüñ yolında Xurbān eyleyen 

   cIyd-i ekberdür bugün gel düzdi çün meydān-ı cışX 865 

 

  1099 Bu [alāyı zümre-i cuşşāX işidüp şevX ile 

   Girdiler meydāna pes şunlar durur merdān-ı cışX 866 

 

  1100 Başların Xa\c eyleyüp şāhuñ atı ayaġına 

   ]aldılar \op eyledi vü oynadı çevgān-ı cışX 

 

  1101 Va[lına yārüñ irüp buldı bular maX[ūdını 

   Çün ezel bezminde irmiş bunlara icsān-ı cışX 

 110 

2 Cān dirīġ itmediler bunlar nigāruñ yolına 

   cIyd-i va[la irmek içün oldılar Xurbān-ı cışX 

 

                                                
1094a cādil: cadl R.  
1094b itmesün: Xılmasun M. 
1096b bozıldı: bozuldı M, R. 
1097a nefsini: nefsi R.  
1097b yār ilen: yārlan Ş / bezm-i: bezmi B, R, Ş. 
1098a cān u: cān B. 
1099a zümre-i: zümreyi B, R / şevX ile: şevXle Ş. 
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  1103 Geldiler bu cāleme inkār-ı cışX itmediler 

   nāhir olmışdı ezelde bunlara bürhān-ı cışX 867 

 

M 34a 1104 Şāricu’l- cışXa bular iXrār u ta[dīX itdiler 

   Nāzil olduXda bulara āyet-i Kur’ān-ı cışX 868 

 

  1105 xī-sacādet zī-hidāyet zī-ca\ā kim bunlara 

   İrdi _aXdan buldılar pes vu[lat-ı bāXān-ı cışX 869 

 

R 77a 1106 Şöyle mest olmış ezel bezminde bunlar cışXla 870 

Ş 33a  Geldi geçdi bu cihāndan her biri sekrān-ı cışX 

 

  1107 Şol ki emrine mu\īc oldı anuñ buldı balā[ 

   Her ki ser-keş oldı yaXdı yıXd’idüp vīrān-ı cışX 871 

 

  1108 Leşker-i man[ūr birle bu vücūdum mülkine 

   Ser-te-ser cükm eyleyüp Xıldı Xamu seyrān-ı cışX 872 

 

  1109 Yaşumı mey zār şemc u cub Xadec baġrum kebāb 

   Varumı barc eyledüm hep geldi çün mihmān-ı cışX 873 

 

  1110 Bu cihānuñ cizzet ü cırż u metācın terk idüp 

   Pes melāmet çārşūsında açmışam dükkān-ı cışX 874 

 

  Ol carīm-i cizzete macrem degül her kes cazīz 875 

   _amdüli’llāh baña destūr eyledi der-bān-ı cışX  

 

                                                
1103b ezelde: ezelden R. 
1104a ikrār u: iXrār B. 
1105b vu[lat-ı: vu[latı B, R, Ş. 
1106a cışXla: cışX ile R. 
1107b idüp: olup B.  
1108a leşker-i: leşkeri B, R, Ş / mülkine: milkine R, Ş. 
1109a yaşumı: başumı M, B / zār: nār B, Ş; nār u R. 
1110a cizzet ü: cizzet vü R. 
1111a carīm-i: carīmi B, R, Ş. 
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B 37b 1112 Olmazam bir lacj’anuñ cālī cenābından cüdā 

   Çünki destümde benüm her dem şehā dāmān-ı cışX 876 

 

  1113 Gül yüzi Xarşusına her dem [afā vü şevX ile 

   Olmışam bezminde anuñ ney gibi nālān-ı cışX 877 

 

  1114 Gāh cāXıl gāh mecnūn gāh mest ü gāh ayuX 

   Geh bumārī bande gāhī oluram giryān-ı cışX 878 

 

  1115 Būy-ı cışX ile muca\\ardur dil ü cān dā’imā 

   Çün ezel bāġında [undı bir güli baġvān-ı cışX 

 

1116 ]aXlaram cānumdan özge sīne-i sūzānda 

   Çün ezel sehminden irdi cānuma peykān-ı cışX 879 

 

  1117 Gelmişem işbu cihān bāzārına iy müşterī 

   NaXd-i cāna [ataram oldum çü bāzürgān-ı cışX 880 

 

M 34b 1118 Gülşen-i cışXında yārüñ cemc olup bir \ā’ife 

   Diñlediler oXıdum ben bunlara dīvān-ı cışX 881 

 

  Cürca-i cām-ı kelāmum hevX idüp bī-ibtiyār 882 

   Mest olup çāk-i girībān itdiler yārān-ı cışX 

 

                                                
1112a lacj’anuñ: lacja anuñ B, R, Ş. 
1113b gibi: bigi R, Ş. 
1114a mest ü: mest B, R. 
1114b geh: gāh B / bumārī: bumār u M, Ş. 
1116a sīne-i: sīneyi Ş.  
1116b sehminden: semcinde R. 
1117a işbu: ben bu M / iy: ey R.  
1117b bāzürgān-ı: bāzirgān-ı R, Ş. 
1118a gülşen-i: gülşeni B, R.  
1118b oXıdum: oXudum R. 
1119a cürca-i: cürcayı B, R, Ş / cām-ı: cāmı B, R.  
1119b çāk-i: çāki B, R, Ş / itdiler: eyledi B, R, Ş. 
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  1120 Dacvī-yi cışX eylesem [anmañ ki ben kihb eylerem 883 

   Kim ezel mülkinde gelmişdür baña fermān-ı cışX 

 

  1121 _aX Tecālā çün ezel cilminde vīrān göñlümi 

   cIşX ile pes Xıldı macmūr itdi şehristān-ı cışX 884 

 

  1122 Gel berü iy Xadr-i cışXı bilmeyen cayvān-[ıfat 885 

   cArş-ı cālīden yüce Xurıldı gör eyvān-ı cışX 

 

  1123 eadr-i herre cışXuñ olsa bulasın maX[ūduñı 886 

   İrişe esrārı cışXuñ olasın cayrān-ı cışX 

 

Ş 33b 1124 Gevher-i bā[ı çıXar gün gibi ıjhār it bugün 

   Niçe bir mestūr olursın gel berü iy kān-ı cışX 887 

 

  1125 Vāy aña kim irmedi bezm-i ezelde fażl-ı _aX 888 

   Dünyā  vü cuXbāda bil sen ol durur nādān-ı cışX 

 

  1126 Zāhid ü cābid eger hevX itse cışXuñ herresin 

   Terk idüp zühd ü cibādet olalar seg-bān-ı cışX  

 

1127 Lu\f-ı _aXdur her kese olmaz müyesser dōstlar 889 

   eadr-i aclā [anma oldur bāk ile yeksān-ı cışX 

 

 

                                                
1120a ki ben: beni B, R, Ş.  
1120b mülkinde: milkinde R, Ş. 
1121b pes: - B, R, Ş / itdi: adı R, Ş. 
1122b kurıldı: kuruldı M, R / gör: - R. 
1123b esrārı: esrār B. 
1124a gevher-i: gevheri B, R, Ş.  
1124b niçe: nice R. 
1125a bezm-i: bezmi R, Ş / ezelde: ezelden M.  
1125b dünyā vü: dünyede M; dünye vü R, Ş. 
1127a lu\f-ı: lu\fu R.  
1127b oldur: olur M / bāk ile: bāk ilen M; bāklan B, Ş. 
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B 38a 1128 cIşXı [anma sen bu dünyāda bulınur kesb ile 890 

   kuta geldi ehl-i diller gevher-i cirfān-ı cışX 

 

  1129 Bī-babersin sen bu lehhetden caher Xıl zāhidā 

   Cürm-i acjamdur iderseñ kendüñe bühtān-ı cışX 891 

 

  1130 Ehl-i cırż olanlara vu[lat müyesser olmadı 

   cĀr u nāmūsı gider andan gel iy cūyān-ı cışX 892 

 

R 77b 1131 YoX yire iy müddecī dacvā-yı cışX itme cabem 

   Kim senüñ şānuñda Xonmadı ezel imkān-ı cışX  

 

  1132 _ayf ola ol cömre kim bālī geçer ez-cāl-i cışX 893 

   Ehl-i diller çün [ayarlar biñ yıla bir ān-ı cışX 

 

  1133 Yā İlāhī bālī-yi cışX itme bendeñ bir nefes 

   Hem bu cismüñ hem bu Xalbüñ hem bu rūcuñ cānı cışX894 

 

  1134 xerre gelmez gözine iki cihānuñ zīneti 

   cĀşıXuñ genc-i nihānı dīn ü īmānı cışX 895 

 

  1135 Her ki Xa[r-ı cışXı muckem yapdı bāġ-ı Xalbde 896 

   Dü-cihān fānī ola bulmaz fenā bünyān-ı cışX 

 

  1136 Bulmayasın Nūc-veş münkir olanlardan necāt  

   Ger vücūduñ cālemin ġarX itmese \ūfān-ı cışX 

                                                
1128a bulınur: bulunur R, Ş / kesb ile: kesble B.  
1128b gevher-i: gevheri B, R, Ş. 
1129b cürm-i: cürm ü R. 
1130b cār u: cār B / cūyān: çūbān B, R. 
1131 Bu beyitten sonra 1159. beyte kadar M nüshası eksiktir. 
1133a bālī-yi: bālīyi Ş.  
1133b cānı: cān B. 
1134b genc-i: genc ü R / dīn ü īmānı: dīn ü īmān B / Bu mısrada vezin bozuktur. 
1135a Xa[r-ı cışXı: Xa[rı cışXı B, R / bāġ-ı: bāġı Ş. 
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137 Va[l-ı yāra müşterī gelsün mucabbet sūXına 

   NaXd-i cāna kim alur tercīc ider mīzān-ı cışX  

 

  1138 Zeyn olur ezhār-ı cirfān ile Xalbüñ ravżası 

   Bezr-i cubb-ı yārı zerc itseñ Xılup būstān-ı cışX 897 

 

  1139 Cennet ü cūr u Xu[ūra baXmadı cuşşāX-ı dōst 

   Vu[latından ġayrı yārüñ olmadı dermān-ı cışX  

 

  1140 `alX-ı cālem cālim olsa lehhet-i cışXa ebī 

   Cān virürdi her birisi olmaġa çūbān-ı cışX 898 

 

1141 Bacr-ı vacdet bād-ı cışX ilen temevvüc eyleyüp 899 

   Oldı iy cĀrif anuñ her Xa\resi cummān-ı cışX 

 

  1142 Gülşen-i Xalbi olur envāc-ı ezhār ile pür 

   Her kime kim āb-ı racmetden irer bārān-ı cışX 900 

 

  1143 Dicle vü Ceybūn u Seycūn u Furāt u Nīl nūş 

   İtse Xanmaz āb-ı va[luñ içmese ca\şān-ı cışX 901 

 

B 38b 1144 Eyledüm şevX ile fāş esrār-ı cışXı cāleme 

   Bi’llāhī machūr olsun cindiküm ibvān-ı cışX 902 

 

  1145 ]ad hezārān sāl ararsañ bulmayasın intihā 

   Acjam-ı eşyā durur çün bacr-ı bī-pāyān-ı cışX 903 

 
                                                
1138a ezhār-ı: ezhāb-ı R.  
1138b cubb-ı: cubbı B, R, Ş / yārı: yār B. 
1140a lehhet-i: lehheti B, R, Ş. 
1141b iy: ey R. 
1142a gülşen-i: gülşeni B, R, Ş.  
1142b āb-ı: ire R; āb u Ş. 
1143a Seycūn u: Şeybūn u B; Şeybūn R / Nīl: -R; Nīli Ş.  
1143b āb-ı: āb u R. 
1144b bi’llāhī: bi’llāh B, R. 
1145b acjam-ı: acjamı B, R / bacr-ı: bacrı B. 
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  1146 ]ad hezārān u hezārān cömrle Xılsañ kelām 

   Bulmaya hergiz nihāyet Xı[[a vü destān-ı cışX 904 

 

   KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  1147 kalmışam uş bacr-i cışXa \ālib-i dür-dāneyem 

   Girmişem meydān-ı şevXe cāşıX-ı merdāneyem 905 

 

  1148 İçmişem çün cām-ı cışXı nām u nengi terk idüp 906  

   Lā’übālī cālemi seyr eylerem mestāneyem 

 

  1149 kaġ u \aşa sözlerüm Xılsa emer itmeñ caceb 

   Şerbet-i cışXı ezelden bir \olu peymāneyem 907 

 

  1150 Bu [ıfatda cālemi Xıldum seyācat [anmañuz 

   cĀXil olup seyr idem bil yār içün dīvāneyem 908 

 

  1151 _aXX Tecālā genc-i cışXı Xodı sırrumda benüm  

   Anı macmūr itmek içün her zamān vīrāneyem 

   

1152 Sözlerümüñ her biri ehline bulduXda vu[ūl 

   Anuñ içün mest olurlar cışXa ben meybāneyem 909 

 

  1153 Gezdügüm bunca diyār u gördügüm bunca nigār  

   eudretu’llāhı temāşā itmede rindāneyem 
                                                
1146a hezārān u: hezārān B. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1147a \ālib-i: \ālibi B, R, Ş.  
1147b cāşıX-ı: cāşıXı R, Ş. 
1148a cām-ı: cāmı Ş / nām u nengi: nām nengi B, R. 
1149a sözlerüm: söz R / Xılsa: Xılsa caceb B.  
1149b şerbet-i: şerbeti B, R, Ş / bir: ben B, Ş. 
1150a [ıfatda: [ıfatdan Ş / seyācat: siyācat R, Ş.  
1150b bil: bel R, Ş / yār içün: yār çün B. 
1152b anuñ içün: anuñ çün R / olurlar: olur R. 
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   eıldı göñlümde benüm bir yār-ı bī-hemtā va\an  

   Aña \apdum [anma zāhid gibi ben putbāneyem 

 

R 78a 1155 Çün ezelden yandı dilde nūr-ı _aXdan nār-ı cışX  

   Gice gündüz şemc-i cışXa yanaram pervāneyem 

 

  1156 Fażl-ı _aXdur baña irdi cışX ilen Xıldum juhūr 910 

   Ehl-i cışXuñ meclisinde her zamān efsāneyem 

 

  1157 Terk idüp geçdüm ne varsa bu fenānuñ cizzetin 911 

   cIşXa Xul olup cihānda yürürem mīrāneyem 

 

  1158 BeydaX-ı cışX ile māt itdüm bu cālem şāhını 

   Pes macabbet na\c içre yürürem ferzāneyem 912 

 

M 35a 1159 Gerçi cışX acvāli içre niçeler yazdı kitāb 

B 39a  İctiXādum üzre yazdum ben dabı bir dāneyem 913 

Ş 34b 

  1160 Ehl-i cırż u ehl-i tāc olan [ofudan ol ıraX 914 

   cĀrifüñ ayaġı tozı zāhide bī-gāneyem 

1 

  Macmil-i cışXı götürmekde Xavī pīr ü cüvān 

   eahr-ı dünyā çekmede ġāyet Xavī pīrāneyem 915 

 

 

 

 

                                                
1156a cışX ilen: cışXlan Ş. 
1157a fenānuñ: cihānuñ R. 
1158a beydāX-ı: beydāXı B, R, Ş. 
1159a acvāli: acvāl B. 
1160a cırż u: cırż B, R. 
1161a pīr u: pīri R.  
1161b Xahr-ı: Xahr u Ş. 
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MAkLAc * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  1162 Gel iy Allāha cābid cān u dilden 

   Vücūduñ bod mürekkeb āb u gilden 

 

  1163 Hevā vü nārdan olmış müretteb 

   kaşuñ macmūr u içüñdür mubarreb 

 

  1164 Eger jāhirle bā\ın olmasa pāk  

   Ki senden yeg olısar bār u bāşāk 916 

 

  1165 Ki vardur her birinüñ muXteżāsı 

   Degül mümkin bularuñ irtiżāsı 

 

  1166 `udā cemc eylemiş ażdādı sende  917 

   cAdālet vir dürüş bunlara sen de  

 

  1167 Diler her biri ola saña cākim 

   `u[ū[an kendüsine Xıla bādim  

 

  1168 Senüñ sacyüñ bu olsun caks ola cāl 

   eamu mażbū\ olup olmayalar żāl 

 

  1169 Kemāl oldur ki tebdīl ola ablāX 

   Ki rūcuñ nefs elinden eyle ictāX 

 

  

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1164b yeg: pāk R / bār u: bār B. 
1166a ażdādı: ażdād B.  
1166b vir: ver R. 
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  1170 Ki cā[ıl ola būyı a[fiyānuñ 

   Budur re’si \arīX-ı evliyānuñ 918 

  

Murād olursa Mevlāya cibādet 

   cAnā[ır cükmin ib\āl it tamāmet 

 

M 35b 1172 Gider cıXd u cased cucb u ġurūrı 

   NaXıyyü’l-bāl olup kesb it cużūrı 919 

 

  1173 Riyā vü sümcadan olduñsa bālī 

   MuXarrer bil bulursın cāl-i cālī 920 

 

B 39b 1174 cİbādātuña itme ictimādı 

   Evāmirde velī Xıl ictihādı 921 

 

  1175 Hemān emre i\ācat ola maX[ūd 

   Pes ancaX vech-i bāXī ola macbūd 

 

Ş 35a 1176 cİbādetde eger olmazsa şirket 

   _ucüb refc ola cā[ıl ola Xurbet 

   

1177 cİbādetden şu kim [ācib ġarażdur 

   ]acīcu’l-bāl olmaz hǖ-marażdur 

 

  1178 Kişi şirk-i bafīden olsa cārī 

   ÇıXar dil ravżasından mā-i cārī 922 

 

 

                                                
1170b \arīX-ı: \arīXı B, R, Ş. 
1172a cucb u: cucb B.  
1172b naXıyyü’l-bāl: naXıyyü’l-bāb R. 
1173a riyā vü: riyā-yı R.  
1173b cāl-i: cāli R. 
1174b Xıl: - R. 
1178a şirk-i: şirki B, R, Ş. 
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R 78b 1179 O mādan tāze Xılsañ āb-destüñ 

   Müsebbic Xa\re Xa\re āb-ı destüñ 923 

 

1180 Olur e\rāf u ecvāfuñ Xamu nūr 924 

   Mucī\ olur seni nūrun calā nūr  * 

 

  1181 cİbādetden netīce macrifetdür 

   Aña her kes irişmez mertebetdür 

 

  1182 Olursa mādde [ūretle fāsid 

   İrişmez sacy ile ma\lūba Xā[ıd 925 

 

  1183 İkisinden biri olmazsa mevcūd 

   Yine cā[ıl degüldür a[l-ı maX[ūd 926 

 

  1184 ]acīc olsa ikisi iy cazīzān 

   Olur elbetde müntic şekl-i bürhān 927 

 

  1185 kahāret mādde [ūret [alātuñ 

   Mu[accac Xıl ki münticdür necātuñ  

 

M 36a 1186 Dimek benden velī senden cameldür 928 

   Bulardan ġayrı hep \ūl-i emeldür 

 

    

 

                                                
1179a Xılsañ: itseñ Ş.  
1179b āb-ı: āb u R. 
1180a e\rāf u: e\rāf B. 
* “Abdest üzerine abdest (almak), nur üzere nurdur.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.336. 
1182b sacy ile: sacyla B, Ş. 
1183a olmazsa: olmaz R.  
1183b degüldür: degildür: R.  
1184b elbetde: elbette Ş. 
1186b \ūl-i: \ūli R, Ş.  
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eA]ĪDE-İ A_KĀM-I ŞERĪcAT VÜ ĀDĀB-I kARĪeAT  * 

 

   Mefcūlü / Fācilātün / Mefcūlü / Fācilātün 

 

  1187 İy cāmil-i emānet bil eyledüñ bıyānet 929 

   Allāha Xıl cibādet hādī ola hidāyet 

188  
cAzm eyleyüp `udāya Xılsañ ta[īc-i niyyet 930 

   ea[duñda mābit olsañ _aXdan irer cināyet  

 

B 40a 1189 Evvel vużū’-i şercī lāzım durur [alāta 931 

   Acżāñı eyle \āhir cā[ıl ola liyāXat 

 

  1190 Şehvāt-ı dünyeviyye Xılmış seni mülevvem 

   Pāk eyle her hevādan vir nefsüñe \ahāret  

 

  1191 Acżā-yı jāhiriyye nefsüñ dab’olsa \āhir 932 

   Ol beyt-i Xalbe dābil vir ana da le\āfet 

 

  1192 _ubb-ı sivā-yı Mevlā mebt oldı çünki dilde 933 

   Ġasl eyle levc-i Xalbüñ cā[ıl ola nejāfet 

 

Ş 35b 1193 Çünkim [acīfe-i dil bālī olur Xamudan 

   Kesb eyle cubb-ı Allāh zā’il ola şeXāvet 934 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1187a cāmil-i: cāhili B; cāmil ü R. 
1188a ta[īc: ta[uc M.  
1188b cināyet: hidāyet R. 
1189a lāzım durur: lāzımdur R.  
1189b acżāñı: acżāñ B. 
1191a nefsüñ: nefsüña R / \āhir: jāhir R.  
1191b letāfet: liyāXat B. 
1192a cubb-ı: cubbı R, Ş / dilde: dā’im B.  
1192b ġasl: ġusl R.  
1193a çünkim: çünki B, R.  
1193b kesb eyle B, Ş; kütüb eyle R. 
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  1194 nāhirde bā\ınuñda cemc eyleyüp Xuvāñı 

   Tevcīh-i _aXX iderseñ gelmez saña nedāmet 

 

  1195 _ūr u cināna meyli rūcuñdan it izāle 935  

   ea[d eyleseñ visāle rā’ic olur ticāret 

 

  1196 _aXXuñ sivāsı maX[ūd olursa mekr-i _aXdur 

   Pes naXd-i nesye virseñ mālüñd’olur basāret 936 

    

Mevlā çü bī-ġarażdur sen dabı bī-ġaraż ol 937 

   Tefvīż iderseñ emrüñ irer saña kerāmet 

 

  1198 Sırruñ sarāy-ı balvet olsa Xamu cihetden 

   Ol nūr-ı bī-cihetden pür-nūr olur tamāmet 938 

 

M 36b 1199 Çünkim vużūc-ı kāmil tertīb idüp tamāmı 939 

   eılduñsa her birinüñ ādābını ricāyet 

 

  1200 Te’hīn idüp Xuvāña iclām-ı ġā’ibīn it 

   İtgil edā-yı sünnet tā cemc ola cemācat 940 

 

  1201 Çün cāżır ola ġā’ib sünnet dabı mü’eddā 

   _āl ola Xāl-i vacdet Xıl farż içün iXāmet 

 

  1202 Seccāde-i bużūcı [al kūşe-i fesāda 

   Bul Xıble-i caXīXī Xıl ġayrıdan ferāġat 941 

 

                                                
1195a cūr u: cūr B. 
1196b naXd-i nesye: naXdi nisye M. 
1197b emrüñ: aña B. 
1198a sarāy-ı: sarāyı B. 
1199a çünkim: çünki R. 
1199b ādābını: ābını adını R. 
1200a ġā’ibīn: ġā’ibīni R. 
1202a seccāde-i: seccādeyi Ş.  
1202b Xıble-i: Xıbleyi Ş / ġayrıdan: ġayrdan B. 
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R 79a 1203 Tekbīr-i ibtidāda görseñ eger İlāhı 

   Ma\būc-ı cālem olduñ lāyıX saña imāmet  

 

  1204 Tesbīc idüp `udāyı tevcīdi Xoma dilden 942 

   Tacvīh idüp sivādan pes eylegil Xırā’at 

 

B 40b 1205 _amd eyle ġā’ibāna ol müstacīn ü cāżır 943 

   kālib olup hidāyet hem yolda istiXāmet 

 

6 Olmaz bir ān miXdār ol nūr-ı pāke Xarşu 944 

   eılsañ Xıyām-ı dā’im olınca tā Xıyāmet 

 

  1207 Bir rekcatüñ rükūcı biñ yıl olursa bilmez 

   MüstaġraX-ı şühūduñ yā Rab zihī sacādet 945 

 

  1208 Ger secde-i fenāyı Xılsan o hāta Xarşu 

   Macv ola cümle varlıX Xalmaya hīç calāmet 946 

 

  1209 Geç Xābe Xavseyinden bul Xurbet-i ev ednā  * 

   _ā[ıl olup tedellā  kāmil ola Xarābet947 

 

  1210 ealsañ bu cālet üzre ol cālem-i fenāda 

   İnsān degül melekler eyler seni ziyāret 948 

 

Ş 36a 1211 eılsañ rücūc-ı cālem Xalb ola pür-macārif 

   eatuñd’olur ber-ā-ber ger ġayb ü ger şehādet 949 

                                                
1204a tevcīdi: tevcīd B. 
1205a müstacīn ü: müstacīn-i B, Ş. 
1206a ān: ān u B, R.  
1206b Xıyām-ı: Xıyām u R / olınca: olunca R, Ş. 
1207b müstaġraX-ı: müstaġraXı B, R, Ş. 
1208a secde-i: sicde-i M, secdeyi Ş. 
* “eābe Xavseyn ev ednā: İki yay aralığı kadar, yâhut daha az kaldı.” Necm, 53/9; “Tedellā: (Yere 
doğru) sarktı.” Necm, 53/8. 
1209a “Xābe Xavseyin”den: “Xābe Xavseyin”de R / bul: Xul Ş / Xurbet-i: Xurbeti B, R, Ş. 
1210a cālem-i: cālemi B, R, Ş.  
1210b degül: degil R / seni: - R. 
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BāXī olursa bu cāl żayf-ı mükerrem olduñ 950 

   İki cihānda Xıldı Mevlā seni żiyāfet 

 

M 37a 1213 xikr eyledüm şerā’i\ tekmīle sen de Xa[d it 

   Bu veche Xıl [alātuñ maXbūl olur cibādet 

   

1214 İy sālikān-ı Allāh olsun size beşāret 

   Her cāle ben işāret Xıldum olur kifāyet 

 

  1215 İy \ālibān-ı Xurbet refc eyle setr-i fürXat 

   Her kim dilerse rü’yet pāk ide dil zi-ġaflet 951 

 

  1216 eayd-ı vücūdı refc it kesb eyle cāl-i ı\lāX 

   Bir herre Xayd olursa olmaya a[lā riccat 

 

  1217 Terk eyle Xa[dı dilden Xa[d eyle belki dilden 952 

   Pāk eyle āb u gilden fevt itme ān-ı fur[at 

 

  1218 Fikr-i cinān-ı nacmā terk idiser ne varsa 

   Yār ile bunda her kim bir ān olursa balvet 953 

 

  1219 Terk eyle ictibārı geç cizzet-i cihāndan 

   Kim bunda hillet itdi yarındur aña cizzet 954 

 

  1220 ealbinde fikr-i _aXdan ġayrı hevā olursa 

   İki cihānda macrūm lāzımdur aña hillet 

 

                                                                                                                                          
1211a Xalb: - R.  
1211b ġayb ü: ġayb M, B. 
1212a żayf-ı: żayfı B, R, Ş. 
1215a fürXat: ġurbet M.  
1215b ide: eyle M. 
1217b āb u: āb B; āb-ı Ş. 
1218a fikr-i: fikri Ş.  
1218b kim: ki Ş. 
1219a cizzet-i: cizzeti R, Ş. 
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B 41a 1221 Bir herre şemm iderseñ esrār-ı _aXdan iy yār 955 

   Berr-i şühūd içinde ġarX itdi bacr-i cayret 

 

  1222 TażyīX ider cihānı efkār-ı cāl-i kemret 

   Gir cı[n-ı vacdet içre bī-caddür anda vüscat 

 

Kim naXd-i cömri Xıldı _aX bihmetinde hep barc 956 

   MaXbūl olur cibādet vu[latdur aña ücret 

 

1224 _ubb itdi kim cihāna kim cūr u kim cināna 957 

   Kim yār-i bī-nişāna ber-muXteżā-yı Xısmet 

 

  1225 Rāh-ı `udāda sālik içmezse cām-ı vacdet 958 

   Biñ yıl sülūk iderse mac[ūli Xurı zacmet 

 

  1226 Mihr-i mucabbetu’llāh Xılmazsa Xalbi pür-nūr 959 

   Leyl-i firāX sermed dil dabı dār-ı julmet 

 

M 37b 1227 Bacr-ı şühūd-ı _aXXa ġarX olmadı şu Xā[ır 960 

   Cemcinde cāciz oldı jāhirde gördi kemret 

 

R 79b 1228 Yād olsa herre deñlü _aXXuñ sivāsı dilde 

   Biñ sacy ü cehd iderse olmaya aña rü’yet 961 

 

Ş 36b 1229 İki cihānı her kim belkim vücūd-ı bā[ın 

   Macv u fenāya virdi ol buldı _aXXa vu[lat 962 

                                                
1221b berr-i: berri B, R, Ş. 
1223a cömri: cömr R. 
1224a cūr u kim: cūr kim B, R. 
1225a rāh-ı: rāhı R, Ş.  
1225b mac[ūli: mac[ūl B / Xurı: Xuru R. 
1226a mihr-i: mihri B, R, Ş.  
1226b leyl-i: leyli B, R, Ş / firāX: firāXı R. 
1227a bacr-i: bacri R, Ş / şühūd-ı: şühūdı M; şühūd B / Xā[ır: Xādir R. 
1228b sacy ü: sacy B, R, Ş. 
1229a vücūd-ı: vücūd u R.  
1229b macv u: macv B. 
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1230 Rāh-ı vi[āli _aXXuñ ġāyetde [acb ü düşvār 

   eılmaz tecāvüz andan illā ki ehl-i himmet 963 

  1231 

   Kemretde buldı vacdet vacdetde cāl-i bāXī 

   Her şab[a kim `udādan fetc oldı bāb-ı cikmet 

 

  1232 cIşX atınuñ süvārı irişdi menziline 

   Lāġar bar ile zāhid bekler Xapuda nevbet 

 

  1233 Şol resme żıdd olupdur cāşıXla zāhid iy dōst 964 

   Dünyā vü ābiretde olmaya herre ülfet 

 

  1234 cUbbāda Xılma \acnı meyl-i cinān iderse 

   Pes böyle oldı n’itsün rūz-ı ezelde bilXat965 

 

  1235 cIşX ehli fāriġu’l-bāl hevX u [afāda her dem 966 

   Ehl-i riyā elemde pürdür çü dil zi-cillet 

 

  1236 Fehm eyledüñse yārā ger mebde’ ü mecādı 

   Sacy it vi[āle bunda var ise sende ġayret 

 

B 41b 1237 İhmāl olursa bunda olmaya va[l yarın 

   `āk ide nār-ı fürXat neşr ide bād-ı casret 967 

 

  1238 `āricde _aXXı her kim isterse oldı macrūm 968 

   cĀrif odur cihānda kendinde buldı Xurbet 

 
                                                
1230a rāh-ı: rāhı R, Ş / vi[āli: vi[āl B / [acb u: [acb B. 
1230b andan: anda R. 
1233a şol: şu R / iy: ey R. 
1234a cubbāda: cibāda R / meyl-i: meyli B, R, Ş.  
1234b rūz-ı: rūzı B, R. 
1235a hevX u: hevX B.  
1235b ehl-i: ehli R, Ş / zi-cillet: zi-ġaflet M. 
1237a olmaya va[l: va[l olmaya B.  
1237b neşr: nemr B. 
1238a _aXXı: _aXX B. 
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  1239 kacn itse ger edānī virmez żarar kelāma 

   xevX idiser maXālüm şol dil ki buldı [afvet 

 

  1240 Her şab[a farż olupdur seyr ü sülūk vācib  

   Ādāb-ı evliyāyı kendüñe eyle sünnet 

 

  1241 Efcāli vü [ıfātı refc eyle māsivādan 

   Nefy eylegil hevātı Allāha eyle nisbet 969 

 

M 38a  KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Müstefcilün / Müstefcilün / Müstefcilün / Müstefcilün 

 

  1242 xevX itmedi cāl-i vi[āl nūş itmeyenler cām-ı lā 

   I\lāXa irgürmez Xadem Xayd itmese ger dām-ı lā 970 

 

  1243 ]ubc-ı hidāyetden dile \ālic ola burşīd-i hāt 

   Rūzī vücūdın ġaşy ider sālik olan der-şām-ı lā 971 

 

  1244 Meydān-ı cışX içre bugün \ōp itdi her kim başını 

   MaXbūl-i vā[ıldur olur çevgān olursa lām-ı lā 

 

  1245 Nūr-ı tecellā dilde şāh meydānda cāşıX pehlevān 

   Hezm itdi varlıX caskerin na[b itdi çün aclām-ı lā 972 

 

Ş 37a 1246 Meydāna gel gir şevX ile bavf itme terk it baş u cān 

   Bir herre żāyic olmaya vu[lat olur encām-ı lā 

 

                                                
1241a efcāli: efcāl ü R.  
1241b eylegil: eyle hep B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1242a cāl-i: cāli B, R. 
1243a [ubc-ı: [ubcı B, R, Ş. 
1245a nūr-ı: nūrı R, Ş.  
1245b caskerin: leşkerin R. 
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  1247 İy \ālibān iy sālikān dacvā-yı bī-macnā durur 

   Bu yolda jāhir olmasa senden ne var ackām-ı lā 

  1248 

Vu[lat olur cāli müdām Xurb ola bucdı her nefes 973 

   Dā’im şühūd-ı yār ider her kim ider itmām-ı lā 

   

1249 kālib olanlar vu[lata yoXlıXda buldı cĀrifīn 

   Sen dabı sacy it ez-derūn hevX idesin peyġām-ı lā 974 

 

  1250 Bu yolda yoXlıX iy cazīz Xāl olsa ger cāl olmasa 975 

   Bir herre olmaz fā’ide biñ kerre hikr it nām-ı lā   

  

HĀxİHĪ EYŻAN * 

 

   Fecilātün / Fecilātün / Fecilātün / Fecilün  

 

B 42a 1251 kālib-i va[l olanuñ būn-ı cefā nicmetidür 

R 80a  Dil ü cān terkini urmaXlıX anuñ [ancatıdur 976 

 

  1252 cĀşıXa lāzım odur Xıla vücūdını hebā 

   Varlıġın her ki fenā itse anuñ vu[latıdur 977 

 

  1253 Gel berü \ālib iseñ sen dabı Xo ġayrısını 978 

   Māsivā terkini itmek ulular ba[letidür 

 

M 38b 1254 Kendüñi bir Xapuya rab\ idüp it sacy-ı belīġ 

   _ā[ıl olan ne ise her kişinüñ himmetidür 

                                                
1248a cāli: cāl Ş / bucdı: bucd R.  
1248b şühūd-ı: şühūdı B, R, Ş. 
1249a yoXlıXda: yoXluXda R. 
1250a yoXlıX: yoXluX R, Ş. 
* Hāhā Eyżan M; - B (Bir satırlık boşluk var). 
1251a \ālib-i: \ālibi B, Ş / būn-ı: būnı R; bvān-ı Ş.  
1251b terkini: terkin B, R. 
1252a vücūdını: vücūdın B. 
1253b terkini: terkin B / itmek: urmaX B. 
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1255 İşbu yolda ne Xadar gelse şedā’id başuña 

   Ġayrıdan [anma anı cümle anuñ micnetidür  

 

Çekdügüñ işbu cihānda elem ü cüzn ü tacab 

   Najaruñ ġayrılara olduġınuñ şiddetidür 979 

 

  1257 Tārik-i iki cihān olsa kişi bula necāt 

   Her kişi aña irişmez o _aXuñ racmetidir 980 

 

  1258 Yā İlāhī umaram lu\fuñı keşf eyle cicāb 

   Her kişinüñ burada hevXi ezel Xısmetidür 981 

 

  1259 Zāhide cābid ile zühd ü camel cūr u cinān 

   Bunlaruñ maX[ad-ı a[lāsı camel ücretidür 982 

 

1260 ]ūfīye tāc u kemer bırXa-i vażc ile vaXār 

   cĀşıXuñ terk-i sivā faXr u fenā kisvetidür 983 

 

  1261 cĀrif ol gel berü yoXlıġa dürüş sen dabı çün 984 

   Fabr-ı cĀrif o şehā yoXlıġ ile nisbetidür  

 

  1262 Bī-murād ol Xapusında bulasın tā ki murād 985 

   _ubb u teslīm ü rıżā çün curefā sünnetidür  

 

 

                                                
1256a elem ü: elem B.  
1256b ġayrılara: ġayrıya B, R, Ş. 
1257a tārik-i: tāriki B, Ş. 
1258b hevXi: hevX B, R. 
1259a cābid ile: cābidle B / zühd ü: zühd B / cūr u: cūr B.  
1259b a[lāsı: aclāsı B, R, Ş. 
1260a tāc u: tāc B, R.  
1261a yoXlıġa: yoXluġa R, Ş / dürüş: düş R.  
1261b yoXlıġ ile: yoXluġla B; yoXluġ ile R, Ş.  
1262a bī-murād ol Xapusında: bī-murādlıX Xapusında ol M.  
1262b cubb u: cubb B. 
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Ş 37b  MAkLAc * 

   

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

   Gel iy callāme-i ca[r-ı mecānī 

   OXud dil \ıflına sebca’l-memānī 986 

 

  1264 Fe[ācatda bugün meydān senüñdür 987 

   Belāġat bāġını cevlān senüñdür 

 

  1265 Tekellüm it kelām-ı pür-işāret 

   ealan sözler gib’olmasun fişāret 988 

 

B 42b 1266 Çü sebXat eylemiş şānuñda cüsnā 989 

   Vücūduñ cāmic-i esmā-i cüsnā 

 

M 39a 1267 İrişmiş fażl-ı mab[ū[ı `udānuñ 990 

   Digil farXın emīr ile gedānuñ 

 

  1268 eıl anı najm u tertīb ile meşcūn 

   Görenler diyeler boş sicr-i mevzūn 991 

 

  1269 Le\āfet şöyle vir oXursa Dāvūd 

   İşitse ide ta[dīX anı merdūd 

 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1263a callāme-i: callāmeyi Ş / ca[r-ı: ca[rı R, Ş.  
1263b oXud: oXu M, B. 
1264b bāġını: bāġında B, R, Ş. 
1265a kelām-ı: kelāmı B, R, Ş / işāret: işārāt B, R, Ş.  
1265b fişāret: fişārāt B, R, Ş. 
1266b cāmic-i: cāmici B, R. 
1267b digil: degil R, Ş. 
1268a najm u: najm B, R. 
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1270 Kināyāt u rumūz ile pür eyle 

   Sözüñ elfāj-ı dürcin pür-dür eyle 992 

 

1271 Kelāmuñ lafj u macnāsın bedāyic 993 

   eılup anda beyān eyle [anāyic  

 

  1272 Vire ol najm-ı rengīn balXa iccāz 

   Kim anı keşf iderse fetc ider rāz 

   

1273 Ki her carfi ola āyāt-ı cāmic 

   Najardan Xalbe ire nūr-ı lāmic 994 

 

  1274 Ola keşfinde cāciz ehl-i tefsīr 

   Ki bir noX\’olmaya biñ yılda tacbīr 995 

 

R 80b 1275 Şu kim ta[dīX ider buldı balā[ı 

   Aña münkir olan bu cehl-i cā[ī 

 

  1276 cArūs-ı macnī refc itse niXābın 996 

   Ba[īret caynı defc itse cicābın 

 

  1277 Görüp bir noX\a-i bālini cāşıX 

   Diye cānlar fedā olmaġa lāyıX 997 

 

  1278 eala ol noX\ada şol deñlü cayrān 998 

   IraX yaXın görenler diye bī-cān 

 
                                                
1270a kināyāt u: kināyātı R; kināyāt B.  
1270b elfāj-ı: elfāj u Ş. 
1271a lafj u: lafj B; lafjı Ş. 
1273b najardan: najarda R. 
1274a tefsīr: taġyīr R. 
1276b defc: refc B. 
1277a noX\a-i: noX\ayı R, Ş / bālini: bālin B, R. 
1278a deñlü: resme B, R, Ş. 
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  1279 OXuyup noX\adan cüsnī kitābın 

   Mufa[[al fehm ide her fa[l u bābın 999 

 

Ş 38a 1280 cUlūm-ı evvelīn ü ābirīni 

   Bula derc anda bā\ın jāhirini 1000 

 

M 39b 1281 Cihān olmış o noX\a içre mücmel 

   cAvālim her ne var andan mufa[[al 1001 

 

B 43a 1282 OXursañ noX\ādan ger olduñ ekmel 

   Ve illā bī-ba[īretsin bil acvel 

 

  1283 Bu remzi añlamaz illā şu kāmil 

   eılur bir noX\a-i mevcūda şāmil 1002 

 

1284 Bu noX\a [anma cevher yā carażdur 

   Bu resme jann iden [ācib-ġarażdur 

 

  1285 O noX\a noX\a-i vacdetdür iy yār 1003 

   `udā her şeyde sırrın Xıldı ıjhār  

 

  1286 O sırdur mūdac-ı emr-i İlāhī 

   Sülūk iden bulur yoX iştibāhı 1004 

 

  1287 OXursañ noX\ādan cilm-i ledünnī 

   Mükemmilsin `ıżır-veş cümle fenni 1005 

 

                                                
1279a cüsnī: cüsn-i B.  
1279b fa[l u: fa[l B; fażl-ı R. 
1280a culūm-ı: culūmı R, Ş. 
1281b andan: anda R. 
1283b noX\a-i: noXtayı R, Ş. 
1285a nok\a-i: noX\āyı Ş / vacdetdür: vacdetden Ş. 
1286a mūdac-ı: mūdacı R, Ş / emr-i: emri R, Ş. 
1287a cilm-i: cilmi R.  
1287b mükemmilsin: mükemmelsin R. 
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earīn olmaġa Mūsā ide raġbet 

   Bulur Xurbet eger Xılmazsa nefret 1006 

 

  1289 İşitseñ jāhiren bir Xavl-i menkūr 

   Su’āle sürcat idüp olma maġrūr 

 

  1290 TevaXXuf eyleseñ mekşūf olur cāl 1007 

   Tefekkür birle meftūc olısar bāl 

 

  1291 İşitdüñ Xı[[a-i `ıżr ile Mūsā 

   Ledün cilminden oldı aña me’vā 1008 

 

  1292 Na[ībüñ var ise cilm-i ledünden 1009 

   İrişürsin berī ol sū’-i jandan 

 

  1293 Şu kim ehl oldı maclūm aña Xı[[a 

   O kim nā-ehl ola yoX aña ci[[e 

 

  1294 eo ġayrı gel şürūc eyle murāda 

   Degül nāfih kelāmuñ her fu’āda 1010 

 

M 40a 1295 Meger ol dil ki sebXat itdi cüsnā 1011 

   Bilür cilm-i [ıfat u hāt u esmā 

 

 

 
                                                
1288a Xarīn: Xarn R. 
1290a tevaXXuf: tevaXXıf R. 
1291a Xı[[a-i: Xı[[ayı B, R, Ş.  
1291b cilminden: cilminde Ş. 
1292a cilm-i: cilmi R, Ş.  
1292b berī: biri R. 
1294b degül: degil R, Ş / nāfih: nāfic M / kelāmuñ: kelāmum M. 
1295b  cilm-i: cilm B, R, Ş / hāt u: hāt B, R. 
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eA]ĪDE-İ TEV_ĪD-İ _AeĪeĪ * 

 

   Müstefcilün / Müstefcilün / Müstefcilün / Müstefcilün 

 

  1296 Bir şān-ı pür-esrār idüm mabzūn-ı der-kenz-i Xıdem 1012 

   Emrem ezelden tā-ebed irmez baña hergiz cadem  

 

B 43b 1297 Neşr olmadın bārān-ı cūd bas\ olmadın nūr-ı vücūd 1013 

Ş 38b  _ucb itmedin ġaymī [ıfat hātı baña bāġ-ı İrem 

 

  1298 Resm olmamışdı cāleme nefb olmamışdı Ādeme 

   `umbāne-i vacdetde ben nūş eylemişdüm cām-ı Cem 1014 

 

R 81a 1299 kavf-ı _acer sacy-i _arem nām-ı `alīl-i mucterem 1015 

   xikr olmadın bundan biri hātıydı baña mültezem 

 

  1300 Bād-ı macabbetden ezel deryā-yı vacdet cūş idüp 

   Her Xa\re bir cummān olup pür oldı a[dāf-ı cikem 1016 

 

  1301 Rūzī cademden cümle şey Xa[d itdi ıjhār ide _ay 

   eıldı tecellā şems-i hāt macv oldı julmet [ubc-dem 1017 

 

302 nāhir olup lu\f u celāl bir ānda buldılar kemāl1018 

   cAhdi elestüñ cükmidür Xālū belā Xālū necam  ** 

                                                
* ea[īde-i Tevcid R; - B (Bir satırlık boşluk var). 
1296a kenz-i: kenzi R. 
1297a neşr: nemr B / nūr-ı: nūrı R. 
1297b itmedin: itmedim R / ġaymī: ġaym-ı M / bāġ-ı: bāġı R / İrem: erem M. 
1298a nefb: nefc M, R.  
1298b cām-ı: cām u R. 
1299a \avf-ı: \avf u B, Ş; \avX R / sacy-i: sacy ü Ş / nām-ı: nāmı R, Ş / `alīl-i: `alīli Ş. 
1300a bād-ı: bādı B, R, Ş.  
1300b a[dāf-ı: a[dāfı B, R, Ş. 
1301a rūzī: rūz-ı B.  
1301b hāt: - R. 
1302a lu\f u: lu\f-ı B. 
** “Evet (buna şahidiz) dediler.” A’raf, 7/172. 
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  1303  

Der-meclis-i rūz-ı ezel Xa[[ām-ı caXXānī olup 

   Ber-casb-i şān Xıldum ca\ā ġarX oldı eşyā der-nicam 1019 

 

  1304 Fetc oldı çün kenz-i ezel bas\ oldı eşyā bī-bedel 

   Cemc oldı şānumda benüm oldum Xamuya ben cakem 1020 

 

  1305   MaX[ūd-ı emr-i kün fekān  hātum durur jāhir nihān * 

   Şāham cihān bendem durur kim ola benden mucterem 1021 

 

1306 Vālid benem balX-ı cihān evlād-ı sülbiyyem durur 

   Bel cedd-i ecdādum cam u bel ibn-i ebnā iy dedem 1022 

 

  1307 Aldanma jāhir naXşa gel seyr it derūnum şehrini 

   Esmāyı cāmicdür özüm emrüme tābicdür Xalem 

 

M 40b 1308 Seyr eyledüm arż u semā ez-sidre tā tacte’m-merā 

   Oldum mucī\-i cümle ben carş üzre na[b itdüm calem 1023 

 

  1309 Rūz-ı ezelden tā ebed her ān giyüp lübs-i cedīd 

   E\vār u ev\ān seyr ider hātum degüldür bīş ü kem 1024 

 

  1310 Esmā vü ev[āf-ı İlāh hātumla bulmışdur juhūr 

   Bel jāhir ü majhar benem cayn oldı cālem lācerem 1025 

                                                
1303a meclis-i: meclisi M, B, R / rūz-ı: rūzi R, Ş.  
1303b casb-i: casb ü R, Ş / şān: cāl B. 
1304a kenz-i: kenzi B, R, Ş. 
* “Ol, hemen oldu.” Bakara, 2/117; Âl-i İmrân, 3/47, 59; En’am, 6/73; Nahl, 16/40; Meryem, 
19/35; Yâsin, 36/82; Mü’min, 40/68. 
1305a maX[ūd-ı: maX[ūdı R / emr-i: emri B, R, Ş.  
1305b bendem durur: bende durur Ş. 
1306a balX-ı: balXı B, R, Ş / sülbiyyem durur: sülbiyyemindür B.  
1306b ibn-i: ibn ü B, R, Ş. 
1308a arż u: arż B / mucī\-i: - R. 
1309a rūz-ı: rūzı R, Ş / giyüp: geyüp R / lübs-i: lübsi R.  
1309b e\vār u ev\ān seyr ider: e\vār-ı seyr-i hāt ider M; e\vār ev\ān seyri der B. 
1310 ev[āf-ı: ev[āfı B, Ş; ev[āf u R.  
1310b majhar: mujhir Ş. 
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  1311 

    

Bu bilXate şānum sebeb hevX it sözüm defc it tacab 1026 

   Keşf olsa ger cāl-i cihān maclūm olur kān-ı kerem 

 

  1312 Sırr-ı ezelden nüsbayam devr-i vücūda noX\ayam 

   Pergār-ı vacdetlen Xamu Xıldum dü-kevni der-carem 1027 

 

B 44a 1313 Her ān ezelden tā ebed eşyā bulur benden meded 

   A[l-ı u[ūl-i cümleyem ālüm benüm bayru’l-ümem 1028 

 

  1314 Esfelde seyrüm [ūretā macnāda jāhir naXş-ı dōst  * 

   Ol dem şühūd itdüm anı ber-farX-ı cān ba[dum Xadem 1029 

 

Ş 39a 1315 Refc-i küdūret Xalb-i [āf emn oldı her cāy-ı mebāf 

   FarX oldı her Xand u nebāt tiryāk-i fārūX oldı sem 1030 

 

  1316 Ābirde evvel bulmışam jāhirde bā\ın görmişem 

   YoX bir nefes olam cüdā Xandan irer baña elem 

 

  1317 Ol _ayy ü eayyūm u Ebed balX itdi eşyā bī-caded 

   cAXl ile yoXdur aña cad bir noX\alan Xıldum raXam 1031 

 

1318 Meddāc-ı eşyāyam Xamu cennāt ü acrāf ü \amu 

   xātıyla va[f ism oldı çün n’eyler müsammālarda hem 1032 

 

                                                
1311a defc: refc R.  
1311b cāl-i: cāli B / kān-ı: kānı B. 
1312a sırr-ı: sırrı B, R, Ş / devr-i: devri R, Ş. 
1313a benden: bende R.  
1313b a[l-ı: a[lı B, R, Ş / u[ūl-i: u[ūli B, R, Ş. 
* “Aşağıların en aşağısı.” Tîn, 95/5. 
1314a jāhir: manjar B, R, Ş. 
1315a refc-i küdūret: refc itdi kudret B, R, Ş / oldı: ola M.  
1315b tiryāk-i: tiryāk ü R. 
1317a _ayy ü: _ayy B / eayyūm u: eayyūm B. 
1318a meddāc-ı: meddācı B, R / acraf ü: acraf B. 
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1319 Rūz-ı ezelde herre ġayn yoġ idi belkim cümle cayn 1033 

   Setr itdi yitmiş biñ cicāb refc it yine ol muġtenem  

   

1320 Ol şānı kim arż u semā olmadı vāsic \ālibūn 

   Ben anı vāsic olmışam Xalbümde var vüscat cıżam 1034 

 

  1321 Bir pādişāhum bī-zevāl destümde cazl ü na[b-i kül 

   Emrümde şey Xılmaz bilāf eşyā bana bayl ü caşem 1035 

 

M 41a 1322 Sacy it zi-dil refc it cicāb jāhir ola şey’ün cucāb  * 

   Her cehle cilm olup bedel redd eylesen senden seXam 1036 

 

  1323 Her kim ki macv itdi vücūd carş üzre ol Xıldı [ucūd 1037 

   Her dem şühūd-ı yār idüp irdi ferac defc oldı ġam 

 

R 81b 1324 İy münkir-i vacdet olan gel diñle herrāt-ı cihān 

   Tevcīdi söyler her nefes her biri anuñ açdı fem 1038 

 

  1325 Deryāda māhīler gibi her demde mā’ itme \aleb 

   Fetc it ba[ar fehm it seni refc eyle envāc-ı jalem 1039 

 

  1326 Acmāsın eylersin \aleb gündüzde nūr-ı āfitāb 

   Nefs-i cazīze cehl ile her dem işüñ cevr ü sitem 1040 

 

                                                
1319a rūz-ı: rūzı B, R, Ş / ezelde: ezelden R.  
1319b setr: seyr Ş / yitmiş: yetmiş R. 
1320a şānı: şān B / arż u: arż R.  
1320b Xalbümde var: Xalbümdedür M, R. 
1321a cazl ü: cazl B / bayl ü: bayl B. 
* “Doğrusu bu, şaşılacak bir şey.” Sâd, 38/5; Hûd, 11/72; Kâf, 50/2. 
1322b eylesen: - B. 
1323b şühūd-ı: şühūdı B, R, Ş / defc: refc R. 
1324a münkir-i: münkiri B, R / herrāt-ı: herrātı B, R, Ş.  
1324b tevcīdi: tevcīd B, R. 
1325b eyle: ola B, Ş / envāc-ı: envācı B. 
1326a nūr-ı: nūrı R, Ş.  
1326b nefs-i: nefsi R. 
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1327 Her şeyde vacdetden emer var līk sensin bī-baber 

   _ayretde balX anuñ içün macbūd olupdur her [anem 1041 

 

   Genc-i vücūduñ \ılsımın her kim ki fetc itmez bugün 1042 

   Destinde yarın bulmaz ol bir füls-i acmer ya direm 

 

B 44b 1329 Her kim bulur Xalb-i selīm oldur caXīXatde calīm 1043 

   Eşyā kemāhī fehm olur noX[ānı hep olur etem 

   

1330 cĀrif Xılur fehm-i murād cāşıX ider zeyn-i nihād 

   Zāhid Xatınd’olur kesād acmādur ebkemdür e[am 1044 

 

  1331 İy cābidān-ı put-perest iy zāhidān-ı bod-bīn 

   Terk eyle şirküñ gel berü ābirde kāruñdur nedem 

 

  1332 Sacy eyle fehm it şānuñı sen sende bul cānānuñı 

   AXreb \arīX acsen budur cādāt-ı a[cāb-ı himem 

 

Ş 39b  KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Mefācīlün / Mefācīlün 

 

  1333 Gel iy mestūr olan der-bvāb-ı ġaflet kendüden ġāfil 1045 

   Gözüñ aç şānuñı fehm it ki cāhilsin aduñ cāXıl 

 

  1334 Nefabtü fīhi min rūcī  senüñ şānuñda gelmişdür ** 

   Ve nacnü aXrabü minküm  senüñ caXXuñdadur nāzil 

 
                                                
1327b anuñ içün: anuñçün B, R. 
1328a genc-i: genci R, Ş / her: - Ş. 
1329a Xalb-i: Xalbi R, Ş. 
1330a fehm-i: fehmi B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var); Kelimāt-ı İlāhī R. 
1333a bvāb-ı: bāb-ı B, Ş; bāb u R. 
** “Nefabtü fīhi min rūcī: Ben ona ruhumdan üfledim.” Hicr, 15/29; “Ve nacnü aXrabü minküm: 
Biz size sizden (şahdamarınızdan) daha yakınız.” Kâf, 50/16. 
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M 41b 1335 Dinildi  callame’l-esmā cemīcan  va[f-ı Ādemde * 

   _aXīXatde caXāyıX her ne var hātuñ durur şāmil1046 

1336  

Didi _aXX acsenī  [ūretde balX itdük biz insānı  ** 

   Ki redd itdüñ varup seyr eyleye ol esfel-i sāfil 1047 

 

  1337 ]aXın fehm itme insānı ola merdūd-ı _aX cāşā 

   Sebeb bu seyr ide cümle merātib bāric ü dābil 

 

  1338 Ki cāmic ola esmā vü kemālātı ne kim varsa 

   Olup her sırra ol macrem emānet eyleye cāmil 1048 

 

  1339 nalūm olup cehūl olmaX murādın jāhiri [anma 

   Vücūdın macv ide nefsüñ sivā-yı _aXX ola cāhil 

 

  1340 Bilürseñ men caref  sırrın bulursın Rabbüñe vu[lat  *** 

   Açup her sırr-ı mestūrı macārif idesin cā[ıl1049 

 

  1341 Saña \āvus-ı Xudsīler mu[ācib olmaġa rāġıb 

   Uyup bu zāġ-ı nefse cīfeye olma [aXın mā’il 1050 

 

  1342 Bu fānī mülketüñ naXş u nigārına göñül virme 1051 

   İriş macbūb-ı bāXīye beXā mülkine ol dābil 

 

  1343 Başuñ Xaldur bu \opraXdan vücūduñ defterin oXı 

   Terāzū vü [ırā\ oldı urupdur [ūr-ı İsrāfīl 

                                                
* “Âdem’e isimlerin tümünü öğretti.” Bakara, 2/31. 
1335 hātuñ durur: hātuñdadur M.   
** “Acsenī sūretde: (Biz insanı) en güzel bir biçimde (yarattık).” Tîn, 95/4; “Esfel-i sāfil: 
Aşağıların en aşağısı.” Tîn, 95/4. 
1336b esfel-i: esfeli Ş.   
1338a esmā vü: esmā B. 
*** “Kendini bilen Rabbini bilir.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.262. 
1340b sırr-ı: sırrı R.    
1341 - R.  
1342a mülketüñ: milkinüñ B, R; milketüñ M.  
1342b mülkine: milkine M, R / dābil: rācil Ş. 
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B 45a 1344 Geçer cömrüñ beXāsı yoX Xılursın her nefes żāyic 1052 

   _ayāt-ı bāXī kesbine niçün olmayasın cācil 

 

  1345 Mucahheb Xalasın nār-ı cecīmī fürXatind’anuñ 

   Özüñ Xurtarmaġa bu nu[c ilen ger olmasañ cāmil 1053 

 

  1346 Eger Xalbüñ sivā fikrinden eylerseñ la\īf ü pāk 1054 

   Tecellā nūrı pür ola ki sensin cümleye Xābil 

 

  1347 Vücūd-ı fānīyi macv it bulasın devlet-i bāXī 

   Şühūd itmege ol şāhı vücūduñdur senüñ cā’il 1055 

 

  1348 İrürür sevX-i Rabbānī yoluñı bir caceb bacra 

   İderseñ seyri yüz biñ yıl bulınmaz bil aña sācil 1056 

 

M 42a 1349 Olasın sā’ir-i fi’llāh müşāhid olasın her dem 1057 

R 82a  Tecellāsını ol hātuñ maXāmuñ olmasa zā’il 

 

Ş 40a 1350 Bilürsin bacde-i esrār gözükmez gözüñe aġyār 1058 

   Müşāhid olasın dīdār olasın her nefes vā[ıl 

 

  1351 Dü-kevnüñ cümle esrārı ne kim var cikmet-i eşyā 1059 

   Biline Xalmayup cālemde bir şey herrece bā\ıl 

 

  1352 Melā’ik ideler secde bulursın Xurb-ı ev ednā  * 

   Fenāfi’llāh olup micrāc ıraXda Xala Cebrā’īl1060 

                                                
1344b cayāt-ı: cayātı R, Ş. 
1345a nār-ı: nārı B, R, Ş. 
1346a sivā: sivā-yı R / fikrinden: fikrinde R / la\īf ü: la\īf B, R. 
1347a vücūd-ı: vücūdı R, Ş / devlet-i: devleti R, Ş. 
1348b seyri: seyr R / bulınmaz: bulunmaz M, R. 
1349a sā’ir-i: sā’iri B, R, Ş.  
1349b tecellāsını: tecellāsın R / hātuñ: şāhuñ M. 
1350a bilürsin: bilürseñ B.  
1350b dīdār: zīrā R. 
1351a cikmet-i: cikmeti B, R, Ş. 
* “İki yay aralığı kadar, yâhut daha az kaldı.” Necm, 53/9. 
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  135 

3 Şu deñlü cilm olur cā[ıl beyān olmaz lisān ile 

   Ki ebced-bān olur Xatuñda cümle cālim ü fāżıl  

354 

  Olursañ cilm ilen cāmil ki kerremnāya lāyıXsın  * 

   Yazarlar defter-i şāhīde nāmuñ cĀrif ü kāmil 1061 

   

1355 ]aXın acvāl-i mehkūra cinād il’olmaġıl münkir 1062 

   İlāhuñ lu\f-ı bī-caddür virür sana da ol sā’il 

 

  1356 eo dilden Xāl-i taXlīdi \aleb Xıl cāl-i tacXīXi 

   Olup _aXXa’l-yaXīn cilmüñ olasın cümleye Xā’il 

 

MEoNEVĪ  ** 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  1357 Tamām oldı çü acvāl-i Xa[ā’id 

   İşit kim hikr idem niçe fevā’id 1063 

 

  1358 Mecānī cevherin a[cāb-ı meclis 

   Kimi abh itdi vāfir kimi müflis 

 

B 45b 1359 Murādı anladı kim kim bilāfın 

   İşit fikr it meşārib ibtilāfın 

 

   
                                                                                                                                          
1352a secde: sicde M / Xurb-ı: Xurb u R. 
* “Biz Âdem oğullarını (öbür yaratıklardan) üstün kıldık.” İsrâ, 17/70. 
1354a cilm ilen: cilmine R; cilmlen B, Ş.   
1354b şāhīde: şāhīde ki R / nāmuñ: aduñ M. 
1355b lu\f-ı: lu\f u R / virür saña da ol: virürse kān ola B. 
** - B (Bir satırlık boşluk var). 
1357a acvāl-: acvāli B, R, Ş.   
1357b hikr idem: niçe hikr idem M / niçe: nice R / fevā’id: Xavā’id M. 
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1360 OXunduXça mufa[[al her Xa[īde 1064 

   Niçe te’mīr itdi her kişide  

 

  1361 Kimi Xılmadı a[lā ictibārı 

   Kimi evvelde Xıldı āh ü zārı 

 

M 42b 1362 Kimi māninci ādābı ricāyet  

   eılup ol veche itdi anı cādet 1065 

 

  1363 Kime acvāl-i mālim oldı cālet 

   Velī bacżına az bacża tamāmet 

 

  1364 Meşārib iXtiżā itdükçe her kes 

   eamu fehm-i mecānī itdiler pes 1066 

 

  1365 O meclisde şular kim oldı cāżır 1067 

   Kiminüñ caXlı kāmil kimi Xā[ır  

 

  1366 Ne kim her şeyde Xondı vaXt-i bilXat 

   Olur hep aña göre fehm-i cikmet 

 

Ş 40b 1367 Meşārib muXteżāsı üzre anlar 1068 

   eılur inkār bacżı bacżı añlar 

 

  1368 Beyān idem bularuñ cālin iy yār 

   O meclis kime gülşen kimedür nār 1069 

 

                                                
1360a oXunduXça: oXutduXça R.  
1360b niçe: nice M, B, R, Ş. 
1362b Xılup: Xılur R / cādet: cibādet B, R, Ş. 
1364b fehm-i: fehmi B, R. 
1365b caXlı: caXl B. 
1367b bacżı añlar: bacż añlar  B. 
1368b nār: bār M. 
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  1369 Kime zindān u kime oldı meydān 

   Ya cā[ıl kime cehl ü kime cirfān 

 

  1370 Ya kime Xurbet oldı kime fürXat 

   Ya kime racmet oldı kime zacmet 

 

  1371 Ya kim nāXı[ olupdur kim mükemmel 

   Beyān itdükde her cāli mufa[[āl 

 

R 82b 1372 Ki şimden [oñra her kim olsa sāmic 

   Olur mı görelüm acvāl-i cāmic 

 

  1373 Ya bacżı redd idüp bacżına Xā’il 1070 

   Olur mı Xıl najar līk olma sā’il 

 

  1374 Bulardan birisin ol Xılsa maXbūl 

   eo gitsün \ınma sen oldur aña yol 

 

B 46a 1375 Ki zīrā muXteżā-yı meşreb oldur 1071 

   Kime [ol [aġ u kime [aġ [oldur 

 

M 43a 1376 Bu bilXat üzre baġlandı bu cālem 

   eıyāmet ola tā ez-devr-i Ādem 

  

  1377 Biri gitse gelür yirine biri 

   Bu sırruñ evliyā oldı babīri 

 

  1378 Mużıll ü hādī cākimdür cihāna 1072 

   Nihāyet bula tā devr-i zamāna 

 

                                                
1373a bacżı: bacż B; bacżın R, Ş. 
1375a muXteżā-yı: muXteżāyı B. 
1378b devr-i: devri B, R, Ş. 
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  137 

 

9 İkinüñ majharıdur cümle eşyā 

   Ki lāzım gelmeye tac\īl-i esmā 

 

1380 Cemāl ile celāl ü lu\f u Xahrı 

   Ki taXsīm eylemiş eşbā[-ı dehri 1073 

 

  1381 Kimi lu\fa bādim kimi Xahra 

   Zihī devlet hidāyet ola behre 

  1382 

   Kime ol boş gelür kimine işbu 

   Anuñçün kim mülāyim kimi bed-bū 

 

  1383 Diyem ben saña bir mīzān-ı küllī 

   Ki andan añlanur cirfān-ı küllī 

 

  1384 Meşāyıbdan işitseñ bacżı aXvāl 

   Ya hikr olsa bulardan bacżı acvāl  
1074 

Ş 41a 1385 Eger caXluñ bulardan olsa ābī 

   Hidāyet yoX saña fehm it cevābı 

 

Eger redd eyleseñ merdūd olursın  

   Eger vüdd eyleseñ mevdūd olursın 1075 

 

  1387 Şürūc itseñ eger bunlara \acna 

   Olursın müstecaX sen dabı lacna 

 

  1388 

                                                
1380a celāl ü: celāl B / lu\f u: lu\f B. 
1384a bacżı: bacż B.  
1384b bacżı: bacż B. 
1386b vüdd: hevX M. 
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   Eger her sözi caml itseñ [alāca 1076 

   Sebeb olur Xıyāmetde felāca 

 

  1389 Murādın ehline Xılsañ cavāle 1077 

   karīXatdan irer saña nevāle 

 

M 43b 1390 Bil ehl-i \acna \acn itmez cazīzān 

   Bilürler jāhir olur cükm-i her şān 1078 

 

B 46b 1391 Bu bir sırdur irişmez buña cāXıl 

   Meger keşf ola _aXdan ola Xā’il 

  13 

92 Geçüp bundan beyān it a[l-ı maX[ūd 

   O kim \ālib durur fehm ide macbūd 

 

  1393 Ki her bir Xı[[adan var bir murādum 

   Lisānum tercümān itdi fu’ādum 

   

1394 MuvāfıX olsa meşreb añlanur söz 

   Ve illā fehm olınmaz söyleseñ yüz 1079 

 

  1395 O kim hevX eyledi her cāli bildi 

   O kim hevX itmedi cayretde Xaldı 1080 

 

R 83a 1396 Kitāb içre bitābum ehl-i hevXe 

   Ola hevXüñ gelürsin sen de şevXe 

  

    

                                                
1388a sözi: söz B. 
1389b irer: ider R. 
1390a ehl-i: ehli B, R. 
1394b olınmaz: olunmaz M, R. 
1395a cāli: cāl B, R. 
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MAkLAc * 

 

   Fecūlün / Fecūlün / Fecūlün / Fecūl 

 

  1397 Gel iy nefs esīri olan ādemī 

   Becīd sacy it cışka geçürme demi 1081  

 

  1398 Olar kim bu dünyāda āzād olur  

   Devām üzre ubrād’olar şād olur 1082 

 

  1399 euyūdāt-ı şehvāt-ı nefsüñ seni 

   Gözüñ aç idüpdür çü bend-i Xavī 1083 

 

  1400 Mukayyedsin ammā degülsin babīr 1084 

   Bul imdi idüp sacy bir dest-gīr 

 

  1401 Ki ictāX idüp ol seni ide cür 

   Mülevvem iken olasın pāk u dur 1085 

 

Ş 41b 1402 Ki ı\lāXa irmege ola sebeb 

   ]afālar gelüp refc ola hep tacab 1086 

 

M 44a 1403 Seni ol balā[ ide tā ez-Xuyūd 

   Nüzūl itmiş iken Xılasın [ucūd 1087 

 
                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1397b sacy it cışXa: sacy-i cışX it B, R, Ş. 
1398b Bu mısrada vezin bozuktur. 
1399b bend-i: bendi R, Ş. 
1400a degülsin: degilsin R.  
1400b bul: bil M; bel R / bir: ber M. 
1401b pāk u: pāk B, Ş. 
1402b [afālar gelüp: [afālar gelüben M. 
1403a tā: - Ş.  
1403b itmiş iken: itmişken B. 
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  1404 Çü nefsüñ [ıfātı virüpdür keder 

   Dürüş gice gündüz özüñden gider 

 

  1405 Silüp nefsüñi eyle pāk ü la\īf 

   Ki defc ola mıXlet olasın bafīf 1088 

 

B 47a 1406 ]ıfāt-ı Xabīca virür mıXleti 1089 

   ]ıfāt-ı la\īfe virür bıffeti 

 

  1407 Yola gitse ādem çü bıffet gerek 

   Aña mümkin olduXça ciffet gerek 

 

  1408 Ki tabfīf-i esbāb ider cāXılān 

   Çü tacmīl-i emXāl ider cāhilān 

 

  1409 Sefer bod muXarrer \urup cāżır ol  1090 

   Ki emXāli refc it uzaXdur çü yol 

 

  1410 Eger cehle ġālib ola caXl-ı kes 

   O tabfif-i emXāl ider her nefes 

 

  1411 Eger caXla ġālib olursa cehil 

   Bulur her nefesde teżācuf meXıl 

 

  1412 ealur yolda varmaz o kes menzile 

   Ki dünyāda aldandı ol macmile 

 

  1413 İrer menzile ehl-i tecrīd olan 

   Görür _aXXı her demde tevcīd olan 

                                                
1405a pāk ü: pāk B.  
1405b defc: refc B, R. 
1406a [ıfāt-ı: [ıfātı B, R, Ş.  
1406b [ıfāt-ı: [ıfātı B, R, Ş. 
1409a \urup: durup B.  
1409b emXāli: emXāl B. 
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  1414 Çü tevcīd ola pāk olur nefs ü dil 1091 

   Müzekkā mu[affā durur öyle bil 

 

  1415 Zekādan [afādan [aġuñ var ise 

   Dürüş çünki caXluñ saña yār ise  

 

  1416 Ki cāl eyle kendüñe tevcīd-i bā[ 

   eamu Xayd olandan bulasın balā[ 

 

M 44b  ĀMEDEN-İ BĀD-I ]ABĀ * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  1417 Geldi evvel meclise bād-ı [abā 

   `oş süpürdi meclisi ol pür-[afā 1092 

 

R 83b 1418 Pāk Xıldı Xomadı herre keder 

   Āferīn eyler göre [ācib-najar 

 

Ş 42a 1419 Yüz yire sürdi çü bihmet eyledi 1093 

   cIşX içün ehline cizzet eyledi 

 

  1420 Aña bir bihmet buyurmış hü’l-celāl 1094 

   Cān u dilden ol da Xılmış imtimāl 

 

B 47b 1421 Anuñ içün gice gündüz devr ider 

   Gāh kūh u gāh [acrā seyr ider 

 

                                                
1414a olur: ola B / nefs ü: nefs B, R. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1417a bād-ı: bādı R, Ş. 
1419a yire: yere R / bihmet: bıdmet Ş.  
1419b içün: içinde B. 
1420a bihmet: bıdmet Ş. 



 303 

  1422 Sākin olup bir nefes Xılmaz Xarār 1095 

   İctiyāt ider o emr-i Kirdigār 

 

  1423 Her kime olsa mu[ācib abh-i būy  

   İdiser ol ger bed ü ger nīk būy 

 

  1424 Dabı vardur anda niçe bā[ıyet 1096 

   İrişür mablūXa andan cāfiye 

 

  1425 nāhir andan her zamān lu\f u Xahır 1097 

   Abh ider andan \arāvet bu dehir 

 

  1426 Zindedür anuñla her ehl-i nefes 

   Yoġ olur ger irmez ise bir nefes 1098 

   

1427 Şiddet itse niçe cāy eyler barāb 1099 

   ÇoXlaruñ başına Xoydı ol türāb  

 

  1428 Virmiş iken aña Xudret hü’l-celāl 

   nāhir olan ekmerī lu\f u cemāl 

 

  1429 eudretinüñ cöşri ger girse ele 

   Bir nefesde balXı virürdüñ yile 1100 

 

M 45a 1430 Bu Xadar Xudret görürsin anda var 1101 

   Yüzi yirde Xıldı bihmet ibtiyār 

 
                                                
1422b emr-i: emri B, R, Ş. 
1424a niçe: nice B, R.  
1424b irişür: irüşür R. 
1425a lu\f u: lu\f B. 
1426a ehl-i: ehli B, R, Ş.  
1426b irmez ise: irmeye ol B, R, Ş. 
1427a niçe: nice B, R.  
1429a cöşri: cöşr B. 
1430a Xadar: - R.  
1430b yüzi yirde: yir yüzinde M; yüzi yerde R / bihmet: bıdmet Ş. 
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1431 cİzzeti hilletde buldı ehl-i dil 

   Nite nūrı nārda [u żımn-ı gil 

   

1432 Sen dabı cizzet dilerseñ bihmet it 1102 

   Refc-i ev[āf-ı Xabīca himmet it  

 

  1433 Olasın ūlāda ubrāda cazīz 

   Nīk ü bed Xatuñda hep ola temīz 

 

  1434 _iddeti terk it [abā-veş leyyin ol 

   Nefcüñ ire cümle şey’e az u bol 

 

  1435 Her ki nefsin ġıll ü ġışdan pāk ider 1103 

   cIrżı terk idüp vücūdın bāk ider 

 

  1436 Tevbe istiġfār ola Xavli müdām 

   İtdügi ci[yāna nādim ber-devām 

 

B 48a 1437 Āteş-i āh ile ablāk-ı hemīm 

Ş 42b  Küllen icrāX ide [an nār-ı cecim 1104 

 

  1438 Ehli bulup bihmet itse bir zamān 1105 

   Tābic olsa aña ol jāhir nihān 

 

  1439 Cümle ablāXı anuñ tebdīl ola 

   Olsa sālik cā’iz andan ol yola 1106 

                                                
1432a bihmet: bıdmet M, B, Ş.  
1432b ev[āf-ı: ev[āfı R. 
1435a ġıll ü: ġıll B.  
1435b cırżı: cırż B. 
1437a āteş-i: āteşi B, R, Ş / ablāk-ı: ablāXı B, R.  
1437b nār-ı: nārı R, Ş. 
1438a bihmet: bıdmet M, B, Ş.  
1438b olsa: ola M, B / ana: - R. 
1439b yola: bula R. 
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1440 Cümle ev[āf-ı Xabīca macv olur 

   Nefs pāk olmazsa seyrüñ lehv olur 1107 

 

  1441 Sögse her kişi saña Xılma ġażab 

   Nefsüñe hīç gelmeye bundan tacab 

 

R 84a 1442 Eyle icsān itseler sū-i najar 

   Kimseye Xa[d itme sen hergiz żarar 1108 

 

  1443 Nefsüñe ġālib olup żab\ it anı 1109 

   Ola kim irgüre ma\lūba seni 

 

M 45b 1444 Līk ġāfil olma bāżır baş ol 

   Gösterür _aX diyü saña niçe yol 1110 

   

1445 Biñde bir gösterdügi olmaz [acīc 

   nāhiren maXbūl macnāda Xabīc 

     

1446 Nefs-i şūmuñ cīlesine yoX caded 

   İre _aXdan her kese fażl u meded 1111 

 

  1447 Bacżı vaXtin [ūretā maġlūb olur 

   ea[dı bu ġaflet virüp fur[at bulur 1112 

 

  1448 Cā’iz olmaz ictimād itmek aña 

   Günde biñ kez Xa[d ider gizlü saña 

 

  1449 

                                                
1440a ev[āf-ı: ev[āfı B, R, Ş. 
1442a sū-i: [u’i M, R. 
1443a żab\: cıfj R. 
1444b niçe: nice B, R. 
1446b fażl u: fażl B, R. 
1447a bacżı: bacż B, Ş. 
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   Bil yatur Xoynuñda mār-ı heft-ser 1113 

   Żarb-ı tevcīdle başına ur teber 

 

  1450 Tīġ-i tevcīd ile Xılmazsañ helāk 1114 

   Saña żarb ider o tīr-i zehr-nāk 

 

  1451 Her kişi cenbinde besler düşmeni 

   Her nefesde Xa[dı Xatl itmek seni 

 

  1452 Çünki bildüñ ba[muñı ġāyet Xavī 

   Aldanup gendüm diyü alma cevī 

 

B 48b 1453 İçme destinden vire āb-ı cayāt 

   Alma aġzuña [una Xand u nebāt 1115 

 

  1454 Bu muXarrer cümlesi mesmūmdur 

   cĀXıle cāli anuñ maclūmdur 

 

Ş 43a 1455 Mümkin olmaz anı terk itmek kişi 

   Bārī anuñlan müdārā it işi 

 

  1456 Gice gündüz her nefesde cāżır ol 

   Cümle acvāline anuñ nājır ol 

 

  1457 Tā ki andan irmeye saña żarar 

   Nefse maġlūb olmamak aclā hüner 

 

M 46a 1458 Kendüñe tevcīdi cı[n itseñ şehā 1116 

   eılmaya saña żarar ol ejdehā 

                                                
1449a mār-ı: mārı R, Ş.  
1449b tevcīdle: tevcīd ile Ş. 
1450b tīr-i: tīri R, Ş. 
1453a āb-ı: ābı R. 
1458a tevcīdi: tevcīd B. 
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1459 Zehrine tiryāX anuñ tevcīd olur 

   ]anma ev[āfı anuñ tacdīd olur 

 

  1460 ea[d olan tenbīhdür sāliklere 

   Nefs elinden cāciz ü hāliklere 1117 

 

  1461 Tā ki destinden balā[ ide cinān  

   cAks olup bu ġālib ola bir zamān 

 

  1462 _ā[ıl-ı söz ġāfil olma cāżır ol 

   Tā ki fur[atla saña bulmaya yol 1118 

 

  1463 Şol Xadar mabfīdür anuñ cīlesi 

   Mümkin olmaz her kes anı bilmesi 

 

  1464 Cümlemüze irişe fażl-ı İlāh 

   eādir olmaz defcine anuñ sivāh 1119 

   

1465 Yā _afīj u yā RaXīb ü yā Racīm 

   Cümleye senden cināyet yā Kerīm 1120 

 

R 84b 1466 Gerçi nefsüñ saña düşmendür cajīm 1121 

   Bil sebeb Xodı kemālüñe Kerīm 

 

  1467 Nefs ilen kesb olınur her mertebe 1122 

   Ġālib olan lāyıX olur cennete 

 

                                                
1460a tenbīhdür: tevcīddür B; tenbīh durur R.  
1460b elinden: elinde R, Ş. 
1462a cā[ıl-ı: cā[ılı B, Ş. 
1464a fażl-ı: fażlı R.  
1464b sivāh: sivā B. 
1465a _afīż ü: _afīj B / RaXīb ü: RaXīb.  
1465b cümleye: cümle B, R / senden: sendendür B. 
1466 - M. 
1467a nefs ilen: nefslen B / olınur: olunur R. 
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  1468 Nefs ilen oldı melekden Xurbetüñ 

   Nefse ġālib olmaX olsun himmetüñ 1123 

 

B 49a 1469 _aXXı var lāzım saña anuñ dabı 1124 

   Rütbetinde Xıl ricāyet iy ebī 

 

  1470 Merkebüñdür menzil almaXda senüñ 1125 

   Macmel oldı nitekim cāna tenüñ 

 

  1471 Şöyle maġlūb itme kim yoldan Xala 

   eılma ġālib kendüñe cā[ī ola 

   

1472 Aldayup göster aña āsān \arīX 

   Vu[lat-ı maX[ūduña oldur refīX 1126 

 

M 46b 1473 Çünki maX[ūda Xarīb olsañ iy cān 

Ş 43b  Ol nefesde Xatl idüp virme amān 

  1474 

   Tā ki anda Xalasın bāXī ebed 

   Ol maXāma [anma varur her ecad 

 

  1475 Gelmeye hergiz tenezzül şānuña 

   Vā[ıl oldı çünki cān cānānuña 

 

  1476 Şol ki \ālibdür bu taXrīr aña bes 

   Nā-ehil Xatında bir cevherle bas  

 

  1477 Bir caceb sırdur sarāy-ı kā’ināt 

   Zinde sacy-i mevt ider mürde cayāt 1127 

                                                
1468a nefs ilen: nefslen B. 
1469 M’de 1. ve 2. mısralar yer değiştirerek 1468. beyitten önce gelmiştir; 1469a caXXı: cakk B. 
1470b macmel: mekmel B, R, Ş. 
1472b vu[lat-ı: vu[latı B, R, Ş. 
1477a bir: pür B, R, Ş / caceb: cacabdür R / sırdur: - R / sarāy-ı: sarāyı Ş. 
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KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Müstefcilün / Müstefcilün / Müstefcilün / Müstefcilün 

 

  1478 cĀ[ī baña cān u tenüm bilmen n’ola cālüm benüm 

   Nefsüm hevāsıdur [anum bilmen n’ola cālüm benüm 1128 

 

  1479 ĠarX eyledi bacr-ı günāh cażretde yüzümdür siyāh 1129 

   Lu\fuñ irişmezse iy şāh bilmen n’ola cālüm benüm  

 

  1480 cİ[yān ile buldum kemāl kesb itmedüm bir herre cāl 1130 

   İrmezse fażl-ı lā-yezāl bilmen n’ola cālüm benüm 

 

  1481 Oldum bu nefsüme esīr cāciz görüp oġlan u pīr 1131 

   İy cümle gizlüye babīr bilmen n’ola cālüm benüm 

  1482  

Nefse uyup Xıldum cużūr buldum günāh ile juhūr 

   Umam yine cennāt u cūr bilmen n’ola cālüm benüm 1132 

 

  1483 Ġaybet müsāvīdür işüm yārın içün yoX teşvīşüm 

   Yād oldı cümle bilişüm bilmen n’ola cālüm benüm 1133 

 

B 49b 1484 ÇoX nesne göñlümden geçer macv ola söylersem cacer 

   Göñlüm pür olmışdur keder bilmen n’ola cālüm benüm 

 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var); Kelimāt R. 
1478a cān u: cān B. 
1479a bacr-ı: bacrı R, Ş.  
1479b iy: i R. 
1480a ci[yān ile: ci[yānla B.  
1480b fażl-ı: fażlı R, Ş. 
1481a oġlan u: oġlan B, R. 
1482b cennāt u: cennāt B. 
1483a ġaybet: ġıybet Ş / yārın içün: ya niçün M. 
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1485 Va[fum benüm cıXd u cased cucbum dabı bir ulu sed 1134 

   İrmez ise senden meded bilmen n’ola cālüm benüm 

 

M 47a 1486 eatl itmedüm ol kelbümi pāk itmedüm hīç Xalbümi 

   Fehm itmedüm ben Rabbümi bilmen n’ola cālüm benüm 

 

  1487 Baġrum benüm bir Xatı \aş gelmez gözümden herre yaş 

   Sırrum eger olursa fāş bilmen n’ola cālüm benüm 

 

  1488 Varmaz dilüm tevb’etmege nefsüm Xomaz yol gitmege 

   Hem _aX sözi işitmege bilmen n’ola cālüm benüm 

 

R 85a 1489 Nā-macremi gözler gözüm her şab[a tacn itmek sözüm 

   _ażretde Xalmadı yüzüm bilmen n’ola cālüm benüm 

 

Ş 44a 1490 ]ūretde geydüm bir cabā [avm u [alātum hep riyā 

   cÖmr oldı bu yolda hebā bilmen n’ola cālüm benüm 

 

  1491 Emrüñe tābic olmadum yoluñı [orup bulmadum 

   YoXdur güneh ben Xılmadum bilmen n’ola cālüm benüm 1135 

 

1492 Çokdur günāhum bī-cisāb hīç gitmedüm rāh-ı [avāb 1136 

   Her cürme olursa cahāb bilmen n’ola cālüm benüm 

 

  1493 İy cĀrif-i sırr-ı İlāh iy cāşıXān-ı rūy-ı şāh 

   Her cürme cafv olsa güvāh bilmen n’ola cālüm benüm 1137 

 

    

                                                
1485a va[fum: vażcum M. 
1491b güneh: günāh B, Ş. 
1492a rah-ı: rāhı R, Ş. 
1493a cĀrif-i: cĀrifī R, Ş / sırr-ı: sırrı R. 
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HĀxİHĪ EYŻĀN * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  1494 ÇıXardı bizi yoldan nefs-i gümrāh 

   Göñülden eydelüm estaġfiru’llāh  **  

 

  1495 Hidāyet ire _aXdan ola hem-rāh 

   Göñülden eydelüm estaġfiru’llāh 

 

  1496 Uyup nefsümüze XılduX günāhı 

   AġartduX fısX ilen mūy-ı siyāhı 1138 

 

1497 Mu\īc u cā[īnüñ _aXdur penāhı 

   Göñülden eydelüm estaġfiru’llāh 1139 

 

  1498 Eger XılsaX göñülden āh ü zārı  

   AXıtsa çeşme gözümüz bıñarı 

 

M 47b 1499 `udā racm ide göstermeye nārı 

B 50a  Göñülden eydelüm estaġfiru’llāh 

 

  1500 eılalum cān u dilden çoX tażarruc 

   Sürüp \opraġa yüz idüp tevażżuc 

 

  1501 eabūl olur ger olmazsa ta[annuc 

   Göñülden eydelüm estaġfiru’llāh 

 

  1502 Eger müstaġfir olsaX her günāha 

   Nisāb-ı cömrümüz irmez tebāha 

                                                
* Hāhā Eyżan M, - B (Bir satırlık boşluk var). 
** “Allah’tan af dilerim.” anlamında Arapça bir duadır. 
1496b fısX ilen: fısXlan B / mūy-ı: mūyı R.   
1497a mu\īc u: mu\īc B. 
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  1503 Varuruz Xalb-i pāk ol ulu şāha 

   Göñülden eydelüm estaġfiru’llāh 1140 

 

  1504 Bugün ger Xalbümüz pāk ide bu söz 1141 

   `udā lu\fıyla yarın aġarur yüz 

 

  1505 Dil ü cāndan dürüşüp gice gündüz 1142 

   Göñülden eydelüm estaġfiru’llāh 

 

  1506 Eger müstaġfir olsaX ez-dil ü cān 

   Ne deñlü çoġ olursa cürm ü ci[yān 1143 

 

Ş 44b 1507 Baġışlaya Xamusın yüce Sübcān 

   Göñülden eydelüm estaġfiru’llāh 

 

  1508 Günāh eyler efendiden Xulı dūr 

   Velākin tevbe istiġfār anı yur 

 

  1509 Dilerseñ iy ebī Xalbüñ \ola nūr 

   Göñülden eydelüm estaġfiru’llāh 1144 

 

  1510 Añup bir bir günāhuñı tamāmet 

   Döküp göz yaşını eyle nedāmet 

   

1511 Ola kim irişe _aXdan hidāyet 

   Dil ü cāndan diñüz estaġfiru’llāh 1145 

 
                                                
1503a Xalb-i: Xalb ü R; Xalbi Ş. 
1504b aġarur: aġara M. 
1505a dürüşüp: dürişüp M, B, R, Ş. 
1506b cürm ü: cürm B. 
1509a \ola: dola B.  
1509b göñülden eydelüm: dil ü cāndan R; dil ü cāndan diñüz Ş. 
1511a hidāyet: cināyet B.  
1511b dil ü cāndan diñüz: göñülden eydelüm B. 
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R 85b 1512 eu[ūra ictirāf eyle camelde 

   Geçürme cömrüñi \ūl-i emelde 1146  

 

M 48a 1513 Gider fikr-i sivāyı Xoma dilde 

   Dil ü cāndan diñüz estaġfiru’llāh 1147 

 

  1514 Dilerseñ ola cażretde yüzüñ aX 

   Günāhuñı nedāmet odına yaX 

 

B 50b 1515 eamu şeyden özüñe boruraX baX 

   Dil ü cāndan diñüz estaġfiru’llāh 1148 

 

Güneh Xalbüñi berk itse cacerden 1149 

   easāvet Xalbi pür itse kederden 

 

  1517 Eger tevb’eyleseñ red yoX o derden 1150 

   Dil ü cāndan diñüz estaġfiru’llāh 

 

  1518 Egerçi cā[īnüñ ci[yānı çoXdur 

   `udānuñ racmetinüñ caddi yoXdur 1151 

 

  1519 Velī tālib olana vacde caXdur 

   Dil ü cāndan diñüz estaġfiru’llāh 1152 

 

                                                
1512a ictirāf: ictirāf ictirāf R.  
1512b \ūl-i: \ūli R, Ş. 
1513a fikr-i: fikri R, Ş.  
1513b dil ü cāndan diñüz: göñülden eydelüm B. 
1515a boruraX: borıraX Ş.  
1515b diñüz: deñüz R. 
1516a güneh: günāh B.  
1516b Xalbi: Xalb ü R. 
1517a red yoX: yoX red B, R. 
1518a ci[yānı: ci[yān B.  
1518b caddi: cadd B. 
1519a vacde: vacd-i B, R, Ş. 
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1520 Egerçi ol `udānuñ ismi eahhār 

   Eger vird olsa her dem bize Ġaffār 1153 

 

  1521 Baġışlaya günāhı cümle Settār 

   Dil ü cāndan diñüz estaġfiru’llāh 

 

  1522 İlāhī racmetüñ deryāsı bī-cad 

   Bizi cĀriflerüñden eylegil cad 

 

  1523 Vi[ālüñe günāhı itmegil sed 

   Göñülden eydelüm estaġfiru’llāh 

 

HĀxİHĪ EYŻĀN * 

 

   Müstefcilün / Müstefcilün / Müstefcilün / Müstefcilün 

 

Ş 45a 1524 Bir reşca racmet yā İlāh ġarX itdi bī-şek her günāh 1154 

   Sen olıcaX baña penāh boş olısar cālüm benüm 

 

  1525 Redd itme istiġfārumı tevbeyle āh ü zārumı 

   ealb eyle nūra nārumı boş ola tā cālüm benüm 

 

M 48b 1526 Deryā-yı racmet bī-kenār bir Xa\resi macv ide nār 

   cAfv eyle cürmüm her ne var boş ola tā cālüm benüm 

 

  1527 Nefs atına olup süvār Xıldum fesād-ı bī-şumār 

   Derdüme yā Rab Xıl tīmār boş ola tā cālüm benüm 1155 

 

                                                
1520a ismi: ism B. 
* Ve Hāhā Eyżān M, -B (Bir satırlık boşluk var). 
1524a bī-şek: bī-şirk B.  
1524b olıcaX: olucaX R. 
1527a fesād-ı: fesādı B, R, Ş. 
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528 Lu\fuñ irişürse baña macv ola hep cucb u riyā 

   Benden ba\ā senden ca\ā boş ola tā cālüm benüm 1156 

 

  1529 Hep yavı Xıldum bilümi cıfj it küfürden dilümi 1157 

   Göster İlāhī yolumı boş ola tā cālüm benüm 

 

B 51a 1530 eıldum günāh ilen nümū cafv it `udā cürmüm Xamu 1158 

   Göstermegil yarın \amu boş ola tā cālüm benüm 

 

  1531 cĀrifler içün vu[latuñ zāhidler içün cennetüñ  

   cĀ[īlere vir racmetüñ boş ola tā cālüm benüm 1159 

 

   MAkLAc * 

 

   Fecūlün / Fecūlün / Fecūlün / Fecūl 

 

  1532 Gel iy Xalb-i pākin mülevvem iden 

   Uyup nefs-i bed-būya her dem giden 1160 

 

  1533 Çü Xalb oldı nefsinde pāk ü la\īf 1161 

   Olup nefse tābic Xılursın keşīf 

 

R 86a 1534 Bir āyīnedür ol mu[affā durur 

   Sivā küdretinden münaXXā durur 

 

  1535 eamu intiXāşa o Xābil durur 

   Anı cıfj ider ol ki kāmil durur  

                                                
1528a hep: tā B / cucb u: cucb B. 
1529a yavı: yav B; yavu Ş. 
1530a günāh ilen: günāh ile R. 
1531b cā[īlere vir: cā[īleredür M / tā: - R. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1532b nefs-i: nefsi R. 
1533a pāk ü: pāk B, R. 
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  1536 

    

Aña mānic olmış küdūret velī 

   Anı hikr-i Mevlā Xılur müncelī 

 

  1537 Dilerseñ keder vir dilerseñ [afā 

   Sañadur  Xamu ger cefā ger vefā 

 

  1538 O bir \ıfl-ı tābic durur ġam yimez 

   Nire sevX olınsa gider yoX dimez 1162 

 

M 49a 1539 Mu[ācib olur görse her kişi ger 

   ]oñın bilmez ammā nedür cayr u şer 

 

  1540 Aña mānic ol nefse meyl itmesün 1163 

   Mu[ācib olup rūcı unutmasun  

 

Ş 45b 1541 Ki andan aña irmeye būy-ı bed 1164 

   Anı rūca Xoş kim ide nefsi red 

 

  1542 Mu[ācibden irer kişiye żarar 

   Eger kim le\āfet eger kim keder 

 

  1543 Gel imdi aña kılma taX[īr iy yār 

   ]oñında müfīd olmadı āh ü zār 

 

Anı eyle [ācib-kemāle çü sevX 

   Nedür a[l-ı eşyā bile tact ü fevX 1165 

 

                                                
1538a tābic  durur: tābicdür B.  
1538b olınsa: olunsa M, R, Ş. 
1540b olup rūcı: olursa rūc B. 
1541a būy-ı: būy u R.  
1541b nefsi: nefs B, R. 
1544b tact u: tact B. 
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B 51b 1545 Ola macrifetden cevāhir \olu 

   Ki bed ficl iken ola gökçek būlu 1166 

 

  1546 Mükemmel ola cümle cilm ü edeb 

   Ki bayrü’l-balef ola cālī-neseb 

 

  1547 Mu[ācib ola rūca ol her nefes 

   Ola zā’il andan hevā vü heves 

 

  1548 Olar kim bu \avra Xılur terbiyet 

   Dü-cālemde kesb itdi çoX mertebet 

   

1549 Bu vech üzre olan bulur vacdeti 

   Bu cāl üzre seyr eyle gör cażreti  

 

   ĀMEDEN-İ BĀRĀN * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün  

 

  1550 Geldi andan [oñra bārān-ı la\īf 

   ]ulayup ol meclisi Xıldı najīf 

 

  1551 Kūşe kūşe gezdi dökdi āb-ı pāk 

   Ehl-i meclis üstine Xonmaya bāk 1167 

 

M 49b 1552 `ihmet itdi meclise ol şevX ile 1168 

   İrişür andan ru\ūbet her dile 

 

                                                
1545b ficl iken: ficlken Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1551a āb-ı: āb ü R. 
1552a bihmet: bıdmet Ş. 
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  1553 Çün edā-yı bihmet itdi ol tamām 1169 

   Yir öpüp bir kūşede Xıldı Xıyām 

 

  1554 eodı anda dabı `allāX-ı dehir 

   Niçe cālet kim lu\uf kimi Xahır 1170 

 

  1555 Cāmic oldı şānı anuñ her kemāl 1171 

   nāhir olan ekmer āmār-ı cemāl 

 

  1556 Gāh olur işbu cihānı pāk ider 

   `ihmet-i Mevlāda yüzin bāk ider 1172 

 

  1557 Bu cihāna boş \arāvet virür ol 

   İXtiżā itdükçe her şān az u bol 1173 

 

R 86b 1558 Belki her şey’e irer andan cayāt 

Ş 46a  Tāzedür anuñla dā’im her nebāt 

 

  1559 eodı _aX \abcında anuñ līneti 

   Gördügine meyl ider yoX ciddeti 

 

  1560 Yüz sürür irdüginüñ ayaġına 

   Girse macmūr ide her kes bāġına 1174 

 

B 52a 1561 Ravża vü būstān anuñ macmūrıdur 1175 

   Niçe [acrālar anuñ maġmūrıdur 

                                                
1553a edā-yı: edāyı B, R, Ş / bihmet: bıdmet Ş. 
1554 – B; 1554b niçe: nice R. 
1555a şānı: şān B.  
1555b ekmer: ekmeri B / āmār-ı: āmārı B, R. 
1556b bihmet-i: bihmeti B, R; bıdmeti Ş. 
1557 - M. 
1560a sürür: sürer R, Ş. 
1561a ravża vü: ravża-yı M / macmūrıdur: macmūrdur B.  
1561b niçe: nice B, R / maġmūrıdur: maġmūrdur B. 
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Ol [adā itdüg’anuñ tesbīcidür 

   Kim aña Xılsa najar tefrīc ider 1176 

 

  1563 Seyr ider [acrā vü şehr u kūh-sār 

   Tā ire cummāna vü Xıla Xarār 

 

  1564 xāt-ı \āhir hem mu\ahher pür-[afā 1177 

   Sākin olmaz bir nefes hikr-i bafā 

 

  1565 Gāh olur sile virür balX-ı cihān  

   Geh Xoparur başına balXuñ \ūfān 1178 

 

  1566 Niçe şehristān u [acrā Xıldı ġarX 

   Niçe cāya `ıżr olur ol vaXt-i carX 1179 

 

M 50a 1567 _iddetinden gāh olur ditrer zemīn 1180 

   Heybetinden çarb ider anuñ enīn 

 

  1568 Bacżına racmet olur bacża ġażab 

   Bacżına Xuvvet olur bacża tacab 

 

  1569 xerre deñlü saña açılsa bu bāb 

   cĀlemi defcī Xılurduñ ġarX-ı āb 1181 

 

  1570 Virmiş iken _aXX aña bu Xudreti 1182 

   Yüzi yirde cışXa dā’im bihmeti 

 
                                                
1562a tesbīcidür: tesbīc ider R, Ş. 
1564a mu\ahher: mu\ahhir Ş. 
1565a balX-ı: balXı M, B, R, Ş. 
1566a niçe: nice B / şehristān u: şehristān B.  
1566b niçe: nice B / cāya: cāna B. 
1567a ditrer: yırtar B, R, Ş. 
1569a açılsa: açulsa R.  
1569b defcī: defc R. 
1570a _aXX aña: ana _aX B, R, Ş.  
1570b yirde: yerde R / bihmeti: bıdmeti Ş. 
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  1571  

 

Şol kişinüñ nefsi muckem pāk olur 1183 

   Bāb-ı Xalbi fetc idüp ol yol bulur 

 

  1572 Ravża-i Xalbe girüp seyrān ider 1184 

   Bel semā-yı rūcda ol cevlān ider 

 

  1573 ealb nefsinde [u gibi pāk durur 

   Nefs anuñ altında miml-i bāk durur 1185 

 

  1574 ]afvet ü līnetde oldur miml-i āb 

   Virmeye āba keder illā türāb 

 

  1575 Nefs nehr u anda Xalb āb-ı revān 1186 

   Feyżi dā’im menbacı anuñ cinān 

 

Ş 46b 1576 Nehr nā-pāk olsa elbetde keder 1187 

   İrişür ābına bil iy mucteber 

 

B 52b 1577 Pāk ola ger āyīne gelmez keder 1188 

   nāhir olur her ne kim içinde var 

 

578 Nehri pāk it sen de aXsun mā-i pāk 1189 

   Hīç tekeddür gelmesün aña zi-bāk  

 

                                                
1571a nefsi: nefs B. 
1572a ravża-i: ravżayı R, Ş / Xalbe: Xalb B; -R; Xalbi Ş.  
1572b semā-yı: semāyı B / ol: - M, B, Ş. 
1573a Xalb: Xalbi R, Ş / pāk durur: pākdür M, B, Ş.  
1573b miml-i: mimli M, B, R, Ş / bāk durur: bākdür M, B, Ş. 
1575a nefs: nefs ü R / āb-ı: ābı B, R, Ş.  
1575b feyżi: feyż B. 
1576a nehr: nehr u R.  
1576b ābına: āyīne B. 
1577b içinde var: içindedür B. 
1578a nehri: nehr B; nehr u R. 
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79 `ilXatinde cümleye Xābildür ol  

   Gördügi her [ūrete mā’ildür ol  

 

  1580 İster ol Mevlāsını her herrede 

   Aña carż-ı cāl ider her herrede 1190 

 

M 50b 1581 Nefs ilen rūc ortasında meskeni 1191 

   Ol durur dürr ü cevāhir macdeni 

 

  1582 Cāmic oldı ikinüñ cālātını 

   Sacy idüp defc it anuñ āfātını 

 

R 87a 1583 Gāh nefse gāh rūca tābic ol 1192 

   İki şehristānı sā’ir [aġ u [ol 

 

  1584 Fi’l-caXīXa rūc durur [āfī vü pāk 

   Nefs mablūt u mükedder miml-i bāk 1193 

 

  1585 Rūc majhardur cemāle iy cazīz 

   Nefs majhardur celāle Xıl temīz 

 

  1586 Rūca nājır olsa olur pür-ferac 1194 

   Nefse nājır olsa irişür terac 

 

   Rūc ilen olsa yiri fevXa’l-culā 

   Nefse tābic olıcaX tacte’m-merā 1195 

 

                                                
1580b carż-ı: carżı B, R. 
1581b dürr ü: dürrī B. 
1583a gāh nefse gāh: gāhī nefse gāhī M, Ş.  
1583b şehristānı: şehristān B. 
1584a rūc durur: rūcdur M, B, Ş. 
1586b irişür: irüşür R. 
1587a rūc ilen: rūclan B / yiri: yeri R. 
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8 Nefse mā’il olıcaX irer ġurūr  

   Lehhet-i dünyādan abh eyler sürūr 1196 

 

  1589 Rūca tābic olsa pür envār olur 1197 

   Ma\lab-ı aclāsı rūy-ı yār olur 

 

  1590 Nefse mā’il olsa ger irer keder 

   Ġıljat ü ciddet gelür mimlü’l-cacer 

 

  1591 Rūca tābic olsa \olar macrifet 

   _aX Xatında keşf olur çoX mertebet 1198 

 

  1592 Nefse tābic olsa Xavli lāġdur 

   Her zamān aña mu[ācib zāġdur 

 

B 53a 1593 Rūca tābic olsa berburdār olur 

   Her nefes \āvus-ı Xudsī yār olur 

 

Ş 47a 1594 Nefse mā’il olsa şey\āndur eşi 

   Lehv ü lucb u budca vü cīle işi 1199 

 

M 51a 1595 Rūca tābic olsa dā’im feyż-i _aX 

   Mekteb-i _aXdan alur her dem sebaX 1200 

 

  1596 Nefse mā’il olıcaX düşmān olur 1201 

   Āteş-i şehvāt ilen külbān olur 

 
                                                
1588b lehhét-i: lehheti B, R, Ş. 
1589b matlab-ı: ma\labı B, R, Ş. 
1591a \olar: dolar B.  
1591b Xatında: Xatından Ş. 
1594a eşi: işi M. 
1595b mekteb-i: mektebi B, R, Ş. 
1596a düşmān: düşmen R, Ş.  
1596b āteş-i: āteşi B, R, Ş / şehvāt ilen: şehvātlan B / külbān: külban B, R, Ş. 
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  1597 Rūca tābic olsa [ādıX yārdur 

   Gice gündüz fikri hep dīdārdur 1202 

 

  1598 Nefs ilen lucb its’olur ehl-i ġażab 1203 

   Her kese andan irer dürlü tacab 

 

  1599 İtse dā’im rūc ilen ol [ocbeti 

   Terk ider cūr u Xu[ūr-ı cenneti 1204 

   

1600 MaX[ad-ı aX[ās’anuñ Allāh olur 1205 

   Vā[ıl olur dü-cihāna şāh olur 

 

  1601 Nefs ilen olsa mu[ācib bir nefes 1206 

   nāhir olmaz andan illā bār u bas 

 

  1602 Māsivā-yı _aXX olur aña cicāb 

   nulmet içre Xala mesdūd ola bāb 

 

  1603 ]ocbet itse rūc ile macbūb ola 1207 

   `a[let-i zībā ilen merġūb ola 

 

  1604 Nefs ilen bulursa Xalbi imtizāc 1208 

   Cāmesi fısX ola cisyān aña tāc 

 

  1605 Rūc ilen olsa mu[ācib bir nefes 

   Pāk olup Xalmaya anda bār u bas 1209 

 
                                                
1597b gice: giçe R. 
1598a nefs ilen: nefslen B / ehl-i: ehli B, R. 
1599a rūc ilen: rūclan B.  
1599b cūr u: cūri vü R / Xu[ūr-ı: Xu[ūr u B, R, Ş. 
1600a maX[ad-ı: maX[adı R, Ş. 
1601a nefs ilen: nefslen B, Ş. 
1603a rūc ile: rūcla B.  
1603b ba[let-i: ba[leti B, R, Ş / zībā ilen: zībā ile B, R, Ş. 
1604a nefs ilen: nefslen B, Ş. 
1605a rūc ilen: rūclan B. 
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İltifātı nefse olursa bir ān 

   Kesb ide andan şe’āmet çoX zamān 1210 

 

  1607 Cānib-i rūca iderse ictibār 

   İrişe envāc ilen būy-ı nigār 1211 

 

R 87b 1608 Cānib-i nefse Xılursa iltifāt 

   Va[fı lāzım ola aña bed-[ıfāt 1212 

 

M 51b 1609 Semt-i rūca fetc iderse revzenin 

B 53b  Cennetü’l-firdevs ider ol meskenin 1213 

 

  1610 Semt-i nefse eylese ger fetc-i bāb 1214 

   Esfel -i dūzab olur aña me’āb  * 

 

  1611 Çünki bildüñ bayr u şer her ādeme 

   Hep mu[ācibden irer baX cāleme 

 

Ş 47b 1612 Aña göre sen dabı tedbīr Xıl  

   Defc idüp küdret olasın pāk-dil 1215 

 

  1613 Añla bundan Xalb ü Xāleb cāletin 

   Ġāfil olma dāfic ol hep āfetin 

 

  1614 ealb-i mü’min añla Beytu’llāhdur 

   YıXma macmūr it ulu dergāhdur 

 

                                                
1606 Bu beyit M’de 1607’den sonra yer almıştır; 1606a olursa: olur R. 
1607a cānib-i: cānibi B, Ş.  
1607b envāc ilen: envāclan B, Ş / būy-ı: būyı B, R. 
1608a cānib-i: cānibi B, R, Ş.  
1608b va[fı: va[f B. 
1609 Bu beyit B’de ardarda iki kez yazılmıştır. 
1610b esfel-i: esfeli B, R, Ş. 
* “Aşağıların en aşağısı.” Tîn, 95/5. 
1612b olasın: ola pes M. 
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1615 Her ki anı her nefes macmūr ider 

   Nefsinüñ acvānını maXhūr ider 

 

  1616 Vir nejāfet tā tecellā ide şāh 1216 

   Pür ola her kūşesi nūr-ı İlāh 

 

  1617 LāyıX olmaz şāha pāk olmazsa cāy 1217 

   ea[rı muckem it Xıla anı sarāy 

 

  1618 ealb-i mü’min evsacu’l-eşyā durur 1218 

   Pāk ola ger cennetü’l-me’vā durur 

 

  1619 Anı tażyīX idiser fikr-i sivā 

   Dūzab eyler \olıcaX anı hevā 1219 

 

  1620 Sen de Xalbüñ Beyt-i macmūr  eylegil  * 

   xikr-i macbūb ile pür-nūr eylegil1220 

 

  1621 Tā \avāf ide melā’ik her zamān 

   Reşk iderler bu cenāna hep cinān 1221 

 

  1622 Sāliküñ Xalbi çü \ıfl-ı tāzedür 

   Meyli dā’im sāza vü āvāzadur 1222 

 

 
                                                
1616b nūr-ı: nūrı B, R, Ş. 
1617b Xa[rı: Xa[r B. 
1618b ola: olur R. 
1619a fikr-i: fikri B, R, Ş. 
* “Ma’mur eve (Kâbe’ye) andolsun.” Tûr, 52/4. 
1620a eylegil: eyle gel R.  
1620b eylegil: eyle gel R, Ş. 
1621b iderler: ider R. 
1622a \ıfl-ı: \ıflı Ş.  
1622b meyli: meyl B. 
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M 52a 1623 Her ne [ancat gösterürse kesb ider 1223 

   eanXı yola sevX ide aña gider 

 

B 54a 1624 Sen dabı Mevlāya sevX eyle \arīX 

   Saña ol yolda yine oldur refīX 

 

  1625 Her ne vech ilen Xılursañ terbiyet 1224 

   Aña göre cā[ıl eyler macrifet 

 

  1626 Ma\lab-ı aclā ebī vu[lat gerek 

   Bunda cā[ıl itmege himmet gerek 1225 

 

  1627 Aldanup te’bir idenler yarına 

   Görmediler bilmediler yāri ne 

 

  1628 Tāze iken itdür aña kesb-i cāl 

   Mānic olmaya [oñında Xīl ü Xāl 

 

  1629 Sacy ü cehd eyle hevāyı eyle terk 1226 

   Vu[lat-ı yāra Xuşaġuñ eyle berk 

 

Ş 48a 1630 Nefsi Xalbe Xalbi rūca tābic it 

   Mānicuñ Xalmaya var maX[ūda yit 1227 

 

  1631 Ger üçi olsa muvāfıX yār u dōst 

   Keşf ola her ne var ise maġz u pōst 1228 

 
                                                
1623b gider: geder R. 
1625b eyler: olur B. 
1626a ma\lab-ı: ma\labı B, R, Ş. 
1629a sacy ü: sacy B / eyle: ile B, R / hevāyı: hevāy B.  
1629b vu[lat-ı: vu[latı B, R, Ş. 
1630a nefsi: nefs R / Xalbi: Xalb R.  
1630b yit: git M. 
1631b maġz u: maġz B 
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2  

 

İrişe ol caj ki tacbīr olmaya  

   xevXi cāl ola lisāna gelmeye 1229 

 

R 88a 1633 Macrifet deryāsına ġavvā[ ola 

   _aX Xatında balX Xatında bā[ ola  

 

  1634 Añlamaz bunı meger kim ehl-i hevX 1230 

   Aña keşf olmış ola hep tabt u fevX 

 

  1635 Her ki bu esrāra vāXıf olmadı 

   Nefsini vü Rabbini ol bilmedi 

 

  1636 Geldi geçdi dünyādan cayvān-[ıfat 1231 

   Oldı macrūmı ebed ez-macrifet 

 

M 52b 1637 Cān u dilden \ālibe bes bu kelām 

   kālibe _aXdan gelür her dem selām 1232 

 

  1638 ealbüñi dārü’s-selām it \ālibā 

   Keşf ola envāc-ı cālet dā’imā 

 

1639 Bu cihāndur bir bayāl-i pür-[uver 1233 

   Añlar anı her ki gezdi der-be-der 

 

 

 

                                                
1632b hevXi: hevX B, R, Ş. 
1634b tabt u: tabt B. 
1636a dünyādan: dünyeden M, B, Ş.   
1636b macrūmı: macrūm M. 
1637a bes: pes B, R. 
1639a bayāl-i: bayāli B, R, Ş.  



 328 

 

KELĪMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

B 54b 1640 `udā göster \apuña \oġru bir rāh 

   Bulup vu[lat olam ben bāk-i dergāh 1234 

 

  1641 Cemālüñ nūrı pür-nūr itse Xalbi 

   Gözüme herre gelmez mihr ilen māh 1235 

 

  1642 Virür Xalbe [afālar hikr-i Mevlā 

   Göñülden eydelüm diñ Allāh Allāh 

 

  1643 Murād olan şühūd-ı hāt-ı _aXdur 

   Gerekmez cūr u Xa[r u cennet ü cāh 1236 

 

  1644 Pür-āteş Xalb-i cāşıX nūr-ı _aXdan 

   YaXar iki cihānı Xılsa bir āh 

 

  1645 Göñül Xānic degül bir kez şühūda 

   Murādı bu tecellā ola her gāh 

 

  1646 Eger sacy eylesem biñ yıl cabemdür 

   cİnāyet irmez ise senden iy şāh 

 

Ş 48b 1647 Hidāyet olmasa ger vu[lat olmaz  1237 

   cİbādet eyleseñ ger sāl-i pençāh 

8  

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1640a \oġru: \oġrı R, Ş. 
1641a nūrı: nūr B.  
1641b mihr ilen: mihrlen B. 
1643a şühūd-ı: şühūdı B, R, Ş. 
1647b sāl-i: sāl ü B, R. 
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Bu dünyā cizzetine aldananlar 

   Yarın anlara cāhı olısar çāh 

 

  1649 Olar kim bilmedi maX[ūd-ı bilXat 

   Cihānı añladı anlar çerāgāh 

 

M 53a 1650 eulūb-ı evliyādur leym-i ġālib 

   Nüfūs-ı ehl-i dünyā oldı rūbāh 1238 

 

1651 İñende kendüñi dünyāya virme 

   Añadur sen dabı Mevlāyı geh gāh 1239 

 

  1652 Niçün Xılmazsın acvālüñ tedārük 

   Bilürsin bod cihāndur bir geher-gāh 

 

  1653 Uyan ġafletden iy yār-ı cazīzüm 

   Geçer Xalmaz Xarār-ı cömr-i kūtāh 1240 

 

  1654 Utan _aXdan eyā cā[ī siyeh-rū 

   Uyup nefsüñe her dem olma gümrāh 

 

B 55a 1655 Dürüş bayr işi te’bīr itme bir dem 

   Aman virmez ecel irerse nā-gāh 

 

  1656 Tażarruc eyle Mevlāya göñülden 

   eamu \ālibler’oldur yine hem-rāh 

 

R 88b 1657 Bi-camdi’llāh `udāyā Xılduñ icsān 

   İdüp esrāra cĀrif cāle āgāh 

                                                
1650a Xulūb-ı: Xulūbı B, R, Ş.  
1650b nüfūs-ı: nüfūsı B, R, Ş. 
1651b Mevlāyı: Mevlāñı M. 
1653a yār-ı: yāri B, R, Ş.  
1653b Xalmaz: Xılmaz R, Ş / Xarār-ı: Xarārı B, R, Ş. 
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MAkLAc * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  1658 Gelüñ iy \ālibān-ı vech-i Allāh 

   Eger XılmaX dilerseñ seyr-i fi’llāh 

 

  1659 Diyār-ı nefs ü Xalbi seyr idenler 1241 

   Bilüp Allāhı nefy-i ġayr idenler 

 

  1660 cAnā[ırdan balā[ oldıysa şānuñ 

   Kümūfından geçüp kevn ü mekānuñ 

 

  1661 Semā-yı rūca Xa[d eyleñ [ucūdı 1242 

   eılasız tā ki carş üzre Xucūdı 

 

  1662 Geçüp envāc-ı nūrānī cicābı 

   İşit bi’h-hāt Mevlādan ci\ābı 

 

M 53b 1663 eılup refc-i cicābı Rabb-i erbāb 

   Tecellā eyleyüp macv ide esbāb 1243 

 

Ş 49a 1664 Görürsin anda nūr-ı şems-i hātı 1244 

   Münevver eylemişdür kā’inātı 

 

  1665 Olur çün nūr-ı hāt eşyāya ġālib 

   Ol arada Xalur cayretde \ālib 

 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1659a diyār-ı: diyārı B, R, Ş. 
1661a semā-yı: semāyı B, R, Ş.  
1661b Xucūdı: sücūdı B. 
1663a refc-i: refci B, R. 
1664a anda: anuñ R / nūr-ı: nūrı B, R, Ş. 
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Vücūdı kendüden çün oldı meslūb 

   Ki müstehlek midür pes yābū maġlūb 1245 

 

  1667 Bu bir cālet durur tacbīr olınmaz 

   Çalışsan niçe yüz biñ yıl bilinmez 1246 

 

  1668 Meger kim olasın mab[ū[-ı Racmān 

   Saña hādī olur ol demde Yezdān 

 

  1669 Ve illā bunda azmışdur ulular 

   Şol ulular ki balX anı ulular 

 

B 55b 1670 İlāhī bize göster rāh-ı tevfīX 

   Gidüp taXlīd olavuz ehl-i tacXīX 

 

  1671 Ola kim yolumuz urmaya şey\ān 

   Olavuz biz dabı macfūj-ı Racmān 

 

  1672 euyūdāt-ı sivādan Xıl balā[ı 

   Bize göster `udā tevcīd-i bā[ı 1247 

 

  1673 Aña kim senden irmişdür hidāyet 1248 

   Azarsa balX aña yoXdur żalālet 

  

 

 

 

 

                                                
1666a kendüden: kendiden Ş.  
1666b pes: bes Ş / yābū: yābūd R. 
1667a olınmaz: olunmaz M, R.  
1667b niçe: nice R. 
1672a Xuyūdāt-ı: Xuyūdātı B, R, Ş. 
1673b azarsa: iderse M. 
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ĀMEDEN-İ ÇEMEN * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  1674 Döşedi geldi çemen sebzīn bisā\ 1249 

   Tā gelüp oturalar ehl-i neşā\ 

 

  1675 Meclisüñ Xıldı yeşimden ferşini 

   Sen de gel seyr eyle rūcuñ carşını 1250 

 

M 54a 1676 Bu virür her bāġa dürlü zīneti 

   Bunun ilen buldı gülşen Xıymeti 

 

  1677 YoX le\āfet bitmese bir bāġda 

   Var \arāvet bitse ol her \aġda 

 

  1678 Belki her yirde bite virür şeref 

   Anuñ ilen pür-ferac ehl-i cıref 1251 

 

  1679 Pīr-i dehre giydüre sebzīn libās 

   Nev-cüvān olup olur macbūb-ı nās 1252 

 

R 89a 1680 Cān u dilden cāşıX olur balX aña 1253 

   Kimi mest ü kimisi Xalur \aña 

 

Ş 49b 1681 Yılda bir cāme giyer andan cihān 1254 

   Her ne varsa caybını eyler nihān 
                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1674b ehl-i: ehli B, R, Ş. 
1675b sen de: sen dabı R. 
1678a yirde: yer R.  
1678b anuñ ilen: anuñlan B / ehl-i: ehli B, R, Ş. 
1679a giydüre: geydürür M; geydüre R, Ş.  
1679b macbūb-ı: macbūba R. 
1680b mest ü: mest B. 
1681a giyer: geyer R / andan: ender M.  
1681b ne: - R. 
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  1682 

   Ger giyerseñ tāze cāmesin iy yār 

   Gözüñe herre gözükmez her ne var 1255 

 

  1683 Majhar-ı āmār-ı racmetdür caceb 1256 

   Manjar-ı eb[ār-ı fikretdür caceb 

 

  1684 Buldı anuñlan cayātı her türāb 

   Bitse macmūr oldı bitmezse barāb 1257 

 

B 56a 1685 Ger ġanī vü ger faXīr u az u bol 

   Arżını ı[lāca göre bitdi ol  

 

  1686 Pertev-i şems iledür aña cayāt 

   Bel yine andan irer aña memāt 1258 

 

  1687 Mucyī-i emvāt-ı cālem āfitāb 

   Majhar-ı elvān-ı cümle māh-tāb 1259 

 

  1688 İrse şemsüñ pertevi olur la\īf 1260 

   İrmez ise ola bī-reng ü kemīf 

   

1689 Belki şems oldı mürebbīsi anuñ 

   Nitekim rūc oldı bu Xalb ü tenüñ 1261 

 

 
                                                
1682a giyerseñ: geyerseñ R. 
1683a majhar-ı: majharı B, R, Ş / āmār-ı: āmārı R.  
1683b manjar-ı: manzarı B, R, Ş / eb[ār-ı: eb[ārı B. 
1684b bitmezse: bitmez ise R. 
1686a pertev-i: pertevi B, R, Ş. 
1687b majhar-ı: majharı B, R, Ş. 
1688b bī-reng ü: bī-reng-i R. 
1689a belki: bil ki R.  
1689 Bu beyit R’de 1718. ve 1719. beyitler arasında üzeri çizilmiş olarak tekrar yer almaktadır; 
1689b oldı: - R / Xalb ü: Xalb B. 
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M 54b 1690 Sen dabı refc it cicābı ire nūr 

   Terbiyetlen her nebāt ide juhūr 1262 

  1691  

Ebr-i racmetden yaġup mā-i \ahūr 1263 

   `oş \arāvet vire Xalmaya Xu[ūr 

 

  1692 nāhir olsa anda ger mā-i macīn  * 

   Reşk ider cennāt-ı cAdn ü cūr-ı cayn 1264 

 

  1693 Çünki mucyī vü mürebbī şems ü āb 1265 

   Cümle macmūr ola Xalmaya barāb 

 

  1694 Olsa her kūşe bu vech üzre tamām 1266 

   Oldı ol bil ravża-i dārü’s-selām 

 

  1695 Lu\fını cām eylemişken cāleme 

   Gör yine tacjīmin anuñ ādeme 

 

  1696 Emrine tābic olup Xılmaz bilāf 

   Küdret āmārı durur hep ibtilāf 

 

  1697 Cān virür ayaġına yüz sürmege 1267 

   Ehl-i cışXuñ bihmetine irmege 

 

   Añladı gördi cihān kim fānīdür 

   Meskenet pes evliyānuñ şānıdur 1268 

                                                
1690 Bu beyit de R’de 1718. ve 1719. beyitler arasında üzeri çizilmiş olarak tekrar yer 
almaktadır. 
1691a mā-i: mā’ī R, Ş. 
* “Akar su.” Mülk, 67/30. 
1692a mā-i: mā’ī R, Ş.  
1692b cennāt-ı: cennāt ü R, Ş / cūr-ı: cūr u R, Ş. 
1693b Xalmaya: Xalmayup B, R, Ş. 
1694b ravża-i: ravżayı R, Ş. 
1697b bihmetine: bıdmetine Ş. 
1698a cihān: cihānı B, R, Ş.  
1698b şānıdur: şāndur B. 
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Ş 50a 1699 Yüzüni bas\ eyledi ol ber-zemīn 

   Tā ayaX ba[a yüzine cāşıXīn 

 

  1700 Yirde olan yüzi ba[maz cāXılān 

   Çigneyüp baXmaz geçerler cāhilān 1269 

 

B 56b 1701 Cehli maġlūb eyle cākim caXl ola 

   Tā delīlüñ yolda caXl ü naXl ola 

 

  1702 Ger dilerseñ kim bulasın caXl-ı kül 

   Sālik olġıl rāh-ı matbūc-ı rusül 

 

  1703 Çünki pāk ola ebī Xalb ile rūc 

   _aXXuñ esrārından olur çoX fütūc 

 

M 55a 1704 Āfitābuñ ġaymı zā’il olsa ger 

   ŞarX u ġarba fevX u tacta ire fer 1270 

 

R 89b 1705 cĀlem-i Xalbe żiyā zīnet vire 1271 

   İnciXāsı cālem-i nefse ire 

 

  1706 İkisi pür nūr ola ez-nūr-ı cān 

   İkisi olur mu[ācib her zamān 

 

7 Ger bulara pertev-i rūc irmeye 

   nulmet olup bir birini görmeye 1272 

 

  17 

                                                
1700a yirde: yerde R. 
1704a ġaymı: ġaym-ı M.  
1704b fevX u: fevX B. 
1705a cālem-i: cālemi B, R.  
1705b cālem-i: cālemi B, R. 
1707a pertev-i: pertevi B, R, Ş. 
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08 

  Bir birinüñ bilmeyüp cālin bular 1273 

   Her birisi pür-Xasāvet pür-keder 

 

  1709 Tālic olsa şems-i cālem nūr olur 

   Ġārib olsa cümle julmetde Xalur 1274 

 

  1710 Ġaym gelse yüzine olur cicāb 

   NāXı[ olur incikās ez-āfitāb 

 

  1711 Līk hātına anuñ noX[ān yoX 

   Her yire ci[[e irer ger az u çoX 1275 

 

  1712 Nefs ü dilde olmasa herre keder 

   Rūc ilen pür nūr olalar ser-te-ser 1276 

 

  1713 Rifcatinde şemsi gör ġāyet bacīd 

   Müslim ü kāfir olurlar müstefīd 1277 

 

1714 Ger cicāb olmasa her yire irer 

   eanda kim julmet bulur cebren sürer 1278 

   

1715 Şol zamān şemsüñ yüzi mekşūf olur 1279 

   Kim evinden \aşra olsa nūr alur 

 

6 Her ki saXf altında oldı görmedi  

   Bu żiyānuñ sırrına ol irmedi 

 

                                                
1708b birisi: birisini R. 
1709a şems-i: şems ü R. 
1711b yire: yere R. 
1712b rūc ilen: rūclan B. 
1713a şemsi: şems B. 
1714b kim julmet bulur: julmet bulur ü M. 
1715b alur: olur M, B. 
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B 57a 1717 kālib iseñ saXf-ı Xalbi rāfic ol 

Ş 50b  Fetc ola tā sırr-ı nūr-ı şemse yol 1280 

 

M 55b 1718 İrişe seyrüñ ebī fevXa’l-culā 

   Keşf ola her herre tā tacte’m-merā 

 

  1719 _ā[ıluñ bunda ola cayne’l-yaXīn 

   eıl recā cilmüñ ola _aXXa’l-yaXīn 

 

  1720 Nefs ü Xalbi terk idüp eyle [ucūd 1281 

   Şems gibi ber-felek eyle Xucūd 

 

  1721 Süfli terk it culv ola saña maXām 

   Geç \amudan meskenüñ dārü’s-selām 1282 

 

  1722 Nefs ü Xalbe ire nūruñ bī-cicāb 

   nāhir ola anda çoX şey’ün cucāb  * 

 

  1723 Macrifet ezhārılan gülşen ola  

   Būy-ı zībā birle her kūşe \ola 

 

  1724 Tāze Xılup her zamān feyż-i İlāh 1283 

   Pür-kemāl ü pür-ciber ola giyāh 

 

1725 OlmaX isterseñ eger ehl-i ciber 1284 

   AcXar-ı eşyāya aclā Xıl najar 

 

                                                
1717b sırr-ı: sırrı R, Ş / nūr-ı: nūrı B, R, Ş. 
1720a nefs ü: nefs B, R; nefsi Ş. 
1721a süfli: süfl  B. 
* “Doğrusu bu, şaşılacak bir şey.” Sâd, 38/5; Hûd, 11/72; Kâf, 50/2.  
1724a feyż-i: feyżi B, R, Ş. 
1725a eger: ebī M / ehl-i: ehli R.  
1725b acXar-ı: acXarı B, R, Ş. 
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  1726 

    

Niçe şey var jāhirinde bōrdur 1285 

   Līk anda niçe sır mestūrdur 

 

  1727 Sırr ilen hem-sırr olan mesrūr olur 

   Rūc ilen hem-rāh olan pür-nūr olur 1286 

 

R 90a 1728 ealb ilen maXlūb olandur pür-[afā 1287 

   Nefs ilen mablūt olandur pür-cefā 

 

  1729 Çün dimek benden velī \utmaX senüñ 1288 

   İşde sırr u rūc u Xalb işde tenüñ 

 

  1730 Rūc _aXXuñ majhar-ı ev[āfıdur 

   xerre deñlü yoX keder pes [āfīdür 1289 

 

  1731 eadri anuñ cümleden aclā durur 1290 

   Şānı anuñ cāmicu’l-esmā durur 

 

M 56a 1732 _āl-i rūcı bilmek isterseñ cazīz 

   Rūc-ı küllī rūc-ı cüz’ī Xıl temīz 1291 

 

B 57b 1733 ealma cüz’ī menzilinde Xıl curūc 

   Tā müyesser ola küllīye vülūc 

 

                                                
1726a niçe: nice B, R.  
1726b niçe: nice R. 
1727b rūc ilen: rūclan B, Ş. 
1728a Xalb ilen: Xalblen B, Ş / maXlūb: maġlūb M / [afā: żiyā M.  
1728b nefs ilen: nefslen B. 
1729a dimek: demek R.  
1729b rūc u: rūc B, R. 
1730a majhar-ı: majharı B, R, Ş / ev[āfıdur: ev[āfdur B.  
1730b [āfīdür: [āfdur B. 
1731b şānı: şān B. 
1732a rūcı: rūc B. 
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  1734 Cüz’ī ilen küllī ortasında farX 

   Şems ü necm ü Xa\re bacr u nūr u berX 1292 

 

Ş 51a 1735 Olsa küllī rütbeti menzil-gehüñ 

   Saña nisbet nūrı yoX mihr ü mehüñ 1293 

 

  1736 Hem münevver hem münevvir olasın 

   Nūr içinde nūr-ı aclā bulasın 

 

  1737 Yir ü gök vü carş u kürsī her ne var 1294 

   Nūr u cilmüñ pertevi aña irer 

 

  1738 Fehm idersin cümle eşyā cikmetin 

   nāhir u bā\ın Xamunuñ cilletin 

 

  1739 Olmaya Xatuñda bir ficl-i kerīh 1295 

   cĀXıl olsun fācili yābūd sefīh 

 

  1740 Her biri yirlü yirinde būb olur 

   Cümlesi merġūb olup macbūb olur 1296 

   

1741 nāhir olur nūr-ı aXvā vü eşed 

   Cümle eşyā andan abh eyler meded 1297 

 

  1742 Rūc-ı küllī bil Xamuya şāhdur 

   Cümle tābic aña boş dergāhdur 

 
                                                
1734a cüz’ī ilen: cüz’ī ile B, R, Ş.  
1734b şems ü: şems R / necm ü: necm B / nūr u: nūr B. 
1735b nūrı: nūr B / mihr ü: mihri B, R, Ş. 
1737a gök vü: gök B, R / carş u kürsī: carş kürs B; carş kürs ü R, Ş.  
1737b nūr u: nūr-ı B, R; nūrı Ş. 
1739a ficl-i: ficli B, R, Ş.  
1739b fācili: - R. 
1740a yirlü: yerlü R / yirinde: yerinde R.  
1740b olup: olur M, - R. 
1741a nūr-ı: nūr u R. 
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43 _aXX aña virmiş kemāl-i Xudreti 1298 

   Cümle eşyā andan alur zīneti 

 

  1744 cİlmüñ olsun majhar-ı Racmāndur 1299 

   Fehmüñ olsun bacr-ı bī-pāyāndur 

 

  1745 _aX Tecālā ol Xadar virmiş kemāl 1300 

   _ālini bilmek beşer anuñ mucāl 

 

M 56b 1746 Līk anuñ caXXında ancaX cilm-i Xalb 1301 

   _aX didi eur’ānda Xul min emri Rab  * 

 

  1747 Emr u balXı farX iden bildi anı 

   Sen dabı farX eyle olmaġıl denī 

 

  1748 Tā ki cilminden ola herre na[īb 1302 

   Nūr ġālib ola şemse iy lebīb 

 

B 58a 1749 Līk cilmüñ şemsden bir herr’olur 

   Bacr-i bī-pāyāndan bir Xa\r’olur 

 

  1750 Bu Xadar caXXında anuñ bes kelām 1303 

   BāXīsin v’allāhü aclem bi’t-tamām  ** 

 

   xerre cirmi şemsi Xılmaya beyān 

   ea\re bacrüñ cālini Xılmaz cayān 1304 

 
                                                
1743a kemāl-i: kemāl ü B, R, Ş / eşyā andan: andan eşyā R. 
1744a majhar-ı: majharı B, R, Ş. 
1745b _ālini bilmek beşer anuñ mucāl: Līk anuñ caXXında ancaX cilm-i Xalb R. 
1746a Līk anuñ caXXında  ancaX cilm-i Xalb: _ālini bilmek beşer anuñ mucāl R. 
* “Sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir.” İsrâ, 17/85. 
1748b nūr: nūrı R, Ş / ola: olsa B. 
1750a bes: pes B. 
** “Doğruyu en iyi bilen Allah’tır.” Âl-i İmran, 3/36; Nisâ, 4/25; Mâide, 5/6; En’am, 6/58; Yûsuf, 
12/77. 
1751a şemşi: şems B, R. 
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  1752 

    

Fehm olınmaz va[fı Xīl ü Xāl ile 1305 

   kālib iseñ cā[ıl eyle cāl ile 

 

R 90b 1753 ea\re deryādan virür mi hīç baber 

Ş 51b  Añla bundan cālini iy mucteber 

 

  1754 Līk fażl-ı _aXX ire maclūm olur 

   xerreden dil cirm-i şemse yol bulur 1306 

 

  1755 ]anma her \ālib aña bulur vu[ūl 

   Yüz biñinde birisi Xılmaz dubūl 

 

  1756 eāl ile taf[īl olınmaz işbu cāl 

   Cümlemüze vir `udā bayru’l-me’āl 1307 

 

  1757 Fażl-ı _aXdur her kese virmez anı 

   Sevdügine virüben eyler ġanī 

 

  1758 Pertev-i fażluñ irişse herreye 

   Nūr vire cümleten her nesneye 1308 

 

  1759 Umaruz fażluñı yā Rab biz żacīf 1309 

   cİlmi ilen olavuz anuñ şerīf 

 

M 57a 1760 Eyle yā Rabb ol carīmüñ macremi 

   Olsa erzān biñ cihāna bir demi 

 

                                                
1752a olınmaz: olunmaz M, R / va[fı: va[f B / Xāl ile: Xālle B.  
1752b cāl ile: cālle B. 
1754a fażl-ı: fażlı B, R, Ş. 
1756a Xāl ile: Xālle B / olınmaz: olunmaz M, R. 
1758a pertev-i: pertevi M, B, R, Ş. 
1759b cilmi ilen: cilm ilen R, Ş. 
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  1761  

Bu cihānı añla fānūs-ı bayāl 

   Gösterür bir ānda yüz biñ şekl ü cāl 1310 

 

   KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  1762 Lī maca’llāh  balvetinde her ki vu[lat buldı hevX ** 

   Māsivā-yı celvetinde Xıldı bacr-ı macva ġarX    1311 

 

1763 Añladı bildi o kim maX[ūd-ı bilXat dünyede 1312 

   _ayy ü bāXī cışXı odına vücūdın itdi carX 

 

B 58b 1764 Evc-i va[la ger [ucūd itmek dilerseñ \ālibā 

   Meyl-i ġayr itme [aXın eyler seni bir herre cavX 

 

  1765 Leşker-i ervāca server olmaX olsun himmetüñ 1313 

   Devlet-i bāXī bulup pür olasın envār-ı şevX 

 

  1766 Hāy u hūda cömrüñi itme telef gel [ōfī-veş 

   Rü’yet-i dīdār-ı _aXX it emr ü balXı eyle farX 1314 

 

7 Aldanup Xalmaz iseñ jāhirde naXş-ı cāleme 

   Sırr-ı mevcūdāt-ı _aXXa cilmüñ ola tact u fevX 1315 

                                                
1761a fānūs-ı: fānūsı B, R.  
1761b şekl ü: şekl B. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
** “Benim Allah ile.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.173-174. 
1762a buldı: Xıldı B, R, Ş / hevX: farX B.  
1762b māsivā-yı: māsivāyı Ş / bacr-ı: bacrı B, R, Ş / macva: macv-ı R. 
1763b _ayy ü: _ayy B / bāXī: ve yā R / cışXı: cışX B, R. 
1765a leşker-i: leşkeri B, R, Ş.  
1765b devlet-i: devleti B, R, Ş. 
1766a hāy ü: hāy B, Ş; hāyı R / [ōfī-veş: [ōf-veş B.  
1766b rü’yet-i: rü’yeti R, Ş. 
1767a naXş-ı: naXşı M, B, R. 
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  1768 Lemca-i nūr-ı tecellā jāhir olsa iy cazīz 

   Vālih ü cayrān olursın herre gelmez cayna balX 1316 

 

  1769 İçmedi her kim ezel cām-ı macabbet Xaldı ol 

   Leng ü lāġar merkeb irmez menzile biñ eyle sevX 1317 

 

Ş 52a 1770 İy gözüm nūrı dürüş sacy it muvāfıX yār bul 1318 

   Evliyā a[cābı olan gitdi yola çoX çoX 

 

  1771 Lā-mekāna \ālib iseñ tārik ol kevn ü mekān 1319 

   Lā-fenā tāc u Xabā ola beXā boynuñda \avX  

 

  1772 Lu\f-ı _aXdur vu[lat-ı dīdār sacy ile degül 1320 

   Līk ider sevdügi insāna tecellā nūr-ı berX 

 

M 57b 1773 Her ki cĀrif oldı macv itdi vücūd-ı māsivā 

   Her nefes ma\lūba vā[ıl oldı kim terk itdi rızX 1321 

 

MAkLAc * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  1774 Diñle bir dem bir kelām-ı pür-ciber 

   cİbret almaz bu sözümden kej najar 1322 

 

                                                
1768a lemca-i: lemcayı Ş / nūr-ı: nūrı R, Ş.  
1768b vālih ü: vālih B; vā İlāh ü R / balX: _aX B. 
1769a cām-ı: cāmı B, R, Ş.  
1769b leng ü: leng R. 
1770a dürüş: düriş Ş.  
1770b a[cābı: a[cāb B, R. 
1771a kevn ü: kevn B. 
1772a lu\f-ı: lu\f u R / vu[lat-ı: vu[latı R, Ş. 
1773a vücūd-ı: vücūdı B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1774a bir dem: imdi R / kelām-ı: kelāmı B, R, Ş. 
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1775 cİbret ehli ol durur huşyār ola 

   Ehl-i cirfān görse ol boş yār ola 1323 

 

R 91a 1776 İctibārı terk ide cibret içün 

   İbtiyār-ı hüll ide cizzet içün 1324 

 

  1777 Her ki \utmış bvāb-ı ġaflet çeşmini 1325 

   Bilmedi ol rūc u Xalb ü cismini  

 

  1778 kālib iseñ sen de gel aç cān gözin 

   Göresin tā macnī būbınuñ yüzin 

 

B 59a 1779 Semc-i dilden penbe-i ġaflet gider 1326 

   ]afca-i Xalbüñi pāk it ez-keder 

 

  1780 ]āf-dil olsañ [afā kesb idesin 

   eās-ı Xalb olsañ Xasāvet bulasın 1327 

 

1781 Sırruñı pāk eyle ez-fikr-i sivā 

   Hem-nişīn ol yār ilen kesb it [afā 1328 

 

  1782 nāhirinde Xalma sen bu cālemüñ 

   Bil mufa[[al nüsbasıdur ādemüñ 

 

  1783 cĀlim olsañ sırrına cālem senüñ 

   Çün Süleymān cākim ol bātem senüñ 

                                                
1775a cibret ehli: ehli cibret R. 
1776b ibtiyār-ı: ibtiyārı B, R, Ş. 
1777a \utmış: dutmış B / bvāb: bāb B.  
1777b rūc u: rūc B. 
1779a penbe-i: penbeyi R, Ş.  
1779b [afca-i: [afcayı R, Ş / Xalbüñi: Xalbüñ R. 
1780a [āf-dil: [āfī-dil M, R, Ş. 
1781a ez-fikr-i: ez-fikri B, R, Ş.  
1781b yār ilen: yārlan Ş. 
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  1 ea[d Xıl dilden derūnına dubūl 

   Ger dubūl olsa irer maX[ūda yol 1329 

 

  1785 eo sevādı \ālib ol macnāya sen 

   Añlayasın rūca setr olmış beden 

 

M 58a 1786 Ger bu Xālıb julmetinden giçesin 1330 

   `ıżr-veş sen āb-ı cayvān içesin  

 

Ş 52b 1787 Seyr idersin Xalbüñüñ [acrāsını  

   Terk iderseñ dü-cihān ġavġāsını 1331 

 

  1788 Sālik olsañ jāhir olur mı[r-ı rūc 

   kālib olsañ cā[ıl ola çoX fütūc 

 

1789 Sır sarāyına mücidd ol görmege 

   Nīl-i cilmüñ menbacın sen bulmaġa 1332 

  

1790 Olsa bu vech üzre ger seyr ü sülūk 1333 

   Yār ilen vu[latdasın n’ideñ mülūk 

 

  1791 ]anma bunda her kişi rāh irgüre 

   Rehber olsa cavn-i Allāh irgüre 

 

  1792 Ehl-i \uġyān ekmer a[cāb-ı sübül 1334 

   Vā[ıl olan sālik-i rāh-ı rusül 

 
                                                
1784b maX[ūda: ma\lūba B, R; maġlūba Ş. 
1786a Xālıb: Xāleb M, R, Ş.  
1786b āb-ı: āb u R. 
1787b iderseñ: idersin B. 
1789a mücidd: becid R / görmege: girmege B, R, Ş.  
1789b Nīl-i: Nīli B. 
1790a seyr ü: setr B.  
1790b n’ideñ: bendeñ R, Ş. 
1792a ehl-i: ehli B.  
1792b sālik-i: sāliki B, R, Ş / rāh-ı: rāhı R, Ş. 
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  1793 

   nılli Xo hǖ-jılle irgür rāhuñı 

   Müncelī eyle busūf-ı māhuñı 1335 

 

  1794 Her ki Xaldı jılle macrūm-ı ebed 1336 

   Görmedi şems-i tecellā-yı Ecad 

 

B 59b 1795 İstimāc it jālenüñ sen Xı[[asın 

   xevX iderseñ sen dabı hǖ-ci[[esin 

 

  1796 Pertev-i nūr-ı tecellā-yı `udā 

   Kim ne veche irdi vü buldı fenā 1337 

 

ĀMEDEN-İ JĀLE * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  1797 Geldi jāle meclise vaXt-i secer 1338 

   cİbret ilen meclise Xıldı najar 

 

  1798 Gördi bir macbūb-ı boş racnā mekān 1339 

   _üsnine reşk idiser bāġ-ı cinān 

 

M 58b 1799 Mecmac-ı el\āf-ı `allāX-ı dehr 1340 

   Bād cārū sāXī bārān sāye ebr 

 

                                                
1793b busūf-ı: busūfı B, R, Ş. 
1794a macrūm-ı: macrūmı B, R, Ş.  
1794b tecellā-yı: tecellāyı B, R, Ş. 
1796a pertev-i: pertevi B, R, Ş / nūr-ı: nūrı R, Ş / tecellā-yı: tecellāyı B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1797a vaXt-i: vaXti B, R. 
1797b meclise: - R. 
1798a macbūb-ı: macbūb u R.  
1798b bāġ-ı: bāġı B, R, Ş. 
1799a mecmac-ı: mecmacı B, Ş / `allāX-ı: - B; `allāXı R, Ş. 
1799b cārū: cārūb R. 
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R 91b 1800 Pür \arāvetdür çemenler pür-[afā 

   Çaġırup dir  eyne a[cābü’l vefā    * 

 

  1801 Gelsün ahh itsün bugün ol ci[[eden 

   Şol ezel bezminde olan Xı[[adan 

 

  1802 Bir najardan Xalbe biñ irer sürūr 

   Görse fehm eyler Xu[ūrın bāġ-ı cūr 

 

  1803 YoX durur a[lā küdūretden emer 

   Pür-ciber her herresi iy bī-baber 

 

Ş 53a 1804 ealb-i Xāsı Xılsa ger bir kez najar 

   Defc olup Xalmaya bir herre keder 

 

1805 Majhar-ı ev[āf-ı Racmāndur caceb 1341 

   _ikmet añlar hǖ-ba[īret hǖ-edeb 

 

  1806 Kendü [āfī-dil olupdur ez-keder 

   Her najardan abh ider dürlü ciber 1342 

 

  1807 Her birinden hevX ider cāl-i cacīb 1343 

   cĀXıl aldı cümleden būy-ı _abīb 

 

1808 İşbu naXşuñ jāhirinde Xalmadı 

   İltifāt idüp aña aldanmadı 

 

  1809 Didi vardur bunda bir cikmet bafā 

   Anı keşf ider olan cahde vefā 

                                                
* “Vefâ sahipleri nerede?” anlamında Arapça bir ibaredir. 
1805a majhar-ı: majharı B, R, Ş.  
1806a kendü: kendi B. 
1807a birinden: birinde R / cāl-i: cāli B, R, Ş.  
1807b būy-ı: būyı R, Ş. 
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B 60a 1810 Sen de ger ehl-i ba[īret olasın 

   _ikmet-i eşyāyı sacy it bilesin 1344 

 

  1811 Mu\\alic oldı bunuñ esrārına  

   Ol ki bildi sırrınuñ esrārı ne 1345 

 

  1812 Ehl-i sırr olan bilür esrār-ı _aX 

   Ehl-i Xalb olan \olar envār-ı _aX 

 

M 59a 1813 Sırra yol yoXdur meger rāh-ı fenā 1346 

   Sālik ol rāh-ı fenā bulġıl beXā 

  1814 

   Didügüm [anma fenā-yı jāhirī 

   Dü-cihānuñ bel vücūduñ cābiri 1347 

 

  1815 Niçeler giymiş libās-ı fābiri 

   cIşXa dilden bende olmış her biri 1348 

 

  1816 nāhirini bā\ına setr eylemiş 

   Genc-i esrār üstine çetr eylemiş 

 

  1817 Yār içün terk eylemişdür nām u neng 1349 

   ealb [āfī yoXdur anda herre jeng 

 

  1818 Jāle bundan abh ider çoX cikmeti 1350 

   ]āfī-dildür yoX içinde cilleti 

                                                
1810a ehl-i: ehli B, R, Ş.  
1810b cikmet-i: cikmeti B, R, Ş. 
1811b esrārı: esrār B. 
1813a rāh-ı: rāhı B, R, Ş.  
1813b rāh-ı: rāhı R, Ş. 
1814a didügüm. didigüm M / fenā-yı: fenāyı B, R, Ş. 
1815a niçeler: niceler B, R / giymiş: geymiş R, Ş / libās-ı: libāsı B, R, Ş.  
1815b cışXa: cışX R. 
1817a nām u: nām B.  
1817b Xalb: Xalb ü R. 
1818b [āfī-dildür: [āf-dildür B. 
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  1819 ]aXlamışdı niçe lü’lü’ bī-bahā 1351 

   ea[d Xıldı eyleye bunda sebā 

 

  1820 İşbu günden yarını fikr eyledi 

   Geçdi andan yārini hikr eyledi 

 

1821 Oldı Xalbi çün anuñ şevX ile pür 

   Meclise başdan başa neşr itdi dür 1352 

 

Ş 53b 1822 Her biri dürr-i yetīm-i bī-bedel 1353 

   Kim mürebbī aña a[dāf-ı ezel 

 

  1823 Varını [arf itdi Xılmadı dirīġ 

   YoX durur bārān-ı nīsān [an ki mīġ 1354 

 

  1824 Her ki varın barc ider dildārına 

   Vā[ıl olur bunda Xalmaz yarına 

 

R 92a 1825 Her ki māl ü mülk ü cāna Xıymadı 1355 

   Būy-ı cışXı Xadr-i herre \uymadı 

 

B 60b 1826 Her kimüñ kim ma\labı ola şühūd 

   Sır sarāyına girüp Xılsun Xucūd 

 

M 59b 1827 Pes celīs olur o kes dildār ile 1356  

   Ger enīs olmadısa aġyār ile  

                                                
1819a niçe: nice B / lü’lü’: dürlü M. 
1821b başdan başa: başda başa R / itdi dür: itdürür R. 
1822a dürr-i: dürrī B, R / yetīm-i: yetīm ü R, Ş.  
1822b a[dāf-ı: a[dāfı B, R, Ş. 
1823b yoX durur: yaġ durur R. 
1825a mülk ü: mülk B.  
1825b Xadr-i herre: herre deñlü Ş. 
1827a dildār ile: dildārla B. 
1827b aġyār ile: aġyārla B. 
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  1828 Macrem olur yār ilen balvetde ol 

   Sürse ger nā-macremi celvetde ol 

 

  1829 Ol carīme girmedi ġayrı ebed 

   Girse bir herre olur bir ulu sed 

 

  1830 Kesb-i tecrīd ü letāfet eyle gir 

   Girmedi \ālib meger kim biñde bir 

 

  1831 Jāle tedrīc ü le\āfetde kemāl 

   Bulduġı çün girdi vü kesb itdi cāl 1357 

 

  1832 Oldı meclis pür-le’ālī ser-te-ser 

   Ehl-i cışXuñ ayaġına Xodı ser 

  

  1833 Kendüyi behl eyledi ol yār içün 

   kālib-i gül ġam yimez hīç bār içün 1358 

 

  1834 eodı cizzet Xıldı hillet ibtiyār 

   xillet ilen buldı cizzet ictibār 

 

  1835 İbtiyār itmiş şu deñlü hilleti 

   Pāyına Xor ser göre her milleti 

 

  1836 Terk-i māl ü mülk ilen olmaz cu[ūl 1359 

   Cān ü başı terk iden bulur vu[ūl 

  

  1837 cİzzeti hilletde buldı evliyā 

   Yacni sālik oldılar rāh-ı fenā 1360 

                                                
1831b cāl: cemāl R. 
1833b \ālib-i: \ālibi B, R, Ş / yimez: yemez R. 
1836a mülk ilen: mülklen B, Ş; milk ilen R.  
1836b cān ü başı: cānı ü baş M; cānı vü başın B / terk: terkin M. 
1837b rāh-ı: rāhı B, R, Ş. 
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1838 Kim tekebbür its’olur merdūd-ı _aX 

   Evliyā acvālin işit al sebaX 

 

  1839 Leyyinü’\-\abc ol raXīXu’l-Xalb ebī 

   Vāsicu’[-[adr ol olup cahde vefī 

 

Ş 54a 1840 Ger tevāżuc ehli olsañ boş durur 

   Kim ta[annuc ehli olsa boş durur 1361 

 

M 60a 1841 Her ki lu\f u ülfeti eylerse būy 

   Pes lisānından aXar şīrīn cūy 

 

B 61a 1842 Kimde olsa būy-ı boş \atlu kelām 1362 

   cAybı mestūr ola noX[ānı tamām 

 

  1843 Çün çemenler gördiler bir [āf-dil 1363 

   `oş la\īf ü pāk ez-āmār-ı gil 

 

  1844 ealb-i mir’ātı çü Xābil bā-naXış 

   Her ne görse olur anda münteXış 1364 

 

  1845 Bā\ınına jāhiri olmaz cicāb 

   Pür-le\āfet [anasın bir Xa\re āb 

 

  1846 Meclise virdi şeref ol [aġ u [ol 1365 

   ]an mevābit eyledi arża nüzūl 

 

  1847  

                                                
1840a tevāżuc: tevażżuc B, R, Ş / ehli: ehl B / boş durur: boşdur B, R, Ş.  
1840b ehli: ehl B / boş durur: boşdur R, Ş. 
1842b caybı: cayb B. 
1843a [āf-dil: [āfī-dil Ş. 
1844a Xalb-i: Xalbi Ş. 
1846a [aġ u: [aġ B. 
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Hemçü dürrī her biri berraXdur 1366 

   ]an ki bacżı neyyir-i āfāXdur 

 

  1848 nāhir u bā\ın muvāfıX olsa ger 

   _ā[ıl olur cümle maX[ūd iy püser 1367 

 

  1849 cĀXıl oldur bunda oldı ber-murād 

   Cāhil oldur sacy ider her dem fesād 

 

R 92b 1850 Bu maXāmı Xıldı çünkim ibtiyār 1368 

   eıldı bunlar dabı aña ictibār 

 

  1851 Bacżı baş üzre aña Xıldı va\an 

   Bacżı a[dı kūşe [an dürr-i cAden 1369 

 

  1852 Bacżı daXdı gögse bacżı boynına 

   Bacżı ġāyet sevdi [oXdı Xoynına 1370 

 

  1853 Ehl olanlar Xābile rāġıb olur 

   eābil olan ehline \ālib olur 

   

1854 Ehl ü Xābil cemc ola bir yirde pes 1371 

   İkisi dabı olur maX[ūd-res 

 

M 60b 1855 eābiliyyet var ise ehl it \aleb 

   Ehle irmezseñ olur ficlüñ tacab 1372 

                                                
1847a dürrī her biri: dür her birisi M.  
1847b neyyir-i: neyyiri B, R. 
1848b olur: olmaz B. 
1850a çünkim: çünki B. 
1851a bacżı: bacż B.  
1851b bacżı: bacż B / dürr-i: dürri B, R, Ş. 
1852a bacżı daXdı: bacż \aXdı R; bacżı \aXdı Ş. 
1852b bacżı: bacż B. 
1854a yirde: yerde R. 
1855a var ise: varsa R.  
1855b tacab: barab M. 
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   Saña bir söz söylerem küllī işit 

   Sen dabı aña göre fikr it iş it 

   

  1857 Ger teXāżā var ise Xābil özüñ 

   Yoġ ise küllī fişār olur sözüñ 1373 

 

B 61b 1858 Ol teXāżā buldurur ehlin saña 

Ş 54b  Her belāya itdürür [abr u menā 

 

  1859 Yoġ ise cüz’ī belā mıXlet virür 

   Refc ola bir herresi biffet virür 1374 

 

  1860 Evliyā bu yola çün baġladı şed 

   İbtiyār itdi belā aXvā eşed  * 

 

  1861 Ger Xabūl eyler iseñ sen de belā 1375 

   Gir yola evvel canā ābir fenā 

 

  1862 Gezdi bacr u ber zemīn ü āsümān 1376 

   Oldı bu meclisde sākin bir zamān 

 

  1863 Çünki meclisden irişdi būy-ı boş 

   Vacdetüñ cāmını itdi anda nūş 

 

  1864 Nūş idenler cām-ı vacdet cürcasın 

   Mest olup görmez sivānuñ herresin 

 

  1865 Her neye Xılsa najar Mevlā görür 

   xerre herre cāmicu’l-esmā görür 

                                                
1857b yoġ ise: yoġsa B. 
1859a yoġ ise: yoġsa B. 
* Hatta daha kuvvetli, anlamında Arapça bir ibaredir. 
1861a eyler iseñ: eylerseñ R. 
1862a zemīn ü: zemīn B. 
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  1866 İrişür esrār-ı _aX cayrān ider 

   Vech-i Rabbin her nefes seyrān ider 

 

  1867 eahr-ı _aX seyr itdürür yārā seni 

   Küllü şey’ün hālikün  [acrāsını * 

 

  1868 Vech-i bāXīye irer rāh-ı fenā 

   Bundadur yārā fenā-ender-fenā 1377 

 

M 61a 1869 İşbu cāletden budur ancaX baber 

   Sen dabı hevX it yüri iy bī-baber 

 

  1870 Ġālib oldı cāl-i vacdet jāleye 

   Gördi Rabbin baXdı ise her neye 

 

  1871 _ayretinden gāh olur Xalur \aña 

   `acletinden lerze irer gāh aña 

 

  1872 Bād-ı cışX ilen geh eyler ıż\ırāb 

   Meskeni geh şāb-ı gül gāhī türāb 1378 

 

  1873 Yār içün kendüyi geh perrān ider 1379 

   Nefsi geh telbis gehī curyān ider 

 

B 62a 1874 Gāh olur eyler semāvāta sefer 

   Geh düşüp arża olur zīr ü zeber 

 

R 93a 1875 Hīç Xarārı yoX anuñ bir cālde 1380 

   YoX tesellī çünki Xīl ü Xālde 

                                                
* “(O’nun zatından başka) her şey yok olacaktır.” Kasas, 28/88. 
1868a rāh-ı: rāhı B, R, Ş. 
1872a geh: gāh B. 
1873a geh: gāh B.  
1873b nefsi: nefs B / geh: gāh M / gehī: geh B, R, Ş. 
1875b Xālde: Xālden R. 



 355 

 

Ş 55a 1876 Iż\ırābı mündefic olmadı hīç 

   Kendüsine dir vücūduñdan da geç 1381 

 

  1877 Vu[lat olmayınca yoXdur tesliye 

   Bu vücūduñ kemretin Xıl tabliye 

 

  1878 MaX[ad-ı aX[ā olur ābir vu[ūl 

   `alvet-i _aXXa’l-yaXīne it dubūl 1382 

 

9 ĠarX ide kendüyi der-bacr-ı şühūd 

   Her nefesde ger nüzūl ü ger [ucūd 1383 

 

  1880 Añladı bu dabı mümkin olmaya 

   Macv ide küllī vücūdın Xalmaya 1384 

   

1881 Cān u dilden pes fenā Xıldı Xabūl 

   Vā[ıl olur bildi maX[ūda bu yol 

 

  1882 Kendüyi cemc itdi nefy idüp sivā  

   Sidre seyrin ide ola müntehā 

 

  1883 Pes derūnından teveccüh Xıldı tām 1385 

   Şol recā üzre vire Mevlā selām 

 

M 61b 1884 Pertev-i envār-ı _aXXa muntajır 1386 

   nulmeti ola vücūduñ münteşir 

 
                                                
1876a olmadı: olmaya R.  
1876b vücūduñdan da: vücūduñda M; vücūhuñdan R. 
1878a maX[ad-ı: maX[adı B, R, Ş.  
1878b balvet-i: balveti B, R, Ş / it: ide M, B, R. 
1879a bacr-ı: bacrı B, R, Ş. 
1880 - M. 
1883a Xıldı: Xılmadı B. 
1884a pertev-i: pertevi B, R, Ş. 
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  1885 Benliginden Xalmayup a[lā emer 

   Pes tecellā nūrı \ola ser-te-ser 

 

  1886 Macv idüp fānī ola bāXī bedel 1387 

   ]āfī vü pāk ola Xalmaya balel 

 

  1887 İşbu cāle muntajır baylī zamān 1388 

   Tā \oġa nūr-ı zemīn ü āsümān 

 

   Bu recā üzre \ururken pür-edeb 1389 

   nāhir oldı bacżı āmār-ı caceb 

 

  1889 MaşrıXından \ālic oldı āfitāb 

   Refc olup ortada Xalmadı cicāb 

 

B 62b 1890 Eyledi ol dem tecellā nūr-ı berX 

   koldı ol nūr ile cālem ġarb u şarX 1390 

 

  1891 Çünki irdi pertev-i nūr-ı İlāh 

   Macv ü fānī oldı küllī māsivāh 1391 

 

  1892 Nār-ı dilden nūr-ı şems itdi juhūr 1392 

   Benligüñ julmātı andan oldı dūr 

 

  1893 Doymadı envāra macv itdi vücūd 

   Bu Xafesden Xıldı aclāya [ucūd 

 

                                                
1886a bedel: beden R.  
1886b [āfī: [āf B, R. 
1887b nūr-ı: nūrı B, R, Ş. 
1888b bacżı: bacż B, Ş / āmār-ı: āmārı R, Ş. 
1890a nūr-ı: nūrı R, Ş.  
1890b ġarb u: ġarb B. 
1891a pertev-i: pertevi B, R, Ş / nūr-ı: nūrı R, Ş.  
1891b macv ü: macv R. 
1892b julmātı: julmāt B. 
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Ş 55b 1894 Geçdi cāndan vu[lat-ı cānān içün 1393 

   kālib olmazsın caceb cānā niçün  

 

  1895 eāli cāl itdi o sācat fikr-i hevX 

   İrdi boynından vücūd olmışdı \avX 1394 

 

  1896 Vu[lat içün ibtiyār itdi fenā 

   FaXr u fāXa virdi vü aldı ġınā 1395 

 

  1897 Kim vücūdı \aġını Xıldı hebā 

   FürXati zā’il olup buldı liXā 

 

M 62a 1898 Kendüyi kim görse _aXdan oldı dūr 

   Lā yücibbü küllü muctālin fabūr   * 

 

  1899 Vu[lat-ı yār isteyen cāndan geçer 1396 

   Fāriġ olur Xalb-i Xāsı ez-cacer 

 

R 93b 1900 Ġayretüñ var ise Xıl sen de \aleb 

   Seyr-i macbūb it balā[ ol ez-tacab 

 

  1901 YoX Xapusından o şāhuñ redd-i kes 1397 

   eı[[ayı ta\vīl itme sözi kes 

 

  1902 Bu cihāndur bir bayāl-i pür-ciber 1398 

   Bildi anı her ki gezdi der-be-der 

 

                                                
1894a vu[lat-ı: vu[latı B, R / cānān içün: cānān çün B. 
1895a Xāli: Xāl B. 
1896b faXr u: faXrı Ş.    
* “Allah, her büyüklük taslayan öğüngeni sevmez.” Lokman, 31/18; Hadîd, 57/23. 
1899a vu[lat-ı: vu[latı B, R, Ş.  
1899b olur: olan B, R, Ş / Xalb-i: Xalb ü R. 
1901a Xapusından: Xapusında B, R, Ş.  
1901b sözi: söz B. 
1902a bayāl-i: bayāli B, R. 
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   KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  1903 Cümle mevcūd içre mestūr itdi bil sırrın `udā 1399 

   nāhir olan hep anuñ āmārıdur julmet żiyā 

 

  1904 Her ki geldi bu cihāna kesb-i Xurbet itmedi 

   Nār-ı fürXatde mucahhebdür ebed cömri hebā 1400 

 

B 63a 1905 Niçe yıllar yil gibi yolında sacy itmek gerek 1401 

   _ażretinden bir selām-ı cān-fezā vire [abā 

 

  1906 kācat itmekden murāduñ zāhidā vu[lat ise 

   Biñ yıl itseñ cā[ıl olmaz olmayınca cān fedā 

 

  1907 Her ki irdi Xurbete [anma anı merdūd olur 1402 

   Mānic olmaz ehl-i cālüñ cāline tāc u Xabā 

 

  1908 Keşf olur esrār-ı _aX fehm olur eşyā cikmeti 

   Ger ba[īret çeşmine ola hidāyet tūtiyā 

 

  1909 kālibe lāzım olan evvel budur ez-cān u dil 1403 

   Bir ola Xatında altun u cacer mīr ü gedā 

 

  1910 xerre gelmez cāşıXuñ caynına cānā dü-cihān 

   Vu[latuñ bir ānına yüz biñ cihān olmaz bahā 

 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1903a bil: - B. 
1904b nār-ı: nār u R. 
1905a niçe: nice B, R.  
1905b selām-ı: selāmı B, R, Ş. 
1907b tāc u: tāc B. 
1909a ez-cān u: ez-cān B. 
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M 62b 1911 xerre-i nūr-ı tecellā jāhir olsa mütteXī 

Ş 56a  kācat ü cennet degül bel cān ü baş olur fedā 1404 

 

  1912 Ol bisā\-ı Xurbete [anma ki her \ālib irer 1405 

   İrişür bezm-i ezelde her kime itdi nidā 

 

  1913 Ger temāşā eyleseñ _aX yolına sālikleri 

   Her biri bir mertebetde \utmış anuñ bir hevā 

 

  1914 ÇoX kişiler macrifetden ol Xadar söyler kelām 1406 

   xerre deñlü hevXi yoX Xılsañ najar Xurı [adā 

 

  1915 Yalıñuz zühd ü cibādetlen bilinmez sırr-ı _aX 1407 

   Vā[ıl olmaz hergiz aña Xılmayan varlıX fenā 

 

  1916 Saña benden bir na[īcat \ālib iseñ gir yola 

   cAdd iderseñ lu\f u fażlı her ne var renc ü canā 1408 

 

  1917 kālib olanlar şu vaXt irer kemāl-i vu[lata 1409 

   Tā ki Xa\c ide ne varsa māsivā-yı tīġ-ı lā 

   

1918 Vu[lat-ı macbūb içün her kim vücūdın itdi bāk 1410 

   Kim yapışsa altun olur \opraġ anuñ kimyā 

 

                                                
1911a herre-i: herreyi R, Ş / nūr-ı: nūrı R, Ş.  
1911b fedā: sezā B, Ş; fezā R. 
1912a bisā\-ı: bisā\ı B, R, Ş.  
1912b bezm-i: bezmi B, R, Ş / ezelde: ezelden R / itdi: irdi B, R, Ş. 
1914b hevXi: hevX B / Xurı: Xuru R, Ş. 
1915a zühd ü: zühd B.  
1915b hergiz aña: aña hergiz Ş. 
1916a bir: bu R, Ş.  
1916b lu\f u: lu\f B / fażlı: fażl B; fażl u R, Ş / var: olur B, R / renc ü: renc B. 
1917a kemāl-i: kemāli B, R, Ş.  
1917b māsivā-yı: māsivāyı R, Ş. 
1918a vu[lat-ı: vu[latı B, R / içün: çün Ş.  
1918b olur: - M / \opraġ: \opraġı Ş. 
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  191 

9 Cennet ü cūr u Xu[ūra \ālib olan pür-Xu[ūr 

   xāt-ı _aXdan ġayrı ger ma\lūb ola olur ba\ā 1411 

 

  1920 Devlet-i iki cihāna irmedi illā şu kim 

   eısmet-i rūz-ı ezel oldı hidāyetden ca\ā 1412 

 

B 63b 1921 ]ūret-i zībā görüp [anma anı şeyb ü cazīz 1413 

   Evliyānuñ cāleti mestūr olur hikri bafā 

  192 

2 ÇoX kimesne jāhiren mekrūh egninde palās 1414 

   Ġāfil olma iy ebī anlardur a[cāb-ı [afā 

 

  1923 cĀlem-i ı\lāXa sālik rehber olsa fażl-ı _aX 1415 

   Bī-kerān deryā görürsin bī-nihāyet bir feżā 

 

R 95a 1924 Bacżı bayr u bacżı şer işler görürsin dünyāda 1416 

   Her kişi bezm-i ezelde cahdine eyler vefā 

 

M 63a 1925 Nefse uyup żāyic itme elde iken cömrüñi 

   ]oñ peşīmān a[[ı Xılmaz cā[ıl it cömr-i beXā 1417 

 

  1926 Buldı devlet her kim irdi jıllına cĀriflerüñ 

   Her biri çünkim hevā-yı lā-mekānda bir Hümā 1418 

 

                                                
1919a cennet ü: cennet B / cūr u: cūr B.  
1919b ġayrı: ġayr B / olur: ulu B, R, Ş. 
1920a devlet-i: devleti B, R, Ş.  
1920b Xısmet-i: Xısmeti B, R, Ş / rūz-ı: rūzı R, Ş / oldı: irdi M. 
1921a [ūret-i: [ūreti R, Ş. 
1922a egninde: igninde R / palās: palāsın R.  
1922b a[cāb-ı: a[cābı R, Ş. 
1923 Bu beyit R’de 93b’nin sonundadır; 1923a  cālem-i: cālemi B, R, Ş. 
1924a bacżı: bacż B / bacżı şer: bacż şer B / dünyāda: dünyede M, R, Ş.  
1924b bezm-i: bezmi B, R, Ş. 
1925b cömr-i: cömri B, R, Ş. 
1926b çünkim: çünki Ş / hevā-yı: hevāyı R, Ş / lā-mekānda: lā-mekāndan B. 
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  1927 _ażrete \ālib olan aldanma cüz’ī cālete 

   cĀrif ü cāşıXlara çünkim maXām oldı camā 1419 

 

   MAkLAc * 

 

   Fecūlün / Fecūlün / Fecūlün / Fecūl 

 

Ş 56b 1928 Gel iy baġrı yanmış zi-cışX āteşi 1420 

   Eger başa iltmek dilerseñ işi  

   

1929 Tacammül gerek her belā kim gelür 

   Tefekkür gerek her ne şey kim olur 

 

1930 Teneffür gerekmez zi-cevr ü cefā 

   eabūl eyle dilden bulasın [afā 

 

  1931 Ki cışX āteşi bil mu[affā durur 

   Küdūrātı dilden münaXXā durur 1421 

 

  1932 O nārı dürüş nūra Xalb eyle sen 

   İkisine dabı göñüldür va\an 

 

  1933 ]aXın nār [anma anı iy püser 

   Tecellā-yı _aXdan durur ol emer 1422 

 

  1934 Derūnuñda yaXmış durur _aXX anı 1423 

   Ki pür-nūr ide tā ol āteş seni 

 

                                                
1927b cĀrif ü: cĀrif B. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1928b dilerseñ: isterseñ B. 
1931b küdūrātı: küdūrāt B. 
1933b _aXdan durur: _aXdandur B. 
1934b pür-nūr ide: pür eyleye M / tā: - Ş. 
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  1935 Çü rūşen ider beyt-i Xalbi o nūr 

   eılur julmet-i ġayrı dilden u dūr 1424 

 

B 64a 1936 Derūnında cıfj itdi kāmil olan 1425 

   İder hāy-ı hūyı çü cāhil olan 

 

  1937 Kemāl ol durur ola macmūr dil 

   Bilürsin barāb olısar āb u gil 

 

M 63b  ĀMEDEN-İ LĀLE * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  1938 Geldi lāle yir yirin Xıldı Xarār 1426 

   Ol bisā\-ı sebzi Xıldı lāle-zār 

 

  1939 İstimāc itmiş bu meclis va[fını 

   Geldi tā seyr ide _aXXuñ lu\fını  

 

  1940 Pes temāşā itdi bir sebz-i cacīb 

   xerre herre pür durur būy-ı _abīb 1427 

   

1941 Her ki girdi içine cayrān olur 

   Vüscatin gördükde sergerdān olur 

 

  1942 Mest olur irdükde būyı her dimāġ 1428 

   Āteş-i cışXı urur baġrına dāġ 

 
                                                
1935a o nūr: olur B.  
1935b julmet-i: julmeti B, R. 
1936b hāy-ı hūyı M; hāy-ı hūy B; hāyı hūyı Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
1938b bisā\-ı: bisā\ı M, B, R, Ş / sebzi: seyr M; sebz B; sebze R. 
1940a sebz-i: sebzī B, R, Ş / cacīb: caceb R.  
1940b būy-ı: būyı R. 
1942b āteş-i: āteşi B, R, Ş. 
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  1943 Her ki būyından ider bir herre şem 

   Defc ider dilden Xomaz āmār-ı ġam 1429 

 

  1944 İstimācından anı artuX görür 

   `acletinden derler ü cumret bürür  

 

Ş 57a 1945 Bacżı [andı eyledi sū-i edeb 

   eorXusından beñzi aġ oldı caceb 1430 

4 

6 Bacżına cubb-ı `udā oldı maraż 1431 

   Anuñ içün aña [ufretdür caraż 

 

R 95b 1947 Her biri bir levn ilen mev[ūfdur 1432 

   Ehl-i cāle cümlesi macrūfdur 

 

  1948 ea[d idüp tacjīm-i meclis al sebaX 1433 

   Bacżı giymiş Xırmızı bacżısı aX 

 

  1949 Bacżı geldi sākin oldı bāġda 1434 

   Bacżı cuzlet itdi Xaldı \aġda 

 

  1950 Her gelen bir kūşe Xıldı ibtiyār  

   eā’im oldı bihmete leyl ü nehār 1435 

 

M 64a 1951 Her ne gelse lu\f u Xahr itdi Xabūl 1436 

B 64b  Geh neżāret irişür gāhī hübǖl 

                                                
1943b defc: refc B, R, Ş. 
1945a bacżı: bacż B / sū-i: sū’ī R, Ş. 
1946a cubb-ı: cubbı R, Ş.  
1946b anuñ içün: anuñçün B, R / [ufretdür: [ufret durur Ş. 
1947a levn ilen: levnlen B. 
1948a tacjīm-i: tacjīm ü R.  
1948b bacżı: bacż B / giymiş: geymiş R. 
1949a bacżı: bacż B / sākin: sālik B.  
1949b bacżı: bacż B. 
1950b bihmete: bıdmete Ş. 
1951a lu\f u: lu\f  B. 
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  1952 Gāhī Xabż u gāh bas\dur rūz u şeb 1437 

   İrişür aña velī virmez tacab 

   

  1953 Gāhī nā’im gāh uyanuX cādeti 1438 

   İşbu cālāt ile bulmış ülfeti 

 

  1954 Bunlaruñ gördük müzeyyendür \aşı 

   Līk yaXmış baġrını cışX āteşi 

 

  1955 Her birisi giydiler dürlü libās 

   Tā ki bunlar balXa vire iltibās 1439 

 

  1956 Setr iderler sırrını aġyārdan 

   Keşf iderler ehline esrārdan 1440 

 

  1957 kālib iseñ ol mu[ācib anlara 

   Tā giresin sen dabı bu \onlara 

 

  1958 Kend’odıyla kendü yanup yaXılur 1441 

   Kimse bilmez cālin anuñ ne Xılur  

 

  1959 Geh carāretden açar aġzın velī 

   Söylemek Xa[d eylese yanar dili 1442 

 

  1960 Ġayrıya cālin dimek Xa[d eylemez 

   ]orsalar aġzın yumar hīç söylemez 

 
                                                
1952a gāhī: gāh B, R; gāh u Ş / bas\dur: bas\ u B, R, Ş / rūz u: rūz B. 
1953a gāhī: gāh R, Ş.  
1953b işbu: uşbu R. 
1955a giydiler: geydiler M, R, Ş. 
1956a sırrını: yirini B.  
1956b iderler: sırrını R. 
1958a kendü yanup: kendi yanup B; kendüye yanup R; kendi Ş. 
1959a geh: gāh B. 
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1961 Sırr-ı cışXı [aXlayup eyler sükūt 1443 

   Bu cacebdür nārı cāna Xıldı Xūt  

 

  1962 Her hevā ol nāra virür Xuvveti 

   YoX sükūn içmezse āb-ı vu[latı 1444 

 

Ş 57b 1963 Āh içün açduXça aġzın lāleler 

   ]u seper üstine anuñ jāleler 

 

  1964 Ol carāret anı macv eyler diñer 

   İrmese pes şebnem aña her secer 1445 

 

M 64b 1965 nāhiren gör zīnet-i her-bāġdur 1446 

   Līk Xalbi yār içün pür-dāġdur 

 

  1966 eırmızı [anma o giydügi libās 1447 

   Āteş-i Xalbi Xılupdur incikās 

 

B 65a 1967 Bacżı nāra bacżı nūr’oldı \araf 

   Gösterür ackām-ı cışXı carf carf 1448 

 

  1968 Her birisi oldı fānūs-ı bayāl 

   nāhir olur her nefes biñ şekl ü cāl 1449 

 

                                                
1961a sırr-ı: sırrı Ş.  
1961b nārı: nār B. 
1962a hevā: [adā B.  
1962b içmezse: içmez Ş / āb-ı: ābı R, Ş. 
1964a diñer: deñer M.  
1964b pes: bes Ş. 
1965a zīnet-i: zīneti B, R, Ş. 
1966a giydügi: geydügi M, R.  
1966b āteş-i: āteşi B, R, Ş / Xılupdur: olupdur M. 
1967a bacżı nāra: bacż nāra B / bacżı nūr: bacż nūr B.  
1968a fānūs-ı: fānūsı B, R.  
1968b şekl ü: şekl B; şekli R. 
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  19 

69 Her ki baġrı nār-ı cışXa yanmadı 

   Ġaflet uyXusından ol uyanmadı 

 

  1970 Açmadı gözin göre nūr-ı cemāl 

   ealdı julmetde ebed bulmaz kemāl 1450 

 

  1971 Çünki bunlar yār içün yaXdı ciger  

   Oldılar pes balX içinde mucteber 

 

R 94b 1972 Bacżı elde bacżı başda götürür 1451 

   Bacżı anı bir birine yitürür 

 

  1973 Tucfe olur bacżısı elden ele 

   Seyr ider bacżısı geh ilden ile 1452 

 

  1974 İçi \aşı bunlaruñ macmūrdur  

   nāhiri nār u velī pür-nūrdur 

 

  1975 nāhir u bā\ın kimüñ olsa barāb 

   Ol kişinüñ başına her dem türāb 

 

  1976 ealbi [āfī olsa jāhirde faXīr 

   Evliyā Xatında pes oldur emīr 1453 

 

  1977 kaşrası macmūr ola bā\ın fesād 

   Aña dūzabdur maXar bi’se’l-mihād  * 

 

                                                
1970a nūr-ı: nūrı B, R, Ş. 
1972a bacżı elde bacżı: bacż elde bacż B.  
1972b bacżı: bacż B. 
1973a olur: eyler B. 
1976a Xalbi: Xalb B. 
* “Ne kötü döşek (cehennem).” Bakara, 2/206; Âl-i İmran, 3/12, 197; A’raf, 7/41; Ra’d, 13/18; 
Sâd, 38/56. 
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  1978 

   

   nāhir ü bā\ın eger olsa tamām 

   kaşrası berzab göñül dārü’s-selām 

 

M 65a 1979 Nefy var isminde anuñ [ūretā 

   Pes müsemmā aña tābic sīretā 

 

  1980 Her müsemmāda mü’emmirdür isim 

   ]anma sen esmā hemān ancaX resim 

 

Ş 58a 1981 Pes işāretdür ki jāhir müntefī 

   Bā\ınuñ nefy it olasın müntehī 

 

Lā-lehivdendür mucarref lāle bil 

   Yacni kim yoXdur vücūd-ı cism ü dil 1454 

 

B 65b 1983 Yābū yoXluX aña mubta[dur dimek 1455 

   Oldı macnā añla anı itme şek 

 

  1984 ealdı lāda irmedi imbāta ol 

   Evliyāyı mū[il olan yol bu yol 1456 

 

  1985 ]anma her sālik buña eyler vu[ūl 

   eanda Xaldı hevX ider ehl-i cuXūl 1457 

 

1986 Racmet-i mac[ū[adur fażl-ı İlāh  

   xevX-i sālikdür buña ancaX güvāh 1458 

 

                                                
1982b vücūd-ı: vücūd B; vücūd u R, Ş / cism ü: cism B. 
1983a yoXluX: yoXlıX M. 
1984b yol bu yol: yol bulur R. 
1985b ehl-i: ehli B, R, Ş. 
1986a racmet-i: racmeti B, R, Ş / fażl-ı: fażlı B, R, Ş. 
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  1987  

Fehm olınmaz söylesem biñ Xāl ile 1459 

   xevX olınmayınca tā ol cāl ile 

 

  1988 Bu Xadar söz kim burada söyledüm 

   kālibe ancaX işāret eyledüm 

 

  1989 Ol ki şānında anuñ vardur bu cāl 1460 

   İstimācından ider fikr-i me’āl 

 

  1990 Sacy ider tacsīl ide ol cāleti 

   Bunda bulur rü’yeti vü Xurbeti 1461 

 

Pes dimişlerdür cazīzān-ı \arīX 

   Bir caceb söz kim edaXXu min-daXīX  * 

 

  1992 İrişür sālik olan bir cālete 

   Anda Xudret yoXdur a[lā rü’yete 

 

M 65b 1993 Bel vücūd u şāhid ü meşhūd yoX 

   eanda Xaldı cilm ü maclūm az u çoX 1462 

 

  1994 Pes fenāsından bulur sālik fenā 

   Bunda buldı seyr-i sālik intihā 

 

  1995 Bacżı Xaldı işbu cāletde ebed 1463 

   Bacżısı oldı vücūda yine red 

 

                                                
1987a olınmaz: olunmaz M, R / Xāl ile: Xālle B.  
1987b olınmayınca: olunmayınca M, R / cāl ile: cālle B. 
1989b fikr-i: fikri B, R, ş. 
1990a ide: ider R. 
* İncenin daha incesi, anlamında Arapça bir ibaredir.  
1993b cilm ü: cilm B. 
1995a bacżı: bacż B / Xaldı: Xıldı R. 
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  1996 Bir vücūd-ı bāXīdür irmez zevāl 

   Buldı Xalbin macrifetlen pür-kemāl 1464 

 

R 94a 1997 Ol durur cilm-i ledün mab[ū[-ı _aX 1465 

   cAbd-i mab[ū[a virür kendü sebaX 

 

  1998 Terk idüben cān u dilden her heves 

   `ıżr ilen ol hem-\arīX u hem-nefes 1466 

 

B 66a 1999 Tā delīl ola saña ol cażrete 

Ş 58b  Emrine tābic olup ir Xurbete 

 

2000 Şey’-i münker göricek Xılma su’āl 

   ]abr iderseñ fetc olısar cümle cāl 

 

  2001 ]abr ilen dirler XoruX celvā olur 1467 

   Bel ġıdāsı menn  ilen selvā  olur * 

 

  2002 ]abr ilen irdi iren maX[ūdına  

   ]abr iderseñ fetc olur maX[ūd ne 1468 

 

  2003 Sevdi [ābir Xulların çün ol `udā 

   Vacde itdi bī-cisāb ücret aña 

 

  2004 Ücret-i rü’yet bilüp [abr it ebī 1469 

   Ol `udā bod ahdine oldı vefī 

                                                
1996a vücūd-ı: vücūdı R, Ş.  
1996b macrifetlen: macrifetle R. 
1997a cilm-i: cilmi B, R, Ş. 
1998a cān u: cān B.  
1998b `ıżr ilen: `ıżrlan B, R, Ş. 
2001a [abr ilen: [abrlan B.  
2001b menn ilen: menlen B. 
* “Kudret helvası ve bıldırcın eti.” Bakara, 2/57; A’raf, 7/160; Tâhâ, 20/80. 
2002a [abr ilen: [abrlan B, Ş.  
2002b olur: ola M / maX[ūd ne: maX[ūdı ne M, R. 
2004a ücret-i: ücreti B, R, Ş / bilüp: bulup M. 
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  2005 Pür-caceb sırdur sarāy-ı kā’ināt 

   Zinde kesb-i mevt ider mürde cayāt 1470 

 

KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

M 66a 2006 Cism ü cānum nār-ı cışXa yandı dermān n’eylesün 1471 

   cĀşıX-ı dīvāneyem pes bend ü zindān n’eylesün 

 

007 Fetc olup bāb-ı tecellā keşf olur esrār-ı _aX 

   cAXlı terk itdi bu cānum oldı cayrān n’eylesün 1472 

 

  2008 Oldı cān şehbāz-ı lāhūtī feżā-yı Xudsde 

   ]ayd idüp dürlü şikārı Xıldı cevlān n’eylesün 1473  

 

  2009 Çünki taXdīr u irādet böyle olmışdur ezel 

   cĀlem-i nāsūta geldi Xıldı seyrān n’eylesün 1474  

 

  2010 Merd erenler cān ü baş aldı ele girdi yola 

   Çünki ol macbūb-ı cālem düzdi meydān n’eylesün 1475 

 

  2011 Zümre-i cuşşāX mest ü lā’übālī olsalar 

   kañ degül açıldı çünkim rāz-ı pinhān n’eylesün 1476 

                                                
2005a sarāy-ı: sarāyı R.  
2005b kesb-i: kesbi B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
2006a cism ü: cism B; cismi Ş.  
2006b cāşıX-ı: cāşıXı B, R, Ş / bend ü: bend B; bendi R. 
2007a bāb-ı: bābı R. 
2008a şehbāz-ı: şehbāzı Ş / feżā-yı: feżāyı R. 
2009a taXdīr u: taXdīr B, Ş.  
2009b cālem-i: cālemi B, R, Ş. 
2010a cān ü: cān B.  
2010b macbūb-ı: macbūb u R / cālem düzdi: cālemdür R. 
2011a zümre-i: zümreyi R, Ş.  
2011b rāz-ı: rāz u R. 
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  2012  
cĀşıX olanlar vücūdı zevraXın itdi helāk 

   Düşdi bir deryāya yoXdur aña pāyān n’eylesün 1477 

 

  2013 Çünki aña şāh-ı cālem [undı cışXı cāmını 

   İçdi geçdi dü-cihāndan buldı cānān n’eylesün 1478 

 

B 66b 2014 eılmañuz cuşşāXa \acnı bi’llāhi dōstlar 

   Cürca-i bezm-i ezelden oldı sekrān n’eylesün 1479 

 

2015 İbtiyārın dest-i cışXa cümle teslīm itdiler 

   Tābic-i ġayr oldılar çün nu[c u fermān n’eylesün 1480 

 

Ş 59a 2016 Ehl-i cışX olan görürsin kimseye olmaz enīs 

   Meşrebine çün muvāfıX bulmaz ibvān n’eylesün 1481 

 

2017 Söyler ise ehl-i cışX esrār-ı _aXdan Xılma cayb  

   `ilXatinde çün Xodı _aX dürlü cirfān n’eylesün 1482 

 

  2018 Her nefesde jāhir olur işbulardan dürlü cāl 

   Oldı çünkim majhar-ı ev[āf-ı Yezdān n’eylesün 1483 

 

  2019 cĀşıXa vu[latdan özge çāre yoXdur iy \abīb 1484 

   eabiliyyet yoX cilāca aña yārān n’eylesün  

 

                                                
2012a itdi: Xıldı R. 
2013a cışXı: cışX R. 
2014a bi’llāhi dōstlar: bi’llāhi iy dōstlar M, B, Ş.  
2014b cürca-i: cürcayı R, Ş / bezm-i: bezmi B, R, Ş. 
2015b tābic-i: tābici B, R, Ş / nu[c u: nu[c B, R. 
2016a görürsin: görsin R.  
2016b ibvān: insān M. 
2017b çün Xodı: Xodı çün B, R, Ş. 
2018b majhar-ı: majharı B, R, Ş. 
2019b eabiliyyet yoX ilāca aña yārān n’eylesün: eabiliyyet Xonmadı şānında bārān n’eylesün R 
(Aslında bu mısra bir sonraki beytin ikinci mısraıdır. Yanlışlıkla 2019a’dan sonra yazılmıştır.) 
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M 66b 2020 Şūre yirde bitmeye hergiz benefşe lāle gül 

   eabiliyyet Xonmadı şānında bārān n’eylesün 1485 

 

  2021 Çün muXadderdür sacādet bacża bacżına şeXā 1486 

   Muccizāt-ı enbiyā āyāt-ı Kur’ān n’eylesün 

 

  2022 Macrifet dacvāsın itse cĀrif olan \añ degül 

   eısmet-i rūz-ı ezelde oldı icsān n’eylesün 1487 

 

   MAkLAc * 

 

   Mefcūlü / Fācilātün / Mefcūlü / Fācilātün 

 

  2023 Gel iy çeken cihānda ālām-ı bī-nihāyet 

   Devrān şedā’idin sen [anma ki bula ġāyet 1488 

 

R 96a 2024 Rūz-ı ezelde dehrüñ baġlandı çün bināsı 

   Pes lu\f u Xahr mablū\ müntic belā Xıyāsı 1489 

 

  2025 Bacżı cemāle majhar bacżı celāle balXuñ 1490 

   İsmi La\īf ü eahhār Nāfic u Żār _aXXuñ 

 

  2026 Lu\fında Xahrı mevcūd Xahrında lu\fı mestūr 

   eahr irse pür-ġam olma lu\f irse olma maġrūr 1491 

 

                                                
2020 - R (Bu beyit R nüshasında 94a’da derkenardır); 2020a şūre: şūr Ş / hergiz: hirgiz M. 
2021a bacża: bacżı R.  
2021b muccizāt-ı: muccizātı B, R / āyāt-ı: āyāt ü Ş. 
2022 Bu beyit R’de derkenardır; 2022b Xısmet-i: Xısmeti R, Ş / rūz-ı: rūzı R, Ş.  
* - B (Bir satırlık boşluk var); R’de başlık 2024. beyitten öncedir. 
2023 Bu beyit R’de derkenardır; 2023a ālām-ı: ālām ü Ş / bī-nihāyet: bī-nihāye B, R, Ş.  
2023b ġāyet: ġāye B, Ş; ġāye n’eylesün R.  
2024a ezelde: ezelden R.  
2024b Xahr: Xahr u R. 
2025a bacżı cemāle: bacż cemāle B.  
2025b ismi: ism M / eahhār: eeeeahhār u M / Żār: Żārr u Ş. 
2026a Xahrı: Xahr B / lu\fı: lu\f B. 
2026b lu\f irse: lu\f olsa B, R, Ş. 
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  2027  

 

eahrını lu\f  cadd it lu\fını Xahr iy cān 1492 

   Bulduñ cużūr-ı dā’im olsa ikisi yeksān 

 

  2028 Emrüñi Xıl müfavvaż ol cālimü’l-ġuyūba 

   Andan gelür Xamu cāl ervāca vü Xulūba 

 

B 67a 2029 Her dem belā eşeddi çün irdi enbiyāya 

   MaXbūl-i _aX bulardur [abr itdi çün belāya 

 

2030 Gāhī gelür şedā’id ardınca lu\f-ı bī-cad 

   Bir dem tacammül itgil nacmā-yı _aXXa yoX cad 1493 

 

  2031 Geh mübtelā ider _aX bir cabdini belāya 1494 

   Kendüye bi’ż-żarūrī gelsün diyü şifāya 

 

  2032 cAbdini sevdüginden virür belā Xulına 

   Sedd ide her \arafdan \oġru vara yolına 1495 

 

M 67a 2033 Dirler buña cazīzān te’dīb-i pādişāhī 

Ş 59b  ealb inkisārı birle terk ide her günāhı 1496 

 

  2034 Bā\ında cāli nāfic jāhirde ficli müşkil 

   cAbdini bu yol ile kendüye oldı mū[ıl 1497 

 

   
                                                
2027a lu\fını: lu\fın B, R / Xahr: Xahra M.  
2027b bulduñ: buldı M. 
2030 lu\f-ı: lu\f u R, Ş.  
2030b dem: - R. 
2031a geh: gāh B.  
2031b diyü: deyü R. 
2032b \oġru: \oġrı Ş. 
2033b inkisārı: inkisār B. 
2034a cāli: cāl B, R / ficli: ficl B, R.  
2034b cabdini: cabdin B, R. 
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2035 Vu[lat \arīXı üzre bī-cad durur şedā’id 

   Her kim tacammül itdi her bire biñ fevā’id 1498 

 

  2036 _āl-i benefşeden gel abh eyle ci[[e sen de 1499 

   Bāġ-ı vi[āle irgür rūcuñ bugün bedende 

 

ĀMEDEN-İ BENEFŞE * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  2037 İşit kim va[f idem cāl-i benefşe 1500 

   Najar eyle bu reng-āmīz naXşa 

 

  2038 Görinür anda elvān-ı cacībe 

   Kimisi oldı casnā kim Xabīca 1501 

 

2039 Olupdur dürlü [ūret anda jāhir 

   Kimi nā-pāk olupdur kimi \āhir 1502 

 

  2040 Kimi anuñ müferric kimi mü’lim 

   Müżī bi’h-hātdur kim kimi mujlim 

 

  2041 Televvümden kimi buldı \ahāret 1503 

   Kimine va[fı lāzımdur babāmet  

 

                                                
2035a \arīXı: \arīX B, Ş.  
2035b kim: ki M, B. 
2036a cāl-i: cāli B, Ş / ci[[e sen de: ci[[esinden R.  
2036b bāġ-ı: bāġı R / bedende: bedenden R. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
2037a cāl-i: cāli R, Ş. 
2038a elvān-ı: elvānı R, Ş / cacībe: kebībe M. 
2039b kimi \āhir: kim \āhir B. 
2041b va[fı: va[f B.  
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  2042 Bulur bacżı küdūretden [afāyı 1504 

   eılur terk-i hevā-yı hūy-ı hāyı  

 

  2043 Benefşüñ Xıldı _aX şānını aclā 

   Velī bilmezdi Xadrin oldı ednā  

 

B 67b 2044 eomışdı anda _aX çoX Xabiliyyet 

   Velākin ġālib oldı cāhiliyyet 

 

  2045 Uyup nā-ehle ol āvāre oldı 

   Anuñçün vechi anuñ Xara oldı 1505 

 

M 67b 2046 RefīXından gelür her şab[a nekbet 1506 

   Celīsinden alur her būy u ba[let  

 

R 96b 2047 Aġarmaz bil anuñ vech-i siyāhı 1507 

   Meger kim irişe fażl-ı İlāhī 

 

  2048 Mu[ācib oldı nādān ile bir dem 

   Belā eksük degül başında her dem 1508 

 

  2049 Hevāsı ġālib oldı düşdi \aġa 

   Ki ehli görmez ol gitdi ıraġa 1509 

 

Ş 60a 2050 Gelür bir cālet aña ıż\ırārī 

   ÇıXup seyr itdi [acrā kūhsārı 

 

                                                
2042b terk-i: terki R / hevā-yı: hevāyı B, R. 
2045b vechi: vech B. 
2046a refīXından: refīXında R.  
2046b alur: olur Ş / būy u: būy B; būyı R. 
2047a vech-i: vechi R, Ş.  
2047b fażl-ı: fażlı R. 
2048b başında: başına M. 
2049a oldı: olup B, Ş.  
2049b görmez: urmaz M. 
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  2051 

   Hevā-yı būy-ı zülf āvāre itdi 

   Anuñçün \aġ u \aşa düşdi gitdi 1510 

 

2052 Gehī bir carż-ı yābisde Xarārı 

   Gehī aña maXardur [u kenārı 

 

  2053 İder seyr-i beyābān niçe müddet 1511 

   İrişür anda aña niçe şiddet 

  2054  

Murādı bu idi boş-cāl olaydı 

   Ne kim maX[ūd olur anda bulaydı 1512 

 

  2055 Didügi olmadı düşdi cefāya 

   Mu[ācib olmadı bir dem [afāya 

 

  2056 Hevālar irişür aña mubālif 

   Olur nādān aña her dem mü[ādif 1513 

 

  2057 Anuñ bacżına meskendür beyābān 

   Anuñçün çigner otlar cümle cayvān 1514 

 

  2058 Kimi bitti anuñ orman içinde 

   ealur pes bār u bas nādān içinde 

 

  2059 Anuñ e\rāfı memlū mār ilen mūr 1515 

   Ki zīrā ehl-i dilden oldı ol dūr 

 

                                                
2051a hevā-yı: hevāyı Ş. 
2053a seyr-i: seyri R, Ş / niçe: nice B, R.  
2053b niçe: nice B, R. 
2054a bu idi: buydı B. 
2056a irişür: irüşür R. 
2057b çigner: çignin M; çiyner B. 
2059a e\rāfı: e\rāf B / mār ilen: mārlan B. 
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M 68a 2060 Bulardan çekdi ol bī-cad şedā’id 1516 

B 68a  Nevā’ib her ne varsa aña cā’id 

 

  2061 earīn olsa kişi bed-būya bir dem 1517 

   İrer anuñ dilinden niçe verhem 

 

  2062 Ne yire vardısa bālī degül ġam 

   Anuñ gözine \ar oldı bu cālem 

 

3 _użūr-ı Xalb ola vüscat bulur dil 1518 

   Elem irse olur pes cāli müşkil 

 

  2064 Gezer XurtılmaX içün bu belādan 1519 

   `alā[ olmadı ol hergiz hevādan 

 

  2065 Gehī vādī gehī \aġ gāhī [acrā 

   earārı yoX gezer ol mest ü şeydā 1520 

 

  2066 Tefekkür eyledi ābir bu cāli 

   Ne yirden geldi vü Xanda me’āli 

 

  2067 Nedür maX[ūd-ı a[lī bu cihāndan 

   Yābūd cā[ıl nedür bu cism ü cāndan 1521 

 

Ş 60b 2068 Cihānuñ cālini fikr itdi muckem 

   Ferac yoXdur anuñ ehline bir dem  

 
                                                
2060b nevā’ib: nevāhib R. 
2061b niçe: nice B, R. 
2063a bużūr-ı: bużūrı B, R, Ş.  
2063b irse: olsa M / cāli: cāl B. 
2064a XurtılmaX: XurtulmaX R.  
2064b hergiz: - R. 
2065a gāhī: gāh u R; gāh Ş. 
2067b yābūd: yabūd M, B, Ş. 
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  2 

069 Görür balXı Xamusı pür-ġam olmış 

   Anuñ biñ yıl cużūrı bir dem olmış 

 

2070 Fenāsın añladı işbu cihānuñ 

   Tedārük itdi cālin cism ü cānuñ 

 

  2071 Didi kendüye kesb it cāl-i bāXī 

   Ki artur her nefesde iştiyāXı 

 

R 97a 2072 MuXarrer bildi çün dehrüñ fenāsın 

   Kebūdī ibtiyār itdi libāsın 

 

  2073 Giyüp mātem \onın terk itdi her cāl 1522 

   Küdūrāt-ı hevādan [āf ola bāl 

 

M 68b 2074 Olupdur cādimāt-ı dehre mażrūb 

   Beden hep gök gök olup oldı maXlūb 1523 

 

  2075 Girüp orman içine Xıldı cuzlet 1524 

   eamu a[cābdan ol itdi nefret 

 

B 68b 2076 Diler bālī ola ez-fikr-i aġyār 

   Ola ez-zümre-i ebrār u abyār 1525 

 

  2077 Velī a[cāb anı terk itmediler 

   eoyup bir ġayrı yire gitmediler 

 

  2078  

                                                
2073a giyüp: geyüp R.  
2073b küdūrāt-ı: küdūrātı R, Ş. 
2074a cādimāt-ı: cādimātı B, R, Ş.  
2074b maXlūb: maġlūb R, Ş. 
2075b itdi: itdi çü Ş. 
2076b ez-zümre-i: ez-zümreyi B, R, Ş / abyār: ibtiyār R. 



 379 

Kişinüñ olmaya bir va[fı zā’il 

   Eyü yatlu ne cemc itdiyse cā[ıl 1526 

 

  2079 Bulardan bī-cużūr oldı o ġāyet 

   Ki bulmaz ehl-i dil ide şikāyet 

 

  2080 Tedārük ideler bunlar zevālin 

   Aña taXrīr ide hep va[f-ı cālin 1527 

  

  2081 Biraz çekdi bu cālet üzre ālām 

   İşit kim n’olısar ābir serencām 1528 

 

  2082 Kişiye olıcaX lu\f-ı İlāhī 

   Gedāya gönderür bir pādişāhı 1529 

 

2083 Hidāyet itmege olsa irādet 

   İder bir cabd-i mab[ū[a işāret 1530 

 

  2084 Delīl olur gelüp rāh-ı `udāya 1531 

   Sürer anı \arīX-i Mu[\afāya 

 

  2085 Meger kim var idi bir şab[-ı kāmil 1532 

   eamu eşyāya olmış cilmi şāmil 

 

Ş 61a 2086 İçi vü \aşı cilm ilen müzeyyen 

   Yanında cikmet-i eşyā mübeyyen 1533 

 
                                                
2078a olmaya: olma R / va[fı: va[f B. 
2080a zevālin: revānın M. 
2081a çekdi: geçdi M. 
2082a lu\f-ı: lu\fı R.  
2082b gönderür: göndürür Ş. 
2083b cabd-i: - R; cabdi Ş. 
2084a rāh-ı: rāhı R, Ş / \arīX-ı: \arīXı R, Ş. 
2085a kim:- R.  
2085b cilmi: cilm B. 
2086b cikmet-i: cikmeti B, R, Ş. 
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  2087 Teferrüc itmege meyl itdi Xalbi 1534 

   Bula her şeyde ol imbāt ü selbi 

 

M 69a 2088 ÇıXup seyr eyledi ol bacżı e\rāf 

   Olup ev[āf-ı _aXXı dilde va[[āf 1535 

 

  2089 Dubūl itmiş idi fa[lı rabīcuñ 1536 

   nuhūr itmişdi āmārı bedīcuñ 

 

  2090 Nüzūl itmişdi pes eşyāya racmet 1537 

   _ayātuñ bānına \oymışdı millet 

 

  2091 Ki \aġ u \aş olmışdı besātīn 

   Ki her kūşe riyāż u pür-reyāhīn 1538 

 

  2092 Temāşā eyledi [unc-ı İlāhī 

   eılur her şey’i tevcīdüñ güvāhı 1539 

 

B 69a 2093 Görür her şeyde ol Allāhı evvel 

   Kelāmum [anma jāhir bel mü’evvel 1540 

 

  2094 Ki her herre Xılur Allāhı tevcīd 

   Gehī teşbīh cāli gāhī tecrīd 

 

  2095 İder eşyāya cibretlen najarlar 

   Virür her biri vacdetden baberler 1541 

 
                                                
2087b imbāt ü: imbāt B. 
2088a bacżı: bacż B, Ş.  
2088b ev[āf-ı: ev[āfı R. 
2089 - B. 
2090a nüzūl: dubūl B / itmişdi: itmiş idi B. 
2091b riyāż u: riyāż B. 
2092a [unc-ı: [uncı B, R, Ş. 
2093a şeyde: şey’i R / Allāhı: İlāhı B. 
2095a cibretlen: cibret ilen R.  
2095b biri: birü R. 
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  2096 eanı bir Xalb-i cāżır fehm ide söz 

   Diseñ bacżına baXmaz döndürür yüz 1542 

 

R 97b 2097 Bu abbārı ider ta[dīX dilden 

   Gehī Xa[d itdi giçe āb u gilden 

 

  2098 Aña kim irmiş ola fażl-ı tevfīX 1543 

   Bu abbārı işitse ide ta[dīX 

 

  2099 Bu cāletde yürürken şöyle şeydā 1544 

   Dimāġına irer bir būy-ı zībā 

 

  2100 Meşāmm-ı rūcı ol Xıldı muca\\ar 

   ]anursın kim cihān oldı mucanber 1545 

 

  2101 BaXar e\rāfa cümle bār u basdur 

   Didi yā Rab bu bir cucbe sesdür 1546 

 

M 69b 2102 Ne yirden cā[ıl oldı işbu cālet 1547 

   Dimāġ-ı cāna āmār-ı sacādet 

 

  2103 Tecessüs Xıldı vü itdi tefekkür 

   eatında buldı bir cānib taXarrür 1548 

 

Ş 61b 2104 Teveccüh itdi vü ol semte gitdi 1549 

   Yolı ābir anuñ ormana yitdi 

 
                                                
2096b döndürür: dönderür R, Ş. 
2098a fażl-ı: fażl u Ş. 
2099a cāletde: cāletden R. 
2100a rūcı: rūc B, R.  
2100b [anursın: [anur R. 
2101b Rab: Rabbī M, Ş / sesdür: sırdur B. 
2102a yirden: yerden R / işbu: uşbu R.  
2102b dimāġ-ı: dimāġı B, R, Ş / āmār-ı: āmārı B, R, Ş. 
2103a itdi: bir dem B, R, Ş. 
2104b ābir anuñ: anuñ ābir R. 
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  2105 YaXın varduXça oldı būyı ġālib 1550 

   Didi ma\lūba irer bunda \ālib 

 

  2106 İrişür cāna būy-ı āşināyī 

   Gidüp julmet gelür pes rūşināyī 1551 

 

  2107 Var ise bundadur ma\lūb olan būy 

   Zihī eādir ki balX itmiş caceb būy 

 

  2108 VaruraX çünki irişdi kenāra 

   Mecāli Xalmadı bir dem Xarāra  

 

B 69b 2109 Velī rācında var gördi [ucūbet 

   İrilmez ger çekilmezse cuXūbet 

 

  2110 kurup Xa[d itdi ormana dubūli 1552 

   Ola kim irişe ma\lūba yolı 

 

  2111 Dubūl itdi vü bir miXdār gitdi 1553 

   Yolı ābir benefşe irdi yitdi 

 

  2112 Çeker ol bār u basdan bunca zacmet 

   Velī maX[ūda irdi oldı racmet 

 

  2113 Ki her cusruñ [oñında yüsri vardur 

   ]aXın mālüñ ki ribcuñ büsri vardur 1554 

 

  2114 Benefşi gördi ol orman içinde  

   cAceb çekmiş belā devrān içinde  

                                                
2105a varduXça: vardıXça R / būyı: būy B. 
2106a būy-ı: būyı R, Ş. 
2110a \urup: durup B, R. 
2111a itdi vü: itdükde M. 
2113b büsri: bayr B. 
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  2115 Ferāġat eyleyüp geçmiş cihāndan 

   kabanca yimiş ol dest-i zamāndan 1555 

 

M 70a 2116 eabāsın ibtiyār itmiş kebūdī 

   Geçüp bir kūşede Xılmış Xucūdı 

 

  2117 Nedāmet eylemiş bir cāl-i sābıX 

   Velākin bulmamış yār-ı muvāfıX 1556 

 

2118 Anuñ e\rāfı bār u basla memlū 

   Mu[ācib aña nādān kendü boş-bū 1557 

 

  2119 Teraccum itdi cālin çünki gördi 

   Biraz acvālini fikr itdi \urdı 

 

  2120 Didi cālin bunuñ bilmek gerekdür 

   Gözinüñ yaşını silmek gerekdür 

 

  2121 Varup yanına boş virdi selāmı 

   Diler kim fetc ide aña kelāmı 

 

R 98a 2122 Yapışdı aña vü sürdi gözine 

Ş 62a  Başın Xalduruban baXmaz yüzine 1558 

 

  2123 MucānıX oldı irdi būyı cāna 

   Muca\\ar oldı [an girdi cināna 1559 

 

  2124 Didi cālüñ nedür ġurbetde iy yār 

   Ki e\rāfuñ Xamu memlū durur bār 

                                                
2115b yimiş: yemiş R / dest-i: desti R, Ş. 
2117b yār-ı: yārı R, Ş. 
2118b kendü: kendi M, B, Ş. 
2122a sürdi: vurdı M. 
2123a būyı: būy B. 
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B 70a 2125 cAceb itmiş saña bendi zamāne 

   Elüñ alup seni atmış yabana 

 

  2126 Ebī kendüñ mi itdüñ ibtiyārı 1560 

   Yābūd sevX-i İlāhī ıż\ırārı 

 

  2127 Getürdi seni bunda Xıldı maczūn 

   cAceb Xılmış cihān fettānı meftūn 1561 

 

  2128 Ki Xalmışsın bugün nādān içinde 

   Ki [an kāmil yatur zindān içinde 

 

  2129 Ne boş ġadr eylemiş bu çarb-ı mekkār 1562 

   Ki aġyārı saña Xılmış durur yār 

 

M 70b 2130 Niçün Xadrüñi bilmezsin ebī sen 

   Dilerseñ ger delīl olam saña ben 

 

  2131 eomışdur Xābiliyyet sende ol _aX 

   Anı żāyic idüp gel olma acmaX 

   

2132 `alā[ idem seni nā-cins içinden 

   Ki geldüm ben saña uş ins içinden 

 

  2133 Uyarsañ baña irer çoX fevā’id 

   Ki şimden [oñra görmezsin şedā’id 

 

  2134 Enīs olsañ eger insāna bir dem 

   Celīs olduñ muXarrer yāra her dem 

 

                                                
2126a kendüñ mi: kendü kim R / sevX-i: sevXi B, R, Ş. 
2127a seni: sini R, Ş.  
2127b fettānı: fettān B. 
2129a mekkār: ġaddār B. 
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  2135 Kelīm olup calīm olmaġa sacy it 

   _abīb olup racīm olmaġa sacy it 

   

2136 Benefşe çün bu sözler itdi te’mīr 1563 

   Açup aġzını cālin itdi taXrīr 

 

  2137 eamu cālin aña itdi cikāyet 

   Ki dehrüñ cādimātından şikāyet 1564 

 

  2138 Benefşüñ cāli virdi buña cayret 1565 

   Biri birine bunlar itdi ülfet 

 

  2139 Didi çoX görmişem ben \atlu acı 1566 

   Baña uy kim Xılam saña cilācı 

 

Ş 62b 2140 Didi ben tābic oldum her ne fermān 1567 

   Gelürse lu\f idüp Xıl baña icsān 

 

B 70b 2141 Yapışdum dāmenüñe cān u dilden 

   eabūl itdüm ne gelse bār u gülden 1568 

 

  2142 Didi bir ravża vardur bu cihānda 

   Anı cāhil olan ister yabanda 

 

  2143 Aña her kim Xılur yārā dubūli 

   eamu maX[ūda ol bulur vu[ūli 1569 

 
                                                
2136a benefşe: benefşeye Ş / çün: - Ş.  
2136b aġzını: aġzın R. 
2137a cālin: acvālin M. 
2138a cāli: cāl B.  
2138b itdi: buldı B, R, Ş. 
2139b Xılam saña: saña Xılam B. 
2140b icsān: dermān B, R, Ş. 
2141a yapışdum: yapuşdum R.  
2141b bār u gülden: bār u gilden M; bār göñülden B; bārı gülden Ş. 
2143b ol bulur: bulur ol M, B. 
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M 71a 2144 Şedā’idden durur ol cāy bālī 

   Anuñ ehli ebed görmez melāli 1570 

 

2145 Aña kim dābil olsa sehl olur cāl 

   Dubūl itmez aña bir ferd-i cühhāl 1571 

 

R 98b 2146 Emīn olur aña her kim girürse 

   Me[ā’ibden ne şey aña gelürse 1572 

 

  2147 `alā[ olur Xamu bavf itdüginden 

   Su’āl olmaz ne idüp n’itdüginden  

 

2148 Bu cālem içre oldur cāy-ı me’men 1573 

   Gel imdi eyle sen de anı mesken 

 

  2149 Aña girmez meger kim Xalb-i [āfī 

   Nebātātı anuñ emrāża şāfī 

  

  2150 ]afā kesb eyleyüp defc eyle emrāż 

   Cevāhir cā[ıl it redd eyle acrāż  

 

  2151 eamu merżāya vardur anda dermān 

   Velī bacżına cennet bacża zindān 

 

  2152 Virür ol pāk olan Xalbe le\āfet 1574 

   Marīż olan dile irer Xasāvet 

 

  2153 Olan perhīz ehli buldı [ıccat 

   O kim perhīz yoXdur çekdi micnet 

                                                
2144a cāy: cāyı M, R, Ş. 
2145a kim: - R / dābil olsa: ehl olursa B, R, Ş. 
2146a girürse: girirse R. 
2148a cāy-ı: cāyı R. 
2152a virür: irer M. 
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  2154 

   Didi kim geçmişem iki cihāndan 

   Eger dirseñ geçem bu cism ü cāndan 1575 

 

  2155 Kerem it baña yārā dest-gīr ol 

   Nire varsañ senüñlen varuram yol 1576 

 

  2156 Yapışdum dāmenüñe Xılma reddi 1577 

   eabūl eyle Xapuñda işbu cabdi 

 

B 71a 2157 Bunuñlan cahd ü Xavli muckem itdi 

   İkisi bu aradan \urdı gitdi 

 

M 71b 2158 Temāşā iderek e\rāfı bunlar 

Ş 63a  Ki giymiş her birisi dürlü \onlar 1578 

 

  2159 YaXīn oldı vu[ūl ide o cāya 

    ]anasın kim [ucūd eyler semāya 

 

  2160 Alup geldi benefşi bāġa ol kes 

   ealur orman içinde bār ilen bas 1579 

 

  2161 Ayırdı anı ol nādān içinden 

   `alā[ itdi anı zindān içinden 

 

  2162 Bulardan oldı bālī buldı biffet 

   Virür bil [ocbet-i nā-cins mıXlet 1580 

 

  216 

                                                
2154a geçmişem: geçmiş R. 
2155b senüñlen: senüñle R. 
2156b cabdi: cahdi B. 
2158b giymiş: geymiş M, R, Ş. 
2160b bār ilen: bārlan B. 
2162b [ocbet-i: [ocbeti M, B, R, Ş. 
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3  

Mubālif şab[ ile cemc olsa ādem 1581 

   Gözine \ar olur anuñ dü-cālem 

 

  2164 MuvāfıX yār ilen ger Xılsa [ocbet 1582 

   Gider ālām ü irer Xalbe vüscat 

 

  2165 LiyāXat buldı biffetlen dubūle 

   Girürsin sen dabı gitseñ bu yola 1583 

 

  2166 eoyar bu ravżaya ol çün benefşi 

   Temāşā itdüre tā dürlü naXşı 

 

  2167 Gözin açdı görür bir bāġ-ı cālī 

   Ki nādān [ocbetinden oldı bālī 

 

  2168 Çü anda yoX durur nā-cins ü mūhī 1584 

   Mecānī çoX durur fehm it rumūzı 

 

  2169 Açıldı Xalbi camd itdi `udāya 1585 

   Marīż olmış iken irdi devāya 

 

R 99a 2170 Aña gösterdiler bir kūşe anda 

   Didiler sākin olġıl sen de bunda 

 

  2171 Geçüp ol kūşede Xıldı Xarārı 1586 

   Temāşā itdi [unc-ı Kirdigārı  

 

M 72a 2172  

                                                
2163a şab[ ile: şab[la B, Ş. 
2164b ālām ü: ālām B, R. 
2165b girürsin: gidersin B. 
2168a çü: çün M. 
2169a Xalbi: Xalb R. 
2171b [unc-ı: [uncı B, R, Ş. 
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Gelür cayret aña her bir najardan 

   Virür her şey baber ol bī-baberden 1587 

 

B 71b 2173 Açıldı bunda aña niçe ebvāb 

   Hidāyet eyleyüp ol Rabb-i erbāb 1588 

 

  2174 Göñül bāġı olur çün gülşen-i rāz 1589 

   eılur evrāXını e\rāfa pervāz 

 

  2175 VaraXlar sūr olup cıfj itdi rāzı 

   Çü mü’min Xalbini biş vaXt namāzı 1590 

 

Ş 63b 2176 Düşer üstine meclisden mehābet 

   `acālet irişür aña tamāmet 

 

  2177 Var idi anda gerçi būy-ı zībā 

   Velākin gördi bunda dabı racnā 

 

  2178 Görür acvāl-i bī-cadd ol cacebden 1591 

   Utandı boynını egdi edebden 

 

  2179 Dimişlerdür edeb Xurba sebebdür 

   Ta[avvuf küllīsi cānā edebdür  1592 

 

  2180 Olur sālik olan ehl-i caXīXat 1593 

   Ricāyet itse ādāb-ı \arīXat 

 

                                                
2172b virür her şey: virürler hep M. 
2173a niçe: nice B, R.  
2173b Rabb-i: Rabb ü R. 
2174a gülşen-i: gülşeni B, R, Ş. 
2175b biş: beş R. 
2178a acvāl-i: acvāli B, R, Ş. 
2179b küllīsi: küllüsi Ş. 
2180a ehl-i: - R; ehli B, Ş.  
2180b ādāb-ı: ādābı B, R, Ş. 
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  2181 Görür dil bānesi bālī balelden 

   Teveccüh itdi _aXXa cān u dilden 1594 

 

  2182 Sülūk itdi teXāżā eyledi şān 

   Mucārıż oldı aña nefs ü şey\ān 1595 

 

  2183 Şu dem Fircavn-ı nefs oldı muXābil 1596 

   cA[āsın ejdehā itdi o kāmil 

 

  2184 Ne varsa belc idüp ol cünd-i aġyār 

   Gidüp küllen cicābı gördi dīdār 

   

2185 Yanında Xalmadı bir kes mubālif 

   MuXarrebler gelüp olur mu’ālif 

 

M 72b 2186 euyūdı redd idüp buldı tecerrüd 

   Gelüp vacdet aña gitdi tacaddüd 

 

  2187 Gözükmez ġayr-ı _aX bir dem gözine 

   İnanmaz nā-ehil anuñ sözine 

 

  2188 Sözi ta[dīX ider erbāb-ı tecrīd 

   eılur inkār-ı _aXX a[cāb-ı taXlīd 

 

B 72a 2189 Olar kim kesb ider tevcīd-i bā[ı 

   Bulur taXlīd Xaydından balā[ı 

 

  2190 Benefşüñ bil murādı oldı cā[ıl 

   Bacīd olmışdı oldı yine vā[ıl 

 

                                                
2181b itdi _aXXa: _aXXa itdi B, R, Ş. 
2182b nefs ü: nefs B. 
2183a Fircavn-ı: Fircavn ü R, Ş. 
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  2191 _icābı refc olup olmışdı maccūb 

   Tecellā eyledi ol demde macbūb 1597 

 

  2192 Şühūd itdi vücūd irdi fenāya 

   kolar envār-ı _aXX arż u semāya 

 

  2193 Gidüp bā\ıl gelüp _aX jāhir oldı 

   kolup _aXdan sivādan \āhir oldı 1598 

 

Ş 64a 2194 Bu cāle Xāl ile olmadı taf[īl 

   Gel iy sālik dürüş it hevXi tekmīl 1599 

 

R 99b 2195 Mu[ācib olsa her kes abh ider būy 1600 

   Ki cā[ıl eyledi ol bir caceb būy  

 

  2196 İdüp sacyi caceb keşf itdi her sır 

   Olur boş būy her kim olsa hem-sır 1601 

 

  2197 Sarāy-ı sırra server oldı iy yār 

   Olar kim sālik oldı rāh-ı ebrār 1602 

 

  2198 Bu deñlü bes durur erbāb-ı hevXe 

   Mü’emmirdür sözüm a[cāb-ı şevXe 1603 

 

  2199 Eger hevXi eger şevXi var ise 

   Girür meydāna anlar kim er ise 1604 

                                                
2191a olup: olur M, R, Ş. 
2193a jāhir oldı: oldı jāhir B.  
2193b \āhir: jāhir R. 
2194a Xāl ile: Xālle B, Ş.  
2194b it hevXi: it hevX B; hevX it Ş. 
2195a kes: kez R. 
2196a sacyi: sacy R, Ş.  
2196b olur: ol R. 
2197a sarāy-ı: sarāyı R. 
2198a erbāb-ı: erbāb u R. 
2199b girür: girer R. 
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M 73a 2200 Benefş irdi bugün bāġ-ı vi[āle 1605 

   Er oldur Xalmadı yarınki Xāle 

 

  2201 Cihān gerçi ebī pür-derd ü ġamdur 1606 

   Kime tiryāk-i ekber kime semdür 

 

   KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  2202 Bu cihānda bilmeyen sırr-ı `udā cömri hebā 1607 

   Tīġ-ı fürXat Xa\c idüp bulmadı Xāf ü rā ü bā 

 

  2203 Tārik ol gel zāhidā cūr u Xu[ūr-ı cenneti 

   oebt-i vu[lat eyle ola hātı cīm ü nūn u tā 1608 

 

B 72b 2204 oemme vechu’llāhı fehm it gel berü iy mütteXī  ** 

   _ā[ılın bunca belānuñ Xılma cayn ü bā ü mā1609 

 

  2205 _ākim-i cışXa Xul olan kimse görmez herre ġam 1610 

   `alXa mablū\ olmaz eyler caks-i rā ü hāl ü cā 

 

  2206 `ilXat-i rūz-ı ezelde her kime irdi şeXā 

   Racmete olmaz sebeb bil himmet-i şīn yā ü bā 1611 

                                                
2200a benefş: benefşe R / bāġ-ı: bāġı R, Ş.  
2200b yarınki: yarınuñ R. 
2201a ebī: - R / derd ü: derd B. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
2202a sırr-ı: sırrı B, R, Ş.  
2202b tīġ-ı: tīġ u R / Xāf ü rā ü bā: Xāf rā bā B. 
2203a cūr u: cūr B / Xu[ūr-ı: Xu[ūr u R, Ş.  
2203b hātı: hāt B / cīm ü nūn u tā: cīm nūn tā B; cĭm ü nūn tā R. 
** “(Nereye dönerseniz) Allah’ın yüzü (zatı) oradadır.” Bakara, 2/115. 
2204b cayn ü bā ü mā: cayn bā mā B. 
2205a cākim-i: cākimi B, R, Ş.  
2205b caks-i rā ü hāl ü cā: caks-i rā hāl cā B; caks ü rā ü hāl ü cā R. 
2206a bilXat-i: bilXati B, R, Ş.  
2206b himmet-i: himmeti B, R, Ş / şīn yā ü bā: şīn yā bā B. 
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  2207 Rācat olma \ālibā sacy eyle keşf ola rumūz 1612 

   Zeyn ola cilm ile dil nūr ola [ād u dāl ü rā 

 

  2208 Zāhidā jāhirde Xalma żāyic itme cömrüñi 

   kālib ol esrār-ı _aX keşf ola mīm ü ġayn ü zā 1613 

 

  2209 kālibe lāzım degül çoXlıX riyāżāt ü tacab 

   nālim olma nefsüñe git yola vāv ü sīn ü \ā 1614 

 

  2210 nāhire aldanma iy sālik olanlar cażrete 

   Fevt-i fur[at itme sözüm [anma lām ü fā ü jā 1615 

 

Ş 64b 2211 Fānīye aldanmayup ifnā iderseñ māsivā 

   Her nefes va[lın ider _aX caks-i żād ü rā ü fā 1616 

 

  2212 Hem-dem olmaX kim dilerse yāri ile her nefes 1617 

   Lā ile macv ide ġayrı bāXī elf  lāmeyn ü hā 

 

M 73b 2213 Lā ilāhe illā’llāhıñ bulursañ sırrını   * 

   Yāra vā[ıl olasın bil caks-i kāf ü şīn ü lā1618 

 

  2214 Yarına aldanmadı cĀrif olanlar yār içün 

   Umaram Xıldı hidāyet baña rā ü bā ü yā 1619 

 

                                                
2207a ola: eyle B.  
2207b [ād u dāl ü rā: [ād dāl rā B; [ād u dāl rā Ş. 
2208b _aX: _akXa B / mīm ü ġayn ü zā: mīm ġayn zā B; mīm ü ġayn zā Ş. 
2209a degül: degil R / çoXlıX: çoXluX R, Ş / riyāżāt ü: riyāżāt B.  
2209b vāv ü sīn ü \ā: vāv sīn \ā B; vāv ü sīn \ā R, Ş. 
2210b fevt-i: fevX u R/ lām ü fā ü jā: lām fā ja B. 
2211b _aX: _aX saña M / caks-i: caks ü R, Ş / żād ü rā ü fā: żād rā fā B. 
2212a yāri ile: yār ile B, R / her: bir Ş. 
2212b lāmeyn ü: lāmeyn B; lāmeyni R. 
* “Cennetin bedeli lā ilāhe illa’llāh(Allah’tan başka ilah yoktur)tır.” Abdülkadir Karahan, Kırk 
Hadis, s.19, 20. 
2213a sırrını: sırrımı R.  
2213b caks-i: caks ü R, Ş / kāf ü şīn ü lā: kāf şīn lā B, Ş; kāf şīnı lā R. 
2214a aldanmadı: aldanmaya M / yār içün: yār çün B.  
2214b rā ü bā ü yā: rā ü bā yā M, B. 
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MAkLAc * 

 

   Fecūlün / Fecūlün / Fecūlün / Fecūl 

 

  2215 Gel iy cüsne vü isme maġrūr olan 1620 

   Yābūd cāle vü māle mesrūr olan 

 

  2216 Bulardan vefā bulmadı hīç ecad 1621 

   Ki cāXıl ider kesb-i cāl-i ebed 

 

  2217 Dilerseñ cihānda sacādet yolın  

   Geçüp cümleden \ut ferāġat yolın 

 

R 100a 2218 Najar itme mādūnuña her zamān 

   Ecālī efāżıl \oludur cihān 

 

B 73a 2219 Dilerseñ eger fetc ola macrifet 

   Özüñe najar itme şey\ān-[ıfat 

 

  2220 Najar eyle mā-fevXuña geh gehī 

   Ki çoX senden artuX ġanī vü sebī 1622 

   

2221 Eger nisbet itseñ bulara özüñ 

   Bulursın tehī kendüzüñ kes sözüñ 

 

  2222 Özüñden gider benligüñ va[fını 1623 

   Kemāle irişdür fenā cüsnini 

 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
2215b yābūd: yabūd M, B. 
2216b kesb-i cāl-i: kesbi cāli B, R, Ş. 
2220a geh: gāh B. 
2222a benligüñ: benlügüñ R. 
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  2223 Ki bāXī olan māle cāle dürüş 1624 

   `asāret irişmez kemāle iriş 

   

2224 Eger ism ü resmi Xılursañ macıv 

   Gidüp sekri ġayrı gelür pes [acıv 1625 

 

  2225 Bilüp küntü kenzüñ o dem sırrını  * 

   Bulursın çü meknūn olan dürrini 

 

M 74a 2226 O kim māl ü mülke Xılur ictimād 

   `asāret irer māle yābūd kesād 

 

  2227 _użūrı mü’ebbed sürūrı müdām 1626 

   Eger cāl ola Xalb dārü’s-selām 

   

Ş 65a 2228 Ġurūrı olan dil mükedder durur 

   ]oñında bacālet muXarrer durur 

  

  2229 Na[īcat saña cāl-i nerges yeter 

   Ne bāġa irişdi yabanda biter 

  

   ĀMEDEN-İ NERGİS  ** 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  2230 Diñle imdi cān u dilden bu sözi 

   Ola kim meftūc ola Xalbüñ gözi 1627 

 
                                                
2223b iriş: dürüş M. 
2224b sekri: sekr B. 
* “Ben bilinmeyen bir hazine idim, bilinmeyi diledim, birtakım insanları yarattım, onlara kendimi 
bildirdim, onlar da beni bildiler.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.362. 
2227b Xalb: Xalb ü R.   
** Āmeden-i Nerges M, R; - B (Bir satırlık boşluk var). 
2230a cān u: cān B.   
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  2231  

Nergisüñ cālinden abh itseñ sebaX 

   cUcbı terk idüp bulasın Xurb-ı _aX 1628 

 

  2232 Evliyānuñ şānı kesb-i cāldür 

   Ġayrı sözler Xurı Xīl ü Xāldür 1629 

 

  2233 eı[[adan maX[ūd olan pes ci[[edür 

   Ger najar Xılsañ cihān pür-ġu[[adur 

 

B 73b 2234 Ġu[[ayı refc eyleyüp ol ci[[edār 

   Her kişi çün bu cihānda ci[[e var 1630 

 

  2235 _i[[esinden ġayrı abh itmez kesī 1631 

   Şübhe varsa diñle cāl-i nergisi 

 

  2236 Bitdi nergis arż-ı yābisde caceb 1632 

   Bī-a[ıldur idiser sū-i edeb 

 

  2237 Terbiyet itdi hevā-yı serd anı 1633 

   ]uyı mālic şānı pes oldı denī  

 

  2238 Terbiyetde dabl ider āb u hevā 1634 

   Bacżına olur devā bacżına dā 

 

                                                
2231a nergisüñ: nergesüñ M.  
2231b cucbı: cucb B, R. 
2232a kesb-i: kesbi B, R, Ş.  
2232b ġayrı: ġayr B / Xurı: Xuru B, R, Ş. 
2234b ci[[e var: ġu[[adār R. 
2235b cāl-i: cāli R, Ş / nergisi: nergesi M, R. 
2236a nergis: nerges M, R, Ş.  
2236b sū-i: sūyı B, R, Ş. 
2237a hevā-yı: hevāyı R, Ş.  
2237b [uyı: sūy-ı B / şānı: şān B / denī: anı B. 
2238a ider: idüp B.  
2238b Bacżına olur devā bacżına dā: Bacża olur dā bacżıya olur devā M. 
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M 74b 2239 Pes juhūr itdi çü bir miXdār ol 1635 

   eıldı e\rāfa najar ol [aġ u [ol 

 

  2240 Tā göre her cānibin kim var durur 1636 

   earşusında bu \uran kimler durur 

 

  2241 Kendüye beñzer bularda var mı şey  

   Her kemāle anı majhar m’itdi _ay 

 

R 100b 2242 Gördi kim e\rāfı memlūdur nebāt 1637 

   Her biri bir yirde Xılmışdur mebāt 

 

  2243 eaddi bacżuñ dūn ü bacżuñ mürtefic 1638 

   MüfteriXdür bacżı bacżı müctemic 

 

  2244 Bacżısı bir birilen [ocbetdedür 1639 

   Bacżı bālī kūşede cuzletdedür 

 

Ş 65b 2245 Dürlü reng ilen bular Xılmış juhūr 1640 

   Kendüye bacżı Xarīb ü bacżı dūr 

 

  2246 Hep temāşā eyledi yaXın ıraX 

   ]anki mülk oldı aña Rūm u cIrāX 1641 

 

  2247 Gözine ednā görindiler bular 

   Pes ġurūr ilen anuñ Xalbi \olar 1642 

 
                                                
2239b [aġ u: [aġ B. 
2240b \uran: duran B. 
2242a e\rāfı: e\rāf B.  
2242b yirde: yerde R. 
2243a Xaddi: Xad B / dūn ü: dūn M, B, R. 
2244a bir birilen: bir birlen B, Ş.  
2244b bacżı: bacż B. 
2245b Xarīb ü: Xarīb B, R / bacżı: bacż B. 
2246b mülk: milk M, B / Rūm u: Rūm B. 
2247a görindiler: göründüler R, Ş. 
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22 

48 İltifāt itdi bular rengine çoX 

   Kendü levni gibi hīç bir levn yoX 1643 

 

  2249 Ġālib oldı kendüye cucb u ġurūr 

   Didi [ankim julmet içre Xaldı nūr 1644 

 

B 74a 2250 Yābū nādān içre bir [ācib-kemāl 

   Yābū Sūdān içre bir Yūsuf-cemāl 1645 

 

  2251 Bunlaruñ bālī XoXudan her biri 

   Benden artuX kim bularuñ serveri 

 

  2252 Her nebātātī ki e\rāfında var 

   Cümlesin ol yanına dacvet ider 

 

M 75a 2253 Cemc olup bunlar dabı e\rāfına 1646 

   Pes XulaX \utdı Xamusı lāfına 

 

  2254 Didi her kim geldi buldı Xurbeti 

   Fetc idem ben aña bāb-ı cikmeti 1647 

 

  2255 Başına giydi o bir altunlu tāc 

   Dir ki virsünler baña cümle barāc 1648 

 

  2256 _ākim oldum cümleye cükm eylerem 

   ]anmañuz bu sözi mabfī söylerem 

 

  2257  

                                                
2248b kendü: kendi Ş. 
2249a cucb u: cucb B. 
2250b Yūsuf-cemāl: [ācib-cemāl M. 
2253b \utdı: dutdı R, Ş. 
2254b bāb-ı: bābı R. 
2255a giydi: geydi M, R, Ş. 



 399 

_aX Tecālā virdi baña devleti 

   Baña niçün bunlar itmez cizzeti 1649 

 

  2258 YoX bularda bende olan reng ü bū 1650 

   Cümlesinden olmışam ben nīk-bū 

 

  2259 Pes niçün bunlar baña olmaz mu\īc 

   Her cihetden olmışam Xadri refīc  

 

  2260 Gelsün alsun her biri benden XoXu 

   Cāmicam her \ībi hem Xassām-ı bū 1651 

   

2261 eabż u bas\ u her ta[arruf bendedür 1652 

   `alX-ı cālem baña cümle bendedür 

 

  222 Hīç sizüñ e\rāfıñuzda bir kişi 

   Bencileyin var mı bitmiş her işi 1653 

 

Ş 66a 2263 Kim `udā itmiş aña icsānı tām 

   Bende-i bā[ oldı bilmezler cavām 1654 

 

  2264 Tācı zībā rengi gökçek būyı boş 

   Hīç biriñüz oldı mı diñ baña \uş 1655 

 

  2265 Bunca cālet kim görürsiz bende var 

   Pes yine bir kūşe Xıldum ibtiyār 

 

                                                
2257b niçün bunlar: bunlar niçün R. 
2258a reng ü: reng B. 
2260b \ībi: \īb B / Xassām-ı: Xassām u R. 
2261a bas\ u: bas\ B, R / ta[arruf bendedür: ta[arruf bende var B. 
2262a e\rāfıñuzda: e\rāfuñuzda R. 
2263a aña: baña B / icsānı: icsān-ı B, R, Ş.  
2263b bende-i: bendeyi B, R / oldı: itdi M, B, Ş. 
2264a tācı: tāc B / rengi: reng B / būyı: būy B, Ş.  
2264b oldı: oldu M, R. 
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B 74b 2266 Didiler bunlar dabı iy boş-bū 

   eanda olur sencileyin reng ü bū 1656 

 

M 75b 2267 Görmedük işitmedük mimlüñ şehā 

R 101a  Yalıñuz başuñda tācuñ bī-bahā 

 

  2268 Senden abh eyler Xamumuz būy-ı \īb 1657 

   Sen gül-i racnāya olduX candelīb 

 

  2269 Her ne dacvā eyleseñ girçek durur 1658 

   Her sözinde er olan irkek durur 

   

2270 Tābic olduX emrüñe fermān senüñ 

   Cürmümüz cafv eyleseñ icsān senüñ 1659 

 

  2271 Çün bular ta[dīX iderler her sözin 1660 

   Baġladı cucb u ġurūr iki gözin 

 

2272 Cemc olup yoldan çıXardılar anı 

   EfXar oldur [andılar anı ġanī 

 

  2273 Fi’l-caXīXa müflis ü bī-çāredür 1661 

   Yolda [anur kendüyi āvāredür 

 

  2274 Virdiler a[cābı aña çoX ġurūr 

   Cümlesi _aXdan bularuñ oldı dūr 1662 

 
                                                
2266b reng ü: reng B. 
2268b gül-i: güli B, R, Ş. 
2269a girçek durur: gerçek durur R.  
2269b irkek durur: erkek durur R. 
2270a fermān: dermān M. 
2271b cucb u: cucb B. 
2273a müflis ü: müflis B. 
2274a a[cābı aña: aña a[cābı R. 
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2275 Çün çıXup seyr itmediler bir yaña 

   ]andılar kim münca[ırdur \īb aña 

 

  2276 Pes ne bilsünler bular acvāl-i \īb 1663 

   Ehl-i cışX olan bilür Xadr-i cabīb  

 

  2277 Evvelā bunlarda yoXdur \īb-i boş 1664 

   oāniyen olmadılar boş-būya \uş 

 

  2278 Her kişi bir nesneye ehl olmadı  

   Pes anuñ Xadrin vü farXın bilmedi 

  

  2279 `ilXatinde bunlaruñ yoXdur bu cāl 

   Tā ki tac[īl ideler bir boş kemāl 

 

  2280 Pes ne vech ilen bilürler nīk ü bed 

   ealdı bunlar işbu cāl üzre ebed 

 

M 76a 2281 eudret-i Mevlā caceb cikmet durur 1665 

Ş 66b  `ilXat-i eşyā \olu cibret durur 

 

B 75a 2282 eābiliyyet her birinde bir degül 

   Kimde bitdi bār u bas kim yirde gül 1666 

 

  2283 Çünki bunlar bitdiler bir yirde hep 1667 

   MüttefiXdür ger esā’et  ger edeb 

 

  2284  

                                                
2276b Xadr-i: Xadri M, B, R, Ş. 
2277a \īb-i: \īb ü R. 
2281a Xudret-i: Xudreti B, R, Ş.  
2281b bilXat-i: bilXati B, R, Ş / cibret durur: cikmet durur M. 
2282b bar u: bār B. 
2283a yirde: yerde R. 
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Ol sebebden anı ta[dīX itdiler 

   MuXteżā-yı şānı tacXīX itdiler 1668 

 

2285 Ol da aldandı bularuñ Xavline 

   Anuñ içün cemc ider hep cavline 1669 

 

  2286 Cümlenüñ āb u hevāsı bir durur 1670 

   Ficl-i vācid cümleden jāhir durur 

 

  2287 Ger najar Xılsañ cihān pürdür ciber 1671 

   xerre herre her biri virür baber 

 

  2288 Bulmadı maclūm u maXdūr intihā 1672 

   cĀrif oldur Rabbin itdi müntehā 

  

  2289 Olmasa ger ittifāX-ı meşrebi 

   Bir yire cemc olmaz idi her biri 1673 

 

  2290 _aX Tecālā balX idüp bacżı melek 1674 

   Didi ehlin ehle sevX itmek gerek 

 

  2291 `ihmete Xā’im bular leyl ü nehār 1675 

   Cemc ider eşbā[ı seyr idüp diyār 

 

  2292 Çünki bunlar şānı oldı müttefiX 

   Cemc olurlar olmış iken müfteriX 

                                                
2284b şānı: şān B. 
2285b anuñ içün: anuñçün R. 
2286b ficl-i: nicl-i Ş. 
2287a cihān: cihāna R. 
2288a maclūm u: maclūm-ı M. 
2289a ittifāX-ı: ittifāXı B, R, Ş. 
2290a idüp: ider B. 
2291a bihmete: bıdmete B, Ş.  
2291b ider: idüp M, B, Ş. 
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R 101b 2293 Cümlesi bālī bularuñ ez-kemāl 

   Virdiler aña ġurūr ilen zevāl 

 

  2294 İşbu cāl üzre bular bihmetdedür  

   Gice gündüz aña hep cizzetdedür 1676 

 

M 76b 2295 Ol dabı oldı cazīz ü mucterem 

   Görmek ilen defc ider her biri ġam 

 

  2296 Gāhī Xalbine gelür bacżı zamān 

   Cā’iz ola bundan aclā bir mekān 

 

  2297 Olmaya mesmūcumuz olup bacīd 

   Anuñ ehli ola bunlardan sacīd 

 

B 75b 2298 Līk yine ġālib olur ictibār 

   Unıdur ol cāleti bī-ibtiyār 1677 

 

Ş 67a 2299 Bacżı āyende revende görse ger 1678 

   ]orar e\rāf-ı cihāndan ol baber 

 

  2300 Buncılayın var mıdur cāy-ı şerīf 

   Bencileyin var mıdur şab[-ı la\īf 1679 

 

  2301 Her ki gelse yanuma būy abh ider 

   Ger mu[ācib olsa boş būy abh ider 

 

                                                
2294a bihmetdedür: bıdmetdedür B, Ş. 
2298a yine: - R.  
2298b unıdur: unudur B, R. 
2299a bacżı: bacż B, Ş.  
2299b e\rāf-ı: e\rāfı B, R, Ş. 
2300a cāy-ı: cāyı R, Ş.  
2300b bencileyin: ancılayın M / şab[-ı: şab[ı B. 
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2302 Buncılayın var mıdur a[cāb-ı pāk 

   `ihmetümde her birisi oldı bāk 

 

  2303 Bencileyin var mıdur pür-macrifet 1680 

   Acsen-i ablāXı cāmic her [ıfat * 

 

  2304 Yābū bunlar gibi a[cāb-ı cazīz 

   Her biri ehl-i edeb ehl-i temīz 1681 

 

  2305 ealbi bālī her birinüñ ez-cased 1682 

   İnsilāb-ı rūc itmiş ez-cesed 

 

  2306 Emrüme tābic bular Xılmaz bilāf 

   MüttefiXdür cümlesi yoX ibtilāf 

 

  2307 Her ne teklīf olsa eylerler Xabūl 

   Rāh-ı _aXda yoX bular gibi camūl 

 

  2308 İşbu \avr üzre [orar baylī zamān 1683 

   İrişür bir şab[ seyyāc-ı cihān 

 

M 77a 2309 cĀlemi seyr eylemiş ol ser-te-ser 

   Her ne yirden [orsalar virür baber 1684 

 

  2310 Gördi bir yirde oturmış nergisi 1685 

   Cemc idüp e\rāfına bār u bası 

   
                                                
2303b acsen-i: acseni B, R / ablāXı: ablāX B. 
* “Ben güzel huyları tamamlamak için gönderildim.” Seçme Hadisler, s.9,10  
2304a a[cāb-ı: a[cābı B, R, Ş.  
2304b ehl-i edeb: ehli edeb R, Ş / ehl-i temiz: ehli temiz B, R, Ş. 
2305b insilāb-ı: insilābı B, R, Ş / ez-cesed: ez-cased Ş. 
2308b şab[: şab[ı Ş / seyyāc-ı: seyyācı B, R, Ş. 
2309b yirden: yerden R. 
2310a yirde: yerde R / nergisi: nergesi M, R. 
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2311 Lāf ider bunlara pür olmış sürūr 1686 

   Gözlerini baġlamış bvāb-ı ġurūr 

 

  2312 Yanına vardı bunuñ seyr iderek 

   Ol dabı gördi bu şab[ı giderek 

  

  2313 ]ordı kim Xandan gelüp Xanda gider 1687 

   Yābū maX[ūdı nedür kim seyr ider 

 

B 76a 2314 Didi maX[ūd eyledüm çekdüm emek 1688 

   `ilXat-i balXı temāşā eylemek 

 

  2315 Görmişem eşbā[-ı cālem bī-cisāb 1689 

   Kime dünyā cennet ü kime cahāb 

 

  2316 ]ordı aña bundan özge cāy-ı boş 

   Seyr iderken hīç yoluñ oldı mı \uş 1690 

 

Ş 67b 2317 Sākit oldı virmedi aña cevāb 

   oāniyen yine aña Xıldı bi\āb 

 

  2318 Ol dabı didi buña iy bü’l-heves 

   Bir cabem yirdür bu \olu bār u bas 

 

R 102a 2319 Bir niçe acmaX seni tacmīX ider 1691 

   cĀXıl oldur cālini tacXīX ider  

 

  2320 cĀXıle bu yir degül zindāndur 

   Her ki aldandı buña nādāndur  

                                                
2311b bvāb-ı: bābı M, R, Ş. 
2313b yābu: yābūd R. 
2314b bilXat-i: bilXati B, R, Ş. 
2315a eşbā[-ı: eşbā[ u R. 
2316a [ordı: [or R. 
2319a niçe: nice R. 



 406 

  2321 İctikāduñ bu ki cāyuñdur nefīs 

   Menzilüñ hem dabı a[cāb-ı basīs 1692 

 

  2322 Bir niçe nādān gelmiş yanuña 

   Añlamazsın julm iderler cānuña 1693 

 

M 77b 2323 Socbetinden her nefes irer elem 

   Pes vücūdından bularuñ yig cadem 1694 

   

2324 Bunlaruñ ta[dīX u tekhībi nedür 1695 

   Bunlaruñ tenfīr ü terġībi nedür 

 

  2325 Bunlar evvel bī-baberdür cālden 1696 

   Her birisi oldı Xavm-i żālden 

 

  2326 Görmek ilen irişür Xalbe keder 

   Vāy aña olur mu[ācib bir najar 1697 

 

  2327 Dūn-ı himmet olmadandur her kesī 

   Kim mu[ācib idinür bār u bası 

 

  2328 Ehl ilen olan mu[ācib ehl olur 

   ealsa nādān içre va[fı cehl olur 1698 

 

  2329 Pes dimāġuña senüñ irmiş balel 1699 

   ]ancatuñ bī-fā’ide \ūl-i emel 

 
                                                
2321a cāyuñdur: cāyuñ var B, R, Ş.  
2321b a[cāb-ı: a[cābuñ B, R, Ş. 
2322a niçe: nice B, R. 
2323b yig: yeg R. 
2324a ta[dīX u: ta[dīX B; ta[dīXı R. 
2324b tenfīr ü: tenfīr B, R. 
2325b Xavm-i: Xavmi B, R, Ş. 
2326a irişür: irüşür R. 
2328a ehl ilen: ehllen B / olan: olur B; -R. 
2329b \ūl-i: \ūli B, R, Ş. 
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B 76b 2330 Saña lāzımdur ta[īc itmek dimāġ 

   Bu yiri terk eyle seyr it ġayrı bāġ 1700 

 

  2331 Bu hevādan çıX hevā-yı ġayra gir 1701 

   Yoġ ise bārī iXāmet seyre gir 

 

  2332 nāhiren bunlar olupdur saña cār 1702 

   Līk bā\ında bulardur mūr u mār  

 

  2333 nāhiren olmış bular saña mucib 

   Līk bā\ında bulardur müntehib 

 

  2334 nāhiren bunlar sözüñ ta[dīX ider 

   Līk macnāda seni tacmīX ider 

 

Ş 68a 2335 nāhiren bunlar saña olmış mu\īc 1703 

   Līk ihlāküñde olmışlar serīc  

 

  2336 cAXluñı cemc eyle refc it cumXuñı 

   eıl tecessüs \ūl ü carż u cumXuñı 

 

M 78a 2337 Gel bu ġavġādan geçüp terk it diyār 1704 

   Tā fesād-ı cālüñ ola āşikār 

 

  2338 Pes tecerrüd kesb idüp bul Xurbeti 1705 

   Vacdeti cāl eyle terk it kemreti 

 

                                                
2330b ġayrı: ġayr B. 
2331a hevā-yı: hevāyı B, R, Ş.  
2331b yoġ ise: yoġsa B. 
2332a bunlar olupdur saña: saña bunlar olupdur R. 
2335a bunlar saña olmış: olmış bular saña M. 
2337b fesād-ı: fesādı B, R, Ş. 
2338a bul: bil Ş. 



 408 

  2339  

Ger bulardan bulmaz iseñ infi[āl 

   Menzilüñ sifl oldı bulmazsın kemāl1706 

 

  2340 Esfel-i sāfilde Xaldı ehl-i Xāl * 

   İrdiler fevXa’l-culāya ehl-i cāl1707 

 

  2341 eālini cāl eylediler vā[ilǖn 

   _ālini Xāl eyleyendür fā[ılǖn 1708 

 

  2342 Seyr ilen maclūm olur cāl-i dehir 1709 

   Kime irdi lu\f-ı _aX kime Xahır 

 

  2343 Ger temāşā eyleseñ cāl-i cihān 

   nāhir olur saña çoX şān-ı nihān 1710 

 

R 102b 2344 kurmaġ ilen irmedi er menzile 

   Sürmek ilen irdiler her menzile 

 

  2345 Bilmek isterseñ maXām u rütbetüñ 

   Seyr-i cālem itmek olsun himmetüñ 

 

B 77a 2346 Ehl-i himmet Xānic olmaz degmege 

   Ehl-i micnet ögrenüpdür dögmege 

 

  2347 Terk idüp işbu maXāmı gir yola 

   Senden aclā ictiXād it her Xula 

 
                                                
2339b sifl: siflī B. 
* “Aşağıların en aşağısı.” Tîn, 95/5. 
2340a esfel-i: esfeli R, Ş. 
2341b eyleyendür: eyleyenler B. 
2342a seyr ilen: seyrlen B, R / cāl-i: cāli B, R, Ş.  
2342b lu\f-ı: lu\f u R. 
2343a cāl-i: cāli B, R.  
2343b şān-ı: şānı B, R, Ş. 
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  2348 Benligüñ şehrin barāb eyle tamām 1711 

   Tā bedel ola aña dārü’s-selām 

 

  2349 eıl tenezzül her kime olsañ refīX 

   Tā ire bir bāġ-ı aclāya \arīX 

   

2350 Dest-i Xudret anı balX itmiş ulu 1712 

   Kim irişürse aña key babtlu 

 

M 78b 2351 Kendüsi mümtāzdur ehlī caceb 

   Her birinüñ va[fıdur cüsn-i edeb 1713 

 

  2352 Va[f olınmaz cāli anuñ Xāl ile 1714 

   Ehli anı hevX iderler bal ile 

 

Ş 68b 2353 Ger irişdürse yoluñ sevX-i İlāh 

   Pür-Xobū olmış görürsin her giyāh 1715 

 

  2354 Kendüñi ol dem görürsin pür-Xu[ūr 

   eanda Xaldı būy-ı boş yābūd ġurūr 

 

  2355 Nergise te’mīr itdi bu kelām 

   Didi vāh kim Xalmışam beyne’l-cavām 1716 

 

  2356 Nādim oldı itdügi efcāle hep 

   Didi kim çoX eyledüm sū-i edeb 1717 

 

                                                
2348a benligüñ: benlügüñ R, Ş. 
2350b key: gey Ş. 
2351b va[fıdur: va[fdur B / cüsn-i: cüsnī B, R, Ş. 
2352a olınmaz: olunmaz M, R / cāli: cāl B / Xāl ile: Xālle B.  
2352b ehli: ehl B / bal ile: balla B. 
2353a sevX-i: sevXi B, R, Ş. 
2355a nergise: nergese M, R, Ş.  
2355b vāh: veh R, Ş. 
2356b sū-i: sū’ī B, R. 
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  2357 Gel delīl ol lu\f idüp ol bāġa sen 

   Ola kim rāhum irişe [aġ esen 

 

  2358 Pes recā oldur ola baña na[īb 

   Ben dabı hevX eyleyem būy-ı cabīb 1718 

 

  2359 Didi kim ben olmazam saña delīl 

   Cā’iz anda sen beni XılmaX cacīl 

 

  2360 Bunca cālet sende Xılmışdur Xarār 

   Zā’il olmaġa gerek çoX rūzigār 

 

  2361 Göricek anı teneffür idesin 

   Eski cālātuñ tehekkür idesin 

 

B 77b 2362 eorXaram Xılmaġa saña ictimād 

   cUcbuñı terk eyledüñ mi ez-fu’ād 

 

  2363 Bed būlardan çün pür olmışdur dimāġ 1719 

   Pes gözükmez gözlerüñe degme bāġ 

 

  2364 Ol dabı itdi Xasem Xıldı Xabūl 

   Her ne emr itseñ mu\īc emrüñe Xul 

 

M 79a 2365 eılmayam bir herre emrüñden bilāf 

   Rehber ol kim cā[ıl idem Xalb-i [āf 1720 

 

  2366 cAhd ü Xavli ikisi berk itdiler 

   Terk idüp a[cābı yola gitdiler 1721 

                                                
2358b būy-ı: būyı R, Ş. 
2363a bed būlardan: bed Xobulardan B, R, Ş.  
2365a emrüñden: emrüñde B, R, Ş.  
2365b Xalb-i: Xalb ü R; Xalbi Ş. 
2366a cahd ü: cahd-i M, B / berkitdiler: perkitdiler R. 
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  2367 Geçdi cizzetden Xabūl itdi tacab 

   Tā irişe aña dabı fażl-ı Rab 

 

  2368 Kemreti terk eyledi vacdet içün 

   Rāżı oldı hillete cizzet içün 

 

R 103a 2369 ealdılar a[cābı bunda cā’irūn 

   Tīh [acrāsı içinde sā’irūn 

 

  2370 Bilmediler Xanda gitdi bunları 

   Çünki ġā’ib oldı dünde yönleri 1722 

 

Ş 69a 2371 Birisi Xa[d itmedi gitmek bile 

   Rü’yet-i _aX mümkin olmaz her dile 1723 

 

  2372 Didiler [anduX bunı biz pür-kemāl 1724 

   nāhirinden görinür [ācib-cemāl 

 

  2373 Bizcileyin bu dabı cāciz imiş 

   Rāhumuzda bel bizüm cāciz imiş  

 

  2374 Pes degül idi bular [ādıX refīX 

   Didiler evvel refīX mümme’\-\arīX  * 

 

  2375 Kendülerde Xābiliyyet yoġ idi 1725 

   nāhiren bunlar egerçi çoġ idi 

 

  2376 Biñde bir olmaz mucibbüñ [ādıXı 

   ÇoX durur cālemde [ūret cāşıXı 

                                                
2370b dünde: döndi B, R, Ş / yönleri: bunları R, Ş. 
2371b rü’yet-i: rü’yeti B, R, Ş. 
2372b görinür: görünür R. 
* “Önce arkadaş, sonra yol.” anlamında Arapça bir ibaredir. 
2375a yoġ idi: yoġdı B.  
2375b çoġ idi: çoġdı B. 
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  2377 Gitdiler bu ikisi baylī zamān 

   Görinür bir Xa[r-ı aclā nagehān 

 

B 78 2378 İrtifācı carş-ı cālādan yüce 

   Devlet anuñ seyr ider ucdan uca 

 

M 79b 2379 Görmek ilen irişür Xalbe ferac 

   Girmek ilen herre Xalmaya terac 1726 

 

  2380 Didi kim ol cāy-ı aclā bu durur 

   Ehl-i _aXXa cümle me’vā bu durur 

 

  2381 Her ki girdi gördi ol Mevlāsını 

   Geçdi terk idüp cihān ġavġāsını 

 

  2382 Oldılar tecrīd ilen aña Xarīb 

   nāhir olup başladı būy-ı _abīb 1727 

 

  2383 Çünki irişdi anuñ Xurbına rāh 

   Gördi her şey anda tevcīde güvāh 1728 

 

  2384 Pes mehābetden aña cayret gelür 

   Līk caXlın cemc ider ġayret gelür 

 

  2385 Gördi e\rāfın müsevverdür caceb 

   Didi kim vardur dubūlinde tacab 

 

  2386 Baġlamış üstād anda çoX kemāl 1729 

   ]anma sen kim irişür aña zevāl 

                                                
2379a irişür: irüşür R. 
2382a tecrīd ilen: tedrīclen B.  
2382b olup: ulu M, B, Ş / būy-ı: būyı B, R. 
2383a Xurbına: Xūyına B.  
2383b tevcīde: tevcīd B. 
2386b [anma sen: [anmasın M / irişür: irüşür R. 
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  2387 

   Çün temāşā eyledi ol \aşrasın 1730 

   Eylesen inkār zīrā \aşrasın 

 

  2388 Gezdiler sūruñ biraz e\rāfını 

   Bildiler bennāsınuñ ev[āfını 1731 

 

Ş 69b 2389 Eylediler _aXXa çoX camd u menā 

   Kim bu cāli bunlara Xıldı ca\ā 

 

  2390 Devr iderken irişür bir bāba yol 

   cArşdan vüscatde vü rifcatde bol 1732 

 

  2391 eapusında dest-i Xudretlen İlāh 

   Yazdı her kim bāba irişdürse rāh 

 

  2392 Dābil olur ger ola ehl-i fenā 

   _ā[ıl eylerse fenā-ender-fenā 1733 

 

M 80a 2393 Sacy iderse biñ yıl olmaz fetc-i der   

   Benliginden herre ger olsa emer 

 

B 78b 2394 Līk gördi Xapusın mesdūddur 

R 103b  Didi kim fetci bunuñ maX[ūddur 

 

  2395 Çünki gösterdüñ baña rāh-ı [avāb 

   Lu\f idüp gel eyle himmet fetc-i bāb 1734 

 

  2396 

                                                
2387a çün: çoX M.  
2387b inkār: inkārı M. 
2388b bennāsınuñ: bināsınuñ R. 
2390a irişür: irüşür R. 
2392a ehl-i: ehli R, Ş. 
2395a rāh-ı: rāhı B, R, Ş. 
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Nergise ol dabı didi iy refīX 

   Saña gösterdüm bu miXdārı \arīX 1735 

 

  2397 Yolda Xalmaduñ irişdüñ menzile 

   ]anma bunı cā[ıl olur her dile 

 

  2398 Hem Xapusına dabı bulduñ vu[ūl 

   Şimdiden [oñra senüñ durur dubūl 

 

  2399 Himmetüñe göre olur fetc-i bāb 1736 

   eurbetüñe göre irişür bi\āb 

 

  2400 Sacyüñe göre bulursın Xurbeti 

   Pes fenāña göre bulduñ vu[latı 1737 

 

  2401 Bu na[īcat kim saña didüm yiter 1738 

   Terbiyetlen şūre yirde gül biter 

 

  2402 Niçe zībā ravżalarda bitdi bār 

   Terbiyet olmaduġı çün iy nigār 1739 

 

  2403 Baña lāzım olanı Xıldum tamām 1740 

   Didi gitdi nergise virüp selām 

 

   ealdı nergis Xapuda cayrān ü zār 1741 

   Gice gündüz aġladı çoX rūzigār 

 
                                                
2396a nergise: nergese M, R, Ş. 
2399b irişür: irüşür R. 
2400a Xurbeti: vu[latı M.  
2400b vu[latı: Xurbeti M. 
2401b yirde: yerde R. 
2402a niçe: nice B, R. 
2403b nergise: nergese M, R, Ş. 
2404a nergis: nerges M, R, Ş / cayrān ü: cayrān R. 
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24050 İçerüden itmediler iltifāt 

   Ola kim tebdīl ola ev[āf-ı hāt 

   

2406 Pes bilürlerdi ki var anda ġurūr 

   Anuñ içün bu aradan oldı dūr 1742 

 

M 80b 2407 Niçe müddet Xaldı bu cāletde ol 

Ş 70a  BaXmaġa yoXdur mecāli [aġ u [ol 1743 

 

  2408 Pes nedāmet eyledi her ficline 1744 

   Mucterif oldı Xu[ūr-ı Xavline 

 

  2409 Gözi yaşına vücūdın Xıldı ġarX  

   Benligin āhı odına Xıldı carX 

 

B 79a 2410   Her Xa[ır kim dilde yapmışdur hevā 

   Cümlesin ifnā idüp Xıldı hebā 

 

  2411 Geçdi bu cāletde ol baylī zamān 

   ÇıXdı dilden bu cihān cūr u cinān 1745 

 

  2412 ealbi [āfī oldı Xalmadı keder 1746 

   İçerüden bildi a[cāb-ı najar 

 

  2413 Var durur her Xalbden her Xalbe yol 1747 

   Görinür her şey [afā buldıysa ol 

                                                
2406a var anda: anda var R.  
2406b anuñ içün: anuñ çün B, R. 
2407a niçe: nice B, R. 
2408a her: ol M.  
2408b Xu[ūr-ı: Xu[ūrı B, R, Ş. 
2411b cūr u: cūr B. 
2412a Xalbi: Xalb R.  
2412b a[cāb-ı: a[cābı B, R, Ş. 
2413a var durur: vardur R. 
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  2 

414 Didiler fetc eyleñüz bir bābını 

   Ol dabı görsün `udā a[cābını 

 

  2415 Pes Xapunuñ bir Xanadın açdılar 1748 

   Üstine evrāX-ı zerler [açdılar 

 

  2416 Cān dimāġına irer bir būy-ı boş 

   Her ne şey’e herre irse ide cūş 

 

  2417 Virdiler destine bir altun Xadec 

   Didiler nūş eyleyüp defc it terac 

 

  2418 Āb-ı Kevmerden pür olmışdur o cām 1749 

   Her ki nūş itdi bulur dārü’s-selām 

 

R 104a 2419 Nūş idüp ol sāġarı irdi fenā 

   Māsivādan her ne var buldı ġınā 

 

  2420 Kendüden geçdi Xılup terk-i vücūd 1750 

   Eyledi esfelden aclāya [ucūd 

 

M 81a 2421 Çün fenā irdi vücūd-ı evvele 1751 

   Vā[ıl oldı ābirinde evvele 

 

  2422 Bir zamāndan [oñra geldi kendüye 1752 

   Pes najar itdi o kendü kendüye 

 

                                                
2415b evrāX-ı: evrāX u Ş. 
2418a olmışdur: olmışdı B, R, Ş. 
2420a kendüden: kendiden Ş / Xılup: bulup M / terk-i: terki Ş. 
2421a vücūd-ı: vücūdı R, Ş. 
2422b kendü kendüye: kendi kendiye B; kendü kendiye Ş. 
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  2423 Macva irişmiş vücūd-ı sābıXı 1753 

   _ażret-i Mevlāda buldı ābıXı  

 

  2424 Bāġ içinde buldı ol dem kendüzin 1754 

   Secde idüp \opraġa urdı yüzin 

 

Ş 70b 2425 Cān dimāġını pür itmiş būy-ı yār 

   Her ne yire baXsa görür rūy-ı yār 

 

B 79b 2426 Hem mübeddel olmış ev[āfı Xamu 

   Oldı cennet mesken olmışken \amu 

 

  2427 ealmamış acvāl-i sābıXdan emer 

   Buldı Xurbet cavdet itmezse eger 

 

  2428 Pes Xapu Xurbında aña bir mekān 

   Gösterüp tacyīn itdi bāġbān 

 

  2429 Şāna göre olısar rütbet maXām 

   Dūzab u acraf hem dārü’s-selām 1755  

 

  2430 eānic olup ol dabı Xıldı Xarār 

   nāhir oldı her ne kim şānında var 

 

  2431 MünXa\ıc oldı teXāżā vü murād 1756 

   Her tesellāsını buldı ez-fu’ād 

 

  2432 kālibe göre Xılur sevXi delīl 

   Kimisi balXuñ Xavī kimi calīl 

                                                
2423a vücūd-ı: vücūdı R, Ş.  
2423b cażret-i: cażreti R, Ş. 
2424b urdı: sürdi B, R. 
2429b acraf: acraf u R, Ş. 
2431a tesellāsını: tesellāsın R. 
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  2433 eābiliyyet ol Xadardı anda pes 

   İctirāżı terk idüp var sözi kes 

 

  2434 Var ise şübheñ ebī meydāna gel 

   Żacf ilen gelme velī merdāne gel 1757 

 

M 81b 2435 Pes mufa[[al bāġ için ol görmedi 

   Cürm-i sābıX mānic old’irgürmedi 

 

  2436 Seyr ider e\rāf-ı bāġı [aġ u [ol 

   Her ne kim gördi Xapudan gördi ol 1758 

 

  2437 İstimācı üzre buldı her birin 

   İctiXādı bu ki gördi her yirin 1759 

 

  2438 _amd ü şükr itdi irüp Mevlāsına 

   Sen de gel sacy it dabı evlāsına 

 

  2439 Bu cihāndur bir bayāl-i pür-ciber 1760 

   Kāmil oldur seyr Xıldı ser-te-ser 

 

   KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  2440 İy bürāder nefse tābic olup olmışsın helīl 

   cĀr ü ġayret Xanda gitdi _aXXa \oġru \ut sebīl 1761 

 

                                                
2434a var ise: varsa B, Ş.  
2434b żacf ilen: żacflan B. 
2436a e\rāf-ı: etrāfı B; e\rāf R / bāġı: bāġ B, R / [aġ u: [aġ B, R. 
2437b yirin: birin B, R. 
2439a bayāl-i: bayāli B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
2440b cār ü: cār B / \oġru \ut: \oġrıdur B; \oġru dut Ş. 
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B 80a 2441 RızX içün ġam çekme [anma Xalasın curyān ü aç 1762 

   Cümle mevcūduñ `udā erzāXına oldı kefīl 

 

Ş 71a 2442 Enbiyā vü evliyā meyl itmedi dünyāya hīç 

   Ümmet iseñ tābic ol kim _aXXa anlardur delīl 

 

R 104b 2443 Kemret-i emvāle cır[ itmek ider _aXdan cüdā 1763 

   Zā’id-i Xadr-i kifāyet ger kemīr u ger Xalīl 

 

  2444 Bel ta[adduX eyle naXd-i cömrüñi bunda bugün 1764 

   Yarın anda rü’yet-i dīdār ola ecr-i cezīl 

 

  2445 Unıdup _aX cānibin Xalbüñ pür olmış ġayr ile 1765 

   İbtilā-yı cizzet ü cāh ile olmışsın calīl 

 

  2446 ealbüñi cubb-ı sivādan fāriġ ü pāk eylegil 1766 

   LāyıX ola tā tecellā ide envār-ı cemīl 

 

  2447 ealb-i mü’min bil ki Beytu’llāhdur cıfj it anı1767 

   Her ki yıXmaX Xa[d ider irer belā-y’ a[cāb-ı fīl  * 

 

M 82a 2448 eıble-i erbāb-ı cācāt olmaġ isterseñ ebī 1768 

   Cümle e[nāmı izāl’it olasın sen de `alīl 

 

                                                
2441a curyān ü: curyān B.  
2441b mevcūduñ: mablūXuñ Ş. 
2443a kemret-i: kemreti R, Ş.  
2443b zā’id-i: zā’idi M, B, R / Xadr-i: M, B, R, Ş. 
2444a naXd-i: nakdi B, R, Ş.  
2444b rü’yet-i: rü’yeti B, R, Ş / ecr-i: ecri B, R. 
2445a ġayr ile: ġayrla B, Ş.  
2445b ibtilā-yı: ibtilāyı R, Ş. 
2446a eylegil: eyle gel R, Ş.  
2446b envār-ı: envārı B, R. 
2447a Xalb-i: Xalb ü R. 
* “(Habibim) Rabbinin fil sahiplerine nasıl (muamele) ettiğini görmedin mi?” Fil, 105/1. 
2448a Xıble-i: Xıbleyi R, Ş / olmaġ: olmaX R.  
2448b olasın: bulasın R. 
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  2449 Refc idüp estār-ı ġayriyyet hüviyyet cā[ıl it 1769 

   nāhir ü bā\ın ne var keşf ola esrār-ı celīl 

 

  2450 cĀrif-i esrār-ı _ak fehm it iki Xısm oldılar 1770 

   Biri küll itdi lisānın birisi Xıldı \avīl 

 

   MAkLAc   * 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  2451 Gel berü iy Hind ü Sindi seyr iden cuşşāX-ı yār 

   Būy-ı yār ilen \oludur fehm iderseñ her diyār 

 

  2452 Līk lāzımdur tacalluX māsivādan Xa\c ola 

   Fetc olur bāb-ı mecānī mānicuñ ger refc ola 1771 

 

  2453 Ġayr-ı _aX macv olsa ger jāhir olur nūr-ı İlāh 1772 

   Kemret-i eşyā olurlar vacdet-i _aXXa güvāh 

 

  2454 Her ki \ālibdür ebī elbetde lāzımdur seyir 

   FarX ola tā [avmaca bum-bāne vü mescid deyir 1773 

 

  2455 Pes sülūk ehli bulurlar seyr ilen macbūdını 

   Cümle eşyādan `udānuñ fehm idüp maX[ūdını 1774 

 

B 80b 2456 _aX Tecālā Xodı her bir şeyde bir boş bā[ıyet 1775 

   cĀXıl oldur anı ıjhār itdi buldı cāfiyet 

 
                                                
2449a refc: defc R / estār-ı: estārı M, R / ġayriyyet: ġayret R.  
2449b esrār-ı: esrārı B, R, Ş. 
2450a cĀrif-i: cĀrifī B, R, Ş.  
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
2452b bāb-ı: bābı R.    
2453a nūr-ı: nūrı B, R, Ş.  
2453b kemret-i: kemreti B, R, Ş / eşyā: jāhir M / vacdet-i: vacdeti B, R, Ş. 
2454b mescid deyir: mescid ü deyr M, R. 
2455a seyr ilen: seyirlen M, B. 
2456a her bir: her B. 
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2457 

  eābiliyyet bacżı yirde cā[ıl ammā bilmedi 

   Żāyic itdi naXd-i cömri bir nefes ol gülmedi 1776 

 

  2458 Bacżısı ıjhāra Xa[d itdi idüp sacy-i belīġ 

   Kendü şānında temāşā eyledi [unc-ı bedīc 1777 

 

Ş 71b 2459 Buldı şānın cāmic-i mecmūc-ı esmā-yı `udā 

   Nüsba-i cālem olupdur her ne var arż u semā 1778 

 

  2460 cĀlem anı cāmic ü ol cālemi cāmic durur 

   ]anma sen bu iki söz birbirine mānic durur 1779 

 

M 82b 2461 Bu sözüñ imbātına ger \ālib olursañ delīl 

   Münca[ır hevX-i [acīca sālik olursañ sebīl 1780 

 

  2462 Didiler o²dD¼« ‰«u0« -dF² r¼  ‚c² r¼ s¦  1781 

   Lākin ošL� Z§ s¦ ÊuÔ Q² UHB¼« »U1#«   

 

  2463 n*�¼«d8« v*� d� UNM¦ ‚Ëc¼« b²dÔ Ê«   1782 

   n*¥¼«dš• s¦ XM½ p�—dš�¼« QN×M¦  

 

                                                
2457a bacżı: bacż B / yirde: yerde R.  
2457b gülmedi: gelmedi R. 
2458a ıjhāra: ıjhār B, R; ıjhārı Ş.  
2458b [unc-ı: [uncı B, Ş; [unc u R. 
2459a cāmic-i: cāmici B / esmā-yı: esmāyı R.  
2459b nüsba-i: nüsbayı R, Ş / arż u: arż B. 
2460a cāmic ü: cāmic R. 
2461b hevX-i: hevXi Ş / olursañ: olursın M. 
2462 Yolun hallerini tatmayan kimse bilmez, dediler. Lâkin safâ ashabı derin, ince bir yoldan 
geliyorlar. 
2463 Eğer selefin yolundan (sen de) zevk almak istersen, yürü! Bu yürüyüşün sonu Rabb’indir. 
Halefin en hayırlısı olursun. 
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ĀMEDEN-İ SÜNBÜL-İ HİNDĪ * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  2464 İşit gel sünbül-i Hindīden acvāl 

   Sözüm hevXī durur [anma Xuru Xāl 1783 

 

  2465 Mü’emmirdür kelāmı ehl-i hevXüñ 1784 

   Müferribdür [adāsı ehl-i şevXüñ 

 

R 105a 2466 Kelāmından bilürler ehl-i şevXi 

   Girü hevX ehli bildi ehl-i hevXi 

  

  2467 `udā Xıldı anı bir boşça terkīb 

   Mu[ācib olsa her kim Xıldı ta\yīb 1785 

 

  2468 eılur şānın anuñ çün künc-i esrār 1786 

   Olur Xatında jāhir genc-i esrār 

 

  2469 eomışdı pes derūnında dabı nūr 

   nuhūr idüp ola nūrun calā-nūr  ** 

 

  2470 Biter evvel çün ol Hindūstānda 

   Yabanda [anma bil bir bū-sitānda 1787 

 

B 81a 2471 Görüp būstancı anda Xābiliyyet 

   Didi [aXla `udā ez-cāhiliyyet 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
2464a sünbül-i: sünbüli R, Ş. 
2465a ehl-i: ehli B. 
2467a boşça: boş B, R, Ş. 
2468a künc-i: genc-i M, R.  
2468b Xatında: vaXtinde B, R, Ş. 
** “Abdest üzerine abdest (almak) nur üzere nurdur.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.336 
2470a çün: çü R, Ş.  
2470b bil: bel Ş. 
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  2472 

   eılur çoX terbiyet çün aña bāġvān 

   Ki tā macmūr ola anuñla  būstān 

 

  2473 Hidāyet eylemişdür aña Rabbi 

   Anuñçün buldı anda ol mürebbī 

 

M 83a 2474 cİnāyet itse ger bir cabde Mevlā 

   Olur yevmen fe-yevmen  cāli aclā 

 

  2475 İderdi aña e[nāfı ricāyet 

   eılur nā-cinsden anı cimāyet 

 

Ş 72a 2476 Mu[āficdi aña [ubc u mesāda 

   Mu[ācibdi Xasāvetde [afāda 

 

  2477 Biraz müddet bu veche geçdi cāli 

   işit kim n’olısar anuñ me’āli 

 

  2478 eılur te’mīr aña Hindüñ hevāsı 

   Riyāżat eyleyüp artar [afāsı 

 

  2479 Mürebbī şems durur evc-i felekden 1788 

   MuXarreb olısardur ol melekden 

 

  2480 nuhūr itdi özinden būy-ı racnā 

   Kemāl üzre degüldür belki ednā 1789 

 

  2481 ]anursın cilm-i jāhirlen müzeyyen 

   Ki cilm-i bā\ın olmamış mübeyyen 

 

                                                
2479a şems durur: şemsdür R, Ş / evc-i: evci B, R, Ş. 
2480b degüldür: degildür Ş. 
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2482 Velī her kim olur aña mu[ācib 1790 

   Alur şāna göre būy-ı münāsib 

 

  2483 Ki cilm-i būyda [an hǖ-fünūndur 1791 

   Kimi jāhir anun kimi derūndur 

 

  2484 Aña dirler idi sensin mükemmel 

   Ki cehlüñ cilme olmışdur mübeddel 

 

  2485 O dabı aldanurdı gāh gāhī 

   Bu cālüñ nefs ü şey\āndur güvāhı 1792 

 

  2486 eavī olur iki şāhidle dacvā 

   Egerçi cāl-i şāhid olsa ednā 

 

B 81b 2487 Yine geh terk ider ber-şān-ı bilXat 1793 

   Ki ġālibdür içerden aña himmet 

 

M 83b 2488 Ki bildi şāhidüñ her biri fāsıX 1794 

   eabūl itse olurlar aña cāşıX 

 

  2489 eılur bu bāġda baylī riyāżat 

   Velī irer mizācına carāret 

 

  2490 _arāret jāhir ü bā\ında mevcūd 

   Hevā-yı Hindī dabı cubb-ı macbūd 1795 

 

                                                
2482b alur: olur Ş / būy-ı: būyı B, R, Ş. 
2483a cilm-i: cilmi B, R, Ş / būyda: bunda R. 
2485a gāh: gāhī R.  
2485b nefs ü: nefs B. 
2487a geh: gāh B. 
2488b cāşıX: cā’iX R, Ş. 
2490b hevā-yı: hevāyı R / Hindī:  Hindū M; Hind B, Ş / cubb-ı: cubb u R, Ş. 
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R 105b 2491 _arāretden irişdi çün yübūset 1796 

   Ki lāzım oldı tac[īl-i ru\ūbet 

 

  2492 Mizācuñ olmasa ger ictidāli 

   YaXīn olmaz dükenmez ictimāli 

 

  2493 Sülūk ehli e[āġır ger ekābir 

   Gerek elbetde tal\īf-i canā[ır 1797 

 

Ş 72b 2494 Didi kendüye terk it bu diyārı 

   Yübūsetden dimāġuñ ola cārī 

 

2495 Ola kim iresin bir boş hevāya 

   Zemīn-i būb u āb-ı pür-[afāya 1798 

 

  2496 _arāret muctedil eşbā[ı boş bū 

   Ki anda sen de tekmīl eyle boş bū 1799 

 

  2497 Mucīn olur muvāfıX olsa yoldaş 

   Elem gelmez ne deñlü olsa yol daş 

 

  2498 RefīX-i nā-muvāfıXdan bu yolda 1800 

   Bizi cıfż it `udā fetc ola yol da  

 

  2499 Bu fikri çün muXarrer itdi gitdi 

   Niçe şehrüñ Xurānuñ seyrin itdi 1801 

 
                                                
2491b tac[īl-i: tac[īli R, Ş. 
2493a ger: - R.  
2493b tal\īf-i: tal\īfi R, Ş. 
2495b zemīn-i: zemīn ü R / āb-ı: ābı B, R, Ş. 
2496a eşbā[ı: eşbā[ B, R.  
2496b sen de: - R / boş bū: boş hū B. 
2498a refīX-i: refīXi B, R. 
2499b niçe: nice B, R / şehrüñ: şehr u Ş. 
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2500 Bu yolda çoX kişi oldı mu[ācib 

   Gehī maġlūb oldı gāhi ġālib 

 

  2501 Bu cālet üzre Xıldı baylī seyri 

   İdüp sacyi ki mescid ide deyri 1802 

 

M 84a 2502 Yolı anuñ kenār-ı bacre irdi 1803 

   Kenārında bir ulu şehre irdi 

 

B 82a 2503 Bu şehrüñ Xıldı eşbā[ın temāşā 1804 

   FaXīr ü aġniyā vü mīr ü pāşā 

 

  2504 koludur her birisi bir hevāda 

   Kimi hilletde vü kimi [afāda 

 

  2505 Görür ol arada bir şab[-ı Rūmī 

   Ki seyr itmiş tamām e\rāf-ı Rūmı 1805 

 

  2506 Varup yanına Rūmī Xıldı teftīş 1806 

   Ki balXı ortasında niçedür cıyş 

 

  2507 ]orar aña Xamu āb u hevāsın 

   Ki ra\b u yābis ü küdret [afāsın 

 

2508 Olur mı anda a[cāb-ı macārif 

   Ki her şab[uñ ola Xadrine cārif 1807 

 

                                                
2501b sacyi: sacy B. 
2502a kenār-ı: kenārı B, R, Ş. 
2503a Xıldı eşbā[ın: eşbā[ın Xıldı R. 
2505b e\rāf-ı: e\rāfı B. 
2506b niçedür: nicedür M, R. 
2508a a[cāb-ı: a[cābı B, R, Ş. 
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  2509 eılurlar mı ġarībe ictibārı 

   cAceb teskīn ider mi ābı nārı 1808 

 

  2510 Didi Rūmuñ hevāsı muctedildür  

   Ne kim maX[ūd olursa müştemildür 

 

  2511 Mülāyim \abc u Xābil ehli ġāyet 

   Macārif anda bulmışdur nihāyet 1809 

 

Ş 73a 2512 Ġarībe mūnis ü majlūma nā[ır 1810 

   FaXīre mucsin ü icsāna şākir 

 

  2513 Aña medc eyledi Rūmī tamāmet 

   Mucabbet itdi Rūma ez-cikāyet 

 

  2514 Didi kendüye seyr it ol diyārı 

   eabūl eyle gül içün zabm-ı bārı 1811 

 

  2515 Ola kim irişe maX[ūda rāhuñ 

   _icābı refc ola tā şemse māhuñ 

 

M 84b 2516 Didi Rūmīye oldum saña yoldaş 

R 106a  eılam seyri senüñlen çoX Xuru yaş 1812 

 

  2517 Didi Rūmī bu yolda çoX [ucūbet 

   Gehī irer yubūset geh ru\ūbet 

 

  2518 Tacammül eylemez aña mizācuñ 

   Şedā’id birle yoXdur imtizācuñ 

                                                
2509b ābı: āb B. 
2511a ehli: ehl B / ġāyet: ġāret B. 
2512a majlūma: ma\lūba M. 
2514a didi: didiydi R. 
2516b senüñlen: senüñle R. 
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B 82b 2519 Didi kim her ne şiddet olsa maXbūl 

   Ola kim irişe ma\lūbuma yol 

 

  2520 Görür Rūmī ki Hindī şevX ilen pür 1813 

   Didi \ur \ālibi ma\lūba irgür 

 

  2521 İkisi buldı girdi bir sefīne 

   Ki Rūmī pür-ferac buldı defīne  

 

  2522 İkisi ortasında mācerā çoX 

   Ki fur[at fevt olur tacrīre yir yoX 1814 

 

  2523 eılurlar niçe müddet seyr-i deryā 1815 

   Geçüp deryāyı dabı kūh u [acrā 

 

  2524 Gehī macmūra irerler geh barāba 1816 

   Gehī bir āb-ı boş gāhī serāba 

 

  2525 Giderken gördiler bir kūh-ı acjam 

   Aña her kim çıXarsa defc ider ġam 

 

  2526 Secāba ġālib olmış irtifācı 

   Murāduñ anda mümkin imtinācı 

 

  2527 Olur dil pür-ferac aña najardan 1817 

   Dubūl iden olur cārī kederden 

 

  2528 Teveccüh itdiler ol \aġa Xarşu 

   Gelür pes būy-ı boş bunlara Xarşu  

                                                
2520a şevX ilen: şevXlen B, Ş. 
2522b yir: yer R. 
2523a niçe: nice B, R / seyr-i: seyri R.  
2523b kūh u: göre Ş. 
2524a geh: gāh B / Bu mısrada vezin bozuktur. 
2527b cārī: cālī M. 
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  2529 Biraz müddet sürerler işbu yolı 1818 

   Varup ol \aġa Xıldılar dubūli 

 

M 85a 2530 Görüp āb u hevāsı boş yaylaX 

Ş 73b  Ki bir dem cajj’anuñ dünyāya aylaX 1819 

 

  2531 Dubūlinde olur Xalbi güşāde 

   Mimāl-i bāġ-ı cennetdür [afāda 1820 

 

  2532 Nebātātı Xamusı pür-revāyıc 

   Ġuyūb acvāli anda Xalbe lāyıc 1821 

 

  2533 Müsebbicdür muvacciddür \uyūrı 

   Bulurlar ehl-i cāl anda cużūrı 

 

  2534 Ne var ise Xamu eşcār-ı mümmir 

   `udānuñ vacdetin her biri mubbir 1822 

 

B 83a 2535 Ne kim bitdise anda şey-i nāfic 

   Ararsañ her birinde çoX menāfic 1823 

 

  2536 Hevāsı muctedildür ābı bārid 

   Cemīc -i müşkilātuñ calli vārid 1824 

 

  2537 Dimāġına irer çünkim hevāsı 

   İçüp ābın ziyād’oldı [afāsı 

 
                                                
2529a sürerler: sürer R / işbu: uşbu R.  
2529b dubūli: dubūl R. 
2530a görüp: görür B, R. 
2531a dubulinde: dubūlinden B, R, Ş.  
2531b mimāl-i: mimāli M, B, R, Ş. 
2532a nebātātı: nebātı R. 
2534a eşcār-ı: eşcārı Ş. 
2535b birinde: birinden B. 
2536a ābı: āb B.  
2536b cemīc-i: cemīci M, B, Ş. 
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  2538 Ru\ūbet geldi refc itdi yübūset 

   Her iş āsān olup gitdi [ucūbet 1825 

 

  2539 Mizācına muvāfıX buldı anı 

   Didi yoXdur buña cālemde mānī  

 

  2540 Didi Rūmīye buldum ben murādı 1826 

   MuvāfıX eyleyem Xavl ü fu’ādı 

 

R 106b 2541 Seni ı[marladum Mevlāya iy yār 

   RefīX olsun selāmet saña her-bār 

 

  2542 Delīl olduñ baña sen işbu cāya 

   Recām oldur [ucūd idem semāya 

 

  2543 Gidüp Rūmī Xalur çün bunda Hindī 

   Unutdı ol hevā-yı Hind ü Sindi 

 

M 85b 2544 Bu \aġ içre Xılur kendüyi pinhān 

   Mu[ācib olmaya nā-cins ü nādān 1827 

 

  2545 Ferāġat eyledi ġayrı hevādan 

   `alā[ oldı o dem fikr-i sivādan 1828 

 

  2546 Geçüp bir kūşede Xıldı temekkün 

   Diler kim refc ide bunda tacayyün 1829 

 

  2547 Teveccüh eyledi Mevlāya dilden 1830 

   Diler tefrīX ide ol āb u gilden 

                                                
2538a refc : defc R. 
2540a buldum ben: ben buldum Ş. 
2544a kendüyi: kendüy B, Ş. 
2545b fikr-i: fikri B, R, Ş. 
2546b refc ide: refc ola ide M. 
2547b āb u: ābı Ş. 
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Ş 74a 2548 Bu cālet üzre geçdi bunda baylī 1831 

   ]afā irdi gidüp aġyāra meyli 

 

  2549 Göñül āyīnesi oldı mücellā 

   Macārif naXşılan oldı mucallā 1832 

 

  2550 Gehī calvet iderdi niçe eyyām 

   Ki çıXmaz idi \aşra [ubc ilen şām 1833 

 

B 83b 2551 Gehī Xalbi iderdi ıż\ırābı 

   Diler kim keşf ide bir ġayrı bābı 1834 

 

  2552 ÇıXup ol seyr iderdi işbu \aġı 1835 

   Temāşā itmek içün [ol u [aġı  

 

  2553 earār itmişdi anda ehl-i cuzlet 

   Kimisi zāhid ü kim ehl-i vu[lat 

 

  2554 Kimisi cābid ü kim ehl-i cirfān 

   Kimisi müttekī kim bāke yeksān 

 

  2555 Var idi bunlar içre niçe ādem 

   Gözine herre gelmez iki cālem 1836 

 

  2556 BeXā bulmışdı ol dār-ı fenāda 1837 

   Kemāl’irmişdi Xalbi ġınāda 

 
                                                
2548b aġyāra: aġyār M. 
2549b naXşılan: naXşlan B. 
2550a niçe: nice B, R.  
2550b [ubc ilen: [ubclan B, Ş. 
2551b ġayrı: ġayr B. 
2552a işbu: uşbu R.  
2552b [ol u: [olı R. 
2555a niçe: nice B, R. 
2556a dār-ı: dārı R, Ş.  
2556b irmiş idi: irmişdi B. 
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57 Götürmişlerdi dilden ictiyācı 

   Olar terk eylemişdi bırXa tācı 1838 

 

M 86a 2558 Fenā meydānınuñ [ācib-Xırānı 1839 

   Cinān-ı cAdn Xılmışlar cenānı 

 

  2559 Bilürlerdi bular geldi müsāfir  

   Didiler \ınmañuz olsun mücāvir 

 

  2560 Görüñ kim bunda eyler mi Xarārı 

   Żarūrī geldi mi yā ibtiyārī 

   

2561 Ne miXdār ola şānında teXāżā 

   nuhūr eyler mi andan cemc-i esmā 

 

  2562 Geçer bu cālet üzre niçe eyyām 

   Bulardan biri bir gün Xıldı iXdām 1840 

 

  2563 Odı bir şab[-ı kāmil pür-macārif 

   eılur mebhūt eger biñ gelse cārif 1841 

 

  2564 Varur sünbül Xatına seyr iderken 1842 

   Ki uġrar yolı [an seyre giderken  

 

  2565 Görür anı \urur bihmetde Xā’im 

   Cenāb-ı _aXXa açuX Xalbi dā’im 1843 

 
                                                
2557b olar: olur R. 
2558b cinān-ı: cinānı B, R, Ş. 
2562a niçe: nice B, R. 
2563a odı: özi B. 
2564a seyr: ol seyr M.  
2564b yolı: yol R / seyre giderken: seyr iderken B. 
2565a bihmetde: bıdmetde Ş.  
2565b cenāb-ı: cenābı B, R, Ş. 
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R 107a 2566 eatına vard’anuñ virdi selāmı 

Ş 74b  Diler fetc eyleye aña kelāmı 

 

B 84a 2567 Didi Xandan gelürsin iy birāder 

   Ya kim oldı bu \aġa saña rehber 

 

  2568 Ki her \ālib buña irgürmedi rāh 

   RefīX ola meger kim cavn-i Allāh 

 

  2569 _ikāyet itdi sünbül mācerāsın 

   Didi Allāh bayr itsün cezāsın 

 

  2570 Görür sünbülde çün ġāyetde himmet 

   Diler fetc ide aña bāb-ı cikmet 

 

  2571 Didi pes sünbüle ol şab[-ı kāmil 

   Gel eyle cilmüñi eşyāya şāmil 

 

M 86b 2572 kurup fetc eyle bābın küntü kenzüñ * 

   Murādın añlamaX Xa[d it bu remzüñ1844 

 

  2573 Bu \aġ içinde var bir bāġ-ı racnā 

   MaXamı Xābe Xavseyni ev ednā ** 

 

2574 Aña nisbet sekiz cennet Xu[ūrı 

   ]anasın bir Xa[ırdur pür-Xu[ūrī 1845 

 

   

                                                
* “Ben bilinmeyen bir hazine idim, bilinmeyi diledim, birtakım insanları yarattım, onlara kendimi 
bildirdim, onlar da beni bildiler.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.132. 
2572a eyle: - R. 
** “İki yay aralığı kadar, yahut daha az kaldı.” Necm, 53/9. 
2574b pür-Xu[ūrī: pür-Xu[ūr R. 
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2575 Mucī\ olmış durur ol bāġı bu \aġ 1846 

   Niçeler gezdi \aġı görmedi bāġ 

 

  2576 Kimisi varlıġını bilmediler 

   Kimisi \ālib olup bulmadılar 

 

  2577 Kimisi seyr ider e\rāfı cayrān 

   Kimisi dābil olup Xıldı seyrān 1847 

 

  2578 Kimisi anda Xılmışdur Xarārı 

   Görürler her nefesde rūy-i yārı 

 

  2579 Bu \aġ ol bāġa nisbet arż-ı yābis 

   Türābı misk nacmāsı nefā’is 

 

  2580 AXar anuñ içinde niçe enhār 

   nuhūr itmişdür anda dürlü ezhār 1848 

 

  2581 Anuñ içindedür pes cavż-ı Kevmer   

   Dilerseñ gel olayın saña rehber 1849 

 

  2582 Temāşā eyle gel eşcār-ı esmā 1850 

   Niçe ıjhār ider emmārı eşyā 

 

B 84b 2583 Görürsin anda cennātın sıfātuñ 

   Mebādīsin bilürsin kā’inātuñ 

 
                                                
2575a bāġı: bāġ B.  
2575b niçeler: niceler B, R. 
2577a e\rāfı: e\rāf B. 
2580a niçe: nice B.  
2580b ezhār: enhār M. 
2581b gel olayın saña: olayın ben saña M. 
2582a eşcār-ı: eşcār u R.  
2582b niçe: nice M, B, R, Ş / emmārı: emmār B / eşyā: esmā M. 
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Ş 75a 2584 Fenā gülzārına irişse ger rāh 1851 

   Tecellā ide anda hāt-ı Allāh 

 

  2585 İşitdi bāġuñ ev[āfını sünbül 

   Mucabbet ġālib oldı aña ez-dil 

 

M 87a 2586 Diler rūcı bedenden ola \ā’ir 

   Varup pes ola ol gülzārı sā’ir 1852 

   

2587 Gidilmez yalıñuz lākin sebīle 

   Gerekdür _aXXa elbetde vesīle 

 

  2588 Bu \aġ olur gözine seng-i bāre 

   Didi lu\f it dubūle eyle çāre 

 

  2589 earārum yoX durur bir ān bunda 

   Beden bunda velākin cānum anda  

 

  2590 Helāk olmazdan evvel eyle himmet 

   Temāşā eyleyem tā bāġ-ı vu[lat 

 

R 107b 2591 Didi bu sacy ilen aña irilmez 

   Bu cism ü cān ilen aña girilmez 1853 

 

  2592 Yolında żīX vardur bī-nihāye 

   `arābına anuñ olmadı ġāye 

 

 

                                                
2584b hāt-ı: hātı Ş. 
2586b gülzārı: gülzār B. 
2591a sacy ilen: sacylan B, Ş.  
2591b cān ilen: cānlan B, Ş. 
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  2593 Fenā iXlīmi vü yoXlıX diyārı 

   BeXā mülkin’irer lākin Xarārı 1854 

 

  2594 Ki yitmiş biñ menāzil var arada 

   Ki her menzil semādan tā merāda 1855 

 

  2595 Bu fānī cömr ilen bulmaz nihāyet 1856 

   Delīl ola meger nūr-ı hidāyet 

 

  2596 RefīX olur ise ger cavn-i Mevlā 

   eılursa cabdi dacvet Rabb-i aclā 1857 

 

  2597 Gelürse cehbe-i cubb-ı İlāhī 

   MuXarrer \ayy ider bir demde rāhı 1858 

 

  2598 Zihī cizzet zihī iclā-yı lehhāt 

   Ki cabdin dacvet ide Rabbi bi’h-hāt 1859 

 

B 85a 2599 Gel imdi Xa[d iderseñ işbu bāġa 

   eadem ba[maX gerekdür fevX-i \aġa 1860    

 

M 87b 2600 Fenādan cā[ıl olan cism ü cānı 1861 

   Dubūl itmek dilerseñ eyle fānī  

 

  2601 Eger bāXī Xalursa herre varlıX 

   İrişmezsin aña hīç çekme \arlıX 

                                                
2593a iXlīmi: iXlīm B; iXlīm ü R / yoXlıX: yoXluX R, Ş.  
2593b mülkin: milkin M, R. 
2594b ki her: her R. 
2595a cömr ilen: cömrlen B, Ş.  
2595b nūr-ı: nūrı B, R, Ş. 
2596b cabdi: cabd B. 
2597a cehbe-i: cāmeyi B; cehbeyi R / cubb-ı: cubbı R, Ş. 
2598b ide: ider R / Rabbi: Rab B. 
2599a işbu: uşbu R.  
2599 fevX-i: farX-ı B, Ş. 
2600a cism ü: cism B. 
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  2602 Didi lu\f irmiş idi baña _aXdan 

   Ki terk itmiş idüm bunları çoXdan 

 

Ş 75b 2603 Bunuñ olmışdı isticdādı cā[ıl  

   Delīl isterdi rāha ola vā[ıl 

 

  2604 Virüpdi kendüzine Xābiliyyet 

   Ne dinse naXş ola olmaya riddet 1862 

 

  2605 Bulupdı ol taXayyüdden tecerrüd 1863 

   İrüp ı\lāXa refc itmiş tacaddüd 

 

  2606 Görür ol sünbüli ġāyetde ca\şān 

   Ki nārın sākin itmez bacr-ı cummān 1864 

 

  2607 Meger kim nūş ide ol cām-ı vu[lat 1865 

   İrüp cānāna rūcı bula rācat 

 

  2608 Didi \ur ger olursañ baña tābic 1866 

   Şurūc it yola ol estārı rāfic 

 

  2609 İkisi bu aradan \urdı gitdi 

   Elin aldı anı bāġa iletdi 

 

  2610 Gelincek buldılar meftūc bābı 

   Ki refc itmişdi sābıXda cicābı 

 

  2611 Aña hīç olmadı bir şey mānic 

   MuXaddem eylemiş refc-i mevānic 1867 

                                                
2604a virüpdi: virüpdür M. 
2605a taXayyüdden: tacayyünden B. 
2606b bacr-ı: bacrı Ş. 
2607b rūcı: Rūmī Ş. 
2608b yola: bula M / estārı: estār B / rāfic: dāfic Ş / Beytin ikinci mısraı olarak bir sonraki beytin 
ilk mısraı yazılmıştır; bu mısra ise derkenardır. 
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Didiler bayr-ı maXdem Xıl dubūlī 1868 

   Temāşā eyle gel bāġ-ı vu[ūli 

 

2613 Ki saña muntajırdur ehl-i ravża 

   eudūmuñdan irişsün şevX-i tāze 

 

M 88a 2614 Sarāy-ı sırr-ı vacdet içre iy yār 

   eurılmış anda niçe Xa[r-ı esrār 1869 

 

B 85b 2615 Senüñ çün bir maXām olmış müheyyā 

   Merātib içre ismi cemc-i esmā 

 

R 108a 2616 Münezzehdür müşebbeh olmadan ol 

   Aña biñde biri irgürmedi yol 

 

  2617 Bilürsin cikmetini cemc ü farXuñ 

   Bulursın farXın anda macv u ġarXuñ 1870 

 

  2618 Ki teşbīh ile tenzīh anda cā[ıl 

   MaXāmuña gelüp ol imdi vā[ıl  

 

  2619 Varup geçdi oturdı ol makāma 

   eamu noX[ānın irgürdi tamāma 

 

  2620 Yoġ idi jāhir ü bā\ın tekeddür 

   eamusın itdi anda ol ta[addur 1871 

 
                                                                                                                                          
2611a olmadı bir şey: bir şey olmadı R.  
2611b refc-i: refci B, R, Ş. 
2612a bayr-ı: bayr B; bayra Ş.  
2612b bāġ-ı: bāġı B, R, Ş. 
2614b kurılmış: kurulmış M, R, Ş / niçe: nice B, R. 
2617a bilürsin: bulursın B / cemc ü: cemc B / farXuñ: fercuñ M.  
2617b bulursın: bilürsin B. 
2620 M’de birinci mısra ile ikinci mısra yer değiştirmiştir. 
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1 Çü teşbīh ile tenzīh oldı būsı 

   Gül-āb ü miski cāmicdür Xobusı 1872 

 

Ş 76a 2622 Aña cāl oldı çünkim cemc ilen farX 1873 

   eılur a[cābını boş būya ol ġarX 

 

  2623 Ki cilm-i jāhir ü bā\ınla mev[ūf 

   Olupdur ol sebebden ol da macrūf 1874 

 

  2624 Bu ev[āf ile şānın Xıldı çün zeyn 

   Didiler aña olduñ hǖ-cenāheyn 

 

  2625 Muca\\ar oldı meclis boş XoXudan 

   Anuñ būyı müreccac cümle būdan 1875 

 

  2626 eudūmından müşerref oldı meclis 

   Ġaniyyü’\-\īb oldı cümle müflis 

 

  2627 Dimāġ-ı ehl-i meclis \oldı boş bū 1876 

   Mu[ācib olsa her kes oldı boş bū 

 

M 88b 2628 ]anasın geldi Hindī micmer ile 

   Bubūr itdi mu[āfic her biriyle  

 

  2629 Yoġ anuñ nār-ı jāhir līk boş bū 1877 

   YaXupdur bā\ınını āteş-i hū 

 

                                                
2621b miski: misk B, Ş / Xobusı: XoXusı M. 
2622a cemc ilen: cemclen B. 
2623a cilm-i: cilmi B, R, Ş.  
2623b ol da: oldı B, R. 
2625a XoXudan: Xobudan Ş. 
2627a dimāġ-ı: dimāġı B, R, Ş. 
2629b āteş-i: āteşi R, Ş. 
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2630 Kimüñ Xalbind’ola nār-ı İlāhī 

   Anuñ boş būy olmaXdur güvāhı 1878 

 

B 86a 2631 eulūb-ı ehl-i meclis tāzelendi 1879 

   eamu balX içre ol āvāzelendi 

 

  2632 Meşāmm-ı rūca irdi virdi rācat 1880 

   Sürūr irdi Xılup sırra sirāyet 

 

  2633 Anuñ būyı müretteb ber-merātib 1881 

   Alurlar ci[[e ber-şān-ı meşārib 

 

  2634 Virür cümle revāyıcdan ġınāyı 

   Anı kim şemm ider buldı fenāyı 

 

  2635 Fenā ehli olan buldı beXāyı 

   BeXā ehli olan gördi liXāyı 

 

  2636 MülāXāt isteyen terk itdi varın 

   Görür ol her nefesde rūy-i yārin 1882 

 

  2637 Gel imdi varuñı terk eyle sen de 

   Ki Mevlāsına irsün bunda bende 

 

  2638 Dürüş sünbül gibi sen boş bı[āle 1883 

   İriş anuñ gibi bāġ-ı vi[āle 

39  
                                                
2630a nār-ı: nārı B, R, Ş. 
2631a Xulūb-ı: Xulūbı B, R, Ş. 
2632a meşāmm-ı: meşāmı B, R, Ş / virdi: verdi M.  
2632b sırra: size R. 
2633b ber-şān-ı: berşānı B, R, Ş. 
2636b her: - R. 
2638a bı[āle: bı\āle R.  
2638b bāġ-ı: bāġı B, R, Ş. 
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Eger bu Xı[[adan alduñsa ci[[e 

   Ferac cā[ıl olup defc oldı ġu[[a 1884 

 

Ş 76b 2640 Ve illā sensin ol cayvān-[ıfat kes 1885 

   kaleb dacvāsını terk it sözüñ kes 

 

R 108b 2641 Bu cālem bir bayāl-i pür-[uverdür 

   _aXāyıX fehm iden [ācib-hünerdür 1886 

 

M 89a  KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Fecilātün / Fecilātün / Fecilātün / Fecilün 

 

  2642 nāhir oldı yine sırdan sere sevdā-yı caceb 

   Düşdi andan bu vücūd iline ġavġā-yı caceb 

 

  2643 Fetret irişdi nijāmına juhūr itdi kümūn 1887 

   Rūz u şeb oldı Xı\āl ile o bir cāy-ı caceb 

 

  2644 _ākim-i tabt-ı ezel acsen-i najm ecl içün 1888 

   Emr idüp kātib-i sırra ider inşā-yı caceb 

 

  2645 eā[ıd-ı sırr-ı hüviyyet getürür nāme-i şāh 

   BaşXa bir noX\as’anuñ mecmac-ı fecvā-yı caceb 1889 

 

 

                                                
2639b defc : refc B / oldı: ola R. 
2640b sözüñ: sözi Ş. 
2641a bayāl-i: bayāli M, B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
2643b rūz u: rūz B; rūzı R. 
2644a cākim-i: cākimi B, R, Ş / acsen-i: acseni R, Ş.  
2644b kātib-i: kātibi B; kātib ü R. 
2645a Xā[ıd-ı: Xā[ıdı B, R, Ş / getürür: götürür R.  
2645b noX\as’anuñ: noX\asın anuñ B, R / fecvā-yı: mabvā-yı R. 
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B 86b 2646 VaraX-ı dilde mufa[[al Xıluban mücmelini 

   FevXına yazmış anuñ nāmını \uġrā-yı caceb 1890 

 

  2647 Ser-te-ser balX-ı cihān oldı mu\īc emrine çün 

   Gördiler ismin anuñ cāmic-i esmā-yı caceb 

 

  2648 Çünki yārüñ XoXusın bülbül-i dil \uydı tamām 1891 

   Gül yüzi Xarşusına oldı o şeydā-yı caceb 

 

  2649 Cūş-ı cışX ile bu dil Xa\resi çün bacr-i mucī\ 

   ĠarXa virdi Xamu mevcūdı bu deryā-yı caceb 

 

  2650 eıldı meybāne-i vacdetde cużūr ile [alāt 

   eıble oldı aña çün \alcat-ı zībā-yı caceb 

 

  2651 Cürca-i vacdet içüp düşdi melāmet rehine 1892 

   Mest ü lāyacXılı gören didi rüsvā-yı caceb 

 

  2652 Levc-i dilden oXı eur’ānı ki keşf ola rumūz 

   Ehl-i hevX olana _aXX eyledi īmā-yı caceb 

 

  2653 NaXş-ı jāhirde Xalan görmedi dildārı ebed 

   cAXl u vehm eyledi bil bunlara iġvā-yı caceb 1893 

 

  2654 Zāhid aldanma [aXın cūr u Xu[ūra berü gel 1894 

   Tā ki jāhir ola senden saña sīmā-yı caceb 

 

                                                
2646a varaX-ı: varaXı B, R, Ş. 
2648a XoXusın: Xobusın R, Ş. 
2651a cürca-i: cürcayı Ş / içüp: içün B, Ş / rehine: rāhına R.  
2651b mest ü: mest B, R / lāyacXılı: lāyacXılu Ş. 
2653a dildārı: dildār B.  
2653b caXl u: caXl B, Ş; caXlı R / bunlara: bunları R, Ş. 
2654a cūr u: cūr B, R. 
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M 89b 2655 Çün vücūdı caremin seyr ide zāhid zi-derūn 

   Leyl-i İsrāda bulur Mescid-i AX[ā-yı caceb 1895 

 

  2656 Seyr idüp sebc-ı semāvātı irer sidreye ol 

   Terk idüp iki cihānı bula me’vā-yı caceb 

 

Ş 77a 2657 Nefba-i nār-ı Celāli ide ifnā ne ki var 

   Nefba-i nūr-ı Cemāli Xıla ibXā-yı caceb 1896 

 

  2658 Nefbateyn oldı Xubūr ehli juhūr itdi Xamu 1897 

   Bunca mevtāyı `udā eyledi icyā-yı caceb 

 

  2659 Rūz-ı caşr oldı gözüñ aç oXı hātuñ kütübün 1898 

   Cāmic-i balX-ı cihān oldı bu [acrā-yı caceb 

 

  2660 FarX olup ehl-i cinān ehl-i cehennem ne ki var 1899 

   nāhir oldı şu ki _aXX itdidi ibfā-yı caceb 

 

  2661 Keşf ider sırr-ı bafī fetc-i \ılısmāt-ı ġarīb 

   _amdüli’llāh ki `udā Xıldı tecellā-yı caceb 

 

B 87a 2662 Münkir olmaz o ki hevX eyledi cikmetden emer 1900 

   cĀrif-i sırr-ı `udā eylese dacvā-yı caceb 

  

 

 
                                                
2655a vücūdı: vücūd-ı M / zāhid: sālik B, R, Ş. 
2657a nefba-i: nefbayı R.  
2657b nefba-i: nefbayı R, Ş. 
2658a ehli: ehl B.  
2658b icyā-yı: acyā-yı R. 
2659b cāmic-i: cāmici B, R, Ş. 
2660b _aXX: - R /itdidi: itdi B. 
2662b cĀrif-i: cĀrifī B, R, Ş. 
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MAkLAc * 

 

   Müftecilün / Fācilün / Müftecilün / Fācilün 

 

  2663 Gel berü iy \ālibān ister iseñ cisme cān 

   Diñle sözüm bir zamān fetc ola sırr-ı nihān 1901 

 

R 109a 2664 Gel berü iy cābidān cenneti bil pür-Xu[ūr 

   Tārik olursañ ġurūr göre gözüñ vech-i nūr 1902 

 

2665 Gel berü iy zāhidān gezme cabem hǖ-terac 

   kolu elümde Xadec nūş idüp ol pür-ferac 

 

  2666 Gel berü iy cāşıXān tā göresin rūy-ı yār 

   Her gül içün çekme bār  Xıl najar işde nigār 

 

  2667 Gel berü iy cārifān sāġar-ı vacdet içüp 

   Sırr-ı hüviyyet açup küllī sivādan geçüp 1903 

 

B 87a 2668 Al ele zerrīn Xadec diXXat ilen Xıl najar 1904 

   ea\resi virür baber herresidür pür-ciber 

 

  2669 Fikr-i sivādan eger eyler iseñ Xalbi boş 

   ]āġar-ı cışX eyle nūş bacr gibi eyle cūş  

 

  2670 Her kelimem bir Xadec şerbet-i cikmet \olu  

   Nūş ideñi babtlu cajj iden oldı ulu 

 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
2663a berü: beri B / cisme: cism ü Ş.  
2663b sırr-ı: sırrı B, R, Ş. 
2664a berü: beri B / cenneti: cennet B. 
2667  Bu beyitten sonra 2695. beyte kadar M nüshası eksiktir. 
2668a ele: - R / diXXāt ilen: diXXatlen Ş.  
2668b Xa\resi: Xa\resin R. 
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  2671 Her ki anı nūş ider fetc ola bāb-ı cikem 

   cArşa basup ol Xadem ferşe olur bil cakem 1905 

 

  2672 `alX-ı cihānuñ caceb baġladı ġaflet gözin 1906 

   Görmedi yārüñ yüzin Xanda işidür sözin  

   

  2673 Ekmeri nāsuñ ebī _aXXı görüp setr ider 

   ealbi \oludur keder \oġrı Xor egri gider 1907 

 

Ş 77b 2674 kārik olursañ cinād pāk Xılursın fu’ād 

   İde tecellā İlāh leyse lehü min-nifād   * 

 

  2675 _ālüñ olursa fenā cā[ıl idersin ġınā 1908 

    UM¼ b¾� pì«UM8« ë¼« ‰U  

 

ĀMEDEN-İ ZERRĪN eADE_ ** 

 

   Fecūlün / Fecūlün / Fecūlün / Fecūl 

 

B 87b 2676 Gelüp diñle zerrīn Xadec Xı[[asın 

   Eger şevXuñ olursa hǖ-ci[[esin 

 

  2677 Ki cā’iz degüldür cavāma kelām 

   Dimişler berāber cavām u hevām  

 

  2678 Çü cayvān insan degül bir cazīz 1909 

   Ki caXl-ı selīm ile buldı temīz 
                                                
2671a bāb-ı: bābı Ş. 
2672a baġladı ġaflet: ġaflet baġladı R. 
2673a ekmeri: ekmer ü R.  
2673b Xalbi: Xalb B. 
* “Bu, (cennette mü’minlere verdiğimiz nimet) bitmez tükenmez rızkımızdır.” Sâd, 38/54; Ahkaf, 
46/32; Rûm, 30/11; Secde, 32/11. 
2675b Övülen İlah: “Sen bizim kulumuzsun.” dedi. 
**  - B (Bir satırlık boşlık var). 
2678b caXl-ı: caXlı B, R, Ş / selīm ile: selīm eyle R, Ş. 
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Sözümden benüm cajj alur ol kişi 

   Her anda `udā fikri oldı işi 

 

  2680 Ne vech ile oldı bu cālet ezel 

   İşit hevX iderseñ sözi bī-balel 1910 

 

  2681 Şu meclis ki ervācı cemc itdi _aX 1911 

   `i\āb itdi bunlara virdi sebaX 

 

  2682 Alup cajjı her kes calā-ca[b-i şān 

   Kimi cisme cān oldı kim cāna cān 1912 

 

2683 Aña [undı sāXī-yi Bezm-i elest 

   kolu cām-ı vacdet içüp oldı mest 1913 

 

  2684 Bu keyfiyyet ile Xalur pür-sürūr 

   Mü’ebbed bu cālet irişmez Xu[ūr 1914 

 

  2685 O cālemde cārıż degül aña ġam 

   Velī işbu cālem \olu cümle hem  

 

2686 Bu cālem içinde o cālem bulur 

   Ol ādem ki cānā caXīXat bilür  

 

  2687 Bu cāletde gezdi niçe cālemi 1915 

   Giyer ābirī [ūret-i ādemī 

 

                                                
2680a oldı bu cālet: bu hālet oldı R. 
2681a ervācı: ervāc B. 
2682a cajjı: cajj B.  
2682b cisme: cism-i R / kim: kimi R. 
2683a Bezm-i: Bezmi R, Ş. 
2684a keyfiyyet ile: keyfiyyetle B, R. 
2687b giyer: geyer R, Ş / [ūret-i: [ūreti B, R, Ş. 
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R 109b 2688 Gezüp bu cihānı Xılur ol seyr 

   Gehī meskeni mescid ü gāh deyr 1916 

 

  2689 Ricāyetde gāhī geh olur helīl 

   Himāyetde gāhī gehī ber-sebīl 1917 

 

  2690 Bu cāl ile añlardı ol kendüzin 

   _aXā Xalbi açuX gice gündüzin 1918 

 

Ş 78a 2691 O cālet bu cālemde Xıldı juhūr 

   TeXāżā idüp virmez aña cużūr  

 

B 88a 2692 Olup ġālib aña ezel lehheti 

   Girü cā[ıl itmegedür himmeti  

 

  2693 Gehī pür-ġam ü geh \olar şevX u hevX 1919 

   _abībin görür geh \olu tabt u fevX 

 

  2694 Gehī vu[lat üzre gehī pür-firāX 

   Gehī Xurbet üzre geh olur ıraX  

 

M 90a 2695 Elinden gidermezdi bir dem Xadec 1920 

   Ola kim müzīl ola dilden terac 

 

  2696 Baş üzre Xoyup geh ricāyet ider 1921 

   Ki nādān elinden cimāyet ider 

 

  269 

                                                
2688b meskeni: mesken B / gāh: geh R, Ş. 
2689a geh olur: gāh olur B. 
2690b Xalbi: Xalb B / gice: gece R / gündüzin: kendüzin R. 
2693a şevX u: şevX B. 
2695b dilden: dile R. 
2696a geh: gāh B. 
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  Düzer aña gāhī zeberced ayaX 

   Anuñ fevXına Xodı sīmīn \abaX 1922 

 

2698 Anuñ içine sāġar-ı zer Xodı 

   Anuñ \oldurur için ol cışX odı 1923 

 

  2699 Çü zerrīn Xadec bil müferric durur 1924 

   eobusı dimāġı mu[accic durur 

 

  2700 Gehī nūş idüben geh ider najar 

   Gehī sākit olur virür geh baber   

 

  2701 Biraz müddet eglendi bu cāl ile 1925 

   Gehī fikr-i Mevlā gehī Xāl ile 

 

  2702 FirāXa nihāyet bulınmaz görür 

   Ne itmek gerekdür tedārük Xılur 1926 

 

  2703 Çıkardı göñülden o fikr-i cinān 1927 

   Murādı bu keşf ide cāl-i nihān 

 

  2704 Tesellī bulup gitmedi ıż\ırāb 

   Ġıdāsı belādur te’ellüm şarāb 

 

  2705 Didi lāzım oldı biraz seyr idem 

   Ümīdüm Xamu şerrümi bayr idem 

                                                
2697a aña gāhī: gehī aña B. 
2698a sāġar-ı: sāġarı B, R, Ş.  
2698b \oldurur: \oludur M / için: içini Ş. 
2699b mu[accic durur: mu[accicdür R. 
2701a cāl ile: cālle B.  
2701b Xāl ile: Xālle B. 
2702a bulınmaz: bulunmaz M, R, Ş.  
2703a fikr-i: fikri B, R, Ş.  
2703b cāl-i: cāli B, R, Ş. 
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  2706 Aña ġālib oldı hevā-yı bacir 1928 

   Diler kim irişdüre bacre nehir 

 

  2707 Anuñ nehri bacre Xarışdı bugün 1929 

   Fenā şehrine rāh irişdi bugün 

 

B 88b 2708 Bugüni Xodı şol kişi yarına 

   Mucabbetde noX[ānı var yārine 1930 

 

M 90b 2709 eılup berr-i kemretde seyr-i kemīr 1931 

Ş 78b  Diler vara seyr ide bacr-i kebīr 

 

  2710 Çü mādur cayāta muXarrer sebeb 1932 

   Anuñçün anı Xıldı her şey \aleb 

 

2711 Ki her şey diler a[la riccat ide 

   Merātib menāzil ne var seyr ide 

 

  2712 kutup gitdi bacr isteyü bir \arīX 1933 

   Ġarīb ü żacīf aña yoXdur refīX 

 

R 110a 2713 FirāX odına gice gündüz yanar 

   Velī fikr-i vu[lat [uyından Xanar 

  

  2714 Geçüp niçe [acrā vü kūh u beled 1934 

   Niçe şehr-i acjam niçe ulu sed 

 

                                                
2706a hevā-yı: hevāyı R, Ş. 
2707b rāh: rāhı M, B, Ş. 
2708b noX[ānı: noX[ān B. 
2709a seyr-i: seyri B, R, Ş.  
2709b bacr-i: bacri B, R, Ş / kebīr: kemīr Ş. 
2710a cayāta muXarrer: muXarrer cayāta Ş. 
2712b ġarīb ü: ġarīb B / żacīf: żacīf ü R. 
2714a niçe [acrā: nice [acrā B, R.  
2714b niçe şehr-i: nice şehr-i B, R / niçe ulu: nice ulu B, R. 
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  2715 Şedā’id çeker yolda bī-cad çü ol 

   Varup ābiri irdi [acrāya yol 

 

  2716 Giderken görindi bir ulu şehir 

   Mucī\ olmış ol şehri gördi bacir 1935 

 

  2717 Ne bacr-i caceb yoX aña intihā 1936 

   İçinde cezīre bu arż u semā 

 

  2718 Varup Xıldı ol şehre çünkim dubūl 1937 

   Temāşā Xılur anı hep [aġ u [ol 

 

  2719 ÇıXup şehr içinden kenāra varur 

   Kenārında bacruñ sefīne görür 

 

  2720 Müheyyā müretteb Xamu āleti 

   Bilür anda vardur sefer niyyeti 

 

  2721 Didi ger sefer itse itmek gerek  

   Ne yire gider bile gitmek gerek 

 

  2722 Varup bu sefīne içine girer 

   Re’īsin bulur aña [orar baber 1938 

 

M 91a 2723 Kimüñdür bu keştī ne yirden gelür 

   Ya cazmi yine XanXı semte olur 

 

B 89a 2724 Re’īs ana dir Xı[[a çoXdur kişi 

   Geçüp bu fikirden götür teşvīşi 

                                                
2716a görindi: göründi R.  
2716b şehri: şehr B. 
2717a bacr-i: bacr M, B, R, Ş. 
2718b anı: an R / [aġ u: [aġ B. 
2722b re’īsin: re’īsi B, R. 
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2725 eılup aña ibrām ki dir Xıl cayān 

   Kerem lu\f idüp cāli eyle beyān 1939 

 

  2726 Hem ismüñ baña lu\f idüpdi re’īs 

   Ki bulXuñ kelāmuñ ve vechüñ nefīs 

 

Ş 79a 2727 Didi kim dimişlerdür adum caXıl 1940 

   Bular cālini diñle idem naXil 

 

  2728 Bular cümle balX-ı canā[ır durur 

   Kim acrāż anuñ kim cevāhir durur 1941 

 

  2729 Mubālif \abīcatdedür her biri 

   Kimüñ culvīdür süflī kimüñ yiri 1942 

 

  2730 Bulara meger emr-i Mevlā gelür 

   Benüm cabdüm oldur ki cāżır olur 

 

  2731 Çü peyk-i irādet irişdi gelüp 

   Dimiş kim irişdükde peyküm varup 1943 

 

  2732 eamuñuz ne var bir yire cemc oluñ 

   Tedebbür idüp boş tefekkür Xıluñ 

 

  2733 Murād oldı bir şehr-i racnā yapam 1944 

   İçinde anuñ şemc-i caXlı yaXam 

   

                                                
2725a ki dir: dir B, R, Ş / cayān: beyān B, R, Ş.  
2725b cāli: cāl B / beyān: cayān B, R, Ş. 
2727a dimişlerdür: dimişler R. 
2728a balX-ı: balXı B, R, Ş. 
2729b culvīdür: culvī B; culv ü R, Ş / süflī kimüñ: kimüñ süflīdür B, R; kimüñ süfldür Ş. 
2731a peyk-i: peyki B, R, Ş. 
2733b caXlı: aclā B, R, Ş. 
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2734 Çü bacr-i vücūduñ kenārındasız 1945 

   Varup şehr-i acjam binā idesiz 

 

  2735 Ki her biriñüzde ne varsa kemāl 1946 

   eıluñ anda jāhir celāl ü cemāl 

 

  2736 ]anāyic pür ola içi \aşı hep 

   Disün kim görürse binā-yı caceb 1947 

 

M 91b 2737 Dinilsün anuñ adı şehr-i beden 

   Ki bir cabd-i maXbūle idem va\an 1948 

 

R 110b 2738 Anuñ adı emr-i İlāhī durur 1949 

   Ki yacnī urūc-ı iżāfī durur 

 

  2739 İçinde yapılsun anuñ bir serīr 

   Sekiz cennet olmaya aña nażīr 

 

B 89b 2740 Olup cümle e\rāfı anuñ naXış 

   İki cālem anda ola münteXış 

 

  2741 Cülūs ide maXbūlüm anda \urup 1950 

   Ki bī-cad ferac cā[ıl ide görüp 

 

  2742 Serīrinde bulsun sürūr-ı müdām 

   eamu Xulları vire her gün selām 1951 

 
                                                
2734a bacr-i: bacri B, R, Ş / vücūduñ: vücūdı R. 
2735a ki her biriñüzde: biriñüzde her M / varsa: var ise M.  
2735b celāl ü cemāl: cemāl ü celāl B, Ş. 
2736b binā-yı: bināyı R, Ş. 
2737a şehr-i: şehri B, Ş; şehr ü R.  
2737b cabd-i: cabdi Ş. 
2738a emr-i: emri B, Ş.  
2738b yacnī: macnī B / urūc-ı: o rūcı B, R, Ş. 
2741a \urup: varup B, R, Ş. 
2742a sürūr-ı: sürūrı B, R, Ş. 
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  274 

3 Bu emre Xamusı idüp imtimāl 

   Gelüp bunda yapdı binā-yı mimāl 1952 

 

  2744 eamusı kemālātın ıjhār idüp 1953 

   İçinde serīr-i pür-esrār idüp  

 

Ş 79b 2745 Tamām itdiler çün binā-yı ġarīb 1954 

   Cülūs itdi geldi içinde cabīb 

 

  2746 Tevābic levāciX Xamu geldiler 

   Bu şehrüñ içi vü \aşı \oldılar 

   

2747 Begendi temāşā idüp her \araf 

   Ki çoXdur içinde mu[annac ġuref 

 

  2748 Ki her ġurfede revzen-i bī-mimāl 

   Açılmış baXan görmedi hīç melāl 1955 

 

  2749 Çü her günde her birini seyr ider 

   Yüzin görse bir kişi biñ ġam gider 1956 

 

  2750 Çü macmūr olup şehr buldı kemāl 1957 

   Kemāl-i mucāXıbdur elbet zevāl 

 

M 92a 2751 Neşā\ u sürūr üzre baylī zamān 

   _użūr itdi bunda o jāhir nihān 

 

                                                
2743b binā-yı: bināyı R, Ş. 
2744b serīr-i: serīri B, Ş. 
2745a binā-yı: bināyı B, R, Ş. 
2748a revzen-i: revzeni B, R, Ş. 
2749b bir: bu B / biñ: bir B. 
2750a olup: oldı B.  
2750b kemāl-i: kemāli B, R, Ş. 
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  2752 İder cazl ü na[bı tacakküm Xılup 1958 

   Bular tābic oldı anı şeh bilüp 

 

  2753 Velī şimdi gelmiş durur ıż\ırāb 

   Ki dir bu cużūr oldı baña cahāb 

 

  2754 Sebeb bu meger bir müsāfir gelür 1959 

   Bu şehri temāşā iderken görür 

 

  2755 Ki bir Xa[r-ı aclā felekden yüce 

   Mu[annac yapılmışdur ucdan uca 

 

B 90a 2756 Anı her \arafdan temāşā Xılur 

   Didi kim ne gökçek ne racnā olur 

 

  2757 MuXarrer içi dabı yigdür bunuñ 1960 

   ]anasın mimāli bu Xalb ü tenüñ 

 

  2758 eapusına vardı için seyr ider 

   Ki diXXatle e\rāfa Xıldı najar 

 

  2759 Mu[avver görür anda eşyā Xamu 

   Ki cemc olmış acraf u cennet \amu 1961 

   

2760 Anuñ vüscatine çü yoX intihā 

   Ki bir \op içinde bu arż u semā 

 

  2761 Görür bir serīr üzre bir būb rū 

   Oturmış durur pür-edeb boş bū 

                                                
2752a tacakküm: o muckem M.  
2752b şeh: şāh B 
2754a bu: - R. 
2757a yigdür: yegdür R. 
2759b acrāf u: acrāf B. 
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  2762 kurur Xarşusında cibād-ı kirām 

   Ki dīvāna çıXmış virürler selām 1962 

 

R 111a 2763 eamu Xarşusında eli baġlu Xul 

Ş 80a  Müzeyyen müretteb \urur [ag u [ol 1963 

 

  2764 Yüzi nūrı Xa[rı pür itmiş żiyā 

   kurup Xarşusında iderler ducā 1964 

 

M 92b 2765 Dubūl itdi dīvān içine varup 

   Bu dabı ducā itdi şāhı görüp 1965 

 

  2766 ]adāsın işidüp Xılur iltifāt 

   Görincek anı bildi ehl-i mebāt 1966 

 

  2767 Nidā itdi şeh aña Xıldı bi\āb 

   Ne yirden gelürsin gelüp vir cevāb 1967 

 

  2768 Bu dabı yaXın vardı şeh Xatına 1968 

   Oturdı işāret idüp yanına 

 

  2769 Didi şeh beyān eyle cālüñ baña 

   Ki meyl itdi göñlüm görincek saña 

 

  2770 Didi vu[lat ilinden itdüm sefer 

   ]orarsañ virem saña andan baber 

 
                                                
2762a cibād-ı: cibādı B, R, Ş. 
2763b \urur: durur B, R, Ş / [aġ u: [aġ B. 
2764a Xa[rı: Xa[r B. 
2765b dabı: dayı R / R’de bu mısraın yerinde 2766. beytin ilk mısraı vardır. Bu mısra ise 
derkenardır. 
2766b görincek: görüncek R / ehl-i: ehli B, R, Ş. 
2767 M’de birinci mısra ile ikinci mısra yer değiştirmiştir; 2767a şeh: şāh B.  
2768a şeh: şāh B. 
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  2771 Çü abbār-ı esrāra mabzen dilüm 

   `udā sevX idüp bunda irdi yolum 1969 

 

B 90b 2772 Saña keşf idem anı ger diñleseñ 

   Ki call-i rumūz eyleyem añlasañ 1970 

   

2773 Adumdur hidāyet irişdüm saña 1971 

   Delīlem eger tābic olsañ baña 

 

  2774 Bu cālemde vardur bir ulu maXām 

   Lisān ile olmaya va[fı tamām 

 

  2775 Aña bā[-ı dergāh olanlar girür 

   Ki ebrār u abyār aña yüz sürür 1972 

 

  2776 Didi bundan aclā olur mı maXām 

   eılur Xarşumuzda balāyıX Xıyām 

 

  2777 Ne emr eyler isem Xamusı mu\īc 

   ]aġīr ü kebīr ü vażīc ü refīc 

 

  2778 Didi bacr-i vacdet içinde şehā 

   Ki var bir cezīre adıdur fenā 

 

M 93a 2779 Eger aña irgürse bir kişi rāh 

   Tecellā ide aña her dem İlāh 

 

  2780 Geçüp bu fenādan beXāya iriş 

   _icābı gider gel likāya iriş 

                                                
2771a abbār-ı: abbārı Ş / mabzen: mabzūn M. 
2772a diñleseñ: diñler iseñ B.  
2772b call-i: calli R / añlasañ: anlar iseñ B. 
2773b olsañ: olsañ sen B. 
2775a bā[-ı: bāli[-i B.  
2775b ebrār u: ebrār B / abyār: abbār B. 
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Ş 80b 2781 Ki bir ravża vardur o yirde caceb 1973 

   Aña girmez illā ki ehl-i edeb 

 

  2782 Bekā ravżasıdur işit aña nām 

   Selām itdi her demde dārü’s-selām 

 

  2783 Çü va[fı lisān ile olmaz beyān 

   Bilürsin şu dem kim görürsin cayān 

 

  2784 Saña bu Xadar bes durur boş memel 

   Bu külban o gülşen ya zindān Xulel 1974 

 

  2785 Bu dūzab o cennet bu julmet o nūr 

   Bu dārü’l-cüzündür o dārü’s-sürūr 

 

  2786 Bu dārü’l-firāX u o dārü’l-vu[ūl 

   Bu dārü’n-nisādur o dārü’l-fucūl 1975 

 

2787 Bu dārü’l-cicāb u o dārü’ş-şühūd 

   Bu dārü’n-nüzūl ü o dāru’[-[ucūd 1976 

 

B 91a 2788 Emer itdi aña kelām-ı caceb 

R 111b  Anı görmege itdi dilden \aleb 1977 

 

  2789 Didi pes ne tedbīr aña irmege 1978 

   Didi \ālib iseñ eger görmege 

 

                                                
2781a yirde: yerde R.  
2781b ehl-i: ehli B, R, Ş. 
2784a bes durur: pes durur R. 
2786a firāX u: firāX B, R. 
2787b nüzūl ü: nüzūl B, R. 
2788a kelām-ı: kelāmı B, R, Ş. 
2789b \ālib iseñ: \ālibseñ B, Ş. 
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2790 Bu mülki cemīcan barāb eylegil 

   YıXup şehr u balXın türāb eylegil 1979 

 

  2791 cAlāXañ kesilsün buradan senüñ 1980 

   Aña irmege bil ki mānic tenüñ 

 

  2792 eatında muXarrer olup çün sefer 

   Bize şimdi gelmiş durur tīz baber 1981 

 

  2793 Gemi cāżır itsün sefer eylerem 1982 

   Fenā mülki içre beXā isterem 

 

M 93b 2794 İ\ācat idüp cāżır itdük gemi 

   Sefer eyleyüp defc ola şeh ġamı 

 

  2795 Anuñçün sefīne müheyyā durur 

   Gelüp şimdi ol şeh gemiye girür 1983 

 

  2796 Didi aña zerrīn-Xadec lu\f ile 

   Kerem eyle ben Xuluñ al git bile 1984 

 

  2797 Varup ben dabı seyr idem çoX diyār 

   Başuma ne yazdı görem Kirdigār 

 

  2798 Elin öpdi anuñ tażarruc idüp 

   Ayaġına düşdi tevażżuc idüp 1985 

 

                                                
2790b yıXup: yaXup M / şehr u: şehr M. 
2791a kesilsün: kesülsün R, Ş. 
2792b Bize şimdi gelmiş durur tīz baber: Fenā mülki içre baXa bir najar M. 
2793 – M; 2793b mülki: milki R. 
2795b ol: o B. 
2796a lu\f ile: lu\fla B. 
2798b tevażżuc: tevāżuc M. 
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Ş 81a 2799 Re’īs aña didi n’ola git bile  

   Dabı her ne maX[ud olursa dile 

   

2800 Ki şāhuñ kerem her zamān cādeti 

   Ġarībi sevüp ol ider ülfeti 

 

  2801 Bu cāletde iken bular nāgehān 

   eapudan juhūr itdi şāh-ı cihān 1986 

 

  2802 Öñince yanınca cemācat kemīr 1987 

   FaXīr u ġanī vü [aġīr u kebīr 

 

  2803 Sefīne içine girüp pür-[afā 

   eamu balXa ol demde itdi nidā 

 

B 91b 2804 Bilüñ iy cemācat eger cām ü bā[ 

   Benümlen gidenler bulurlar balā[ 1988 

   

2805 Bu şehre od urup yaXarven tamām 1989 

   Yanar kim Xalursa eger bā[ u cām 

 

  2806 Kimi girdi balXuñ kimi girmedi 

   Kimi irdi maX[ūda kim irmedi 

 

  2807 `arāb itdi şehri tamāmet yıXup 

   Aña her \arafdan od urdı yaXup 1990 

 

M 94a 2808 Tamām itdi andan Xomadı emer 

   Ki Xalmadı bir kimse vire baber 

                                                
2801b Xapudan: Xapuda B / şāh-ı: şāhı M, R, Ş. 
2802a öñince: öñünce R, Ş. 
2804a bilüñ: didi B, R, Ş / cām ü: cām B, R. 
2805a yaXarven: yıXarven M.  
2805b bā[ u: bā[ B. 
2807a şehri: şehr R. 



 460 

 

  2809 Yanup şehr balXı Xamu oldı kül 1991 

   TacalluX kesildi aña cüz ü kül 

 

  2810 Çü deryā yüzine [alarlar gemi 

   Mülāyim hevā irdi sürdi ġamı 

 

  2811 Gemi balXına şeh Xılur çün najar 

   Görür bir müsāfir giyer sīm ü zer 1992 

 

  2812 Görüp āşinālıX tehekkür ider 

   Ne yirde olupdur tefekkür ider 1993 

 

R 112a 2813 O dem dacvet itdi yanına anı 

   Didi görmişem ben ne yirde seni 1994 

 

  2814 Didi aña zerrīn-Xadec iy nigār 

   Tecerrüd diyārında leyl ü nehār 

 

  2815 Senüñlen mu[ācib idüm her nefes 

   Velākin ayırdı bizi bu Xafes 

 

  2816 Bi-camdi’llāh irdüm yine bihmete 1995 

   eafes [ındı irdük bugün vu[lata 

 

Ş 81b 2817 İrüp lu\f-ı _aX kıldı refc-i cicāb 1996 

   FirāX odına yanmışa virdi āb 

 
                                                
2809a Xamu: - B.  
2809b cüz ü: cüz B. 
2811a şeh: şāh B.  
2811b giyer: geyer R / sīm ü zer: sīme zer R. 
2812b yirde: yerde R. 
2813b yirde: yerde R. 
2816a bihmete: bıdmete Ş. 
2817a lu\f-ı: lu\f u R / refc-i: refci B, Ş. 
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  2818 İki yār çün bir birini bilüp 

   MucānıX olurlar mu[āfic olup 

 

  2819 Biri birine hikr ider Xı[[asın 

   Başından ne geçdi ferac ġu[[asın 

 

B 92a 2820 Ya işbu seferden nedür pes murād 

            Beyān eylediler bir oldı fu’ād 

 

  2821 İkinüñ murādı bir oldı bu dem 

   Göñülden Xılurlar bular defc-i ġam 1997 

 

M 94b 2822 Re’īse didi şeh bize rehber ol 

   İrişdürdi çün vā[ıl-ı caXl-ı kül 1998 

 

  2823 Giderler bu deryāda baylī zamān 

   Ki vacdet yüzinden belürdi nişān 

 

  2824 eılup bacr-i vacdet içine dubūl 

   Temāşā iderler anı [aġ u [ol 

 

  2825 Giderken belürdi cezīre caceb 

   Bilürler fenādur Xılurlar \aleb 

 

  2826 Görincek didi şeh \olup şevX ü hevX 1999 

   Sefīneñ re’īs eyle bu semte sevX 

   

2827 Sefīne yaXın Xaldı vara aña 

   cAlāmet belürdi Xalurlar \aña 2000 

                                                
2821a ikinüñ: ikisinüñ R. 
2822b vā[ıl-ı: vā[ılı B, R, Ş. 
2826a görincek: görüncek R, Ş / şevX u: şevX M, B.  
2826b sefīneñ: sefīnenüñ R. 
2827a Xaldı: Xıldı R. 
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28 ]adālar belürdi Xılur Zühre çāk 

   İrişdi şu yir kim Xoyar başa bāk 2001 

 

  2829 Gelüp irdi bunlara rīc-i şedīd 2002  

   Ulu \aġlar olmaya anı sedīd 

 

  2830 Ki her mevc-i deryā bir ulu cebel 

   `alā[ olmaya kes gezerse Xulel 

 

  2831 Geminüñ çü ālātını ol barāb 

   eılup Xoydı balXuñ başına türāb 

 

  2832 Sürüp çaldı anı bir ulu \aşa 

   MuXadder ne ise gelür hep başa 2003 

 

  2833 Helāk oldı keştī olup balXı ġarX 

   Mucī\ oldı deryā ne var ġarb u şarX 2004 

 

  2834 Ne şeh Xaldı bunda ne Xul ne cazīz 2005 

   Ne caXl u ne varlıX ola tā temīz 

 

Ş 82a 2835 Çü zerrīn-Xadec dabı bī-caXl u cān 2006 

   Yitüp macva virdi o nām u nişān  

 

M 95a 2836 İrişdürdi cānın o cānāneye 

B 92b  Dürüş sen de irgür tevaXXuf neye 2007 

                                                
2828a Zühre: Zühreler R.  
2828b yir: yil B, Ş; yel R. 
2829a rīc-i: rīcı R, Ş; zihī B. 
2832b hep: her B, R, Ş. 
2833a balXı: balX B.  
2833b ġarb u: ġarb B. 
2834a ne cazīz: iy cazīz B, R, Ş.  
2834b tā temīz: ne temīz M; nā-temīz B. 
2835a bī-caXl u: bī-caXl B.  
2835b yitüp: yanup B; yetüp R, Ş / virdi: verdi M / nām u: nām B. 
2836a cānāneye: cāneye M. 
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Çü maġbūn olur fevt-i fur[at iden 

   Ve macrūm olur terk-i himmet iden 2008 

 

  2838 Zamān geçdi caXlı gelüp yirine 

   Najar itdi tā kim görür yiri ne 

 

R 112b 2839 İder devri girdāb-ı cayretde ol 2009 

   `alā[a idüp sacy bulmadı yol  

   

2840 Dönerken olur çün kenāra yaXın 

   İrer destine anda cablü’l-metīn  * 

 

  2841 O cable yapışdı kenāra irer 

   İdüp secde vechin türāba sürer 

 

  2842 Çü Xa[d eyledi ol aradan gide 

   BeXā ravżasına varup seyr ide 

 

  2843 kutup gitdi bir semti seyrān ider 2010 

   cAcā’ib görür caXlı cayrān ider 

 

  2844 BeXā ravżasına irişdürdi rāh 

   Dimāġın muca\\ar Xılur her giyāh 

 

  2845 Temāşā ider anuñ ezhārını 

   Görür cennetüñ anda enhārını 

6  

 

                                                
2837a fevt-i: fevt ü R. 
2839a devri: devr B.  
2839b sacy: sacyi Ş. 
* “Sağlam ip, Kur’ân, İslâm dîni.” Âl-i İmrân, 3/103. 
2843a semti: semt B.  
2843b caXlı: caXl B. 
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Ki her bir şükūfe virür \īb-i boş 2011 

   İrüp cān dimāġına arturdı cūş 

 

  2847 Türābı mümessek hevā muctedil 

   Ne var dü-cihānda odur müştemil 2012 

 

  2848 Görür anda eşyā ki görmez beşer 

   Ya semcine andan irişmez baber 

 

  2849 Ya bir Xalbe ol Xılmamışdur bu\ūr 

   Ya bir rūca ol itmemişdür mürūr 

 

M 95b 2850 Bilür anı ancaX yine ehl-i hevX 

   Görür anı ancaX yine ehl-i şevX 

 

  2851 Anuñ ehli her demde rü’yetdedür 

   Olar iki cālemde vu[latdadur 

 

B 93a 2852 Aña bes durur añla işbu nişān 

   Odur kenz-i mabfī vü sırr-ı nihān 2013 

 

Ş 82b 2853 Didiler aña bayr-ı maXdem kişi 2014 

   Hidāyetle başa iletdüñ işi 

 

  2854 `udā sende dabı Xomış boş Xobu 2015 

   Anuñçün Xabūl itdi a[cāb-ı bū 

 

                                                
2846a \īb-i: \īb ü R. 
2847b var dü-cihānda: vardur cihānda B. 
2852a bes durur: pes durur B.  
2852b sırr-ı: sırrı B, R, Ş. 
2853a bayr-ı: bayra Ş.  
2853b hidāyetle: hidāyetlen B. 
2854a Xobu: XoXu M. 
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2855 Geçüp sen de bir kūşe Xıl ibtiyār 

   Tecellā ider saña bunda nigār 

 

  2856 Bu bāġa girenler beXā ehlidür 2016 

   Olar her nefesde liXā ehlidür  

 

  2857 Bu dabı geçüp çünki Xıldı Xarār 

   Görür anda yarın \olu her diyār 

 

  2858 Bulur anda lehhet dükenmez ebed 

   Bulurlar bilenler İlāh ü Ecad 

 

  2859 Çü zerrīn-Xadec buldı rāh-ı reşād 2017 

   Fenā Xıldı ol cism ü rūc u fu’ād 

 

2860 Mürīd oldı irdi murāda bu dem 

   Devām üzre vu[lat didi dem bu dem 

 

  2861 eomadı bugün Xadr-i herre cicāb 

   Didi evliyā aña nicme’l-me’āb 

 

  2862   sš¾¼U¹ U²« UMš¼« «u¼UFÔ   

   sš*#«u¼« s¦ «uìuJ§ «ËœUMÔ   2018 

 

    

 

                                                
2856a ehlidür: ehldür B.  
2856b ehlidür: ehldür B. 
2859a rāh-ı: rāhı R, Ş.  
2859b cism ü: cism B. 
2862 Ey talipler! Haydi bize gelin! (Siz de) davet edin ve ulaşanlardan olun. 



 466 

   

 

   KELİMĀT-I İLĀHİYYE *  

 

   Fecilātün / Fecilātün / Fecilātün / Fecilün 

 

M 96a 2863 İçelüm sāġar-ı vacdet dime kim n’olsa gerek 

   Cānuña virme tacab çün olacaX olsa gerek 

 

R 113a 2864 Cümle mevcūd tekāżā-yı cemāl ile celāl 

   Kimisi aġlar u balXuñ kimisi gülse gerek 2019 

 

2865 eısmet-i rūz-ı ezel bayr ile şerr oldı tamām 

   Her kişi mertebesin bunda bugün bulsa gerek 2020 

 

  2866 Aña kim irdi hidāyet ebedī buldı cāyat 

   Aña kim irdi żalālet ebedī ölse gerek 

 

  2867 Aña kim rūz-ı ezel ci[[e-i cışX oldı na[īb 

   ealbi envār-ı tecellāyla anuñ \olsa gerek 2021 

 

B 93b 2868 Ol ki esrār-ı `udā herresini eyledi şem 

   _ayrete varup o kendüyi yavu Xulsa gerek 2022 

 

  2869 Bacr-i vacdetde vücūdı gemisin eyledi ġarX 

   cĀrif olan bu cihānda didi kim n’olsa gerek 

 

 

 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
2864a cemāl ile celāl: celāl ile cemāl M.  
2864b aġlar u: aġlar B, R. 
2865a Xısmet-i: Xısmeti B, R, Ş / bayr ile: bayrla B, Ş. 
2867 – B; 2867a aña kim: eger kim R. 
2868b o kendüyi: kendüyi B, R, Ş / Xulsa: Xılsa B.  
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Ş 83a  MAkLAc  * 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

2870 Gel iy bihmetle cizzet isteyen kes 

   Görincek ehl-i himmet di aña pes 2023 

 

  2871 Çü bihmet himmete her dem sebebdür 

   Alur himmet o kim ehl-i edebdür 2024 

 

  2872 Mü’ebbeddür anuñçün ehl-i himmet 2025 

   Olur maXbūl edeblen olsa bihmet 

 

  2873 İşit sen dabı işbu cāli mabdūm 

   Şu kes kim bihmet itdi oldı mabdūm 2026 

 

  2874 Ne varsa enbiyā vü evliyā hep 

   Edeblen bihmet ilen buldılar Rab 2027 

 

  2875 Olar kim bihmetinde oldı Xā’im 

   Şeb u rūz olmadı bir dem o nā’im 2028 

 

M 96b 2876 Ki bir dem ġaflet üzre olsa bihmet 

   MuXarrer kendü de noX[ān-ı himmet 2029 

 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
2870a bihmetle: bıdmetle Ş.   
2870b görincek: görüncek R / pes: bes M. 
2871a bihmet: bıdmet Ş.  
2871b ehl-i: ehli B, R, Ş. 
2872b maXbūl: maX[ūd B / bihmet: bıdmet Ş. 
2873b kes kim: kes ki M / bihmet: bıdmet Ş. 
2874a enbiyā vü evliyā: evliyā vü enbiyā R.  
2874b bihmet ilen: bihmetlen R; bıdmet ilen Ş. 
2875a bihmetinde: bıdmetinde Ş.  
2875b şeb u: şeb B. 
2876a bihmet: bıdmet Ş. 
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  2877 Çü erbāb-ı himem pes aña n’itsün 

   Bular cāżır o kes bihmetde yetsün 2030 

 

  2878 Emer şar\ı muXarrer fāciliyyet 2031 

   Velī te’mīr şar\ı Xābiliyyet 

 

  2879 Şerā’i\ olmasa olmaya te’mīr 

   Ezelde böyle olmış cümle tedbīr 

 

  2880 Müheyyā ol Xabūle tā ki fācil 

   Emer idüp olasın sen de kāmil 

 

2881 Aluñ himmet olasız ehl-i himmet 2032 

   eıluñ bihmet Xılalar size bihmet 

 

  2882 Ezelden böyle olmış cādetu’llāh 

   Ki bihmetlen bulınur vu[latu’llāh 2033 

 

B 94a 2883 O kim cāżır durur besdür bu miXdār 2034 

   O kim ġāfil işitmez Xılma tekrār 

 

   ĀMEDEN-İ REY_ĀN * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  2884 İy ki dehr içre aduñdur hǖ-fünūn 

   Diñle reycānuñ gelüp cālin bugün 2035 

 
                                                
2877a erbāb-ı: erbābı Ş / pes: bes Ş.  
2877b bihmetde: ġafletde B, R, Ş / yetsün: n’itsün M. 
2878b velī: dabı B. 
2881b Xıluñ bihmet: Xıluñ bıdmet Ş / size bihmet: size bıdmet Ş. 
2882b bihmetlen: bıdmetlen Ş / bulınur: bulunur R. 
2883a besdür: pesdür B. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
2884a içre: içinde M. 
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2885 Çün tekebbür terkine himmet idüp 2036 

   İbtiyār-ı hilleti bihmet idüp 

 

Ş 83b 2886 Kim ne vech ilen Xılupdur ol \aleb 2037 

   Tā bula bir meclis-i ehl-i edeb  

 

R 113b 2887 Cān u dilden ola bihmetde müdām 2038 

   Her murādın cā[ıl ide bi’t-tamām 

 

  2888 eābiliyyet Xıldı anda çün İlāh 

   `ihmet ilen ola ol maXbūl-i şāh 2039 

 

M 97a 2889 Kendüsinde gördi vardur boş \īb 

   Didi irmişdür baña bu ez-cabīb 

 

  2890 Şol zamān kim didi mablūXa İlāh 

   Rabbüñüz benven sizüñ oluñ güvāh 

 

  2891 Anı ta[dīX eyledüm ez-cān u dil 

   Līk ġālib şimdi baña āb u gil 

 

  2892 Ol zamāndan Xaldı bende bu emer 2040 

   ealb ü rūca sırr u sır virdi baber 

 

  2893 Lāzım itdüm kendüme idem seyr 2041 

   Gāh mescid gāh [acrā gāh deyr 

 

                                                
2885b ibtiyār-ı: ibtiyārı B, R, Ş / bihmet: bıdmet Ş. 
2886b meclis-i: meclisi B, R, Ş / ehl-i: ehli B, R, Ş. 
2887a bihmetde: bıdmetde Ş. 
2888b bihmet ilen: bihmet ile M; bıdmet ilen Ş. 
2892b Xalb ü: Xalb B / sırr u: sır B. 
2893b gāh mescid: gāhī mescid M, R, Ş / gāh [acrā: gāhī [acrā M, R, Ş / gāh deyr: geh deyr M, 
R, Ş. 
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2894 Ola kim bulam bugün ol cāleti 

   FürXatī olmışken olam vu[latī 

 

  2895 Kendüsine didi sensin bir ġarīb 

   eandasın sen Xandadur va[l-ı cabīb 2042 

 

  2896 Aña tedbīr ol durur iy rūc-ı pāk 

   eanda bir meclis var ol bihmetde bāk 2043 

 

  2897 eā’im ol bihmetde sen leyl ü nehār 2044 

   Nefs ü Xalb u rūcuñı eyle nimār 

 

B 94b 2898 Tā ki bir [ācib-najar himmet ide 2045 

   Senden işbu cālet-i fürXat gide 

   

2899 Dest-gīr olup saña ola delīl 

   Sidretü’l-aclāya ire tā sebīl 

 

  2900 Yarın içün her ne kim mevcūd olur 

   Kāmil oldur kim bugün bunda bulur 

 

  2901 Çün tekāżā eyledi işbu murād 2046 

   Didi ic\ā it `udā rāh-ı reşād 

 

  2902 Saña tefvīż eyledüm emrüm İlāh 

   Baña ġam irmez olıncaX sen penāh 2047 

 

                                                
2895b va[l-ı: va[lı B, R, Ş. 
2896a rūc-ı: rūc u R.  
2896b bihmetde: bıdmetde Ş. 
2897a bihmetde: bıdmetde Ş. 
2898b cālet-i: cāleti B, R. 
2901b rāh-ı: rāhı B, R, Ş. 
2902b olıncaX: oluncaX R, Ş. 
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M 97b 2903 Kim müfavvaż eyledi emrin saña 

   Her nefesde sen mucīn olduñ aña 

 

Ş 84a 2904 Her Xuluñ kim saña tevcīh itdi yüz 

   Buldı Xapuñda ricāyet bire yüz 

 

  2905 eā[ıd olsa saña bir cabdüñ `udā 

   Aña sen bī-vā[ı\a Xılduñ nidā 

 

  2906 Sālik oldı saña kim vu[lat içün 

   earşu geldüñ aña sen cizzet içün 2048 

 

  2907 kālibī sen mū[ıl-i ma\lūbsın 

   Hem mucibsin cāşıXa macbūbsın 2049 

 

  2908 Cān u dilden Xıldı va[luñ kim \aleb 

   Gösterürsin aña vechüñ bī-tacab 

 

  2909 Çün muXarrer oldı Xatında sefer 

   Bu münācātı dili tekrār ider 

 

  2910 kutdı bir semti yola oldı revān 

   ea[dı bu macbūbdan bula nişān 2050 

 

  2911 Bī-nişāndan ol nişān ister caceb 

   Ol sebebden çekdi yolda çoX tacab 

 

R 114a 2912 Gitdi dildār isteyü oldı ġarīb 

   Bilmedi oldur aña andan Xarīb 

   

                                                
2906b earşu geldüñ aña sen cizzet içün: kālibī sen mū[ıl-i ma\lūbsın M. 
2907a kālibī sen mū[il-i ma\lūbsın: Hem mucibsin cāşıXa macbūbsın M.  
2907b Hem mucibsin cāşıXa macbūbsın: earşu geldüñ aña sen cizzet içün M. 
2910a Xa[dı: Xasd B. 
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29 

13 Yolda kime uġrasa [orardı o 

   eanda var bir meclis-i a[cāb-ı bū 2051 

 

B 95a 2914 İstimāc itse varup bihmet ide 

   Her ne ciddet itseler līnet ide 2052 

 

  2915 Çekdi bu yolda şedā’id bī-cisāb 

   Geh ba\ā üzre olurdı geh [avāb 

 

  2916 İttifāX irdi giderken bir yire 

   nāhiren macmūr baXsañ her nire 2053 

 

M 98a 2917 Gördi vardur anda bir bāġ-ı caceb 2054 

   Didi budur meclis-i ehl-i edeb 

 

  2918 Çün dimāġına irişdi bacżı bū 

   Didi varsa bundadur a[cāb-ı hū 2055 

 

  2919 Ravża-i cennet [anur her kim görür 2056 

   Görse anı cūr u ġılmān yüz sürür 

 

  2920 Her şükūfe gösterür bir dürlü reng 

   Görmez anı ol ki Xalbin \utdı jeng 

 

  2921 DiXXat idüp bunlara Xıldı najar 

   Var mıdur tā göre a[cāb-ı hüner 2057 

                                                
2913b meclis-i: meclisi B, R, Ş. 
2914a bihmet: bıdmet Ş. 
2916a yire: yere R.  
2916b macmūr baXsañ: baXsan macmūr M / nire: yire Ş. 
2917a bāġ-ı: bāġı B, R, Ş.  
2917b meclis-i: meclisi B, R, Ş / ehl-i: ehli B, R, Ş. 
2918a bacżı: bacż B. 
2919b cūr u: cūr B. 
2921b a[cāb-ı: a[cābı B, R, Ş. 
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Ş 84b 2922 Gördi cemc olmışdur anda bacżı nās 2058 

   Kimi bī-ġam kimisi \utmışdı yas 

 

  2923 Bacżı hāy u hūy ider ehl-i hevā 

   Bacżı dir hevX it cihāndur bī-vefā 2059 

 

  2924 Rūyı bacżuñ verd-i acmer bacżı zer 2060 

   Bacżısı [almış anuñ zānūya ser 

 

  2925 Bacżı [almış eñsesinde \aylasān 

   Bacżı sākit bacżı söyler çoX lisān 2061 

 

  2926 Kimi giymiş aX cabā kim bırXa-pūş 2062 

   Bacżı \ınmaz eylemişdür bacżı cūş 

 

  2927 Her biri bir [ūret itmiş ibtiyār 2063 

   Kimisi bılXī anuñ kim ictibār 

 

  2928 Göricek bunları ol mā’il olur 

   ]andı kim maX[ūdını bunda bulur 

 

  2929 İlerü vardı bular Xatına ol 

   Bunları Xıldı temāşā [aġ u [ol 2064 

 

 
                                                
2922a bacżı: bacż B. 
2923a bacżı: bacż B / hāy u: hāy B / ehl-i: ehli B, R.  
2923b bacżı: bacż B. 
2924a rūyı : rūy B / verd-i: vardı B; ver R / bacżı: bacż B. 
2925a bacżı [almış: bacż [almış B.  
2925b bacżı sākit: bacż sākit B, Ş / bacżı söyler: bacż söyler B. 
2926a giymiş: geymiş R, Ş.  
2926b bacżı \ınmaz: bacż \ınmaz B / bacżı cūş: bacż cūş B. 
2927b bılXī: balXī R. 
2929b [aġ u: [aġ B. 
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B 95b 2930 Gördi bunlar her biri ehl-i vaXār 2065 

   Niyyet itdi bunda ol ide Xarār 

 

M 98b 2931 ea[d idüp bunlara cāndan cizzete 2066 

   Öpdi yir \urdı maXām-ı bihmete 

 

  2932 Çün şürūc itdi o bihmet itmege 

   Himmet itdi abh-i himmet itmege 2067 

 

  2933 Yüz yire Xodı tażarruc eyledi 

   Her birine boş tevażżuc eyledi 

 

  2934 Didi lu\f idüp Xabūl eyleñ beni 

   `ihmet içün Xomışam cān u teni 2068 

 

  2935 `ihmete bil baġladum ez-cān u dil 2069 

   Tā ki zā’il ola va[f-ı āb u gil 

 

  2936 Her ne kim emr itseñüz baş üstine 2070 

   Tā ne yazıldı görem Xaş üstine 

 

R 114b 2937 Yüzüm üzre başum üzre ber-devām 

   eapuñuzda eyleyem bihmet müdām 2071 

 

  2938 Her ne tacmīl itseñüz olam camūl 

   Ola kim ma\lūba mū[ıl ola yol 

                                                
2930a ehl-i: ehli B, R, Ş.  
2930b ide: \uta M. 
2931b maXām-ı: maXāmı Ş / bihmete: bıdmete Ş. 
2932a bihmet: bıdmet Ş. 
2934b bihmet: bıdmet Ş. 
2935a bihmete: bıdmete Ş.  
2935b va[f-ı: va[fı B, R, Ş. 
2936a itseñüz: eyleseñ B. 
2937b bihmet: bıdmet Ş. 
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2939 eapuñuza gelmişem bī-çāreyem 2072 

   Yār içün ilden ile āvāreyem 

 

Ş 85a 2940 eapuñuzdan bendeyi redd itmeñüz 2073 

   Ehl-i cācāta Xapu sedd itmeñüz 

 

  2941 Fetc-i bāb idüñ ola tā fetc-i bāb 

   İşigüñüz bilmişem nicme’l-me’āb 2074 

 

  2942 Didi bunlar bayr-ı maXdem iy kişi 

   Bunda geldüñ hep tamām itdüñ işi 2075 

 

  2943 Lu\f-ı _aX sevX eylemişdür bil seni 2076 

   Gelse bunda her faXīr olur ġanī 

 

  2944 İrişürsin bunda maX[ūda cazīz 

   Cemc olupdur bunda a[cāb-ı temīz 2077 

 

M 99a 2945 İbti[ā[ iden olupdur ber-murād 

   Yollar içre işbu yol rāh-ı sedād 2078 

 

B 96a 2946 Her ne kim ma\lūb olur cā[ıl durur 

   İşbularuñ cümlesi vā[ıl durur 

 

  2947 Gel cużūr üzre olup defc eyle ġam 

   Nūş it ol tiryāXı kim defc itdi sem 

 
                                                
2939a Xapuñuza: Xapıñuza M. 
2940a Xapuñuzdan: Xapıñuzdan M. 
2941a idüñ: idüp B.  
2941b işigüñüz: işigüzi Ş. 
2942a bayr-ı: bayra R. 
2943a lu\f-ı: lu\f u R. 
2944b a[cāb-ı: a[cābı R, Ş. 
2945b rāh-ı: rāhı B, R, Ş / sedād: sevād R. 
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  2948  

Ol Xadar lāf itdiler bī-çāreye 

   ]andı kim merhem ururlar yaraya 

 

  2949 İctimād itdi bularuñ Xavline 

   Tābic oldı bunlaruñ her ficline 2079 

 

  2950 İstimāc itdi bulardan boş kelām 

   Bāb-ı bihmetde Xabūl itdi maXām 2080 

 

  2951 _āżır oldı bihmetinde her zamān 2081 

   Nāżır oldı emre ol jāhir nihān 

   

2952 Her ne emr olsa anı ikmāl ider 

   ]anmañuz bir herresin ihmāl ider 

 

  2953 eıldı bihmet bunda niçe ay u yıl 2082 

   N’oldı cālin [oñra anuñ diñlegil  

 

  2954 Bulmadı bunlarda ol bir boşça cāl 2083 

   İltifāt itdi Xamusı Xurı Xāl 

 

  2955 Gice gündüz boş tecessüs eyledi 2084 

   Her birinüñ Xavl ü ficlin [oyladı 

 

  2956 ]ancat u cāli bularuñ cümle lāf 2085 

   İçlerinde bulmadı bir Xalb-i [āf 

 
                                                
2949a bularuñ: olaruñ Ş. 
2950b bāb-ı: bāb u R / bihmetde: bıdmetde Ş. 
2951a bihmetinde: bıdmetinde Ş. 
2953a bihmet: bıdmet Ş / niçe: nice B, R / ay u : ay B, R. 
2954b Xurı: Xuru B, R, Ş. 
2955b Xavl ü: Xavl B. 
2956a [ancat u: [ancatı B, R, Ş.  
2956b Xālb-i: Xālbi B. 
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  2957 Bildi bunlar jāhirinde boş durur 2086 

   Macrifetden her birisi boş durur 

 

Ş 85b 2958 Her biri muctāc-ı himmet iy dede 

   eanda Xaldı ġayrıya himmet ide 

 

M 99b 2959 Lāfa gelse Xu\b-ı cālem her biri 

   Dir niçe mevtāyı ben Xıldum diri 2087 

 

2960 Līk yoXdur Xadr-i herre Xudreti 2088 

   Ehl-i cācāta ide ol himmeti 

 

  2961 Kisvet ü misvāk u tesbīc u [aXal 2089 

   Zīnet itmiş her biri Xalb-i daġal 

 

B 96b 2962 İşbu vech ilen Xılurlar balXı [ayd 

R 115a  Her biri bir \avra düzmiş dām-ı Xayd 2090 

 

        2963 Çün bularuñ bildi için \aşını 2091  

   Urdı her gördügi \aşa başını  

 

2964 ÇıXdı gitdi buradan cayrān ü zār 2092 

   kaşra ġarX-ı āb u içi \olu nār 

 

  2965 İrişür bir demde aña biñ hevā  

   Geh yüzin \opraġa Xor idüp [adā 

                                                
2957a bōş durur: bōşdur B, R, Ş.  
2957b boş durur: boşdur B, R, Ş. 
2959a lāfa: lāf R / Xu\b-ı: Xu\b u R.  
2959b niçe: nice B, R. 
2960b ehl-i: ehli R. 
2961a misvāk u: misvāk B.  
2961b Xalb-i: Xalbi B, R, Ş / daġal: zaġal B, R, Ş. 
2962a balXı: balX B. 
2963b gördügi: gördük B. 
2964a cayrān ü: cayrān B, R.  
2964b ġarX-ı: ġarXı B, R, Ş / āb u: āb B, Ş. 
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  296 

6 Dir o kendüye ki bī-devlet başum 

   Ben [anurdum kim tamām ola işüm 

 

  2967 Ber-murād oldum [anurdum nā-murād 

   Olmışam dünyā baña bi’se’l-mihād  * 

 

  2968 eurbete irdüm [anup oldum bacīd 2093 

   İster iken vacdi irişdi vacīd 

 

  2969 Saña Mevlādan cināyet yoX gibi 

   Rāh-ı _aXXa pes hidāyet yoX gibi 

 

  2970 ĠarX olupsun çün şe’āmet bacrine 2094 

   Rāhuñ irmez bil ki vu[lat şehrine    

 

  2971 Cennet isterken irişdüñ dūzaba 

   eanı cennet rāżısın sen berzaba 

 

  2972 Nūra \ālibken yoluñ julmet olur 

   ]afvet isterken caceb küdret bulur 

 

M 100a 2973 Gülşen isterken olur külban maXām 

   Her kemālātuñ bulur noX[ān-ı tām 

 

  2974 Nefsine bu vech ilen tevbīb ider 2095 

   Başına her ficlini bir mīb ider 

 

  

                                                
* “Ne kötü döşek (cehennem).” Bakara 2/206; Âl-i İmrân, 3/12, 197; A’raf, 7/41; Ra’d, 13/18; 
Sâd, 38/56.  
2968b vacdi: vacd B, R; vacde Ş. 
2970a çün: çü B. 
2974a vech ilen: vechlen B, Ş. 
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2975 Gezdi bu cāletde ol baylī diyār 

   Yolı geh [acrā olur geh kūhsār 2096 

 

Ş 86a 2976 YoX refīXi aña taXrīr ide cāl 

   Aldı cayret n’olısar bilmez me’āl 2097 

 

  2977 Yolda niçe ravża gördi girmedi 

   Belki çeşmin yumdı bacżın görmedi 2098 

 

B 97a 2978 Gördügin dir bu da anuñ mimlidür 2099 

   Hep berez durur görinür mimlidür 

 

  2979 Pes müzabrefdür Xamusı bunlaruñ 

   Cümlesi telbīsdür bu \onlaruñ 

 

  2980 Görse ger bunlar gibi bir \ā’ife 

   Gitseler gitmez bularlan kā’ife 

 

  2981 Şöyle nefret eylemiş bunlardan ol 

   Girmeye ger cennete irgürse yol 

 

  2982 Ābiri birgün gider idüp enīn 

   `ıżr-veş bir şab[ olur aña Xarīn 

 

  2983 Didi kim Xandan gelürsin iy kişi 

   Başuña üşmiş cihānuñ teşvīşi 

 

  2984  

                                                
2975b geh [acrā: gāh [acrā B / geh kūhsār: gāh kūhsār B. 
2976a refīXi: refīX R. 
2977a niçe: nice B, R.  
2977b bacżın: bacżı M, R. 
2978a gördügin: gördigin Ş / bu da: bacżı M / mimlidür: mimldür B.  
2978b görinür: görünür yinür R / mimlidür: mimldür B. 
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Ol dabı [ordı senüñ cālüñ nedür  

   Pes berez midür metācuñ yābū dür 2100 

  

  2985 Bir birinüñ sergüzeştin [ordılar 

   Yolda gāhī gitdiler geh \urdılar 

 

2986 Bu kişi bir boş mu[ācib yār idi 

   Her ne maX[ūd olsa anda var idi 2101 

 

M 100b 2987 RıfX idüp lu\f ile söyler her sözi 

   Pes aña tevcīh idüp reycān yüzi 

 

R 115b 2988 _ālini bir bir aña carż itdi hep 

   Kim ne deñlü çekdi bu yolda tacab 2102 

 

  2989 Didi aña iy birāder sen caceb 

   Bir ulu dergāhı Xılmışsın \aleb 2103 

 

  2990 Aña \ālib çoX velākin görmedi 

   Yüz biñinde biri yol irgürmedi 2104 

 

  2991 Līk [orarsañ her biri görmiş geçer 

   Görmedi görmeyiser anı beşer 

 

  2992 Bu Xadar zabmet bu yolda çoX degül 2105 

   Ravża çoXdur līk bitmez çoXda gül 

 

                                                
2984a [ordı: [or R. 
2986a yār idi: yārdı B.  
2986b var idi: vardı B. 
2988b bu: - R. 
2989b dergāhı: dergāh B, R, Ş. 
2990b irgürmedi: irgümedi R. 
2992b līk: lākin B. 
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  2993 

   Cān u başın terk iden vā[ıl durur 

   Terk iderseñ sen dabı cā[ıl durur 2106 

 

B 97b 2994 Çün birinden cā[ıl olmadı murād 

Ş 86b  Bir yire dabı varup pāk it fu’ād 

 

  2995 Bularuñ bā\ıl degüldür her biri 

   Bacżı dūzab bacżınuñ cennet yiri 2107 

 

  2996 Her ne çekseñ işbu yolda az u çoX 

   Zabmetüñ ol bāba nisbet herre yoX 

 

  2997 Niçeler çekdi şedā’id bī-cisāb 

   _avline varmadı Xanda fetc-i bāb 2108 

 

  2998 İşbu yolda ekmeri oldı helāk 

   İrmedi rāhı ola bābında bāk 

 

  2999 Rāh-ı vāsicde carāmī çoX durur 

   ]anma bir menzil ki anda yoX durur 

 

  3000 Belki her demde kişi cāżır gerek 

   Ġayrı Xoyup ma\laba nājır gerek 2109 

 

M 101a 3001 Sālik olsañ Xurtarur her XorXudan 2110 

   İctimād it XorXu yoXdur XorXudan 

 

 

                                                
2993a cān u: cānı B, R / başın: başı M. 
2995b bacżı: bacż B. 
2997a niçeler: niceler B, R. 
3000b Ġayrı Xoyup ma\laba nājır gerek: Sālik olsañ Xurtarur her XorXudan R. 
3001 - R. 
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  3002 

   Ben de seyr itdüm cihānı ser-te-ser 

   Terk idüp bu yolda cānā cān u ser 2111 

 

  3003 ÇoX gelüpdür yolda Xu\\āc-ı \arīX 2112 

   Līk _aXdan her zamān irdi refīX  

 

  3004 cAvn-i _aX yoldaş ola saña eger 

   Cümle eşyā ba[m ola irmez żarar 

 

  3005 Görmişemdür ben dabı bī-cad riyāż 2113 

   İçmişemdür yolda çoX āb-ı cıyāż 

 

  3006 Bacżı gökçek bacżısı yatlu bunuñ 2114 

   Bacżı acı bacżısı \atlu [unuñ 

 

  3007 Līk bunlardan birisi boş gelür  

   Devlet ol başuñ ki aña \uş gelür  

 

  3008 Ravżanuñ āb u hevāsı boş la\īf 

   İçse ābından bulur Xuvvet żacīf 2115 

 

  3009 kaşrasından baXsalar macmūrı yoX 2116 

   Seyr olınsa ger içi mestūrı çoX 

 

 

 
                                                
3002a itdüm: idem B, R.  
3002b cān u: cān B. 
3003a Xu\\āc-ı: Xu\\ācı B, R.  
3003b irdi: oldı M. 
3005b āb-ı: ābı R, Ş. 
3006b bacżı acı: bacż acı B. 
3008a āb u: āb B.  
3008b ābından: ābında R. 
3009a macmūrı: macmūr M.  
3009b olınsa: olunsa M, R / mestūrı: mestūr M. 
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B 98a 3010 Ehli cümle her ne varsa [āfī-dil 2117 

   kālib olurlar görincek [āfī-dil 

 

  3011 Tābic olsañ anda iltem ben seni 

   Hep faXīr olur ne kim gelse ġanī 2118 

 

Ş 87a 3012 Her ki faXr üzre gelür bulur ġınā  

   Rācat olur yolda çekdügi canā 

 

  3013 Gelse cāhil Xalbi \olar macrifet 

   Gelse cālim anda bulmaz menzilet 2119 

 

   Bunlaruñ cāli bilinmez hikr ile 

   Hem dabı yolı bulınmaz fikr ile 2120 

 

M 101b 3015 Gel benümlen git saña olam delīl  

R 116a  Hep şifā buldı ne kim geldi calīl 

 

  3016 Ber-murād oldı gelenler nā-murād 

   Ehlini gören didi nicme’l-cıbād 

 

  3017 Gel temāşā it bu bāġı bir najar 

   kurmasañ yoX saña seyrüñden żarar 2121 

 

  3018 Niçe yir seyr eyledüñ gel bunı gör2122 

   ÇoX kişi geldi velī görmedi kör  

 
                                                
3010a ehli: ehl B / [āfī: [āf B.  
3010b görincek: görince R / [āfī: [āf B. 
3011b olur: olur ġanī M. 
3013a Xalbi: Xalb B. 
3014a hikr ile: hikrle B.  
3014b bulınmaz: bulunmaz M, R, Ş / fikr ile: fikrle B, R. 
3017b seyrüñden: seyrinden B. 
3018a niçe: nice B, R / yir: bir B. 
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9 kaşrasında Xalma Xa[d it dābil ol 

   Her ki dābil oldı oldı kāmil ol 

 

  3020 Tābic oldı aña reycān gitdiler 

   Günler içre bir gün aña yitdiler 

 

  3021 Gördi bir [acrā ucında yüce \aġ 

   kaġ eteginde görür bir cucbe bāġ 2123 

 

  3022 Gördi anı oldı Xalbi pür-neşā\ 2124 

   Defc-i ġam oldı irişdi inbisā\ 

 

  3023 ]an müsāfir irdi kendü şehrine 

   Rācat irdi gitdi dehrüñ Xahrı ne 2125 

 

  3024 Seyr iderken geldiler bāġa Xarīb 

   Semcine irdi [adā-yı candelīb 2126 

 

  3025 ĀşinālıX var arada [anasın 

   Kendüye dir bunda lāzım yanasın 

 

B 98b 3026 Cānına te’mīr ider işbu [adā 

   ea[d ider kim rūcını ide fedā 

 

  3027 Pes dimāġına irer envāc-ı bū 

   İşidür her herreden āvāz-ı hū 2127 

 

 

                                                
3021a gördi bir: gördiler Ş. 
3022b defc-i: refc-i M. 
3023a kendü: kendi B.  
3023b Xahrı: Xahr B. 
3024b [adā-yı: [adāyı B, R. 
3027a envāc-ı: envācı B. 
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  Bir niçe yirden aXar āb-ı najīf 2128 

   Her çiçekden irişür būy-ı la\īf 

 

M 102a 3029 Gördi eşbā[ın ferāġat üzre hep 

   Kendü cālinde Xamusı pür-edeb 

 

B 87b 3030 Kim gelüp kim gitdi Xılmaz iltifāt 

   Rütbetinde her biri bulmış mebāt 

 

  3031 Belki bacżı söyleseñ virmez cevāb 

   eanda Xaldı ideler saña bi\āb 

 

  3032 Didi reycāna o kişi iy refīX 

   İrdi ma\lūba bi-camdi’llāh \arīX 

 

  3033 ÇoX carāmīden seni Xurtarmışam 2129 

   Ravża-i maX[ūda uş irgürmişem 

 

  3034 Şimdiden [oñra senüñdür bāXī cāl 2130 

   `ihmet üzre Xā’im ol terk it su’āl 

 

  3035 Bir zamān bunlara dabı bihmet it 2131 

   Oldı boş olmadı ġayrı yire git 

 

  3036 ÇoX na[īcat itdi gitdi ol kişi 

   Didi ġayret başa iltmekdür işi  

 

   Terk idüp bu Xapuda her ictibār 2132 

   eıldı ednā bihmeti ol ibtiyār 

                                                
3028a niçe: nice B, R / āb-ı: ābı B, R, Ş / najīf: la\īf B.  
3028b būy-ı: būyı B, R. 
3033b ravża-i: ravżayı Ş. 
3034b bihmet: bıdmet Ş. 
3035a bihmet: bıdmet Ş. 
3037b bihmeti:bıdmeti Ş. 
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   Pes balā pāk itmek oldı [ancatı 

   Tā ki abh ide bulardan himmeti   

 

R 116b 3039 eıldı bihmet bunda ol baylī zamān 2133 

   Kimse cālin bilmedi jāhir nihān 

 

3040 Gördiler bihmetde aclā himmeti 

   Didiler būstāna gel it bihmeti 2134 

 

  3041 Anı būstān bihmetine Xodılar 

   Ber-kemāl itdi ne şey kim didiler 2135 

 

B 99a 3042 eomadı būstān içinde bār u bas 

   `ihmetinden zā’il olmaz bir nefes 2136 

 

M 102b 3043 Anuñ e\rāfına muckem yapdı sūr 

   Tā ki nā-cins itmeye aña cubūr 

 

  3044 Anı dabı eyledi ġāyetde pāk 

   Misk ü canberden müreccac oldı bāk 2137 

 

  3045 nāhir oldı anda envāc-ı çiçek 

   Her biri bir bāġa besdür itme şek 2138 

 

  3046 Her birinden irişür e[nāf-ı bū 

   Kim girürse Xalbi olur pür-Xobu 2139 

                                                
3039a bihmet: bıdmet Ş. 
3040a bihmetde: bıdmetde Ş.  
3040b bihmeti: bıdmeti Ş. 
3041a bihmetine: bıdmetine Ş.  
3041b ber-kemāl: pür-kemāl B. 
3042a bār u bas: hār kes B.  
3042b bihmetinden: bihmetinde B; bıdmetinde Ş. 
3044b misk ü: misk B; miski R, Ş. 
3045a envāc-ı: envācı Ş.  
3045b besdür: pesdür B. 
3046b Xalbi: Xalb B / Xobu: XoXu M. 
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  304 

7 Niçe müddet bunda bihmet itdi ol 2140 

   Ābiri bir gün gelüp aña rasūl 

 

Ş 88a 3048 Didi gel iltem seni bir mevżıca 

   Vardur anda bir caceb boş [avmaca 

 

  3049 Her ki bihmet itdi aña cān u dil 2141 

   Anda Xalmadı emer ez-āb u gil  

 

  3050 Saña destūr oldı anda varasın 

   Bulısarsın anda derdüñ çāresin 

 

  3051 Çün rasūl iltür Xapusına anı 

   Dacvet itdi ehl-i himmet dir seni 

 

  3052 eapusına yüz urup Xıldı Xıyām 

   Zī-`udā balX eylemiş nicme’l-maXām 2142 

  , 

3053 Çün içine bacdehū Xıldı dubūl 

   Seyr itdi tabt ü fevX u [aġ u [ol 2143 

 

  3054 `ā\ırına gelmeyen eşyā görür 

   Her Xadem varur yüzin yire urur 

 

  3055 Aña dabı bihmet itdi çoX zamān 2144 

   eomadı a[lā küdūretden nişān 

 

  3056 

                                                
3047a niçe: nice B, R / bihmet: bıdmet Ş. 
3049a bihmet: bıdmet Ş / cān u dil: ez-cān u dil M; cān dil B. 
3052a urup: vurup R, Ş. 
3053b fevX u: - B, Ş. 
3055a bihmet: bıdmet Ş. 
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   Geldi bir gün didi bir şab[-ı cacīb 2145 

   LāyıX olduñ görmege rūy-ı cabīb 

 

M 103a 3057 Baña teslīm eyle cānā kendüzüñ 

   Yevm-i bāXī ola tā kim gündüzüñ 2146 

 

B 99b 3058 Didi reycān emrüñüz Xıldum Xabūl  

   Gösterürseñ tābic oldum her ne yol  

 

  3059 _āżır itdi ol da bir jarf-ı caceb 2147 

   eodı reycānı içine bā-edeb 

 

  3060 Anı bir miXdār Xıldı terbiyet 

   eābiliyyet ire bula mertebet 2148 

 

  3061 Aldı gitdi bir caceb yüksek yire 

   ]anma kim anı beşer cinsi göre 2149 

 

  3062 Oldı bir [acrā-yı bī-cad müntehā 2150 

   Kim anuñ seyrine yoXdur intihā 

 

  3063 İrdiler [ācib-najar Xarşusına 

   Tā najar ide Xodı Xarşusına 

 

R 117a 3064 Aña [ācib-himmet itdi çün najar 

   Kendüsinden gitdi oldı bī-baber 

 
                                                
3056a şab[-ı: şab[ı R.  
3056b rūy-ı: rūyı B, R. 
3057b kim: ki M. 
3059a jarf-ı: jarfı B, R, Ş.  
3059b reycānı: reycān B. 
3060b ire bula: bu ire bula R. 
3061a yire: yere R. 
3062 - M. 
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3065 Bacdehū kendüsine geldi yine 

   ]andı cārıż oldı nevm ü ya sine 2151 

 

Ş 88b 3066 Kendüyi buldı mubālif evvele 

   Didi varsa irdi ābir evvele 

 

  3067 Pes vücūd-ı evvelin gitmiş bulur 2152 

   `oş la\īf ü tāzedür bitmiş bulur 

 

  3068 Gördi pür olmış revāyic Xalb ü rūc 2153 

   Bildi kim kendüye oldı çoX fütūc 

 

  3069 Buldı ol cālātı tacbīr olmaya 

   Biñ yıl içre biri taXrīr olmaya 2154 

 

  3070 Bu maXāmı bilmez illā ehl-i hevX 

   Diñlemez bu sözi illā ehl-i şevX 

 

  3071 Sen de şevXüñ var ise sacy eyle hevX 2155 

   Tā ki mekşūf ola cümle tabt u fevX 

 

M 103b 3072 earşusında Xaldı [ācib-himmetüñ 

   Didi şimden [oñra budur bihmetüñ 2156 

 

  3073 `ihmet ile irdi ol boş devlete 

   Sen de ir sacy eyle [ācib-himmete 2157 

                                                
3065b nevm ü: nevm B; yevmi Ş / sine: sene Ş. 
3067a vücūd-ı: vücūdı B, R, Ş / bulur: bular R, Ş.  
3067b la\īf ü: la\īf B / bulur: bular R. 
3068a Xalb ü: Xalb B, R; Xalbi Ş. 
3069a cālātı: cālāt B. 
3071a var ise: varsa B, Ş.  
3071b tabt u: tabt B. 
3072b bihmetüñ: bıdmetüñ Ş. 
3073a bihmet: bidmet Ş. 
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B 100a 3074 Çün cayāta irdi ol bacde’l-memāt 

   YoX taġayyür cāline buldı mebāt 

 

  3075 earşusında cāżır oldı ber-devām 

   Pes maXāmāt içre bu nicme’l-maXām 

 

  3076 Ol sebebden balX içinde mucteber 2158 

   Oldı balX andan revāyic abh ider 

 

  3077 Bacżı elde \utdı kim cizzet ider 2159 

   Başına Xor başını zīnet ider 

 

  3078 Çün tamām abh eyledi ol himmeti 2160 

   eanXı bāġa varsa virür zīneti 

 

3079 kālibe bu deñlü yārā bes durur 

   ]anma bu eşyā-yı bār u bas durur2161 

 

  3080 Kāmil oldur ci[[e aldı herreden 

   xevX-i deryā eyledi her Xa\reden 

 

  3081 Bacre müstaġraX [usuzdur cāhilūn 

   Berr içinde [uya Xandı kāmilūn 

 

  3082 Bu cihāndur bir bayāl-i pür-ciber 2162 

   Bildi anı her ki gezdi der-be-der 

 

 

                                                
3076b balX andan: _aXX andan B. 
3077a bacżı: bacż B / \utdı: \oydı B. 
3078b virür: vardur M. 
3079a bes durur: pes durur B. 
3082a bayāl-i: bayāli B, R, Ş. 
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KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Mefcūlü / Mefācīlün / Mefcūlü / Mefācīlün 

 

Ş 89a 3083 Bildüm dü-cihān fānī Xıldum \aleb ol şānı 

   eurbān idüben cānı buldum ben o canānı 

 

  3084 İçdüm yine bir cāmı virdi baña bed-nāmı 

   xevX itmez anı cāmī buldum ben o cānānı 2163 

 

  3085 Çaġırdı beni Allāh gösterdi baña bir rāh 

   Kendüsi yine hem-rāh buldum ben o sul\ānı 2164 

 

  3086 Girdüm yine bir rāha \ālib olup Allāha 

   İrdüm ulu dergāha bildüm ben o sul\ānı 2165 

 

  3087 kaldum yine bir nehre irgürdi ben’ol bacre 

   Va[l oldı baña behre gördüm ben o Sübcānı 2166 

 

  3088 Gördüm yine bir dīhār bār oldı göze gülzār 

   Bülbül ne aña gülzār gördüm ben o Sübcānı  

 

B 100b 3089 cĀbidler içün cennet zāhidler içün micnet 

R 117b  cĀrifleredür Xurbet gördüm ben o Sübcānı 2167 

 

 

 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
3084 Bu beyitten sonra 3111. beyte kadar M nüshası eksiktir. 
3085b buldum: bildüm R, Ş. 
3086 - R; 3086a bir: bu B. 
3087a irgürdi: gördi B. 
3089b cĀrifleredür: cĀriflere R. 
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MAkLAc * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  3090 Gel berü iy mürşid-i rāh isteyen 2168 

   Bī-riyā bī-reyb Allāh isteyen 

 

  3091 Key [aXın sen çoXdur a[cāb-ı żalāl 2169 

   Ekmer aXvāli bularuñ Xīl ü Xāl 

 

  3092 Kisvet ü tesbīc ü misvāk u [aXal 

   ]ūret itmiş [ancat-ı mekr ü ciyel 2170 

 

  3093 `ırXa ile jāhirin telbīs ider 

   Ficl ider cāşā anı İblīs ider  

 

  3094 `ulX ilen mablū\-ı _aXdandur bacīd 2171 

   Kim aña olmaz refīX oldur sacīd 

 

  3095 Gösterür jāhirde ol zühd ü fenā 

   ealbi pür-cıXd u cased cucb u riyā 2172 

 

  3096 Ehl-i cırż u [ūretā ehl-i vaXar 

   Dīn ü cuXbā mülkin itmiş tārumār 2173 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
3090a mürşid-i: mürşidi B, R.  
3090b bī-riyā bī-reyb: bī-riyāyı reyb R. 
3091a a[cāb-ı: a[cābı B, R, Ş.  
3091b Xīl ü: Xīl B. 
3092a tesbīc ü: tesbīc B; misvāk aña Ş / misvāk: tesbīc Ş.  
3092b [ancat-ı: [ancatı B, R, Ş. 
3094a bulX ilen: bulXlan B, Ş. 
3095a zühd ü: zühd B.  
3095b Xalbi: Xalb B; Xalb ü R / pür-cıXd u: pür-cıXdur vü R. 
3096a ehl-i cırż: ehl ü cırż R / cırż u: cırż B / ehl-i vaXar: ehli vaXar B, R, Ş.  
3096b dīn ü: dīni R / mülkin: milkin R. 
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  3097 Dir muvaccidven velī mülcid durur 2174 

   Bilmeyen cālin [anur mürşid durur 

 

  3098 Macrifet dürcin açup dürler [açar 

   İstimāc itse sözin şey\ān Xaçar 

 

  3099 Kendü mimli bir niçe ehl-i hevā 

   Cemc olup Xatınd’ider medc ü menā 2175 

 

Ş 89b 3100 Ol müzabref sözlerin ta[dīX ider 

   Belki caXl u naXl ilen tacXīX ider 2176 

 

3101 Kendü a[cābı żalālet majharı 

   Her birisi oldı şey\ān mefbarı  

 

  3102 Cümlesi azġun durur şey\āndan 

   Vay aña fażl irmeye Racmāndan 2177 

 

  3103 Rūz u şeb şey\ān gelür bihmet içün 2178 

   Her nefesde aña biñ lacnet içün 

 

B 101a 3104 Kendü oldı çün re’īsü’l-mülcidīn 2179 

   Gitdiler Xacr-ı cehīme ecmacīn  

   

3105 Baña bir tenbīhdür lāzım olan 

   A[[ı itmez [oñ nefes nādim olan  

 
                                                
3097a mülcid durur: mülciddür B.  
3097b mürşid durur: mürşiddür B. 
3099a niçe: nice B, R / ehl-i: ehli B, R, Ş.  
3099b medc ü: medc B. 
3100a sözlerin: söz ilen R.  
3100b naXl ilen: naXlen B. 
3102b irmeye: olmaya B. 
3103a rūz u: rūz B / bihmet: hıdmet Ş. 
3104a kendü: kendi R.  
3104b Xacr-ı: Xamu B; Xacrı R. 
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  3106  

Ġāfil olma cāżır ol iy \ālibūn 

   Cāhil olma cāXıl ol iy sālikūn  

 

  3107 Rehber ola saña ger cavn-i `udā 2180 

   SevX ider bāb-ı İlāh bī-cüdā 

 

  3108 Fetc olup bāb-ı \arīX-ı Mu[\afā 

   Keşf olur sırr-ı rasūl-i Murtażā 2181 

 

3109 cĀXıl oldur ci[[e aldı Xı[[adan 

   Cāhil oldur bālī olmaz ġu[[adan * 

 

   ĀMEDEN-İ MĪR-İ cĀŞIeĀN ** 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  3110 Diñle yārā cāl-i mīr-i caşıXān 

   Kim ne [ūret Xurdı ol bir casb-i şān 2182 

 

M 104a 3111 Ya ne vech üzre cihānı añladı 

   Kim cihānı bildi cālin \añladı 

 

R 118a 3112 _aX Tecālā bilXatin Xılmış caceb 

   Kim riyāset rütbetin eyler \aleb 

 

  3113  
                                                
3107a cavn-i: cavni B, R, Ş.  
3107b bāb-ı: bābı B, R, Ş. 
3108a bāb-ı: bābı B, R, Ş / \arīX-ı: \arīXı B, R, Ş.  
3108b sırr-ı: sırrı B, R, Ş / rasūl-i: rasūli B, R, Ş. 
* Ş’de aşağıdaki beyit (89b’de) farklı bir yazıyla derkenardır ve vezni bozuktur: 

“ cĀXıl ne şād olayın dir ne ġam çeker 
    Cāhil hemīşe şād olayın dir elem çeker” 
** - B (Bir satırlık boşluk var). 
3110a mīr-i: mīri B, R.  
3110b bir: bel Ş / şān: cāl B. 
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MuXteżā-yı nefsine olmış esīr 

   Fikri her dem balXa olmaXdur emīr 2183 

 

  3114 Līk isticXāXı yoXdur devlete 

   _ālini bilmez düşüpdür micnete 2184 

 

  3115 ealbi memlūdur anuñ cucb u ġurūr 

   Gice gündüz fikri çoX yoXdur cużūr  2185 

 

  3116 Kendüye dir bu cihānı seyr Xıl 

   Gör ne balX itdi `udā ez-āb u gil 2186 

 

Ş 159a 3117 Kim ne veche añlamışlar cālemi 

   Ya caXīXat bildiler mi ādemi 

 

  3118 Ābiri bir gün \urup Xıldı sefer 

   Tā ki cālem balXına ide najar 

 

B 101b 3119 Hem tecessüs ide bunlar cālini 

   Her birinüñ diñleye aXvālini 

 

  3120 İşbu \avra seyr ider ol çoX diyār 

   Her birinden ola tā kim ci[[edār 

 

  3121 Gezdi işbu cālemi ol ser-te-ser 

   Kendüye lāyıX o hīç bulmadı der 

 

 

                                                
3113a muXteżā-yı: muXteżāyı R, Ş.  
3113b fikri: fikr B. 
3114a isticXāXı: isticXāX B. 
3115a Xalbi: Xalb B; Xalb ü R. 
3116b ez- āb u: ez- āb B. 



 496 

 

Söyleşür her kime irse az u çoX 

   Kendü hevXine muvāfıX kimse yoX 2187 

 

  3123 İctiXādı üzre balkuñ cālini 

   Bildi añladı Xamunuñ Xālini 

 

  3124 Kendü cālin cümleden tercīc ider 2188 

   Ġayrınuñ aXvālini taXbīc ider  

 

M 104b 3125 Kendüye didi ki gezdüñ cālemi 

   Fehm Xılduñ cümle cāl-i ādemi 2189 

 

  3126 ]ancatı her birinüñ mekr u ciyel 

   Görmedi ol _aXXı ġālibdür civel 2190 

 

  3127 Her biri bir [ūret itmiş ibtiyār 

   Tā ki bu balX ide aña ictibār 

 

  3128 Dir ki bildüñ bu cihān dāru’l-cubūr 

   Sen de bir [ūret Xurup itgil cużūr 

 

  3129 Bu cihān bir [ofradur nicmet \olup 

   Müştehāsın ekl ider her kes \urup 

   

3130 _aXX anı insān içün balX eyledi 

   Dürlü nicmetlen bu balXı \oyladı 2191 

 

  31 

                                                
3122a irse: irer B. 
3124a kendü: kendi R.  
3124b ġayrınuñ: ġayrnuñ B. 
3125b cāl-i: cāli B, R, Ş. 
3126b _aXXı: _ak B. 
3130a içün: çün B. 
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31  

Bacżı bu balXuñ najar it gör n’ider 

   Nicmet-i Mevlāyı Xuldan menc ider 2192 

 

  3132 Çünki bildüñ bu durur ehl içre yol 2193 

   Sen dabı bir kūşesinden ākil ol 

 

  3133 Kim bu remzi añlamaz oldur cavām 2194 

   Anuñ içün anlara dirler hevām 

 

  3134 Añlayanlar setr ider bir cāl ile 2195 

   Cāhili taġlī\ iderler Xāl ile 

 

B 102a 3135 ]ūret-i [ūfiyyeyi kendüñe cāl 

Ş 159b  Eyle tā maXbūl olına cümle Xāl 2196 

 

  3136 Bacdehū bir kūşede oturdı ol 

   _ālet-i zühd ü fenā Xıldı Xabūl 2197 

 

R 118b 3137 cUzlet itdi balX içinden çoX zamān 

   Kimse andan bilmedi nām u nişān 

   

3138 Şöyle tezyīn eyledi ol [ūretin 

   Kim görür Xa[d ider almaX himmetin 2198 

 

M 105a 3139 Yine ābir Xıldı bir yirde juhūr 

   İttifāX itdi aña bir kes mürūr 
                                                
3131a bacżı: bacż B.  
3131b nicmet-i: nicmeti B, R, Ş. 
3132b kūşesinden: kūşesinde R. 
3133b anuñ içün: anuñçün R. 
3134a cāl ile: cālle B.  
3134b taġlī\: taġlīj M / Xāl ile: Xālle B. 
3135a [ūret-i: [ureti B, R, Ş.  
3135b olına: ola bu B; ola R, Ş. 
3136b cālet-i: cāleti M, B, R, Ş / zühd ü: zühdden B. 
3138b ider: eyler B. 
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3140 Kim meger bu kes giderdi Kacbeye 2199 

   Yolı azdı uġradı bilmez neye 

 

  3141 Gördi bir [ūret caceb bavf eyledi 2200 

   Mīr bavfın bildi aña söyledi 

 

  3142 eorXma benden yanuma olġıl yaXın 2201 

   Çün seni sevX itdi Rabbü’l-cālemīn 

 

  3143 `oş hidāyet eylemiş Mevlā saña 

   Kim seni sevX eyledi bunda baña 

 

  3144 Gel berü bunda baña olġıl Xarīn 

   Tā ki cā[ıl idesin _aXXa’l-yaXīn 

 

  3145 Hem caXāyıXdan seni idem babīr 

   Bende ola Xapuña oġlan u pīr 

 

  3146 Çün \oXundı başuña jıll-i Hümā 

   `alX içinde aduñ olsun reh-nümā 2202 

 

  3147 Niçeler vardur müsemmā bi’n-naXīż 2203 

   Kim [acic oldı adı oldur marīż 

 

  3148 Ol maXūle olan esmādan biri 

   Bu durur fehm it sözüm Xalma giri 

 

  314 

                                                
3140b azdı: irdi M. 
3141a bir: - R. 
3142 - R. 
3146a jıll-i: jılli R. 
3147a niçeler: niceler B, R. 
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eıldı ol bī-çāreyi lāf ile bend 

   Bende oldı Xaldı anda derdmend 2204 

 

  3150 Ol müzabref sözlerinden aña çoX 

   Nesneler taclīm itdi a[lı yoX 

 

B 102b 3151 Bu kişi bod ebleh ü acmaX idi 

   Hep Xabūl itdi ne sözler kim didi 

 

  3152 İctiXād itdi buña yoXdur najīr 

   Va[fını yazmaz bunuñ yüz biñde bir 

 

M 105b 3153 Niçe müddet bunda bihmet eyledi 2205 

Ş 160a  Dā’imā mīr ile [ocbet eyledi 

 

  3154 Didi bir gün aña mīr-i cāşıXān 

   Gel yanuma iy re’īs-i [ādıXān 2206 

 

  3155 Saña destūr ideyin balX içre var 

   Gördügün acvālden virgil baber 

 

3156 Niçe Xābil kimseler vardur gelür 

   `ihmet ü [ocbet idüp devlet bulur 2207 

 

  3157 Sen delālet eyleyüp olġıl memāb 2208 

   Tā ki sālik olalar rāh-ı [avāb 

 
                                                
3149b bende: bend M / R’de bu mısra atlanmış, yerine 3150a yazılmış, mısra eksikliği 3153a 
ikinci kez yazılmak suretiyle giderilmiştir. Bu mısra kayması 3150, 3151, 3152. beyitlerde devam 
etmektedir. 
3153a niçe: nice B, R / bihmet: bıdmet Ş. 
3154a mīr-i: mīri B, R. 
3156a niçe: nice B, R.  
3156b bihmet ü: bıdmet B; bıdmet ü Ş; bihmet R. 
3157b rāh-ı: rāhı B, R, Ş. 
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   `oş Xabūl itdi o mīrüñ emrini 

   ]arf ide bu yolda bāXī cömrini 2209 

 

  3159 Mīr aña himmet idüp destūr ider 

   Ol dabı balX içre gitdi gör n’ider 2210 

 

  3160 Ger mülāXī olsa yolda aña kes 

   Mīri medc ider \ura ger bir nefes 2211 

 

  3161 Gezdi bu \avr üzre ol eşbā[ için 2212 

   Sacy ider cemciyyeti işbā[ içün 

 

  3162 Dir anuñ nāmı emīr-i cāşıXāñ 

   _ālini nāmından añlar cāXılān 2213 

 

R 119a 3163 Meyl iderler nāmın iden istimāc 2214 

   ea[d iderler aña XılmaX ittibāc  

   

3164 ÇoX kişi ıżlāl ider bu \avra ol 

   Didiler lu\f eyle göster bize yol 

 

  3165 Tā ziyāret idevüz ol cāşıXı 

   Belki anuñ olavuz biz [ādıXı 2215 

 

  3166 Cemc olur bir yire eşbā[-ı kemīr 

   Kim ġanī vü kim faXīr u kim [aġīr 2216 

 

                                                
3158a o mīrüñ: emīrüñ B. 
3159a himmet idüp destūr: destūr idüp himmet B. 
3160b mīri: mīr R / \ura: dura B. 
3161a eşbā[ için: işbā[ içün M.  
3161b işbā[ içün: eşbā[ı çün M; eşbā[ için R, Ş. 
3162a emīr-i: emīri B, R. 
3163 - M. 
3165b biz: bir R. 
3166a yire: yerde R / eşbā[-ı: eşbā[ı R. 
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B 103a 3167 Reh-nümā oldı bulara boş delīl 

   Niçe müddet gitdiler bunlar sebīl 2217 

 

3168 Yolları irdi bularuñ bir yire 

   Gördiler var anda bir yābis dede 2218  

 

  3169 Bir zamānda aXmamışdur anda [u 

   `ār u bas e\rāfını \utmış Xamu 

 

  3170 Reh-nümā didi \uruñuz bunda siz 2219 

   Meskeni anuñ bu vādīdür ı[ız 

 

Ş 160b 3171 Ben varup aña virem sizden baber 

   Ola kim size çıXup ide najar 

 

  3172 Reh-nümā gitdi bulardur muntażır 2220 

   Vardı mīrüñ bihmetinde öpdi yir 

 

  3173 Didi cemc itdüm getürdüm çoX kişi 2221 

   `oş tamām itdüm buyurduġuñ işi 

 

  3174 Lu\f idüp bunlara carż itgil cemāl 

   Her najardan bula biri biñ kemāl 

 

  3175 Mīr dabı \aşra çıXdı nāzla 

   Pes selām virdi nacīf āvāzla 2222 

 

  3176  
                                                
3167 Bu beyitten sonra 3196. beyte kadar M nüshası eksiktir; 3167b niçe: nice B. 
3168a yire: yere R.  
3168b bir yābis: yābis bir Ş. 
3170a \uruñuz: durıñuz B. 
3172b bihmetinde: bıdmetinde Ş / öpdi yir: yir öpdi B. 
3173a itdüm: - R. 
3175a nāzla: nāz ile R.  
3175b virdi: itdi R, Ş. 
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Cümlesi aldı bularuñ boş selām 

   ]andılar kim ġārdan çıXdı imām  

 

3177 Didiler kim yine gelmiş Bāyezīd 

   Her ki münkirdür buña oldur Yezīd 2223 

 

  3178 `avf-ı _aX taġyīr itmiş reng-i rū 

   ]an riyāżat gice gündüz aña bū 

 

  3179 ArXasında bırXa pāre pāredür 

   ]anki derd-i yār ilen dil yāredür 2224 

 

3180 Dürlü dürlü rengden giymiş Xabā 2225 

   Sebz ü a[fer acmer ü ebyaż cabā 

 

  3181 nāhirinden görinür zühd ü fenā 2226 

   Bā\ını bālīdür ez-hikr-i `udā 

   

3182 cIşX odına baġrı yanmış çün sipend 

 Her ki görse racm idüp dir derd-mend 2227   

 

B 103b 3183 Kimseye Xılmaz kelām eyler edeb 2228 

   İctibār-ı nāsa olsun dir sebeb 

 

  3184 Bir najarda kim görür bī-ibtiyār 2229 

   Eyler aña bī-nihāyet ictibār 

 

   
                                                
3177a gelmiş: geldi R. 
3179b derd-i: derdi B, R / yār ilen: yārlan R. 
3180a giymiş: geymiş R. 
3181a görinür: görünür R.  
3181b ez-hikr-i: ez-fikri B; ez-hikri R, Ş. 
3182a çün: - R. 
3183b ictibār-ı: ictibārı B, R, Ş. 
3184b bī-nihāyet: bī-nihāye B. 
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3185 nāhirinde meskenet Xalbi ulu 

   Ol durur cālemde ġāyet bed-būlu  

 

  3186 Kim görür [anur \olu būy-ı la\īf 

   Rāh-ı _aXda nefsini Xılmış nacīf 2230 

 

  3187 Ehle olsa ger mu[ācib bir nefes 

   Fehm ider bī-rāyica bir Xurı bas 2231 

 

R 119b 3188 nāhirin gördi bular aldandılar 

   Bā\ının dabı muvāfıX [andılar 

 

Ş 161a 3189 Didiler lu\f it Xabūl it bihmete 

   Bendeyüz geldük Xapuña himmete 2232 

 

  3190 Āsitānuñdan bizi redd itmegil 

   Aç Xapusın lu\fuñuñ sedd itmegil  

 

  3191 Feyż-i himmet eyle icsān-teşneyüz 2233 

   ea\resi besdür gelürse niçe yüz 

 

3192 Ol Xadar Xıldı tevażżuc her biri  

   ]andılar mevtāyı eyler ol diri 

 

  3193 Mīr dabı bunları Xıldı Xabūl 

   Tā ki gösterde bulara \oġrı yol  

 

  3194 Her biri bir kūşede oturdı pes 

   Terbiyet eyler bulara her nefes  

 

                                                
3186a būy-ı: būyı B, R. 
3187b Xurı: Xuru B. 
3189a bihmete: bıdmete Ş. 
3191b besdür: pesdür B, R / niçe: nice B, R. 
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  3195 Gāh [ocbet gāhī balvet gāhī lāf 

   Gözine gelmez sinek Sīmürġ-ı eāf 2234 

 

M 106a 3196 İşbu cāl üzre gider baylī zamān  

   Geldi bir seyyāc anda nāgehān 

 

Gördi bir tertīb düzmiş bir kişi 

   Kendüye Xadr u şeref virmek işi 2235 

 

  3198 Meclis itmiş cemc olmış çoX beşer 

   Her birinüñ Xalbi memlūdur keder 2236 

 

B 104a 3199 Bu kişi girdi Xapudan içerü 

   Mīr gördi didi aña gel berü 

 

  3200 Kim ne yirden geldügüñ itgil beyān 2237 

   Ya ne gördüñ bu cihānda Xıl cayān 

 

  3201 Ya nedür ismüñ bize virgil baber 

   Ya nedür maX[ūd Xılduñ sen sefer 

   

3202 Didi adumdur hidāyet iy cazīz 

   İsterem cālemde bir [ācib-temīz 2238 

 

  3203 Ravżatü’t-Tevcīddür baña mekān 

   Görmişem ben anda bir [ācib-zamān 

 

  3 

                                                
3195a gāh: gāhī R, Ş. 
3197a düzmiş: Xılmış B. 
3198b Xalbi: Xalb B; Xalb ü R. 
3200a yirden: yerden R. 
3202a adumdur: adımdır M. 
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204 

  Meclis itmiş ol caceb dacvā ider 

   Dir kimüñ var şübhesi gelsün gider 2239 

 

  3205 Yanına cemc olmış eşbā[-ı caceb 2240 

   Her biri ehl-i sükūn ehl-i edeb 

 

  3206 xǖ-revāyicdür şükūfe her \araf 

   Pür-le’ālī her kişi gūyā [adef 

 

Ş 161b 3207 Her kelāmı pür-işārāt u rumūz 

   ealb ü rūc u sırra setr olmış künūz 2241 

 

  3208 Acsenī ablāX  üzre bilXati   * 

   Her ki [ādıXdur ider ol himmeti 

 

  3209 Levc-i macfūj eylemişdür Xalbini 

   Anda imbāt itdi eşyā selbini 

 

M 106b 3210 Şöyle medc itdi hidāyet ol eri 

   Görmege müştāX oldı her biri 

 

  3211 Mīr balXuñ ıż\ırābın fehm ider 

   Kendüyi terk ideler dir vehm ider 

 

  3212 Didi anlar \ālib-i dünyā Xamu 

   Ben cihāndan geçdüm ez-bavf-ı \amu 2242 

 
                                                
3204b var şübhesi: şübhesi var R. 
3205a eşbā[-ı: eşbā[ı R, Ş.  
3205b ehl-i sükūn: ehli sükūn B, R, Ş / ehl-i edeb: ehli edeb B, R, Ş. 
3207a pür-işārāt u: pür işārāt B.  
3207b Xalb ü: Xalb B / rūc u: rūc B / sırra: sırrı R. 
* “Ben güzel huyları tamamlamak için gönderildim.” Seçme Hadisler, s.9,10 
3212a \ālib-i: \ālibi B, R, Ş.  
3212b ez-bavf-ı: ez-bavf u M; ez-bavfı B, R, Ş. 
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R 120a 3213 eıl najar e\rāfuma iy şab[-ı kūr 

   Hīç metācı bu cihānuñ var mı gör 

 

  3214 Bir şükūfe dabı cattā yoX durur 2243 

   Zīnet-i dünyā olarda çoX durur 

 

B 104b 3215 Bī-nihāyet kendüyi Xıldı medic 

   Anları Xıldı kemāl üzre Xadic 

 

  3216 Dir żalāletdür muXarrer saña nām 

   Aduñı taġyīr itmişsin tamām 

 

  3217 ]ūret-i ādemde şey\ānsın gezer 

   Ehl-i _aXXuñ meclisin görse bozar 2244 

 

  3218 Bī-edebsin \urma Xarşumda benüm 

   Kim görincek sevmedi cān u tenüm 2245 

 

  3219 Çün hidāyet çoX tetebbuc eyledi 2246 

   Her \arafdan diXXat ilen yiyledi  

 

  3220 Bulmadı bir Xadr-i herre būy-ı boş 2247 

   _ükm ider \aşrası macmūr içi boş 

 

  3221 Çün hidāyet ol Xapudan redd olur 

   Ol nefesde bāb-ı racmet sedd olur 2248 

 

  3222 

                                                
3214b zīnet-i: zīneti B, R, Ş. 
3217a [ūret-i: [ūreti B, R, Ş. 
3218b görincek: görüncek R. 
3219b diXXat ilen: diXXat ile B, Ş. 
3220b \aşrası: \aşrasın R / içi: iç R. 
3221b bāb-ı: bāb u R. 
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   Bunda olanlar iki Xısm oldılar 2249 

   Bir bölük gitdi birisi Xaldılar 

 

  3223 Her ki Xaldı oldı macrūm-ı ebed 

   Feyż-i racmetden aña yoXdur meded 2250 

 

M 107a 3224 Kim hidāyetlen gidenler ber-murād 

   Oldılar anlar durur nicme’l-cıbād 

 

Ş 155a 3225 Kim Xalur oldı żalālet mażharı 

   Kim gider oldur hidāyet mefbarı 2251 

 

  3226 cĀXılān oldı hidāyet tābici 

   Cāhilān oldı żalālet tābici 

 

  3227 cĀXılān aldanmadılar [ūrete 2252 

   Nājır oldılar derūn-ı cālete 

 

  3228 ]ūretinden sīretin hevX itdiler 

   eālebinden Xalbini farX itdiler 

   

3229 Cāhilān [andılar anı pür-kemāl 

   nāhirinden gördiler bir būb-cemāl 

 

  3230 kaşrası gibi [anurlar Xalbini 

   Ehlī olmayan ne bilsün Xalbini 2253 

 

B 105a 3231 cĀXıl olan olmadı [ūret-perest 

   Ehl-i cāli buldı zeylin’urdı dest  

                                                
3222b bölük: bölik R. 
3223a macrūm-ı: macrūmı B, R, Ş. 
3225b oldur: oldı M. 
3227b derūn-ı: derūnī B, R, Ş. 
3230a gibi: bigi R, Ş.  
3230b ehlī: ehl M. 
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   Cāhil olan gözledi tāc u Xabā 

   `oş [aXal tesbīc ü misvāk u cabā 2254 

 

  3233 cĀXıl olan ehl-i cāl ister gezer 2255 

   kaşrası macmūr ola bāli sizer 

 

  3234 Cāhil olan [ūret-i zībā arar 

   Ehl-i faXr üzre göre Xılmaz najar 2256 

 

3235 cĀXıl olan ehl-i şöhretden Xaçar 2257 

   İctibār-ı balXı cadd eyler keder 

 

  3236 Cāhil olan \ālib-i şeyb-i şehīr 2258 

   ]ūfīsi ola yigit oġlan u pīr 

 

  3237 cĀXıl olan terk idüp cizz-i cihān 

   ea[d ider keşf eyleye sırr-ı nihān 2259 

 

M 107b 3238 Cāhil olan aldanurlar cāhile 

R 120b  Setr iderler nūr-ı şemsi māh ile 2260 

 

  3239 cĀXıl olan emrini tedbīr ider 

   Bir nefes [anma işin te’bīr ider 

 

   

                                                
3232a tāc u: tāc B.  
3232b boş [aXal: [aXal boş [aXal R / tesbīc ü: tesbīc B / misvāk u: misvāk B; misvāXı R. 
3233a ehl-i: ehli B. 
3234a [ūret-i: [ūreti B, R, Ş.  
3234b faXr: farX M. 
3235b ictibār-ı: ictibārı B, R, Ş / balXı: balX B. 
3236a \ālib-i: \ālibi B, R, Ş / şeyb-i: şeybi B, R, Ş / şehīr: şehr B, R.  
3236b oġlan u: oġlan B. 
3237a cizz-i: cizzi R.  
3237b sırr-ı: sırrı B, R, Ş. 
3238b şemsi: şems B. 
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3240 Cāhil olan dir dabı çoXdur zamān 

   Fevt olur fur[at ecel virmez amān 2261 

 

  3241 cĀXıl olan bildi bu dāru’l-fenā 

   Gice gündüz sacy ider cāl-i beXā 2262 

 

3242 Cāhil olan kesb ider evlād ü māl 

   xerre hevX itmez o cāl-i ehl-i cāl 2263 

 

Ş 155b 3243 cĀXılān çün naXş u renge Xalmadı 

   Aldanup macrūm u merdūd olmadı 2264 

 

3244 Cāhil olan zīnete baġladı bil 

   Kesb-i ubrādan bacīd oldı o bil 2265 

 

  3245 cĀXıl olan naXd-i cömre va[l-ı yār 

   Aldı ol Xıldı cayātın pāyidār 

 

  3246 Cāhil olan cömrinüñ sermāyesin 2266 

   Żāyic itdi Xodı dünyā sāyesin 

 

B 105b 3247 cĀXıl olan bildi pes mebde mecād 2267 

   Virmedi taġyīr aña dārü’l-fesād 

 

  3248 Cāhil olan itmedi fikr-i me’āl 2268 

   Bu serābı [andı ol āb-ı zülāl 

                                                
3240b Fevt olur fur[at ecel virmez amān: Fevt-i fur[at olur virmez amān M. 
3241b cāl-i: cāli B, R, Ş. 
3242a evlād ü: evlād B.  
3242b cāl-i: cāli M, B, R, Ş. 
3243a cāXılān çün: cāXıl olan B, R, Ş.  
3243b macrūm u: macrūm B. 
3244b oldı o: oldı R. 
3246a cömrinüñ: Xalbinüñ B. 
3247b dārü’l-fesād: dārü’l-cinād M. 
3248a fikr-i: fikri B, R, Ş.  
3248b āb-ı: ābı B, R. 
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  3249 cĀXıl olan bildi nefs ü Rabbini 

   eadr-i herre ġayra Xılmaz cubbını 

 

  3250 Cāhil olan oldı nefsine esīr 

   _ubbı ġayra düşdi yoXdur dest-gīr 2269 

 

  3251 cĀXıl olan bunda kesb eyler vi[āl 

   Yārına Xomaz bilen mebde me’āl 2270 

 

M 108a 3252 Cāhil olan dir bugün cışX idelüm 2271 

   Yarın içün niçe teşvīş idelüm 

 

  3253 cĀXılān aldanmadılar cennete 2272 

   Bunda irişdi irenler vu[lata 

 

  3254 Cāhilān eydür bizüm cūr u Xu[ūr 

   YoX cibādet racmete olmış ġurūr 2273 

 

  3255 cĀXılān maX[ūdı Xomaz yarına 

   Aldanan fevt itdi fur[at yarına 

 

  3256 Cāhilān bal\ itdi dünyāya özin 

   `vāb-ı ġaflet baġlamış iki gözin 2274 

   

3257 cĀXıl olan _aXXı bund’itdi şuhūd 

   Sifle aldanmadı evc’itdi [ucūd 

 

  3258 Cāhil olan rü’yet ubrāda [anur 

   Bilmeyüp maX[ūdı ūlāda Xalur 

                                                
3250b cubbı: cubb B; cubb u R. 
3251b me’āl: mecād Ş. 
3252b niçe: nice R. 
3253a cāXılān: cāXıl olan R. 
3254a cūr u: cūr B. 
3256b bvāb-ı: bāb u R; bāb-ı Ş. 
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  3259  
 

cĀXıl olan açdı cibret gözini 

   Añlayup hevX itdi cikmet sözini 

 

  3260 Cāhil olan bī-ba[īret bī-ba[ar 

   Söyleseñ cikmet kelāmın dir keder 2275 

 

Ş 156a 3261 cĀXıl olan görmedi hīç ġayr-ı yār 

   nāhir u bā\ın Xamu şey her ne var 2276 

 

  3262 Cāhil olan bilmedi yār ile ġayr  

   Bā\ınını cālemüñ Xılmadı seyr 

 

B 106a 3263 cĀXıl olan fehm ider sözden murād 

R 121a  Mānic olmaz fehm-i macnāya sevād 2277 

 

  3264 Cāhil olan jāhirin añlar hemān 

   ea[dı fehm itmez \olar Xalbi gümān 2278 

 

  3265 cĀXılān fehm itdi sözden [ācibin 2279 

   Göricek ba\\ añladılar kātibin 

 

M 108b 3266 Cāhilān Xatında birdür her kelām 

   eudreti yoX farX ide bā[ u cavām 

 

  3267 cĀXıle maX[ūd olan tenbīhdür 

   Levm-i dünyādan özin tenzīhdür 

 

                                                
3260b dir keder: dir gider B, R, Ş. 
3261a ġayr-ı: ġayrı B. 
3263b mānic: żāyic B. 
3264b Xa[dı: Xa[d B, R. 
3265b añladılar: eylediler B. 
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   Cāhile maX[ūd olan tevbībdür 

   Her sözüm baġrına çün bir mībdür 2280 

 

  3269 Bir caceb sırdur sarāy-ı kā’ināt 

   Zinde sacy-i mevt ider mürde cayāt 2281 

 

   KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  3270 eılmadum ben cömrüm içre _aXXa lāyıX bir camel 2282 

   Gice gündüz vird ü hikrüm fikret-i \ūl-i emel 

 

  3271 `alvetümde müştehā-yı nefsi fikr itmek işüm 

   Celvetümde bod müsāvī ġıybet ü mekr ü ciyel 2283 

 

  3272 Fikr-i dünyā eylesem ġāyet Xavīdür bu göñül 

   kācat itmek Xa[d Xılsam yoX durur benden kehil 

 

  3273 Ger [alāt u ger [ıyām itsem riyā vü sümcadur 

   eavl ü ficlüm her ne kim var pür-ġarażdur pür-cilel 2284 

 

  3274 Nefsüme tābic olup ol resme ci[yān itmişem 2285  

   Rūz-ı macşer gelmeye acmālde benden eXal 

 

  3275 NaXd-i cömri mac[ıyet yolında hep Xıldum telef 

   Olmışamdur her cażāb u şiddete yā Rab macal 

 
                                                
3268b çün: çü R. 
3269a sarāy-ı: sarāyı R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
3270b vird ü: vird B; vird-i R, Ş / fikret-i: fikreti B, R, Ş / \ūl-i: \ūl ü R. 
3271a nefsi: nefs B, R.  
3271b mekr ü: mekr B. 
3273a [alāt u: [alāt B. 
3274b rūz-ı: rūz u R. 
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  327 

 

6 Ārzū-yı nefsüme şol deñlü sacy itdüm ki uş 

   Geldi cömrüm ābir oldı yoXdur elde mā-ca[al 2286 

 

  3277 İtti[āf-ı mac[ıyetlen bulmışam bir caddi kim 

   Bunca mablūX içre yā Rab yoX durur baña memel 2287 

 

B 106b 3278 cAdlüñ ilen ger cahāb itseñ baña yevme’l-cezā 2288 

Ş 156b  Ger göre cālüm firār ide yanumdan hep milel  

 

M 109a 3279 ealmışam yā Rab żalālet içre hādī ol baña 

   Her kime senden hidāyet irdi yoX aña vecel 2289 

 

  3280 Ger żiyā-yı şems-i cūduñ irmeye ben Xalmışam 2290 

   nulmet-i cisyānda mānend-i üştür der-vacal 

 

  3281 Olmazam nevmīd yā Rab feyż-i fażluñdan senüñ 2291 

   Nefs-i bed-būya mecā[ī ger vire bī-cad helel 

 

  3282 `alX-ı cālem fācir olsa ya mu\īc olsa Xamu 

   xāt-ı pāküñe senüñ gelmez tezāyüd ya balel 

 

  3283 Her kişi ger bayr u ger şerr itse rācic nefsine 2292 

   Leyse li’l-insāni illā mā-secā  didüñ ezel * 

 

  3284  

                                                
3276b elde: anda R. 
3277a itti[āf-ı: ittti[āfı B, R, Ş / caddi: cadd B, Ş. 
3278b firār ide: firār ider B, R. 
3279b irdi: ire R / aña: - R. 
3280 – R; 3280a żiyā-yı: żiyāyı B, Ş.  
3280b julmet-i: julmeti M, B, Ş. 
3281a nefs-i: nefs ü R. 
3283a bayr u ger şer: bayr u şer B; bayr ger şer Ş. 
* “İnsan ancak çalıştığına erişir, insana çalışmasından başka bir şey yoktur.” Necm, 53/39-40. 
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Çünki tacmīm-i ca\ā idüp didüñ  lā-\aXnatǖ   *  

   Āb-ı racmetden muXarrer bildi balX irer bedel 2293 

 

  3285 Reşca-i racmet cu[āt-ı mü’minīne bes durur 

   Zümre-i macfüvden olmaXdur recā iy bī-bedel 2294 

 

  3286 Mücrim ü cā[īlerüñ cürmin Xamu cafv eyleyüp 2295 

   Cennet ü dīdār virseñ saña kims’itmez cedel 

 

  3287 Bacr-i racmet Xa\resi Xurbında cümle macv olur 

   Bu mecā[īnüñ ger ola her birisi bir cebel 

 

R 121b 3288 Yā İlāhī sen balā[ it bu siyeh-rū bendeñi 

   Mekr-i şey\ān u hevā-yı nefsden Xable’l-ecel 2296 

 

  3289 Lu\f u fażluñdan `udāyā cĀrif it esrāruña 

   Fetc ola tā sırr-ı cālem Xalmaya gözde sebel 2297 

 

   MAkLAc  ** 

   Fecūlün / Fecūlün / Fecūlün / Fecūl  

 

  3290 Gel iy \ālib olan vi[āl-i nigār 

   eoma Xadr-i herre göñülde ġubār 2298 

 

                                                
* “(Allah’ın rahmetinden) umudunuzu kesmeyiniz.” Zümer, 39/53. 
3284a tacmīm-i: tacmīmi B, R.  
3284b āb-ı: āb u R. 
3285a reşca-i: reşcayı R / cu[āt-ı: cu[ātı B, R, Ş / mü’minīne: mü’mīne R / bes durur: pes durur B. 
3285b iy: ey R / bī-bedel: bī-meded R. 
3286a mücrim ü: mücrim b / cafv: redd B.  
3286b dīdārı: dīdār M, B, R. 
3288a siyeh-rū: siyāh-rū B.  
3288b hevā-yı: hevāyı B, R, Ş. 
3289a lu\f u: lu\f-ı B, R.  
3289b sebel: seyel R. 
** - B (Bir satırlık boşluk var). 
3290a iy: ey R / vi[āl-i: vi[āli R, Ş.   
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  3291 

   İderseñ mu[affā göñül ez-keder 

   eılur aña _aX günde yitmiş najar 2299 

 

M 109b 3292 Cilā eyleseñ Xalbüñ āyīnesin 

   Tecellā-yı _aXXa bil āyīnesin 

 

B 107a 3293 Olar kim Xılur defc-i ġaflet zi-cayn 

   Görür künh-i eşyā olup _aXXa cayn 2300 

 

  3294 O kim her nefes _aXXa nājır durur 2301 

   Görür _aXXı her şeyde cāżır durur 

 

Ş 157a 3295 Olar kim açuX \utdı Xalbin müdām 

   İrer _aXdan anlara her dem selām 

 

  3296 O kim cādeti oldı [avm-ı vi[āl 

   Bu balX içre anlar durur ehl-i cāl 2302 

 

  3297 O kim cādeti oldı icyā-yı şeb 

   MuXarrer şühūd itdi bir şebde Rab 2303 

 

  3298 Olar kim Xılurlar Xıyām-ı sene 2304 

   İrer Xadre sen dabı terk it sine 

 

  3299 Bilüñ her ki icyā iderse sinīn2305 

   Olur Xalbi anuñ kitābün mübīn   * 

                                                
3291b yitmiş: yetmiş R. 
3293a defc-i: defci B, R, Ş.  
3293b eşyā: -Ş. 
3294b _aXXı: _aX Ş. 
3296a [avm-ı: [avmı B, Ş. 
3297b bir: bu B, R, Ş. 
3298a Xıyām-ı: Xıyāmı B, R, Ş / sene: sana R. 
3299a her ki: her kim B.   
* “(Gerçekleri) açıkça anlatan Kur’ân.” Hicr, 15/1; Yâsin, 36/69. 



 516 

 

   

3300 Kimüñ cādeti olsa cüc u seher 

   Olur _aX cużūrında ol her secer 

 

  3301 eılan gice gündüz [ıyām u Xıyām 

   Bulur Xurbet-i _aXXı ol bi’t-tamām 2306 

 

  3302 Bu \avr üzre her kim sülūk itdi rāh 

   Olur müntehā aña bī-şekk İlāh 

 

  3303 Gel iy \ālib itgil özüñ imticān 2307 

   Ola açıla bāb-ı sırr-ı nihān 

 

  3304 Dimek benden ammā ki itmek senüñ 

   Delālet benüm yola gitmek senüñ 

 

ĀMEDEN-İ ŞEB-BŪY * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

M 110a 3305 İşit kim naXl idem acvāl-i şeb-būy 

   Niçün ezhār içinde oldı boş būy 

 

  3306 Neden oldı anuñ maX[ūdı cā[ıl 

   Ne rāha sālik oldı oldı vā[ıl 

 

  3307 Bu sözlerden alursañ ci[[e sen de 2308 

   İrişdür cānuñı cānāna tende 

 

                                                
3301a Xurbet-i: Xurbeti B, R, Ş. 
3303b sırr-ı: sırrı R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
3307a sözlerden: sözlerinden Ş. 
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B 107b 3308 Meger bitmişdi bir yirde nebātāt 2309 

   eamu bī-rāyicā bālī zi-cālāt 

 

  3309 Kiminüñ Xaddi bālā kimi alçaX 

   Kiminde var hekāvet kimi acmaX 2310 

 

  3310 Meger şeb-būy dabı bunda bitmiş 

   Velī kendüyi bunda żāyic itmiş 

 

R 122a 3311 Kime nā-ehl olur bir dem mu[ācib 2311 

   Gidüp hep nūr julmet ola ġālib 

 

Ş 157b 3312 Bularlan mubteli\ Xadrini bilmez 2312 

   Mu[ācib olsa nādān kişi gülmez 

  3313  

Geçer bu cālet üzre niçe müddet 2313 

   Açılur aña bir gün bāb-ı cikmet  

 

  3314 Didi kendüsine var sende bir cāl 2314 

   Anı ıjhāra Xa[d it itme ihmāl 

 

  3315 Bular bālī durur ol cālden hep 

   Bulardan ol  müfārıX bulasın Rab 

 

  3316 Bulardan her nefes cā[ıl kederdür 

   Bulardan fāriġ olmaXlıX hünerdür 

 
                                                
3308a bitmişdi: bitmiş R / yirde: yerde R. 
3309a Xaddi: Xadd B / kimi: kim R.  
3309b kimi: kim B, R. 
3311b nūr: nūrı R, Ş. 
3312a Xadrini: Xadrin R. 
3313a niçe: nice B. 
3313b açılur: açılup B, R, Ş. 
3314b ıjhāra: ıjhār R. 
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3317 

  Anuñçün muż\aribdi rūc u Xalbi 2315 

   eomışdı Xābiliyyet anda Rabbi 

 

  3318 Anuñ kim ola şānında teXāżā 

   Görinür aña bī-şek Rabb-i aclā 

 

M 110b 3319 Bu fikr üzre geçerdi gice gündüz 

   Olısar aña bir gün gice gündüz 

 

  3320 Meger kim `ıżr u İlyās oldı yoldaş 2316 

   Gezerler kūh u [acrā çoX Xuru yaş 

 

  3321 Tecessüs itdiler hīç var mı mubtāc 2317 

   Berāyā içre Xaldı mı [usuz aç 

 

  3322 Görürler müctemic bir yirde çoX nās 2318 

   Mürūr itdi bu cāya `ıżr u İlyās 

 

  3323 Görürler işbu yir bir arż-ı yābis 

   Degüldür rūzı anuñ yevm-i şāmis 2319  

 

B 108a 3324 Görür bacżında bunlar Xābiliyyet 

   Velākin ġālib olmış cāhiliyyet 

 

  3325 Didiler bunlara var bir caceb cāy 

   Varupdur anda ger yobsul u ger bay 2320 

 
                                                
3317a rūc u: rūc B, R. 
3320a `ıżr u: `ıżr R, Ş.  
3320b kūh u: kūh B. 
3321b [usuz: [usız R. 
3322a yirde. yerde R.  
3322b `ıżr u: `ıżr Ş. 
3323a görürler: görür B, R, Ş / işbu: uşbu R / yir: yiri B, R, Ş. 
3325b yobsul u: yobsul B. 
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  3326 

    

Ki nāmı Ravżatü’t-Tevcīd bāġı 

   Mu\īc olur varursa anda bāġī 

 

  3327 Müzeyyendür içi boş būy-ı ezhār 

   Birini XoXsa mümkir ide iXrār 

 

  3328 kurup bir kes Xılur anda nidāyı 

   ]alā eyler bülend itmiş [adāyı 

 

  3329 Yanuma cemc olup gelsün \avā’if 

   İşitsün her biri āvāz-ı hātif 

 

Ş 158a 3330 Nimār itdüm bu meclisde cevāhir 

   Ne cevher her biri bir necm-i jāhir2321 

 

  3331 Bugün behl eyledüm envāc-ı nicmet 

   koyarlar gelseler ger cümle millet 

 

  3332 Şu nicmet kim anı göz görmemişdür 

   Anuñ va[fı Xulaġa irmemişdür 

 

M 111a 3333 Degüldür bişmesi nār u dubānla 

   Yinilmez cism ilen ol belki cānla 2322 

 

  3334 AXıtdum meclise boş āb-ı Kevmer  2323 

   Gelüp içmez anı bil  şānı ebter   * 

 

   

                                                
3330a bu: - R. 
3333b cism ilen: cismlen B; cism ile R. 
3334b şānı: şānü R. 
* “Kevmer: Cennette bir havuz.” Kevser, 108/1 / “şānı ebter: Nesli kesik, güdük.” Kevser, 108/3. 
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3335 Ne deñlü gelseler cīcān ü ca\şān 

   Olurlar cümlesi reyyān ü şebcān  
2324 

R 122b 3336 Bunuñ emmāli söyler niçe sözler 2325 

   O kim \ālib durur ol semti özler 

 

  3337 Kimi varmış kimisi dabı yolda 

   Kimi azmış kimüñ azması dilde 2326 

 

  3338 Aña Xa[d eylemiş ādem ziyāde 2327 

   Kimisi atludur kimi piyāde 

 

  3339 Velī her kişi irgürmez sebīli 

   Meger içmiş ola ol selsebīli 2328 

 

B 108b 3340 Delīl olmış ola cavn-i İlāhī 

   RefīX olsa hidāyet buldı rāhı 2329 

 

  3341 Varuñ siz dabı seyr eyleñ o cāli 

   Bu yābis yirde Xalmañ şöyle bālī 

 

  3342 Tamām itdi bular ev[āfı taXrīr 

   Bu sözler eyledi şeb-būya te’mīr 2330 

 

  3343 Bu sözden bāXisi cajj itmediler 

   Anuñçün bile yola gitmediler 

                                                
3335a cīcān ü: cīcān B.  
3335b reyyān ü: reyyān B. 
3336a niçe: nice B, R.  
3336b semti: semt B. 
3337b azmış: irmiş B; ermiş R, Ş / azması: varması B, R, Ş. 
3338b atludur: atlu R. 
3339b ol: - R. 
3340a cavn-i: cavni B, R, Ş. 
3342a ev[āfı: ev[āf B. 
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3344 

  Çü yoXdur ġayrısında işbu bilXat 

   Anuñçün itmediler va[la himmet 2331 

 

  3345 eılur şeb-būy ol bāġa mucabbet 

   Didi kendüye lāzım eyle cuzlet 

 

  3346 Bu ev[āf ile ol bāga irilmez 

   Diken zabmın yimezseñ gül dirilmez 

 

M 111b 3347 Dilerseñ kim olasın aña lāyıX 

   Varup bir kūşede Xa\c it calāyıX 

 

Ş 158b 3348 Mübeddel eyle ablāX-ı hemīme 

   _ayāt-ı tāze vir cajm-i remīme 2332 

 

  3349 Bu fikr üzre buları eyledi terk 

   Bu cahd üzre Xuşaġın eyledi berk 

 

  3350 ealurlar bunda bunlar gitdi şeb-būy 2333 

   Didiler bizi terk itdi bu bed-būy 

 

  3351 Biraz müddet olur bir cāya \ālib 

   Ki anda olmaya a[lā mu[ācib 

 

  3352 Araşdurdı bulup bir kūşe-i balvet 2334 

   eıla tebdīl-i ablāX itdi himmet 

 

                                                
3344a işbu: uşbu R. 
3348a ablāX-ı: ablāXı R, Ş.  
3348b cayāt-ı: cayātı B, R, Ş / cajm-i: cajmi B, R, Ş. 
3350a bunlar gitdi: gitdi bunlar R. 
3352a araşdurdı: irişdürdi M. 
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  3353  

eaçardı ger ıraXdan görse ādem 2335 

   Bu bālī cālet içre Xıldı cālem 

 

  3354 Çü cādet itdi taXlīl-i \acāmı 

   Dabı terk itdi tekmīr-i kelāmı 2336 

 

  3355 İder sacyı Xomaya dilde ġayrı 

   Murādı bu ki mescid ide deyri 2337 

 

B 109a 3356 Nehārī [ā’im ü leylinde Xā’im 

   Bu cālet aña cādet oldı dā’im 

 

  3357 Bu \avr üzre Xılur ol çoX cibādet 

   Ki bir miXdār kesb itdi liyāXat 

 

  3358 Didi şimden girü ol bāġa sālik 

   Ola kim me’men ola her mehālik 2338 

 

  3359 Gidüp bu cāydan ol \utdı bir rāh 2339 

   koludur Xalb ü rūcı fikr-i Allāh 

 

  3360 Yolı geh berre uġrar gāh bacra 

   Gehī bir arż-ı yābis gāhī nehre 2340 

 

M 112a 3361 Yolın geh sedd iderdi bār u bāşāk 2341 

R 123a  Ferac üzre olurdı gāhī gām-nāk 

 
                                                
3353b içre: üzre R. 
3354a taXlīl-i: taXlīli B, R.  
3354b tekmīr-i: tekmīri B, R. 
3355a sacyı: sacy Ş. 
3358a girü: giri R. 
3359b Xalb ü: Xalb B. 
3360a geh: gāh B, R / gāh: gāhī M, B, Ş. 
3361a geh: gāh B / bār u: bār B. 
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  3362 

   Bu cālet üzre Xıldı baylī seyri 

   Gehī mescid gehī [acrā vü deyri 

 

  3363 Mu[ācib geh nebāt u gāhī cayvān 2342 

   İrişdi aña bir gün lu\f-ı Yezdān 

 

  3364 İrer yolı anuñ bir kūhsāra 

   Kimi eşcār u kimi seng-i bāra 2343 

 

  3365 Kimisi cāy-ı bālī kimisi bār 

   Ki şevXinden görinür cümle gülzār 2344 

 

Ş 152a 3366 Ne irse cismine zabm-ı dikenden 2345 

   Şikāyet eylemez a[lā dikenden 

 

  3367 Gezer bu kūh-ı cayretde biraz ol 2346 

   İrişdürdi anı bir cāya bir yol 

 

  3368 VaruraX gördi ol bir mürġ-zārı 2347 

   Tacab irmişdi Xa[d itdi Xarārı 

 

  3369 Didi bu cāy bir boş mesken ancaX 

   Ki nādān [ocbetinden me’men ancaX 

 

3370 Nebātı \ayyib ü eşcārı mevzūn 

   O bāġa girmedi illā ki me’hūn 

 

                                                
3363a nebāt u: nebāt B, R. 
3364a kūhsāra: kūh u [acrāya R. 
3365b ki: kime R. 
3366a zabm-ı: zabmı B, R. 
3367a kūh-ı: kūhı Ş. 
3368a bir: - M.  
3368b tacab: - R. 
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AXar anuñ içinde niçe enhār 

   koludur her \araf boş-būy-ı ezhār 2348 

 

B 109b 3372 ]adā-yı candelīb āvāz-ı Xumrī 

   Müzīd olur bilüñ her demde cömri 2349 

 

  3373 Temāşā itdi didi ravża-i boş 

   MuXarrerdür bunuñ ehli degül boş 2350 

 

  3374 Görür bir kūşede bir niçe ādem 

   Oturmışlar Xılup hep terk-i cālem 2351 

 

M 112b 3375 Varup yanına ol Xıldı temāşā 

   Bular baXmaz gelürse mīr ü pāşā 

 

  3376 Eger bir kes gelüp virse selāmı 2352 

   Dil ucıyla Xılurlar hep kelāmı 

 

  3377 BaXar her birisi bir cāle meşġūl 

   eamunuñ Xavl ü ficli gördi maXbūl 

 

  3378 Görür bālī bular hep hāy u hūdan 2353 

   eulūbı cārī nā-macXūl būdan 

 

  3379 Biraz müddet didi ol bunda sākin 

   Araşdur bacdehū  ac le’l-emākin 

 

   

                                                
3371a içinde: içinden B, Ş / niçe: nice R. 
3372a [adā-yı: [adāyı B, R / āvāz-ı: āvāzı R. 
3373a ravża-i: ravżayı R. 
3374a niçe: nice B, R. 
3376a bir: bu Ş. 
3378a hāy u: hāy B; hāyı R. 
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3380 Tetebbuc eyledi bir kūşe bālī 2354 

   Ki cā[ıl ide anda niçe cāli 

 

  3381 Görür kim bunda var birXaç [avāmic 

   Birine girdi bula cāl-i cāmic  

 

  3382 eapusın sedd idüp revzen bekitdi 

   ]anasın Xabre girdi öldi gitdi 

 

  3383 Biraz müddet bu cālet üzre oldı 

   Bu va[f üzre Xamusın [oñra bildi 

 

Ş 152b 3384 Bularlan gāh [ocbet gāh balvet 2355 

   Gehī nefret Xılurdı gāhī ülfet 

 

  3385 Bularda gördi bir matbūc-ı aclem 2356 

   Zamānında [an İbrāhīm Edhem 

 

R 123b 3386 Eger bir dem mu[ācib olsa ādem 

   Olur cākim ki budur Xu\b-ı cālem 

 

  3387 Kemāl üzre mü’eddeb pür-mehābet 

   Yanında bende olmışdur hidāyet 

 

B 110a 3388 Çü bacr-ı macrifetde oldı ġavvā[ 

   Olupdur _aX Xatında bende-i bā[ 2357 

 

 

                                                
3380b niçe: nice B, R. 
3384a gāh [ocbet: gāhī [ocbet B, R, Ş / gāh balvet: gāhī balvet B, R, Ş. 
3385b İbrāhīm: İbrāhīm ü R. 
3388a bacr-ı: bacrı B, R.  
3388b bende-i: bendeyi Ş. 
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M 113a 3389 `udā Xılmışdur anı lu\fa majhar 

   Yüzin görmekdür anuñ cacc-ı ekber 2358 

 

  3390 eamu ablāXı boşdur līnet üzre 

   Ki cācet ehline ol himmet üzre 

 

  3391 MuXaddem her kese eyler selāmı 

   Cevāhir neşr ider Xılsa kelāmı 

 

  3392 Olurdı gāh anuñlan mu[ācib 

   Görür eşbā[a ol her şeyde ġālib 2359 

 

  3393 kolardı Xalbi şevX emnā-yı [ocbet 2360 

   İderdi kemret-i abbār-ı vacdet 

 

  3394 Kelāmı pür durur remz u işārāt 2361 

   Ki hevXīdür edā itmez cibārāt 

 

  3395 Anuñ va[fında cāciz ehl-i taXrīr 2362 

   Sükūt idüp ferāġat itdi tacbīr 

 

  3396 Oturdı bunda Xılmaz fevt-i evXāt 2363 

   İşi [avm u Xıyām u hem riyāżāt 

 

  3397 Bu cāl üzre geçürdi bir niçe yıl 2364 

   Ola kim pāk ola āyīne-i dil 

 

                                                
3389a Xılmışdur: Xılmışdı M. 
3392a gāh: gāhī B, Ş. 
3393a Xalbi: Xalb B; Xalb ü R / şevX: şevXi R.  
3393b kemret-i: kemreti R, Ş. 
3394b hevXīdür: hevXdür R. 
3395b itdi tacbīr: it zi-tacbīr B, R, Ş. 
3396b Xıyām: [ıyām M. 
3397a niçe: nice B, R, Ş.  
3397b āyīne-i: āyīneyi R. 
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3398 eılup nefsini bālī her hevādan 

   Mu[affā itdi Xalbin māsivādan 2365 

 

  3399 Gidüp julmet \olar dil nūr-ı Mevlā 

   Görür Mecnūn [an kim vech-i Leylā 2366 

 

  3400 Muballā Xıldı rūcın her cihetden 2367 

   Muballā oldı sırrı her cihetden 

 

  3401 İrişdürdi sürüp bir yire rāhı 2368 

   Tecellā idiser nūr-ı İlāhī 

 

Ş 153a 3402 Görür bir gice olmış Xalbi bālī 2369 

   Neşā\ ilen \oludur rūc-ı cālī 

 

M 113b 3403 İrişmiş cismine ġāyet le\āfet 

   cAnā[ır cükmi refc olmış tamāmet 2370 

 

B 110b 3404 Najar itdi sarāy-ı sırra balvet 

   Bu cāletden irişdi aña cayret 

 

  3405 Didi yā Rab ne sırdur işbu cālet 2371 

   Yoġ idi bende sābıXda bu cādet  

 

  3406 Recām oldur ki bāXī ola bu cāl 2372 

   Edā itmez bu cāli niçe biñ Xāl 

                                                
3398a nefsini: nefsin B; nefsi R. 
3399a \olar dil: \olardı B. 
3400b her cihetden: bī-cihetden B, R, Ş. 
3401a yire: pīre Ş.  
3401b nūr-ı: nūrı B, R, Ş. 
3402a Xalbi: Xalb B. 
3403b cükmi: cükm B; cükm ü R. 
3405a işbu: uşbu R. 
3406b niçe: nice B, R. 
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  3407 Meger kim leyletü’l-Xadr  idi bu şeb * 

   Tecellā idiser eşyāya ol Rab 

 

Olur her yılda bir Xıl iltifātı 

   Aña her kim irer buldı cayātı 

 

  3409 _aXīXatde degüldür vaXt-i maclūm 2373 

   Kim icyā itdi bil olmadı macrūm 

 

  3410 O kim cāżır göriser Rabb-i aclā 2374 

   O kim ġāfil iki cālemde acmā  

 

R 124a 3411 Çü żāyic ġaflet ilen geçse her ān 

   Ki lu\f u fażl-ı _aXdur sırr-ı pinhān 2375 

 

  3412 Kimi icyā ider bil leyli görmez 

   Geçer pes ġaflet üzre anı bilmez 2376 

 

  3413 Kimi cömrinde kimi yılda bir kez 

   Kim ay u kimi hefte günde bir kez 2377 

 

  3414 Kimi her ānda itdiler şühūdı 

   Görüp Rabbin Xılur her dem sücūdı 

 

  3415 Bu cāl üzre \ururken şöyle cāżır 

   Olur pes Xıbleden bir nūr jāhir 

 

                                                
* “Kadir gecesi.” Kadir, 97/1. 
3409a vaXt-i: vaXti Ş.  
3409b icyā itdi: irdi aña M. 
3410a Rabb-i: Rabbi Ş. 
3411b lu\f u: lu\fı B, R, Ş. 
3412a leyli: līk B, R, Ş. 
3413b kimi hefte: kim hefte B, Ş. 
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  3416 İrişdi şarX u ġarb arż u semāya 2378 

   Olur ġālib żiyāsı şems u aya 

 

M 114a 3417 Ki her bir herreye irişdi behre 2379 

   eamu eşyā görindi herre herre 

 

  3418 Egerçi rūz şemsüñ nūrı ejher 

   Velī şeb nūr-ı _aXdur Xalbe enver 2380 

 

  3419 Bu nūruñ pertevi her şey’e irdi 

   eamu secde idüp yüz yire urdı 

  

B 111a 3420 Meger bu şeb idi rūz-ı mübārek 

Ş 153b  Cemālin carż ider balXa tebārek  * 

 

  3421 Nüzūl ider yire rūc u melā’ik 

   Görinür _aXX olur her şey hālik 2381 

 

  3422 Mucī\ oldı Xamu eşyā yaXın dūr 

   Didi kim bu durur nūrun calā nūr  ** 

 

  3423 Egerçi kim görüpdür niçe envār 2382 

   İrüpdür her birinden niçe āmār 

 

3424 Bilür bu nūrı ammā nūr-ı eşmel 2383 

   ealanı nāXı[ u bu nūr-ı ekmel 

                                                
3416b şems u: şems B. 
3417b görindi: göründi R, Ş. 
3418a rūz: rūz u M / nūrı: nūr B. 
* “Allah ne ulu, Allah mübârek etsin, mâşallâh.” A’raf, 7/54; Mü’minûn, 23/14; Gâfir, 40/64. 
3421a rūc u: rūc B.  
3421b görinür: görünüp B, Ş; görünür R. 
** “Abdest üzerine abdest (almak), nur üzere nurdur.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.336 
3423a niçe: nice R.  
3423b irüpdür: iripdür R, Ş / niçe: nice B, R. 
3424a bilür: bulur B, R, Ş / nūrı: nūr u R.  
3424b nāXı[ u: nāXı[ B, R. 
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  3425 Görür ol nūra ġarX oldı Xamu şey 

   Didi varsa tecellā eyledi _ay 

 

Görürdi nūr-ı [ābıXda mülevven 

   Olup her birine vechi mucayyen 

 

  3427 Bunuñ anlara yoXdur herre şibhi 

   Zamānı yoX mekān ü semt ü vechi 

 

  3428 Mucarrādur cihetden levni yoXdur 

   Teġayyürden münezzeh kevni yoXdur 2384 

 

  3429 İder ol nūr Xalb ü rūca te’mīr 

   Olur evvelki cāli cümle taġyīr  2385 

 

  3430 SürādıX refc olur çün muctecibden 2386 

   İrişdi _aXXa  ve’scüd vaXteribden  * 

 

M 114b 3431 BaXar acżāsınuñ her herresine 

   O nūruñ ġarX olur hep şuclesine 

 

  3432 Bu cāli kendüsinde çünki gördi 

   Gidüp caXlı o dem yüz yire urdı 

 

  3433 Çü Xurbet cā[ıl oldı secde itdi 

   Çü rü’yet cā[ıl oldı macve yitdi 2387 

 

  3434 Bu bir cālet durur olmaya taXrīr 

   Ki yüz biñ yılda olmaz biri tacbīr 

                                                
3428b kevni: kevn B. 
3429b taġyīr: taġayyür R. 
3430b _aXXa: ci[[e B, R, Ş. 
* “(Allah’a) secde et ve yaklaş.” Alâk, 96/19. 
3433b yitdi: yetdi R. 
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  3435 O kim hevX eyledi añlar murādı 

   O kim hevX itmedi gördi sevādı 

 

B 111b 3436 Olup cā[ıl aña ol demde vu[lat 

R 124b  ealur ol secde içre niçe müddet 2388 

 

  3437 Bulur küllen vücūdı çün fenāyı 2389 

   eamu eşyādan ol oldı ġınāyī 

 

Ş 154a 3438 Vücūd-ı evvelin çün itdi ifnā 

   Vücūd-ı mānī birlen Xıldı inşā 2390 

 

  3439 Gözin açdı görür bir cāy-ı ekber 

   Bu cālem aña nüsba lākin ebter 

 

  3440 Bulur kendüyi ol dem bāġ içinde 2391 

   Tecellā eylemiş Rab \aġ içinde 

 

  3441 Ne bāġ ol kim feżā-yı bī-nihāyet 

   Dü-cālem müntehā yoX aña gāyet 2392 

 

  3442 Olupdur arżı [af [af \aġ-ı acjam 

   Tecellā eyledi çün Rabb-i ekrem 2393 

 

  3443 Najar itseñ civec yoX anda a[lā 

   Zemīn olmış tamāmet arż-ı beyżā 2394 

 
                                                
3436b niçe: nice B, R. 
3437b oldı: buldı B, R, Ş. 
3438a vücūd-ı: vücūdı B, R, Ş.  
3438b vücūd-ı: vücūdı B, R, Ş. 
3440a ol dem: oldum R. 
3441a feżā-yı: feżāyı B, R, Ş / bī-nihāyet: bī-nihāye Ş.  
3441b gāyet: gāye Ş. 
3442a arżı: arż B, R / \aġ-ı: \aġ u R.  
3442b Rabb-i: Rabb ü R. 
3443b arż-ı: arżın R. 
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  3444 Fenā bulmış ne kim var cümle eşyā 

   ealur bāXī hemān ol vech-i aclā 

 

M 115a 3445 Bu cāli gördi ol Xıldı tacaccüb 

   Tacayyür irdi çün itdi te’eddüb 

 

  3446 earīb olmışdı bāġa bilmez idi 

   Ki cüz’ī perde var refc olmaz idi 2395 

 

  3447 Ki belki ravżaya olmışdı dābil 2396 

   Velākin var idi cüz’īce cā’il  

 

  3448 Bulupdı lākin isticdād-ı tāmı 

   Vire Rabb ü Racīm aña selāmı 2397 

 

  3449 İrişdi aña _aXdan çün hidāyet 

   _icābı refc olup gitdi tamāmet 2398 

 

  3450 _aXāyıX keşf olup gördi kemāhī 

   Şühūd itdi Xamu şeyde İlāhı 

 

  3451 `aber virmişdi aña `ıżr-ı hādī 

   Ki var bir ravża içre bir münādī 

 

B 112a 3452 Nidā iden görür matbūc-ı aclem 

   Bilür bu Ravżatü’t-Tevcīd-i ekrem 2399 

 

  3453 Görür ehlin Xamu evvelki a[cab 2400 

   Hidāyet itdi bildi Rabb-i erbāb 

                                                
3446b olmaz idi: olmazdı R. 
3447a belki: bil kim Ş. 
3448b Rabb ü: Rabb B; Rabbün Ş. 
3449b olup: idüp B. 
3452b Tevcīd-i: Tevcīdi B; Tevcīd ü Ş. 
3453b Rabb-i: Rabb ü R, Ş. 
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  3454 Velākin cümle acsen [ūret üzre 

   nuhūr itmiş Xamusı sīret üzre 

 

  3455 _icāb ilen görürdi [ūretini 

   _icābı gitdi gördi sīretini 

 

Ş 154b 3456 _aXīXat [ūret-i insān-sīret 

   Bu sırrı keşf iden çoX gördi cibret 2401 

 

  3457 Ne meclis bel cihān olmış muġayyer 

   Najar itdi Xamu eşyā mucanber 

 

  3458 Alur ol her birinden dürlü būyı 

   Bulardan ögrenür hem boş-būyı 

 

M 115b 3459 Bulardan ahh Xıldı çünki boş būy 2402 

   Olur ezhār içinde nāmı şeb-būy 

 

  3460 earār itdi olup Xalbini cāmic 

   OXunduXda Xa[ā’id ola sāmic 2403 

 

R 125a 3461 Bulur bunda bugün mevcūd-ı yarın 

   Görür kim ister ise bunda yārin 

 

  3462 Gel imdi sen de ġayret eyle ādem 

   Ki tā keşf idesin mestūr-ı cālem 

 

  3463 Bunuñlan farX olur insān u cayvān 

   AçuX her demde bāb-ı lu\f-ı Yezdān 2404 

                                                
3456a [ūret-i: [ūreti R, Ş. 
3459b nāmı: nām B. 
3460a Xalbini: Xalbin R. 
3463a insān u: insān B, R.  
3463b bāb-ı: bābı B, R / lu\f-ı: lu\f u R. 
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  3464 Dimek benden \aleb senden virür _aX 

   eabūl eyle sözümi olma acmaX 

 

3465 Ki bir herre bedeldür dü-cihāna 2405 

   Kerem it kendüñi atma yabana 

 

  3466 Cihānuñ jāhirin görseñ hebādur 

   Derūnı herrenüñ arż u semādur 

 

  3467 Degülseñ iy ebī nefsüñ zebūnı 

   Hebā it kendüñi seyr it derūnı 

 

B 112b 3468 Dü-cālem herre herre pür-ciberdür 

   Anı kim fehm ider [ācib-najardur 2406 

 

   KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Müstefcilün / Müstefcilün / Müstefcilün / Müstefcilün 

 

  3469 İy _ayy ü eayyūm ü İlāh bildüm seni buldum seni 2407 

   İy nūr-ı mekşūf-ı penāh bildüm seni buldum seni 

 

  3470 Gezdüm aradum çoX zamān terk eyledüm ben baş u cān 2408 

   Her şeyde olmışsın nihān bildüm seni buldum seni 

 

  3471 Her herrede mestūr olan arż u semāya nūr olan 

   Maccūb olandan dūr olan bildüm seni buldum seni 2409 

 

                                                
3465a bedeldür: beleldür M / dü-cihāna: bu cihāna B. 
3468b ider: iden R. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
3469a iy: ey R / _ayy ü: _ayy B / eayyūm ü: eayyūm B. 
3470 – B; 3470a baş u: baş R. 
3471a arż u: arż B. 
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M 116a 3472 İy lā-mekān ü lā-fenā iksīr-i va[luñdur ġınā 

   Her şey saña ider menā bildüm seni buldum seni 2410 

 

Ş 101a 3473 İy evvel ü ābir olan iy bā\ın u jāhir olan 

   kāliblere Xāhir olan bildüm seni buldum seni 2411 

 

  3474 İy hem Xarīb ü hem bacīd cışXuñda cān viren sacīd 2412 

   cĀşıXlara mevt oldı cıyd bildüm seni buldum seni 

 

  3475 kaşra arar cāşıX ġarīb sensin aña andan Xarīb 

   Sübcānehū şey’ün cacīb   bildüm seni buldum seni * 

 

  3476 xātuñ senüñ sırr-ı bafā bilmez meger ehl-i [afā 

   ]ādıXlara Xahruñ vefā bildüm seni buldum seni 2413 

 

  3477 Her herrede lu\f u celāl Xılduñ zihī [unc-ı kemāl 

   xātuña yoX naX[ u zevāl bildüm seni buldum seni 2414 

 

  3478 Āmār-ı ficlüñ kā’ināt va[fuñ durur cümle [ıfāt 

   xātuñ senüñ a[l-ı hevāt bildüm seni buldum seni 2415 

 

  3479 Her kim muvacciddür seni pes ġayrıdan oldur ġanī 

   Bu remzi fehm itmez denī bildüm seni buldum seni 2416 

 

  3480 cĀrif vücūdın macv ider cāşıX teġannī lehv ider 

   Her demde zāhid sehv ider bildüm seni buldum seni 

 

                                                
3472a iy: ey R / lā-mekān ü: lā-mekān B. 
3473a iy evvel ü: iy evvel B; ey evvel ü R / bā\ın u jāhir: jāhir ü bā\ın B. 
3474a Xarīb ü: Xarīb B / cān:- R / viren: virür R. 
* “Doğrusu bu şaşılacak bir şey.” Sâd, 38/5; Hûd, 11/72; Kâf, 50/2. 
3476a sırr-ı: sırrı B, R, Ş / ehl-i: ehli B, R, Ş. 
3477a lu\f u: lu\f B / celāl: cemāl Ş / zihī: seni B / [unc-ı: [unc u R, Ş. 
3478a āmār-ı: āmār u R.  
3478b a[l-ı: a[lı B, R. 
3479a ġayrıdan: ġayrdan M / oldur: oldı M. 
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  3481 Cümle vücūd-ı mümkināt meclā-yı esmā vü [ıfāt 2417 

   Fānī Xamu bāXī o hāt bildüm seni buldum seni 

 

   MAkLAc * 

 

   Müftecilün / Fācilün / Müftecilün / Fācilün 

 

  3482 Gel berü iy pāk-dil jāhiruñ ez-āb ü gil 2418 

   Müncakis olsa gerek āyīne-i Xalbi sil 

 

B 113a 3483 NaXş ola dilde Xamu cennet ü berzab \amu 

   Ehlini gör cümlenüñ bunda bugün iy camū 2419 

 

R 125b 3484 Gel berü iy bī-ġaraż añla cihānı caraż 

   ]ıccate Xa[d it ebī cubb-ı sivādur maraż 2420 

 

M 116b 3485 Şerbet-i cubb-ı `udā kim içe buldı şifā 2421 

   Cümleten emrāża bil ol durur aXvā devā 

 

  3486 Gel berü bī-Xayd olan cışX-ı `udā [ayd olan 2422 

   Kemretüñ ehli durur cAmr u Bekir Zeyd olan 

 

  3487 Kesb-i tecerrüd iden refc-i tecaddüd iden 

   İrdi bugün vacdete Xaldı tezehhüd iden 

 

   Gel berü yār-ı Xadīm cı[n-ı `udāda muXīm 2423 

   Görmedi rāhı żalāl-meşreb olan müstaXīm 
                                                
3481a vücūd-ı: vücūdı B, R, Ş / esmā vü: esmā-yı B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
3482a ez-āb ü: ez-āb B.  
3482b gerek: keder B / āyīne-i: āyīneyi Ş / Xalbi: Xalbüñi B. 
3483a cennet ü: cennet B, R. 
3484b [ıccate: [ıccat R / cubb-ı: cubb u R / sivādur: sivādan B, R. 
3485a şerbet-i: şerbeti B, R / cubb-ı: cubbı R. 
3486a `udā: `udāya B.  
3486b cAmr u: cAmr B. 
3488a yār-ı: yārı R, Ş. 
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_āline viren mebāt buldı ebed ol cayāt 

   Vu[lat-ı dā’imdedür XorXusı yoX ez-memāt 2424 

 

Ş 101b 3490 Gel berü mābit-Xadem irmeye saña nedem 

   Şānuñı fehm eylegil olmadı cārıż cadem 

 

  3491 Añla sözüm müstemic kendüñi ol müctemic  

   Zanbaġuñ acvālini hevX idüp ol müntefic 

 

  3492 _āli ben itdüm naXil diñlemedi bī-caXıl 2425 

   Bār-ı cehil bilini bükdi çü virdi meXıl 

 

   ĀMEDEN-İ ZANBAe * 

 

   Fecūlün / Fecūlün / Fecūlün / Fecūl 

 

  3493 İşit naXl idem saña cāl-i caceb 2426 

   Ki sen dabı anı Xılasın \aleb 

 

  3494 Diyem saña bir bir caXāyıX sözin 

   Virem cevherī kimse görmez yüzin 

 

  3495 Bilürseñ eger Xadrin ol cevherüñ 

   ]aXın dürc-i cānda odur mefbarüñ 

 

  3496 Sözüm ger mü’emmir olursa saña 

   Anuñ ehlini bul [orup her yaña 

 

  3497 Ki [arrāfa irmek gerekdür kişi 

   Bu fende tamām ola anuñ işi 

                                                
3489b XorXusı: XorXısı R. 
3492a cāli: cāl B. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
3493a cāl-i: cāli M, B, R, Ş. 
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M 117a 3498 Eger kendüsine Xıla ictimād 

B 113b  Mukarrer żalāletdedür ictiXād 

 

  3499 Olar kim mürīd oldı buldı murād 2427 

   Tetebbuc iden buldı rāh-ı reşād 

 

  3500 Eger Xılmaz iseñ söze iltifāt 

   Ki yoX herre hevXuñ yimezsin nebāt  

 

  3501 Meşārib arasında var ibtilāf 

   Kimi pür-küdūret kimi oldı [āf 2428 

 

  3502 `udā zanbaġuñ meşrebin Xıldı pāk 

   Keder irmedi ana ez-āb u bāk 

 

  3503 Hevāsı anuñ hū olup nārı nūr 

   Le\āfetle Xıldı cihānda juhūr 2429 

 

  3504 Çü tal\īf idüpdür canā[ır Xamu 

   Aña irmeyiser żarar ez-\amu  

 

  3505 eavī itdi rūcını nefsin żacīf 

   eılupdur cenānın cinān-ı la\īf 2430 

 

  3506 İçi \aşı [āfī anuñ yoX daġal 

   Tecerrüdde bālī zi-\ūl-i emel 2431 

                                                
3499b rāh-ı: rāhı R, Ş. 
3501b küdūret: küdret B. 
3503a hū: - B / nārı: nār B. 
3505a rūcını: rūcın u M.  
3505b cinān-ı: cinānı B, R, Ş. 
3506a daġal: zaġal B, R, Ş.  
3506b tecerrüdde: tecerrüde R / zi-\ūl-i: zi-\ūli R, Ş. 
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Ş 102a 3507 Riyā vü cased cucbı terk itmiş o 

   Anuñçün juhūr itdi andan da bu 2432 

 

R 126a 3508 Derūnında var çün tamāmet [afā 2433 

   Giyer jāhirinde dabı aX cabā 

 

  3509 MuvāfıX olıncaX içi \aşına 

   eoyup naXşı irer o naXXāşına 2434 

 

  3510 O kim aldanur naXşa cāhil durur 

   O kim irdi naXXāşa cāXıl durur 

 

  3511 Çü başında tācı anuñ Bekdaşī 

   Görüp cizzet ider aña her kişi 

 

M 117b 3512 Derūna muvāfıX olıncaX libās 

   Netīceñ [acīc oldı müntic Xıyās 2435 

 

  3513 Mubālif olursa eger dü-cihet 

   İrişmez aña ci[[e ez-macrifet 

 

B 114a 3514 Elinde anuñ var niçe nāmeler 2436 

   OXunsa içi çāk olur cāmeler 

 

  3515 Açılsa irer balXa būy-ı melīc 2437 

   Kelāmı dürerdür lisānı fa[īc 

                                                
3507a cucbı: cucb B, R.  
3507b andan da: anda R. 
3508b giyer: geyer R. 
3509a olıncaX: oluncaX R. 
3512a olıncaX: oluncaX R, Ş.  
3512b netīceñ: nitācda Ş. 
3514a niçe: nice B, R. 
3515a būy-ı: būyı R, Ş.  
3515b dürerdür: dürer B, R / fa[īc: na[īc R. 
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  3516 Açup aġzını ger tekellüm ider 

   eamu müstemicden Xasāvet gider 

 

   İçinde yazılmışdur esrār-ı _aX 

   Ki cārif alur her varaXdan sebaX 

 

  3518 Ki her bir varaXda culūm-ı kemīr 

   Yazılmış durur ger olayduñ babīr 2438 

 

  3519 Najar olsa her herre pürdür ciber 2439 

   Kemālāt-ı _aXdan virürler baber 

 

  3520 Gezer lā’übālī o bī-Xayd olup 

   Yürür dām-ı cışX içre çün [ayd olup 

 

  3521 ]aġīr u kebīr u faXīr u ġanī 

   Mu[ācib olurdı görürse kimi 2440 

 

  3522 Ki bir yirde a[lā idinmez mekān 2441 

   Bu cāliyle ol gezdi baylī zamān 

 

  3523 Mürūr itdi yolı niçe ravżaya 

   Geçüp \ālib oldı dabı tāzeye 2442 

 

  3524 Ki bir Xayd ilen ol muXayyed degül  

   Bilür kim bulınmaz muXayyedde gül 2443 

 
                                                
3518a culūm-ı: culūmı B, R, Ş. 
3519a herre pürdür: herrede pür R.  
3519b kemālāt-ı: kemālātı R. 
3521b kimi: anı R. 
3522a yirde: yerde R.  
3522b baylī: çoX R. 
3523a niçe: nice B, R. 
3524a Xayd ilen: Xaydlan B, R / bulınmaz: bulunmaz M, R, Ş. 
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Ş 102b 3525 Cihān bod muXarrer çü dāru’l-cubūr 

   eılur her ki bī-Xayd olursa cużūr 

 

M 118a 3526 Mucabbet ider her mu[ācib olan 2444 

   eobusından alurdı Xadrin bilen 

 

   Dirīġ itmedi kimseden ol Xobu 2445 

   İrişmez bilür aña noX[ān-ı bū 

 

  3528 Elinden geleydi kim olsa yaXın 2446 

   Ki ayrılmaz idi olup hem-nişīn   

 

  3529 Mürūr itse her cāya būyı Xalur 

   eobusından anı kim ister bulur 2447 

 

B 114b 3530 kolardı Xobu ile hep bār u bas 2448 

   Mu[ācib olaydı eger bir nefes  

 

  3531 Ne boşdur kişi ola boş bilXatī 2449 

   Kime olsa yoldaş ide raġbeti 

 

  3532 _aXuñ lu\f-ı mac[ū[ıdur işbu cāl 2450 

   Niçe kes bu cāli [anur Xīl ü Xāl 

 

R 126b 3533 Ne yirde ki \utdı biraz ol va\an 

   Didiler bize geldi misk-i `uten 2451 

 

                                                
3526b Xobusından: XoXusından M. 
3527a Xobu: XoXu M. 
3528b ki: kim M. 
3529b Xobusından: XoXusından M / bulur: bilür R. 
3530a \olardı: \olarlar M / Xobu: XoXu M / hep: her M / bār u: bār B. 
3531a bilXatī: bilcatī R.  
3531b ide: ider M. 
3532b niçe: nice B, R / Xīl ü: Xīl B. 
3533b misk-i: miski B, R, Ş. 
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  3534 Bu ablāX-ı gökçek bu ev[āf-ı boş 2452 

   Neden cā[ıl itdi neden oldı \uş 

 

  3535 MuvāfıX idi bā\ını jāhire 

   Mu\ābıX idi evveli ābire 

 

  3536 Bu \avr üzre gördi gezüp çoX diyār 

   Edānī ehālī [ıġār u kibār 

 

  3537 Cihān bir temāşā yiridür ebī 

   Açup cayn-ı cibret gözet sen dabı 

 

  3538 Hidāyet irüp olasın ci[[edār 

   Kime sal\anatdur kime ci[[edār 

 

  3539 İrer ābiri yolı bir ravżaya 

   MuvāfıX degül beñzedürse neye 

 

M 118b 3540 Görür meşrebine muvāfıX bu cāy 2453 

   Didi sākin ol bunda bir niçe ay 

 

  3541 Bu bāġ içre ol baylī müddet \urur 

   Velī her nefes bavf u başyet bürür 2454 

 

  3542 Anuñçün kim ehli mü’eddeb durur  

   Bilür çün Xamusı muXarreb durur 

 

Ş 103a 3543 Egerçi mürūr itdi çoX ravżaya 2455 

   Velī biri cāşā buña beñzeye 

 

                                                
3534a ablāX-ı: ablāX u R, Ş / ev[āf-ı: ev[āf u R. 
3540b niçe: nice B, R. 
3541b bavf u: bavf B. 
3543b biri cāşā buña: cāşe biri buña M; cāşā buña biri Ş. 
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  3544 

   Bulardan biri didi aña ebī 

   U[anmaz mısın gezmeden hīç dahı 2456 

 

  3545 Gezüp niçe yıldur Xılursın sefer 

   Ne kesb eyledüñ baña gel vir baber 2457 

 

B 115a 3546 İdersin ticāretde her dem ziyān 2458 

   ÇıXar a[l-ı mālüñ elüñden inān 

 

  3547 euru gezme [anma cihāndan ġaraż 

   Geçer sürcat üzre cihāndur caraż 

 

  3548 cArażdan geçenler irer cevhere 

   Velākin irişmek gerek rehbere 

 

  3549 Ki dirler Xulaġuzsuz uçmadı Xuş 2459 

   Yaluñuz giden oldı acdāya \uş 

 

  3550 Bu elvān ü eşkāli gör pür-kemāl 

   MuXarrer bulardur serīcu’z-zevāl 2460 

 

  3551 Cihānda beXā yoX degül kim vefā 2461 

   Cihāndan alur cajjı ehl-i [afā 

 

  3552 Kemāl ol dürüş sen iriş bāXīye 

   Bugün cā[ıl eyle Xoma bāXīye 

 

                                                
3544a ebī: iy ebī B. 
3545a niçe: nice B, R. 
3546b a[l-ı: a[l u R. 
3549a Xulaġuzsuz: Xulavuzsuz M; Xılaġuzsuz R.  
3549b oldı acdāya: acdāya oldı R. 
3550a elvān ü: elvān B / eşkāli: eşkāl B. 
3551b cajjı: cajj B / ehl-i: ehli B, R, Ş. 
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  355 Bu cömrüñ bir ānına yoXdur beXā 2462 

   Ki nā-ehle virmek degüldür sebā 

 

M 119a 3554 Anı żāyic itme [aXın her nefes 

   Helāka irer bod muXarrer Xafes 

 

  3555 Ticāretde olduñsa rābic eger  

   Bu cömrüñ bir ānı cihāna deger 

 

  3556 Egerçi bu cālet gelür şimdi boş 

   Velī ābirinde elüñ oldı boş 

 

  3557 Tedārük idenler bulur devleti 2463 

   Tekāsül Xılanlar görür hilleti  

 

R 127a 3558 Nedāmet [oñında muXarrer kişi 

   Müfīd olmadı bil bugün it işi 

 

  3559 Seni görmişem çünki bālī fu’ād 

   Saña bir na[īcat dimekdür murād 

 

  3560 Gerekse Xabūl it gerek eyle red 

   Yoluñ baġlamışdur senüñ niçe sed 2464 

 

Ş 103b 3561 Bu sözler aña Xıldı te’mīr-i tām 

   Didi Xalmışam veh ki beyne’l-cavām 

 

B 115b 3562 ]anasın uyurdı uyandı o dem 

   eamu Xavl ü ficline itdi nedem 2465 

 

                                                
3553a beXā: bahā B. 
3557b görür: bulur B. 
3560b niçe: nice B, R. 
3562b Xavl ü: Xavli B. 
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  3563 

   Görüp bunları aña baclet gelür 

   MaXāma najardan mehābet gelür 

 

  3564 Bu bod bir maXām idi cibret-nümā 

   Bedel olmaz aña bu arż u semā 

 

  3565 Temāşā ider anda [unc-ı İlāh 

   eobudan cabīrden \olu her giyāh 2466 

 

  3566 Bulur cāli günden güne izdiyād 2467 

   Bilüp bunları didi nicme’l-cibād  *  

 

  3567 Olup her nefesde aña fetc-i bāb 

   _aXāyıX bilüp didi nicme’l-me’āb 

 

M 119b 3568 Dabı diXXat itdükçe arturdı cāl 2468 

   İdüp şükrini didi nicme’l-me’āl 

 

  3569 Görüp her birinde o sırr-ı caceb 

   Didi bunda sen eyle cıfj-ı edeb 2469 

 

  3570 Mü’eddeb görür bunlaruñ her birin 

   Ricāyet iderlerdi yirlü yirin 

 

  3571 Görüp bunları ġālib oldı cicāb 2470 

   `udādan [anasın irişdi citāb 

 
                                                
3565a [unc-ı: [uncı B, R, Ş.  
3565b cabīrden: ciberden B, R, Ş. 
3566a cāli: cāl B. 
* “O ne güzel kuldu.” Sâd, 38/41,44.  
3568 - R. 
3569a sırr-ı: sırrı B, R, Ş.  
3569b cıfj-ı: cıfjı B, R, Ş. 
3571b citāb: iXāb R. 
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  3572 

   Geçüp lā’übālīliġi terk ider 

   Edeb üzre olmaXlıġı berk ider 

 

  3573 MuXadder ola saña bayru’l-me’āl 

   Bir ānda tacavvül bulur cümle cāl 

4  

Hidāyet gelincek żalālet gider 

   cİnāyet irincek [ucūbet gider 

 

  3575 Bularlan mu[ācib olup çoX zamān 2471 

   Bulardan alur ci[[e jāhir nihān 

 

  3576 Dabı diXXat itdükçe arturdı cāl 

   İdüp şükrini didi nicme’l-me’āl 2472 

 

  3577 ]afā üzredür çünki mir’āt-ı dil 

   Ne olsa muXābil olur münteXıl 

 

  3578 Mu[ācibden irer [afā vü keder 

   RefīXından irer kişiye żarar 

 

B 116a 3579 Edeb zühd içinde bulupdur kemāl 2473 

   Ki zīrā muXaddemde pāk itdi bāl 

 

Ş 104a 3580 Çü barc itdi sermāyesin yirine 

   Bulur a[[ı yüz biñ anuñ yirine 

 

   O kim żāyic itdi ebed yirine 

   İrer ribc-ı cömrüñ biñün birine  

                                                
3575a olup: olur B; - R.  
3575b alur ci[[e: ci[[e alur R. 
3576 - M, B, Ş. 
3579b bāl: cāl B. 
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Eger ehl-i meclis olan \aşradan 2474 

   Biri Xılsa sū-i edeb her neden 

 

M 120a 3583 Varup yanına aña dir kim cazīz 

   Eyü yatlu jāhir Xılursın temīz 

 

R 127b 3584 Geçüp ictibār-ı cihāndan Xamu 

   Gelüpsin buraya zi-bavf-ı \amu 2475 

 

  3585 Bu Xavm içre çünkim Xılupsın vülūc 

   Ya niçün edebden Xılursın burūc 

 

  3586 Kişi varduġı yire tābic gerek 

   Olar va[fını cümle cāmic gerek 

 

  3587 MuvāfıX degül Xavl ü ficlüñ ebī 2476 

   Saña çoX riyāżat gerekdür dabı  

 

  3588 Ki tā bu maXāma liyāXat gele 

   Kerem eyle mir’āt-ı Xalbüñ sile 

 

  3589 Na[īcat Xılur aña rıfX ile ol 

   Sever cān u dilden Xılursa Xabūl 2477 

 

  3590 Eger redd iderse Xılup red zi-dil 2478 

   Pes ider kemāl üzre taczīz-i dil 

 

                                                
3582a olan: eger B, R, Ş.  
3582b sū-i: sū’i B, R, Ş. 
3584a ictibār-ı: ictibārı B, R, Ş.  
3584b zi-bavf-ı: zi-bavf u M; zi-bavfı B, R, Ş. 
3587a Xavl ü: Xavl B. 
3589a rıfX ile: diXXatle M. 
3590b pes: bes Ş / taczīz-i: taczīr-i B, Ş; taczīr u R. 
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  3591 Kime lu\f u kimine ciddet gerek 

   Kime nu[c u bacżına şiddet gerek 

 

  3592 Meşāribde vardur tefāvüt kemīr 

   Anuñçün kimi cāhil ü kim babīr 2479 

 

  3593 Eger mālimen vāXıc olsa bu cāl 

   Bu meclisden anı sürer bī-mecāl 

 

  3594 Bilür Xābiliyyetde vardur Xu[ūr 

   Anı \aşra Xılmazsa Xılmaz cużūr 

 

  3595 Kişiye mu[ācib ola nā-ehil 

   Keder irişür ġālib olur cehil 2480 

 

B 116b 3596 Bu üslūbı kendüye cādet ider 

   Kimin redd ü bacżın ricāyet ider 2481 

 

M 120b 3597 Kime bucż u kime mucabbet Xılur 

   ]aXın [anma bu balXa nisbet Xılur 

 

Ş 104b 3598 eamu cubb u buġżı çü li’llāh durur 2482 

   Anuñçün o maXbūl-i dergāh durur 

 

  3599 Görüp bāġbān çün bunuñ cālini 

   Bilür jāhirine uyar bā\ını 

 

  3600 Mucabbet ider aña ez-cān u dil 

   Olur gice gündüz aña müşteġil 

                                                
3592b cāhil ü: cāhil B. 
3595b irişür: irüşür R; irişüp Ş. 
3596b bacżın: bacż B. 
3598a cubb u: cubb B / li’llāh durur: li’llāhdur B, R, Ş.  
3598b dergāh durur: dergāhdur B, R, Ş. 
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Ki tā terbiyet ide anı tamām 

Bu bāġ içre gösterdi bir boş maXām 

   

  3602 Didi bunda sen ger Xılursañ Xarār 

   Olur saña çoX gizlü şey āşikār 

 

  3603 Eger Xılsañ ı\lāXı kendüñe Xayd 

   İdersin çü Sīmurġ-ı cAnXāyı [ayd 2483 

 

  3604 Bu dabı Xabūl itdi her emrini 

   Geçüre bu cāl üzre hep cömrini 

 

  3605 Hidāyet ebī kime yoldaş ola 

   Sürer anı elbetde \oġrı yola 

 

  3606 Ayaġ üzre Xā’im olup ber-devām 

   ea[ā’id oXundı işitdi tamām 

 

  3607 Anuñ jāhirinde iXāmet görüp 

   Dabı meşrebind’istiXāmet görüp 

 

  3608 Aña terbiyet Xıldı ol rūz u şeb 

   Kemāl üzre gördi tecellā-yı Rab 2484 

 

R 128a 3609 `udādan irişmişdi aña hüdā 

   Anuñçün Xulaġına irdi nidā 

 

  3610 Olur saña her günde yitmiş nidā 

   İşitmez o kim Xalbi \olmış sivā 

 

                                                
3603a ı\lāXı: ı\lāX B. 
3608a rūz u: rūz B. 
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M 121a 3611 Nidāya icābet idenlerden ol 

   `udā dacvetine gidenlerden ol 

 

B 117a 3612 Yiyüp vacdetüñ būnını Xıl cażım 2485 

   Ola casker-i kemretüñ münhezim 

 

  3613 Bu cāl üzre oldı o baylī zamān 

   Beyān eylemez cālin anuñ lisān 

 

  3614 Fenādan kemāle irişdi çün ol 2486 

   BeXā bāġı içine Xıldı dubūl 

 

  3615 Aña mānic olmadı hīç bir ecad 

   Girenler Xalur anda çıXmaz ebed 

 

Ş 105a 3616 Didiler aña bayr-ı maXdem ebī 2487 

   Seni gözlerüz dā’imā biz dabı 

 

  3617 İşāret beşāret olupdı bize 

   MülāXāt olaydı burada size 

 

  3618 Sivā-yı `udādan Xılup ol firār 

   Girüp cı[n-ı tevcīde Xıldı Xarār 

 

  3619 Bilüñ mı[r-ı tevcīd cı[n-ı ca[īn 2488 

   Girenler fenādan olurlar emīn 

 

 

                                                
3612b casker-i: caskeri B, R, Ş. 
3614a fenādan: fenāda B, R, Ş.  
3614b bāġı: bāġ B. 
3616a bayr-ı: bayra R, Ş. 
3619a tevcīd: tevcīdi Ş / cı[n-ı: cı[nı R. 
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3620 Fenā ehli olmaX gerek girmege 2489 

   Aña ġayrı yol yoX kişi irmege 

 

  3621 Bu cālini gördi anuñ bāġbān 

   Didi lāyıX ancaX ola dīde-bān 

 

  3622 Recā eyler andan juhūr-ı emer 

   _aXāyıXdan ister ki vire baber 2490 

 

  3623 Diler meclise anı cāfıj Xıla 

   eamu ehl-i meclis bu cāli bile 

 

  3624 Aña balvetinde Xılup nu[c-ı bā[ 

   İder aña himmet Xıla ez-bavā[ 

 

M 121b 3625 Ne kim didi mebt itdi ol bā\ıra 2491 

   Göñül [ucfı bāliydi ez-bā\ıra 

 

  3626 Rubām-ı dile cümle nu[cı yazar 2492 

   Ki tīġ-ı i\ācatla anı Xazar 

 

  3627 Cihāna irişse `udādan Xahır 

   Aña virmeye hīç taġayyür dehir 

 

B 117b 3628 eamu nu[cı ol çünki batm eyledi 2493 

   Bu dabı aña cıfj-ı batm eyledi 

 
                                                
3620a ehli: ehl B.  
3620b ġayrı: ġayr R. 
3622a juhūr-ı: juhūrı B, R, Ş. 
3625a mebt: hep M.  
3625b [ucfı: [ucf B. 
3626a rubām-ı: rubāmı B, R, Ş.  
3626b tīġ-ı: tīġı B, R, Ş. 
3628a nu[cı: nu[c Ş / çünki: çünkim B. 
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  3629 eoyar bacr-i bī-caddi ol der-zücāc 2494 

   Kime [uyı \atlu kimine ücāc 

 

  3630 eılur Xa\re bacrı icā\a caceb 

   Mucī\ oldı bir şīşe cummānı hep 2495 

 

  3631 Bu söz ehl-i caXla mubālif gelür 2496 

   O kim gördi hevX itdi cāli bilür 

 

  3632 Kelāmum Xamu ehl-i hevX iledür 

   Gelür ehl-i hevXe sözüm cümle dür 

 

Bilür Xadrini ol ki [arrāfdur 

   Görüp nā-ehil dir ki hep lāfdur 2497 

 

R 128b 3634 Cihān bir bayāl-i mucaXXaX durur 2498 

Ş 105b  _aXīXat bilenler muvaffaX durur 

 

   KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  3635 İçmişem vacdet meyin bilmen ki īmān n’olısar 

   Açmışam estār-ı cışXı rāz-ı pinhān n’olısar 2499 

 

  3636 Lā’übālī mest ü bī-pervā gezüp itdüm caceb 2500 

   Cāme-i cırżı bugün çāk-i girībān n’olısar 
                                                
3629a bī-caddi: bī-cadd B.  
3629b ücāc: aç B. 
3630b cummānı: cummān B. 
3631a ehl-i: ehli B. 
3633b nā-ehil: nā-ehli B, R. 
3634a bayāl-i: bayāli B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var); Kelimāt-ı İlāhī R. 
3635b rāz-ı: rāz u Ş. 
3636a mest ü: mest B, R.  
3636b cāme-i: cāmeyi R, Ş / çāk-i: çāki B, R. 
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  3637 ea\reyem ammā ki bacrem cevherem [anma barez 2501 

   Ben mucī\-i acjam oldum bacr-i cummān n’olısar 

 

M 122a 3638 Bu cacebdür vu[latumda derdüm artar dā’imā 

   Cānı teslīm eylemekden özge dermān n’olısar 2502 

 

  3639 Çün ezel cışXuñ meyinden Xılmışam bir cürca nūş 

   Olmışam rüsvā vü şeydā bend ü zindān n’olısar 

 

  3640 Kemretüñ mülkin yaXup yıXdum ne kim var ser-te-ser 2503 

   Vacdetüñ mülkinde geldi baña fermān n’olısar 

 

  3641 Çünki esrār-ı hüviyyetden irişdi Xalbe bu 

   Geçdi hep fikr-i sivādan oldı cayrān n’olısar 2504 

 

  3642 Al ele \abl-ı macabbet gir melāmet sūXına 

   Ol nigāruñ naXş-ı [uncın eyle seyrān n’olısar 2505 

 

B 118a 3643 Çārsū-yı cışXa gir \ālib Xalender gibi sen 

   OXı cüsninde ġazel Xıl āh ü efġān n’olısar 2506 

 

  3644 Terk idüp a[cāb-ı zühdi gel melāmet ehline 2507 

   cĀr u nāmūsı gider ol bāke yeksān n’olısar 

 

  3645 İrdiler maX[ūda bunlar buldılar macbūbını 2508 

   Her ki cĀrif oldı bildi cān u cānān n’olısar 

                                                
3637b mucī\-i: mucī\i B, R, Ş. 
3638b cānı: cān R. 
3640a mülkin: milkin M, R; milki B / yaXup yıXdum: yıXup yaXdum M, R, Ş.  
3640b mülkinde: milkinde M, R, Ş. 
3641b fikr-i: fikri R. 
3642a \abl-ı: \ablı B, R, Ş. 
3643b oXı: oXı sen B / āh ü: āh B. 
3644b cār u: cār B. 
3645 Bu beyitten sonra 3661. beyte kadar R nüshası eksiktir; 3645b cān u: cān B; cānı Ş. 
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MAkLAc * 

 

   Mefcūlü / Fācilātün / Mefcūlü / Fācilātün 

 

  3646 İy sal\anat esīri olduñ ıraX `udādan 

   Kim hikr-i _aXXa yir yoX Xalbüñ \olu sivādan  

 

   İy \ālib-i riyāset düşdüñ caceb belāya 

   eıl nefsüñe siyāset elyaX budur Xażāya 2509 

 

  3648 Bu cizzeti cihānuñ küllen fişār olupdur 

   Mār oldı mīr-i cādil julm ile il \olupdur 2510 

 

  3649 cAdl ile iştihāruñ julmüñe yoX nihāyet 2511 

   cĀdil recāyāsını her dem ider cimāyet 

 

Ş 106a 3650 Tabt-ı cükūmetüñde kim var atup yabana 

   Fikrüñ bu gice gündüz cükm idesin cihāna 2512 

 

M 122b 3651 Nesfüñ hevāsıdur bu terk eyle fikr-i fāsid 

   Pā-māl olup recāyā mesrūr oldı cāsid 

 

  3652 Evvel kişiye lāzım kendü vücūdın ı[lāc 

   İhmāl iden bugün bil olmadı yarın iflāc 2513 

 

  3653 Mülk-i vücūda sul\ān olmaġa sacyüñ olsun 

   Defc eyle cevr ü julmi cadl ile cümle \olsun 2514 

 
                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
3647a \ālib-i: \ālibi B. 
3648b il: ile B 
3649b recāyāsını: recāyasını M. 
3650a tabt-ı: tabtı B, Ş. 
3652b olmadı: bulmadı B. 
3653a mülk-i: milk-i M; milki Ş.  
3653b defc: refc Ş / cevr ü: cevr B. 
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  3654 

   Bu naXş u renge göñlüñ virme beXāsı yoXdur 2515 

   _ükm eyle mülk-i nefse anda defīne çoXdur 

 

  3655 Emn ü emān iderseñ Xalbüñ vilāyetin ger 

   Sul\ān-ı dü-cihānsın olsañ çü cabd-i a[ġar 2516 

 

  3656 Dil mülki ca[kerilen fetc eyle mı[r-ı rūcı 

   Man[ūr olup `udādan gör anda çoX fütūcı 2517 

 

  3657 Şāh ol serīr-i sırra cadl eyle ber-recāyā 

   Dünyāda şāh-ı acjam Xapuñda cabd-i ednā  

 

B 118b 3658 Her sal\anat cihānda bāXī degül muXayyed 

   Bu cāli kesbe sacy it zā’il degül mü’ebbed  

 

  3659 nāhirde şāh-ı acjam bā\ındasın raciyyet 

   _ālüñi eyle tebdīl var ise ger camiyyet  

 

  3660 _ālin tedārük itdi ol kes ki oldı cāXıl 

   Ursañ başına \aşı baXmaz yüzüñe ġāfil  

 

   ĀMEDEN-İ GÜL * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  3661 Dinleñüz kim naXl idem acvāl-i gül 2518 

   _i[[e ire bacża cüz’ī bacża kül  

 

                                                
3654b mülk-i: milk-i M. 
3655a vilāyetin: vilāyetüñ B. 
3656a mülki: milki M, Ş.  
3656b anda: elde M. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
3661b cüz’ī: cüz B; cüz ü R, Ş. 
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  3662 

   Her kişiden jāhir olsa bir emer 

   `ilXatinden her kese virür baber 

 

  3663 Gerçi bu üslūbadur cālem velī 

   Līk cikmet üzredür bilmez denī 

 

M 123a 3664 Kim caXāyıX fehm ider \acn eylemez 

   Kim meşārib hevX ider şeyn eylemez 

 

  3665 Var idi anda enāniyyet tamām 

   Kimseye virmez tekebbürden selām 2519 

 

  3666 İctibār-ı balXdan \olmış dimāġ 

   eanda varsam dir olur \aġ üsti bāġ 2520 

 

Ş 106b 3667 Dir benümlen buldı zīnet her riyāż 2521 

   Yüz sürer ayaġuma āb-ı cıyāż 

 

  3668 Reng ü būy-ı cüsnine maġrūr idi 2522 

   Tāc u tabt-ı cizzete mesrūr idi 

 

  3669 İctiXādı bu ki mimli yoX durur 

   Gerçi ezhārı cihānuñ çoX durur 

 

  3670 Bülbül-i şūrīdeden gizler cemāl 

   Bilmedi bu cālemi dārü’z-zevāl 2523 

 

                                                
3665b tekebbürden: tekebbürdür M. 
3666a ictibār-ı: ictibārı B, R, Ş / \olmış: \utmış B, R, Ş.  
3666b \aġ: daġ R. 
3667b sürer: sürür R / āb-ı: ābı B, R, Ş. 
3668a reng ü: reng B / būy-ı: būyu R / maġrūr idi: maġrūrdı B.  
3668b tāc u: tāc B / tabt-ı: tabt u R, Ş / mesrūr idi: mesrūrdı B. 
3670a bülbül-i: bülbüli B, R, Ş. 
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  3671 

   Geh çıXardı \aşra yüz biñ nāz ile 

   Perdeden söyler gözükmez rāz ile 2524 

 

R 129a 3672 `alvetinde cıyş u cişretdi müdām 2525 

   earşusında Xulları idüp Xıyām 

 

B 119a 3673 Refc iderdi dilde olsa herre ġam 

   Dirdi kim var ola benden mucterem 

 

  3674 Yılda bir kez carż ider balXa cemāl 

   ÇoX gözükmek cürmete virür zevāl 

 

  3675 Dest-i nādān irmesün dir cırżın o 2526 

   ]aXlayup gic’eyler idi carż-ı bū 

 

  3676 Geçdi bu cāl üzre niçe ay u yıl 2527 

   Gör ne ıjhār itdi yine āb u gil 

 

  3677 Mülk-i ezhārı Xamu iy boş-cı[āl 

   cAsker-i berX eylemişdi pāy-māl 2528 

 

M 123b 3678 İrmiş idi Rūma deştüñ caskeri 2529 

   YaXdı yıXdı ġāret itdi her yiri 

 

   

                                                
3671a geh: gāh B / biñ: - M / nāz ile: nāzla B.  
3671b rāz ile: rāzla B. 
3672a cıyş u: cıyş B. 
3675a cırżın: cırż B; cırżı R, Ş.  
3675b gic’eyler idi: gec’eyler idi R. 
3676a niçe: nice R / ay u: ayı R.  
3676b āb u: āb B. 
3677a mülk: milk R.  
3677b casker-i: caskeri B, R, Ş / eylemişdi: eylemişdür M.  
3678a irmiş idi: irmişdi B.  
3678b yaXdı yıXdı: yıXdı yaXdı B, R, Ş / yiri: biri B, R, Ş. 
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3679 Çün [ovuXdan arża irmişdi memāt 2530 

   Mubtefīydi arż içinde her nebāt 

 

  3680 Şiddet irse ādeme lāzım [abır 

   Lu\f irer elbetde bil bacde’l-Xahır 2531 

 

  3681 Çarb-ı encüm devr idüp leyl ü nehār 2532 

   İttifāX irdi yine fa[l-ı bahār 

 

  3682 Ebr-i racmet neşr idüp āb-ı cayāt 2533 

   Hep Xubūrından juhūr itdi nebāt 

 

  3683 Çün irüp bād-ı [abā cĪsī-nefes 

   İtdi icyā ger çiçek ger bār u bas 2534 

 

  3684 Dest-i devrāndan irişmişken elem 

   Pür-sürūr oldı Xamu defc itdi ġam 2535 

 

Ş 107a 3685 Pīr-i dehr oldı yine tāze cüvān 

   İctidāl irdi hevāya cisme cān 

 

  3686 _ükmini icrā idüp şāh-ı rabīc 2536 

   Eyledi ıjhār-ı āmār-ı bedīc 

 

  3687 Bu cihāndur majhar-ı lu\f u Xahır 2537 

   Gāhī bār u gāhī gül bāġ-ı dehir 

                                                
3679a irmişdi: irişdi R. 
3680b irer: ider M, R. 
3681 – R; 3681a çarb-ı: çarb u Ş. 
3682a ebr-i: ebr u R / neşr: nemr B / āb-ı: ābı B, R, Ş. 
3683a irüp: idüp B, R / bād-ı: bādı B, Ş. 
3684a devrāndan: devrānda R.  
3684b defc: refc B, R, Ş. 
3686a şāh-ı: şāhı B, R, Ş.  
3686b āmār-ı: āmārı B, R, Ş. 
3687a cihāndur: cihāndan M / majhar-ı: majharı R, Ş.  
3687b gāhī bār: gāh bār B / bāġ-ı: bāġı B, R, Ş. 
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  3688 Iż\ırāb irdi nebāta ber-kemāl 

   Kim çıXup carż ide her biri cemāl 2538 

 

B 119b 3689 koġdı çün e\fāl-i ezhār-ı çemen 

   Terbiyet itdi Xamuya hü’l-minen 2539 

 

  3690 Zīnet üzre her biri Xıldı zubūr 

   ]an cihān bāġına nāzil oldı cūr  

 

  3691 Her şükūfeylen müzeyyen deşt ü \aġ 

   Cennetü’l-Firdevs olupdur cümle bāġ 2540 

 

M 124a 3692 Şāh-ı gül dabı bilüp bu cāleti 

   ea[d ider seyr eyleye bu zīneti 

 

  3693 VaXt olupdur caskere gösterde yüz 

   Her birine ide icsān niçe yüz 

 

  3694 Bacża Xurbet ide bacżına najar 

   Bacża cizzet bacżına [orup baber 

 

  3695 eadrine göre ricāyet eyleye 

   _āline göre cimāyet eyleye 

 

  3696 Didi tertīb eyleñüz bir encümen 

   Her ne kim var gelsün ezhār-ı çemen 2541 

 

  3697 Her ki tābic emrüme maXbūldür 

   Kim bilāf itse bilüñ maXtūldür 

                                                
3688b ide her biri: ideler her bir M. 
3689a ezhār-ı: ezhārı B, R, Ş. 
3691a deşt ü: deşt B. 
3696b ezhār-ı: ezhārı B, R, Ş. 
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R 129b 3698 cAskerüm görmek murād oldı yine 2542 

   Görmedüm bunları oldı bir sene 

 

  3699 Cümlesi gelsün müzeyyen bī-Xu[ūr 2543 

   Tā ki ben dabı Xılam \aşra juhūr 

 

  3700 Çün nidā-yı ġayb irdi bunlara 2544 

   Her birisi gire racnā \onlara 

 

  3701 Her birine _aX ne virdiyse libās 2545 

   Cümlesi giysün temāşā ide nās 

 

  3702 Her şükūfe istimāc idüp yasaX 

   eudreti miXdārı \utdı cümle sāX 2546 

 

Ş 107b 3703 Her birine her ne kim virdi `udā 

   Būy u dürr ü cevher ü reng ü Xabā 2547 

 

  3704 Cümlesi ıjhār ider maXdūrını 2548 

   Şeh temāşā ide tā her birini 

 

B 120a 3705 Döşediler evvelā sebzīn bisā\ 

   Kim görürse Xalbi olur pür-neşā\ 2549 

 

M 124b 3706 Her \arafdan anda çoX āb-ı revān 2550 

   Bu cihān bāġına reşk itdi cinān 

                                                
3698b bunları: buları R. 
3699a bī-Xu[ūr: pür-Xu[ūr M. 
3700a nidā-yı: nidāyı M, B, R, Ş. 
3701b giysün: geysün M, R. 
3702b miXdārı: miXdār B, R. 
3703b būy u: būy B. 
3704b şeh: şāh B. 
3705b Xalbi: Xalb R / pür-neşā\: neşā\ R. 
3706a \arafdan: \arafda B, R, Ş / āb-ı: ābı B, R, Ş. 
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Çünki tezyīn itdiler bir boş maXām 

   Her ki gördi dir budur dārü’s-selām 

 

  3708 Bacdehū ezhār geldi bir birin 

   Zīnet üzre Xā’im oldı yir yirin 

 

  3709 Her biri bir renge giymişdür Xabā 2551 

   Ortada çāvuş durur bād-ı [abā 

 

  3710 Bunları tertīb ilen tezyīn ider 

   Pür-edeb oluñ diyü telXīn ider 2552 

 

  3711 Muntajırlardur ki şeh ide burūc 2553 

   Tabt-ı şāb üzre gelüp ide curūc 

 

3712 Başladı yap yap juhūr itdi bavā[ 

   Şeh yaXīn oldı bilür her cām u bā[ 2554 

 

  3713 nāhir oldı balvetinden nāgehān 

   Didiler kim işde geldi cisme cān2555 

 

  3714 Çünki şah itdi bulara carż-ı rū 2556 

   Zümre-i ezhār Xıldılar \apu 

 

  3715 Döşediler pāyına sebzīn Xumaş 2557 

   AlXış u tacjīm itdi Xuru yaş 

 
                                                
3709a giymişdür: geymişdür R.  
3709b bād-ı: bādı B, R, Ş. 
3710a tertīb ilen: tertīblen B, Ş. 
3711b şāb: şābı R. 
3712b cām u: cām B. 
3713a oldı: olur M.  
3713b işde: işte R. 
3714b zümre-i: zümreyi B, Ş. 
3715a pāyına: yanına B, Ş.  
3715b alXış u: alXış R / Xuru: Xurı R. 
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  3716 ]açdılar üstine dürler jāleler 

   Bülbül-i şūrīde eyler nāleler 2558 

 

  3717 Tabt-ı şāh üzre geçüp Xıldı Xarār 2559 

   kınmayup eşbā[a cıfj itdi vaXār 

 

  3718 earşusında \urdı bunlar bā-edeb 

   _üsnine şāhuñ olurlar münteheb 2560 

 

  3719 Başına giymişdi ol tāc-ı ġurūr 

   ArXasında cāme vardı ez-sürūr 2561 

 

M 125a 3720 Baġlamışdı bile cizzetden kemer 

   Ayaġına yüz sürer şems ü Xamer 2562 

 

B 120b 3721 Bacdehū Xıldı najar e\rāfına 

Ş 108a  İltifāt itdi bular ev[āfına 

 

  3722 Gördi ezhār-ı çemen yir yir \urur 2563 

   `ihmet içün her biri Xā’im durur 

 

R 130a 3723 Her biri bir renge giymişdür libās 2564 

   Bunları eyler temāşā cinn ü nās 

 

  3724 Emr-i şāha her biri nājır durur 

   Hā dise ger cümlesi cāżır durur 2565 

 
                                                
3716a dürler: dürlü B, R.  
3716b bülbül-i: bülbüli B, R, Ş. 
3717a geçüp: gelüp M. 
3718a Xarşusında: Xorġusından R. 
3719a tāc-ı: tācı B, R, Ş. 
3720b sürer: sürür M. 
3722a ezhār-ı: ezhārı B, R / yir yir: yer yer R. 
3723a giymişdür: geymişdür R. 
3724a emr-i: emri R / şāha: şāh B.  
3724b hā dise: hadime B. 
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3725 Kendü içün bildi bu tacjīm ol 

   cUcb ilen e\rāfa baXdı [aġ u [ol 2566 

 

  3726 Bir kişiye olsa ġāyet ictibār 

   `alX-ı aclem gözine gelmez ġubār 2567 

 

  3727 ealbi bod memlū idi anuñ sürūr 2568 

   İşbu cāletden gelüp ġāyet ġurūr  

 

  3728 Başlayup meclisde bī-cadd itdi lāf 2569 

   ]anki dābil mülki içre kūh-ı eāf 

 

  3729 Germ olup baylī tekebbür eyledi 

   Dinleñüz kim niçe sözler söyledi 2570 

 

  3730 Kim tekebbür eylese olur helīl 

   Kim tacajjüm eylese olur bacīl 

 

  3731 Bunlara idüp najar Xıldı bi\āb 

   Size bir şey [oraram virüñ cevāb 

 

  3732 Her biriñüz niçe yir seyr itdüñüz 2571 

   Gördüñüz bacżın kimin işitdüñüz 

 

  3733 Didiler bunlar buyur iy pādişāh 

   Tābicuz fermānuña bel mihr ü māh 

 
                                                
3725b cucb ilen: cucblan B, Ş. 
3726a olsa ġāyet: gāyet olsa R. 
3727a Xalbi: Xalb B. 
3728a başlayup: başladı B.  
3728b mülki: mülk B; milki R / kūh-ı: kūh u Ş. 
3729a germ: kerem R.  
3729b niçe: nice B, R. 
3732a niçe: nice B, R / yir: bir R. 
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M 125b 3734 Her ne kim fermān gelür baş üstine 2572 

   Baş vururuz ger diseñ \aş üstine 

 

  3735 ]andılar kim ide teklīf-i sefer 

   Her birisi şāha gösterde hüner 

 

  3736 Şāh öñinde her biri baş oynaya 2573 

   Atı ayaġında [an \aş oynaya 

 

B 121a 3737 Didi benden ġayrı bir şāh-ı cihān 

   Yir yüzinde var mıdur işbu zamān 2574 

 

  3738 eudret ü Xuvvetde miml ola baña 

   Her neye Xa[d eylese ire aña 

 

  3739 Bende olan tāc ü taht ü sal\anat 

   Var mıdur bir şehde vüsc-i memleket 2575 

 

Ş 108b 3740 cAskeri cümle müheyyā ber-kemāl 

   Eyleye ba[mın ne varsa pāy-māl 

 

  3741 Ya baña kimse muXābil var mıdur 

   cAskerümlen ya muXātil var mıdur 2576 

 

  3742 Emr idersem var mıdur eyler bilāf 

   Mülk-i insān içre yābūd kūh-ı eāf 2577 

 

                                                
3734b vururuz: ururuz B, R. 
3736b atı: at B. 
3737a şāh-ı: şāhı Ş. 
3739b şehde: şāhda B / vüsc-i: vüscī B, R, Ş. 
3741b caskerümlen: casker ilen B; caskerümle R / muXātil: muXābil R. 
3742a bilāf: bı\āf R.  
3742b mülk-i: milk-i M, R, Ş / kūh-ı: kūh u R, Ş. 
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  3743  

İctiXādı mimli yoXdur der-cihān 

   Ya Sikender ya Süleymān-ı zamān 2578 

 

  3744 kınmayup cıfj-ı edeb itdi bular 2579 

   İşbu sözden başa Xoyıldı [ular  

 

  3745 Gördiler vardur kemāl üzre ġurūr 

   Her birisi oldı ġāyet bī-cujūr 

 

  3746 Her ki dacvā-yı enāniyyet ider 

   Pes bilürler anı Mevlā redd ider 

 

  3747 oāniyen şeh eyledi yine su’āl 

   Söylesünler kimde varsa Xīl ü Xāl2580 

 

M 126a 3748 eorXmasunlar söylesün her kes sözin 2581 

R 130b  Göñlüm ister seyr idem bu yir yüzin 

  3 

749 kınmadılar sākit oldılar yine 

   Pür elem oldılar anuñ cucbına 

 

  3750 `avf iderler kim ire aña zevāl 

   Devlete maġrūr olanda böyle cāl 2582 

 

  3751 Yine iXdām itdi şāh idüp citāb 

   Didi niçün söylemezsiz bir cevāb 2583 

 
                                                
3743 mimli: miml B.  
3743b Süleymān-ı: Süleymānı Ş. 
3744a cıfj-ı: cıfjı B, R, Ş.  
3744b Xoyıldı: Xoyuldı M, Ş. 
3747a şeh: şāh B, R / yine: - R. 
3748a söylesün: söylesünler R. 
3750b olanda: evvelinde R. 
3751a şāh: şeh R, Ş. 
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  375 

2 Emrüme tābic degül misüz benüm 

   Yābūd işitmez misiz sözüm benüm 2584 

 

B 121b 3753 Bildiler geldi ġażab şāha Xamu 

   Geh Xızardı geh aġardı reng-i rū 2585 

 

  3754 Geldi ābir ilerü bād-ı [abā 

   Şeh öñinde öpdi yir itdi ducā 2586 

 

  3755 Didi bunlar hep Xapuñda bendedür 2587 

   Lākin abbārı cihānun bendedür 

 

  3756 Rubc-ı meskūnı bilürven ser-te-ser 

   Gezmişemdür bu cihānı der-be-der 2588 

 

  3757 Acı \atlu eyü yatlu her ne var 

   İstimāc eyler iseñ virem baber 2589 

 

  3758 cAsker içre gerçi kim leffāf çoX 

   Cümlede ben deñlü bir seyyāh yoX 2590 

 

Ş 109a 3759 Böyle Xılmış _aX Tecālā bilXatüm 

   cĀlemi devr eylemekdür bihmetüm 2591 

 

   

                                                
3752a degül misüz: degülsiz mi B; degülsüz mi R, Ş.  
3752b işitmez misiz: işitmezsiz R / sözüm: sözümi B, Ş. 
3753a bildiler: bildi R.  
3753b geh Xızardı geh: gāh Xızardı gāh B. 
3754a bād-ı: bādı Ş.  
3754b şeh: şāh B / yir: yer R. 
3755b lākin: līk R. 
3756a rubc-ı: rubc u R. 
3757b eyler iseñ: eylerseñ R. 
3758a gerçi kim: gerçe kim R. 
3759b bihmetüm: bıdmetüm Ş. 
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3760 Eylemezse ben Xulına şeh citāb 

   _ażretüñde söyleyem \oġrı cevāb 2592 

 

  3761 Kim dimişler \oġrı söz acı gelür 

   Hem anı kim hikr iderse redd olur 

 

M 126b 3762 Yanına çaġırdı şāh itdi Xasem 

   koġru söylerseñ sen’idem mucterem 2593 

 

  3763 Şol ki vāXicdür baña itgil beyān 

   Gördügüñ acvāli naXl eyle cayān  

 

  3764 Didi kim geşt eyler iken der-cihān 

   Görmişem çoX nesneler jāhir nihān 

 

  3765 Seyr iderken irdi yolum bir yire 

   Cümle [acrā anda yoX \aġ u dere 

 

  3766 Arż-ı beyżā mülk-i bī-ġāyet durur 2594 

   Āyete’l-kürsī aña āyet durur 

 

  3767 Māverā-yı mülk-i kemretde o yir 2595 

   kālib olanlar varurlar biñde bir 

 

  3768 Aña şol \ālib olan irgürdi rāh 

   Kim delīl oldı aña cavn-i İlāh 2596 

 
                                                
3760a şeh: şāh B. 
3762a şāh: şeh R, Ş. 
3762b \oġru: \oġrı R, Ş. 
3766a mülk-i: milk-i R; milki Ş.  
3766b Āyete’l-kürsī: Āyetü’l-kürsī M, B. 
3767a māverā-yı: māverāyı B, R, Ş / mülk-i: milk-i R, Ş.  
3767b varurlar: varur R. 
3768b cavn-i: cavni B, R, Ş. 
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B 122a 3769 Ol vilāyet adı vacdet mülkidür 

   Hep bilādı muntajam [an silkīdür 2597 

 

  3770 Anda yoXdur arż-ı bālī bir Xarış 

   Cümlesi macmūr olmış ber-naXış 2598 

 

  3771 Vardur anda niçe kez yüz biñ bilād 2599 

   Her biri memlū durur anuñ cibād 

 

  3772 cAbd-i ednāsına şāhān-ı cihān 

   Bende olurdı Xabūl itse bir ān 2600 

 

R 131a 3773 Şehr-i ednāsınd’olan vüscat [ıfır 2601 

   İçine arż u semā Xoysañ [ıġar 

 

  3774 Var Xıyās eyle o mülküñ vüscatin 2602 

   Bu cihān şāhına anlar nisbetin 

 

  3775 İttifāX irdi yolum bir şehrine 

   YoX nihāyet seyr ola yüz biñ sene 

 

M 127a 3776 cArş u kürsī levc-i macfūj u Xalem 2603 

   Kim anuñ bir kūşesinde bir raXam 

 

Ş 109b 3777 Nāmına anuñ dimişler şehr-i dil 

   ]anma kim olmış binā ez-āb u gil 2604 

 
                                                
3769a mülkidür. milkidür M, R, Ş.  
3769b silkīdür: silkdür B. 
3770b ber-naXış: pür-naXış B. 
3771a niçe: nice B, R. 
3772a şāhān-ı: şāhānı B, R. 
3773a ednāsınd’olan: ednāsından olan R. 
3774a mülküñ: milküñ R.  
3774b anlar: eyler B. 
3776a kürsī: kürs ü R, Ş / levc-i: levc u R, Ş / macfūj u: macfūjı B, R, Ş. 
3777b ez-āb u: ez-āb B. 
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  3778 Dürre-i beyjādan olmış her binā 2605 

   Eylemez hīç biri cacb-ı māverā 

 

  3779 Ābı Kevmer misk-i ehferdür türāb 

   Görse cennet aña dir nicme’l-me’āb 2606 

 

  3780 Görmişemdür anda bir şāh-ı caceb 2607 

   Tabt-ı vu[latda oturmış bā-edeb 

 

  3781 Cümle a[cābı muXarrebler durur 

   earşusında hem mü’eddebler durur 

 

  3782 Aña virmiş _aX kemāl-i Xudreti 2608 

   cAskerinüñ va[fa gelmez zīneti  

 

  3783 Emrine tābic durur ins ü melek 

   kur dise mābit olur necm ü felek 2609 

 

  3784 Dön dise bir kez döner bu bacr u ber 2610 

   Dirse olur ra\b yābis buşk ter 

 

B 122b 3785 Līk bu cāle ol itmez iltifāt 

   Kim edeb cı[nında Xılmışdur mebāt 

 

6 cÖmri içre itmemiş sū-i edeb 

   Anuñ içün olmış ol maXbūl-i Rab 2611 

 

                                                
3778a dürre-i: dürreyi B, R, Ş.  
3778b hīç: her M / cacb-ı: cacbı B, R, Ş. 
3779a ābı: āb B; āb u R. 
3780a şāh-ı: şāhı B, R, Ş. 
3782a virmiş: vermiş R / kemāl-i: kemāl ü R, Ş. 
3783a tābic durur: tābicdür R. 
3784b ra\b: ra\b ü M, R, Ş / buşk: buşk u M, Ş. 
3786a sū-i: sū’ī B, R, Ş.  
3786b maXbūl-i: maXbūl ü R. 
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  3787 Biñde bir cālin [abā naXl eyledi 2612 

   `acletinden şeh Xızardı derledi 

 

   Bildi kim şāha sözi Xıldı emer 

   kınmadı artuX [abā ez-bayr u şer 

 

  3789 Egdi şāh çünkim te’emmül başını 2613 

   Geh \udaġın oynadur geh Xaşını 

 

M 127b 3790 Düşdi bacr-i cayrete yüzdi biraz 2614 

   Gitdi berr-i fikrete gezdi biraz 

 

  3791 Geh cezīre görinür gāhī kenār 

   Gāh kūhistān ü geh gül gāh bār 2615 

 

  3792 Çün tamām itdi Xamu fikret işin 

   Bir zamāndan [oñra Xaldurdı başın 

 

  3793 earşusında gördi Xā’imdür [abā 

   Dir \oXundı baña senden bir hevā 

 

  3794 Bu baberden Xalbe irdi ıż\ırāb 

   Varması lāzım yol olsa berr ü āb 2616 

 

Ş 110a 3795 Çünki ol yirden baña virdüñ baber 2617 

   Ben dabı Xıldum aña cazm-i sefer 

 
                                                
3787b şeh: şāh B. 
3789a şāh: şeh R, Ş.  
3789b geh: gāh B / \udaġın: dudaġın B. 
3790a bacr-i bacri B, R, Ş.  
3790b berr-i: berri B, R. 
3791a geh: gāh B.  
3791b gāh: gāhī M, R / kūhistān ü: kūhistān B; kūhistānı R / gāh bār: gāhī bār M, R. 
3794a ıż\ırāb: ı[\ırāb R.  
3794b yol: yolı M / berr ü āb: pür-āb M. 
3795b cazm-i: cazmi B, R, Ş. 
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  3796 

   Gel delīl ol işbu rāha baña sen 

   İrevüz tā ol diyāra saġ esen 

 

  3797 Fetc idersem ol diyārı bi’t-tamām 2618 

   Ben dabı idem saña icsān-ı tām 

 

R 131b 3798 Didi şāhā emrüñüz baş üstine 

   Her ne yazıldı gelür Xaş üstine 

 

  3799 Līk ol yolda şedā’id çoX durur 

   cAsker ü şehde tacammül yoX durur 2619 

 

  3800 Berr-i yābisdür yolı yoX zād ü āb 2620 

   Kim ġıdā Xahr u elem [uyı serāb 

 

B 123a 3801 Bacżı kūh u bacżı sengistāndur 2621 

   Bacżı şīr u bacżı māristāndur 

 

  3802 Çün mebāf ü mühlik oldı cümle cāy 

   Terk-i nevm itmek gerekdür niçe ay 2622 

 

  3803 Baş ü cāndan geçmeyenler irmedi 

   Ehl-i Xayd olanlar aña girmedi 

 

M 128a 3804 Aña a[cāb-ı tecerrüddür iren 

   Kemret ilen varmadı aña varan   

 

                                                
3797a ol: - R. 
3799b casker ü: caskeri R. 
3800a zād ü: zād B. 
3801a bacżı kūh u bacżı: bacż kūh bacż B; bacż u kūh u bacż u R; bacż kūh u bacżı Ş.  
3801b bacżı şīr u bacżı: bacż şīr u bacż B. 
3802a mebāf ü: mebāf B.  
3802b niçe: nice B, R. 
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3805 Bu şedā’id kim saña Xıldum beyān 

   Biñde birin [anma kim Xıldum cayān 2623 

 

  3806 Aña göre bāXīsin eyle Xıyās 

   Yol Xolay olsa varurdı cümle nās 2624 

 

  3807 Her şedā’id ibtiyār eyler iseñ 

   eıl tedārük yola gir ger er iseñ 

 

  3808 Sürcat üzre devr ider necm ü felek 2625 

   _i[[e kime vu[lat u kime emek 

 

  3809 Şeh buyurdı caskere oldı nidā 

   Şāh öñinde kimdür iden cān fedā 2626 

 

  3810 _āżır olsunlar sefer vardur ulu 

   Kim gider şāh ile oldur babtlu 

 

  3811 Bir mübārek vaXt içinde şāh-ı gül 

   Bindi esb-i himmete Xa[d şehr-i dil 2627 

 

  3812 cAskeri cümle müzeyyen pür-yaraX 

   Kendüsin carż itdiler yaXın ıraX 

 

Ş 110b 3813 Emr olındı caskere hep göçdiler 2628 

   Niçe kūh u niçe [acrā geçdiler 

                                                
3804a a[cāb-ı: a[cābı B, Ş; a[cāb u R. 
3806a bāXīsin: Xamusın B. 
3808a necm ü: necm B.  
3808b vu[lat u: vu[lat B. 
3809a şeh: şāh B. 
3811b bindi esb-i himmete: esb-i himmet bindi B, R, Ş / Xa[d: niyyet B; Xa[dı R, Ş / şehr-i: şehri 
B. 
3813a olındı: olundı M, R, Ş / göçdiler: geçdiler R.  
3813b niçe kūh u: nice kūh B; nice kūh u R / niçe [acrā: nice [acrā B, R. 
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Rehber oldı şāha çün bād-ı [abā 2629 

   Tāze tāze irişür her dem hevā 

 

  3815 Niçe şehr u Xarye seyr itdi bular 

   Hep dükendi arż-ı macmūr u [ular 2630 

 

  3816 Uġradı bir berr-i bī-pāyāna yol 

   cAsker ilen Xıldılar aña dubūl 2631 

 

B 123b 3817 YoXdur anda ādem ü cayvān nebāt 

   Ekmerine caskerüñ irdi memāt 

 

M 128b 3818 Her XonaXda niçe ādem Xaldılar 2632 

   Bacżısı żacf üzre bacżı öldiler 

 

  3819 Dönmege a[lā girüye yoX mecāl 

   Dönseler dabı balā[ olmaX mucāl 2633 

 

  3820 Cümle casker oldı bu yolda hebā 

   ealdı şāh ilen hemān ancaX [abā 

 

  3821 Gitdi şāhuñ atı Xaldılar yayan 

   Gitdiler bu cāl üzre bir zamān 2634 

 

  
                                                
3814a bād-ı: bādı R. 
3815a niçe: nice B, R / Xarye: - R.  
3815b macmūr u: macmūr B, R. 
3816a yol: ol M.  
3816b Xıldılar aña: şāh Xıldılar B, R, Ş. 
3818a niçe: nice B, R.  
3818b żacf: żacf u R. 
3819a girüye: girü R.  
3819b balā[: [alāc M. 
3821b cāl: cālet B, R, Ş. 
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Giderek Xaftān virdi mıXleti 

   Hep bıraXdı cā[ıl ide biffeti 2635 

 

R 132a 3823 ealmadı illā ki ancaX pīrehen 

   Setr-i cavret ecl içün [anma beden 2636 

 

  3824 Çünki şāhuñ cālini gördi [abā 

   Didi hep naXl eyledümdi ben saña 

 

  3825 Didi şeh geçdüm ne varsa bānümān 2637 

   Ola kim [ıccatlen ire aña cān 

 

  3826 Ol yire irgürse tek bizi İlāh 

   Ser [aġ olsun eksük olmaz bir külāh 2638 

 

  3827 Didi kemretden balā[ olduñ iy şāh 

   Mülk-i vacdet içredür şimdi bu rāh 2639 

 

  3828 Başladı bir bir bilād itdi juhūr 

   Gördi macmūrı \olar Xalbi sürūr 2640 

 

  3829 Gördi kendü mülkine yoX nisbeti 2641 

   Ger bilād u ger Xurā ger vüscati 

 

  3830 Secde-i şükr itdi ol dem Rabbine 

   Cān u dilden düşdi anuñ cubbına 2642 

 
                                                
3822a Xaftān: Xaftānı B, R.  
3822b ide: itdi R. 
3823a illā ki ancaX: ancaX ki illā M.  
3823b içün: çün B. 
3825a şeh: şāh B, R / ne varsa: cümle B. 
3826a irgürse: irgüre M. 
3827b mülk-i: milk-i M, R, Ş. 
3828a bir bir: yer yer B, Ş. 
3829a mülkine: milkine M, R, Ş. 
3830a secde-i: secdeyi B, R, Ş. 
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Ş 111a 3831 Terk idüp geçdi ne varsa sal\anat 

   Çıkdı dilden cubb-ı eski memleket 

 

M 129a 3832 Gitdiler bu cālet üzre çoX sene 

   İtmediler rūz u şeb nevm ü sine 2643 

 

B 124a 3833 İkisi bir gün giderken pür-tacab 

   nāhir oldı Xarşudan şehr-i caceb 2644 

 

  3834 Gördi ol şehri münevver pür-żiyā 

   ]andı kim şems irdi arża ez-semā 

 

  3835 Bundan irişür Xamu e\rāfa nūr 

   Şems-i kevneyn varur andan nūr alur 2645  

 

  3836 nāhir u bā\ın ne var cāmic durur 

   Nūr-ı bī-reng anda bil lāmic durur 2646  

 

  3837 Vardılar yab yab o şehrüñ yanına 

   İrişür dürlü revāyic cānına 

 

  3838 Cān dimāġına irüp cı\r-ı la\īf 

   Bir cüvān-ı tāze oldı bu nacīf  2647 

 

  3839 Girdiler şehr içine seyr iderek 

   Vardılar dīvān-ı şāha giderek 

 

   

                                                
3832b rūz u: rūz B; rūzı R. 
3833b şehr-i: şehri B, R, Ş. 
3835b şems-i kevneyn: şems her gün B, R, Ş. 
3836b nūr-ı: nūr u Ş. 
3838a cı\r-ı: cı\rı B, R.  
3838b cüvān-ı: cüvānı B, R, Ş. 
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3840 Bir mecābet gördi dīvān içre ol 

   _ayretinden farX itmez [aġ u [ol 2648 

 

  3841 Gördi cemc olmışdur anda cinn ü nās 2649 

   Vüscat-i kemretde yoX aña Xıyās 

 

  3842 Vardur anda niçe ezhār-ı la\īf 

   Ger birin XoXsa bulur Xuvvet żacīf 2650 

 

  3843 Gelse işbu mülke anuñ ger biri  

   Reng ü būdan u[anurdı her biri 2651 

 

  3844 `alX idüpdür anda _aX bir boş nebāt 2652 

   Mürdeler XoXsa bulur āb-ı cayāt 

 

  3845 BaXdı bu caskerde olan zīnete 

   `acletinden düşdi bacr-ı cayrete 2653 

 

M 129b 3846 Çün [abā sābıXda itmişdi beyān 2654 

   İctiXādı kihb idi hep ol zamān 

 

  3847 Didüginden buldı artuX her birin 

   Bildi kim naXl itmemiş biñde birin 

 

R 132b 3848 Tabt üzre gördi bir şāh-ı caceb 

   `oş oturmış pür-mehābet pür-edeb 2655 

 

                                                
3840b farX: hevX B / [aġ u: [aġ B. 
3841a cinn ü: cinn B.  
3841b vüscat-i: vüscat ü R, Ş. 
3842a niçe: nice B, R / ezhār-ı: ezhārı B, R, Ş. 
3843b reng ü: jeng B. 
3844b bulur: olur B / āb-ı: ānī B, R, Ş. 
3845b bacr-ı: bacrı B, R, Ş. 
3846b kihb idi: kihbdi B. 
3848a şāh-ı: şāhı Ş. 
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B 124b 3849 Ġālib oldı kendüye bavf-ı cicāb 2656 

Ş 111b  ]andı kim şehden irer aña  citāb 

 

  3850 İtdügi dacvāya nādim oldı hep 

   ealbini pāk itdi \urdı bā-edeb 

 

  3851 Şāh bod lu\f u mürüvvet kānıdur 

   Pür-sebādur mürde cismüñ cānıdur 2657 

 

  3852 Gördi curyān şāh virdi bir libās 

   Ger göre cayrān olurdı cinn ü nās 2658 

 

  3853 Şāh gösterdi aña bir boş maXām 

   Rūz u şeb dir eyle sen bunda Xıyām 2659 

 

  3854 Çün [abā irgürdi anı Xurbete 

   eoXdı yüzin gitdi yine ġurbete  * 

 

  3855 Çün güle şehden olur bu ictibār 2660 

   Geldi eski cāleti bī-ibtiyār 

 

  3856 Didi çün bunlardan oldum mucterem 2661 

   Bunda dabı bunlara cükm eylerem 

 

  3857 Gördi bunlar her biri ehl-i sükūn 2662 

   Kendüyi aclā buları [andı dūn 

                                                
3849a bavf-ı: bavf u R, Ş.  
3849b şehden: şāhdan B. 
3851b cānıdur: cāndur B. 
3852b cinn ü: cinn B. 
3853b rūz u: rūz B; rūzı R. 
* B’de yeri 3854. beyitten sonraya işaret edilen, der-kenar Farsça şu beyit yer almaktadır: 
  X�£«— s²« ”U¾¼ Ê¬ ë½ r×H½ o²d¹”  Anlamı: “Bir yol söyledim ki o, Allâh’ın ahlâkıyla ahlâklanın 

           “X�« ë*¼« ‚ö• U� «uI*¥Ô                   hükmünde bu yolun elbisesidir.” 

3855a şehden: şāhdan B. 
3856a bunlardan: bunlar R. 
3857a ehl-i: ehli B, R, Ş. 
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  3858 nāhir oldı andan āmār-ı ġurūr 

   Pes yaXın oldı ki şehden ola dūr 2663 

 

  3859 Gördi cālin geldi zanbaX ilerü 

   Dil uzadup dir aña iy nīk-rū 

 

M 130a 3860 Pes ne gördüñ eyledüñ sū-i edeb 2664 

   _ālüñi fikr eylemezsin bu caceb 

 

  3861 Sende olan dürlü bu rengī libās 

   Her birinde bunlaruñ var it Xıyās 2665 

 

  3862 Var bularda sende olan levn ü \īb 

   Böyle germ olmaX nedendür iy cabīb 2666 

 

  3863 nāhiren gördüñ buları sen caXīr 

   Şāhdur macnāda [ūretde faXīr 

 

  3864 Dürlü zīnetlen bulardur mutta[ıf 

   Līk her biri Xu[ūra mucterif 

 

B 125a 3865 Senden artuX var bularda çoX kemāl 2667 

   İtmedi bunlar velī ıjhār-ı cāl 

 

  3866 Her birisi eylemiş cıfż-ı edeb 

   Sen de bunlar cālini eyle \aleb 2668 

 
                                                
3858a andan: anda R / āmār-ı: āmārı B, R, Ş.  
3858b şehden: şāhdan B. 
3860a sū-i: sū’ī B, R, Ş. 
3861a dürlü: - R.  
3861b birinde: birinden R. 
3862a levn ü: levn B. 
3865a artuX var: artıX var R; artuXdur Ş. 
3866a cıfj-ı: cıfjı B, R. 
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Ş 112a 3867 cĀXıl iseñ dabı tacsīl eyle cāl 

   YoXsa çoX olur bu yolda Xīl ü Xāl 2669 

 

  3868 ]anma sen kendüñi irdüñ rütbete 2670 

   İntihā yoX seyr-i esb-i himmete 

 

  3869 eıldı bu sözler anuñ cānına kār 2671 

   Cān u dilden Xıldı terk-i ictibār 

 

  3870 Bir cihetden dabı baXdı bunlara 

   Kim bular aldanmamış bu \onlara 

 

  3871 Bunlaruñ maX[ūdını çün itdi derk  

   Kendünüñ cucbını dilden Xıldı terk 2672 

 

  3872 Cāmesini çün ġurūruñ itdi çāk 

   Benliginden geçdi Xalbi oldı pāk 

 

R 133a 3873 Yüzi üzre düşdi bir kez didi hū 

   Pes fenā buldı ne varsa reng ü bū 2673 

 

M 130b 3874 Çün fenā vādīsini itdi cubūr 

   Ġayrı reng ü būy ilen Xıldı juhūr 2674 

 

  3875 Gördi bunlar her biri ehl-i sükūn 2675 

   Ol dabı Xıldı edeb oldı zebūn 

 
                                                
3867b Xīl ü: Xīl B. 
3868b esb-i: esbi B, R, Ş. 
3869b cān u: cān B / terk-i: terki B, R, Ş. 
3871b cucbını: cucbın B. 
3873b reng ü: reng B; reng-i R. 
3874b ġayrı: ġayr-ı B / reng ü: reng B; rengi R, Ş / būy ilen: būylan Ş. 
3875a ehl-i: ehli B, R, Ş.  
3875b zebūn: sükūn B. 



 580 

  3876 

   Fikr idüp itdi nedāmet her işe 

   cAvn-i _aXX irdi işüm vardı başa 

 

  3877 Aldı iki destine iki \abaX 

   Biri laclīn birisi sīmīn varaX 

 

  3878 İçi pür altun le’ālī yādigār 

   Şeh ayaġına ider ol dem nimār 2676 

 

  3879 Tā ki cafv ide günāhın şeh bunuñ  2677 

   Şükrini ide edā mānī \onuñ 

 

  3880 Bildi şeh kim cān u dilden oldı Xul 2678 

   cAfv ider cürmin idüp cöhrin Xabūl  

 

B 125b 3881 Şāh iken Xulluġı Xıldı ibtiyār 

   Bende oldı aña şehler [ad-hezār 2679 

 

  3882 Çünki vacdet cāmını gül itdi nūş 

   Kim ki aġzın XoXdı rūcı itdi cūş 

 

  3883 Buldı şol cizzet ki bulmaz biñde bir 2680 

   Eyledi şeh başı üstinde o yir 

 

  3884 eanda varsa \utdılar el üstine 

   Tucfe eyler anı her kes dostına 2681 

                                                
3878a içi: iç Ş.  
3878b şeh: şāh B, R, Ş. 
3879a şeh: şāh B. 
3880a şeh: şāh B, R, Ş / cān u: cān B. 
3881a şāh iken: şāhken B.  
3881b şehler: şāhlar B. 
3883a cizzet: cizze R.  
3883b şeh: şehler B, R, Ş / o: - B, R, Ş. 
3884a el: ol B. 
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Ş 112b 3885 _ikmeti bu pāk olupdur ez-keder 

   cİzzet isterseñ bu ev[āfı gider 

 

  3886 Her kime va[f olsa bil cucb u ġurūr 2682 

   _aX Xatında balX içinde oldı dūr 

  3887  

Bu [ıfātuñ [oñıdur elbet nedem 

   Macva sacy eyle aña virme Xıdem 2683 

 

M 131a 3888 İrişür elbetde ābir baclete 

   Evvelā terk eyle girme zacmete 2684 

 

  3889 Bu cihānı añla fānūs-ı bayāl 

   Gösterür bir ānda yüz biñ şekl ü cāl2685 

 

   KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Mefācīlün / Mefācīlün 

 

  3890 Şular kim cizzet-i dünyāya cāndan ictibār eyler 2686 

   MuXarrer bil olar yarın yirini cümle nār eyler 

 

  3891 Şular kim \ālib-i _aXdur bu yolda varı terk idüp 2687 

   Geçüp cümle lehā’ihden şedā’id ibtiyār eyler 

 

  3892 Şular kim cışXa münkirdür ider cuşşāXa \acn anlar 

   Eger zāhid eger [ūfī riyāsın āşikār eyler 
                                                
3886a cucb u: cucb B.  
3886b içinde: içinden B. 
3887a [oñıdur: [oñdur B. 
3888a elbetde: elbette B. 
3889a fānūs-ı: fānūsı B, R, Ş.  
3889b şekl ü: şekl B. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
3890a cizzet-i: cizzeti B, R, Ş.  
3890b olar: olur R. 
3891a \ālib-i: \ālibi B, R, Ş / varı: var R. 
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  3893 Şular kim merd erenlerdür olup şehbāz-ı lāhūtī 2688 

   Hevā-yı hūyı yā hūnuñ Hümāsını şikār eyler 

 

  3894 Şular kim cārif-i bi’llāh olup [ūretde sākindür 2689 

   İder seyr-i semāvātı dime yirde Xarār eyler 

 

  3895 Şular kim rütbet-i Man[ūra irdi cışX yolında 

   Eger heżm itmese sırrın yirin elbetde dār eyler 2690 

 

B 126a 3896 Şular kim zühd ü taXvā içre tac[īl eyledi acmāl 2691 

   Vi[āli lehhetin bilse bu yolda hep nimār eyler 

 

R 133b 3897 Şuña kim sırr-ı vacdetden irişe peyk-i Rabbānī 2692 

   eılur benligini yaġma vü caXlın tārumār eyler 

 

  3898 Melāmet ehli olmayan irişmez vu[lat-ı yāra 

   Sen anı [anma vā[ıldur o kim nāmūs u cār eyler 2693 

 

  3899 İñen germ olma iy zāhid Xılup cuşşāXa \acnı çoX 

   ]aXın _aXXuñ cużūrında sen’anlar şermsār eyler  

 

  3900 Eger bir cabd-i ednāya irişse lu\f-ı Sübcānī 2694 

   Egerçi acXar-ı eşyā olursa şehriyār eyler 

                                                
3893a şehbāz-ı: şehbāz u Ş.  
3893b hevā-yı: hevāyı R / hūyı: hūy B. 
3894a cārif-i: cārifi B, R, Ş.  
3894b seyr-i: seyri B, R, Ş. 
3895a rütbet-i: rütbeti B, R, Ş / cışX: cışXı B.  
3895b elbetde: elbette B. 
3896a zühd ü: zühd B /eyledi: itdiler Ş.  
3896b bilse: bulsa M. 
3897a vacdetden: vacdet R.  
3897b benligini: benlügini M, R, Ş. 
3898a vu[lat-ı: vu[latı B, R, Ş.  
3898b [anma vā[ıldur: [anmaġıl vā[ıl B, R, Ş. 
3900a lu\f-ı: lutf u R.  
3900b acXar-ı: acXarı B, R, Ş. 
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M 131b 3901 ]aXın aldanma dünyā-yı denīnüñ naXş u rengine 2695 

   ]unar evvel gül-i zībā velākin [oñra bār eyler 

 

Ş 113a 3902 Şu kim cĀrif durur her dem gülistān-ı vi[ālüñde 2696 

   Cemālüñ şevXine bülbül gibi feryād ü zār eyler  

 

MAkLAc * 

 

   Fecūlün / Fecūlün / Fecūlün / Fecūl 

 

  3903 Gel iy \ıfl-ı tāze baña \ut XulaX 

   Ki taclīm idem saña bir boş sebaX 

 

  3904 Anı levc-i dilde bu dem yazasın 

   Ki nisyān irişür dabı tāzesin 

 

  3905 OXı anı [ubc u mesāda müdām 

   Sacādet senüñ ezber itseñ tamām 2697 

 

  3906 Bu cömr-i girān-māyedür şeb-çırāX 2698 

   Bahā bī-bahā oldı bi’l-ittifāX 

 

  3907 cA\ā itdi Mevlā anı saña pes 

   Ticāret id anuñla sen her nefes 2699 

 

  3908 Ki her bir nefesde anuñ ribci çoX 2700 

   Hevā-yı nefisde anı itme yoX 
                                                
3901a dünyā-yı: dünyāyı B, R.  
3901b gül-i: güli B, R, Ş. 
3902a gülistān-ı: gülistānı B, R, Ş.  
3902b feryād ü: feryād B. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
3905a [ubc u: [ubc B. 
3906a cömr-i: cömri B, R. 
3907b id: - R; it B. 
3908a ribci: rinc B.  
3908b hevā-yı: hevāyı B, R, Ş. 
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Cihān \olı māla viren sācatin 

   Anı żāyic itdi çeker zacmetin 2701 

 

  3910 Çü tażyīc iden müflis  oldı ebed 

   Aña virmeye füls-i acmer Ecad 

 

B 126b 3911 Kişiye şeref virmez a[l u neseb 2702 

   Virür māl-i rābic anı Xıl \aleb 

 

  3912 Şu kim cāXıl oldı [atup dü-cihān 

   Alur ribc-i cömre o genc-i nihān 2703 

 

  3913 Ebī tāze iken yapış her işe 

   Varur tāzelikde muXarrer başa 

 

M 132a 3914 Çü mir’āt-ı Xalbe keder irmedin 

   Göñül bānesine sivā girmedin 

 

  3915 ]aXın irmesün aña jeng-i hevā 

   Pür it bāne-i Xalbi cubb-ı `udā 2704 

 

  3916 O kim Xābil oldı bu deñlü yiter 

   Kevādın ebed XoXmadı būy-ı ter 

 

   

 

 

                                                
3909a \olı: \olu B. 
3911b māl-i: māl ü R. 
3912b genc-i: genci B, R. 
3915a irmesün. girmesün Ş / jeng-i: jengi B, R, Ş.  
3915b bāne-i: bāneyi B, R / cubb-ı: cubbı B, R, Ş. 
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   ĀMEDEN-İ ĠONÇE * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  3917 Diñleñüz naXl eyleyem bir boş kelām 

   Kim murādum fehm ider oldur hümām 2705 

 

Ş 113b 3918 Dil Xulaġın \ut \aXam dürr-i yetīm 

   Cān gözin açan görür mülk-i cajīm 2706 

 

R 134a 3919 Her ki Xāl-i ġonçeden abh itdi cāl 2707 

   Añladı hevX itdi ol bayru’l-me’āl 

 

  3920 Ġonçe giymiş başa laclīn şeb-külāh 2708 

   Var ümīdi kim varuraX ola şāh 

 

  3921 Tāze dilber gibi göstermez yüzin 

   Kimsenüñ Xoymaz Xulaġına sözin 

 

  3922 Jāle \aXmış gūşına dürr-i cAden 

   eoXusı [an bir göbek misk-i `uten 2709 

 

  3923 Dir ki ben cālī-neseb şeh-zādeyem 

   Ġam bazānından bugün āzādeyem 

 

  3924 eanXı bāġa varuram rifcat benüm 

   Ġurbete Xılsam sefer cizzet benüm 
                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
3917a diñleñüz: diñle gör M. 
3918a \aXam: daXam M / dürr-i: dürrī B, R, Ş.  
3918b mülk-i: mülki B, R, Ş. 
3919a Xāl-i: Xāli B, R, Ş / ġonçeden: ġonceden B, R. 
3920a ġonçe: ġonce B, R, Ş / giymiş: geymiş R.  
3922a dürr-i: dürri B, R, Ş.  
3922b XoXusı: XoXısı M, B, R / misk-i: miski B, R, Ş. 
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  3925 Cemc olup e\fāl-i ezhār ile ol 

   ]alınurlar bāġ içinde [aġ u [ol 2710 

 

B 127a 3926 Her hevā gelse aña tābic durur 

   Līk anda nūr-ı _aX lāmic durur 

 

M 132b 3927 Nūrı setr itmiş velī nār-ı hevā 

   cArżı gör cıfj eylemiş ba\nında mā 2711 

 

  3928 Kimse bilmez kim derūnında ne var 2712 

   Ya cevāhir ya le’ālī ya fişār 

 

  3929 nāhirinde var idi baylī ġurūr 

   Kim benem dirse Xılur dacvā-yı dūr 

 

  3930 Bā\ın-ı cāli anuñ mestūrdur 

   Olsa cā’iz anda çoX mestūr dür 2713 

 

  3931 kıfldur Xılmañ tacaccüb cālini 

   Diñleñüz [oñra n’olur acvālini 

 

  3932 kabcı anuñ her ne görse meyl ider 2714 

   eanXı yola sevX ola aña gider 

 

  3933 Tāze olsa lāzım elbet terbiyet 

   Terbiyetlen cā[ıl olur mertebet 

 

  3934 

                                                
3925b [aġ u: [aġ B. 
3927a nūrı: nūr B / nār-ı: nārı B, R, Ş.  
3927b carżı: carż B. 
3929b kim: ki R. 
3930a bā\ın-ı: bā\ını B, R, Ş. 
3932a \abcı: \abc M. 
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   Çün mürebbī cāXıl ü kāmil gerek 2715 

   Hem mürebbī Xābil ü fācil gerek 

 

  3935 Şāb-ı gülde [alınurken ittifāX 

   Nāgehān irdi [abā burdı XulaX 

 

Ş 114a 3936 Bir \abanca urdı anuñ vechine 

   Ġonçe oldı munXabıż dir vechi ne 2716 

 

  3937 `aylī silkdi [ar[dı anı [abā 

   Dir niçe tābic olursın her hevā 2717 

 

   Lehv-i bī-nefc itme u[anmaz mısın 2718 

   Ābirī cālüñ n’olur [anmaz mısın 

 

  3939 kıfldur Xaçmış gibi üstāddan 

   Dir ölüm yig saña yatlu addan 

 

  3940 Cehl ilen mev[ūf olsa bir kişi 2719 

   İki cālemde anuñ cayvān işi 

 

M 133a 3941 Rütbet-i insāna irgür kendüñi2720 

   Muckem it cablü’l-metīne bendüñi * 

 

B 127b 3942 Bir mucallim var bir yirde caceb 

   Kim kemāl üzre Xamu bulX-ı edeb 2721 

                                                
3934a cāXıl ü: cāXıl B, R.  
3934b fācil: cāXıl M. 
3936a \abanca: \abança Ş.  
3936b ġonçe: ġonce R. 
3937b niçe: nice B, R. 
3938a lehv-i: lehv ü R. 
3940a cehl ilen: cehllen B. 
3941a rütbet-i: rütbeti B, R, Ş. 
* “Sağlam ip, Kur’ân, İslâm Dini.” Âl-i İmran 3/103. 
3942a yirde: yerde R.  
3942b bulX-ı: bulXı M; bulX u R, Ş. 
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3   

 

   Efżalü’l-insān gördüm ben anı 

   Aclem olur varsa aña her denī 

 

R 134b 3944 Gel seni elbetde aña ilterem 

   Ben seni bayr işe cānum yilterem 

 

  3945 Anda tekmīl eyle sacy it şānuñı 

   Nār-ı fürXatden balā[ it cānuñı 

 

  3946 Ola kim jāhir ola senden emer 

   Ol saña virür caXāyıXdan baber 

 

  3947 Sende gördüm Xābiliyyet var gibi 

   Līk Xalbüñ bunda ġāyet \ar gibi 

 

Ol didügüm yir durur vāsic mekān 

   Anda dabı seyr eyle bir zamān 

 

  3949 Bundan artuX anda ezhār-ı la\īf 

   Pür-[afā oldur budur ġāyet kemīf 2722 

 

  3950 Ehli anuñ her nefes ber-inbisā\ 

   Açılup Xalbüñ olursın pür-neşā\ 2723 

 

  3951 Ehl olur ehle muXārin olsa kes 

   Abh ider bī-cad fevā’id her nefes 2724 

 

  3 

                                                
3949a ezhār-ı: ezhārı B, R, Ş.  
3949b kemīf: la\īf B. 
3950a ehli: ehl B, R. 
3951 - B. 
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   Kişiye virmez şeref cizz ü neseb 

   Belki virür bulX-ı boş cüsn-i edeb 2725 

 

  3953 cĀXıl oldur [atdı dünyā cizzetin 

   Aldı vu[lat terk idüp ol cennetin 

 

Ş 114b 3954 ealb bālī olsa \olar macrifet 

   Tāzelikde kesb olur her mertebet 2726 

 

M 133b 3955 Sal\anat dünyāda ancaX ictibār 

   Dā’im olan devleti Xıl ibtiyār 

 

  3956 Dime sen cānā ki dabı tāzeyem 

   Tāze olanlar götürmez derd ü ġam 

 

  3957 cÖmrüñüñ caddine cilmüñ yoX durur 

   Mevt irişmiş tāze kimse çoX durur 

 

   Fevt-i fur[at ola cā’izdür şehā 

   cÖmr bir sermāyedür yoXdur bahā 2727 

 

B 128a 3959 Her ki Xadrin bildi ribc itdi kemīr 

   Māl-i bī-cad cemc ider ġāyet faXīr 2728 

 

  3960 Żāyic itme [arf it anı yirine 

   Her ki żāyic itdi yarın yiri ne 2729 
    

  3961 Tāze olan cümleye Xābil olur 

   eābil olan sacy ilen kāmil olur 

                                                
3952a cizz ü: cizzi Ş.  
3952b cüsn-i: cüsni B, R, Ş. 
3954b mertebet: macrifet Ş. 
3958a fevt-i: fevt ü R. 
3959b māl-i: māli B. 
3960a [arf: fevt B. 
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  3962 İbtiyār itseñ ferāġat gencini 

   Fetc idersin sırr-ı _aXXuñ gencini 

 

  3963 Terk iderseñ māl ü mülk ü cizz ü cāh 2730 

   Reşk iderler saña yarın cümle şāh  

 

  3964 Gāh lu\f u gāh verhem gāh pend 

   Eyleyürek \aXdı boynına kemend 2731 

 

  3965 katlu söz ilen yılan inden çıXar 

   Yatlu söz ilen mu[ācibler Xaçar 2732 

 

  3966 kutılur āl ilen aslan u bebir 

   Bir meges girmez ele biñ it cebir 2733 

 

Çün [abānuñ sözlerini istimāc 2734 

   İtdi ġonçe Xıldı dilden ittibāc  

 

  3968 Didi nu[cuñ baña te’mīr eyledi 

   Dilde olan cāli taġyīr eyledi 

 

R 135a 3969 xevX itdüm sözlerüñ \atlu senüñ 

   Añladum kim yoX durur yatlu senüñ 2735 

 

  3970 Tābic oldum emrüñe  \ur gidelüm 

   Şimdiden [oñra bu bāġı n’idelüm 

 
                                                
3963a cizz ü cāh: cizz çāh B. 
3964a Gāh lu\f u gāh verhem gāh pend: Gāhī lu\f u gāhī verhem gāhī pend M, R, Ş. 
3965a söz ilen: söz ile B.  
3965b Xaçar: çıXar B. 
3966a \utılur: \utulur R, Ş. 
3967a sözlerini: sözlerin M / istimāc: itdi istimāc M.  
3967b ġonçe: ġonce R. 
3969b yoX durur: yoXdur M. 
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Çünki bundan rācic oldı ol maXām 

   Ol cazīze virelüm varup selām 

 

Ş 115a  Ger Xabūl eylerse cabdin bihmete 

   Baġladum bil ben de dilden himmete 2736 

 

  3973 Ġonçeye çünkim [abā oldı delīl 

   İkisi \utdılar ol bāġa sebīl 

 

  3974 Çün [abā her dem mülāyim boş refīX 2737 

   Oldı \uymaz ġonçe ālām-ı \arīX 

 

B 128b 3975 Nārdan bir Xı\cadur gerçi sefer 

   Ger refīX olsa muvāfıX ġam gider 

 

  3976 Gerçi bālī olmadı yol \aşdan 

   Līk irişür elem yoldaşdan 

 

  3977 Gice gündüz \urmadılar gitdiler 2738 

   Gāh [acrā gāh kūha yitdiler 

 

  3978 Niçe bacr u berre itdiler cubūr 

   Geh elem üzre geh itdiler cużūr 2739 

 

  3979 Çekdi bir miXdār bu yolda tacab 2740 

   Gül gibi degül velī budur sebeb  

 

   

                                                
3972a bihmete: bıdmete Ş. 
3974b ġonçe: ġonce R / ālām-ı: ālāmı M, Ş; ālā R. 
3977b gāh [acrā gāh: gāhī [acrā gāhī M, R, Ş / yitdiler: yetdiler R. 
3978a niçe: nice B, R.  
3978b geh elem: gāh elem B / geh itdiler: gāh itdiler B. 
3979a bir miXdār bu yolda: bu yolda bir miXdār R. 
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3980 xihni bālīdür Xasāvetden anuñ 

   ÇoX degüldür dabı şehvātı tenüñ 2741 

 

  3981 Tāze olsa az olur dilde keder 

   Her ne cārıż olsa dilden tiz gider 

 

   İrdi çün bir şehr-i macmūra \arīX 

   Girdiler şehr içine iki refīX 

 

M 134b 3983 Ravżatü’t-Tevcīd dabı bundadur 

   Ol cazīzüñ meskenidür andadur 

 

   Seyr iderken ravżaya irdi bular 2742 

   kaşrasında \olaşur bed-būlular  

 

  3985 Didiler size girüñ destūrdur 

   Līk agyāra Xapu mestūrdur 

 

  3986 Girdi bunlar içerü seyrān ider 

   Cān dimāġın būy-ı boş cayrān ider 

 

   Gördi bunda her giyāhı pür-Xobu 

   Her birinden işidür āvāz-ı hū 

 

  3988 Dir lisān-ı cāl ilen her bir giyāh 2743 

   `oş hidāyet eylemiş saña İlāh 

 

  3989 Kim seni sevX eylemiş bunda bugün 

   Kime mātemdür cihān kime dügün  

 

                                                
3980a hihni: hihn B. 
3984b bed-būlular: bed-bular R. 
3988a lisān-ı: lisānı R, Ş / cāl ilen: cāllen B. 
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Ş 115b 3990 `ihmetine irdiler ol cālimüñ 

   eu\b-ı aX\ābı durur bu cālemüñ 2744 

 

B 129a 3991 Vech-i nūrından irer āfāXa nūr 

   Bir nefes [ocbet ider julmātı dūr 2745 

 

  3992 nāhiri pür-lu\f Xalbi pür-[afā 

   Ol durur Xā’im-maXām-ı Mu[\afā 2746 

 

  3993 Dest-i Xudret aña virmiş iXtidār 

   Emr iderse şems olur ednā ġubār 

 

R 135b 3994 ea[d ide pāyında \ayy olur zemīn 

   Emr iderse biñ yıl olur bas\ çīn 

 

  3995 Gördi bir seccāde üstinde caceb 

   `oş o\urmış bā-cużūc u bā-edeb 2747 

 

   ]anki Xatında anuñ ümmü’l-kitāb   * 

   Macv  u imbāta Xılur her dem bi\āb 2748 

 

M 135a 3997 Gāh olur şevX ile başın Xaldurur 

   Neşr ider dürler ki meclis \oldurur 

 

  3998 Var mı dir \ālib bugün gelsün berü 

   Aña taclīm eyleyem esrār-ı hū 

 
                                                
3990a bihmetine: bıdmetine Ş.  
3990b Xu\b-ı: Xu\b u R. 
3991b julmātı: julmāt B. 
3992a pür-lu\f: pür-lu\f u R; pür-lu\fı Ş.  
3992b maXām-ı: maXāmı R. 
3995b bā-cużūc u: bā-cużūr B; bā-cużūc R. 
* “Ana kitap (bütün kitapların aslı, Levh-i Mahfuz).” Ra’d, 13/39. 
3996b macv u: macv B, R. 
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  3999 Hem şerīcat hem \arīXat cālini 

   Hem caXīXat macrifet acvālini 

 

  4000 Kim tacammül itdügi miXdār aña  

   Şol caXāyıX naXl idem Xalsun \aña 

 

  4001 Refc ider kim cism ü nefsüñ bvābını 2749 

   Küntü kenzüñ gördi mabfī bābını   * 

 

  4002 Pür-edeb a[cābınuñ her zümresi 

   Diz çöküpdür Xarşusına cümlesi 

 

  4003 Żāyic olmasun diyü her biri söz 

   Her nefes \utmışlar aña semc u göz 2750 

 

  4004 ]an cużūr-ı bvācede e\fāldür 

   Sözleri hep acsenü’l-aXvāldür 2751 

 

4005 Ġonçe bu cāli görüp cayret gelür 

   _ā[ıl itsem ben de dir ġayret gelür 2752 

 

  4006 Ġonçeyi gördi mucallim sāde-rū 

   eoXdı andan cān dimāġı \īb-i hū 

 

B 129b 4007 Var tenāsüb cālem-i ervācda 2753 

   Gördi bildi cālem-i eşbācda 

 

                                                
4001a cism ü: cism B. 
* “Ben bilinmeyen bir hazine idim, bilinmeyi diledim, birtakım insanları yarattım, onlara kendimi 
bildirdim ve onlar da beni bildiler.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.132. 
4003a diyü: dir R / biri: bir B.  
4003b semc u: semc B. 
4004a cużūr-ı: cużūrı R, Ş / bvācede: bōcada M. 
4005a ġonçe: ġonce R. 
4007a cālem-i: cālemi M, B, R, Ş.  
4007b cālem-i: cālemi M, B, R, Ş. 
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Ş 116a 4008 Didi bunda var durur mabzūn sır 

   Gelmedi bu bāba illā biñde bir 

 

  4009 Meyl ider rūcı aña bī-ibtiyār 

   Ayaġuma geldi didi bir şikār 

 

  4010 Gül yanında aña gösterdi mekān 

   Bī-tekellüf geçdi oturdı hemān 

 

M 135b 4011 Her ne kim cālemde var [ācib-hüner 2754 

   Cümlenüñ maX[ūdı ıjhār-ı emer 

 

  4012 Bil ezelden böyledür cāl-i selef 

   Kendüden [oñra Xala bayru’l-balef 2755 

 

  4013 Çün [abā irgürdi bāġa ġonçeyi 2756 

   SābıXan irgürdi bunda niçeyi  

 

  4014 Dir seni ı[marladum Allāha ben 

   Gitdüm uş sen bunda Xal [aġ u esen 2757 

 

4015 Öpdi XoXdı didi kim ġayret gerek 

   Er gibi ol bunda çoX himmet gerek 

 

  4016 Ġonçeyi çünkim [abā tevdīc ider 2758 

   İstimāc it ol dahı bunda n’ider 

 

  4017  

                                                
4011b ıjhār-ı: ıjhārı R, Ş. 
4012a cāl-i: cāli B, R, Ş. 
4013a ġonçeyi: ġonceyi R.  
4013b niçeyi: niceyi R. 
4014a Allāha: Allāh B. 
4016a ġonçeyi: ġonceyi R. 
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Çün mucallim aña Xılmışdı najar 

   Kendüyi [andı bulardan mucteber 2759 

 

  4018 Kāmilü’l-caXl olmamışdı dabı ol 

   Pes te’errüb birle baXdı [aġ u [ol 2760 

 

R 136a 4019 Eski cāli eyledi tāze juhūr 

   Dabı vardı dilde āmār-ı fütūr 2761 

 

  4020 ea[d ider kim bunlara cükm eyleye 

   Kim tacakküm birle sözler söyleye 

 

  4021 Benligi refc olmamışdı bi’t-tamām 2762 

   ]andı isticXāX ilen buldı maXām 

 

  4022 Añlamadı vardı kendinde Xu[ūr 

   Ġālib oldı ol Xu[ūra bu sürūr 

 

B 130a 4023 Cünbişinden \uydı zanbaX fikrini 2763 

   İtmedi bu nicmetüñ ol şükrini 

 

Ger bu cāl üzre ola irer zevāl 

   Didi lāzımdur buña iclām-ı cāl 

 

M 136a 4025 Vardı yanına anuñ didi oġul 

   Bu fikirden geç ki yañlış gitdi yol 

 

 

                                                
4017a mucallim aña: aña mucallim R. 
4018b [aġ u: [aġ B, Ş. 
4019b āmār-ı: āmārı B, R, Ş. 
4021b isticXāX ilen: isticXāXlan B, Ş. 
4023a cünbişinden: cünbüşinden Ş, R / \uydı: duydı B. 
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Ş 116b 4026 Tāzesin caXluñda var dabı Xu[ūr 

   Her ki geldi bunda terk itdi ġurūr 2764 

 

  4027 eanXı \ālib kim Xu[ūrın fehm ider 2765 

   Ma\lab-ı aclāya yol \oġrı gider 

 

  4028 ]anma geldüñ bunda isticXāX ile 2766 

   İctibār olmadı illā cāXıla 

 

  4029 cĀXıl oldur terk ider cubb-ı sivā 2767 

   _aX Xatında oldı ol [ācib-livā 

 

  4030 Sen dabı cemc eyle caXluñ başuña 

   Tāzesin maġrūr olma yaşuña 

 

  4031 Saña himmet itdi bir [ācib-najar 

   eandasın sen Xandadur kesb-i hüner 2768 

 

  4032 Bunlaruñ her biridür [ācib-kemāl 

   Sen bulara cākim olmaXlıX mucāl 

 

   _addüñi bil itmegil sū-i edeb 

   Her birinüñ cabdi olmaX Xıl \aleb 

 

Senden ednā yoX bularda bir kişi 2769 

   Bunlaruñ ammā ki mabfī her işi 

 

   

                                                
4026a dabı: ebī B; - R. 
4027b ma\lab-ı: ma\labı B, R, Ş / yol \oġrı: \oġrı yol B; \oġru yol R, Ş. 
4028a isticXāX ile: isticXāXla B. 
4029a cubb-ı: cubbı B, R, Ş. 
4031b kesb-i: kesbi B, R, Ş. 
4034b bunlaruñ: her bir bunlaruñ R. 
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4035 Saña lāzımdı bulara niçe yıl 

   `ihmet itmek pāk olaydı tā ki dil 2770 

 

  4036 Pubte olayduñ \arīX-ı _aXda sen 

   Macv ideydüñ işbu yolda cān u ten 2771 

 

  4037 Zacmet ilen bulsa bir kişi maXām 

   Her ne yir olsa [anur dārü’s-selām 

 

  4038 Līk sen bu ictibārı bilmedüñ 

   Çeşm-i dilden bvāb-ı ġaflet silmedüñ 2772 

 

M 136b 4039 Çünki sen irdüñ bu bāġa bī-tacab 2773 

B 130b  Anuñ içün eyledüñ sū-i edeb 

 

  4040 Key [aXın kim irmiş iken cizzete 

   Kend’elüñle [alma kendüñ hillete 2774 

 

  4041 Bī-edebler işbu yirden redd olur 

   Girmeye kim çıXsa bābı sedd olur 2775 

 

  4042 ]anma kim çıXdı girü eyler dubūl 2776 

   Niçe biñ yıl \olaşursa [aġ u [ol 

 

  4043 Bī-edeblik eyleme caddüñ degül 

   Bā-edeb ol kim bite caddüñde gül 2777 

 
                                                
4035a lāzımdı: lāzımdur M, R.  
4035b bihmet: bıdmet Ş. 
4036a \arīX-ı: \arīXı B, R, Ş.  
4036b cān u: cān B. 
4038b bvāb-ı: bvāb u R. 
4039b sū-i: sū’ī B, R, Ş. 
4040b kend’elüñle: kend’elüñlen B, R, Ş / hillete: zacmete M. 
4041a işbu: uşbu R / yirden: yerden R. 
4042b niçe: nice R / \olaşursa: \olanursa Ş / [aġ u: [aġ B. 
4043b caddüñde: baddüñde R, Ş. 
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R 136b 4044 Çünki _aX virdi saña bu nicmeti 

Ş 117a  Şükrini it dabı artur cizzeti 

 

  4045 Küfr iderseñ nicmete irer cahāb 

   Mesken olur saña ı[\ablu’d-devāb 

 

   Sacy idüp terk eyle cānum bulX-ı bed 2778 

   Olasın bu ravżada bāXī edeb 

 

  4047 Bunlaruñ her biri oldı pāk-dil 

   Sen dabı mir’āt-i Xalbüñ pāk Xıl 2779 

 

  4048 Ortañuzda ola kim ülfet ola 

   Bunlaruñlan sen refīX ol git yola 

 

  4049 Çünki bunlar ibtiyār itdi fenā 

   Oldı Xatında ber-ā-ber şeh gedā 

 

  4050 Gelse bunda her ne var şāh-ı cihān 

   Ser-te-ser \olsa bu meclis ins ü cān 2780 

   

  4051 Bunlar itmez anlara hīç iltifāt 

   Rütbetinde her biri bulmış mebāt 

 

  4052 Sende dabı var ise fikr ü bıred 

   Bunlaruñ cālinden abh it nu[c u pend 2781 

 

                                                
4046a bulX-ı: būy-ı R. 
4047a pāk: baña B.  
4047b Xıl: sil M. 
4050a gelse: geldi M / şāh-ı: şāhı B, R, Ş.  
4050b ins ü: ins B. 
4052a var ise: varsa B.  
4052b nu[c u: nu[c B. 
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M 137a 4053 kālibe te’mīr ider cāl-i refīX 

   ea[d idüp bunlarla ol sen hem-\arīX 2782 

 

  4054 Añla sen oldı bular macbūb-ı _aX 

   Sen dabı bunlardan al her dem sebaX 

 

B 131a 4055 Kim ferāġat eyledi ez-dü-cihān 

   Cān içinde buldı ol kes özge cān 

 

  4056 Evliyā yolına kim itdi sülūk 

   Bende oldılar Xapusında mülūk 

 

  4057 Buldı ol maX[ūd-ı kevneyne vu[ūl 

   Oldı reddi red Xabūlidür Xabūl 

 

  4058 ZanbaX itdi ġonçeye çoXluX kelām 2783 

   İstimāc itdi o dabı bi’t-tamām 

 

  4059 Gāh nusc u gāh taczīr eyledi 

   eavl-i zanbaX aña te’mīr eyledi 2784 

 

  4060 Ġonçe bildi kendüye zanbaX balīl 2785 

   eavl ü ficlin fikr idüp oldı bacīl 

 

  4061 Aġzını yumdı hemān itdi sükūt 

   Zanbaġuñ sözini cāna itdi Xūt 

 

Ş 117b 4062 `acletinden yandı Xalbi itdi āh 

   Başına çıXdı şerār oldı külāh 

                                                
4053a cāl-i: cāli B, R, Ş. 
4058a ġonçeye: ġonceye R. 
4059a gāh nu[c u gāh: gāhī nu[c u gāhī M; gāh ü nu[c u gāh ü R; gāh ü nu[h u gāh Ş. 
4060a ġonçe: ġonce B, R.  
4060b Xavl ü: Xavl B. 
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Her Xa[ā’id kim oXundı diñledi 2786 

   Hep işārāt u rumūzın añladı 

 

  4064 Çün sivādan pāk olmışdı fu’ād 

   Pür olur dil lacl ü yāXūt-ı murād 2787 

 

  4065 Pes cevāhir buldı Xalb’irdi ġınā 

   Māsivādan her ne var buldı fenā 

 

  4066 Çekdi başın bırXaya bāmūş olur 

   Seyr iderken cehbe-i _aX \uş olur 2788 

 

  4067 Rehber oldı aldı gitdi cażrete 

   İrgürür bir ān içinde Xurbete 

 

M 137b 4068 Ġonçe çün irdi tecellā \aġına 

R 137a  Macva irdi girdi vu[lat bāġına 2789 

 

  4069 Gülşen-i vu[latda çün \utdı Xarār 2790 

   `alX içinde buldı Xadr ü ictibār 

 

  4070 eanda varsa başı üzre yiri var 

   Sen de isterseñ bu cāli yüri var 2791 

 

B 131b 4071 Cehbe-i Racmān olur dirler bedel 2792 

   İns ü cinden her ne itdiler camel 

 
                                                
4063 - M. 
4064b lacl ü: lacl B; lacli Ş. 
4066b cehbe-i: cehbeyi R. 
4068a ġonçe: ġonce B; - R. 
4069a gülşen-i: gülşeni B, R, Ş / vu[latda: va[lında B.  
4069b Xadr ü: Xadri R. 
4070a başı: baş M, R, Ş.  
4070b yüri: yürü Ş. 
4071a cehbe-i: cehbeyi B, R, Ş.  
4071b ins ü: ins B. 
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  4072  

 

MaX[ad-ı aX[ā camelden va[l-ı _aX 2793 

   cĀXıl oldur Xı[[adan aldı sebaX 

 

   Şol camel kim anda rü’yet olmamış 

   Şol şecerdür kim juhūr itmez yimiş 

 

  4074 Her ne deñlü bas\ olursa bunda söz 

   Olmadı taXrīr fehm it biñde yüz 

 

  4075 Ehl olana lāzım olmaz çoX kelām  2794 

   Kellimü’n-nāse didi bayru’l-enām  

 

  4076 Sözümüz yoXdur bizüm nā-ehl ile 2795 

   Ehl olan añlar sözümüz sehl ile 

 

  4077 Niçe biñ yıl söyleseñ nā-ehle söz 

   Bir nefes _aXdan yaña dönmeye yüz 2796 

 

  4078 Pür-caceb sırdur sarāy-ı kā’ināt 

   Zinde sacy-i mevt ider mürde cayāt 2797 

 

    

 

 

 

 
                                                
4072a maX[ad-ı: maX[adı B, R, Ş. 
4075b didi: didi ol B. 
4076a nā-ehl ile: nā-ehlle B.  
4076b añlar sözümüz: sözimi añlar B; añlar sözümi M, R / sehl ile: sehlle B. 
4077a niçe: nice R.  
4077b dönmeye: \utmaya B. 
4078a sarāy-ı: sarāyı B, R.  
4078b sacy-i: kesb-i B, R, Ş. 
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KELİMĀT-I İLĀHİYYE  * 

 

   Mefcūlü / Mefācīlü / Mefācīlü / Fecūlün  

 

Ş 118a 4079 Bir derd-i caceb jāhir olup yaXdı dil ü cān 2798 

   YoXdur aña hīç çāre meger vu[lat-ı cānān 

 

4080 Şunlar ki bugün bulmadılar ma\lab-ı aclā 2799 

   Sermāye-i cömr eylediler żāyic ü büsrān 

 

M 138a 4081 Şunlar ki gelüp añlamadı sırr-ı vücūdı 2800 

   FarX itmediler sīret ilen [ūret-i insān 

 

  4082 Şehvātına tābicdür olar gice vü gündüz 

   Ādem dime anlara ebī her biri cayvān 

 

  4083 Şunlar ki `udā vu[latına olmadı \ālib 2801 

   _ayvāndan eżall  oldı olar bāk ile yeksān  ** 

 

   Sermāye-i cömr elde iken eyle ticāret 

   A[[’itmedi vallāhi olan [oñra peşīmān 2802 

 

  4085 Geldüñ bu cihāna varacaX yirüñi fikr it 

   Gördüñ çü gelüp gitdi Xamu her biri mihmān 

 

B 132a 4086 Ger irse saña herre Xadar būyı cabībüñ 

   Bu evsac-ı dünyā gözüñe gözüke zindān 
                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
4079a dil ü: dil B.  
4079b aña: buña B, R, Ş. 
4080b żāyic ü: żāyic B, R. 
4081b sīret ilen: sīretlen B, Ş. 
4083b bāk ile: bākla B. 
** “Hayvanlar gibidir, hatta daha aşağıdırlar.” A’raf, 7/179. 
4084b olan: olandan B.   
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Dünyāya gelüp baXmadılar cizzete māle 

   ]arf eyledi Xurbetde Xamu cömrini merdān 

 

  4088 Terk eyler iseñ cubb-ı sivāyı dil ü cāndan 2803 

   ealbüñ ola ezhār-ı macārifle gülistān 

 

Terk eyle fenā \ālib olup va[l-ı `udāya 2804 

   Mū[ıl ola irüp saña tā cehbe-i Racmān 

 

  4090 Acvāl-i macārif ki didüm kesb ile [anma 2805 

   Bel rūz-ı ezelde baña _aXX eyledi icsān 

 

  4091 Ger cĀrif iseñ sen de ebī Xurbete sacy it 

   Yoġsa bu cihānda çoġ olur Xı[[a vü destān 2806 

 

R 137b  MAkLAc * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün  

 

  4092 Gel berü iy cāşıXān-ı rūy-i yār 

   cĀşıX oldur cāna cān itdi nimār 2807 

 

  4093 eanXı dil pür-cışX ola idem bı\āb 

   Fehm iderse sözüm olur fetc-i bāb 2808 

 

 

 
                                                
4088a eyler iseñ: eylerseñ R, Ş / cubb-ı: cubbı Ş / dil ü: dil B. 
4089b Racmān: cānān B. 
4090a kesb ile: kesble B, R. 
4091a cĀrif iseñ: cĀrifseñ B / sen de ebī: sen dabı B.  
4091b yoġsa: yobsa M / çoġ: çoX M / Xı[[a vü: Xı[[a-i B. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
4092a cāşıXān-ı: cāşıXānı Ş. 
4093b olur: ola B. 
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M 138b 4094 cIşXı hevX iden kelāmum fehm ider 

   Olmasa ger hevXı ancaX vehm ider 2809 

 

  4095 Var durur her dilde cışXuñ pertevi 

   Līk julmet ġālib olmış münzevī  

 

Ş 118b 4096 _ā’il olur şemse geh arż u secāb 2810 

   Kim ġabīdür [ındı gitdi āfitāb 

 

Līk yoXdur nūrına anuñ zevāl 

   Refc iden julmet görür her dem cemāl 2811 

 

  4098 Şāh ider kim tabt-ı Xalbe cışXı çün  

   Ol durur maXbūl-i bende cışX içün 2812 

 

  4099 Mülk-i dil macmūr olup Xalmaz keder 2813 

   Pür-[afādur Rabb ider her dem najar 

 

  4100 Her ne deñlü hikr ola bunda kelām 

   Ehl-i Xalb olanlaruñdur bu maXām 

 

B 132b 4101 ealbüñi [āf it bugün meydāna gel 2814 

   Żacf ilen gelme şehā merdāne gel 

 

  4102  

 
                                                
4094a cışXı: cışX B.  
4094b hevXı: hevX M. 
4096a olur: olmaz B.  
4096b [ındı: [andı R, Ş. 
4097b ref c iden: defc ider B. 
4098a cışXı: cışX M, B.  
4098b maXbūl-i: maXbūli M; maXbūl ü R / bende: bunda M / içün: çün M, B. 
4099a mülk-i: milk-i R, Ş.  
4099b pür-[afādur: pür-[afā durur M / Rabb ider: ide M. 
4101b żacf ilen: żacflan B. 
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Oynasun \ōp-ı süban çevgān-ı dil 2815 

   Her kemālin żāhir itsün āb u gil 

 

  4103 FarX ola tā ehl-i Xāl ü ehl-i cāl 

   Fehm ola cāndan gelen söz Xīl ü Xāl 2816 

 

  4104 Aldanurlar Xāle cāli bilmeyen  

   _aXXı görmez bvāb-ı kemret silmeyen 2817 

 

  4105 Bāġ-ı vacdet \aġ-ı kemretden öte 

   Kim geçüp girdiyse bülbül-veş öte 2818 

  4106  

Rehber oldı her kime fażl-ı İlāh 2819 

   Ravża-i Rıżvāna ol irgürdi rāh 

 

   ĀMEDEN-İ BÜLBÜL * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

M 139a 4107 Dinle imdi cān u dilden iy lebīb 2820 

   Evvel ābir n’oldı cāl-i candelīb 

 

  4108 Bir açuX meşreblü boş dil yār idi 2821 

   Sūz u nāle aña her dem kār idi 

                                                
4102a \ōp-ı: \ōpı B, R, Ş.  
4102b āb u: āb B. 
4103a ehl-i Xāl ü: ehle Xāl-i M; ehl-i Xāl B; ehl-i Xāle R.  
4103b Xīl ü: Xīl B. 
4104b kemret: ġaflet B. 
4105a \aġ-ı: bāġ-ı B. 
4106a fażl-ı: fażlı B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
4107a cān u: cān B.  
4107b cāl-i: cāli B, R, Ş. 
4108a yār idi: yārdı B.  
4108b sūz u: sūz B / kār idi: kārdı B. 
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  4109 Gice gündüz cıyş u nūş eyler müdām 2822 

   Pür-[afā cūş u burūşı ber-devām 

 

  4110 Nālesin āhenk ider gördükde sāz 2823 

   cIrżını terk eyler itmez bıfj-ı rāz  

 

  4111 Görse bir bvānende yā gūyende pes 2824 

   Ol nefes olur mu[ācib hem-nefes 

 

  4112 Meclis-i mey görse yoX bir dem Xarār 2825 

   Cān u dilden bihmet eyler ibtiyār 

 

Ş 119a 4113 Hemdem-i Xānūn u cūd u erġanūn 

   Çeng ü \anbūr u Xopuzda hǖ-fünūn 2826 

 

  4114 eanda görse meyl ider bir naXş u reng 2827 

   ealbi \olar şevX olur mest ü deng 

 

R 138a 4115 Görse bir macbūb-ı mümtemnā vü pāk 2828 

   İbti[ā[ idüp olur yanında bāk 

 

B 133a 4116 Rūcını Xılmaz dirīġ isterse ger 

   _ikmetin añlar o kim [ācib-najar 

 

                                                
4109b cūş u: cūşı B, R, Ş. 
4110a sāz: nāz R.  
4110b bıfj-ı: ehl-i M. 
4111a bvānende: bānende B, R, Ş / yā: yā bir B.  
4111b hem-nefes: her nefes M. 
4112a meclis-i: meclisi B / mey: ney R / yoX: çü B.  
4112b cān u: cān B / bihmet: bıdmet Ş. 
4113a hemdem-i: hemdemi B, R, Ş / Xānūn u: Xānūn B / erġanūn: erXanūn M.  
4113b çeng ü: çeng B / Xopuzda: Xopuzdur B, R, Ş. 
4114a naXş u: naXş B.  
4114b Xalbi: Xalb ü R. 
4115a macbūb-ı: macbūb u Ş.  
4115b idüp: olup B. 
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17 Gāh kūh u gāh [acrā seyr ider 

   Gāh mescid gāh deyr ister gezer 2829  

4118  

Gāh Xafesdür cāyı gāh gülzārdur 2830 

   _āleti gāhī ferac geh zārdur 

 

  4119 Gāh cāXıl gāh mecnūn gāh mest 

   Gāh ayuX geh [ūfī geh [ūret-perest 2831 

 

  4120 eavli her dem geh terennüm geh ġazel 2832 

   Böyle Xılmış bilXatin _aX fi’l-ezel 

 

M 139b 4121 İstimāc-ı nu[c-ı vācij itse ger 

   Pāk olup Xalbinde Xalmaz hīç keder 2833 

  4122 

   Şeyb görse tevbe istiġfār ider 

   İtdügi cürme Xamu iXrār ider 

 

  4123 ]ūfīler görse ider bihmet Xavī 

   Geh Xalender olur ol geh caydarī 2834 

 

  4124 Līnet üzre \abcını balX itdi _aX 

   xerre herre aldı eşyādan sebaX 

 

   

 
                                                
4117a kūh u: kūh B / gāh [acrā: gāhī [acrā R, Ş.  
4117b gāh mescid: gāhī mescid R, Ş / gāh deyr: gāhī deyr R. 
4118a cāyı: cāy B / gāh: geh R, Ş.  
4118b geh: gāh B. 
4119a gāh cāXıl: gāhī cāXıl R / gāh mecnūn: gāhī mecnuñ B, R / gāh mest: gāhī mest R.  
4119b ayuX: ayıX M 
4120a Xavli: Xavl B / geh ġazel: gāh ġazel B. 
4121a istimāc-ı: istimācı R, Ş / nu[c-ı: nu[c u Ş. 
4123a bihmet: bıdmet Ş.  
4123b geh Xalender: gāh Xalender B / geh _aydārī: gāh _aydārī B. 
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4125 Kim ġalīju’\-\abc ola acmaX olur 2835 

   cĀlim-i cikmet olan anı bilür 

 

  4126 Var derūnında mucarrik bir emer  

   Līk Xandan geldi a[lın bī-baber 

 

  4127 Ābirī şol resme irdi ıj\ırāb 

   Āteşi macv olmaz olsa ġarX-ı āb 

 

  4128 xerre herre neşr ide bākini bād 

   Kendüden bu cāleti olmaya yād 

 

  4129 Kendü fānī oldı ol bulmaz fenā 2836 

   Gāh nicmet cadd ider gāhī canā 

 

  4130 Gördi ābir mümkin olmaz iftirāX 2837 

   Buldı nefs ü Xalb ü rūcı ictirāX 

 

Ş 119b 4131 ÇıXdı caynından ne varsa bu zamān 

   Māl ü mülk ü sāz u mül kevn ü mekān 2838 

 

B 133b 4132 Seyr ider sacrāda gāhī \aġda 

   Gāh şehr u geh Xurā geh bāġda 2839 

 

  4133 Eyledi seyr u temāşā çoX şühūr 

   eıldı dürlü dürlü gülzāra cubūr 

 

                                                
4125a ola: olan Ş.  
4125b cālim-i: cālimi B, R, Ş. 
4129b gāh: gāhī M, R, Ş / canā: ġınā M. 
4130b Xalb ü: Xalb B. 
4131b mülk ü: mülk B / sāz u: sāz B. 
4132a \aġda: daġda B.  
4132b gāh: gāhī M; gāh ü R, Ş. 
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  4134  

eanda cemciyyet görür aña varur 

   Meclis ister her \araf [orar yürür 

 

M 140a 4135 Iż\ırābı defc ola eyler recā 

   Mümkin olmaz ābiri refc-i belā 2840 

 

  4136 `ıżr-veş bir şab[ ider nāgeh kelām 2841 

   Saña yoX çāre meger dārü’s-selām  

 

  4137 Var durur bir gülsitān-ı dil-güşā 2842 

   Dü-cihān fānī ola bulmaz fenā 

 

  4138 Didiler dārü’s-selām anuñçün ad 2843 

   Kendü sālim ehli sālim ez-fesād 

 

  4139 Ehline olsañ mu[ācib sen eger 

   Iż\ırābuñ defc olup Xalmaz keder 2844 

 

R 138b 4140 Saña beñzer niçeler cayrān ü zār 2845 

   Anda irüp her biri Xılmış Xarār 

 

Didi bi’llāh baña andan vir baber  2846 

   Kūh-ı eāf ardınd’ola varam ger 

 

  4142 Mümkin ola ber-semā idem [ucūd 

   Ger diseñ bir yirde biñ yıl it Xucūd 2847 

 
                                                
4135b refc-i: refci B, R, Ş. 
4136a nāgeh: nāgāh B, R. 
4137a gülsitān-ı: gülsitānı B. 
4138b ehli: ehl B, R. 
4139b defc: refc B. 
4140a niçeler: niceler R. 
4141a bi’llāh: bi’llāhi R. 
4142b Xucūd: [ucūd B; Xucūt R. 
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  414 

3 Tābic oldum emrüñe iy būb-nefes 

   Olasın tā derdüme feryād-res 

 

   Didi [anma ola ol meclis bacīd 

   Hīç tacab çekmez irer aña sacīd 

 

  4145 Saña ammā bir niçe nu[c eylerem 

   Ger Xabūl eylerseñ andan söylerem 2848 

 

  4146 Didi Xıldum saña dilden inXıyād 2849 

   Her ne kim dirseñ idem naXş-ı fu’ād 

 

  4147 Didi evvel saña lāzımdur edeb 

   Bī-edeb olsañ olur redde sebeb 2850 

 

B 134a 4148 Hāy u hūyı nālişi terk it Xamu 

   Terbiyet irüp bulasın boş-nümū 2851 

 

M 140b 4149 kaşrasın gördükde inkār itme sen 

Ş 120a  Nājır-ı Xalb ol ki [ūretdür bu ten 2852 

 

4150 nāhirinde anlaruñ zībā libās 

   Lübs ilen balXa virürler iltibās 2853 

 

  4151 Her birinüñ Xalbi pür-esrār-ı _aX 

   nāhirinde Xalma sen de Xalbe baX 2854 

 

                                                
4145a niçe: nice B; Xaç R. 
4146b naXş-ı: naXşı B, R, Ş. 
4147a lāzımdur: lāyıXdur B. 
4148a hāy u: hāy B; hāyı R. 
4149b nājır-ı: nājırı M, B, R, Ş / Xalb ol ki [ūretdür: ol kim [ūretdedür M. 
4150b lübs ilen: lübslen B. 
4151a Xalbi: Xalb B. 
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  4152 

   Ehl-i Xalb olsañ olursın müstefīd 

   Fetc ola ger olasın cāndan mürīd 2855 

 

  4153 eavl ü ficline Xamunuñ nājır ol 

   Her birinden ci[[e abh it az u bol 

 

  4154 Ehl-i Xalb olmaz mu[ācib Xalb ile 2856 

   Nājır olma key [aXın jāhir dile  

 

  4155 Terbiyet abh eyle sacy it bul kemāl 2857 

   Sen dabı tā göresin nūr-ı cemāl 

 

  4156 Bu lisān ile olan fānī olur 

   _aXXı her kim buldı Xalb ile bulur 2858 

 

  4157 Her birisi macrifetde hǖ-fünūn2859 

   Menzil-i mūtūda līk ehl-i sükūn * 

 

  4158 cİlm-i cevher her biri batm eylemiş 

   eufl urup [andūXına batm eylemiş 

9  

Cümlesi macv ü fenā itmiş vücūd 

   Virdi fānī aldı bāXī itdi sūd 

 

  4160 Ma\lab-ı aclā dilerseñ sen dabı 

   Cān ü baş emrinde ol ġāyet sebī 2860 

 
                                                
4152a olursın: olursañ B. 
4154a Xalb ile: Xalble B, Ş. 
4155a sacy it bul: bulġıl sin M.  
4155b nūr-ı: nūrı B, R, Ş. 
4156a lisān ile: lisān ilen M. 
4157b menzil-i: menzili B, R, Ş / ehl-i: ehli B, Ş. 
* “Ölmeden önce ölünüz.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.291 
4160a ma\lab-ı: ma\labı B, R, Ş. 
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  4161  

  Tā biline bu emer Xandan gelür 

   kaşradan mıdur ya bod cāndan gelür 

 

  4162 Keşf olup Xalmaya şübheñ her ne var 

   Hem cucub refc eyleyüp gör rūy-ı yār 

 

M 141a 4163 Didi emrüñ cümleten Xıldum Xabūl 2861 

   Rehber ol lu\f eyle göster baña yol 

 

B 134b 4164 Didi vardur bir caceb şehr-i cajīm 2862 

   Kendüsi bāġ-ı İrem balXı kerīm 

 

R 139a 4165 Mecmacu’l-bacreyn dirler aña ad 

   Mimlini balX itmedi _aX fi’l-bilād 

 

  4166 Vardur anda bir gülistān-ı cacīb 

   Ehli her dem şāhid-i rūy-ı cabīb 2863 

 

Ş 120b 4167 Adına dirler anuñ gülzār-ı sır 

   `alXı cümle jāhir u bā\ında bir 2864 

 

  4168 Ortasında bunlaruñ yoX ibtilāf 2865 

   eanda Xaldı ideler lāf u güzāf 

 

İtticād içre bular bulmış kemāl 2866 

   Birine olan olur mecmūca cāl 

 
                                                
4163a Xıldum: Xılduñ B. 
4164a şehr-i: şehri B, R.  
4164b bāġ-ı: bāġı R, Ş / İrem: Erem M. 
4166a gülistān-ı: gülistānı B, R.  
4166b ehli: ehl B / şāhid-i: şāhidi B, R, Ş / rūy-ı: rūyı B, R. 
4167b balXı: balX B. 
4168b lāf u: lāf B. 
4169b mecmūca: mecmūc-ı M, B. 
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4170 ealbüñi ger idesin sen dabı [āf 2867 

   Bu [ıfāt ilen bulursın itti[āf 

 

  4171 Līk rāhında şedā’id bī-caded 

   Kimseler yoXdur saña a[lā meded 

 

  4172 Ġam refīX u zād micnet mā serāb 

   Gice gündüz yollaruñ cāy-ı barāb 2868 

 

  4173 Baş u cān terkin iderseñ ibtiyār 

   Rehber olur lu\f u fażl-ı Kirdigār 2869 

 

  4174 eıldı maXbūl ez-berāy-ı va[l-ı dōst 

   Maġz cā[ıl ide tā terk itdi pōst 

 

  4175 El-vedāc itdi yola oldı revān 

   Gice gündüz gitdi ol baylī zamān 

 

  4176 Yolda geldi çoX şedā’id başına 

   Geh yanar geh ġarX gözi yaşına 2870 

 

M 141b 4177 Gice gündüz kūh u [acrā bacr u ber 2871 

   Ābirī bir gün görür vaXt-i secer 

 

  4178 nāhir olur Xarşudan bir boş binā 

   Yüz yire sürdi idüp _aXXa menā 

    

                                                
4170b bulursın: bilürsin R. 
4172b cāy-ı: cāyı B, R, Ş. 
4173a baş u cān terkin: baş terkin ger M; baş cān terkin B.  
4173b lu\f u: lu\f B, R / fażl-ı: fażlı Ş. 
4176b gözi: od u B, R, Ş. 
4177a gice gündüz: geçdi nice B, R, Ş / kūh u: kūh B.  
4177b görür: irer M / vaXt-i: vaXti B, R, Ş. 
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Didi budur var ise zeynü’l-bilād 

   eıldı ol dem rehberin bayr ile yād 2872 

 

B 135a 4180 Gerçi biñ sacy ile irdi menzile 2873 

   İrmedi illā hemān pes cān ile 

 

  4181 Varlıġın yolda döküp olmış bafīf 

   Rūcı Xuvvetde velī nefsi nacīf 

 

  4182 kaşradan ol şehri seyr itdi tamām 2874 

   Didi bunuñ içidür dārü’s-selām 

 

  4183 nāhirinde dürlü [ancatlar görür 

   Ger yazarsam Xı[[amuz ta\vīl olur 

4184 

 Kendü dabı nājır olmaz jāhire 2875 

   ea[d ider maX[ūdı ilte ābire 

 

Ş 121a 4185 Çünki bu şehr içine Xıldı dubūl 

   Eyledi anı temāşā [aġ u [ol 

 

  4186 Gördi anda çoX cacā’ib yādigār 

   Her ne kim cālemde vardur anda var 

 

  4187 eıldı bir miXdār aña dabı najar 

   Her birinden dürlü cibret abh ider 2876 

 

  41 

                                                
4179a var ise: varsa B. 
4180b cān ile: cānla B, Ş. 
4182a şehri: şehr B. 
4184a kendü: kendi B.  
4184b maX[ūdı: maX[ūd B. 
4187b cibret: cizzet B. 
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88 Bacdehū cazm-i gülistān eyledi 2877 

   İstimāc it Xı[[ayı gör n’eyledi 

 

Gördi nā-geh bī-nihāyet bir feżā 

   Hep mucī\ olmış ne var arż u semā 2878 

 

R 139b 4190 ]afca-i melsāya oldur mā-[adaX 

   Meşhed-i envār-ı hū meclā-yı _aX 2879 

 

M 142a 4191 Aña mücmel nüsbadur iki cihān 

   On sekiz biñ cālemi Xılmış nihān 

 

  4192 Cümle esmāya mejāhir her ne var 

   Anda cemc itmiş Xamusın Kirdigār 

 

  4193 Macden-i aclā-yı el\āf-ı dürer 

   Dest-i devrān virmeye kesr ü żarar 2880 

 

  4194 Her ne kim var majhar-ı lu\f-ı İlāh 2881 

   Gel şühūd it olasın sen de güvāh 

 

  4195 Bu sekiz cennet Xamu andan geçer 2882 

   Ġāfil olma aç gözüñ iy bī-baber 

 

B 135b 4196 Dir lisān-ı cāl ilen her bir varaX 

   kālibā gel benden abh eyle sebaX 2883 

 

                                                
4188a cazm-i: cazmi B, R, Ş. 
4189a nā-geh: nā-gāh B, R / feżā: Xażā R.  
4189b arż u: arż B. 
4190b meşhed-i: meşhedi B, R, Ş. 
4193a macden-i: macdeni B, R, Ş / el\āf-ı: el\āfı R, Ş.  
4193b kesr: kemr B. 
4194a majhar-ı: majharı B, R, Ş / lu\f-ı: lu\f u B; lu\fı R, Ş. 
4195a Xamu: ne var R, Ş. 
4196a lisān-ı: lisānı B, R, Ş / cāl ilen: cāllen B, Ş. 
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   Majhar-ı ev[āf-ı Racmāndur özüm 2884 

   Aç ba[īret gözini iki gözüm  

 

   Āb-ı cayvān āb-ı Kevmer  bendedür  * 

   Her ne var mevcūd baña bendedür 2885 

 

  4199 Güllerinden irişür būy-ı cabīb 

   Mevte vardur anda çāre iy \abīb 2886 

 

  4200 Anda _aX balX eylemiş bacżı devā 

   Kim içer anı ebed görmez fenā 

 

  4201 Çünki bu gülzāra irdi candelīb 

   Cān dimāġın Xıldı pür-būy-ı cabīb 2887 

 

  4202 Çün dimāġına irer būy-ı nigār 2888 

   Eski derdin tāze eyler āşikār 

 

Ş 121b 4203 Būy-ı yār ilen dil ü cān oldı mest 

   Nu[cı unutdı ider cahdi şikest 

 

  4204 Çünki irdi cāna cānāndan emer 2889 

   İbtiyārı gitdi geçd’ez-cān u ser 

 

M 142b 4205 Nār-ı cışXı ġālib oldı Xıldı cūş 

   Bād-ı āhı dökdi yaş itdi burūş 

 
                                                
4197a majhar-ı: majharı B, R, Ş. 
* “Cennette bir havuz.” Kevser, 108/1. 
4198a āb-ı cayvān: āb u cayvān R / āb-ı Kevmer: āb u Kevmer R.  
4198b ne var: ne kim M. 
4199a būy-ı: būyı R. 
4201b dimāġın: meşāmmın B, R, Ş / būy-ı: būyı B, R. 
4202a būy-ı: būyı R. 
4204b ez-cān u: ez-cān B. 
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  4206 Gāh iñler gāh olur nacra-zen 

   Nālesine eyler āheng encümen 2890 

 

Gāh olur memlū olur dil şevX ile 2891 

   Gāh olur cayrān olur cān hevX ile  

 

  4208 Āteş-i cışX ile olmışdur remād 

   Tābic olmış [u gibi bāda fu’ād 2892 

 

  4209 N’eylesün çün yār içün āvāredür2893 

   Derdi tāze baġrı eski yāredür 

 

  4210 Eyledi baylī zamān feryād ü zār 

   cAXl gāhī cemc olur geh tārümār 2894 

 

  4211 Bir zamāndan [oñra buldı intibāh 

   Kendüyi cemc itdi dilden didi vāh 2895 

 

B 136a 4212 Açdı gözin añsuzın [an gitdi bāb 

   ]ıçradı yābūd başından pes şarāb 

 

  4213 Āh-ı serd ile bulur āteş sükūn 

   Şerbet-i va[l ile defc olur cünūn 2896 

 

  4214 Nu[c-ı sābıX geldi ol dem pīşine 2897 

   Eyledi dilden nedāmet işine  

 
                                                
4206a gāh iñler: gāhī iñler R, Ş / gāh olur: gāhī olur R, Ş. 
4207a gāh olur: gāhī olur R / şevX ile: şevXle B.  
4207b hevX ile: hevXle B, Ş. 
4208a āteş-i: āteşi B, R, Ş. 
4209a çün: pes B, R; bes Ş / yār içün: yār çün B. 
4210a feryād ü: feryād B.  
4210b caXl gāhī cemc olur: caXlı geh cemc olur vü: M. 
4211b dilden: didi M / didi: vāh ü M. 
4213b şerbet-i: şerbeti B, R, Ş. 
4214a nu[c-ı: nu[c u R. 
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R 140a 4215 Bunlaruñ acvāline Xıldı najar 

   Kendü Xanda kendülerden bī-baber 

 

   Her birisi pür-edeb Xılmış sükūn 

   Meyl-i küllī eylemişler ez-derūn 2898 

 

  4217 Cümlesi bulmış maXāmında mebāt 

   Kendüye bir herre yoXdur iltifāt 

 

  4218 Bildi ehlu’llāh içündür bu va\an 

   Şöyle baclet geldi gitdi kendüden 

 

M 143a 4219 Yir delük olsa geçer idi yire 

   ]anma her \ālib bu gülzāra ire 2899 

 

  4220 cAXlını cemc eyleyüp fikr eyledi 2900 

   İtdügi evżācı hep hikr eyledi 

 

Ş 122a 4221 Cümleye ez-cān u dil itdi nedem 

   Didi her kim geçdi demden dem-be-dem 2901 

 

  4222 eıldı bir yirde sükūn itdi sükūt 2902 

   Buldı būy-ı yāri cāna itdi Xūt 

 

  4223 Muntajır oldı Xa[ā’id diñleye 

   Sacy ider dilden rumūzın añlaya 

 

                                                
4216a pür: bir R; ber Ş.  
4216b meyl-i: meyli B. 
4219a yir: bir R, Ş / delük: delik M. 
4219b her: - M. 
4220b evżācı: evżāc B; evżācına R. 
4221b demden: geçdi B, R, Ş / dem-be-dem: dem bu dem B, R, Ş. 
4222b būy-ı: būyı B, R, Ş / yāri: yār B, R. 
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  4224 

   ea[d ider abh ide bunlardan edeb 

   Defc olup Xalmaya cānda hīç tacab 2903 

 

4225 Bunlaruñ ev[āfılan mev[ūf ola 2904 

   Ol dabı ma\lūbına vu[lat bula 

 

  4226 DiXXat itdi Xıldı e\rāfa najar 

   Gördi [almış cümlesi zānūya ser 

 

  4227 Cümle fikret bacrine ġavvā[dur 

   YoX cavām ortada bā[u’l-bā[dur  

 

B 136b 4228 Her biri müstaġraX-ı bacr-i şühūd 2905 

   Girmemiş semcine hergiz bu sürūd 

 

  4229 _ālet olmış cubb u teslīm ü rıżā 

   Benliginden cümlesi bulmış fenā 2906 

 

  4230 YoX birinde iltifāt-ı ġayr-ı yār 

   Virmemiş Xalbe sivā fikri ġubār 2907 

 

  4231 ]anki Ādem cennet içre seyr ider 

   ]anma bunlar fikr-i cāl-i ġayr ider 2908 

 

  4232 Nūc-veş bulmış necāt ez-māsivā 2909 

   Iż\ırāb irgürmemiş āb ü hevā 

                                                
4224b cānda: cāndan B, R, Ş. 
4225a ev[āfılan: ev[āflan B, Ş. 
4228a müstaġraX-ı: müstaġraXı B, R, Ş / bacr-i: bacri B, R, Ş.  
4228b hergiz: hergez R. 
4229a cubb u: cubb B.  
4229b benliginden: benlüginden B. 
4230a iltifāt-ı: iltifātı B, R, Ş / ġayr-ı: ġayrı B. 
4231b cāl-i: cāli B, R, Ş. 
4232b ıż\ırāb: ı[\ırāb R. 
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M 143b 4233 ealbini [āf eylemiş cubb-ı Celīl 

   Terk-i cubb-ı ġayr idüp olmış `alīl 2910 

 

Nerm ider Dāvūd-veş Xalb-i cadīd 2911 

   Kim ġalīju’\-\abc ola olur bacīd 

 

  4235 Her biri olmış Süleymān-ı zamān 

   Emrine tābic ne kim var ins ü cān 2912 

 

   Mūsī-veş her biri kūrında Kelīm 2913 

   _ā[ıl itmiş cümlesi Xalb-i selīm  

    

  4237 `ıżr-veş içmiş Xamu āb-ı cayāt 

   Buldı cömr-i bāXī hergiz yoX memāt 2914 

 

  4238 cĪsī-veş olmış mücerred her biri  

   Terk-i ġayr itmiş semā olmış yiri 

 

Ş 122b 4239 Cümlesi \utmış \arīX-ı Mu[\afā 

   FarX-ı cemc itmiş beXā olmış fenā 2915 

 

R 140b 4240 Gördi üslūbın bularuñ boş-\arīX 

   Cān u dilden oldı bunlara refīX 

 

  4241 Tābic oldı terk idüp acvālini 

   Tā ki cā[ıl ide bunlar cālini 

                                                
4233a cubb-ı: nārı B, R, Ş.  
4233b cubb-ı: cubbı Ş. 
4234a Xalb-i: Xalbi M, B, R, Ş. 
4235a Süleymān-ı: Süleymānı B. 
4236b Xalb-i: Xalbi R, Ş. 
4237a içmiş: olmış M / āb-ı: ābı R, Ş.  
4237b cömr-i: cömri R, Ş. 
4239a \arīX-ı: \arīXı B, R, Ş.  
4239b farX-ı: farX u B, R, Ş / olmış: bulmış B, R, Ş. 
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  4242 Bildi çün ma\lūba mū[ıldur bu yol 

   Kendüyi teslīm itdi oldı Xul 

 

  4243 oābitü’l-aXdām olup Xıldı Xarār 2916 

   Virmeye taġyīr cāl-i rūzigār 

 

B 137a 4244 Her ki bu gülzār-ı sırra buldı rāh 2917 

   Her nefes itdi şühūd-ı rūy-ı şāh 

 

  4245 Mabzen-i Esrārdur bu gülsitān 

   Cümle müşkil remz olur anda cayān 2918 

 

  4246 Bacżı dimiş adına bāġ-ı vi[āl 

   Bacżı dimiş bāġ-ı cışX iy boş-bı[āl 2919 

 

M 144a 4247 cĀşıXuñ derdine dermān andadur 

   Cānda iste anı dime Xandadur 

 

  4248 Anda irdiler vi[āle vā[ılūn 

   Żāyic itmeñ cömrüñüz iy ġāfilūn 

 

  4249 cĀşıX anda itdi macşūXın şühūd 2920 

   Sālik anda Xıldı ifnā-yı vücūd 

 

4250 kālib iseñ Xıl özüñ pāyında bāk 

   ]u gibi Xalbüñ sivādan eyle pāk 2921 

 
                                                
4243a olup: - R.  
4243b tagyīr: taġyīri Ş / cāl-i: cāli B, R, Ş. 
4244b şühūd-ı: şühūdı B, R, Ş. 
4245a mabzen-i: maczeni B, R. 
4246a bacżı: bacż B / bāġ-ı: bāġı R, Ş.  
4246b bacżı: bacż B. 
4249b ifnā-yı: ifnāyı R, Ş. 
4250a pāyında: bābında R, Ş. 
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  4251 Bād-veş refc it derūnuñdan ġubār 

   FiXr-i ġayr-ı _aXXı tā carX ide nār 2922 

 

  4252 Ola kim seyr idesin dārü’s-selām 

   Gice gündüz mesken ola bu maXām 2923 

 

kālibe bu sözlerüm raġbet virür 2924 

   Fāriġa ez-cān u dil nefret virür  

 

  4254 kālib ü sāliklerüñdür bu bi\āb 

   Fehm ola ger oldı her söz bir kitāb 2925 

 

  4255 Bu cihāndur bir bayāl-i pür-ciber 

   xevX ider seyr itdi her kim der-be-der 2926 

 

   KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Mefcūlü / Fācilātü / Mefācīlü / Fācilün 

 

Ş 123a 4256 Çün cāşıXuñ Xulaġına irdi baber zi-ney 

   Baġlandı giydi cışXa o tāc u kemer zi-ney 2927 

 

  4257 Def Xıldı mihr ü māhı felek Zühre raX[ ider 2928 

   Yirden semāya eyledi efġān-güher zi-ney 

 

  4258 Acżāsı şerca şerca vü baġrı delük delük 

   Kim ola bezm-i cışXda [ācib-hüner zi-ney 2929 

                                                
4251b fikr-i: fikri R / ġayr-ı: ġayrı B, R, Ş / _aXXı: _aX B. 
4252a ola: olasın B. 
4253b ez-cān u: ez-cān B. 
4254a \ālib ü: \ālib B. 
4255a bayāl-i: bayāli B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
4256b giydi: geydi M, R, Ş. 
4257a mihr ü: mihr B; mihri R / māhı: māh B. 
4258a delük delük: delik delik R. 
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B 137b 4259 Efġāna gelse meclis-i cışX içre her nefes 

   Vecd ire ehl-i bezme Xamu ser-te-ser zi-ney 

 

M 144b 4260 Girdi semāca sebc-ı semāvāt u carş u kürs 2930 

   Bir herre şevX irdi bulara meger zi-ney 

 

Pür oldı şevX u hevX u [afā çün derūn-ı ney 2931 

   cIşX ehli her nefesde yidiler şeker zi-ney 

 

  4262 Pāk eyle bā\ınuñ ki pür ola [afā vü şevX 2932 

   cIşX ehli tā ki \uta seni mucteber zi-ney 

 

  4263 Her dem fiġān ü nāle vü raX[ u semāc işi 2933 

   Her kim irişdi Xalbine cānā emer zi-ney 

 

R 141a 4264 Ger cışXuñ olsa herre Xadar Xıl semāc kim  

   Cūş u burūşa geldi Xamu buşk u ter zi-ney 2934 

 

  4265 Pür oldı cışX-ı yār ile mest-i ebed şu kim 2935 

   Meclisde nāgehān aña irdi najar zi-ney 

 

  4266 Zāhid Xaçarsa meclis-i neyden caceb degül 

   cIşX’olmayan kişiye irişür keder zi-ney 

 

  4267 ealb-i Xasāveti çü cacerden ziyādedür 

   eılmañ tacaccüb eylese her dem caher zi-ney 2936 

 
                                                
4260a  semāca: [amāca B / sebc-ı: sebc u Ş / semāvāt u: semāvāt B / carş u: carş B, Ş.  
4260b bulara: bunlara B / meger: - B. 
4261a hevX u: hevX B / derūn-ı: derūnı B. 
4261b yidiler: yediler R. 
4262a şevX: cışX R. 
4263a raXs u: raXs B / semāc: [amāc B, Ş. 
4264a semāc: [amāc B, R, Ş.  
4264b cūş u: cūş B / buşk u: buşk B; buşk-ı R. 
4265a yār ile: yārla B / mest-i: mest ü B, R, Ş. 
4267a Xalb-i: Xalbi M, B, R, Ş. 
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  4268 

   Zühd ehli dil vilāyetine girmedi henǖz 

   cIşX ehli cı[n-ı va[la bulupdur jafer zi-ney 2937 

 

  4269 cĀbid geçerdi cennet ü cūr u Xu[ūrdan 

   Bir herre hevX Xılsa derūnı eger zi-ney 2938 

 

4270 cÖmrüñi żāyic itme cabem yirde mütteXī 

   Gel ehl-i cışXa mubteli\ ol yoX żarar zi-ney 2939 

 

  4271 _ayvān-ı rācic añla şu kesden ki cışXı yoX 

   xevX olmasa [aXın dime cānā beşer zi-ney 2940 

 

  4272 cIşX ehli herre görmeye ġam olsa eonyada 2941 

   cĀrif alur lehā’ih-i şām u secer zi-ney 

 

   MAkLAc * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

M 145a 4273 Gel iy \ālib açup çeşm-i ba[īret 

Ş 123b  Murādı fehm idüp abh it na[īcat 2942 

 

B 138a 4274 Yazam ger diñleseñ ev[āf-ı \āvus 2943 

   Bu cāli olasın şānuñda cāsūs 

 

   
                                                
4268a ehli: ehl B. 
4269a cennet ü: cennet B / cūr u: cūr B. 
4270a yirde: yerde R. 
4271a cayvān-ı: cayvānı Ş / cışXı: cışX B, R, Ş.  
4271b hevX: hevXı Ş. 
4272a olsa: ol B.  
4272b alur: olur B, R / şām u: şām B. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
4273a çeşm-i: çeşmi B, R. 
4274b cāsūs: çāsūs B. 
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4275 Eger yoġ ise var bilXatde devlet 2944 

   Eger var ise yoXdur saña cizzet 

 

  4276 Eger cizzet dilerseñ Xıl izāle 

   İre tā Xalbüñe _aXdan nevāle 

 

  4277 Eger buġż u cased kibr olsa zā’il 2945 

   _aXı her Xanda görse ola Xābil 

 

  4278 ]aXın sen dabı cānā olma bod-bīn 

   Ki cemc olmaz dimişler kibr ilen dīn 2946 

 

  4279 Kime va[f olsa ev[āf-ı Xabācat 2947 

   Virür dünyāda ubrāda feżācat 

 

  4280 Beşerde Xodı bu ev[āfı `allāX 

   Kemāl oldur ki tebdīl ide ablāX 2948 

 

  4281 Olur cāXıl olan sācī kemāle 

   Kemāl-i ubrevī irmez zevāle 2949 

 

  4282 Kemāl-i jāhire kim olsa maġrūr 

   MuXarrrer dü-cihānda oldı maXhūr 2950 

 

  4283 Bu jāhir cāletüñ yoXdur mebātı 

   eamışdur jāhiri macnā nebātı 

 

                                                
4275a var: der Ş. 
4277b Xābil: Xā’il Ş. 
4278b kibr ilen: kibrlen B, Ş. 
4279a ev[āf-ı: ev[āfı R, Ş. 
4280a ev[āfı: ev[āf B. 
4281b kemāl-i. kemāli B, R, Ş. 
4282a kemāl-i: kemāli B, R, Ş. 
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eamışdan ger iderseñ cu[r-ı sükker 

   Ġıdā her dem saña Xand-i mükerrer  
2951 

4285 ealursañ jāhire neysin muXarrer 

   Eger mablū\ iseñ olduñ mükedder 2952 

 

  4286 Bulursañ sacy ilen neyden [afāyı 2953 

   Bulursuñ bil cüdālıXda liXāyı 

 

M 145b 4287 FirāXı ibtiyār it ola vu[lat 

   Belā ile irişür bala [afvet 

 

R 141b 4288 ]ucūd eyler müdām ābuñ la\īfi 

   Mücāvir her zamān arża kemīfi 2954 

 

  4289 ]ucūdına sebeb lākin carāret 

   _arāret refc ola irer kemāfet 

 

B 138b 4290 İrişmişken le\āfet birle culve 

   Nüzūl eyler kemāfet birle sifle 2955 

 

Ş 124a 4291 Dilerseñ culv ola dā’im maXāmuñ 2956 

   Le\āfetde muXarrer eyle cālüñ 

 

  4292 Özüñden ger carāret olsa zā’il 

   MucaXXaX menzil oldı saña sāfil  * 

 

                                                
4284b Xand-i: Xand ü M, B, R, Ş. 
4285b mablū\ iseñ: mabū\sañ B / olduñ: oldur B. 
4286b cüdālıXda: cühālıXda Ş. 
4288 - M. 
4290a culve: culv R. 
4291a culv: culv ü R / dā’im: - R. 
* “Aşağıların en aşağısı.” Tîn, 95/5.  
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  429 Eger ablāXı Xılmazsañ mühehheb 

   Ebed casretde olduñ sen mucahheb 

 

   ĀMEDEN-İ kĀVUS  * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  4294 eulaX \ut naXl idem acvāl-i \āvus 2957 

   eılam temsīl ki bā\ın ola macsūs 

 

4295 `udā Xılmış aña çoX lu\f u icsān 2958 

   Özi cāmic ne var envāc-ı elvān 

 

  4296 NuXūş-ı boş ilen jāhir müzeyyen 2959 

   Velī acvāl-i bā\ın nā-mucayyen 

 

4297 kuyūr içre bu deñlü boşça ta[vīr 2960 

   Özine mucteXid Xılmadı taXdīr 

 

  4298 Şu resme mucteXid olmış özine  

   Gözükmez ġayrılar herre gözine 2961 

 

  4299 Kemāle irgürüp cucb u ġurūrı 

   Cihānda kibr ilen bulmış juhūrı 2962 

 

  4300 Tacajjüm setr idüpdür cayn-ı in[āf 

   _aXa bā\ıl cicāb idüp ider lāf 
                                                
*  - B (Bir satırlık boşluk var). 
4294a \ut: dut B.  
4294b Xılam: idem B, R, Ş / temsīl ki: temsīl-i B, R, Ş. 
4295a lu\f u: lu\f B. 
4296a nuXūş-ı: nuXūşı B, R, Ş / boş ilen: boşlan B.  
4296b acvāl-i: acvāli B. 
4297a boşça: boş B, R, Ş. 
4298b ġayrılar: ġayrlar B. 
4299a irgürüp: irgirüp R / cucb u: cucb R.  
4299b kibr ilen: kibrlen B. 
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M 146a 4301 ]anasın giydi arXasına zer-beft 

   Müsellem oldı yābūd tāc ilen tabt 2963 

 

  4302 Yābūd cümle \uyūra oldı sul\ān 2964 

   eatında mācadāsı bāke yeksān 

 

  4303 Görür kendüsini pür-naXş u pür-reng 2965 

   ]anur kendinden aldı naXşı Erjeng  

 

Öñinde ger ide bülbül ser-āġāz 

   Anuñ caXXında dir bī-reng-āvāz 

 

B 139a 4305 İre semcine \ū\īnüñ kelāmı 

   Ki dir olsun Xafes bunuñ maXāmı 

 

  4306 eulaġına ire āvāz-ı Xumrī 

   Bu nā-sāzuñ ki dir Xa\c ola cömri 

 

  4307 Çü şāhin [ayd ide \urna vü dürrāc 

   Ki dir budur cihānda bir gözi aç 

 

Ş 124b 4308 Gelürse eāfdan Sīmürġ-ı cAnXā 

   Görür anı sinekden dabı ednā 

 

  4309 Açarsa Rūc-ı euds öñinde şeh-per 

   Anı kendüye cadd itmez ber-ā-ber 2966 

 

  4310 Eger bir kes kemāl eylerse ıjhār 

   İder cıXd u casedden aña inkār 

                                                
4301a giydi: geydi M, R, Ş.  
4301b tāc ilen: tāclan B, R, Ş. 
4302a \uyūra: \uhūra R. 
4303a pür-naXş u: pür-naXş B, R. 
4309a Rūc-ı: Rūc u R, Ş. 
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4311 Bilür caXdur taca[[ub eyler ammā 

   Görüpdür cümleden kendüyi aclā 

 

R 142a 4312 Olupdur balXa dabl ü \acn [ancat 

   Çeker kendüsi bundan niçe zacmet 2967 

 

  4313 Eger bir kimseden bir ficl-i merġūb 

   nuhūr itse olur Xatında maġżūb 

 

Ki zīrā istemez bir cāl-i zībā 

   Özinden ġayrıdan ola hüveydā 2968 

 

M 146b 4315 Göre her Xanda bir [ācib-kemāli 

   Olursa Xādir irgürür zevāli 

 

  4316 Muca[[al bir nefes yoXdur cużūrı 

   _a[ūd olan ebed görmez sürūrı 

 

  4317 Virür va[fı yine kendüye zacmet 2969 

   cAceb bu bir nefes olmadı rācat 

 

  4318 Yaraşur ehl-i buġż olan belāda 

   Özin Xor çünki fikr eyler sevāda 2970 

 

  4319 Yanar düşmiş cased odına dā’im 

   Taca[[ub caynı hīç olmadı nā’im 2971 

 

                                                
4312a \acn: \acn ü M, R.  
4312b niçe: nice B. 
4314b ġayrıdan: ġayrdan B / hüveydā: mü’eddā M. 
4317a virür: verür R.  
4317b olmadı: ola mı M. 
4318b sevāda: sivāda R, Ş. 
4319b caynı: cayn B / olmadı: olmaya B. 
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  4320 Yürür bod-bīn olup işbu cihānda 2972 

   İder cevlān ire bu būsitānda 

 

B 139b 4321 İre her meclise eyler ta[addur 

   Bu [ūret naXşılan eyler tefabbur 2973 

 

  4322 eılur [ıyt u [adā seyr itse gülzār 

   Benüm mimlüm cihānda [anmañuz var 2974 

 

Ki hātum mecmac-ı cümle kemālāt 2975 

   Müsāvī olmaya hīç baña bir hāt 

 

  4324 Özümi [anma yek-fen hǖ-fünūndur 2976 

   Efāżıl tabt-ı destümde zebūndur 

 

  4325 Bilüñ callāme-i ca[r-ı vacīdüm 

   Ne deñlü var fünūn içre ferīdüm 2977 

 

Ş 125a 4326 Zamānumda eger [aġ olsa cānā 2978 

   Baña şākird olurdı İbn-i Sīnā 

 

  4327 Bunuñ emmāli her meclisde lāfı 2979 

   İderdi Xalbi olmamışdı [āfī  

 

  4328 İderken seyr \āvus ittifāXī 

   Hidāyet oldı bir yirde mülāXī 2980 

                                                
4320a işbu: uşbu R.  
4320b bu: her B, R, Ş. 
4321b naXşılan: naXşlan B. 
4322a [ıyt ü: [ıyt B. 
4323a hātum: dā’im M / mecmac-ı: mecmacı M, B, R, Ş. 
4324a yek-fen: yik-fen M. 
4325a callāme-i: callāmeyi R, Ş / ca[r-ı: ca[rı B, R, Ş. 
4326b İbn-i: İbn ü R. 
4327b Xalbi: Xalb B. 
4328a seyr: seyri Ş.  
4328b yirde: yerde R. 



 632 

 

M 147a 4329 Kelāmın istimāc itdi tamāmı 

   Görür nā-pubte kendü sözi cāmī 2981 

 

  4330 Teraccum eyleyüp Xa[d itdi nu[cı 

   Özinden tā ki refc ide bu Xubcı 

 

  4331 Mu[ācib oldı aña niçe müddet 

   Mizācına muvāfıX Xıldı bihmet 2982 

  

Didi emnā-yı sözde bir gün iy yār 2983 

   İşitdüm var durur bir boş gülzār 

 

  4333 Anuñ ehli Xamu dirler efāżıl 

   Ki oldur mecmac-ı cümle kevāmil 2984 

 

  4334 Bularuñ var bir ulu muXtedāsı 

   kolupdur cāleme şimdi [adāsı 

 

  4335 Nidā idüp ider bu balXı dacvet 2985 

   Macārif būnılan eyler żiyāfet 

 

  4336 Aña her kim ola bir dem mu[ācib 

   Olur biñ kerre cāli Xāle ġālib 

 

B 140a 4337 Emīn-i kenz-i sırru’llāhdur ol 

R 142b  Żalālet yoX aña kim irgüre yol 2986 

 

                                                
4329b sözi: söz B. 
4331a niçe: nice B, R.  
4331b bihmet: bıdmet Ş. 
4332a iy: i B. 
4333b mecmac-ı: mecmacı B, R, Ş. 
4335b būnılan: būnlan B. 
4337a ol: olur R. 
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  4338 

   Kemālāt ü macārif itmiş itmām 2987 

   Niçe lāf ehlini ol itmiş ilzām 

 

  4339 Ne kim a[cābı var pür-macrifetdür 

   Fünūn a[cābı [anma yik-cihetdür 2988 

 

  4340 İçi \aşı Xamunuñ oldı macmūr 

   Diye her kim görür nūrun calā nūr  * 

 

Ve-ammā cümlesi ehl-i edebdür  

   MuXarrer bil edeb Xurba sebebdür 2989 

 

  4342 Eger anlara mümkin olsa [ocbet 

   Gümānum bu ki refc olurdı zacmet 2990 

 

M 147b 4343 İşitdi bu sözi itdi tebessüm 

   Didi lāzım degül çoXlıX tekellüm 2991 

 

Ş 125b 4344 İşitdüm anlaruñ acvālini ben 

   Macārifden Xamu bālī Xuru ten 

 

  4345 Macārif ger ola bir kimseye cāl 

   Anuñ olur Xamu meclisde her Xāl 

 

  4346 Olaruñ aġzı var ġālib dili yoX 

   Kelām eylerdi olsa az ü ger çoX 2992 

 
                                                
4338a kemālāt ü: kemālāt B.  
4338b niçe: nice B, R. 
4339a kim a[cābı: kim a[cāb B. 
* “Abdest üzerine abdest (almak) nur üzere nurdur.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.336 
4341a ve-ammā: fe-ammā M / ehl-i: ehli B, R, Ş. 
4342b refc olurdı: defc olurdı M; refcdi R. 
4343b çoXlıX: çoXluX R, Ş. 
4346a var: der R. 
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  4347  

Memeldür bu süñi [ıġmaz çuvala 

   Güneş yüzine \īn olmaz cavāle 

 

  4348 Eger olsa kemāl eylerdi ıjhār 

   eamusına olaruñ Xıldum inkār 

 

   Hidāyet didi iy yār-ı süban-dān 

   Kemālātın bular bil Xıldı pinhān 2993 

 

  4350 Olaruñ jāhirine olma nājır 

   MuXarrerdür bular her fende cāżır 2994 

 

Derūnında kemālin Xıldı mabfī 

   Anuñçün söylemez pes yoXdur ehlī 2995 

 

  4352 Senüñ bigi eger bulsaydı bir şān 2996 

   Kemālātın Xamu eylerdi iclān 

 

B 140b 4353 Eger olmazsa bārī imticān it 

   Murāduñ üzre ger olmasa Xo git 

 

  4354 Bu sözler Xıldı çün Xalbine te’mīr 

   Bulara irmege ol itdi tedbīr 

 

  4355 Egerçi jāhiren Xa[d itdi dilden 2997 

   Velī yoX ictiXādı yine dilden 

 

  4356 

                                                
4349a yār-ı: yārı B, R, Ş.  
4349b bular: bulur B. 
4350b fende: Xanda B, R. 
4351b ehlī: a[lı B. 
4352a eger: - R / bulsaydı: olsaydı B. 
4355b velī: dabı B. 
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Didi kendüsine gel eyle iXdām 2998 

   Varup her birisini eyle ilzām 

 

M 148a 4357 NaXīż ilen bulur her şey juhūrı 

   Olar julmetdedür carż eyle nūrı 2999 

 

  4358 MuXarrer ben Xadar yoXdur tezeyyün 3000 

   Olam ġālib bulam dabı tacayyün  

 

  4359 Çü cazm itdi ire ol gülsitāna 

   ]orup semtin yola oldı revāne 

   

4360 Hidāyet dir dilerseñ ben refīXuñ 3001 

   Olam tā gitmeye yañlış \arīXuñ 

 

  4361 Didi lāzım degüldür baña reh-ber 3002 

   Hidāyet Xaldı gitdi açdı şeh-per 

 

R 143a 4362 Delīl olmazsa bir şab[a hidāyet 

Ş 126a  RefīX olur muXarrer bil żalālet 

 

  4363 Gice gündüz sürüp gitdi o rāhı 

   Zamāndan [oñra gör sevX-i İlāhī 3003 

 

  4364 İrişdi nāgehān gülzāra yolı 

   Görür envāc-ı ezhār içi \olı 3004 

 
                                                
4356b birisini: birisine B, R, Ş. 
4357a her şey: her kes B.  
4357b olar: olur B, R. 
4358a tezeyyün: müzeyyen B. 
4360a dir dilerseñ: didi dirseñ M. 
4361b şeh-per: şeh-bār R. 
4363b sevX-i: sevXi B. 
4364b içi: iç R / \olı: \olu B. 



 636 

   

4365 Didi bāġ-ı İrem bundan nişāne 

   Ne deñlü va[f ola gelmez beyāna 3005 

 

  4366 Mülebbes her biri bir reng-i zībā 3006 

   Kimi zer-beft giymiş kimi dībā  

 

  4367 Kimisi sebz-pūş olmış melek-vār 3007 

   Kiminüñ cāmesi ezraX felek-vār 

 

  4368 Libāsı kiminüñ camrā şafaX-veş 3008 

   Kimisi cāmic-i elvān-ı dil-keş 

 

B 141a 4369 Boyanmış her biri bir dürlü renge 3009 

   cUXūl a[cābı görse ire denge 

 

  4370 Egerçi seyr idüpdür niçe gülzār 

   Didi mimlin bunuñ görmedi deyyār 3010 

 

M 148b 4371 Najar [aldı temāşā Xıldı e\rāf 

   Müzeyyen jāhirinde cümle e[nāf 

 

  4372 Velākin her biri bir yirde sākin 3011 

   Kemālātın Xamu Xılmışdı kāmın 

 

  4373 Biraz müddet Xılur seyr u temāşā 3012 

   Görür bunları sākit didi cāşā 

 
                                                
4365a bāġ-ı: bāġı B, R, Ş / İrem: Erem M. 
4366b giymiş: geymiş M, R / kimi: kim R. 
4367a sebz-pūş: sebze-pūş B, R, Ş. 
4368b cāmic-i: cāmici B, R. 
4369b a[cābı: a[cāb B, R. 
4370a niçe: nice B, R. 
4372a yirde: yerde R. 
4373b sākit: sākin Ş. 
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  4374 Emer ola bularda macrifetden 

   Yanar baġrı Xamuya mercametden 

 

  4375 Didi kim cayf ola bu cāy-ı cālī 3013 

   Macrifetden ola a[cābı bālī 

 

  4376 Cihānda mimli yoX zīnetde fā’iX 3014 

   Efāżıl meskeni olmaġa lāyıX 

 

  4377 Düşüpdür dest-i nādāna dirīġā 

   Ya cennet oldı cayvānāta mercā  

 

  4378 Va\an oldı ġurāba yābū gülşen 

   Ya būm u kerkes itmiş anda mesken 

 

Semāc ilen Xamunuñ cālini derk 

   İdüpdüm gördüm uş oldı dabı berk 

 

Ş 126b 4380 eamunuñ Xalbi bālī ez-macārif 3015 

   Bu hevXı eylemez illā ki cārif 

 

  4381 Ezel dabı yoġ idi ictiXādum 

   Özüme şimdi artuX ictimādum 

 

  4382 Cihānda kim ola baña mukābil 

   Kemālāt ü macārif içre kāmil 

 

  4383 Benümçün balX olınmış bu gülistān 3016 

   Velī bālī Xalupdur niçe ezmān 

                                                
4375b a[cābı: a[cāb B. 
4376a mimli: miml B. 
4380 – M; 4380a Xalbi: Xalb B. 
4383a olınmış: olunmış M, R, Ş.  
4383b niçe: nice B; bunca Ş. 
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  4384 İrişdi şimdi ehline macalli 

   Didi boş itdi anda lāfı baylī 3017 

 

B 141b 4385 Olupdur kendüye şol deñlü ġarra 

   Gözine gelmedi birisi herre 

 

M 149a 4386 Girüp bu gülsitānı Xıldı seyrān 3018 

   Görüp cāy-ı la\īfi itdi cevlān 

 

R 143b 4387 Gezer bu gülsitānı kūşe kūşe 

   Velī yoX hevX Xanda ire nūşa 3019 

 

  4388 Ne ehlī cālini bildi ne bāġī  

   ]anasın girdi gülşen içre \āġī 3020 

 

Buları bilmeyincek añla n’oldı 

   Bularuñ muXtedāsı Xanda Xaldı 

 

  4390 Yoġ idi Xābiliyyet pes ne Xılsun 3021 

   Ba[īret olmayan cāli ne bilsün 

 

  4391 Żiyā idrāX ider mi çeşm-i acmā 

   Mür olur \atlu ġālib olsa [afrā 

 

  4392 Müsāvī olmaya cehl ile cirfān 

   Bir olur mı begüm şey\ān ü insān 3022 

 
                                                
4384a macalli: tecellī Ş.  
4384b lāfı: lāf B; lāf u Ş. 
4386 – B; 4386b cāy-ı: cāyı R / la\īfi: la\īf R. 
4387a gezer: girüp B.  
4387b hevX: hevXı R, Ş. 
4388a ne ehlī: nā-ehli R. 
4390b ne bilsün: n’eylesün R. 
4392b şey\ān ü insān: şey\ān insān B; insān ü şey\ān R. 
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393 _aXīXatde çü olmadı baberdār 

   Görüp kendüyi ġayra Xıldı inkār 3023 

 

  4394 Niçündür Ādeme bu deñlü cizzet 

   Çü bilmez oldı ol merdūd-ı cennet 3024 

 

  4395 MuvāfıX oldı şey\āna [ıfatda 

   İkisi dabı echel macrifetde 

 

  4396 cAcebdür kendünüñ görmez Xu[ūrın3025 

   Ġurūr-ı julmeti setr itdi nūrın  

 

  4397 Özine va[fı lāzımdur żalālet 

   Kör olmış n’eylesün çeşm-i hidāyet 3026 

 

Ş 127a 4398 Hidāyet olmasa bir şab[a yoldaş 

   nuhūr itmez emer [an bir Xuru \aş 3027 

 

  4399 Żalālet bir kese ger olsa hem-rāh 

   `alā[ olmaz ebed ez-rāh-ı gümrāh 

 

M 149b 4400 Velī jāhir Xamusı cikmet üzre 

   Kimi hilletde kimi cizzet üzre 

 

  4401 Eger fetc olsa bāb-ı kenz-i esmā 3028 

   Cevāhirdür ne var ednā-yı eşyā 

 

                                                
4393a caXīXatde: caXīXatden Ş. 
4394a niçündür: neçündür Ş. 
4396b ġurūr-ı: ġurūrı B, Ş. 
4397a va[fı: va[f B.  
4397b çeşm-i: çeşmi B, R, Ş. 
4398a olmasa: olmaya R. 
4401a bāb-ı: bābı B, R, Ş. 
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B 142a 4402 Dürüş her demde eyle sacy ü himmet 3029 

   Ola kim ola fetc-i bāb-ı cikmet 

 

  4403 Najar esmāya Xılsañ cümle caXdur 

   ealem esmā vü mevcūdāt varaXdur 3030 

 

  4404 Devātı cālem-i ġaybuñ künūzın 

   Ezelden tā ebed cümle rumūzın 3031 

 

  4405 Yazar evrāX-ı mevcūdāta dā’im 

   Bu remzi añlamaz bil Xalb-i nā’im 

 

  4406 İder bacżını macv u bacżın imbāt 

   _ucübdan jāhir ola tā kemālāt 

 

  4407 ealem olmaya bālī ez-kitābet 

   Vücūduñ [afcasına tā-Xıyāmet 

 

Dükenmez bil midād-ı cālem-i ġayb 

   ealem süst olmaya ez-ba\\-ı bī-reyb 3032 

 

  4409 `udā Xavline yoX hergiz tebeddül 

   Bulur her ān emer imr-i tacavvül 3033 

 

  4410 Ezelden tā ebed bāXīdür esmā 

   Anuñ esrārıdur bu cümle eşyā 

 

  4411 Bu remzi fehm iden buldı kemāli 

   O kim bilmez cihāndan gitdi bālī 

                                                
4402a sacy ü: sacy B, R, Ş.  
4402b fetc-i: fetci B, R. 
4403b varaXdur: raXdur B, R, Ş. 
4404a cālem-i: cālemi B, R, Ş. 
4408a midād-ı: midādı B, R, Ş / cālem-i: cālemi B, R, Ş. 
4409b her ān: her ānda B, R, Ş / emer imr-i: āmārı B, R, Ş. 
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R 144a 4412 kılısm-ı kevni fetc it bulasın genc 3034 

   Ve illā irdi saña çāresüz renc  

 

  4413 İderseñ rencüñe bunda müdāvāt 

   _ayātuñ bāXīdür irmez bil āfāt 

 

M 150a 4414 Eger Xılmaz iseñ derdüñe çāre 

   Elüñlen [alduñ uş kendüñi nāra 

 

  4415 ealursın sen ebed der-nār-ı cicrān 3035 

   Ki bunda olmaz iseñ rūca sul\ān 

 

Ş 127b 4416 Eger fehm olsa her söz bir risāle 

   Velī hevX olmayan dil seng-i bāre  
3036 

4417 cAceb sırdur cihān ger olsa maclūm 

   Diseñ cā’iz ki hem mevcūd macdūm 3037 

 

KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

B 142b 4418 Benüm gibi cihānda var mı bed-bū 3038 

   Günāh içre aġardı her ser-i mū 

 

  4419 Zebūn oldum bu nefs-i şūm elinden 3039 

   Göñül her gördügine bir aXar [u 

                                                
4412a \ılısm-ı: \ılısmı Ş / kevni: kevn B. 
4415a sen: tā B / der-nār-ı: der-pāy-ı Ş. 
4416b hevX: hevXi M. 
4417b mevcūd: mevcūd u M. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
4418b ser-i mū: ne var hū B; ne var mū R, Ş. 
4419a nefs-i: nefs ü R. 
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  4420 Cihān lehhetlerine şöyle mā’il 

   Ba[īret gözin’oldı ġaflet uybu 

 

  4421 Bulursa biñ murād olmaz tesellī 

   Dükenmez ārzūsı dürlü dürlü 

 

  4422 N’idem ben müttefiX nefs ile şey\ān 

   Beni maġlūb ider ol iki ulu 

 

  4423 İder dünyā içün balXa tevāżuc  

   eomaz _aX yolına gire ser u rū 3040 

 

  4424 Üşenmez şol Xadar söyler zevā’id 

   Añup _aX cānibin bir kez dimez hū 

 

  4425 Kelām-ı ehl-i fısXı Xıldı maXbūl 3041 

   Meşāyıb sözlerinden almadı bū 

 

Ġurūr ilen şu resme Xalbi \olmış 

   Ki gelmez ābiretden herre Xayġu 

 

M 150b 4427 Dilerseñ nefsüñi żab\ itmek iy yār 

   xikir cūc u seherden eyle bārū 

 

   Dilerseñ pāk ola Xalbüñ evi Xıl 3042 

   Nedāmet tevbe istiġfārı cārū 

 

   Dilüñden gitmesün hikri `udānuñ 3043 

   İrişdürmeye sicrin saña cādū 

                                                
4423a tevāżuc: tevażżuc B, R, Ş. 
4425a kelām-ı: kelāmı B, R, Ş. 
4428b istiġfārı: istiġfār B, R. 
4429b cādū: cāhū B, R, Ş. 
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4430 Marīż-ı vizr-i kemret olsa bir kes 

   _aXuñ tevcīdi olur aña dārū 

 

  4431 cİnāyet it `udā cĀrif Xuluña 3044 

   Ki cā[ıl ola aña būy-ı nīkū 

 

  4432 Delīl oldı ise nūr-ı hidāyet 

   Aña mevt ü cehennemden ne XorXu 3045 

 

Ş 128a  MAkLAc * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün  

 

B 143a 4433 Gel berü iy \ālib-i bāġ-ı vi[āl 

   İnfi[āl-i ġayr idüp bul itti[āl 3046 

 

   Şānuñı gör Xābiliyyet var ise 3047 

   Ma\lab-ı aclā şühūd-ı yār ise 

 

R 144b 4435 Sacy iderseñ rāh-ı _aXda ez-derūn 

   Bilmeseñ bir fenn olursın hǖ-fünūn 

 

  4436 Ger bu yolda ibtiyār itseñ elem 

   Na[b idersin carş-ı cālāda calem 

 

  443 
                                                
4431a it: Xıl B. 
4432a nūr-ı: nūrı B, R, Ş.  
4432b mevt ü: mevt B. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
4433a \ālib-i: \ālibi R, Ş / bāġ-ı: bāġı B, R, Ş.  
4433b infi[āl-i: infi[ali B, R, Ş. 
4434a var ise: varsa B.  
4434b ma\lab-ı: ma\labı B, R, Ş / şühūd-ı: şühūdı B, R, Ş / yār ise: yārsa B. 
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7 Ger mu[ācib olasın nā-ehl ile 

   Dünye vü ubrāda Xalduñ cehl ile 3048 

 

  4438 Bir nefes ehle olur iseñ Xarīn 

   Cümle cirfānuñ ola _aXXa’l-yaXīn 3049 

 

  4439 Żāyic itme Xābiliyyet cevherin 

   eā\ıc ol dilden enāniyyet serin 

 

M 151a 4440 cÖmrüñüñ naXdini [arf it yirine 3050 

   Niçe biñ ecr ola yarın birine 

 

  4441 Ger teXāżā var ise seyr it diyār 3051 

   İrişe tā lu\f u fażl-ı Kirdigār 

 

  4442 Hind u Sind u bacr u berr eyle cubūr 3052 

   Dilde defn olan künūz ide juhūr 

 

   Ger \ılısmın fetc iderseñ şānuñuñ 3053 

   eadrini ol dem bilürsin kānuñuñ 

 

  4444 Anda var envāc-ı cevher bī-cisāb 

   Cevher olmış cümle herrāt-ı türāb 3054 

 

  4445 Andadur kibrīt-i acmer \ālibūn 

   Aç ba[īret çeşmini iy nācimūn 

 

                                                
4437a nā-ehl ile: nā-ehlle B.  
4437b cehl ile: cehlle B. 
4438a ehle olur iseñ: ger ehle olursañ B, R, Ş. 
4440b niçe: nice R. 
4441a var ise: varsa B.  
4441b lu\f u: lu\f B / fajl-ı: fajlı M, B, R, Ş. 
4442a bacr u: bacr B. 
4443a şānuñuñ: şānuñ R. 
4444b herrāt-ı: herrātı B, R, Ş. 
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  444 

6 Ger bu iksīre olursañ dest-res 

   Bir najarda ola altun bār u bas 

 

  4447 İrişe Xalbüñe bir cāl-i ġınā 

   Dü-cihān fānī ola bulmaz fenā 3055 

 

  4448 Ehl olanlar fehm ider sözden murād 

   Söyleseñ nā-ehle söz olur kesād 

 

B 143b  ĀMEDEN-İ kŪkĪ * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

Ş 128b 4449 Diñle imdi \ū\īnüñ sen Xı[[asın 

   NaXl idem her kişi alsun ci[[esin 

 

  4450 _aXX aña rūz-ı ezel Xılmış kerem 

   Ol sebebden balX içinde mucterem 3056 

 

nāhirinde cāme-sebzīn mucteber 3057 

   Bā\ınında Xodı envāc-ı hüner 

 

   `ilXatinde var idi ide kelām 

   Līk Xaldı n’eylesün beyne’l-cavām 3058 

 

M 151b  Ol diyāruñ ehli hep yābis-mizāc 

   Leyyinü’\-\abc ile bulmaz imtizāc 

 

                                                
4447a cāl-i: cāli B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
4450a rūz-ı: rūzī B, R, Ş. 
4451b Xodı: Xondı B / envāc-ı: envācı B, Ş. 
4452a var idi: vardı B. 
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Ger düşe nā-ehl arasına kişi 

   Zā’il olmaz bir nefes dil teşvīşi  

 

  4455 Ehl ilen nā-ehl olursa bir nefes 

   Cennet içre olsa ger olur Xafes 3059 

 

   Añlamaz hī-Xadri bil bī-Xadr olan 

   Pür-elem nā-ehl arasında Xalan 

 

   Cevherüñ Xadrini bilmez pīlever 

   İrgürür belkim barez diyü żarar 

 

   ealdı ol bī-çāre pes nā-cins ile 3060 

   Ma\lab-ı aclāsı [ocbet ins ile 

 

R 145a  Līk bilmez niçesi tedbīr ide 

   Mū[ıl-ı ma\lūb olan yola gide 3061 

 

  4460 İşbu cāletde gezer cayrān ü zār 3062 

   eıl temāşā n’itdi aña rūzigār 

 

   Seyr ider geh deşt ü gāhī gülsitān 3063 

   Gāhī sākin gāh ider āh ü fiġān  

 

   Buġż idüp ol balX gör kim n’itdiler 3064 

   Nālesinden incinüp cabs itdiler 

                                                
4455a ehl ilen: ehllen B. 
4458a nā-cins ile: nā-cinsle B.  
4458b ma\lab-ı: ma\labı B, R, Ş / ins ile: insle B. 
4459a niçesi: nicesi B, R, Ş.  
4459b mū[ıl-ı: mū[ılı B, R. 
4460a işbu: uşbu R. 
4461a geh deşt ü: gāh deşt B.  
4461b gāh ider: geh ider B, Ş / āh ü: āh R. 
4462a balX: balkı B, R, Ş. 



 647 

 

    

Bi’ż-żarūrī meskeni oldı Xafes 3065 

   Bulmadı feryādına feryād-res 

 

B 144a  Düşdi bende n’eylesün oldı zebūn 3066 

   İrişür ġam ger mu[ācib olsa dūn 

 

  4465 ]ocbet itse bir kişi nā-ehl ile 3067 

   İrişür aña belālar cehl ile 

 

   Ger ola bir şab[ nā-cinse refīX 

   Dürlü dürlü şiddete olur caXīX 3068 

 

M 152a  İbtiyār ilen mu[ācib olsa ger 3069 

Ş 129a  LāyıX olur ire envāc-ı żarar 

 

   Ger żarūretlen refīX olsa kişi 

   Her nefes ayrılmaX olsun teşvīşi 

 

   Tā ki andan irmeye aña belā 

   `ayr u şer farX eylemez ehl-i hevā 3070 

 

4470 ealdı ol bu cabs içinde niçe sāl 

   eıldılar caXXında çoXlıX Xīl ü Xāl 3071 

 

                                                
4463b feryād-res: feryād u res B, Ş. 
4464a düşdi: düşdü R.  
4464b irişür: irüşür R. 
4465a nā-ehl ile: nā-ehlle B.  
4465b irişür: irüşür R / cehl ile: cehle B. 
4466 – B; 4466a şab[: şab[a M / nā-cinse: nā-cins R. 
4467b envāc-ı: envācı B, R, Ş. 
4469a tā ki: tā kim R.  
4469b ehl-i: ehli B, R. 
4470a ol: o Ş / niçe: nice R.  
4470b çoXlıX: çoXluX R, Ş / Xīl ü: Xīl B. 
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Ābirī bir bvāce geldi Rūmdan 3072 

   Balını [āf eylemişdi mūmdan  

 

   xǖ-ba[īret hǖ-macārif hǖ-kerem 

   Rubc-ı meskūna irişdürmiş Xadem 3073 

 

   Nāmına dirlerdi anuñ bvāce cān 

   ÇoX cevāhir cemc idüp olmışdı kān 3074 

 

   Girdi bu şehr içine Xıldı najar 

   Dir caceb bundan irer Xalbe keder 

 

  4475 Vardı bir yirde temekkün eyledi 

   Şehri seyr itmek murādın söyledi 3075 

 

   Kūşe kūşe Xa[d ider seyr ide ol 3076 

   Tā temāşā ide şehri [aġ u [ol 

 

   Şehr-i bucd eydürler anuñ nāmını 3077 

   İçmemişdür ehl-i vacdet cāmını 

 

   Her birisi bende-i kemret durur 

   Nūrı yoX Xalbinde pür-julmet durur 3078 

  

eābiliyyetden Xamusı dūrdur 

   Çeşm-i jāhir dabı [an bī-nūrdur 

                                                
4471a bvāce: bōca M, R, Ş.  
4471b eylemişdi: eylemişdür B, R, Ş. 
4472b rubc-ı: rubc u R. 
4473a dirlerdi: diler idi R / bvāce: bōca M, Ş. 
4475a yirde: yerde R. 
4476b tā: kim M / [ag u: [aġ B. 
4477a şehr-i: şehr ü R. 
4478a bende-i: bendeyī R.  
4478b nūrı: nūr B. 
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4480 `vāce bir sūXa irişdi giderek 

   _ikmet-i _aXXı temāşā iderek  3079 

 

M 152b  Nāgehān semcine irdi bir nidā 3080 

B 144b  Āşinādur [anasın dir mercabā 

 

   BaXdı gördi kim a[ılmış bir Xafes 3081 

   Bu Xafesden jāhir olur işbu ses 

 

   DiXXat ilen Xıldı çün aña najar 

   Kendüye meşġūl o bundan bī-baber 3082 

 

R 145b  Bir Xafes içre \urur bir būb-cemāl 

   nāhir olmış anda çoX [unc u kemāl 3083 

 

Ş 129b 4485 Gördi çünkim Xalbi meyl itdi aña 

   Dir getürdüñ [ācibin benden yaña 3084 

 

   ]ācibin ol dem arayup buldılar 3085 

   `vāce Xatına alup çün geldiler 

 

   Didi bvāce bunı beyc eyle bize 

   Her ne Xıymet isteseñ virem size 3086 

 

Didi iy bvāce size lāyıX degül 

   Żāhirine baXmañuz fā’iX degül 3087 

                                                
4480a bvāce: bōca M, R, Ş.  
4480b cikmet-i: cikmeti B, R, Ş. 
4481a nidā: [adā B, R, Ş. 
4482b işbu: uşbu R. 
4483b o bundan: oluban Ş. 
4484a bir Xafes: bu Xafes Ş / \urur: durur B, R. 
4485a Xalbi: Xalb B.  
4485b getürdüñ: getürüñ M.  
4486b bvāce: bōca M, Ş. 
4487a bvāce: bōca M, Ş. 
4488a bvāce: bōca M, Ş. 
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   xerre deñlü yoX derūnında kemāl 

   Hem [adāsı bī-calāvet pür-melāl 

 

  4490 İncinüp cabs eylemişdüm ben bunı 3088 

   Niçe kez Xa[d eylemişdüm Xatlini 

 

   Līk bacżı kimse mānic oldılar 

   kutdılar bu cabs içine [aldılar 3089 

 

  Ger murād ise baġışladum size 

   Niçe gün geçse gelür söz bu söze 3090 

 

   Her ne ise caybını didüm saña 

   Tā ki [oñra bed-ducā itme baña 

 

   Bildi bvāce nā-ehildür işbu kes 

   Bir durur Xatında cevher bār u bas 3091 

 

M 153a 4495 Didi kendüye budur ficl-i cemīl 

   Dest-i nādāndan balā[ ola helīl 3092 

 

   ]ācibine virdi bir şey’-i Xalīl 

   Meskene \utdı hemān ol dem sebīl 3093 

 

B 145a  Aldı gitdi bvāce çün şādān olur 3094 

   ]anasın heft iXlīme sul\ān olur   

 
                                                
4490b niçe: nice B, R. 
4491a bacżı: bacż B. 
4492b niçe: nice B, R. 
4494a bvāce: bōca M, Ş. 
4495a ficl-i: ficli B, R, Ş. 
4496a virdi: virür R.  
4496b ol dem: oldum R. 
4497a bvāce: bōca M, Ş / çün: - R. 
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Dir ki gezdüm bunca yıl Rūm u cIrāX 3095 

   Dabı şimdi mālik oldum şeb-çırāX 

 

   _ā[ıl itdüm bunca yıl ebnā vü Xul 

   Şimdi buldum dabı bir gökçek oġul 3096 

 

  4500 Cemc idüpdüm bunca yıldur çoX metāc  

   Bunı buldum cümleye Xıldum vedāc  

 

   earşusında Xıldı aña bir mekān 

   Tā najar ide yüzine her zamān 

 

   eıldı sükkerden aña her dem ġıdā 3097 

   Dir caceb Xıldı bize icsān `udā 

 

Ş 130a  earşusından ırmaz anı bir nefes 

   Pür-cevāhir [anasın işbu Xafes 

 

   Aldı [atdı Xıldı maX[ūdın tamām 

   Bacdehū cazm itdi Rūma ol hümām 3098 

 

  4505 Girdi keştīye yola oldı revān 

   ]anasın kendüye mülk oldı cihān 3099 

 

Gice gündüz niçe müddet gitdiler 3100 

   Ābiri bir gün kenāra yitdiler 

 

    

                                                
4498a dir ki: dir kim R / bunca: niçe M / Rūm u: Rūm B. 
4499a ebnā vü: ebnā B, R. 
4502a sükkerden: şekerden B. 
4504a Xıldı maX[ūdın: maX[ūdın Xıldı M. 
4505b mülk: milk R, Ş. 
4506a niçe: nice B, R. 
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ÇıXdı keştīden kenāra ol bvāce 3101 

   eurdılar buddām eyvānı yüce 

 

   _aXXa Xıldı anda çoX camd ü menā 

   Kendüsi [ıccatde Xalbi pür-ġınā 

 

M 153b  Bacdehū cazm itdi bvāce tā va\an 

R 146a  Menzili her günde [acrā vü çemen 3102 

 

  4510 Şehr-i himmet kim cihād ilindedi 3103 

   `vāce cānuñ oldı ol pes mevlidi 

 

   Var idi bir ravża ol şehre Xarīb 

   ]ācibi anuñ mükerrem bir edīb 3104 

 

   Nāmına dirler anuñ bāġ-ı vi[āl 

   Her ne var ehli Xamusı boş-bı[āl 3105 

 

B 145b  Ol edībe virmiş idi bvāceye 

   ÇoX macārif ögredüpdi bvāceye 3106 

    

Ol mucallim [ācibü’l-cikmet idi 

   Her murāda kāmilü’l-Xudret idi 

 

4515 Bulmış idi Xurbet-i _aXda kemāl 

   Şol taXarrub kim aña irmez zevāl 3107 

 
                                                
4507a bvāce: bōca M, Ş. 
4509a bvāce: bōca M, Ş. 
4510b bvāce: bōca M, Ş / ol: - B, R, Ş. 
4511a var idi: vardı B.  
4511b bir edīb: pür-edīb M. 
4512a bāġ-ı: bāġı B, R, Ş. 
4513a virmiş idi: varmış idi B; vermiş idi R, Ş / bvāceye: bōcaya M.  
4513b bvāceye: bōcaya M, Ş. 
4515a Xurbet-i: Xurbeti B, R, Ş.  
4515b taXarrub: muXarreb B / irmez: yoXdur Ş. 
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   Nāmına dirler idi hādiyü’\-\arīX 

   Vu[lat-ı _aX buldı kim oldı refīX 3108 

 

   `vāce her gün çün gider seyr iderek 3109 

   `ā\ırına geldi bir gün giderek 

 

   Dir bunuñ gibi la\īf ü būb-cemāl 3110 

   Meskeni lāzım ola bāġ-ı vi[āl 

 

   Ol maXāmuñ [ācibine armaġān 

   Eyledüm tā fetc ide anda zebān 3111 

 

  4520 Terbiyet abh ide bundan ol tamām 3112 

   eābiliyyet Xadri pes ide kelām 

 

Ş 130b  Ol mucallim buña taclīm eyleye 

   Pes recām oldur macārif söyleye 

 

   Defc ola cayvān [ıfātı kendüden 3113 

   `a[let-i insān bula cān ü beden 

 

M 154a  nāhir ola niçe dürlü macrifet 

   Bula balX u _aX Xatında menzilet 3114 

 

Bā\ın u jāhir muvāfıX ola hep 3115 

   Ehl-i cirfān ola ol ehl-i edeb 

 
                                                
4516a Bu mısrada vezin bozuktur.  
4516b vu[lat-ı: vu[latı B, R, Ş. 
4517a bvāce: bōca M, Ş. 
4518b bāġ-ı: bāġı B, R, Ş. 
4519b eyledüm: iletem M. 
4520b Xadri: Xadr B. 
4522b ba[let-i: ba[leti B, R, Ş. 
4523a niçe: nice B, R. 
4524a bā\ın u jāhir: jāhir u bā\ın M.  
4524b ehl-i: ehli B, Ş. 
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  4525 Çünki bu fikri muXarrer Xıldı ol 3116 

   Niçe günden ol araya irdi yol 

 

   Çün irer bāġ-ı vi[ālüñ ehline 3117 

   İtdügi vacde irişdi mehline 

 

   Dir getürdüm size bir şey’-i cacīb 

   Vir mizāca göre şerbet iy \abīb 

 

   Eyle miXdārınca aña terbiyet 

   Tā ki macmūr ola cümle şeş cihet 3118 

 

B 146a  İctiXādum Xābiliyyet anda bol 

   Līk nā-ehl ortasında Xalmış ol 

 

  4530 Çün balā[ itdüm anı nādāndan 

   Sizlere teslīm itdüm cāndan 

 

   Umaram jāhir ola çoXlıX emer 

   OlıcaX ol beyne a[cābi’l-hüner 3119 

 

   Bu Xafeslen \ū\īyi teslīm ider 

   `vāce bunlara vedāc itdi gider 3120 

 

   Çün derūnına anuñ Xıldı najar 

   Bildi bundan jāhir olur çoX hüner 

 

R 146b  Didi bir yirde anı cıfj eyleñüz 

   Kimse varmasun Xatına söyleñüz 3121  

                                                
4525b niçe: nice B, R. 
4526a bāġ-ı: bāġı B, R, Ş. 
4528b tā ki: - R. 
4531a çoXlıX: çoXluX M, R. 
4532b bvāce: bōca M, Ş. 
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4535 eodılar bāġ içre bir yirde anı 

   Kūşe-i bālī durur görmez denī 3122 

 

   earşusına a[dılar bir āyīne 

   Ġayrınuñ baXmaya hūy u hāyına 3123 

 

M 154b  İştiġāl-i ġayrdan menceyleye 

   Tā ki andan çoX macārif söyleye 3124 

 

   Bu dabı çekmiş riyāżat baylīden 

   eor imiş yolda Xafesde bu beden 3125 

 

Ş 131a  ]aldı ol \ū\ī bu bāġ içre najar 

   Gördi bir cāy-ı la\īf ü mucteber 3126 

 

  4540 Ravża-i cennet didi bundan nişān 

   Görmedi mimlin bunuñ bil ins ü cān 3127 

 

   Her ne kim var cümlesi [ācib-cemāl 

   Hīç biri bālī degüldür ez-kemāl 

 

   Her biri \utmış durur būy-ı melek 

   Her ne var bādim semādan tā semek 3128 

 

Her birisi majhar-ı lu\f-ı `udā 

   Rūz-ı Xısmetde bular bulmış ca\ā 3129 

                                                                                                                                          
4534a yirde: yerde R. 
4535a yirde: yerde R.  
4535b kūşe-i: kūşeyi R, Ş. 
4536b hūy u: hūy B. 
4537a iştiġāl-i: iştiġāli B, R, Ş / ġayrdan: ġayrıdan Ş. 
4538a baylīden: baylden B.  
4538b Xor imiş: Xormış R; Xorumuş Ş / yolda: yola M. 
4539b bir: - R / cāy-ı: cāyı B, R. 
4540a ravża-i: ravżayı R / cennet: - R / nişān: neşā\ R. 
4542a būy-ı: būyı R, Ş. 
4543a majhar-ı: majharı B, R, Ş / lu\f-ı: lu\fı B, R, Ş. 
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  `oş geldi bunlaruñ aña būsı 3130 

   Cāna irdi āşinālıX Xobusı  

 

B 146b 4545 Gözin açdı _aXXa Xıldı çoX şükür 3131 

   ]anki gitdi bvāb-ı ġaflet yā sekir 

 

   Şehr-i bucd ilinden oldum çünki dūr 

   _amdüli’llāh gitdi julmet geldi nūr 

 

   Meskenümdür şimdi bu cāy-ı yüce 3132 

   xikr-i bayr olsun delīl oldı bvāce 

 

   Bunları eyler temāşā her \araf 

   Her birinden gördi acvāl-i \uraf 3133 

 

   Her birisi sākin olmış bā-edeb 

   Bunlaruñ cāli aña geldi caceb 

 

  4550 Bunları seyr eyler  iken nāgehān 

   kuş olur mir’āta bir gün çeşm-i cān 

 

M 155a  Bāġ içinde her ne şey kim bulınur 

   Cümlesi mir’āt içinde görinür 

 

   xerre herre münteXışdur anda hep 

   cĀXıl iseñ sen de it cānā \aleb 

 

Her ne var bunlarda ev[āf-ı kemāl 3134 

   Anda kılmış müncakis ol lā-yezāl  

                                                
4544b Xobusı: XoXusı M; Xobısı R. 
4545b bvāb-ı: bāb-ı B, R. 
4547a cāy-ı: cāyı B.  
4547b hikr-i: hikri B, R, Ş / bvāce: bōca M, Ş. 
4548b acvāl-i: acvāli B, R, Ş. 
4553a ev[āf-ı: ev[āf u R, Ş. 
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   Kendünüñ mimlin dabı anda görür 

   İşbu cālātı görüp cayrān olur 

 

  4555 Her ne vażc itse bulur anda juhūr 3135 

   Hem dabı Xalbe ne şey ide cubūr 

 

   Görinür anda ne varsa hī-vücūd 

   Ger tenezzül eyleye ol ger [ucūd 3136 

 

Ş 131b  Bu durur āyīne-i cālem-nümā 

   Pes mucī\ olmış ne var arż u semā 3137 

 

   Bildi çün Xadri anuñ aclā durur 

   Her ne kim var ġayrısı ednā durur 3138 

 

R 147a  Meyl-i ġayrı terk ider ol ez-derūn 3139 

   Bunlaruñ mimli olur ehl-i sükūn 

 

  4560 Nājır-ı āyīne oldı her zamān 

   Seyr ider andan ne varsa dü-cihān 3140 

 

B 147a  nāhir u bā\ın hep oldı münkeşif 

   Olmış iken şems-i rūcı münkesif 3141 

 

Mümtelī olur macārif birle dil 

   Pāk ü [āfī oldı çün ez-āb u gil 3142 

 
                                                
4555a bulur: bular M. 
4556a görinür: görünür R. 
4557a āyīne-i. āyīneyi R, Ş.  
4557b arż u: arż B. 
4558b ġayrısı: ġayrı şey M. 
4559b ehl-i: ehli B, R, Ş. 
4560a nājır-ı: nājırı B, R, Ş.  
4560b andan: anda B. 
4561b rūcı: nūrı Ş. 
4562b pāk ü: pāk B, R / ez-āb u: ez-āb B. 
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Söylese dür najm ider insān gibi 

   Her kelāmı mürde cisme cān gibi 

 

   Līk nā-ehl añlamaz anuñ sözin 

   Añlasa cā’iz açan cikmet gözin 

 

M 155b 4565 Ehl ilen olan mu[ācib ehl olur 

   Ehle tefhīm eylemeklik sehl olur 3143 

 

   Cāhile olsa mu[ācib bir kişi 

   NāXı[ olur hep tamām olan işi 

 

   Her kişiye kim gelür naX[ u kemāl 

   Bil mu[ācibden irişür cümle cāl 

 

   Żāyic itme cömrüñi nā-cins ile 3144 

   ]ocbet eyle gel enīs ol ins ile  

 

   `a[let-i cayvāndan pāk it özüñ 

   Gel temāşā it neler görsün gözüñ 3145 

 

  4570 eı[[a-i \ū\īden abh it ci[[e sen 

   ealmaya Xalbüñde defc ola cazen 3146 

 

   Bir zamān nā-ehl ilen gör cālini 3147 

   ]oñra ehl ilen işitdüñ Xālini 

 

                                                
4565a ehl ilen: ehllen B. 
4568a nā-cins ile: nā-cinsle B.  
4568b enīs ol: iş ol sen M / ins ile: insle B. 
4569a ba[let-i: ba[leti B, R, Ş. 
4570a Xı[[a-i: Xı[[ayı R, Ş.  
4570b defc: refc R. 
4571a nā-ehl ilen: nā-ehllen B. 
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Ġayretüñ var ise \ālib Xıl \aleb 

   Sacy ü cehd it bulasın ehl-i edeb 3148 

 

   Mü’minüñ Xalbi durur mir’āt-ı _aX 

   Ehl-i cāl andan alur her dem sebaX 

 

   Ger cilā virseñ göñül mir’ātına 

   cİlmüñ olur cümle ma[nūcātına 

 

Ş 132a 4575 Pertev irerse aña ez-nūr-ı Rab 

   Sırr-ı abfā gördi bī-şek bī-tacab 3149 

 

   Ger dilerseñ vu[lat-ı bāġ-ı vi[āl 

   Geç sivādan cā[ıl it cüsnü’l-bı[āl 3150 

 

B 147b  Ehline olġıl mu[ācib bir nefes 

   Evsacu’l-cennāt ola tā bu Xafes 

 

   cĀlemi seyr idesin mir’ātdan 

   İrişe pertev [ıfāt u hātdan 

 

M 156a  Ger bu yolda macv iderseñ varuñı 

   Gel şühūd it her nefesde yāruñı 

 

  4580 Terk-i fānī it bulasın tā beXā 

   İnfi[āle irmeye hergiz likā 

 

   cÖmrüñ olur bel mü’ebbed lā-yezāl 3151 

   Bu cihāna gelmeden budur me’āl  

                                                
4572b ehl-i: ehli B, R, Ş. 
4575a irerse: iderse B.  
4575b bī-şek: - R. 
4576a vu[lat-ı: vu[latı B, R, Ş / bāġ-ı: bāġı R. 
4581a bel: bil R, Ş. 
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Ger me’āle bunda bulmazsañ vu[ūl 

   Ābiretde [anma sen olur cu[ūl 

 

   kālib olanlar vi[āl-i yārına 

   Bir nefes \urmaz degül kim yarına 3152 

 

R 147b  Her kimüñ cışXı ola bu deñlü pes 3153 

   Fāriġa gelmez bu āvāz-ı meges 

 

  4585 eanda olsa pertev-i cışX iy lebīb 

   Abh ider her herreden būy-ı cabīb 3154 

 

   Pür-caceb sırdur eger bilseñ cihān 

   Mutta[ıl mevcūd u macdūmı her ān 3155 

 

   KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Mefcūlü / Mefācīlü / Mefācīlü / Fecūlün 

 

   cIşX āteşine her ki sivāy’eyledi mucraX 

   ]arf eyledi sermāye-i cömrin yirine elcaX 3156 

 

   Her kes ki diler sırr-ı `udāya ola vāXıf 3157 

   Terk ide Xuyūdını vücūduñ ola mu\laX 

 

    

                                                
4583a olanlar: olanlara R / vi[āl-i: vi[āli B, R, Ş. 
4584a pes: bes M, Ş.  
4584b āvāz-ı: āvāzı R, Ş. 
4585a pertev-i: pertevi B, R, Ş.  
4585b būy-ı: būyı R. 
4586b mevcūd u: mevcūdı B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
4587a sivāy’eyledi: sivā eyledi M, B. 
4588b Xuyūdını: Xuyūdın B. 
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Man[ūra degüldür yalıñuz cāl-i hüviyyet 

   Sen dabı dürüş keşf idesin sırr-ı ene’l-_aX 3158 

 

  4590 Dil levcine ba\\ olanadur macv ile imbāt 

   Oldı bu göñül kātib-i ġaybına _aXuñ raX 3159 

 

   Terk eyle hevā Xalma ebī bāk ile āba 

   Kej nefsüñi şehvāt-ı sivā odına \ap yaX 3160 

 

M 156b  Kesb eyle tecerrüd iresin evc-i vi[āle 

B 148a  Kemretde iseñ esfel-i sāfil  yirüñ acmaX *  

Ş 132b 

   Pāk eyle küdūrāt-ı sivāyı dil ü cāndan  

   cİzzet careminde olasın Xurbete elyaX 3161 

 

   Eşyā ne ki var majhar-ı esmā-yı İlāhī 

   kacn eyleme bir şey’e ebī cibret ilen baX 3162 

 

  4595 Fehm it özüñi zübde-i mevcūd-ı `udāsın 

   Gündüz gice bihmetde saña çarb-ı mu\abbaX 3163 

 

   Sacd ile şeXā bulmaya sacy ile tebeddül 

   Nesb olmaya şol ba\ ki ezel yazdı mucaXXaX 3164 

 

   Dabl eyleme fehm oldı [anup Xa[d-ı meşāyib 3165 

   MaX[adları mabfī vü murādātı mudaXXaX  

                                                
4589a yalıñuz: yaluñuz B. 
4590a macv ile: macvla B. 
4591a bāk ile: bākla B. 
4591b kej: geç B, R, Ş / \ap yaX: \arīX R; \ab yaX Ş. 
* “Aşağıların en aşağısı.” Tîn, 95/4. 
4593a küdūrāt-ı: küdūrātı Ş / sivāyı: sivā-yı M, B, R, Ş / dil ü: dil B.  
4593b cizzet: cizzet ü R. 
4594b cibret ilen: cibretlen B, Ş. 
4595b bihmetde: bıdmetde Ş. 
4596b ba\: ba\\ı M. 
4597b murādātı: murādāt B. 
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Ger \ālib iseñ mürşid-i kāmil etegin \ut 

   Keşf ola Xamu fetc idesin cālet-i muġlaX 

 

İy cĀrif-i esrār-ı `udā cālim-i cikmet 

   _amd it ki ca\ā Xıldı saña rūz-ı ezel _aX 3166 

 

   MAkLAc  * 

 

   Fecūlün / Fecūlün / Fecūlün / Fecūl 

 

  4600 Gel iy rūy-ı yārı şühūd isteyen 

   Bu ednā Xafesden [ucūd isteyen 

 

  4601 Dilerseñ balā[ ola hātuñ zi-bāk 3167 

   Sivādan dilüñ eyle [u gibi pāk 

 

  4602 Hevā-yı sivādan geçüp hūya gel 3168 

   Yanup nār-ı cışXa eyü buya gel 

 

  4603 Bu sebc-ı semāvātdan Xıl [ucūd 3169 

   İde tā ki saña melā’ik sücūd 

 

  4604 Geçüp kürsīden carşa gel ba[ Xadem 

   Ne kim yazdı fetc ola anda Xalem 

 

M 157a 4605 Biline ne kim varsa esmā-yı şey 

   Ne vech ile balX itdi eşyāyı _ay 

 

                                                
4599b ca\ā Xıldı saña: ca\ā itdi saña M; saña Xıldı ca\ā R.   
* -B (Bir satırlık boşluk var). 
4601b dilüñ eyle: eyle dilüñ R.  
4602a hevā-yı: hevāyı R. 
4603a Xıl: - Ş. 
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  4606 Ne tertīble oldı Xamu hī-vücūd 3170 

   Bu cikmet bisā\ına itgil Xucūd 

 

B 148b 4607 Şu resme ire vüscat-i dil şehā 

R 148a  Mucī\ olasın cümle arż u semā 3171 

 

  4608 Bulasın maXāmāt-ı Xalb-i selīm 3172 

   Merātib şühūd it olasın nedīm  

 

Ş 133a 4609 Eger \ālib olsañ dab’aclā maXām 3173 

   Sivā-yı fenā Xıl ne varsa tamām 

 

  4610 eılursañ vücūduñ ne varsa fenā 3174 

   O maX[ūd-ı aX[āya ola liXā 

 

  4611 Geçüp cümleden Xıl müsellem özüñ 3175 

   O kim reh-nümā oldı bāk it yüzüñ 

 

  4612 `ilāf itmeden emrine Xıl caher 3176 

   İrişmeye Xalb-i şerīfe keder 

 

  4613 İderseñ eger sen de teslīm-i tām 

   Cemīc-i cihetden bulasın merām 3177 

 

  4614 Ki teslīm-i sālik gerek evvelā 

   Sülūkında tā kim ola müntehā 3178 

 
                                                
4606a tertīble: tertīb ile M, R, Ş.  
4606b itgil: itgel B, R, Ş. 
4607a vüscat-i: vüscati B, R, Ş. 
4608a Xalb-i: Xalbi R, Ş. 
4609b sivā-yı: sivāyı R, Ş. 
4610b maX[ūd-ı: maX[ūdı R. 
4611a cümleden Xıl: cümlesinden M. 
4612b Xalb-i: Xalbi R, Ş. 
4613b cemīc-i: cemīci M, B, Ş. 
4614b ola: bula R. 
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4615 Merātib şühūd it zi-teslīm-i dil 3179 

   Ki gevher najīf ola ez-āb u gil  

 

   Eger olmaz ise tacabdür hemān 

   Cecīm oldı yirüñ [anursın cinān 

 

  4617 Cihāna gelüp bilmeseñ şānuñı 

   Ne cānuñ bilürsin ne cānānuñı 

 

  4618 Ki teslīm olursañ gider hep cicāb 3180 

   cUlūm-ı ledünden olur fetc-i bāb  

 

M 157b 4619 Eger meyyit olsañ o ġassāle sen 

   Nejāfet bulur rūc u Xalb ü beden 3181 

 

  4620 Yuyup itmese pāk [ācib-hüner 

   ealursın mülevvem göñül pür-keder 3182 

 

  4621 Cemīc-i cevāric müsellem gerek 3183 

   Mu\īc ola emrüñe cinn ü melek 

 

  4622 `ilāf olsa bacżında şey\ān-[ıfat 

   Hidāyetde acmā vü yoX macrifet 

 

B 149a 4623 İçüñ \aşuñ olsa muvāfıX Xamu 3184 

   İrişmez saña bil cahāb-ı \amu 

 

                                                
4615b ez-āb u: ez-āb B. 
4618b culūm-ı: culūmı B, R, Ş.  
4618b fetc-i: fetc ü R. 
4619b rūc u: rūc B / Xalb ü: Xalb B. 
4620a pāk: pāk ü M. 
4621a cemīc-i: cemīci M, B, Ş. 
4623b saña bil: bil saña Ş / cahāb-ı: cahābı B, R, Ş. 
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  4624 Mubālif ola ger biri birine 

   Nişān ola her dem belā tīrine 

 

  4625 Ve bi’l-cümle teslīmle olur vi[āl 

   Mucānid olan herre görmez cemāl 3185 

 

Bu sözler [aXın [anma ola güzāf 

   Bilür ol ki yoXdur emer ez-bilāf 

 

Ş 133b  ĀMEDEN-İ eUMRĪ * 

 

   Fecūlün / Fecūlün / Fecūlün / Fecūl 

 

  4627 Gelüp diñle sen Xumrī acvālini 

   Kemālinde teslīm işit Xālini 

 

  4628 İrişe saña ci[[e bu Xı[[adan 

   Alursañ balā[ olasın ġu[[adan 

 

  4629 `udā meşrebinde Xomış līneti 

   Velākin [afā bulmamış küdreti 3186 

 

  4630 Sükūn üzre balX itmiş anı `udā 

   İder _aXXa dā’im o camd ü [enā 3187 

 

R 148b 4631 Sivādan geçüp Xıldı meyl-i İlāh 

   Diler kim ola dü-cihānda o şāh 

 

M 158a 4632 Ferāġat ider ol cihāndan geçüp 

   Cevāhir bula genc-i esrār açup 

                                                
4625a teslīmle: teslīm ile M, R. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
4629b velākin: ve leylī R. 
4630b dā’im o: o dā’im B. 
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4633 Cihān bilcatinden ne varsa Xabā 

   Geçüp cümlesinden giyer aX cabā 3188 

 

34 kaXup boynına \avX-ı teslīm-i rāh 

   Rıżā vü macabbet olurlar güvāh 

 

  4635 MuvāfıX ider bā\ına jāhirin 3189 

   Mu\ābıX Xıla evvele ābirin  

 

  4636 Göñülden olur \ālib-i vu[lat ol 3190 

   Ki cā[ıl ide bir caceb ba[let ol  

 

  4637 Hücūm itdi şānına tac[īl-i cāl 

   Velī ehlini bulmaġa yoX mecāl 

 

B 149b 4638 Diler kim irişe bunuñ ehline 

   Müdāvāt ide her ne var cehline 3191 

 

  4639 Özin aña teslīm ide ez-derūn 

   Bile nūn Xalem ve mā yesturūn   * 

 

  4640 ]orup bāġ-ı zībā ne yirde sizer 

   Gülistān-ı racnā ne kim var gezer 3192 

 

  4641 Bu cāletle seyr eyler ol niçe cāy 

   Sükūn üzre lākin dimez hūy u hāy 3193 

 
                                                
4633a bilcatinden: bilcatinde B; bilXatinden R / Xabā: fenā B.  
4633b giyer: geyer R. 
4635a bā\ına jāhirin: jāhirin bā\ının M. 
4636a \ālib-i: \ālibi B, R, Ş. 
4638a diler kim: dilerseñ B. 
* “Nun. Kaleme ve (kalemle) yazdıklarına andolsun. Kalem, 68/1. 
4640a sizer: sezer Ş.  
4640b racnā: aclā M. 
4641a cāletle: cāl ile M / niçe: nice B, R.  
4641b hūy u: hūy B, R. 
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  4642 Meger bir gün irmişdi bir bāġa yol 3194 

   Oturmışdı şāb-ı ferāġatda ol  

4  

eılup virdini hikr-i _aX rūz u şeb 3195 

   ]afā-yı göñül ire gide tacab 

 

Ş 134a 4644 Bu bāġ içre vardı bir ādem nühüft 3196 

   Ki oldur cihān içre [ayyād-ı cüst 

 

  4645 Görür bāġ içinde \urur bir \ayır 

   Didi bunda çoXlıX görinür bayır 3197 

 

M 158b 4646 eılup cidd ü cehdi anı itdi [ayd 

   cAle’l-Xufle boynına [aldı o Xayd 3198 

 

  4647 Anuñ adı [ayyād-ı cışX oldı bil 

   Olur [aydı dā’im anuñ rūc u dil 3199 

 

  4648 Gözin açdı Xumrī baXar kendine 

   Düşüpdür çü [ayyāduñ ol bendine 3200 

 

  4649 Görüp cāli ol itmedi ıż\ırāb 

   Ki [ayyād aña itmeye tā cahāb 

 

  4650 Özin çünki [ayyāda teslīm ider 

   O dabı sürūr ile aldı gider 

 

                                                
4642b şāb-ı: şābı B, R, Ş. 
4643a rūz u: rūz B; rūzı R, Ş.  
4643b [afā-yı: [afāyı M, B, R, Ş. 
4644b [ayyād-ı: cayyār-ı Ş. 
4645b didi: didiydi R / çoXlıX: çoXluX M, R. 
4646a cidd ü: cidd B; ciddi R. 
4647a [ayyād-ı: - R.  
4647b [aydı: [ayd B / rūc u: rūc B; rūcı R. 
4648b bendine: benhine Ş. 
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  4651 

   Var idi Xatında mu[annac Xafes 3201 

   eoyar içine Xumrīyi ol nefes 

 

Didi bes durur baña işbu şikār 

   Ki yoXdur bunuñ mimli boş yādigār 3202 

 

  4653 Evinde Xodı Xarşusında anı 

   Olur aña baXduXça göñli ġanī  

 

B 150a 4654 İder gice gündüz aña hihmeti 3203 

   Ola ide kendüye ol ülfeti 

 

  4655 Bu bod terk idüpdür ne varsa bilāf 

   Ki sāfvetle buldı göñül itti[āf 

 

R 149a 4656 Mu[ācib olup oldı aña enīs 

   Ġıdāsın virür her nefesde nefīs 

 

  4657 Olurlar bu cāl üzre baylī zamān 3204 

   Gelür bā\ırına anuñ nāgehān 

 

  4658 Zamān ile görmişdi bir bāġ-ı boş 

   Meger şehr-i vu[latda olmışdı \uş 

 

   Ki nāmına dirlerdi bāġ-ı şühūd 

   Aña kim nüzūl itdi eyler [ucūd 3205 

 

 

                                                
4651a var idi: vardı B. 
4652a bes durur: pesdür B, R.  
4652b mimli: miml B. 
4654a bihmeti: bıdmeti Ş. 
4657b gelür: gelüp B. 
4659a dirlerdi: dirler R / bāġ-ı: bāġı B, R, Ş. 
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M 159a 4660 O bāġ içre görmişdi şab[-ı caceb 3206 

   Bi[ā\-ı hüviyyetdedür bā-edeb 

 

  4661 Ne kim varsa a[cābı hep müttecid 

   Olupdı bular cāline mucteXid 

 

Ş 134b 4662 Buları görüpdi Xamu boş-bı[āl 

   Anuñ [ocbetinden Xamu ber-kemāl 3207 

 

  4663 İşitdüm o kimse idüpdür nidā 

   Nebātāt ü cayvāna irmiş [adā 3208 

 

  4664 Ki cemc olmış anda çü balX-ı kemīr 3209 

   ]aġīr u kebīr u ġanī vü faXīr 

 

  4665 Ulu meclis olmış ki yoX mimli hīç 3210 

   Bu balXuñ kimi ir gelür kimi giç 

 

  4666 ea[ā’id oXunsa gerekmiş caceb 3211 

   Alur ci[[e olanlar ehl-i edeb 

 

  4667 O meclisde biz dabı olmaX gerek 

   Ne ci[[e virürlerse almaX gerek 

 

  4668 Şikāruñ götür ol Xafeslen bile 

   Ki [ācib-najarlar görincek bile 3212 

 

                                                
4660a şab[-ı: şab[ı M, Ş.  
4660b bi[ā\-ı: bi[ā\ı B, R, Ş. 
4662b ber-kemāl: pür-kemāl B, R, Ş. 
4663b nebātāt ü: nebātāt B. 
4664a balX-ı: balXı B, R, Ş. 
4665b giç: geç R. 
4666b ehl-i: ehli B, R, Ş. 
4668a götür: getür M, B.  
4668b görincek: görüncek R, Ş. 
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  4669 Eger ol cazīze bunı armaġān 

   İletseñ Xılurdı anı cisme cān 3213 

 

B 150b 4670 Anuñ hihmetinde bulup terbiyet 3214 

   Ki cā[ıl iderdi o çoX macrifet 

 

nuhūr eyler idi cacā’ib emer 

   Virürdi caXāyıXdan ol çoX baber 

 

   Bu fikri muXarrer idüp ol cüvān 

   Götürdi Xafes yola oldı revān 

 

  4673 Gice gündüz ol baylī müddet yürür 3215 

   Meger bir gün ol bāġa yolı varur 

 

M 159b 4674 Varup çünki ol bāġa Xıldı dubūl 

   cAzīzüñ cużūrına buldı vu[ūl 

 

  4675 Didi aña iy nūr-ı çeşm-i hüdā 

   Bu cismüm degül saña cānum fedā 3216 

 

  4676 Getürdüm saña bir teberrük cacīb 3217 

   eabūl eyle lu\f it anı iy cabīb 

 

  4677 eafeslen Xodı Xarşusında anuñ 

   Getürmek benüm līk himmet senüñ 

 

  4678 Najar itdi aña o [ācib-najar 

   Derūnında mabfī anuñ çoX emer 

                                                
4669a eger: ekmez R. 
4670a bihmetinde: bıdmetinde Ş. 
4673a ol: o B. 
4675a çeşm-i: çeşmi R, Ş. 
4676a bir: - R.  
4676b lu\f it anı: anı lu\f it B. 
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   Didi bāġ içinde aña bir mekān 

   İdüñ kim \ura anda ol bir zamān 

 

Ş 135a 4680 eodılar anı anda bir boş yire 

   Görinürdi e\rāfı baXsa nire 

 

R 149b 4681 Bilür Xumrī Xıldı Xafes çün Xarār 

   BaXar her \araf tā göre kim ne var 

 

  4682 Görür anı kim bir caceb gülsitān 3218 

   Żarar irmez aña zi-dest-i zamān  

 

  4683 Dimāġına būy-ı la\īfī irer 

   ]anur cennet içre özin gül direr 3219 

 

  4684 Meşāmmı muca\\ar olur tāze rūc 

   Didi baña bundan olur çoX fütūc 

 

  4685 MaXāmāt-ı racnāyı seyr itdi çoX 

   Lehā’ih ne var bunda ġayrında yoX 3220 

 

B 151a 4686 Hemān bunlara itdi teslīm özin 

   Şu resme ki yoX itdi ol kendüzin 

 

  4687 Kemāle irişdi i\ācatde bil 

   Olur bunlar ile niçe ay u yıl 3221 

 

M 160a 4688 Geçer cümle tedbīr u fikretden o 3222 

   Olur tābic anlara [an bas be-mū 

                                                
4682b zi-dest-i: zi-desti R, Ş. 
4683a būy-ı: būyı R. 
4685a racnāyı: racnāy(ı) B, Ş. 
4687a kemāle: kemāl B / irişdi: irmişdi R.  
4787b bunlar ile: bunlar bile R / niçe: nice B, R. 
4688a tedbīr u: tedbīr B. 
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9 eomaz Xadr-i herre özinde vücūd 

   ]anur kim görür meyyit itmiş Xucūd 3223 

 

  4690 Gören dir ki gitmiş özinden cayāt 

   Müebbed cayāta mübeddel memāt 

 

Olur çünki acmā vü ebkem a[am 3224 

   euvā oldı bā\ıl vücūdı cadem 

 

  4692 Bu resme Xılur çünki teslīm-i tām 3225 

   Olur münkeşif aña cümle maXām 

 

  4693 Bulup meşrebine muvāfıX refīX 

   Murāda giderler anuñlan \arīX 

 

  4694 Bular maX[ad-ı müntehāya vu[ūl 3226 

   Ki redd olmış iken irişdi Xabūl 

 

  4695 CüdālıX içinde bulur ol liXā 

   İdüp sacy buldı fenāda beXā 3227 

 

  4696 earābet bulur olmış iken bacīd 

   ŞeXāvet [ıfātı olur hep sacīd 

 

  97 Bu noX[ān içinde bulur bir kemāl 

   Ebed bulmaya hīç kemāli zevāl 

 

Ş 135b 4698 ]ucūd itdi ol itmiş iken nüzūl 

   kulūc eyledi bulmış iken ufūl 

                                                
4689a özinde: özinden B, R, Ş.  
4689b [anur: [anursın R. 
4691a çünki: çünkim M. 
4692a teslīm-i: teslīm ü B. 
4694a maX[ad-ı: maX[adı B, R, Ş. 
4695a cüdālıX: cühālıX Ş. 
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   Küsūf irmiş iken irişdi cilā 

   `usūf olmış iken olur pür-żiyā 

 

  4700 _icāb idi şemsüñ yüzine ġuyūm 

   nuhūr itdi macv oldı cümle nücūm 

 

  4701 earañu olup ol didi rūz u şeb 3228 

   Müzīl oldı nūr-ı İlāhī tacab 

 

M 160b 4702 A[amken işitdi o sırr-ı bafā 

B 151b  Açup çeşmini oldı zā’il camā 3229 

 

  4703 kavīl oldı küll olmış iken lisān 

   Kelāmı hep oldı bedīcu’l-beyān 3230 

 

  4704 MuXayyed yürürken o mu\laX olur 

   Żalātetde iken hidāyet bulur 

 

  4705 `u[ū[ın müzīl oldı buldı cumūm 

   Feraclar gelüp refc olur hep ġumūm 3231 

 

R 150a 4706 Veled olmış iken eb oldı Xamu 

   Dabı bāl ü bāle vü camme camū 

 

  4707 Maraż irmiş iken ifāXat irer 

   Muġaylān aġacında güller direr  

 

  4708 

                                                
4701a rūz u: rūzı M, R; rūz B.  
4701b nūr-ı: nūrı R, Ş. 
4702a sırr-ı: sırrı B, R, Ş. 
4703b bedīcu’l-beyān: bedīc-i beyān B; bedīc u beyān R, Ş. 
4705b gelüp: gelür M / refc olur hep: refc olurlar B, R, Ş. 
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   Berāyāda her dem içüp āb-ı pāk 

   Olur cümle kibrīt-i acmer bu bāk 3232 

 

Gidüp bvābı gözden irer intibāh 3233 

   Sürūra mübeddel olur āh ü vāh 

 

  4710 Sümūm irmiş iken mizācına bā[ 

   Ki tiryāX-ı fārūX virdi balā[ 

 

Mucavvel olup bāki āba şehā 3234 

   _arāret irüp oldı ābı hevā 

 

  4712 Hevāsı yanup cümleten oldı nār 

   Küdūret gidüp Xalmadı bir ġubār 

 

  4713 Mübeddel olup nūra nārı anuñ 

   Gider cümle āmārı işbu tenüñ  

 

  4714 Olur cism iken rūc-ı [āfī la\īf 

   eavī Xādir oldı o cāciz nacīf 3235 

 

  4715 Memāt irmiş iken irişdi cayāt 

   eamu acsen oldı ne varsa [ıfāt 

 

M 161a 4716 Cemād olmış iken irişdi nümū 

Ş 136a  Nebātāt içinden balā[ oldı o 

 

  4717 _ayāt oldı aña bu kez dā’ire 

   Olur hāt-ı insān olup sā’ire 

                                                
4708a āb-ı: āb ü R. 
4709a bvābı: bābı M, B, R. 
4711a bāki: bāk B.  
4711b ābı: āb B. 
4714a rūc-ı: rūc u R, Ş / [āfī: [āf B. 



 675 

B 152a 4718 Geçüp ol aradan irer tā melek 

   Aña bādim oldı bu arż u felek 3236 

 

  4719 Geçüp carş u kürsī vü levc u Xalem 3237 

   Basī\ ādem oldı vü [ācib-calem 

 

  4720 Çü esmāya cālim olur her ne var 

   Emānet virür aña ol Kirdigār 

 

  4721 Olur _aXXuñ esrārınuñ mabzeni 

   TeXarrüb kemāl’irdi olmaz denī 

 

  4722 Bulur ol maXām-ı cayāt-ı ebed 

   Ki abh itdi eşyā hep andan meded 3238 

 

  4723 Gidüp cacz-i Xudret irişdi tamām 

   FaXīr u gedā oldı bāy u hümām 

 

  4724 Çü memlūk iken oldı āzād ol 

   İder cümle majlūma hep dād ol 3239 

 

  4725 Raciyyet iken oldı şāhum sipāh 

   Emīr olmış iken olur pādişāh 

 

  4726 Mu\īc oldı emrine anuñ cihān 

   Olur rubc-ı meskūna [ācib-Xırān 3240 

 

Müsellem olup balX-ı iXlīm-i heft 3241 

   Ger ednā ger aclā olur tabt-ı dest 

                                                
4718b arż u: arż B. 
4719a carş u: carş B. 
4722a maXām-ı: maXāmı M, B, R, Ş / cayāt-ı: cayātı B, R, Ş. 
4724a memlūk iken: memlūkken B, R. 
4726b rubc-ı: rubc u R. 
4727b tabt-ı: tabt u R. 



 676 

  4728 

   İrer evc-i eflāke tā sal\anat 

   İder cümle eşyā aña meskenet 

 

  4729 Nüfūh itdi emri Xamu şarX u ġarb 3242 

   Vilāyet balā[ oldı ez-żarb u carb 

 

M 161b 4730 `ilāfet serīrinde itdi Xucūd 

   Müdām irdi e\rāfa andan vüfūd 

 

R 150b 4731 ]alar her dem āfāXa peyk-i nijām 

   cAdālet kemāl üzre yoXdur kelām 3243 

 

  4732 Cenābet içün ġusl idüp ol zi-āb 

   Derūnında itdi vużū’ nūr-ı tāb 

 

  4733 kahāret kemāle irüp oldı pāk 

   eamu mescid oldı aña işbu bāk 

 

B 152b 4734 Şürūc-ı [alāt itdi ez-cān u dil 

Ş 136b  Sivādan çü Xalmadı Xalbinde ġıl 3244 

 

  4735 _aXīXatde _aXXa teveccüh ider 

   Şu niyyet degül kim tefevvüh ider 

 

  4736 eılup isticāhe oXur besmele 

   Olur ibtidā her şeye ism ile 3245 

 

  4737  

                                                
4729a şarX u ġarb: şarXa ġarba R.  
4729b ez-żarb u: ez-żarb-ı B, Ş. 
4731a peyk-i: peyki B, R, Ş. 
4734a şürūc-ı: şürūcı B, R, Ş / ez-cān u: ez-cān B.  
4734b ġıl: sifl M. 
4736b ism ile: ismle B. 



 677 

 

eırā’atda evvel oXur Fātica 

   eılur żamm-ı sūre olur bātime 3246 

 

  4738 eıyām u ruXūc u sücūdın tamām 

   ]alātında mü’temken oldı imām 3247 

 

  4739 Sünenden ferā’iż edā eyledi 3248 

   ]alāta iXāmet nidā eyledi 

 

  4740 cİbādetde buldı şu resme kemāl 

   Olup kendi fānī Xalur lā-yezāl 

 

]alāt olsa bu resme olur Xabūl 

   eamu \ālib ol demde bulur vu[ūl 

 

  4742 Macārif juhūr eyledi bī-cisāb 

   Ki her carfi cāmic fu[ūl ü kitāb 3249 

 

  4743 Delālāt-ı elfājı ca[r eyledi 

   Mu\ābıX mecānī ne var söyledi 3250  

 

M 162a 4744 Bulup iltizām u tażammun zevāl 

   Beyān oldı medlūl-i macnā-yı Xāl 3251 

 

  4745 Ba[īret telāzüm bulup şānına 

   cAmāsı gidüp gördi cānānı ne 

 

                                                
4737b żamm-ı: batm-i B, Ş. 
4738a sücūdın: sücūddan B.  
4738b mü’temken: mü’memken B. 
4739a sünenden: sünnetden B. 
4742b fu[ūl ü: fu[ūl-i B. 
4743a elfājı: elfāj B. 
4744a iltizām u: iltizām B. 
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  4746  

 

Mürekkeb iken oldı müfred cazīz 

   Ki cüz’ī vü küllī idüp hep temīz 

 

  4747 Teşaccu[ gidüp çün tenevvüc bulur 3252 

   Kime fażl u kimine bā[[a olur 

 

  4748 cAraż olup eşyāya oldı cumūm 

   Olup cins-i cālī müretteb rüsūm 3253  

 

  4749 _udūdın beyān itdi māhiyyetüñ 3254 

   U[ūl a[lī ol gitsün āliyyetüñ 

 

B 153a 4750 Mucarrif olur cümle eşyā ne var 3255 

   eamu cāl-i nāXı[ kemāle irer 

 

  4751 Ta[avvur olan cilmi ta[dīX ider 3256 

   eıyās ile imbāt mucaXXaX ider  

 

Ş 137a 4752 eażāyāda eczā-yı ackāmını 

   eabūl itdi ba[mı hep ilzāmını 3257 

 

  4753 Gidüp şar\-ı camliyye oldı zi-dil 3258 

   İrer itti[āle olup munfa[ıl 

 

   
                                                
4747b kime fażl: ki fażl M; kime fa[l Ş / kimine: kimine ki M. 
4748a oldı: buldı B, R, Ş.  
4748b cins-i: cinsin R. 
4749b a[lī: a[l B. 
4750b cāl-i: cāli R. 
4751a cilmi: cilm B.  
4751b mucaXXaX: tacXīX B, R, Ş. 
4752a eczā-yı: icrā-yı R, Ş. 
4753a şar\-ı: şar\ı R, Ş.  
4753b olup: olur B. 
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   İder selbi īcāb ü īcābı selb 

   Zi-mevjūc-ı macmūl olur müntebab 3259 

 

  4755 Şürū\-ı tenāXuż bulınmadı hīç 

   Ki Xalmadı caks ü naXīż ir ü giç 3260 

 

R 151a 4756 Olur müntic elbet Xıyās-ı [acīc 

   Kelāmum müretteb belīc ü fa[īc 

 

  4757 Mürekkeb Xamu cüzleri ez-yaXīn 

   nünūn u ġala\ yoX birinde kemīn 

 

M 162b 4758 Şu esrār-ı racnā durur man\ıXī 

   Birin herre hevX eylemez man\ıXī 

 

   eamu nacv ü [arf ü kelām ü cikem 3261 

   U[ūl ü fürūc u nücūm u raXam 

 

  4760 Acādīm ü āyāt ü cümle rumūz 

   Bu miftāc ilen fetc olur bu künūz 3262 

 

  4761 Girürse elüñe bu miftāc-ı ġayb 

   _aXāyıXda Xalmaya bir herre reyb 3263 

 

  4762 Bilinür ne var cikmet-i kā’ināt 3264 

   Ve efcāl ü esmā [ıfāt ile hāt 

                                                
4754a selbi: selb B; selb ü R / īcāb ü: īcāb B / īcābı: īcāb B; īcāb ü R.  
4754b zi-mevżūc-ı: zi-mevżūc u R, Ş. 
4755a şürū\-ı: şürū\ı B, R, Ş / tenāXuż: tenāXu[ M, B / bulınmadı: bulunmadı R, Ş.  
4755b caks ü: caks-i B, Ş / naXīż: naXīż u R / ir ü giç: ir giç B; ir ü geç R. 
4759a nacv ü: nacv B / [arf ü: [arf B.  
4759b u[ūl ü: u[ūl B. 
4760a acādīm ü: acādīm B / āyāt ü: āyāt B. 
4760b miftāc ilen: miftāclan B, Ş. 
4761a girürse: girerse R, Ş. 
4762a bilinür: bilinüp R / cikmet-i: cikmeti B, R,Ş.  
4762b efcāl ü: efcāl B / esmā: esmāyı B. 
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   Muradāt-ı culyāya Xıldı vu[ūl 3265 

   Şühūd-ı carīminde buldı üfūl 

 

  4764 Sülūkında seyri olur müntehā 

   Velī seyr-i fi’llāha yoX intihā 3266 

 

  4765 Bedenden müfārıX olıncaX bu rūc 3267 

   ]aXın münXa\ıc oldı [anma fütūc 

 

B 153b 4766 Tecellāsı _aXXuñ dükenmez müdām 

   Ki yoX evvel ābir aña ber-devām 3268 

 

  4767 Şühūd üzre naXl itse bundan kişi 

   Olur yine ubrāda rü’yet işi 

 

4768 Eger intiXāl itse ber-iftirāX 

   Ebed menzil oldı cecīm-i firāX 3269 

 

  4769 Dürüş bunda Xa[d it şühūd-ı nigār 3270 

   Ki dünyāda ubrāda ol ber-Xarār 

 

Ş 137b 4770 _u[ūline teslīm olupdur sebeb 

   Macabbet rıżā olsa Xalmaz tacab 

 

  4771 Dilerseñ eger dü-cihānda şühūd 

   Özüñ Xıl müsellem Xıyām u Xucūd 

 

M 163a 4772 Sülūkuñda teslīmdür re’s-i māl 

   Ki sermāye olmasa olmaX mucāl 

                                                
4763b şühūd-: şühūdı M, B, R, Ş / carīminde: carāmında M. 
4764a seyri: seyr R. 
4765a olıncaX: oluncaX R, Ş. 
4766a tecellāsı: tecellāsın R. 
4768b cecīm-i: cecīm ü R. 
4769a şühūd-ı: şühūdı B, R, Ş. 
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  4773 Yiter \ālib olduñsa bu deñlü söz 3271 

   Helāk anlara bunda açmadı göz  

 

  4774 Cihān sırrına ger bulayduñ vuXūf 

   Görürdüñ vücūd u cademden [ufūf 3272 

 

  4775 `ayāl-i mucaXXaX diseñ vechi var 3273 

   Kemāl üzre [unc itdi _aXX āşikār 

 

KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  4776 Yā İlāhī va[l-ı dā’im Xıl ca\ā  

   Sen yitersin dü-cihānda baña dōst 3274 

 

  4777 kālib olmaX ġayruñı sehv ü ba\ā  

   Sen yitersin dü-cihānda baña dōst 3275 

 

  4778 Her ki ġayra meyl ider maġbūn olur  3276 

   Rūz-ı macşer mücrim ü maczūn olur  

 

  4779 kālib-i Leylī olan Mecnūn olur 

   Sen yitersin dü-cihānda baña dōst 3277 

                                                
4773a olduñsa: olduñ B. 
4774a bulayduñ: bulayduX Ş.  
4774b [ufūf: [uXūf B, R, Ş. 
4775a bayāl-i: bayāl ü R, Ş / vechi: vech B. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
4776a va[l-ı dā’im Xıl: va[l Xıl dā’im M.  
4776b yitersin: yetersin R. 
4777a sehv ü: sehv B.  
4777b yitersin: yetersin R. 
4778b rūz-ı: rūz u R / mücrim ü: mücrim B. 
4779a \ālib-i: \ālibi B, R, Ş.  
4779b yitersin: yetersin R. 
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R 151b 4780 Terk idersem cizz ü cāhı ġam degül 3278 

   cĀşıX olan bār-ı ġamda buldı gül 

 

B 154a 4781 Derdüme va[luñdan özge em degül 

   Sen yitersin dü-cihānda baña dōst 

 

  4782 Lu\f idüp her demde carż eyle cemāl 3279 

   _ā[ıl ola tā kemāl-i lā-yezāl 

 

  4783 cĀşıXa yoXdur cilāc illā vi[āl 

   Sen yitersin dü-cihānda baña dōst 

 

  4784 Çün ezel cışXuñ meyinden içmişem 3280 

   Nicmet ü cūr-ı cināndan geçmişem 

 

M 163b 4785 Bī-nihāyet bacre pervāz açmışam 

   Sen yitersin dü-cihānda baña dōst 

 

  4786 cĀlem-i lāhūtdan Xıldum sefer 

   Gezmişem bunca cavālim ser-te-ser 3281 

 

Ş 138a 4787 kālib-i a[lam yine oldur maXar 

   Sen yitersin dü-cihānda baña dōst 3282 

 

  4788 Çünki evvel ābir u sensin Xadīm 

   Baġladum bil yola iy miml-i cadīm 3283 

 

                                                
4780b bār-ı ġamda buldı gül: buldı bvāhı ġam degül M; buldı bārı ġam degül B, R. 
4782b kemāl-i: kemāli B, Ş. 
4784b nicmet ü: nicmeti B / cūr-ı: cūr u R; cūrı Ş. 
4786a cālem-i: cālemi B, R, Ş. 
4787a \ālib-i: \ālibem B, R, Ş / maXar: Xader Ş.  
4787b yitersin: yetersin R. 
4788b miml-i: mimli Ş. 
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  4789 Gice gündüz vird-i hikri bu nedīm 3284 

   Sen yitersin dü-cihānda baña dōst 

 

  4790 kālib olsam va[luñı olmaz caceb 

   Cümle eşyā a[lını eyler \aleb 

 

  4791 cĀrif irdi va[l-ı yāra bī-tacab 

   Sen yitersin dü-cihānda baña dōst 3285 

 

MAkLAc * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  4792 Gel iy şehbāz-ı [acrā-yı macānī 3286 

   Şikāruñ vaXtidür fevt itme anı 

 

  4793 Seni [ayd ecl içün gönderdi ol _aX 3287 

   Açup cayn-ı ba[īret [ayduña baX 

 

  4794 eaçar [ayduñ eger ġaflet olursa 

   Bulınmaz [oñra biñ zacmet olursa 3288 

 

  4795 Elüñde çünki şehbāz ola cāżır 

   Niçün olmayasın [ayduña nājır 

 

B 154b 4796 Dime maX[ūd olan [ayd-ı cihāndur 3289 

   _aXīXatde şikāruñ cāna cāndur 

                                                
4789b yitersin: yetersin R. 
4791a va[l-ı: va[lı R.  
4791b yitersin: yetersin R. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
4792a [acrā-yı: [acrāyı B, R, Ş. 
4793a ecl içün: ecl çün B.  
4793b cayn-ı: caynı B, R, Ş. 
4794b bulınmaz: bulunmaz M, R, Ş. 
4796a maX[ūd: maX[ad M / [ayd-ı: [aydı B, R, Ş. 
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  4797 Cihān [aydına mā’il olsa bir kes 

   Şikārı cīfedür mānend-i kerkes 

 

M 164a 4798 ]ıfāt-ı kelb ü zāġ il’oldı mev[ūf 

   O kim dünyāya meyli oldı macrūf 3290 

 

  4799 Müsabbar oldı çün şehbāz-ı lāhūt 

   Niçün cīfe Xılursın her nefes Xūt 

 

4800 Feżā-yı Xuds olupdur saña mı[yed 3291 

   Cihānı Xılma şehbāz öñine sed  

 

  4801 Şu [ayda Xā[ıd ol kim ola bāXī 

   Aña meyl itme kim olur firāXī 

 

  4802 Şikār ilen \oludur [acn-ı Xudsüñ  

   Dürüş sacy it ola ins ile ünsüñ 

 

  4803 Müyesser olsa saña üns-i insān 

   Olur her dem şikāruñ sırr-ı pinhān 3292 

 

R 152a 4804 Şu resme Xodı _aXX ādemde ba[let 3293  

   Dü-cālem [aydıdur kim bulsa ülfet 

 

Ş 138b 4805 Çü ādem olmasañ bārī celīs ol 

   Ve illā bāri insāna enīs ol 

 

  4806 Velī şehbāz meyl itmez şikāra 

   Eger aç olmasa gelmez kenāra 

 

                                                
4798a [ıfāt-ı: [ıfātı B, R, Ş / kelb ü: kelb B, R. 
4800a feżā-yı: feżāyı R, Ş. 
4803a şikār ilen: şikār ile R / [acn-ı: [acnı Ş. 
4804b [aydıdur: [ayddur B. 



 685 

  4807 

   

   Tecevvüc eyleseñ ger rü’yet oldı 3294 

   Tecerrüd eyleseñ ger vu[lat oldı  

 

  4808 Özüñden zā’il olsa bvāb-ı ġaflet 3295 

   İrüp kalbe [afā defc oldı küdret 

 

  4809 Feżā-yı dilde her [ayd olsa jāhir 

   Birin fevt itme ol [ayyād-ı māhir  
3296 

4810  Bugün [ayduñ saña yarın ġıdādur 3297 

   Cihān acvāli bir Xurı [adādur 

 

  4811 Ġıdāñı pāk iderseñ ez-vesāvis 

   kacāmuñ her nefes olur nefā’is 

 

M 164b 4812 kacāmuñ şübhe birlen olsa mablū\ 3298 

B 155a  easāvet \ola Xalb olmaya mebsū\ 

 

  4813 Şu resme Xalbüñi pāk it kederden 

   Ki mabfī olmaya herre najardan 

 

   O vaXtin żāyic olmaz bir şikāruñ 

   Olur kibrīt-i acmer her ġubāruñ 

 

    

 

 

                                                
4807b eyleseñ: eylese Ş. 
4808a bvāb-ı: bāb-ı B, R, Ş.  
4808b oldı: ola B. 
4809a feżā-yı: Xażā-yı B; feżāyı R, Ş. 
4810b Xurı: Xuru B, R, Ş. 
4812a birlen: birle B. 
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ĀMEDEN-İ BĀZ * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün  

 

  4815 Gel imdi istimāc it Xı[[a-i bāz 

   Ola kim ide cān şehbāz-ı pervāz 3299 

 

   Anı [ayd ecl içün balX itdi Racmān 3300 

   Velākin meskeni oldı beyābān 

 

  4817 eaçan kim Xa[d ider ol āşiyāna 3301 

   Erer ġāyetde bir [acbī mekāna 

    

Yuvasın yapar ol bir Xurı \aşa 

   Cihān ġarX olsa ger gelmeye yaşa 3302 

 

  4819 Mürūr itmez aña hīç ādemī zād 

   İşitmez kimse biñ yıl itse feryād 3303 

 

  4820 Murādı Xurtıla ez-dest-i insān 

   Düşer Xayda irişür gāhī nisyān 3304 

 

Ş 139a 4821 Müfīd olmaz yaluñuz fikr ü tedbīr 

   MuvāfıX olmasa tedbīre taXdīr 

 

  4822 İder insāndan ol şol resme vacşet 3305 

   kura bir yirde biñ yıl olmaz ülfet  

                                                
* - B (Bir stırlık boşluk var). 
4815a Xı[[a-i: Xı[[ayı R, Ş. 
4816a ecl içün: ecl çün B. 
4817b mekāna: zamāna B, R, Ş. 
4818a yapar ol: ol yapar B, R, Ş / Xurı: Xuru B, R, Ş. 
4819b kimse biñ yıl: biñ yıl ol ger M. 
4820a Xurtıla: Xurtula R, Ş. 
4822a ol: - B, R, Ş / resme: recme R.  
4822b \ura: dura R, Ş / yirde: yir B; yerde R / olmaz: bulmaz B, R, Ş. 
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Enīs oldı vucūş ilen \uyūra 

   _icāb oldı [ıfātı dilde nūra 

 

  4824 Derūnında var idi Xābiliyyet 

   Velī cucb itdi anı fāciliyyet 

 

M 165a 4825 Şikārı her nefes cu[fūr ilen zāġ 

   Berāyā seyr ider hīç görmedi bāġ 

 

  4826 ]anur dünyāda bundan bāġ-ı zībā 3306 

   Yaratmadı cihān `allāXı a[lā 

 

B 155b 4827 Ki zīrā görmedi bir bāġ-ı dil-keş 3307 

   Anuñ şavXı ura cānına āteş  

 

R 152b 4828 Gerekdür istimāc u yābū rü’yet 

   Kişi bir şey’e cāndan ide raġbet 3308 

 

4829 Velākin Xābiliyyet birle meşrū\ 

   Teveccüh eylemez ger olsa mablū\ 

 

  4830 Olur bilXatde olan jāhir āhir 

   Ne [ancat Xonsa olur anda māhir 

 

  4831 Bu resme her zamān eyler şikārı 3309 

   İder cīrān andan āh u zārı 

 

  4832 Ki zīrā caXX u nā-caXk eylemez farX 3310 

   eavīdür meşrebi ġāyetde çün berX 

                                                
4826b `allāXı: `allāX B. 
4827b ura: üzre R. 
4828a istimāc u: istimāc vir R / yābū: yābūd B. 
4831b cīrān: cīrānı R, Ş / andan: anda Ş. 
4832a caXk u: caX B. 
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  4833 Hücūm itse degül defcine Xādir 

   eılur Xalbind’olan macnāyı jāhir  

 

  4834 TeXāżā çoXdur olmaz Xalbi sākin 

   Ġażabdan Xa[d ider bacżuñ helākin 3311 

 

  4835 Velī bu ıż\ırāb ehli nedendür 

   Degül maclūm zīrā Xurı tendür 3312 

 

_aXīXatde bilür bu va[fı cārif 

   Sebebdür kesb ide acle’l-macārif 3313 

 

  4837 Velākin şar\ olupdur bacżı acvāl 3314 

   Anı kendüye cāl itse degül Xāl 

 

  4838 MuXarrerdür olur maX[ūda vā[ıl 3315 

   İki cālem şikārı oldı cā[ıl 

 

M 165b 4839 Gerekdür terbiyet ehlinden evvel 3316 

Ş 139b  Ola tā cümle ev[āfı mübeddel 

 

  4840 İrerse terbiyet ehlinden aña 

   Olur [aydı anuñ Sīmurġ-ı cAnXā 

 

  4841 Degül mi cayf ola bu [ayda imkān 3317 

   Meges ola şikārı bunca ezmān 

 

                                                
4834a çoXdur: çoX durur R / Xalbi: Xalb B. 
4835b Xurı: Xuru B, R, Ş. 
4836a bilür: bulur B. 
4837a bacżı: bacż B. 
4838a muXarrerdür: muXarrer durur R. 
4839b ola: olup B. 
4841b bunca: nice B. 
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  4842 eılup cömr-i cazīzi bunda żāyic  

   Şühūd itmeye her dem nūr-ı lāmic 3318 

 

B 156a 4843 Ve ammā vakti vardur ivmek olmaz 

   Şu kim bilXatde vardur [anma gelmez 

 

  4844 Velākin dabli vardur ibtiyāruñ 

   Gerekdür sacy defc ola ġubāruñ 3319 

 

4845 Meger bir gün yine Xa[d itdi [ayda 

   Ne vech ilen düşer gör imdi Xayda 

 

  4846 ]ucūd itdi biraz müddet hevāya 

   Olur nājır geh arża geh semāya 

 

  4847 Teveccüh itdi bir semte revān ol 3320 

   Şikāruñ gözleyürek [aġ ilen [ol  

 

  4848 Giderken jāhir oldı bir caceb [ayd 

   Olur cır[ u \amac boynına pes Xayd 

 

  4849 Bunuñ mimli şikārı görmedi hīç 

   Didi [ayd eyleyem bunı ir ü giç 

 

  4850 Göñülden Xa[d idüp ardınca gitdi 3321 

   Yuvasın yavrısın cümle unutdı 

 

  4851 Bunuñ ardınca gitdi niçe müddet 3322 

   Gehī iXdām ider gāhī ferāġat 

                                                
4842a cömr-i: cömri B, R. 
4844b defc: refc B. 
4847b [aġ ilen: [aġlan B. 
4850b yavrısın: yavrusın R, Ş. 
4851a niçe: nice B, R.  
4851b gāhī: gāh B. 
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Şikārı dabı şol resme gider tīz 

   eovar ardınca anuñ [anki būn-rīz  

 

M 166a 4853 İkisi dabı itdi şöyle pervāz 

R 153a  Nitekim cāşıXa macşūX-ı \annāz 

 

  4854 kamac çün gösterürdi gāh Xurbet 3323 

   Cefā yüzinden itdi gāh nefret 

 

  4855 Ġaraż bu kim bacīd ide va\andan 

   Ola bālī ne kim varsa fitenden 

 

   Bu [ayduñ nāmıdur \ayr-ı hidāyet 3324 

   Delīl-i _aX durur olsa cināyet 

 

Ş 140a 4857 Diler kim irgüre bāġ-ı beXāya 3325 

   Fenādan pāk olup ire liXāya 

 

  4858 YaXīn oldı ki irişe şikāra 

   Şikār indi görür bir mürġ-zāra 3326 

 

B 156b 4859 Hemān ardınca anuñ bu da indi 

   Geçüp bir şāb-ı racnā üzre Xondı 

 

  4860 Tacabdan bir zamān eyler teneffüs 

   BaXup e\rāfa [ayd eyler tecessüs 

 

                                                
4854a gāh: gāhī M, R, Ş.  
4854b gāh: gāhī M, R, Ş. 
4856a \ayr-ı: \ayrı M, B, R, Ş.  
4856b delīl-i: delīli B, R. 
4857a bāġ-ı: bāġı B, R, Ş. 
4858a oldı ki: oldı kim R.  
4858b indi: itdi R. 
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  4861  

Görür bir bāġ-ı racnā-yı mükemmel 3327 

   Olupdur dü-cihān anda mümemmel 

 

  4862 ]orarsañ adını bāġ-ı beXādur 

   Dimişler kūr-veş \aġ-ı liXādur 3328 

 

  4863 eamu [uncına _aXXuñ oldı majhar 

   Anı fehm itmez illā Xalb-i enver 

 

  4864 eobusından dimāġ olur muca\\ar 

   ]afāsından Xulūb olur münevver 3329 

 

  4865 Virür her dem riyācı rūca rācat 

   Bulur andan sarāy-ı sır meserret 3330 

 

   nuhūr itmişdür anda sırr-ı abfā 

   Kemālātına _aXXuñ oldı meclā 

 

M 166b 4867 Leben bamr ü caselden mādan enhār 3331 

   eamunuñ re’si andan itmiş ıjhār 

 

  4868 ÇıXup andan aXar yenbūc-ı cikmet 3332 

   Biter ol āb ilen envāc-ı nicmet 

 

   Şu nicmet kim anı göz görmemişdür 

   Beşer fikri aña hīç irmemişdür 

 

                                                
4861a racnā-yı: racnāyı Ş. 
4862a bāġ-ı: bāġı B, R, Ş.  
4862b \aġ-ı: \aġı B, R, Ş. 
4864a Xobusından: XoXusından M. 
4865b sarāy-ı: sarāyı B. 
4867b re’si: re’s B; re’sin R. 
4868b āb ilen: āblan B. 
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  4870 Murabbā olmamış āb u hevādan 

   Emer yoX mihr ü meh necm ü semādan 

 

  4871 Bu bāġuñ ehline işbu ġıdādur 

   Olar kim ehl ola cānlar fedādur 

 

  4872 İçi pürdür tezerv ü kebg ü dürrāc 

   Ki bir [ayyādı Xılmaz ġayra muctāc 3333 

 

  4873 Şikārı dürlü dürlü  var yüsūde 3334 

   Müyesser olmadı biri casūda  

  4874  

Görür kendüyi dūr olmış va\andan 

   easāvet irişür Xalbe cazenden 

 

B 157a 4875 Velī bāġuñ irişdi Xalbe nūrı 

Ş 140b  easāvet refc olup buldı cużūrı 

 

  4876 Olup kendüsi kendüsine nā[ıc 

   Didi andan bu yir biñ kere rācic 

 

  4877 `u[ū[ā ehline [aldı najar ol 

   Görür her birisi kendüye meşġūl 

 

R 153b 4878 Birinüñ yoXdur aña iltifātı 

   Yirinde her kişi Xılmış mebātı 3335 

 

  4879 Didi bunlar cacebdür meyyit olmış 

   Kimesne bunları bilmez ki n’olmış 

 

                                                
4872a kebg ü: kebg B. 
4873a var yüsūde: var pusuda B, Ş; der-pusuda R. 
4878b yirinde: yerinde R; yirinden B, Ş. 
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4880 Bulardan yoX żarar bavf itme a[lā 

   Tava\\un eyleyüp beyt eyle inşā 

 

M 167a 4881 Yuvasından geçüp terk itdi evlād 

   eılur beyt-i macabbet bunda bünyād 3336 

 

  4882 Yapar ol bāġda bir āşiyānı 

   Mucī\ olmış zemīn ü āsümānı 

 

  4883 Var idi bunda bir [ayyād-ı māhir 

   Bu bāġuñ cāfıjıydı evvel ābir 

4884  

Görür şehbāzı nāzil oldı bāġa 

   Diler kim anı Xayd ide duzaġa 3337 

 

  4885 Didi \ınmañ aña Xılsun Xarārı 

   Gözükmeñ itmesün sizden firārı 

 

  4886 Tava\\un eyledi çün bunda şehbāz 

   Gehī sākin gehī iderdi pervāz 

 

  4887 Bu kez başlar ki [ayd ide şikārı 

   eılur kendüye mı[yed mürġ-zārı 3338 

 

  4888 Görüp [ayyād cāli Xıldı tedbīr 

   Şürūc itdi Xıla tā anı tesbīr 

 

  4889 Aña tertīb itdi bir caceb dām 

   İşit kim n’olısar ābir serencām 

                                                
4881b beyt-i: beyti B, R, Ş. 
4884b duzaġa: duraġa B. 
4887a ide: ider B / şikārı: şikār R. 
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4890 Görür şehbāz \urmış bir camāma 

   ]alup kendüyi aña düşdi dāma 

 

B 157b 4891 Dilerdi ol nefes anı Xıla [ayd 

   Velī boynına geçdi bir caceb Xayd 

 

  4892 Depindi şol Xadar kim oldı maġlūb 

   Didi [ayyād cā[ıl oldı ma\lūb 

 

Ş 141a 4893 cAcebdür rāst geldüñ boş şikāra 3339 

   Ki mimli gelmedi bu mürġ-zāra 

 

  4894 kutup başına üsküf urdı çün tīz 

   Cihānı görmeyüp hīç ola şeb-bīz 3340 

 

M 167b 4895 Şikār ister iken düşdi şikāra 

   Gezerken \aġda geldi kenāra 3341 

 

  4896 eażā Xatındadur devlet dimişler 

   Ölüm çün \ālibān ġam yimemişler 3342 

 

  4897 Ki olmaz bavf ilen ma\lūb cā[ıl 

   Bu cāndan geçmeyen olmadı vā[ıl 3343 

 

4898 Egerçi görinür jāhirde zacmet 

   Vücūduñ noX\asın sil ola racmet 

 

  4899  

                                                
4893a şikāra: şikār R. 
4894b ola: ol B / şeb-bīz: bīz R. 
4895a şikāra: şikār R. 
4896b ölüm: elem Ş. 
4897a bavf ilen: bavflan B.  
4897b olmadı: olmaya B. 
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İrişür yüsre  [oñı her belānuñ  * 

   Türābı zer şehīd-i Kerbelānuñ 3344 

 

  4900 Cezā maXtūl-i cışXa oldı vu[lat 

   Bacīd olan özinden buldı Xurbet 

 

  4901 Bulan ma\lūb yolında fenāyı 

   Ebed görmez bilüñ ribc u canāyı 

 

  4902 Dirīġ eyler o kim bu yolda cānın 3345 

   Ulaşdurmaz Xalur cānāna cānın 

 

R 154a 4903 BıraX her bavfı sen Xa[d eyle [ayda 3346 

   Şikāruñ ola cümle āferīde 

 

  4904 O kim terk itdi rūcın buldı rācat 

   Ebed oldı cayātı irmez āfet 

 

  4905 Muca[[al her ki geçdi cism ü cāndan 3347 

   Bulur rūc u cesed sırr u nihāndan 

 

  4906 Gözükmez oldı bu cālem gözine 

   Najar itmez ebed bir şey yüzine 

 

B 158a 4907 eomazlar anı bir dem ola nā’im 

   eılurlar gice gündüz anı [ā’im 

 
                                                
* “Allah her güçlükten sonra (er geç) bir kolaylık yaratacaktır.” Talâk, 65/7.  
4899b şehīd-i: şehīdi B, R, Ş. 
4902a bu yolda: o yolda B.  
4902b Xalur: Xulu B. 
4903a [ayda: [ayd R.  
4903b ola cümle: cümle ola B. 
4905a cism ü: cism B.  
4905b rūc u: rūc B / sırr u: tīr-i B. 
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Egerçi terk-i nevm itmek tacabdür 

   Mesāfe Xatcına lākin sebebdür 

 

M 168a 4909 Olar kim her nefes [avm üzre oldı 3348 

   Yarın mevcūdı anlar bunda buldı 

 

  4910 Ġaraż bu kim bula insāna ülfet 

   Görincek ādemi Xılmaya vacşet 3349 

 

Ş 141b 4911 eodı ādemde _aX çoX dürlü bā[a 

   Bunı bildürmedi illā bavā[a 

 

4912 eılursañ rūcı bacr-ı sırra ġavvā[ 3350 

   Olursın sen dabı ez-zümre-i bā[ 

    

Dürüş sacy eyle bul sen bunda ünsi 3351 

   Süleymān-veş mu\īc it cinn ü insi 

 

  4914 Gice gündüz anı seyr itdürürler 

   Velī kendüsi bilmez n’itdürürler 

 

  4915 Geçüp bundan bulur bir ġayr-ı cālem 3352 

   Mürūr itmez aña illā ki ādem 

 

  4916 Enīs olur bu cālet üzre seyre 

   eamudan geçdi Xılmaz meyli ġayra 3353 

 
                                                
4909a olar: olur R.  
4909b mevcūdı: mevcūd B 
4910b görincek: görüncek R, Ş. 
4912a rūcı: rūc B / bacr-ı: bacrı B, R, Ş.  
4912b ez-zümre-i: ez-zümreyi R. 
4913a bul sen: sen bul M. 
4915a bundan: bunda M / ġayr-ı: ġayrı B, R, Ş. 
4916b meyli ġayra: meyl ġayra M; ġayrı meyle B. 
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  4917  

MuXarrer oldı çünkim üns-i insān 3354 

   Ne kim var ise ġayrı itdi nisyān 

 

  4918 İderler refc anuñ gāhī cicābın 

   eılurlar setr yine geh niXābın 3355 

 

  4919 Ola kim ola bu cālāta me’nūs 

   İki cālem ola Xatında macsūs 

 

  4920 Bulur tedrīc ilen her şey kemāli 

   Bu veche cāl olan bulmaz zevāli 3356 

 

   Ne [ancat kim mürebbī olsa kāmil 

   Olur elbetde bu vech üzre cāmil 

 

Şu cālet kim cu[ūli oldı defci 3357 

   Anuñ āsān olur ġāyetde refci  

 

M 168b 4923 Zamān ilen olur bu cāle me’lūf 

B 158b  Gidüp vacşet olur üns ile mev[ūf 

 

  4924 _icābın refc iderler küllen anuñ 

   Açarlar Xapusın genc-i nihānuñ 3358 

 

  4925 ]alarlar anı şol racnā şikāra 

   Ki biñ yılda biri gelmez kenāra 

 
                                                
4917a üns-i: üns ü R.  
4917b ġayrı itdi: itdi ġayrı M. 
4918a gāhī: geh M, B, R.  
4918b geh: gāh B. 
4920a tedrīc ilen: tedrīclen B, Ş.  
4920b zevāli: zāli R. 
4922a defci: defc R. 
4924b genc-i: genci R, Ş. 
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  49 

   Aña teslīm iderler mürġ-zārı 

   eılur [ayd anda envāc-ı şikārı 3359 

 

  4927 Olur Xādir tamāmet [ayd-ı bāga 

   Teveccüh eylemez cu[fūr u zāġa 3360 

 

R 154b 4928 eaçurmaz oldı bir [aydı najardan 

   Mükemmel oldı hātı her hünerden 

 

Ş 142a 4929 Olur mı[yed aña bu bāġ-ı bāXī 3361 

   Cihān fānī ola bulmaz firāXı 

 

  4930 Begüm bu bāġ bir cāy-ı cacebdür 3362 

   Bunuñ a[cābı hep ehl-i edebdür1  

 

Bu bāġuñ ehli Xılmaz hūy u hāyı 3363 

   Edebden redd iderler āh ü vāyı 

 

  4932 Olursañ sen dabı ehl-i edebden 3364 

   İki cālemde Xurtılduñ tacabdan 

 

  4933 Dürüş sen dabı ol bu bāġa cākim 3365 

   Ki yarın olmayasın anda nādim  

 

  4934  

 
                                                
4926b envāc-ı: envācı B, Ş. 
4927b cu[fūr u: cu[fūr B, R. 
4929a bāġ: bāġı R, Ş. 
4930a cāy-ı: cāyı B, R.  
4930b ehl-i: ehli B, R, Ş. 
4931a ehli: ehl B / hūy u: hūy B.  
4931b āh ü: āh B. 
4932a ehl-i: ehli R, Ş.  
4932b Xurtılduñ: Xurtulduñ R. 
4933a ol bu: ol ol M. 
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Acālī içr’adı bāġ-ı beXādur 

   eamu emmār u eşcārı liXādur 3366 

 

  4935 Gel itme dōstum kendüñe taX[īr 

   Eger var ise caXluñ eyle tedbīr 

 

  4936 BeXā bod yoX bilürsin işbu tende 3367 

   Bu dünyā fikri Xor seni yabanda  

 

M 169a 4937 Niçün geldüñ özüñ fikr it cihāna 

   cÖmür sermāyesini atma yabana 

 

   Bunı fehm eyledi her şab[-ı ebter 

   Ki olmaz cāriyet mülke berāber 

 

B 159a 4939 Bi-camdi’llāh `udā virdi biżācat 

   eılursın her nefes anı iżācat 

 

4940 Anuñlan iştirā eyle caceb mülk 3368 

   Cihān fānī ola olmaya ol hülk  

 

Ola her dem anuñ eşcārı mümmir 

   Anı kim yir ledünden oldı mubbir 3369 

 

  4942 İzāle ide ġayra ibtiyācı 

   eıla ol belki şebcān niçe acı 3370 

 

                                                
4934a ahālī: emāli (?) R / adı: oldı a R / bāġ-ı: bāġı B, R, Ş.  
4934b emmār u: emmārı B, R, Ş. 
4936b seni: sini R, Ş / yabanda: yapanda Ş. 
4940b olmaya: bulmaya B, R. 
4941a eşcārı: eşcār B 
4942a ide: eyle R.  
4942b niçe: nice B. 
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  4943 Gidüp faXruñ ġınā ire tamāmet 3371 

   Saña muctāc ola ehl-i kerāmet 

 

  4944 O kim cāXıl durur bu deñlü besdür 

   eabūl itmez şular kim bü’l-hevesdür 3372 

 

  4945 Olurduñ sen cihān sırrına vākıf 

   Olayduñ beyne a[cābü’l-macārif 

 

  4946 Diseñ cā’iz bayāl ü yā mucaXXaX 

   Görinür geh muXayyed gāh mu\laX 3373 

 

Ş 142b  KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  4947 Gel berü iy \ālib-i _aXX ister iseñ yāruñı 

   Māsivādan geç Xamu terk eyle cümle varuñı 3374 

 

  4948 İbtiyāt eyle şedā’id ol Xapusında muXīm 

   Nefsüñi eyle melāmet terk idüp sen cāruñı 

 

  4949 Ġayra nājır olmayup fikr eyle dā’im hikrüñi 

   cIşXını tekmīl idüp şevX ile yandur nāruñı 

 

M 169b 4950 Kendüñi teslīm idüp andan ne gelse cān ile 3375 

   `oş semicnā ve a\acnā  dimek eyle kāruñı** 

 
                                                
4943b ehl-i: ehli R, Ş. 
4944a deñlü: deñli Ş / besdür: pesdür B. 
4946b gāh: gāhī M, B, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
4947a \ālib-i: \ālibi B, R, Ş. 
4950a cān ile: cānla B. 
** “Duyduk ve boyun eğdik.” Bakara, 2/117; Âl-i İmran, 3/47, 59; En’âm, 6/73; Nahl, 16/40; 
Meryem; 19/35; Yâsin, 36/82; Mü’min, 40/68.  
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  4951  

Nālişi cāşıXlaruñ macşūXa boşdur sen dabı 

   cĀşıX iseñ Xıl tażarruc \urma artur zāruñı 

 

  4952 NaXd-i cömri żāyic itme elde iken key [aXın 3376 

   Cānı va[la beyc idüp yār ile it bāzāruñı 

 

R 155a 4953 cIşX ilen Xalbüñi \oldur ki ġayrı girmeye 3377 

   Bülbül-i dil nālesiylen zīnet it gülzāruñı  

 

B 159b 4954 cĀşıX oldur cışX yolında her belādan Xaçmadı 3378 

   kālib iseñ sen dabı gel [ar güle her bāruñı 

 

  4955 kālib-i va[lam cināyet umaram lu\f eyleyüp 3379 

   Yā İlāhī baña göster dā’imā dīdāruñı 

 

  4956 Anlaruñdur cizzet-i bāXī cayāt-ı sermedī 3380 

   Varlıġın ifnā idüp terk eyledi aġyāruñı 

 

  4957 ]ūfīler zühd ü macāriflen dilerler şöhreti 3381 

   cĀrif-i maXbūl odur cıfj eyledi esrāruñı 

 

  4958 Terk ider iki cihānı bel vücūdından geçer 

   Ol ki bir kerre şehā görmiş durur envāruñı 

 

  4959 Çünki iy cĀrif muvaccidsin caXīXat añladuñ 

   oābitü’l-aXdām olup cıfj eylegil iXrāruñı 

 
                                                
4952 – R; 4952b cānı: cān B / va[la: vi[āle B / yār ile: cışX ile B. 
4953a cışX ilen: cışXı ilen B, R, Ş.  
4953b bülbül-i: bülbüli B, R, Ş. 
4954a her: - B, R, Ş.  
4954b [ar: [ay B, R, Ş. 
4955a \ālib-i: \ālibi B, R, Ş / dīdāruñı: dīzāruñı R. 
4956a cizzet-i: cizzeti B, R, Ş / cayāt-ı: cayātı B, R, Ş. 
4957b cĀrif-i: cĀrifī B, R, Ş. 
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MAkLAc * 

 

   Mefcūlü / Fācilātün / Mefcūlü / Fācilātün 

 

4960 Gel iy derūn-ı dilden \ālib olan `udāya 

   Nu[cum saña budur kim meyl itme māsivāya 3382 

 

4961 _ubb-ı sivā-yı _aXdan Xalbüñ pür olmış iy yār 

   Şol resme ġaflet irmiş yārı [anursın aġyār 

 

  4962 Bu cālemüñ fenāsı Xatuñda bod muXarrer 

   Bu cāl ilen olursañ Xalduñ ebed mükedder 3383 

 

M 170a 4963 Bir şab[a yoX vefāsı dünyāyı sevme cāndan 

Ş 143a  ÇoX gitdiler peyince yoXdur [adāXat andan 

 

  4964 Terk eyle bu cihānı Xa[d eyle cāl-i bāXī 

   Redd eyle ġayrı dilden _aXX ola saña sāXī 

 

  4965 Bu lehhet-i cihānuñ bir niçe gün beXāsı 

   Geç _aXXa Xıl teveccüh bāXī ebed liXāsı 3384 

 

6 Uyduñ hevā-yı nefse Xalduñ türāb içinde 

   Yanduñ firāX odına ġarX olduñ āb içinde 

 

  4967 eoyup Hümā-yı Xudsi uyduñ bu zāġ-ı nefse 3385 

   eand ü şeker yirine Xılduñ ġıdāñı cīfe 

 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
4960a gel iy: gel gel M / derūn-ı: derūn u R. 
4962b cāl ilen: cāl ile M; cāllen B. 
4965a lehhet-i lehheti B, Ş; lehhātı R / niçe: nice B. 
4967b Xand ü: Xand B. 
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  4968  

Terk eyledüñ gülistān bār oldı saña mesken 3386 

   Cāy-ı helāki alduñ virdüñ sarāy-ı me’men 

 

B 160a 4969 Manjardı saña her dem gülzār-ı bāġ-ı vu[lat 

   Terk eyledüñ caceb bu Xılduñ Xabūl-i fürXat 

 

  4970 Kendü elüñle yārā kendüñe Xılma taX[īr 

   cÖmr elde iken eyle acvāl-i fikr ü tedbīr 3387 

 

   Sermāye cāżır iken olmazsa ger ticāret 

   _aXXuñ emānetine bil eyledüñ bıyānet 

 

  4972 Her anda biñ nedāmet itseñ müfīd olmaz 

   Żāyic olanı cömrüñ bildüñ ki girü gelmez 

 

  4973 İmdi tedārük eyle cālüñ n’olısar ābir 

   Nacmā-yı māl ü mülki cadd itmegil mefābir 3388 

 

  4974 Fabr itse cā’iz ol kim buldı cihānda Xurbet 3389 

   Bu cāli cā[ıl itmez illā ki ehl-i himmet 

 

  4975 ]anma ki kesb-i cāle cömr-i \avīl lāzım 3390 

   eābil olan bir anda biñ cilmi olsa cālim 

 

   Olmazsa Xābiliyyet biñ yıl iderse cehdi 

   Bir herre cā[ıl itmez ger mürşid ola Mehdī 

 
                                                
4968a oldı: oldu R.  
4968b sarāy-ı: sarāyı B / me’men: meknen (?) M. 
4970a yārā: yār R.  
4970b acvāl-i: acvāl Ş / fikr ü: fikr B. 
4973b nacmā-yı: nacmā ü R, Ş. 
4974b cāli: cāl B. 
4975a cömr-i: cömri B, R.  
4975b cilmi: cilm B; cilme R, Ş. 
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M 170b 4977 MaX[ūdı bilmeyenler meyl itdiler cihāna 3391 

R 155b  eılsañ najar geçerler callāme-i zamāna 

 

  4978 Bacżısı cilm ü māle bacżısı cömre maġrūr 

   Devlet anuñ kim itdi _aXX cilmi Xalbi pür-nūr 3392 

 

  4979 Ol cāl-i nāsa nājır abh eyle cikmetu’llāh 3393 

   Bacżı cihāna \ālib bacżısı vu[latu’llāh 

 

  4980 Rūz-ı ezel hidāyet her kime irdi _aXdan 

   Rabbüñ o va[f u ismin oXur Xamu varaXdan 3394 

 

Ş 143b 4981 Sācī olur bugün kim ide şühūd-ı yārı 

   MaX[ūda irdi bunda kim itdi Xalbi cārī 3395 

 

  4982 Her kime kim hidāyet olmadı bil ezelde 

   cÖmrini żāyic itdi [arf itmedi camelde 

 

   ĀMEDEN-İ KERKES * 

 

   Mefcūlü / Fācilātün / Mefcūlü / Fācilātün 

 

  4983 Gel diñle dilden iy yār nakl ola cāl-i kerkes 3396 

   Fehm ola Xı[[adan tā n’olur me’āl-i her kes  

 

                                                
4977a maX[ūdı: maX[ūd B.  
4977b callāme-i: callāmeyi R. 
4978a cilm ü: cilme M; cilm B.  
4978b cilmi: cilm B / Xālbi: Xalb B. 
4979a cāl-i: cāl B.  
4979b bacżı: bacż B. 
4980a rūz-ı: rūzı Ş.  
4980b va[f u: va[f B. 
4981b Xalbi: Xalb B. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
4983b fehm ola: fehm eyle R. 
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B 160b 4984 eılmışdı aña `ālıX cömr-i \avīli icsān 

   Seyr eyleye anuñla dünyāda niçe ezmān 3397 

 

  4985 Sacy ide gice gündüz cā[ıl ide macārif 

   Acvāle vāXıf olup esrāra ola cārif 

 

  4986 Sermāye elde iken Xılmaya anı żāyic  

   ]arf eyleyüp yirine fehm ide żarr u nāfic 3398 

 

  4987 Cehd ide her nefesde şol cāli ide cā[ıl 

   Dünyā fenā bulursa olmaya cāli zā’il 3399 

 

  4988 Uyup hevā-yı nefse Xalmaya zār u maġbūn 3400 

   Dünyāya tābic olup Xılmaya anı meftūn 

 

  4989 cÖmr-i cazīz yārā bir kān-ı pür-güherdür 

   ÇoX kimse Xıldı żāyic aldandı bī-baberdür 3401 

 

M 171a 4990 Her kim ki bildi Xadrin Xıldı anı biżācat 

   Ribc itdi şol cevāhir irmez ebed basāret  

 

  4991 Lehhātına cihānuñ aldanmadı şu cāXıl 

   Sermāyesin yirine [arf itdi oldı kāmil 3402 

 

  4992 Gördi cihānı kerkes bir bāġ-ı bī-bedeldür3403 

   MaX[ūd olan budur dir ġayrı uzun emeldür  * 

                                                
4984a cömr-i: cömri R.  
4984b anuñla: anuñlan R, Ş / niçe: nice B. 
4986b żarr u: - R; żar B. 
4987a cāli: cāl B. 
4988a zār u: zār B. 
4989a cömr-i: cömri R / cazīz: cazīzi M, R / pür-güherdür: gevherdür B.  
4989b Xıldı żāyic: żāyic itdi B. 
4991b yirine: yerine R. 
4992b ġayrı: ġayr B / uzun: \ūl-i B. 
* “Ademoğlu ihtiyarlar, (fakat şu) iki (şey gençleşip) onunla beraber kalır: Hırs ve tûl-i emel.” 
Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, C.7, s.247 
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  4993 Nefsine dabı ġayra nu[cı anuñ bu her bār 3404 

   `alX itdi bu cihānı `allāX-ı cālem iy yār 

 

  4 Ekl ile şürb içündür cıyş eyle bunda dā’im 

   xevX eyle her nefesde olma [oñında nādim 

 

  4995 cIyş itmeseñ cihānda olur [oñı peşīmān 

   `alX itdi dürlü nacmā ekl içün anda Racmān 

 

  4996 cÖmr-i cazīzi żāyic itme riyāżat ile 

   Gitmeyesin cihāndan [oñra nedāmet ile 3405 

 

  4997 Fehm itmedi cihāndan bī-çāre Xa[d-ı bilXat 

   xevX itmedi macānī tā bula a[l-ı cikmet 

 

Ş 144a 4998 ÇıXmadı \oġrı yoldan oldı kime hidāyet 

   Gelmedi rāh-ı _aXXa irdi kime żalālet 

 

  4999 eılsañ najar cihāna bir cāy-ı pür-ciberdür 

   Her şeybi Xanda görseñ [anma ki pür-hünerdür 3406 

 

B 161a 5000 Rūz-ı ezel hidāyet her kime kim irişdi 

   İşbu cihāna anlar yine gelüp bilişdi 3407 

 

R 156a 5001 Anlara kim irişdi rūz-ı ezel żalālet 

   Cemc oldılar cihānda cömr itdiler basāret 

 

  5002 Fehm eyledüñse cikmet şükr eyle _aXXa her dem 3408 

   Tā bāġ-ı Xalbe ire her demde feyż-i şebnem 

                                                
4993a her bār: dehr ü bār R. 
4996a cömr-i: cömri B, R. 
4999a najar cihāna: cihāna rü’yet M.  
4999b şeybi: şeyb B, R. 
5000b anlar yine gelüp: geldi anlar yine B, R, Ş. 
5002b demde: dem B / feyż-i: feyżi Ş. 
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   Bu cāl ilen cihānda [arf itdi cömri baylī 

   Olmadı kesb-i cāle bir herre deñlü meyli 3409 

  

M 171b 5004 Her dem ġıdāsı cīfe seyr itdügi beyābān 

   İçdügi mā mükedder Xatında cümle yeksān 

 

  5005 A[cābı kelb ü macleb mesken aña mezābil 

   Hem-sırrı zāġ u Xuzġun zucmında baylī kāmil 3410 

 

  5006 Cemc olsalar Xatında virür bulara pendi 

   Rāh-ı `udāda [ankim irişdi Xurba kendi 

 

  5007 Dünyānuñ evvelinden virür o boş baberler 

   Her kim ki sāmic olsa ic\ā ider güherler 

 

  5008 NaXl itdügi baberler ekl itdügi babīmāt 

   Acvāli cümle mühmel fabr itdügi ba\ī’āt 3411 

 

  5009 Bir cīfe vāXıc olsa bī-cadd irer meserret 

   Ger Xādir olsa ġayra virmez ider mażarrat 3412 

 

  5010 Nefse uyup Xılur ol a[cāb ilen cadāvet 

   MaX[ūdı bu yaluñuz ekl eyleye tamāmet 3413 

 

  5011 Her kim mucibb olursa dünyāya dilden iy yār 3414 

   Dōstını düşmen eyler bir demde yārin aġyār 

 

                                                
5003a cāl ilen: cāllen B / cömri: cömr ü R. 
5005a a[cābı: a[cāb B / kelb ü: kelb-i B, R.  
5005b zāġ u: zāġ B; zāġı R. 
5008b itdügi: itdi R.  
5008b acvāli: acvāl B. 
5009a irer: ider B. 
5010a a[cāb ilen: a[cāblan B, Ş.  
5010b eyleye: eyleyem B. 
5011b düşmen: düşmān B. 
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  5012  

Fikr eyleseñ cihānı çoX geldi senden evvel 3415 

   Bacżı balā[ olupdur bacżısı oldı erhel 

 

   Terk it cihāna cubbı macbūb-ı _aXX olasın 

   Dünyā vü ābiretde cizzet beXā bulasın 

 

  5014 Dünyāya mā’il olan iki cihānda maġbūn 

   Bulmaz ebed balā[ı julmetde oldı mescūn 3416 

 

  5015 Devlet anuñ kim açdı cayn-ı ba[īretin _aX 3417 

   Terk itdi māsivāyı oldı cihānda mu\laX 

 

B 161b 5016 Dünyāya her ki Xıldı dilden ebī macabbet 3418 

Ş 144b  eurtılmadı belādan ölince çeXdi micnet 

 

  5017 Meyl eyleseñ cihāna cisyānuña sebebdür 

   Lāzım rıżāsı _aXXuñ ġayrısı hep tacabdur 

 

M 172a 5018 Gel imdi eyle tedbīr var ise caXl u fikrüñ 3419 

   Pāk it sivāyı dilden Mevlāyı eyle hikrüñ  

 

  5019 Lehhātına cihānuñ aldanma yoX beXāsı 

   Bir yāra cāşıX ol kim bir cevre biñ vefāsı 

 

  5020 Ebleh cihānda oldur dünyāyı sevdi iy cān 

   Yüz biñ cefāsı vardur bir herre lu\fa her ān 

 

  5021  

                                                
5012b bacżı: bacż B. 
5014a mā’il: tābic B, R, Ş. 
5015a cayn-ı: caynı B, R. 
5016b Xurtılmadı: Xurtulmadı R, Ş / ölince: ölünce R, Ş. 
5018a caXl u: caXl B.  
5018b sivāyı dilden: dili sivādan Ş. 
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Virdügi cümle nicmet mablū\-ı semm-i Xātil 3420 

   Nefse uyup yir anı anlar ki oldı ġāfil 

 

Bu zehr-i mühlik iy yār Xılmaya saña te’mīr 3421 

   Tiryāk-ı hikr-i _aXdan eyle özüñe tedbīr 

 

  5023 Günlerde yine bir gün kerkes gider şikāra 3422 

   Seyr itdi bacżı yirler irişdi bir kenāra 

 

  5024 E\rāfı seyr iderken bir cīfe gördi nā-geh 

   `ālī kimesne yoXdur dünyāya oldı [an şeh 3423 

 

  5025 İndi bu cīfe üzre ekl itdi bunda vāfir 

   _ır[ u \amac ucından e\rāfa oldı nājır 

 

R 156b 5026 eorXar ki kendünüñ a[cābından ire bir kes 3424 

   Ol dabı yiye vāfir Xuzġun ola ya kerkes 

 

  5027 Şol resme cır[ı ġālib artarsa kendüden şey 3425 

   A[cābına rıżāsı yoX yiye ger ola pay 

 

  5028 Bu cīfeyi yimekden şol resme oldı şebcān 3426 

   ealmadı hīç mecāli e\rāfa ide cevlān 

 

  5029 ealXup buradan ābir Xondı o bir cidāra 

   Gitmez ıraX bundan olur yine cavāle 

 

                                                
5021a mablū\-ı: mablū\ u R. 
5022b tiryāk-ı: tiryāki M, R. 
5023a yine bir gün: bir gün yine R.  
5023b bacżı: bacż B, R, Ş. 
5024b şeh: şāh B, Ş. 
5026a M’de birinci mısra der-kenar şu şekilde tashih edilmiştir:  
     “Kendü mu[ācibinden XorXar ki ire bir kes” 
5027a cır[ı: cır[ B, R. 
5028a yimekden: yemekden R. 
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  5030 E\rāfa nājır oldı Xıldı biraz temāşā 

   Lākin dü-çeşmi [aydın gözler çü necm-i rabşā 3427 

 

Bu cāl ilen \ururken nā-geh irişdi bir bāz 

   Yanına geldi Xondı terk eyleyüp o pervāz 3428 

 

M 172b 5032 E\rāfa baXdı gördi yatır öñinde bir leş 

B 162a  eanXı dimāġa irse XoXusı Xıldı serboş 3429 

 

   E\rāfına niçe mīl andan irer cufūnet 

   Bir şab[a irse herre dünyādan ide nefret 3430 

 

Ş 145a 5034 Didi ki aña iy yār bu cāy-ı bed-hevāda 

   Kendüñi żāyic itme caXluñ virüp fesāda 3431 

 

  5035 Cism ile cāna irer bundan żarar muXarrer 

   Terk eyle bu maXāmı olmaya dil mükedder 

 

  5036 Sürdüñ cihān içinde cömr-i cazīzi çoXlıX 

   _ālüñde nesne bod yoX caXluñda yoX bu çoXlıX 3432 

 

  5037 Her dem ġıdāñ cīfe menzil-gehüñ barābe 

   Geç bu ba\ā işüñden meyl eyle gel [avāba 3433 

 

  5038 Sen bu cihān içinde şeyb-i cazīz olasın 

   LāyıX mıdur saña kim bu cīfede Xalasın 3434 

 
                                                
5030b dü-çeşmi: dü-çeşm B / gözler çü: göz çün B / necm-i: necm ü R. 
5031a cāl ilen: cāllen B / nā-geh: nā-gāh R. 
5032a yatır: yatur B.  
5032b Xıldı: ide M; Xıla R. 
5033a niçe: nice B, R. 
5034a iy yār: yārā B, R, Ş. 
5036a cömr-i: cömri B, R / çoXlıX: çoXluX M, R.  
5036b bu: - B. 
5037a cīfe: cīfedür M. 
5038a şeyb-i: şeybi B, R. 
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5039 Sen pīri görse her kes vāfir Xılur ricāyet 

   MaXbūl-i _aX [anurlar senden umar cināyet 3435 

 

5040 Bu deñlü cömri żāyic itdüñ cihān içinde 

   ]arf eyle bāXīsin gel bir boş mekān içinde 3436 

 

  5041 İrişe fażlı _aXXuñ bayr ile batm olasın 

   MaX[ūd-ı dü-cihānı sacy eyle tā bulasın 3437 

 

  5042 İşitdi bu kelāmı incindi cān u dilden 

   Pāk olmamışdı Xalbi cıXd u casedle ġılden 3438 

 

  5043 Nā-ehle \oġrı söz bil baġrına [anki oXdur 

   eılmaz Xabūl Xalbi bilXatde çünki yoXdur 

 

  5044 Göstermegil cevāhir gördükde pīleversen 

   FarX eylemez bilürsin cāhil ebass ü acsen 3439 

 

  5045 Kerkes didi cihānda biñ yıl cömür geçürdüm 

   Her yıl senüñ gibi ben çoX yavrılar uçurdum 

 

M 173a 5046 Sen Xanda ādem olduñ geldüñ ki nu[c idersin 3440 

   Var nu[cı başuña vir ġayra virüp n’idersin 

 

  5047 Gezdüm cihān içinde ben dabı niçe müddet 

   eılmadı kimse \acnı itmedi hīç na[īcat 3441 

 
                                                
5039a her kes: her kez R.  
5039b maXbūl-i: maXbūl ü R. 
5040a cömri: - R.  
5040b bāXīsin: baXsın B. 
5041b maX[ūd-ı: maX[ūdı B. 
5042a cān u: cān B.  
5042b cıXd u: cıXd B. 
5044b cāhil: cā[ıl B / ebass ü: ebass B. 
5046b nu[cı: nu[c B; nu[c u R. 
5047a niçe: nice R. 
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B 162b 5048 Ābir zamān olupdur nu[c ide pīre evlād 

   İrdi zamān-ı fitne \ıfl ide şeybe irşād 

 

   Ben bu cihān içinde na[b eyledüm balā’if 3442 

   Görseñ birin olursın bī-ibtiyār bā’if 

 

R 157a 5050 cÖmr-i dırāz içinde çoX Xılmışam riyāżat 

   Döküldi niçe perrüm gezdüm ne var tamāmet 3443 

 

  5051 cÖmr-i cazīz içinde seyr eyledüm maXāmat 3444 

   Bundan ziyāde [anma olur elehh-i lehhāt  

 

Ş 145b 5052 Bu deñlü cömr ilen sen cayb oldı söylemek söz 3445 

   Ola nihāyet elli olmadı dabı biş yüz 

 

  5053 Biñ Xanda elli Xanda cemc eyle gel özüñi 

   Fikr it kelāmuñ evvel bam itme gel sözüñi 

 

  5054 Var mı cihān içinde bunuñ gibi najargāh 

   `āki feżāsı vāsic cāżır ġıdā secergāh 3446 

 

  5055 cAXluñ var ise sen de gel bize ol mu[ācib 

   cÖmrüñi żāyic itdüñ bāXīsin ol mu[ācib 

 

  5056 Sen şimdi mübtedīsin machūrdur kelāmuñ 3447 

   Olmaz caceb bu sözler alçaX durur maXāmuñ  

 
                                                
5049a bu: - R. 
5050a cömr-i: cömri B, R, Ş.  
5050b niçe: nice B, R / perrüm gezdüm: perrüm B; kere perrüm R, Ş. 
5051a cömr-i: cömri R, Ş / seyr: ser R. 
5052a c ömr ilen: cömrlen B, R, Ş.  
5052b biş: beş R. 
5054b bāki: bālī B, R, Ş / vāsic: evsac M. 
5056a machūrdur: machūrdur her M, B, R.  
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  5057 Bunuñ mimāli sözler şol resme didi vāfir 

   _ālini itdi iclām Xıldı kelāmın ābir 

 

5058 Şehbāz gördi çünkim ġāyetde bek mizācı 3448 

   Lu\f ile söyleyüp ol Xa[d itdi imtizācı 

 

   Didi ki aña yā şeyb caXdur Xamu kelāmuñ 

   Var bendenüñ murādı Xatında sen hümāmuñ 3449 

 

M 173b 5060 cArż eyleyem \apuña destūr olursa anı 

   Defc ola bu faXīrüñ Xalbind’olan gümānı 

 

  5061 Didi ki aña söyle her ne olursa maX[ūd 

   MacXūl ise diyem boş Xılmayam anı merdūd 3450 

 

  5062 Başladı çünki şehbāz taf[īl ide kelāmı 

   Şāyed ki \oġrı yola sevX ide nā-tamāmı 3451 

 

  5063 Didi ki bu cihānda çoX Xılmışam siyācat 

   Gülzār u kūh u [acrā gezdüm Xamu tamāmet 3452 

 

B 163a 5064 Gördüm Xamudan evlā bir bāġ-ı pür-cacā’ib 

   Bir kerre görse bir kes cāndan olurdı rāġıb 

 

  5065 Cemc itmiş anda Racmān envāc-ı cümle ezhār 

   İşitmedi XulaXlar görmedi anı eb[ār 

 

5066 Her kim ki nājır olsa Xalbi olur münevver 

   İrişse ger [abāsı cānı Xılur muca\\ar 

                                                
5058a bek: pek B. 
5059b hümāmuñ: hümānuñ M, B, Ş. 
5061b maXbūl ise: maXbūlse B. 
5062b \oġrı: \oġru B. 
5063b gülzār u: gülzār B / kūh u: kūh B. 
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İrdüre rūca rācat her kim içerse ābın 

   xevX itse kim \acāmın defc ide cümle bvābın  
3453 

   cIşX ehlidür \uyūrı eyler Xamu teġannī 

   Ehlin’olan mu[ācib görmez ebed tedennī 

 

  5069 Kesb eylemişdür ehli ġāyetde cüsn-i bulXı 3454 

   ]anma taXavvül ola Xılmış Xamusı hevXi  

 

Ş 146a 5070 Lu\f ehlidür ne kim var cāli edeb sükūnet 3455 

   `ālī cased riyādan yoX kimseye bu[ūmet 

 

  5071 Ger zacmet olmaz ise seyr itseñ ol diyārı 

   eılsañ biraz teferrüc [ayd eyleseñ şikārı 

 

  5072 İşbu faXīre baylī boş geldi ol gülistān 

   eılsañ najar aña sen bir kerre görseñ iy cān 

 

  5073 MaXbūl olaydı cā’iz Xatuñda bāġ-ı mehkūr 3456 

   Āb u hevāsı birle Xalb ola belki mesrūr 

 

M 174a 5074 Ger cajj olmaz ise işbu mekān cāżır 

   Sensin çü hǖ-ba[īret Xatuñda bende Xā[ır 

 

R 157b 5075 Ben dabı saña tābic olam olınca iy yār 

   Olam Xatuñda sākin ger gülşen ola ger bār 3457 

 

                                                
5067a irdüre: irüre R, Ş.  
5067b bvābın: bābın B, Ş; cābın R. 
5069a cüsn-i: cüsn ü R, Ş. 
5070a cāli: cāl B. 
5073b hevāsı: hevāsın R / Xalb: Xalb ü R. 
5075a olınca: olunca R, Ş.  
5075b bār: cājır R. 
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  50 Redd itme bu sözümi lu\f it mürüvvet eyle 

   Sen macden-i keremsin fażl it fütüvvet eyle 3458 

 

  5077 Bunuñ mimāli efsūn oXudı aña bī-cad 

   Gāhī Xabūl iderdi gāhī ider anı red 

 

Şol denlü itdi ibrām Xıldı Xabūl ābir 

   Dir imticān idem bil idrāküñ ola jāhir 

 

  5079 Bu bāġ ile o bāġuñ beyninde herre nisbet 

   YoXdur Xatumda maclūm seyrüñde Xurı zacmet 3459 

 

B 163b 5080 Lākin sözüñe tābic oldum ki idesin derk 

   cİlmüñle cilmümi tā fehm eyle XanXısı berk 3460 

 

  5081 Ābir ikisi bundan cazm itdiler ol bāġa 

   Uġradılar bu yolda geh \ū\ī gāhī zāġa 

 

  5082 Geh kūh u gāhī [acrā geh gülsitān-ı racnā 

   Geh şehr u geh beyābān çoX kıldılar temāşā 3461 

 

  5083 Seyr üzre bu ikisi bir niçe gün giderler 3462 

   nāhir olur bulara seyrinde çoX emerler 

 

  5084 Günlerde bir gün ābir irişdi bāġa rāhı 

   E\rāfa nājır olup seyr itdi her giyāhı 3463 

 

                                                
5076b macden-i: macdeni B, R, Ş. 
5079a bāġ ile: bāġla B, Ş.  
5079b Xurı: Xuru B, R, Ş. 
5080a sözüñe: sözüme M.  
5080b cilmümi: cilmüni R. 
5082a geh kūh u: gāh kūh B; gāhi kūhı R; geh kūhı Ş / gāhī: - R, Ş.  
5082b şehr u: şehri R. 
5083a niçe: nice B, R. 
5084a bāġa: bāġ M. 
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5085 kurdı biraz hevāda seyr itdi Xıldı cevlān 3464 

   Bir şāba indi Xondı bāġ içre ez-dırabtān 

 

  5086 Yanında bile şehbāz didi ki b’illāh iy yār 

   Mimlin caceb cihānda seyr itdi m’ola deyyār 3465 

 

5087 Bir niçe gün \ururlar seyr itdi bacżı e\rāf 3466 

   `oş gelmedi mizāca Xılmadı anda in[āf 

 

M 174b 5088 _ikmet budur ki yoXdur bilXatde Xābiliyyet 3467 

Ş 146b  A[cābı cümle nādān acvāli cāhiliyyet 

 

  5089 Her kes [abāvetinde nā-ehl’ola mu[ācib 3468 

   _āli olur aña cāl olmaya ġayra \ālib 

 

  5090 NāXı[ ola mürebbī bilXatd’ola denā’et 

   eılmaz Xabūl Xalbi ger görse biñ kerāmet 

 

  5091 kurdı biraz gün anda ġāyetde oldı cīcān 3469 

   Bu bāġ-ı pür-le\āfet oldı gözine zindān 

 

  5092 SābıXda cādeti bu ekl ide cīfe dā’im 

   Bulmadı anı bunda mühmelden oldı [ā’im 

 

  5093 ŻīX oldı Xalbi ġāyet Xıldı bi\āb bāza 

   İtdüñ çü bizi mubtāc cālemde bir piyāza 

 

  5094  

                                                
5085a \urdı: durdı B, R. 
5086b deyyār: devvār B, R, Ş. 
5087a niçe: nice B / \ururlar: dururlar B / bacżı: bacż B. 
5088b a[cābı: a[cāb B / acvāli: acvāl B, R. 
5089a her kes: her kez R. 
5091b oldı gözine: gözine oldı B. 
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Ben n’eyleyem yaluñuz bunuñ Xurı hevāsın 3470 

   Ekl itmeyüp \acāmın sürmeyicek [afāsın 

 

  5095 Her şey ki bāġ içinde gördüñ cabem bayālāt 3471 

   Ger [ūret ola gökçek yābūd ola nebātāt 

 

B 164a 5096 Aldanmadı cihānda cāXıl olan bayāle 3472 

   Ehl-i caXīXat olan sacy itdi irdi cāle 

 

  5097 Bu bāġ-ı bī-mimālüñ rūcānīdür ġıdāsı 

   xevX itmedi olar kim nefs old’anuñ hevāsı 3473 

 

  5098 Her kim ki nefse uydı bilmez lehā’ih-i rūc 3474 

   Ger bu cihān içinde olursa cömri çün Nūc 

 

  5099 İncindi bāza kerkes didi ki aña acmaX 

   YoX herre deñlü caXluñ fehmüñ de budur ancaX 

 

R 158a 5100 Ol bāġ-ı pür-nicamdan kihb ile eyledüñ dūr 

   Dil oldı pür-Xasāvet olmışdı anda mesrūr 

 

  5101 AcmaX cihānda benven kim saña tābic oldum 

   Terk itdüm ol maXāmı uydum buraya geldüm 

 

M 175a 5102 Bu deñlü yaş geçürdüm bend itdi \ıfl-ı ebter 

   Başdan çıXar muXarrer \ıfl olsa şab[a rehber 3475 

 

                                                
5094a Xurı: Xuru B, Ş. 
5095a her şey ki: her şey R. 
5096b ehl-i: ehli R, Ş. 
5097a rūcānīdür: rūcāndur B. 
5098a lehā’ih-i: o lehhi B, o lehhātı R, o lehheti Ş.  
5098b cömri: cömr B. 
5102a bend: pend B, R. 
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  510 

3 Benden size na[īcat nūş itme āb-ı Kevmer 

   SāXī olursa oġlan ger ola vech-i enver 

 

  5104 Bu bāġ içinde bir kes yoXdur idem tekellüm 

   Kibr ile hep pür olmış Xalbi \olu tacajjum 

 

  5105 Her birinüñ bayāli eglence kendüzine 

   Olmış şu resme maġrūr kes şey degül gözine  
3476 

Ş 147a 5106 OlmayıcaX hidāyet n’itsün aña mürebbī 

   Devlet anuñ dü-cālem fażl itdi aña Rabbı 

 

  5107 Rūz-ı ezel hidāyet olmazsa şab[a maXrūn 3477 

   Ger girse cennete ol [anur özini mescūn 

 

  5108 TaXdīr ola żalālet cennet gelür cehennem 

   Āsān olur Xamuya taXdīr olan fe efhem  * 

 

  5109 Kerkes bu bāġ içinde incindi çekdi zacmet 3478 

   Didi ferāġat itdüm bundan olursa cennet 

 

  5110 Bāza didi ki Xıldum senden dabı ferāġat 

   Kim saña tābic oldum irişdi uş şe’āmet 3479 

 

  5111 Olmadı mümkin ide ol bāġ-ı culve ülfet 

   Bī-çāre n’eylesün kim siflī olupdı bilXat 

 

 

                                                
5105b degül: degil R. 
5107a rūz-ı: rūzı R. 
* “Olduğu gibi anla, anlamında Arapça bir ibaredir.  
5109b Didi ferāġat itdüm bundan olursa cennet: Kim saña tābic oldum irişdi uş şe’āmet M. 
5110 – M; 5110b oldum: - R. 
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B 164b 5112 Kendüye ġālib oldı cubb-ı mekān-ı a[lī 3480 

   Olmadı menca Xādir zīrā ki meyli \abcī  

 

  5113 Şol deñlü itdi nu[cı caXl ile naXl ilen bāz 3481 

   eılmadı herre te’mīr ābirde itdi pervāz 

 

  5114 Terk itdi bu maXāmı a[lına rācic oldı 3482 

   İrişdi merkezine şevX ile Xalbi \oldı 

 

5115 Rūz-ı ezelde bilXat çünkim bulur taXarrür 

   Biñ sacy ü cehd iderse gelmez aña taġayyür 3483 

 

  5116 Sacyüñde dabli vardur olursa Xābiliyyet 3484 

   Zā’il olur özinden cehd itse cāhiliyyet 

 

M 175b 5117 Evvelki menziline irişdi çünki kerkes 

   Reycān ü yāsemendür gözine bār ilen bas 3485 

 

  5118 Cemc oldılar Xatında a[cābı her ne kim var 

   Bi’llāh bize baber vir kim n’oldı cālüñ iy yār 

 

  5119 Terk eyledüñ bizi sen baylī zamān olupdur 

   nann eyledük ki bundan aclā va\an bulupdur 3486 

 

  5120 Didi bulara kerkes ger söylesem cikāyet 

   TaXrīr ola biş on yıl bulmaz bilüñ nihāyet 3487 

 
                                                
5112a cubb-ı: cubbı R, Ş.  
5112b meyli \abcī: meyl \abc R. 
5113a naXl ilen: - R; naXllen B. 
5114b Xalbi: Xalb R. 
5115a rūz-ı: rūzı R, Ş / taXarrür: muXarrer B.  
5115b sacy ü: sacy B, Ş / cehd: cidd M / iderse: iderseñ Ş. 
5116a sacyüñde: sacyüde R / dabli: dabl B. 
5117b bār ilen: barlan B. 
5119b va\an: mekān M. 
5120b biş: beş R, Ş. 
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  5121 Diñlerseñüz velākin naXl ola bacżı icmāl 

   Maclūm ola bu sözden fehm ola bāXī acvāl 3488 

 

  5122 Bir kimse geldi bunda medc itdi bir maXāmı 3489 

   Emrine tābic oldum uydum aña tamāmı 

 

  5123 Bu yolda geldi başa envāc ilen şedā’id 

   Olmadı herre deñlü nāfic Xamu zevā’id 3490 

 

Ş 147b 5124 Çünkim o bāġa irdük gördüm cabemce būstān 3491 

   Āb u hevāsı mühmel eşbā[ı cümle nādān 

 

R 158b 5125 Terk itdüm anı yine irdüm mekān-ı a[la 

   Bulmış iken firāXı irdük maXām-ı va[la 

 

  5126 A[cābı didi niçün iy bayr-ı şeyb-i aclem 

   Nā-cinse tābic olduñ Xılduñ özüñe macrem 3492 

 

  5127 Sürdüñ cihān içinde bu deñlü cömr-i bī-cad 3493 

   Senden alur na[āyic acmer ola ger esved 

 

B 165a 5128 Fehm eyledük Xamumuz caXluña irdi noX[ān 

   Bend itdi saña bir kes gezdürdi bāġ u būstān 3494 

 

  5129 Ehl-i hevā işidür meyl ide gülsitāna 

   AcmaX cihānda oldur aldandı dāsitāna 3495 

                                                
5121a bacżı: bacż B. 
5122b uydum: uydu R. 
5123a envāc ilen: envāclan B.  
5123b nāfic: tābic B. 
5124b eşbā[ı: eşbā[ B. 
5126a şeyb-i aclem: şeyb-i acjam B. 
5127a cömr-i: cömr ü R.  
5127b acmer: emred B. 
5128a Xamumuz: Xamu hüner B.  
5128b gezdürdi: dürdi R / bāġ u: bāġ B. 
5129a ehl-i: ehli R, Ş / meyl ide: meyl iden B. 



 721 

 

  5130 Bir ġayrı kimse itse lāzımdı saña menci 

   Terk eyledüñ caceb kim işbu maXām-ı cemci 3496 

 

M 176a 5131 Bu resme Xıldı cümle a[cābı aña taczīr 

   Ger niçe gün yazarsam olmaya cusr-ı taXrīr 3497 

 

  5132 Ābir şu resme oldı bunda cevāb-ı şāfī 

   Virmişdi bize Racmān nacmāyı bunda vāfī 3498 

 

133 MüstaġraX olup aña irmişdi bize nisyān 

   eıldı bacīd bu yirden hikr ola tā ki icsān 3499 

 

  5134 eadrini bilmek içün bu nicmetüñ `udāvend 3500 

   eıldı bu resme cālet andan ire bize pend 

 

  5135 eıldılar anı maXbūl Xa[d itdiler żiyāfet 

   Bir cīfe buldılar kim irmiş aña cufūnet 

 

  5136 Cemc oldılar yidiler her biri anda vāfir 

   eıldılar anı tacjīm cajj eyledi müsāfir 

 

  5137 Var ise caXluñ iy yār Xıl cālüñi tefekkür 

   İtseñ najar cihāna Xalbüñ \olar tacayyür 

 

  5138 Eşbā[a nājır olsañ bulmış Xamu tesellī 

   Her biri menzilinde Xılmaz \aleb tecallī 3501 

 
                                                
5130a ġayrı: ġayr B. 
5131a a[cābı: a[cāb B.  
5131b ger: kim Ş / niçe: nice R / olmaya: olmaz B / cusr: cumr (?) B. 
5132a cevāb-ı: cevāb u R / şāfī: şāfici R.  
5132b virmişdi: virmişdür B. 
5133b bu yirden: bundan B, R, Ş. 
5134a bu: bir B. 
5138b \aleb: tacab B / tecallī: tesellī M. 
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  5139 Ger kerkese [orarsañ bāġ ehlinüñ bużūrın 3502 

   eılmaz Xabul zīrā görmedi Xalbi nūrın 

 

  5140 _aml eyledi bularuñ boş cālini o kibre 

   Olmadı cāle cālim abh ide tā ki cibre 

   

  5141 Bunlar sükūnetinde müstaġraX-ı şehādet  

   Fehm itdi ol tacajjüm Xıldı caceb camāXat 3503 

 

Ş 148a 5142 Her kişinüñ ne deñlü olursa hevX u cāli 

   Fehm ider aña göre her herreden me’āli 3504 

3  

Her kes ki görse bir şey cālim ola ya cāhil 

   Zucmınca abh ider ol caXX ola yābū bā\ıl 

 

B 165b 5144 Biñ kez diseñ ki caX bu Xılmaz Xabūl Xalbi 

   İtmez aña ifāde sacy itse biñ mürebbī 

 

M 176b 5145 Cümle culūmı kendü cilmine ide ta\bīX 

   Nefsinde bā\ıl ammā anuñ Xatında tacXīX 3505 

 

  5146 kālib olana besdür sözde bu deñlü taf[īl 

   cĀXıl cihānda oldur Xılmadı anı tac\īl 

 

5147 Sırr-ı cihāna bir kes yārā olursa vāXıf 3506 

   İrişe rūca rācat dil ola pür-macārif 

 

  5148 Cā’iz diseñ cihāna caXdur veyābū bā\ıl 

   Kim hevX ider murādı oldur cihānda kāmil 

                                                
5139b Xalbi: Xalb B. 
5141a müstaġraX-ı: müstaġraXı B, R,Ş.  
5141b itdi ol: aña ol M. 
5142a hevX u: hevX B; hevXi R. 
5145a culūmı: culūm B. 
5147a sırr-ı: sırrı B, R, Ş. 
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   KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Müstefcilün / Müstefcilün / Müstefcilün / Müstefcilün 

 

R 159a 5149 İy ol _aXuñ mürşidleri eydüñ baña n’itmek gerek 3507 

   Ol cażretüñ dergāhına XanXı yola gitmek gerek 

 

  5150 Mürşid baña Xıldı nidā iy \ālib-i rāh-ı `udā 

   Gitdi o gökçek Mu[\afā sacy eyleyüp yitmek gerek 3508 

 

  515 İç sen macabbet bamrını Xatl eyle nefsüñ cömrini 3509 

   Sul\ān-ı şercüñ emrini yirine iletmek gerek 

 

   _aXXuñ rıżāsın \ālib ol şey\ān u nefse ġālib ol 

   Ġayr’ibtiyācı sālib ol bunlar bu dem bitmek gerek 3510 

 

  5153 İşbu cihān ġavġāsını \ūl-i emel  sevdāsını  ** 

   Sen benligüñ dacvāsını yolında terk itmek gerek 3511 

 

  5154 İster iseñ _aXXa vi[āl bāXī ola dā’im bu cāl 

   Terk eyleyüp sen Xīl ü Xāl yitüp girü bitmek gerek 3512 

 

  5155 kālib olanlar yārına Xomaz bugüni yarına 

   İrem diyen dīdārına baş ile cān yitmek gerek 

 

                                                
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
5149a ol: - B. 
5150a \ālib-i: \ālibi B, R, Ş / rāh-ı: rāhı R, Ş.  
5150b gökçek: gökçe B, R, Ş. 
5151a cömrini: ġayrını Ş. 
5152a şey\ān u: şey\ān-ı B, Ş.  
5152b ibtiyācı: ibtiyāc B / bitmek: yitmek M. 
** “Ademoğlu ihtiyarlar, (fakat şu) iki (şey gençleşip) onunla kalır: Hırs ve tûl-i emel.” Kütüb-i 
Sitte Tercüme ve Şerhi, C.7, s.247.  
5153a \ūl-i: \ūli B. 
5154b Xīl ü: Xīl B. 
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  5156 İy cĀrif-i sırr-ı caXīX her kişiye lāzım refīX 

   Ādāb u acvāl-i \arīX görüp de işitmek gerek 3513 

 

   MAkLAc * 

 

   Müftecilün / Müftecilün / Fācilün 

 

M 177a 5157 Gel berü aç cayn-ı ba[īret cazīz 

   Ehl-i cefā ehl-i [afā Xıl temīz 

 

B 166a 5158 `ālıX-ı cālem yaradupdur cıbād 3514 

Ş 148b  Zāhid ü cābid kimi ehl-i fu’ād 

 

Bacżı cüdā bacżı tecellādadur 3515 

   Her birisi līk tesellādadur 

 

  5160 cĀlim-i cikmet ola Xılmaz caceb 

   Fehm idesin sen de Xıl ehlin \aleb 3516 

 

  5161 eıldı `udā bacżına icsān-ı tām 

   Kimdür anı bilmedi hergiz cavām 

 

   Bildi yine anı o _ayy ü cAlīm 

   Hem dabı bildürdi bavā[a Kerīm 3517 

 

  5163 Çünki cavām oldı mu[ācib saña 

   Varmayasın bir Xadem andan yaña 

 
                                                
5156a cĀrif-i: cĀrifī B, R, Ş / sırr-ı: sırrı R, Ş.  
5156b ādāb u: ādāb B / acvāl-i: acvāli B, R, Ş. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
5158a `ālıX-ı: `ālıX u R.  
5158b ehl-i: ehli B, R, Ş. 
5159a bacżı cüdā bacżı: bacż cüdā bacż B; bacżı cüdā bacżın R. 
5160a cālim-i: cālim ü R. 
5162a _ayy ü: _ayy B. 



 725 

  5164 Ger iresin zümre-i bā[[a cabīb 

   Gülşen-i vu[latd’olasın candelīb 

 

  5165 Uyma cavāma sözi taXlīddür 3518 

   Cehl ile Xalbin işi tesvīddür  

 

  5166 Tābic-i ehl ol olasın bā[-ı bā[ 

   Bende ola Xapuña tā kim bavā[ 3519 

 

  5167 Cümle cavāmuñ işi büsrāndur 3520 

   `ā[ olanuñ cāleti pinhāndur 

 

eıldı `udā bacżını ehl-i cefā 3521 

   nāhirini kim göre dir pür-[afā  

 

  5169 FarX idemez [ūret ilen sīretin 

   Defc idemez dilde olan küdretin 3522 

 

  5170 Ehl ile nā-ehli bilür [āf-dil 

   Sacy idegör refc idesin āb u gil 3523 

 

M 177b 5171 ÇoX kişinüñ [ūreti macmūrdur 3524 

   Tabt-ı sivāda velī maXhūrdur  

 

  5172 Līk [anur kendüyi maXbūl-i _aX 

   cĀXıl o her herreden aldı sebaX 

 
                                                
5165b ceh ile: cehllen B / işi: iş B. 
5166a ehl: - R. 
5167b cāleti: cālet B. 
5168a ehl-i: ehli R, Ş.  
5168b kim göre dir: kim göresin M. 
5169a [ūret ilen: [ūretlen B, Ş. 
5170a ehl ile: ehle B / [āf-dil: [āfī-dil R, Ş.  
5170b refc : defc M / āb u: āb B. 
5171a [ūreti: [ūret B.  
5171b velī: vel (?) B. 
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R 159b 5173 İmdi açup cayn-ı ba[īret tamām 

   eıl najar eşbā[a Xamu iy hümām 

 

B 166b 5174 FarX ola tā caXX ile bā\ıl ne var 3525 

   Fehm ola [arrāf ile tā pīlever 

 

  5175 Ola kim irgürmeye şey\ān żarar 

   Ehle ir ol sen dabı [ācib-hüner 

 

Ş 149a 5176 ]ūret-i insānda müvesvis kemīr 3526 

   FarXı anuñ oldı be-ġāyet casīr 

 

   Şol ki seni Xıldı `udādan bacīd 3527 

   Oldı mużil ger ola [ūret sacīd 

 

  5178 Sen dabı yoluñda Xılup ictirāz 3528 

   _aXX ile bā\ıl idegör imtiyāz 

 

  5179 Key [aXın aldanma görüp jāhire 

   Sacy-ı belīġ it iresin māhire 

 

  5180 Māhir olan kim diseñ ehl-i şühūd 3529 

   İrişe _aXdan aña her dem vüfūd 

 

  5181 ]anma ki cuzlet ola cāle sebeb 3530 

   eanda olursa bulur ehl-i \aleb 

 

                                                
5174a caXX ile: caXXla B.  
5174b [arrāf ile: [arrāfla B. 
5176b farXı: farX R / casīr: cabīr B. 
5177a seni Xıldı: Xıldı seni B. 
5178a Xılup: olup M.  
5178b caXk ile: caXla B / bā\ıl: bā\ılı R / idegör: ide göre R. 
5180a diseñ: dise B / ehl-i: ehli B, R, Ş.  
5180b vüfūd: vüfūh R. 
5181b olursa: bulursa B / ehl-i: olsa B, R, Ş. 
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   Sen de şühūd ehlin ebī \ālib ol 

   Tā bilesin _aXXa nedür \oġrı yol 

 

  5183 Sacy idegör olmaġa ehl-i fenā 

   Her ki fenā olmadı dil pür-hevā 3531 

 

  5184 Saña fenā didügi [anma hemān 

   Terk idesin her ne var iki cihān 

 

M 178a 5185 Belki vücūduñ ne ki var macv ola 

   BāXī eger herre Xala sehv ola 

 

  5186 Fehm olına Xı[[adan acvāl-i nās 3532 

   cĀXıl olan defc ide hep iltibās 

 

SevX olına bunda şu resme kelām 3533 

   FarX ola tā dūzab u dārü’s-selām  

 

   ĀMEDEN-İ BŪM * 

 

   Müftecilün / Müftecilün / Fācilün 

 

  5188 Diñle göñülden ki yazam cāl-i būm 3534 

   Añlar iseñ defc ola dilden ġumūm 

 

B 167a 5189 FarX ide tā Xāl ile cāli lebīb 

   nāhir u bā\ında kim oldı cabīb 3535 

                                                
5183a ehl-i: ehli B, R, Ş. 
5186a olına: oluna Ş. 
5187a olına: oluna M, Ş.  
5187b dūzab u: dūzab B. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
5188b defc: refc B, R. 
5189a Xāl ile: Xālle B / cāli: cāl B. 
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5190 eıldı `udā bilXatin anuñ caceb 3536 

   eanda olur bālī yir eyler \aleb 

 

  5191 Nefret idüp kimseye olmaz enīs 3537 

   Cāhil ü cālim ya basīs ü nefīs 

 

  5192 Ābiri bir kūşede Xıldı va\an 

   Geçdi cihāndan ne ki var cümleten 3538 

 

Ş 149b 5193 Mesken ider kendüye cāy-ı barāb 

   Ya[duġı \aş döşegi her dem türāb 3539 

 

  5194 Tārik olur cizzet ü māl ü veled 

   Olmaya tā hīç biri rāhında sed 3540 

 

  5195 kaşra çıXup balXa o Xılmaz najar 3541 

   `avfı budur irişe cāle keder 

 

  5196 cUzlet ü zühdinde bulur çün kemāl 3542 

   _ubb-ı cihān gitdi olur boş-bı[āl 

 

R 160a 5197 Terk-i cihān itdi şu resme şehā 

   eomadı Xatında caşā vü ġadā 

 

M 178b 5198 Virdi tevekkül aña eklinde Rab 

   Gelse yir ü gelmese Xılmaz \aleb 

 
                                                
5190b bālī: cāli B. 
5191a idüp: ider B.  
5191b basīs ü: basīs B. 
5192a ābiri: ābir u R. 
5193a cāy-ı: cāyı R, Ş.  
5193b ya[duġı: ya[duġ B. 
5194a māl ü: māl B.  
5194b biri: bir B, R. 
5195b bavfı: bavf u R. 
5196a cuzlet ü: cuzlet B, R. 
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  519 

9 Anuñ içün irişür aña \acām 

   VaXt-i ġadā vaXt-i caşā ber-devām 3543 

 

  5200 Bir kişi kim kendüyi teslīm ide 3544 

   İre murādı aña Xanda gide 

 

  5201 Her kişi kim _aXXa tevekkül ider 

   Fikr-i \acām eyleyüp ol kes n’ider 

 

  5202 _āşā ki macrūm ide anı `udā 

   Cümleten emrāża ider ol devā 3545 

 

  5203 Her ne \arīX üzre dilerseñ murād 

   Ola revā [āfī olursa fu’ād 

4  

Terk-i cihān olmadı maX[ūd olan 

   Terk-i vücūd ile bulupdur bulan 

 

B 167b 5205 Zāhide zühdi olısardur cicāb 

   cĀbid ider Xullıġı her dem cisāb 3546 

 

  5206 cĀşıX olan Xalbini ez-māsivā 3547 

   Pāk Xılup cubb ile eyler cilā 

 

  5207 Tā ki tecellā ide ol nāzenīn 

   Macv ide bir demde vücūdın hemīn 

 

 

                                                
5199a anuñ içün: anuñ çün R, Ş. 
5200a bir: her B, R, Ş. 
5202a cāşā ki: cāşe ki M, Ş. 
5205b Xullıġı: Xulluġı R, Ş; Xulluġ B. 
5206a olan: - Ş.  
5206b cubb ile: cubla B. 
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5208 xerre Xadar dilde olursa ġayır 

   Gelmeye macbūb ola mescid deyir 3548 

 

  5209 Olmaya bir yirde iki dil-rübā 

   Ma\lab iki olsa olur bil riyā 

 

  5210 ]ıdX ile iblā[ ile olur vu[ūl 

   Olmaya bal\ olsa cibādet Xabūl 3549 

 

Ş 150a 5211 Refc ola āyīne-i dilden ġubār 

   nāhir olur anda tecellā-yı yār 3550 

 

M 179a 5212 kālib iseñ pend saña bu yiter 

   ealbüñi pāk it ire tā būy-ı ter 3551 

 

   Geçdi bu cāl üzre niçe māh ü sāl 3552 

Kimse ilen eylemez ol Xīl ü Xāl  

 

  5214 Gāh ü gehī \aşra çıXar olsa şeb 3553 

   Tā ki ire nefsine bundan tacab 

 

  5215 Nefs hevāsı bu ki gündüz geze 

   Seyr ide her Xanda ki gülşen size  

 

  5216 `avfı bu kim meyl ide dil gülşene 3554 

   Ravżaya Xa[d ide düşe külbana 

                                                
5208a olursa: eger olsa M.  
5208b mescid: mescidi M, R. 
5210a [ıdX ile: [ıdXla B / iblā[ ile: iblā[la B. 
5211b olur: olan B. 
5212a pend saña bu: saña bu deñlü Ş. 
5213a niçe: nice B / māh ü: māh B.  
5213b kimse ilen: kimseylen B / Xīl ü: Xīl B. 
5214a gāh ü: gāh B. 
5216a bavfı: bavf B. 
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  5217 Żāyic ide cālini maġbūn ola 

   _ubb-i cihān eyleye meftūn ola 3555 

 

  5218 _ıfj ider ol cālini ez-cāl-i nās 

   `al\ olup anlardan ire Xalbe pās 

 

  5219 `alX görüp yanına hep cemc ola 

   eaçmaġ ilen [anma biri menc ola 3556 

 

  5220 _ālet-i mabfiyyesi şāyic ola 

   Nefsine XorXar ki tekebbür gele 3557 

 

B 168a 5221 Biñ kişide birine Xılmaz kelām 

   Sözde cabem olmaya mimlü’l-cavām 3558 

 

R 160b 5222 Bunları defc itmek içün gündüzin 

   kaşraya çıXmaz [aXınur kendüzin 3559 

 

  5223 Hem dabı cibret gice dir çoX durur 

   Fehm bu kim gündüzin ol yoX durur  3560 

 

  5224 cĀlem olur bālī dir aġyārdan 

   Pāk olur dil dabı her kārdan 

 

  5225 Nājır olup arż u semāya ne var 

   Abh ide cikmet zi-nücūm u Xamer 3561 

 

                                                
5217b cubb-i: cubb u R. 
5219b Xaçmaġ ilen: Xaçmaġlan B. 
5220a mabfiyyesi: mabfiyyesin R. 
5221a birine: birle Ş. 
5222a gündüzin: kendüzin R. 
5223a gice dir: gicede B. 
5225a arż u: arż B. 
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M 179b 5226 Seyr-i kevākib ne ki var seyr ide 

   NaXş ola acvāl-i dilin deyr ide 

 

  5227 Gündüz ola yine ider ibtifā 

   `alXa mu[ācib ola irer cefā 

 

  5228 cUzlet ü balvetde bulur vacdeti 3562 

   Kemret ider terk ide ger balveti  

 

Ş 150b 5229 Arż u semā gerçi \oludur ciber 

   Līk Xılur julmet içinden najar 

 

  5230 Her ki najar ide semāya zi-arż 

   Bulmaya ol Xurb-ı nevāfil ü farż 3563 

 

  5231 Gündüz ilen gice berāber gerek 3564 

   cUzlet ü kemret ü zemīn ü felek 

    

Tā ki bula vacdeti kemretde ol 

   Olmaya Xatında anuñ [aġ u [ol 3565 

 

  5233 Her ki dilin baġlamış olsa Xuyūd 3566 

   eayd ile ı\lāXa o Xılmaz [ucūd 

 

   Vu[lat-ı _aX ġayrı durur iy cabīb 3567 

   cĀciz olur bunda ebī her lebīb 

 
                                                
5228b ider: irer R, Ş. 
5230b Xurb-ı: Xurb u R. 
5231a gündüz ilen: gündüzlen B.  
5231b cuzlet ü: cuzlet B. 
5232a vacdeti: vacdet B.  
5232b [aġ u: [aġ B. 
5233b Xayd ile: Xaydla B. 
5234a ġayrı durur: ġayr durur B. 
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5235 Her kime kim irişe fażl-ı İlāh 3568 

   İşbu kelāma olur anlar güvāh  

 

  5236 _ālet-i mehkūre ilen çoX zamān 

   ]arf ider cömrini ol der-cihān  

 

B 168b 5237 Şāyic olur zühd ile taXvā ile 3569 

   `ālī \arīXatdan o fetvā ile 

 

  5238 ÇoX kişiler anı ziyāret ider 

   ealb-i barābını cimāret ider 

 

  5239 Tābic olup abh ider andan \arīX 3570 

   Sālik olur rāhına olup refīX  

 

M 180a 5240 Nu[cı budur anlara dā’im bunuñ 3571 

R 161a  Fānī durur cükmi cihān ü tenüñ 

5241  

BāXī olan cennet ü cūr u Xu[ūr 3572 

   Aldamasun sizi cihānda ġurūr  

 

  5242 Her ki Xabūl itdi cihān cizzetin 

   Görmedi yarın o `udā cennetin  

 

  5243 eıldı anı ehl-i cihāna carām 

   Sen dabı fikr eyle özüñ iy hümām 

 

  5244  

                                                
5235a fażl-ı: fażlı B, R, Ş. 
5237b bālī: cāl B, R, Ş / \arīXatdan: \arīXatda B, Ş. 
5239b rāhına olup: rāhına olur B. 
5240a nu[cı: nu[c B, R / bunuñ: anuñ B, R, Ş.  
5240b fānī durur: fānīdür R / cükmi: cükm B, R. 
5241a cūr u: cūr B. 
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Ger dile dünyāyı Xabūl eyle sen 3573 

   Mā’il-i dünyā \aXa boyna resen  

 

  5245 Ger dile cennātı Xabūl it şehā 

   Terk-i fenā Xıl bulasın tā beXā 3574 

 

  5246 İkisi cemc olmaya bir yirde pes 

   cĀXıl iseñ cennete eyle heves 

 

Ş 151a 5247 Her ne ki dünyāda bugün terk olur 3575 

   Cümlenüñ eżcāfını yarın bulur 

 

  5248 Her ne ilen bunda bugün cajj ider 3576 

   Yarın anuñ cajjı bulınmaz gider 

 

Bunda olan cümle cujūja zevāl 3577 

   İrişür elbetde degül bāXī cāl 

 

  5250 Anda olan cümle lehā’ih ebed 

   cAXl u vehm bulmadı hīç aña cad 3578 

 

İmdi eger yār ise caXluñ saña 

   Nu[c budur tābic olursañ baña 3579 

 

  5252 Her kişi kim varsa anuñ yanına 3580 

   _ubb-ı cihānı bıraġur cānına 

                                                
5244b \aXa: baXa M / boyna: boyuna B; boynuna Ş. 
5245a cennātı: cennāt B / Xabūl it: Xabūl eyle Ş. 
5247a her ne ki: her ki B.  
5247b eżcāfını: eżcāfın R. 
5248b cajjı: cajj B / bulınmaz: bulunmaz M, R. 
5249b irişür: irüşür R. 
5250b caXl u vehm: caXl vehm B; caXl u hem R / cad: ecad R. 
5251a yār ise: yārsa B. 
5252b cubb-ı: cubb u R / cihānı: cinānı Ş. 



 735 

 

B 169a 5253 ealbi \olar cennet ü nacmā ile 

   Fikr-i `udā gelmeye hergiz dile 3581 

 

M 180b 5254 xikr-i `udā terk-i sivā birledür 

   Pāk ola dil ola tecellāsı pür 

 

  5255 SevX-i mürebbīye mu\ābıX gider 

   Sālik olan yolda ne kim seyr ider 3582 

 

  5256 _ālet-i teslīm ü rıżā \ālibüñ 

   Tābic olur çünki cüküm ġālibüñ 3583 

 

  5257 Göricek acvālini anuñ cavām 

   Dir ki budur rāh-ı `udāda imām 3584 

 

  5258 Ehli degül tā ki tekellüm ide 

   cĀlim olup cāline cehli gide  

 

  5259 _ükm ider acvāline jāhirden ol 

   Dir ki budur _aXXa varan \oġrı yol 3585 

   

5260 nāhir ilen bā\ına cükm itmeye 

   Şol kişi kim bā\ına cilm itmeye 3586 

 

  5261 nāhir ü bā\ın olısar müttefiX 

   Cümle cihātı ger ola mun\abıX 3587 

                                                
5253a Xalbi: Xalb B / nacmā ile: nacmānla B. 
5255a mürebbīye: mürebbīne B, R. 
5256a cālet-i: cāleti M; cālet ü R / teslīm ü: teslīm B. 
5257a göricek: görücek R.  
5257b dir ki: der ki R. 
5259b dir ki: der ki R. 
5260a żāhir ilen: żāhirlen Ş. 
5261a bā\ın: bā\ına B.  
5261b cihātı: cihānı B, R, Ş. 
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262 Ekmeri beyninde olur ibtilāf 

   FarX idemez bunı meger Xalbi [āf 3588 

 

  5263 Bir kişi kim terk ide cizz-i cihān 3589 

   Lāzım odur terk ide cūr u cinān  

 

  5264 Her kişi kim ma\labı oldı `udā 

   Müşrik olur ger ide cubb-ı sivā 3590 

 

R 161b 5265 Sacy ide biñ bulmaya Xalbi [afā 3591 

Ş 151b  Defc ide illā şu ki şirk-i bafā 

 

  5266 Şirk-i bafī refci be-ġāyet casīr 3592 

   Līk fenā ehline olur yesīr 

 

  5267 Her ki ire aña tamāmet fenā 

   _aXX ile ola ne ki neşv ü nemā 3593 

 

M 181a 5268 Refc ide Xalbinden o şirk-i bafī 

   Fehm idemez bu sözi hihn-i ġabī 3594 

 

B 169b 5269 Fażl-ı macıżdur Xula _aXdan bu cāl 3595 

   Her kime virdi olısar ehl-i bāl 

 

                                                
5262a ekmeri: ekmer R.  
5262b Xalbi: Xalb B. 
5263a cizz-i: cizzi R.  
5263b cūr u: cūr B. 
5264a ma\labı: ma\lab B.  
5264b cubb-ı: cubbı B, R, Ş. 
5265b şirk-i: şirki B, R, Ş. 
5266a refci: refc B, R. 
5267a fenā: bil fenā Ş.  
5267b _aXX ile: _aXla B. 
5268a şirk-i: şirki B, R, Ş.  
5268b hihn-i: hihni B, R, Ş. 
5269a Xula: Xulına Ş. 
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5270 Semcine bāzuñ irişür cāl-i būm 

   Görmege Xalbi ider anuñ hücūm 

 

  5271 eanda olur meskeni teftīş ider 

   Bildi anuñ semtini \utdı gider 

 

  5272 Seyr iderek gördi bir arż-ı barāb 3596 

   Sākin olan anda ebed der-cahāb 

 

  5273 Yebsi şu deñlü ki zi-nevc-i nebāt 3597 

   Bitmedi hīç bitmeyiser şeş-cihāt 

 

  5274 ea\re-i racmet aña nāzil degül 

   Bitmeye bār anda ebed Xanda gül 

 

5275 Cārı anuñ caXreb ilen mār u mūr 3598 

   Gelmemiş e\rāfına hergiz \uyūr  

 

  5276 eanda ola aña ki insān gele 

   Va[fı anuñ Xa[d ola gelmez dile 3599 

 

  5277 xikr olınan yirde bulup bir maġār 3600 

   Mesken içün Xılmış anı ibtiyār 

 

Girmiş anuñ içine Xılmış Xarār 3601 

   Anda geçürmiş o niçe rūzigār 

 

                                                
5272a arż-ı: arż u R.  
5272b olan: olur B. 
5273a yebsi: yebs B / zi-nevc-i: zi-nevci B, R, Ş. 
5275a cārı: cār B / caXreb ilen: caXreblen B, Ş / mār u: mār B; mārı R. 
5276b va[fı: va[f B. 
5277a olınan: olunan M. 
5278b o niçe: olanca B; o nice R. 
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  5279  

eıldı teveccüh içerü girdi bāz 

   Gördi yüzi yirde ider ol niyāz 3602 

 

  5280 kurdı biraz eyledi ġāra najar 3603 

   İçerüsi gördi ki dabı beter 

 

  5281 Ābiri Xaldurdı başın baXdı būm 

   eandan irişdüñ didi bunda iy şūm  

 

M 181b 5282 `alX-ı cihāndan ne ki var fāriġam 

   `alX ile [ocbetden irer baña ġam 3604 

 

Ş 90a 5283 Her ne Xadar kim Xaçar isem zi-balX 

   eıldı cavāle anı _aX [anki tavX 

 

  5284 Lu\f ile didi aña bāz iy cazīz 

   eıldı `udā şānuñı ehl-i temīz 3605 

 

B 170a 5285 Ben dabı cālemde bugün \ālibem 

   Rāh-ı `udāda çekerem derd ü ġam 

 

   Bulmamışam işbu cihānda murād 3606 

   Kimsene yoX göstere rāh-ı sedād  

 

  5287 Eylemişem cażretüñi istimāc 

   _amd-i `udā eyledi çün ictimāc  

 

 

                                                
5279b yirde: yerde R. 
5280b beter: biter M, R. 
5282b balX ile: balXla B, Ş. 
5284a lu\f ile: lu\fla B.  
5284b ehl-i: ehli B, R, Ş. 
5286b rāh-ı: rāhı B, R, Ş. 



 739 

 

Lu\f u ca\ā eyle beni Xılma red 

   Ola ki derde ire senden meded 3607 

 

  5289 Her ki göñülden çü Xapuña gele 3608 

   Şānuña lāyıX mı ki macrūm ola  

 

R 162a 5290 eıldı tenezzül aña şol resme ol 

   Oldı Xapusında bir ednāca Xul 

 

  5291 İtdi tevāżuc aña şol mertebe 3609 

   Ābiri Xalbi irişür līnete 

 

  5292 Būm didi Xılmayalum Xīl ü Xāl 

   Kimse baña tābic ola bu mucāl 

 

  5293 Nicmet-i dünyā ne ki var geçmişem 3610 

   Bāl ü peri ābirete açmışam 

 

  5294 Her ne ki _aX göndere oldur ġıdā 3611 

   Eylemişem cūca tevekkül devā 

 

  5295 Virmeye ger menc ide Xılman \aleb 3612 

   Eylemezem mevt ire terk-i edeb 

 

M 182a 5296 kaşra çıXup cāleme gündüz najar 3613 

   Eylemezem irmeye Xalbe keder 

 
                                                
5288a lu\f u: lu\f B.  
5288b ola ki: ola kim R. 
5289a her ki: şu ki B. 
5291a tevāżuc: tevażżuc B, R, Ş. 
5293b bāl ü: bāl B / ābirete: ābirine R. 
5294a oldur: olur B. 
5295b terk-i: terki B, R, Ş. 
5296b eylemezem: eylemez R. 
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7 ]ubca degin her gice icyā gerek 

   Gündüz ola cālüñi ibfā gerek 

 

  5298 Kimse Xabūl itmeye bu cāleti 

   Eyler ise on gün ola ġāyeti 

 

   Ben niçe yıldur sürerem böyle cāl 3614 

   Bencileyin eyleye bir kes mucāl 

 

5300 Bāz didi aña ki iy nūr-ı cayn 

   kālibe emrüñ ne ki var farż-ı cayn 3615 

 

B 170b 5301 kālib olan \ālib olur ez-derūn 

Ş 90b  Cehli gidüp cālim olur hǖ-fünūn 3616 

 

  5302 Her ki mu\īc olmadı emrüñe bil 3617 

   İrmeye maX[ūda yıla niçe yıl  

 

  5303 Her kişi kim rāh-ı `udā Xa[d ide 3618 

   Lāzım odur aña olınca gide 

 

  5304 Hem dabı ol terk ide fikr-i me’āl 3619 

   Dā’im olursa olısar ehl-i cāl 

 

  5305 Her ne ki emr eyleseñ itdüm Xabūl 

   Tā ki cihāndan ire rūca ufūl 

 
                                                
5299a niçe: nice B, R.  
5299b eyleye: eylese M. 
5300b farż-ı: farż u R. 
5301b cehli: cehl B. 
5302a bil: yıl B.  
5302b yıla: bile B / niçe: nice R. 
5303b olınca: olunca R, Ş. 
5304a fikr-i: fikri B, R. 
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Bāz ile būm eyledi cahd ü vefā 3620 

   `oş süreler ikisi bunda [afā 

 

  5307 Ehl-i sülūk idi velī añla bāz 

   ea[dı bu kim fetc ide bunda rāz 3621 

 

  5308 Kendü sülūkında bulupdı kemāl 3622 

   Līk murādı ide anuñla Xāl 

 

  5309 Tā ki bile dā’iresin rütbetin 

   Fehm ide hem fürXat ilen vu[latın 3623 

 

M 182b 5310 Geçdi bu cahd üzre bular çoX zamān 3624 

   VāXıf olur cāline jāhir nihān 

 

`ihmet ilen būmı musabbar ider 3625 

   eā’il olur bāza o da her n’ider  

 

Her ne dise Xavlini redd eylemez 3626 

   Tābic olur her ne ider söylemez 

 

  5313 kaşra çıXar bāz ile ol bacżı şeb 

   Söylemeyüp bāz ider anda edeb 3627 

 

  5314  

                                                
5306a bāz ile: bāzla B / cahd ü vefā: cahdi Xavī B, R, Ş.  
5306b `ōş süreler ikisi bunda [afā: Bu mısra M’de tashih kaydıyla birlikte der-kenardır. Bütün 
nüshalarda bu mısraın yerinde, “`oş geçüre ikisi bunda demi” mısraı vardır. 
5307b Xa[dı: Xa[d B / bu kim fetc ide: budur kim ide M / bunda: bundan da M, Ş / rāz: bāz Ş. 
5308a kendü: kendi B, R.  
5308b Xāl: fāl Ş. 
5309b fürXat ilen: fürXatlen B, Ş. 
5310b cāline jāhir nihān: bāza o da her n’ider R. 
5311a bihmet ilen: bıdmetlen B, Ş / būmı: būm B. 
5312a Xavlini: Xavlin R. 
5313a bāz ile: bāzla B, Ş / bacżı: bacż B, Ş. 
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Gösterür aña ne ki arż u semā 

   Gāhī nücūm u gehī bedr-i dücā 3628 

 

R 162b 5315 Didi ki abh eyle bulardan cikem 

   İtmeyesin ficlüñe tā kim nedem 

 

  5316 cĀdeti bu nu[c ider aña müdām 

   Müstemic olur bu da Xılmaz kelām 3629 

 

B 171a 5317 Bir niçe kez \aşra çıXarlar gice 3630 

   Bāz bilür būm dabı oXur hece  

 

  5318 eanda olur oXıya eur’ānı bu 

   Fehm ide tā macnīyi elfāj-ı hū 3631 

 

Ş 91a 5319 Bacżı Xażāya bu ki tedbīr ider 3632 

   Diñle cikāyet niçe taXrīr ider  

 

  5320 İkisi bir şeb yine \aşra çıXar 

   Seyr idüben abh ideler çoX ciber 

 

  5321 Eyledi bunda yine vāfir kelām 

   Bāz dabı diñledi anı tamām 

 

  5322 Bāz didi būma ki iy boş ficāl 

   eıldı `udā şānuñı çün pür-kemāl 3633 

 

                                                
5314b gāhī: gāh B / gehī: geh B, R / bedr-i: bedri B, R, Ş. 
5316b olur: bulur B. 
5317a niçe: nice B, R / çıXarlar: çıXalar R.  
5317b hece: hice M, Ş. 
5318a eur’ānı: eur’ān B. 
5319a bacżı: bacż B. 
5322a ficāl: bı[āl B, R. 
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  5323 

   ]ocbet ilen buldı şeref cān u dil 3634 

   Ġayrıda bulmazdı bunı niçe yıl 

 

M 183a 5324 Şükr-i `udā eylerem uş her nefes 

   _ażretüñ oldı baña feryād-res 

 

  5325 Var idi Xalbümde niçe şekk ü jan 3635 

   Ekmeri defc oldı vü gitdi fiten  

 

  5326 Līk Xalur bacżısı dilde kemīn 

   _ikmetine olmadı cilmüm yaXīn 

 

  5327 Cā’iz ise anı da carż eyleyem 

   Defc ola tā Xalmaya dilde elem 3636 

 

  5328 Būm didi söyle kelāmuñ ne var 

   Defc ola şübheñ gide dilden keder 

 

  5 Bāz didi cādetüñüz her zamān 

   Gice ola \aşra çıXarsız hemān 3637 

 

  5330 Būm didi gicede cibret kemīr 

   ]anma buña cālim olur her babīr 

 

  5331 Gice ola her kişi ġafletdedür 

   Her ki şeb icyā ide cennetdedür 

 

  5332  

                                                
5323a [ocbet ilen: [ocbetlen Ş / cān u: cān B.  
5323b ġayrıda: ġayrda B / niçe: nice B, R. 
5325a var idi: vardı B / niçe: nice B, R / şekk ü: şek R, Ş. 
5327a cā’iz ise: cā’izse R. 
5329b çıXarsız: çıXarsın Ş. 
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_aXX ile Xul gicede bālī olur 

   _alvet ola her ne ki ister bulur 3638 

 

B 171b 5333 İşbu cihān içredür aclā hüner 

   Abh ide bir kes Xamu şeyden ciber 

 

  5334 kolı durur cibret ilen bu cihān 

   Bacżı anuñ jāhir u bacżı nihān 3639 

 

  5335 Her kime kim Xıldı hidāyet o _aX 

   Abh ider eşyā ne ki var ol sebaX 

 

  5336 Bacż  yine didi ki iy būb-cemāl 

   Diñle kerem eyle diyem bacżı cāl 3640 

 

Ş 91b 5337 cİbret ola çünki cihāndan murād 

   Gündüz ola seyr bulur izdiyād 

 

M 183b 5338 Ben dabı seyr eylemişem der-cihān 

   Gülşen-i racnā vü caceb çoX mekān 

 

  5339 Līk Xamudan yüce bir boş maXām 

   Görmişem anuñ adı dārü’s-selām 

 

R 163a 5340 `ālıX anuñ [uncını Xılmış cacīb 3641 

   cĀciz olur ger göre lübb-i lebīb  

 

                                                
5332a _aXX ile: _aXla B, Ş.  
5332b ola: olur M. 
5334a \olı durur: \olu durur B, R / cibret ilen: cibretlen Ş.  
5334b bacżı anuñ: bacż anuñ B. 
5336a yine didi ki: didi yine ki B, R, Ş.  
5336b bacżı: bacż B. 
5340a cacīb: caceb R. 
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  5341 Mümkin ola bir kese aña najar 

   Görür o bir herrede biñ biñ ciber 

 

  5342 cİbreti terk idüp irer cayrete 

   Tārik olur kemret irer vacdete 

 

  5343 Anı temāşā velī gündüz olur 

   ]anma aña kimse gice yol bulur 

 

   Şems-i cihān eyleye çünkim juhūr 

   kolar anuñ kūşeleri cümle nūr 

 

  5345 nāhir olur nūr ile sırr-ı `udā 

   nulmeti refc olup olur hep żiyā 3642 

 

  5346 Arż u semā her biri pür-nūr olur 

   Żav’-ı kevākib Xamu maXhūr olur 3643 

 

  5347 Anı temāşādan irer dürlü cāl  

   Va[fı beyān olmaġa anuñ mucāl 3644 

 

  5348 Belki kişi kendüyi żāyic ider 

   Bilmez o demde ki \urur mı gider 3645 

 

B 172a 5349 ]oñra \olar Xalbi anuñ macrifet 3646 

   Her ki irer aña bulur menzilet  

 

  5350 cĀlim olur cikmet-i _aXXa kişi 

   İrse aña defc ola hep teşvīşi 

                                                
5345a nūr ile: nūrla B / sırr-ı: sırrı R, Ş.  
5345b julmeti: julmet B / refc: defc R. 
5346a arż u: arż B. 
5347b va[fı: va[f B. 
5348b bilmez: bilmez ki Ş. 
5349a Xalbi: Xalb B. 
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Eyledi terġīb-i Xavī būma ol 

   Ābiri būm itdi kelāmın Xabūl 

 

M 184a 5352 Bāz olur rehber-i dārü’s-selām 

   Būm dabı dilden olur aña rām 

 

  5353 İkisi pervāz idüben gitdiler 

   eurb-ı secer bāġa olar yitdiler 

 

Nāzil olup Xondı olar bir yire 3647 

   Tā ki temāşā ide bāġı göre 

 

Ş 92a 5355 Çünki dimāġına [abāsı irer 

   Dāfic olur dilde ne varsa keder 3648 

 

  5356 eıldı najar gülşenüñ e\rāfına 

   ĠarX olur anda _aXuñ el\āfına 3649 

 

  5357 Her ne Xadar ider ise diXXati  

   Artar anuñ cayret ilen cibreti 3650 

 

  5358 Gāh olur Xalbi \olar nūr ile 

   ]ocbet ider [anki bu dem cūr ile 3651 

 

  5359 Keşf  olur acvāli bularuñ aña 

   cĀlim olur cikmete Xalur \aña 3652 

 
                                                
5354a yire: yere R. 
5355b keder: gider B. 
5356b _aXuñ: _aX B, R. 
5357a ider ise: ide Rab B.  
5357b cayret ilen: cayretlen B, Ş. 
5358a nūr ile: nūrla B.  
5358b cūr ile: cūrla B. 
5359a acvāli: acvāl B. 
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5360 Gāh olur kendüye ol nu[c ider 

   Dir ki buña meyli göñülden gider 

 

  5361 Bunca zamān terk-i cihān eyledüñ 3653 

   Ābirini gör kim anuñ n’eyledüñ  

 

  5362 Mā’il olursañ buña ez-cān u dil 

   Żāyic olur bunca emek bellü bil 3654 

  5363  

Gāh \olar Xalbi anuñ şevX ile 

   Vecde varur cālet irer hevX ile 3655 

 

  5364 Lehhet-i cujmā irişür ol zamān 3656 

   Tārik olur cūr u Xu[ūr u cinān  

 

B 172b 5365 eıldı najar eyledi bāza bi\āb 

R 163b  Görmeyesin iki cihānda cahāb 

 

M 184b 5366 Sen ki getürdüñ bizi bir boş yire 

   Añlamazam her kişi bunda ire 

 

  5367 kolı durur cibret ilen herresi 

   ĠarX ide deryāyı bunuñ Xa\resi 3657 

 

  5368 `avf iderem līk göñül virmeyem  3658 

   Mā’il olam ma\laba ben irmeyem  

 
                                                
5361a bunca: niçe M. 
5362a ez-cān u: ez-cān B. 
5363a gāh: gahī Ş / Xalbi: Xālb B / şevX ile: şevXle B.  
5363b hevX ile: hevXle B, Ş. 
5364a lehhet-i: lehheti B.  
5364b cūr u: cūr B / Xu[ūr u: Xu[ūr B. 
5367a \olı durur: \oldurur R; \olu durur Ş / cibret ilen: cibretlen B, Ş. 
5368a virmeyem: dirmeyem Ş. 
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  5369 Bāz didi būma ki iy cālī şān 

   Dabı bunuñ olmadı cāli cayān 

 

  5370 Şimdi henüz julmet-i leyl içre yüz 

   Eyle tevaXXuf olısar bire yüz 

 

  5371 Şems \ulūc itse \olar bāġ nūr  

   Cümle herā’ir bulısardur juhūr 

 

  5372 ealmaya bir herre ki mabfī ola 3659 

   kālib olan ma\lab-ı aclā bula 

 

Ş 92b 5373 cİbret-i cużmā ola cā[ıl şehā 

   xerresine iki cihāndur bahā 

 

  5374 _ālet ire bilmeye Xalb-i beşer 

   Diñlemedi görmedi semc u ba[ar 3660 

 

  5375 Anı edā itmeye hergiz lisān 

   Fehm idemez cāXıl odur hevX-i cān 

 

  5376 ŞevX ile bāz eyledi vāfir kelām 

   Būm dabı müstemic oldı tamām 3661 

 

  5377 Dā’im olur bu ikisi der-najar 

   nāhir ola tā ki ufuXdan secer 

 

  5378 Bacde zemen jāhir olur bir żiyā 3662 

   Būm didi \oġdı mı şems-i semā 

                                                
5372b ma\lab-ı: ma\labı Ş. 
5374a Xalb-i: Xālbi B, R, Ş. 
5376a şevX ile: şevXle B, Ş. 
5378a bacde: bacd B / zemen: zamān M, B. 
5378b \oġdı: doġdı B / şems-i: şemsi Ş. 



 749 

 

Fecr-i muXaddem idi jāhir olan 3663 

   Fehmi murād eyledi māhir olan 

 

M 185a 5380 Şemsi şühūd itmedi cömrinde ol 3664 

   Tā ki bile żav’ı \ulūc u ufūl 

 

B 173a 5381 eılmış idi va[fın anuñ istimāc 

   Rü’yet ilen bir ola mı hīç semāc 3665 

 

Görmese bir şey’i kişi ez-yaXīn 3666 

   Olmaya cā[ıl aña cilm-i yaXīn 

 

  5383 Rāh-ı _aXa bulmasa kes reh-nümā 3667 

   ealdı küdūretde o bulmaz [afā 

 

  5384 Bāz didi būma ki iy nūr-ı dil 3668 

   Zā’il olur işbu żiyā defci bil 

 

  5385 BāXī degül Xılma aña iltifāt 3669 

   BāXī odur nūr ola şeş-cihāt  

 

  5386 Bunda niçe nūr olısardur cayān 3670 

   Kimisi mābit kimi zā’il iy cān 

 

                                                
5379b fehmi: fehm B, R. 
5380a şemsi: şems B.  
5380b żav’ı: żav’ B; żav’ u R, Ş. 
5381a Xılmış idi: Xılmışdı B, R, Ş.  
5381b rü’yet ilen: rü’yetlen Ş. 
5382b cilm-i: cilmi B, R, Ş. 
5383b Xaldı: Xıldı R. 
5384b defci: defc B, R / bil: dil B. 
5385a Xılma: Xılmaya R.  
5385b bāXī: baX B. 
5386a niçe: nice B, R.  
5386b kimi: kim B, R. 
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  5387 Her birine Xılma anuñ iltifāt  

   nulmet içinde bulasın tā necāt 3671 

 

  5388 Būm biraz bunda tevaXXuf ider 

   Gördi ki zā’il oluban żav’ gider 3672 

 

  5389 ]oñra yine jāhir olur tāze nūr 3673 

   Eyledi tedrīc ile julmātı dūr 

 

R 164a 5390 Nūr-ı muXaddem gibi [anma bunı 

   Her ki şühūd itmedi oldur denī 

 

Ş 93a 5391 Hem dabı tedrīc ile artar żiyā 

   nāhir olur her ne var arż u semā 3674 

 

  5392 Gördi żiyā eyledi ġāyet hücūm 

   koġdı bu kez şems-i cihān didi būm 

 

  5393 Nājır olur gülşenüñ e\rāfına  

   Mu\\alic olur anuñ ev[āfına 

 

M 185b 5394 Olmadı bir herre Xala der-kemīn 

   cİlmi olur cümleye cayne’l-yaXīn 3675 

 

  5395 nāhir olur cikmet-i eşyā ne var 

   Arż u semā necm ü Xamer bacr u ber 3676 

 

                                                
5387b içinde: içinden Ş. 
5388a biraz bunda: bunda biraz R.  
5388b gördi: gördü Ş. 
5389b tedrīc ile: tedrīcle B, Ş / julmātı: julmāt B. 
5391a tedrīc ile: tedrīcle B.  
5391b arż u: arż B. 
5394a der-kemīn: durur kemīn B.  
5394b cilmi: cilm R. 
5395b arż u: arż B / necm ü: necm B. 
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  5396 xikr olınan nūrı çün eyler şühūd 3677 

   Cümle herā’ir ider aña sücūd 

 

B 173b 5397 Çünki görür işbu caceb cāleti 3678 

   cAXlı gider ġālib olur cayreti 

 

  5398 Kendüyi geh żāyic ü geh cemc ider 3679 

   Gāh olur cālini bilmez n’ider  

 

  5399 Bāz bilür cālini anuñ tamām 

   Didi ki cemc eyle özüñ iy hümām 

 

5400 ]anma ki \ālic ola şems-i cihān 3680 

   Olmadı jāhir dabı sırr-ı nihān 

 

  5401 Çünki \ulūc itdi ufuXdan bu nūr 

   Bil ki Xarīb oldı ider gün juhūr 

 

  5402 İşbu żiyā añla ki [ādıX durur 

   Kihb ü ġala\ yoX çü mu\ābıX durur 3681 

 

Pertevidür şems-i cihānuñ bu żav’ 3682 

   Anuñ içün yoXdur ara yirde rev 

 

  5404 Şems ile nūruñ arasında cicāb 

   YoXdur anı fehm ider ehl-i bitāb 3683 

                                                
5396a nūrı: nūr B. 
5397b caXlı: caXal B, R. 
5398a geh: gāh B / żāyic ü: żāyic B.  
5398b gāh: gāhī B, R. 
5400a şems-i: şems ü R.  
5400b sırr-ı: sırrı B, R, Ş. 
5402b kihb ü: kihb B. 
5403a şems-i: şems ü R.  
5403b anuñ içün: anıñçün R, Ş / yirde: yerde R. 
5404a şems ile: şemsle B.  
5404b ehl-i: ehli B, R, Ş. 
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  5405 Eyle tevaXXuf biraz iy nūr-ı rūc 3684 

   nāhir ola cāleme tā hātı yoc 

 

  5406 cİlm ola eşyāya ne var ān u īn 

   Rütbet-i cilmüñ ola _aXXa’l-yaXīn 

 

  5407 Būm dabı vāXıf olur bir zamān 

   Tā ki \ulūc eyleye mihr-i cihān 3685 

 

M 186a 5408 Şemsüñ olur çünki \ulūcı Xarīb 3686 

   Başladı jāhir ola sırr-ı ġarīb 

 

Ş 93b 5409 Nāzil olur pertev-i şems ez-semā 3687 

   Sürdi żiyā julmeti itdi fenā 

 

  5410 Çünki irer pertevi o ber-cibāl 

   ]ūret-i ūlāsı bulur pes zevāl 

 

  5411 Giydi ol ān içre caceb bir libās 

   _ayrete varur göre ger cinn ü nās 3688 

 

  5412 Andan iner żav’ı anuñ ber-zemīn 

   Nūr olur yiryüzi cümle hemīn 

 

B 174a 5413 Çünki mucī\ oldı cevānib żiyā 

   Macv olur cümle nücūm-ı semā 3689 

                                                
5405b hātı: hāt B. 
5407b mihr-i: mihri B, R, Ş. 
5408b sırr-ı: sırrı B, R, Ş. 
5409a pertev-i: pertevi B.  
5409b julmeti: julmet B. 
5411a giydi: geydi M, R, Ş.  
5411b göre ger: göreler M, B. 
5413a oldı: olmış B.  
5413b olur: ider B / nücūm-ı: nücūm u B, R, Ş. 
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  5414 Arż ile gülşen ne ki var macv olur 

   İşbu mekān içre niçe sehv olur 3690 

 

R 164b 5415 Nesne gözükmez göze ez-ġayr-ı nūr 

   Cümle caXāyıX bulur ol dem juhūr 

 

  5416 Būm görür işbu caceb cāleti 

   Vacşet ider yoġ idi pes ülfeti 3691 

 

  5417 Ġālib olur żav’ gözi nūrına 

   Meyl ider ol demde hemān görine 3692 

 

   Kendüye didi ki çü balX-ı cihān 

   Buldı Xamu macv ü fenā bu zamān 3693 

 

`avf iderem ben dabı pes macv olam 3694 

   Bunca zamān cālüme ire elem 

 

  5420 Żāyic ola bunca cibādetlerüm 

   Cennete mānic ola cāletlerüm 

 

  5421 Bunca zamān _aXXa cibādetdeyem 

   Cümle bu[ū[umda kifāyetdeyem 

 

M 186b 5422 Cānib-i _aXdan niçe icsān gelür 3695 

   Kimisi jāhir kimi pinhān gelür 

                                                
5414a arż ile: arżla B, Ş.  
5414b niçe: nice B, R. 
5416b ider: irer R. 
5417a żav’: żav’ u R. 
5418a didi ki: didi kim B / balX-ı: balXı B, R.  
5418b macv ü: macv B. 
5419b ire: irem B. 
5422a niçe: nice B, R.  
5422b kimi: kimisi B; kim R. 
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  5423 Görmemişem buncılayın cāli ben 

   _ükm iderem irdi baña pes fiten 

 

  5424 Sācir imiş var ise işbu kişi 

   Sicr ile irgürdi bize teşvīşi 3696 

 

  5425 Kim bize gösterdi niçe şekl ü cāl 3697 

   Biri [acīc olması caXla mucāl 

 

  5426 Añlamazam _aXX ola işbu [uver 3698 

   Semcine irişmedi bundan baber 

 

Ş 94a 5427 _ükm ider ol _aXXa çü bā\ıl diyü 

   Sen dabı cükm it aña cāhil diyü 

 

  5428 eılmadı ol bā\ıl ilen caXXı farX 

   Oldı düşüp bacr-ı żalāletde ġarX 3699 

 

B 174b 5429 Pertev-i şems eyledi ġāyet hücūm 3700 

   eıldı sefer meskenine yine būm 

 

  5430 Bāz anı eyledi menc-i Xavī 

   kurmadı ol bilXati zīrā denī 3701 

 

  5431  Bāza bu bāġ idi Xadīmī va\an 

   Bunda Xalur būm gider pür-fiten 

 

                                                
5424b sicr ile: sicrle Ş. 
5425a niçe: nice B, R / şekl ü: şekl B.  
5425b olması: olmasın B. 
5426b semcine: semcuma R, Ş. 
5428a bā\ıl ilen: bā\ıllan B, Ş / caXXı: caX Ş.  
5428b bacr-ı: bacrı R. 
5429a pertevi: pertevi B. 
5430a menc-i: menci B, R, Ş.  
5430b bilXati: bilXat B. 



 755 

  543 

2 Olmadı mümkin ki tacammül ide 3702 

   Kendü Xamu nūr ola julmet gide  

 

  5433 Dār-ı selāmetden idüp ol firār 

   Cāy-ı barāba varup itdi Xarār 

 

  5434 Çünki şühūd itmedi ol āfitāb 

   LāyıX ola meskeni arż-ı barāb 3703 

 

  5435 Benligini Xılmadı her kes ki dūr 

   Görmedi ol görmeyiser şems-i nūr 3704 

 

M 187a 5436 Būm Xılur eski mekāna dubūl 

   Şems-i hidāyet bulur ol dem ufūl 3705 

 

  5437 nulmet olur cümle cevānib yine 

   Rācat irer Xalbine dir kendine 

5438  

_amd idelüm _aXXa ki Xıldı ca\ā 3706 

   İtmiş iken ben de bir ulu ba\ā 

 

  5439 İrmiş iken Xalbüme dürlü fiten 

   eıldı müyesser yine eski va\an 3707 

 

R 165a 5440 Būm Xalur julmet içinde ebed 

   Vāy aña ki irmeye _aXdan meded 3708  

 

                                                
5432b kendü: kendi M. 
5434b arż-ı: arżı B, R, Ş. 
5435a benligini: benlügini Ş / her kes: her kez R. 
5436b ol dem: evvel M. 
5438b itmiş iken: itmişken B, Ş. 
5439a irmiş iken: irmişken B, Ş. 
5440b aña ki: aña kim B, R, Ş. 
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Dūzab olur gözine dārü’s-selām 

   Olmaya mümkin ide anda Xıyām 

 

  5442 Cennet-i aclā ola dārü’s-selām 

   Şol kese kim ma\labı ola sevām 3709 

 

  5443 Her ki diler rācat ola der-cihān 

   Fāriġ ola cūr u cināndan cenān 3710 

 

Aç gözüñi sen dabı [ācib-najar 

   Kim \oludur cümle herā’ir ciber 

 

B 175a 5445 Sacy-i belīġ it göresin şemsi sen 

Ş 94b  Gülşen-i vacdetde Xılasın va\an 3711 

 

  5446 Fehmi murād eyledi ehl-i fu’ād 3712 

   Ġayrıları görmedi illā sevād  

  

KELİMĀT-I İLĀHİYYE * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün  

 

  5447 Cemālüñ var iken cūr-ı cinānı 

   eabūl itmen baña carż itme anı 3713 

 

   

                                                
5442a dārü’s-selām: dārü’l-belā B, R, Ş.  
5442b sevām: sivā B, R, Ş. 
5443a der-cihān: dü-cihān B, R, Ş.  
5443b cūr u: cūr B. 
5445a şemsi: şems B. 
5446a fehmi: fehm B, R, Ş / ehl-i: ehli B, R, Ş.  
5446b ġayrıları: ġayrları B; ciberleri R / sevād: sivā R. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
5447a cūr-ı: cūrı B, R, Ş. 
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5448 Ne gözdür görmedi nūr-ı caXīXat 3714 

   Münīr itmiş zemīn ü āsümānı 

 

M 187b 5449 Vi[āl-i _aXXa iy zāhid irilmez 

   Bu yolda Xomayınca cism ü cānı 3715  

 

  5450 cAcebdür Xa\re iken şab[-ı insān 3716 

   Mucī\ olmış çü bacr-i bī-kerānı 

 

  5451 _aXīXat ol münezzeh cümle şeyden 3717 

   kolu buldum velī kevn ü mekānı 

 

  5452 Şühūd itdi şular kim şems-i vacdet 

   YaXīn ehli olup gitdi gümānı 

 

  5453 Şular kim işbu yola sālik oldı 

   BıraXdı evvelā nām u nişānı 

 

  5454 Şular kim içdiler cışXuñ meyinden 

   eabūl itmez olar bil dü-cihānı 

   

5455 İçüp vacdet meyin ol lā’übālī 3718 

   Bulasın tā ki cömr-i cāvidānī 

  5456  

Vi[āl-i yāri iy zāhid dilerseñ 

   Dürüş bunda ulaşdur cāna cānı 3719 

 
                                                
5448a gözdür: kördür Ş / nūr-ı: nūrı B, R, Ş.  
5448b zemīn ü: zemīn B. 
5449a vi[āl-i: vi[āli B, R, Ş.  
5449b cism ü: cism B. 
5450b bacr-i: bacri B, R, Ş.  
5451b kevn ü: kevn B. 
5455b cömr-i: cömri B, R, Ş. 
5456 – M; 5456a vi[āl-i: vi[āli B, Ş. 
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  5457  

Vücūd-ı māsivāyı cümle ifnā 

   eılup fetc eylegil sırr-ı nihānı 3720 

 

  5458 Bugün bunda vi[āle her ki irmez 3721 

   Müfīd olmaz yarın āh ü fiġānı  

 

  5459 O kim cĀrif durur besdür işāret 

   Ferāġat eyle sözden yum dehānı 3722 

 

   MAkLAc * 

 

   Fecūlün / Fecūlün / Fecūlün / Fecūl 

 

B 175b 5460 Gel iy rāh-ı _aXXa sülūk eyleyen 

   İşit yine _aXdur caXı söyleyen 

 

Ş 95a 5461 Dilerseñ eger vu[lat-ı _aXXı sen 

   Bu yolda fenā eyle gel cān u ten 3723 

 

  5462 Gerek nefsüñe evvelā tezkiye 3724 

   Ki te’mīr ide aña tā terbiye 

 

M 188a 5463 Virüp Xalbüñe ta[fiye eyle pāk 

R 165b  Ġubār-ı sivā Xalmaya Xanda bāk 3725 

 

  5464 
                                                
5457a vücūd-ı: vücūdı B, R, Ş / cümle: Xıldı M.  
5457b eylegil: eyle gel R, Ş / sırr-ı: sırrı R, Ş. 
5458b āh ü fiġānı: zār u fiġānı B; zār u efġānı R. 
5459a besdür: pesdür B. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
5461a vu[lat-ı: vu[latı B, R, Ş.  
5461b eyle gel: eylegil Ş / cān u: cān B. 
5462a nefsüñe evvelā: evvelā nefsüñe R.  
5462b tā: - R. 
5463b ġubār-ı: ġubārı B, R, Ş. 
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İrür rūca rācat Xılup tabliye 

   Tecellā vire sırra boş tecliye 3726 

 

  5465 İçüñ \aşuñ olsa muvāfıX ebī 

   Yüri rāh-ı cacca  dürüş sen dabı 3727 

 

  5466 Bulursañ eger yolda [ādıX refīX3728 

   Görürsin varup sen de Beyt-i catīX  * 

 

  5467 Olup mucrim eyle vuXūf u \avāf 3729 

   Bu cālātı ketm eyle terk eyle lāf  

 

  5468 ]alāta olur Xıble Beyt-i şerīf 

   Velī Xıble bā\ında hāt-ı la\īf 3730 

 

  5469 _icāb-ı sivāyı götür aradan  

   Tecellā ide tā saña yaradan 3731 

 

  5470 Şühūd u cużūr ile Xılsañ [alāt 

   eamu macv olur anda esmā [ıfāt 

 

  5471 Bu cālāt içinde bulursañ fenā 

   Virür hāt-ı _aX cümle şeyden ġınā 3732 

 

  5472 

                                                
5464b tecliye: tabliye B; tacliye R, Ş. 
5465b rāh-ı: rāha B, R. 
5466b beyt-i: beyti R. 
* “Eski ev, Kâbe.” Hâc, 22/29.  
5467a mucrim: macremi B; macrem Ş / vuXūf u: vuXūf B. 
5468a Beyt-i: Beyti B, R.  
5468b hāt-ı: hātı B, R, Ş. 
5469a cicāb-ı: cicābı B, R, Ş.  
5469b tā: bil M. 
5471a cālāt: cālet B, R, Ş.  
5471b şeyden: şeyde R. 
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   Ara yirde benlik durur çün cicāb 

   Anı refc iden buldı nicme’l-me’āb 3733 

 

  5473 Şühūd-ı devāmı olar buldılar 3734 

   Ki mevt-i irādī irüp öldiler 

 

  5474 Eger Xābiliyyet ola bes bu söz 

   Ve illā müfīd olmadı niçe yüz 3735 

 

B 176a 5475 O kim \ālib oldı bulur ehlini 

   O kim münkir ijhār ider cehlini  

 

M 188b  ĀMEDEN-İ LAeLAe * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  5476 İşit sen hikr idem acvāl-i laXlaX 

   O laXlaX dimez ammā dir ki _aX _aX 

 

  5477 Anuñ tesbīc ü hikri añla _aXdur 

   Ki laXlaX añlayan bā\ıl XulaXdur 3736 

 

Ş 95b 5478 Lisānın bilmez anuñ semc-i jāhir 

   Murādın fehm idüpdür Xalb-i \āhir 3737 

 

  5479 Aña pertev irüpdür nūr-ı _aXdan 

   Kimesne bilmedi cālin ıraXdan 

                                                
5472a yirde: yerde R / benlik durur: benlük durur R.  
5472b refc: defc B. 
5473a şühūd-ı: şühūdı B, R, Ş.  
5473bb mevt-i: mevti B, R, Ş / öldiler: buldılar B. 
5474a bes: pes B, R, Ş.  
5474b niçe: nice R. 
* - B (Bir satırlık boşluk var). 
5477a tesbīc ü: tesbīc R, Ş / añla: añunla B. 
5478b Xalb-i: Xalbi M, Ş; Xalb ü R. 
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5480 Ki _aXXı ehl-i _aXk olan bilürler 3738 

   Olar kim \ālib-i _aXdur bulurlar 

 

  5481 eomışdı Xābiliyyet anda Allāh 

   Şühūd ide varup Mevlāyı her-gāh 

  5482  

Sükūn üzre olupdur çünki bilXat 

   İrer andan dimāġa būy-ı vacdet 

 

  5483 Żarar görmez kimesne hīç elinden 

   Dabı incinmedi bir kes dilinden 

 

  5484 kuyūr ilen olupdur līk ünsi 

   O Xılmaz farX vacş u cinn ü insi 3739 

 

  5485 Olup ġālib özine va[f-ı cayvān 

   eılur vacşet görürse Xanda insān 

 

  5486 Żarar irer [anur kendüye andan 

   Ki bilmez cālini anuñ yabandan 

 

R 166a 5487 Bu cālet üzre geçdi niçe müddet 

   Zamān ilen bulardan Xıldı nefret 3740 

 

YaXīn oldı derūnında olan nūr 

   Ki ıjhār eyleye ackām-ı mestūr 3741 

 

M 189a 5489 Meger bir gün Xılur cālin tefekkür 3742 

   Olur fikr ile ol ġarX-ı tacayyür 

                                                
5480b \ālib-i: \ālibi B, R, Ş / bulurlar: bilürler R. 
5484b vacş u: vacş B / cinn ü: cinn B. 
5487a niçe: nice B, R.  
5487b zamān ilen: zamān ile B / bulardan: bunılan bulardan M. 
5488b mestūr: mesrūr M. 
5489b ġarX-ı: ġarXı R, Ş. 
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B 176b 5490 Didi kendüsine iy şab[-ı ġāfil 

   kuyūr ilen mu[ācibsin niçe yıl 3743 

 

  5491 Ne cālet cā[ıl itdüñ sen bulardan 3744 

   Te’ellüm irişür bil bed-būlardan  

 

  5492 Kimine ekl-i cīfe [ancat olmış 

   Kimine yırtıcılıX ca[let olmış 

 

  5493 Bu balXuñ bāġına ber-vech-i mestūr 3745 

   Girürler istemezler ihn ü destūr 

 

  5494 Gezerler bāġ için siñ siñ tamāmı 

   Bulup bir meyvesin mimlü’l-carāmī  

 

  5495 Büyügi kiçügine eyler īhā 

   Gice gündüz bularuñ işi ġavġā 

 

Ş 96a 5496 Yaluñuz [anma ādem incidürler 

   Bular bel balX-ı cālem incidürler 3746 

 

  5497 Çü gördüm bunları ehl-i hevādur 

   Ki ibnü’l-vaXtdür hep bī-vefādur 3747 

 

  5498 Bularuñ ortasından gel burūc it 

   Ki insān zümresine var vülūc it 3748 

 

                                                
5490b \uyūr ilen: \uyūr ile B / niçe: nice B, R. 
5491b bil: bel R, Ş. 
5493a ber-vech-i: bir vech-i R.  
5493b istemezler: isdemezler R / ihn ü: ihn B, R, Ş. 
5496b balX-ı: balX u R. 
5497a gördüm: gördüñ B, R, Ş / ehl-i: ehli R, Ş. 
5498b zümresine: zümresinde R. 
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Ola kim Xılasın insāna ünsi 

   Olar seyr itdi Beytu’llāh-ı Xudsi 3749 

 

  5500 Na[īb olup Xılasın sen de seyri 

   Ki mescid idesin bu köhne deyri 

 

MuXarrer eyledi bu fikri çün ol 

   Teveccüh itdi bir semte \utup yol 3750 

 

  5502 Biraz müddet hevāda Xıldı pervāz 

   İrişdi nāgehān semcine āvāz 

 

M 189b 5503 Görür kim uġradı bir şehre yolı 3751 

   Anuñ eşrāfı insān içi \olı 

 

  5504 BaXar e\rāfa cümle bāġ ü būstān 3752 

   İrişmez hīç aña berd-i zemistān 

 

  5505 Mucī\ olmış anı bir sūr-ı muckem 3753 

   Öñinde var idi bir bacr-i acjam 

 

B 177a 5506 Bilür bundan gelür āvāz semca 

   kolanur anı [an pervāne şemca 

 

  5507 Biraz devr eyleyüp itdi temāşā 3754 

   Didi boş eylemiş üstādı inşā 

 
                                                
5499b Beytu’llāh-ı: Beytu’llāhü M. 
5501b itdi: - R. 
5503a uġradı bir şehre: şehre uġradı çü M.  
5503b eşrāfı: eşrāf B / içi: iç Ş. 
5504a e\rāfa: e\rāfı B, R, Ş / bāġ ü: bāġ B.  
5504b berd-i: berdi B, R. 
5505b var idi: vardı B. 
5507b üstādı: üstād B, Ş. 
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  550 

   Ki yapmış cikmet üzre anı üstād 

   Vücūd ilinde nāmıdur ten-ābād 

 

  5509 Begendi şehr içinde bir mekānı 3755 

   Çör ü çöpden düzetdi āşiyānı 

 

  5510 Ferāġat eyleyüp ġayrı fikirden 

   Diler kim olmaya bālī hikirden 3756 

 

  5511 Giyüp arXasına bir aX cabāyı 3757 

   Bu yolda ibtiyār itdi fenāyı 

 

R 166b 5512 Çü beñzetdi özin dervīşe jāhir 

   İder sacyi Xıla Xalbin de \āhir 

 

  5513 Recā idüp `udādan rāh-ı tevfīX 

   İçini \aşına Xa[d itdi ta\bīX 

 

Ş 96b 5514 Murādı bu ola bā\ında dervīş 

   Ne varsa pāk ola ez-Xayd-ı teşvīş 3758 

 

  5515 Şürūc itdi Xıla ı[lāc-ı bā\ın 

   Varup seyr eyleye a[lü’l-mevā\ın 

 

  5516 eılup pes gice gündüz cidd ü cehdi 3759 

   Tefekkür eyleyüp ol mehd ü lacdi 

 

 

                                                
5509a mekānı: mekān R. 
5510b bālī: cāli B. 
5511a giyüp: geyüp R. 
5514b ez-Xayd-ı: ez-Xayd ü M. 
5516a cidd ü: cidd B.  
5516b mehd ü: mehd B; mehdi R. 
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M 190a 5517 Helāk eylerdi her dem nefs-i mārın 3760 

Söyündürdi ne var şehvāt nārın 

    

eılur vechin semāya gāh arża 

   Müdāvim vācibāt ü nafl ü farża 3761 

 

   Olup dilden cenāb-ı _aXXa rāġıb 3762 

   Gehī hākir olurdı geh mürāXıb 

 

  5520 Olup müstaġraX-ı deryā-yı fikret 

   kururdı baġlamış [an cabl-i cayret 3763 

 

  5521 ]alardı başını geldükçe cālāt 3764 

   Dabı artar idi şevX-i cibādāt 

 

B 177b 5522 Hidāyet oldı çün anuñ mucīni  

   Mirāren eyledi pes erbacīni 

 

  5523 cİnāyet itdi aña Rabb-i `allāX 

   Riyāżatlan Xılur tebdīl-i ablāX 

 

  5524 Çü cayvān va[fını Xıldı izāle 

   İrişdi Xalbine _aXdan nevāle 

 

  5525 Göñül çü pāk ola ez-va[f-ı cayvān 

   kolar dil bānesi ev[āf-ı insān 

 

  5526 

                                                
5517a nefs-i: nefsi Ş. 
5518a gāh: gāhī M, R. 
5519a cenāb-ı: cenābı R. 
5520a müstaġraX-ı: müstaġraXı B, Ş. 
5521a geldükçe: geldükde B.  
5521b artar idi: artardı R / şevX-i: şevXi B, R, Ş. 
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   eılup insān ilen ol demde ünsi 

   Bilür nevcün ne var pes fażl-ı cinsi 3765 

 
cAraż gitdi irişdi Xavm-i bā[a 

   Görür rü’yet imiş insāna bā[a 3766 

 

Bilür insāndan yoXdur żarar hīç 

   Ne deñlü Xurbet itse ir eger giç 3767 

 

  5529 Bu cālet üzre \urdı baylī bunda 

   Keder Xalmadı a[lā Xalb ü tende 3768 

 

  5530 Çü dil bālī olur fikr-i sivādan 

   Mucabbet pür olur hikr-i `udādan 3769 

 

M 190b 5531 Gözükmez gözine ol demde ġayrı 

   Diler kim rāh-ı cacca ide seyri 

 

Ş 97a 5532 TeXāżā eyledi gitdükçe bu cāl 

   Ki gelmez oldı Xalbe ġayrı acvāl 3770 

 

  5533 Göñülden eyledi bu niyyeti berk 

   Bu şehr ü āşiyānın eyledi terk 

 

  5534 Bu cism ilinde buldı bir sefīne 3771 

   Girüp itdi sefer deryā yüzine 

 

                                                
5526a insān ilen: insānlan B, Ş.  
5526b ne var: nedür R / fażl-ı: fa[l B; fa[l u R, Ş. 
5527a caraż: ġaraż R. 
5528b giç: geç R. 
5529b Xalb ü: Xalb B. 
5530a fikr-i: fikri B, R, Ş.  
5530b hikr-i: hikri B, R, Ş. 
5532b ġayrı: ġayr B, Ş. 
5534a ilinde: elinde R. 
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5535 eılup deryā yüzinde seyri baylī 3772 

   İrüp bir mevżıca gördi Süheyli 

 

  5536 Bu yolda gördi çoX şehr u cezīre 

   Kimi bālī kimi pür-āferīde 

 

R 167a 5537 İrer ābir anuñ yolı kenāra 

   ÇıXar ol demde bir racnā diyāra 

 

B 178a 5538 Najar itdi görür bir boş vilāyet 3773 

   eılup cehdi bilür irdi cināyet 

 

  5539 BıraXdı ol arada çünki fülki 

   Diler seyr eyleye ol işbu mülki 3774 

 

  5540 Biraz seyr eyledi ol yine berde 

   Diler kim ide dilden refc-i perde 3775 

 

  5541 Varup pes Nīl-i cilme oldı dābil 

   Murādı bilmeyenler Xaldı cāhil 

 

  5542 Gider baylī zamān ol Nīl içinde 3776 

   E[acc-ı Xavli bula Xīl içinde 

 

  5543 Olur ma\lūbı anuñ menbac-ı Nīl 

   Kelāmuñ mubta[ar Xıl itme ta\vīl 3777 

 

  5544 

                                                
5535a seyri: seyr B. 
5538b cehdi: camdi B, R, Ş / bilür: bilüp B, R, Ş. 
5539b mülki: milki R. 
5540b refc-i: defc-i M. 
5542b Xavli: Xavl B. 
5543a menbac-ı: menbacı B, R. 
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İdüp seyri irişdi mı[r-ı Xalbe 

   Niçeler aldanurlar anda Xalbe 3778 

 

M 191a 5545 O kim Xalbini Xāl itmez zaġaldan 

   Aña yoX fā’ide a[lā camelden 

 

   Biraz seyr eyledi çün ol diyārı 

   Diler kim seyr ide andan berārī  

 

  5547 Şehirden çıXdılar cuccāc-ı macmil 3779 

   Gider laXlaX bularlan pür-[afā dil 

 

  554 ÇıXup bundan düşer ol berr-i rūca 3780 

   Diler kim ire anda çoX fütūca 

 

  5549 eonup göçdi idüp seyr-i maXāmāt 3781 

   Ki taf[īl idemez anı cibārāt 

 

Ş 97b 5550 Çeküp açlıX [usızlıX bī-nihāyet 

   Kemāle irgürür anda riyāżat 

 

  5551 İrüp MīXāta niyyet itdi icrām 

   eırān-ı cacc ü cumre ide itmām 3782 

 

  5552 Bu üslūba Xılup ol erbacīni 

   İrişdi sırr-ı Beytu’llāha yacnī  

 

  5553 

                                                
5544 Bu beyitten sonra B nüshası 6137. beyte kadar eksiktir; 5544b niçeler: niceler B, R. 
5547a cuccāc-ı: cuccāc u Ş. 
5548b anda: andan R, Ş. 
5549a seyr-i: seyr ü M; seyri R, Ş.  
5549b cibārāt: cibādāt R. 
5551b Xırān-ı: Xırān u M, R. 
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   Görüp Beyti Xılur tekbīr ü tehlīl 3783 

   Yemīnu’llāhı Xıldı anda taXbīl 

 

  5554 eılup ol dem yidi şav\ı tamāmet 

   Remel itdi kiminde kimde heynet 3784 

 

  5555 MaXāma geldi vü \urdı [alāta 

   _ucüb gitdi teveccüh itdi xāta  

 

  5556 Görüp ma\lūbı \ālib oldı vā[ıl 

   Budur kevneynden maX[ūd-ı cā[ıl  

 

İçi \aşı anuñ hevX ü [afāda 

   Ki sacy ü meşy ider Merv ü ]afāda 3785 

 

  5558 Yidi şav\ı tamāmet itdi ikrām 3786 

   Oturdı itmedi ol call-i icrām 

 

M 191b 5559 Edeb üzre olurdı anda Xā’im 

   Şühūd iderdi Beytu’llāhı dā’im  

 

  5560 İçerdi gāh geh ol mā-i Zemzem 3787 

   Olurdı cikmet-i eşyāya aclem 

 

  5561 Görürdi her nefesde biñ fütūcı 

   Macāriflen \olardı Xalb ü rūcı 

 

                                                
5553a Xılur: Xılup M, Ş.  
5553b yemīnu’llāhı: yemīnu’llāh R. 
5554a şav\ı: şar\ı M. 
5557b Merv ü: Merve vü M. 
5558a yidi: yedi R / şav\ı: şar\ı M. 
5560a gāh: gāhī R, Ş.  
5560b cikmet-i: cikmeti R, Ş. 
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R 167b 5562 Bu bir cāletdürür tacbīre gelmez 

   Dinilse niçe biñ yıl kimse bilmez  

 

  5563 Sülūk ehli bilür ger irse rāhı 

   O kim gördi \aleb itmez güvāhı  

 

  5564 Niçe sālik olanlar Xaldı yolda 3788 

   Velī cā[ıl dinildi ilde dilde 

 

  5565 Bu bir [acrā durur yoXdur nihāyet 3789 

   İder seyri iren _aXdan cināyet 

 

  5566 RefīX olursa _aXdan saña tevfīX 

   eılursın ol zamān sen sözi ta[dīX 3790 

 

  5567 ]anursın şimdi sen bir Xurı laXlaX 

   Nitekim Xāl-i laXlaX cāl-i _aX _aX 3791 

 

Ş 98a 5568 ToXunur sözlerüm başuña taX taX 

   Velākin degme żarbı \uymaz acmaX 3792 

 

Senüñ fehmüñ saña nisbet durur caX  

   Ki Xondı Xābiliyyet sende ancaX 

 

  5570 Bu sözler bulmaya biñ yıl nihāyet 

   Geçüp bundan tamām eyle cikāyet 3793 

 

  557 

                                                
5564a niçe: nice R. 
5565a yoXdur: yoX durur R. 
5566b sözi: söz R. 
5567a Xurı: Xuru R. 
5568b \uymaz: duymaz Ş. 
5570a bulmaya: bilmeye R. 
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1 YaXīn oldı çü vaXt-i cıyd-i ażcā 3794 

   eamu cuccāc oldılar müheyyā  

 

  5572 Şehirden çıXdı gitdi cümle buccāc 3795 

   Kimisi pür-ġınādur kimi mubtāc 

 

M 192a 5573 Gider laklaX dabı dervīş-[ūret 3796 

   Şühūd-ı _aX \oludur līk sīret  

 

  5574 Çü oldı vaXt-i juhrī yevm-i carfe 3797 

   Diler cuccāc ideler anda vaXfe 

 

  5575 eılurlar cemc anda juhr u ca[rı 

   ]alātında müsāfir itdi Xa[rı 

 

  5576 Varup cemc oldılar mevXifde eşbā[   

   Ne deñlü var ise ger cām ü ger bā[ 

  5577 

   `alā’iX cemc olur [an rūz-ı macşer 

   euruldı gūyiyā mīzān ü defter 

 

  5578 Kimi balXuñ mülebbes kimi curyān 

   Kimisi [acv üzre kimi sekrān 

 

  5579 Olur anda `udā Xa[[ām ü Xāżī 

   Murādı Xullarını ide rāżī 

 

5580 Olur bir kūşede laXlaX da vāXıf 

Ki diñler dā’imā āvāz-ı hātif 

 

                                                
5571a vaXt-i vaXti R, Ş. 
5572b kimi: kim ü R. 
5573b şühūd-ı: şühūdı R, Ş. 
5574b ideler: ide R, Ş. 
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Didi _aX eyledüm uş fetc-i bābı  

Götürdüm aradan küllen cicābı 

 

İşitsünler kelāmum cümle bi’h-hāt 3798 

   Degül bir kerre belkim niçe defcāt 

 

  5583 Bugün \ālib olan ma\lūba irsün 

   O kim cāşıX durur macşūXı görsün  

 

  5584 Şühūd itsün Xamusı vech-i BāXī 

   Olam bunlara ben bi’h-hāt sāXī 

 

  5585 Olar kim niçe yıllar çekdi zacmet 

   Gelüp görsün bugündür yevm-i vu[lat 3799 

 

Ş 98b 5586 Olar kim gördi çoX cevr ü cefāyı 3800 

   Gelüp bulsun birine biñ vefāyı 

 

M 192b 5587 Olar kim gitdiler rāh-ı fenāya 

R 168a  İrişsünler bugün şehr-i liXāya 3801 

 

  5588 Olar kim yolda çekdi cūc-ı kemret 

   Sebīl itdüm [alādur būn-ı vacdet 

 

  5589 Olar kim berr içinde gezdi ca\şān 

   Bugün olsun zülāl-i va[la reyyān  

 

                                                
5582a işitsünler: işit söylerem R.  
5582b niçe: nice R. 
5585a niçe: nice R.  
5585b yevm-i: yevm ü R. 
5586 R’de bu beyit iki kez yazılmıştır. 
5587a rāh-ı: rāhı R, Ş.  
5587b şehr-i: şehri R. 
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5590 Şular kim bī-ġaraż \ālib `udāyı 3802 

   İşitdi cümlesi işbu [adāyı 

 

  51 Şu kim semcinde var penbe sivādan 

   Yābūd Xalbinde var ġayr-ı hevādan 3803 

 

  5592 Yabūd bu yolda olmadı fedāyī 3804 

   Olar işitmedi işbu nidāyı 

 

`udā refc eyledi yüzden niXābı 

   euluñ gitmez velī gözden cicābı  

 

  5594 Cemīc-i balXa Xıldı _aX tecellā 

   Velākin bacża ednā bacża aclā 3805 

 

  5595 Münezzehdür anuñ şānı bubülden 

   Velī yoX fā’ide göre kücülden 

 

  5596 İrer āfāXa cümle şems-i nūrı 

   ]anur acmā olan günde Xu[ūrı 3806 

 

  5597 Olar kim bilmedi kendü Xu[ūrın 3807 

   YıXarlar her nefesde dil Xu[ūrın  

 

R 169a 5598 Olar kim kendüyi cadd itmedi şey 

   _ayāt ilen tecellā eyledi _ay  

 

                                                
5590b cümlesi: cümleten M. 
5591b ġayr-ı: ġayrı R, Ş. 
5592a fedāyī: `udāyī M.  
5592b olar: olur R / nidāyı: nidādan R. 
5594a cemic-i: cemīci M, R, Ş. 
5596a şems-i: şems ü R. 
5597a kendü: kendi Ş. 
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  5599 Olar içdi bugün āb-ı cayātı 

   Olar görmez ebed hevl-i memātı 3808  

 

  5600 İdüp _aX Xullara vāfir ca\āyı 3809 

   Yüzine yine setr itdi nikābı 

 

M 193a 5601 Çü şems-i hāt gözden itdi ġaybet 

   Gider balXuñ özinden cāl-i cayret 3810 

 

  5602 Gözin açan görür kim şemsi gitmiş 3811 

   Bilür meşcarda dabı vacde itmiş 

 

  5603 Rücūc itdi bu yüzden balX-ı cāżır 3812 

   Olalar yine hep meşcarda nāżır 

 

Ş 99a 5604 Bu balXuñ bacżı pürdür nūr-ı rü’yet 3813 

   Kimisi pür durur ālām u micnet 

 

5605 eılur her herrede kim seyr-i fi’llāh 3814 

   Kiminüñ Xalbi \olı ġayr-ı Allāh 

 

  5606 Kimüñ ba[maz ayaġı yir [afādan 3815 

   Başın Xaldurmadı kimi cefādan 

 

  5607 Kimi yolda gider cayrān ü sekrān  

   Kimisi geldügine oldı nedmān 

 
                                                
5599a āb-ı: ābı R.  
5599b hevl-i: hevli R, Ş. 
5600a ca\āyı: bi\ābı R, Ş.  
5600b niXābı: cicābı M. 
5601a şems-i: şems ü R. 
5602a şemsi: şems R. 
5603a yüzden: yirden R, Ş. 
5604b ālām u: ālām Ş. 
5605a seyr-i fi’llāh: seyr-i Allāh R. 
5606 M’de bu beytin birinci ve ikinci mısraları yer değiştirmiştir. 
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5608 Kiminden ġaybet itmez vech-i Mevlā 

   Bu cāli kesb idenler oldı aclā 

 

  5609 Temāşā itdi laXlaX işbu cāli 

   eılur Mevlāsına anda su’āli  

 

  5610 Bu Xullar çekdi yā Rab dürlü mibnet 3816 

   Niçün olmaz Xamuya cāl-i vu[lat 

 

  5611 Niçün bunlar işitmez hep bi\ābuñ 

   Niçün görmez bular hep fetc-i bābuñ 3817 

 

R 169b 5612 Berāber çekdi ālām-ı sebīli 

   Niçün içmez bular hep selsebīli 3818 

 

  5613 RefīX olmışdı bunlar birbirine 

   Kimi gördi niçün kimi yirine 

 

  5614 eamusı Xullaruñdur yā İlāhī 

   eamusı cafv ü ġufrānuñ penāhı 3819 

 

M 193b 5615 Didi _aX dilde olsa herre ġayrı 

   Olar Xılmaya vechu’llāha seyri 3820 

 

  5616 Ben ol _aXXum ki  callāmü’l-ġuyūbem * 

   Ben ol Rabbem ki settāru’l-cuyūbem3821 

 
                                                
5610b cāl-i: cāli R. 
5611b bular: bunlar görmez R. 
5612a ālām-ı: ālāy-ı R. 
5614b Xamusı: Xamunuñ R, Ş. 
5615b vechu’llāha: vechu’llāhı M. 
* “cAllāmü’l-ġuyūb: Gizlileri çok iyi bilen (Allah).” Mâide, 5/109, 116; Tevbe, 9/78; Sebe, 34/48 
/ “Settārü’l-cuyūb: “Ayıpları (günahları) örten, bağışlayan Allah” anlamında Arapça bir ibaredir. 
5616b ol Rabbem: Rabbem R. 
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  5617  

Bularuñ ekmeri [ācib-ġarażdur 

   Sivā cubbıyla Xalbi pür-marażdur  

 

  5618 Kimisi māl ister kimi nicmet 

   Kimisi cūr ister kimi cennet  

 

  5619 Beni \ālib bularda jāhiren çoX 

   Velākin cāndan ister biñde bir yoX 3822 

 

  5620 Beni şol dil ki \ālib bacr ü berde 

   Aña mab[ū[ Xıldum refc-i perde  

 

  5621 Göñülden \ālib olduñ çünki baña 3823 

   İrişdi niçe yüzden ci[[e saña 

 

Ş 99b 5622 İki cānibden olduX çünki rāżı 

   Yüri ġayr içün itme ictirāżı 

 

  5623 Cevāb irişdi Mevlādan çü laXlaX 

   Sükūt itdi göñülden didi hep _aX 3824 

 

  5624 İrişdi meşcara vaXt-i cışāda 

   VuXūf itdi yine [ubc-ı [afāda 3825 

 

  5625 Teveccüh itdiler bundan Mināya 

   Müdāvim cümlesi camd ü menāya  

 

  5626 

                                                
5619b cāndan: cānda R. 
5621a baña: aña M.  
5621b niçe: nice R / yüzden: yirden R. 
5623a irişdi: işitdi R, Ş. 
5624a vaXt-i: vaXti R.  
5624b [ubc-ı: [ubcı R, Ş. 
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Mu\īc oldı Xamusı anda emre 

   Atarlar redd içün şey\āna cemre 3826 

 

eılur Xurbān laXlaX kebş-i nefsi 3827 

   Devām üzre ola Mevlāya ünsi 

 

  5628 eazıtdı başını pāk oldı [adrı 

   Ki Xalmaz Xıl Xadar Xalbinde ġayrı  

 

M 194a 5629 Teveccüh itdi andan [oñra şehre 

   Varup andan dabı abh itdi behre 3828 

 

  5630 İrüp Beyti o gün itdi ziyāret 

   Ki cacc erkānı oldı hep tamāmet 3829 

 

  5631 `alāyıX gitdi laXlaX oldı sā’ir 

   ealup bunda olur bir yıl mücāvir  

 

  5632 ]afā ilen şu resme \olıdur dil 

   Ki her bir sācat oldı elli biñ yıl3830 

 

  5633 eılup Allāha envāc-ı cibādāt 3831 

   Aña vāXıc olur niçe fütūcāt 

 

  5634 İkinci caccı oldı cacc-ı ekber 

   Tamām itdi Xomadı şey’-i ebter  

 

                                                
5626b atarlar: atar R. 
5627a Xurbān laXlaX: laXlaX Xurbān R. 
5629b abh itdi: abh ide Ş 
5630a irüp: idüp R. 
5632a [afā ilen: [afā ile R, Ş / \olıdur: \oldurdı R. 
5633a envāc-ı: envācı R, Ş.  
5633b niçe: bī-cad R, Ş. 
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5635 Şehirden çıXdı ol Xa[d-ı Medīne 3832 

   İrüp girdi Nebīnüñ mescidine  

 

  5636 BaXup gördi mucajjam Xubbesini   

   Görür Xalbi mu\ahhar türbesini 

 

R 170a 5637 Edeb üzre varup virdi selāmı 

   eılur Xarşusına anuñ Xıyāmı  

 

  5638 Ziyāret eyledi a[lü’l-u[ūli 

   Tamāmet gördi ol nūr-ı Rasūli 3833 

 

  5639 MülāXāt eyledi rūc-ı camāma 3834 

   Vire andan selām iki imāma 

 

Ş 100a 5640 Murādın bunda dabı Xıldı itmām 3835 

   İder bunlara ol tevdic-i ikrām 

 

Geçüp andan gelür ol euds ü Şāma 

   Ne kim maX[ūdıdur irdi tamāma 

 

  5642 Cemīcan cālim oldı her culūma 

   Teveccüh itdi andan [oñra Rūma  

 

M 194b 5643 Giderken Rūmda sevX-i İlāhī 3836 

   İrişdi nāgehān bir şehre rāhı 

 

  564 

                                                
5635a Xa[d-ı: Xa[dı Ş. 
5638b nūr-ı: nūrı R. 
5639a rūc-ı: rūcı R, Ş / camāma: hümāma R, Ş.  
5639b vire: virür R, Ş. 
5640b tevdic-i: tevdic u R. 
5643a sevX-i: sevXi R. 
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4 Ki arżı mürtefic gökçek hevāsı 

   Gülistān-ı cihāndur hep feżāsı 3837 

 

  5645 Bunuñ dabı öñinde mecrī vardur 

   AXar her dem içinde nehri vardur 3838 

 

  5646 Bu şehrüñ ortasında bir gülistān 

   Yaratmış pür-cacā’ib [unc-ı Racmān 3839 

 

  5647 Ne varsa her şükūfe cümle mevcūd 3840 

   Temāşā itdi anda lu\f-ı macbūd 

 

  5648 Mirāren oldı bāġuñ cāli taf[īl 

   Ferāġat eyledük ez-Xāl-i ta\vīl  

 

  5649 Aña gösterdiler bir boş mekānı 

   earār itdi düzüp bir āşiyānı 

 

  5650 Enīs oldı bularla gice gündüz 

   Cihān olur anuñ Xatında düpdüz 3841 

 

  5651 Bu şehrüñ nāmıdur bil şehr-i vacdet 3842 

   Dimişler gülsitān-ı bāġ-ı Xurbet 

 

  5652 Didiler āşiyāna cāy-ı rü’yet 

   MuXīm anda ebed yoX ġayrı niyyet  

 

Eger \ālib iseñ sen dabı vu[lat 

   Sefer Xıl ibtiyār it cāl-i ġurbet  

                                                
5644b gülistān-ı: gülistānı R / cihāndur: cināndur R. 
5645a mecrī: bacr R. 
5646b [unc-ı: [unc u R. 
5647b lu\f-ı: lu\f u R. 
5650 - R. 
5651b gülistān-ı: gülistāna R, Ş. 
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  5654 ealupdur yolda bacżı çekdi micnet 

   Bu bāġa irmez illā ehl-i himmet 

 

  5655 Eger var ise himmet Xıl siyācat 

   MuXarrer irişür _aXdan cināyet 3843 

 

  5656 eu[ūr üzre olursa Xıl ferāġat 

   İrer ci[[eñ saña Xadr-i kifāyet 3844 

 

M 195a 5657 Dü-kevni seyr iden bunda tamāmet 3845 

   Olur ol lāyıX-ı dār-ı kerāmet 

 

Ş 100b 5658 `udā esrārına yoXdur nihāyet 

   Bu beyt ilen tamām olsun cikāyet 

 

KELİMĀT-I İLĀHİYYE  

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Mefācīlün / Mefācīlün 

 

  5659 Gider dilden sivā fikrin eger dervīşseñ dervīş 

   Yirin \oldur `udā hikrin eger dervīşseñ dervīş 3846 

 

  5660 Hevā-yı nefsi terk eyle Xuşaġuñ yola berk eyle 3847 

   Çalış maX[ūdı derk eyle eger dervīşseñ dervīş 

 

  5661 Günāha hep nedāmet Xıl özüñ \aşra melāmet Xıl 3848 

   Derūnuñ sen selāmet Xıl eger dervīşseñ dervīş 
                                                
5655b irişür: irüşür R. 
5656a ferāġat: siyācat Ş.  
5656b Xadr-i: Xadri R, Ş. 
5657b lāyıX-ı: lāyıcı R / dār-ı: dārı R, Ş. 
5659b dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
5660a hevā-yı: hevāyı Ş.  
5660b dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
5661b dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
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R 170b 5662 Silüp Xalbüñi pāk itgil yüzüñ bihmetde bāk itgil 3849 

   Libās-ı cırżı çāk itgil eger dervīşseñ dervīş 

 

  5663 Bilürsin bu cesed fānī ulaşdur bażrete cānı 

   ]aXın fevt eyleme anı eger dervīşseñ dervīş 3850 

 

  5664 cAdū olma dögerlerse ducā eyle sögerlerse 

   Sevinme ger ögerlerse eger dervīşseñ dervīş 3851 

 

  5665 Özüñ ednādan ednā bil ġubār-ı cārı dilden sil 3852 

   Olasın tā ki deryā-dil eger dervīşseñ dervīş 

 

  5666 Najar it kemret-i dehre tacammül eyle her Xahra 3853 

   Ki vacdetden ire behre eger dervīşseñ dervīş 

 

  5667 Meşāyib işiginde yüz sürüp sacy it gice gündüz 3854 

   eıl insāna najar düpdüz eger dervīşseñ dervīş 

 

  5668 Rıżā-yı _aXXı her yirde eger jāhir eger sırda 3855 

   Gözet tā refc ola perde eger dervīşseñ dervīş  

 

  5669 YıXup cucb u riyā şehrin aXıt Xalbe [afā nehrin 3856 

   Bulasın vacdetüñ bacrin eger dervīşseñ dervīş  

 

                                                
5662a pāk itgil: pāk eyle R / bihmetde: bıdmetde Ş / bāk itgil: bāk eyle R.  
5662b çāk itgil: çāk eyle R / dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
5663b dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
5664b dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
5665b dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
5666a kemret-i: kemreti R.  
5666b dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
5667a işiginde: işigine Ş.  
5667b dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
5668a yirde: yerde R.  
5668b dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
5669b dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
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M 195b 5670 _aXı her yirde cāżır bil derūn-ı Xalbe nājır bil 3857 

   Seni bihmetde Xā[ır bil eger dervīşseñ dervīş 

 

71 Özüñ ölmezden öñdin öl  vi[al-i _aXXa budur yol * 

   Dürüş maX[ūdı bunda bul eger dervīşseñ dervīş3858 

 

  5672 Gider benligi sen senden bu cānuñ gitmedin tenden 3859 

   Na[īcat bu saña benden eger dervīşseñ dervīş 

 

  5673 Vücūduñ fānī Xıl dā’im beXā-yı _aXla ol Xā’im 3860 

   Uyan ġafletden iy nā’im eger dervīşseñ dervīş 

 

  5674 Dime kim cĀrifem ben de [aXın nefsüñ düşer bende 3861 

   Dürüş Allāha ol bende eger dervīşseñ dervīş 

 

   MAkLAc  

 

   Fecūlün / Fecūlün / Fecūlün / Fecūl 

 

  5675 Gel iy bī-ġaraż _aXXa sālik olan 3862 

   İrer va[la bu yolda hālik olan 

 

  5676 İder Xullarını `udā imticān 

   Kime keşf virür kimine cinān 3863 

 

                                                
5670a yirde: yerde R / derūn-ı: derūnı R, Ş.  
5670b bihmetde: bıdmetde Ş / dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
* “Ölmeden önce ölünüz.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.291 
5671a vi[āl-i: vi[āli R, Ş.  
5671b maX[ūdı: maX[ūd u R / dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
5672a benligi: benlügi R, Ş / gitmedin: gitmeden R.  
5672b dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
5673a beXā-yı: beXāyı R, Ş / _aXla: _aXX ile R. 
5673b dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
5674 Bu beyitten sonra Ş nüshası 5889. beyte kadar eksiktir; 5674b dervīşseñ: dervīş iseñ R. 
5675a bī-ġaraż _aXXa: _aXXa bī-ġaraż R. 
5676b kime: ki R. 
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  5677 

   Ki itdügi dacvāda [ādıX mıdur 

   Ġaraż var mı yā baña cāşıX mıdur  

 

  5678 Eger fetc ola saña bāb-ı küşūf 

   Bil andan irer şems-i rūca küsūf 3864 

 

Düşer milk-i Xalbe anuñ julmeti 3865 

   Görür balXı çoXluX caceb fetreti 

 

  5680 eılursañ eger aña sen iltifāt 

   Ebed görmedüñ bil tecellā-yı hāt 3866 

 

  5681 Olur vech-i hāta bu cālet cicāb 

   Ki jāhirde boş līk macnā barāb 3867 

 

  5682 Kümūf-ı cinān ü ve cūr u nicam  

   Bular sedd ider yolı iy mucterem 3868 

 

M 196a 5683 Bular cümle nefsüñ murādātıdur 

   Ki rūcuñ murādı `udā hātıdur 

 

  5684 Didi evliyā bunlara mekr-i _aX 

   Bu mekrüñ olur dāfici hikr-i _aX 3869 

 

  5685 Meşāyib didi keşfe cayż-ı ricāl 

   Bacīd itdi cabdin `udādan bu cāl  

 
                                                
5678a bāb-ı: bābı R.  
5678b şems-i: şems ü R. 
5679b çoXluX: çoXlıX R. 
5680a eger aña: aña sen R.  
5680b bil: sen M / tecellā-yı: tecellāyı R. 
5681b jāhirde: jāhir R / macnā: macnen R / barāb: cahāb R. 
5682a kümūf-ı: kümūf u R. 
5684b olur: - R. 
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R 171a 5686 Çü nūrānī yitmiş biñ oldı cucüb 

   Biri keşf-i kevn oldı iy ehl-i lüb 3870 

 

  5687 Şu cālet ki _aXdan Xılur cabdi dūr 

   Geç andan Xılursa seni cümle nūr 

 

  5688 cAvām içre keşf ehli ġāyet ulu 

   `avā[ içre lākin odur bed-būlu  

  5689  

Bu cālāta her kim ki inkār ider  

   Sülūkī Xu[ūrına iXrār ider 

 

  5690 Olar kim sülūkı tacammül Xılur 3871 

   Bu acvāli anlar mufa[[al bilür 

 

  5691 Dilerseñ eger sen kemāl-i \arīX 3872 

   Tetebbuc Xıl ehlini bul iy refīX 

 

   ĀMEDEN-İ ĠURĀB  

 

   Fācilātün / Fācilātün / Fācilün 

 

  5692 Gel berü iy ehl-i keşf ehl-i cicāb 3873 

   Diñle tacrīr eyleyem cāl-i ġurāb 

 

  5693 `ilXat-i efrād-ı insān mubtelif 

   Kimi vacşīdür kimisi mü’telif 3874 

 
                                                
5686a yitmiş: yetmiş R. 
5690a tacammül: mükemmel R.  
5690b mufa[[al: mufażżal R. 
5691a kemāl-i: kemāli R.  
5691b ehlini: ehlin R / bul iy: bulup ol R. 
5692a ehl-i cicāb: ehli cicāb R.  
5692b cāl-i: cāli R. 
5693a bilXat-i: bilXati R. 
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5694 MuXteżā-yı şānı üzre her kişi 

   Gice gündüz sacy itmekdür işi  

 

  5695 Ġıljat üzre olmış anuñ bilXati 

   Līk kesb-i biffet itmek himmeti 3875 

M 196b 5696  

Bacżı ablākuñ mübeddel olması  

   Cā’iz oldı līk güçdür bulması  

 

Himmet-i aclā gerek cā[ıl ola 

   Anı tekmīl eyleyen kāmil ola 3876 

 

  5698 Hem ġıdāsı cīfe oldı her [abāc  

   Līk var sacyi bula andan felāc 

 

  5699 Her kişi bir nesneye Xa[d eylese 3877 

   İrişür ger gice gündüz [oylasa 

 

  5700 Hem mu[ācib aña cayvān ü \uyūr 3878 

   Zümre-i insāndan olmışdı dūr 

 

  5701 Va[f-ı cayvān ġālib olsa bir kese 

   Anı insān [aydılar bār u basa 

 

  5702 Nūr-ı _aXdan var derūnında emer 

   Ġālib olmış līk setr itmiş keder 

 

  570 

                                                
5695b kesb-i: kesbi R. 
5697a himmet-i: himmeti R. 
5699b irişür: irüşür R. 
5700a cayvān ü: cayvān R.  
5700b zümre-i: zümreyi R / olmışdı dūr: olmışdu durur R. 
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3 

  Çün muvaXXat olsa ıjhār-ı kemāl 3879 

   VaXti gelse mānica irer zevāl 

 

  5704 Gāh mestūr oldı geh eyler juhūr 

   Bilmedi julmet midür yābūd bu nūr 3880 

 

  5705 Kim gezer bu cālet içre baylī ol 3881 

   Ābiri bir gün irer bir \aġa yol 

 

  5706 kabcı Xıldı cāl-i cuzlet iXtiżā 

   ea[dı bu pāk ide Xalbin ez-hevā 3882 

 

  5707 Tā bula bir bālī yir balvet Xıla 

   `oş [afā vire bugün āb u gile  

 

  5708 Seyr ider bu \aġ içinde bir zamān 3883 

   İstedi bir yir yapa bir āşiyān 

 

`oş cibādet eyleye macbūdına 

   Ola kim bu dem ire maX[ūdına 3884 

 

M 197a 5710 Her ne cā[ıl itdise ādem bu dem  

R 171b  Ol durur yoldaş aña şādī vü ġam  

 

  5711 Seyr iderken irdi balvet kūşeye 3885 

   Āşiyānın yapdı ol bir mīşeye 

                                                
5703a ıjhār-ı: ıjhārı R.  
5703b vaXti: vaXt ü R. 
5704a gāh: gāhī R / geh: ki R. 
5705a kim gezer: gezdi R / içre: içinde R. 
5706a \abcı: \abc R.  
5706b ez-hevā: her hevā R. 
5708b yir: yir ki M. 
5709b bu dem ire: ire bu dem R. 
5711a iderken: iderek M. 
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  5712 Bilmeye cālin anuñ hīç bir ecād 

   İsteye her demde Mevlādan meded 3886 

 

  5713 Hem aña hīç dest-i insān irmeye 

   Kendü dabı balX içine girmeye 

 

  5714 Çün tevekkül bırXasına başını 

   Çekdi aXıtdı nedāmet yaşını 

 

  5715 İbtiyār itdi Xanācat kūşesin 

   Hem Xabūl itdi riyāżat pīşesin 3887 

 

  5716 FaXrı tercīc eyledi ol ber-ġınā 

   xerre incinmez ider şükr ü menā 3888 

 

  5717 Yoġ idi cāżır ġıdā Xatında hīç 

   Her ne vaXtin bulsa yirdi ir ü giç 3889 

 

  5718 `oş teveccüh eyledi Mevlāsına 

   Tā irişe cāletüñ evlāsına   

 

  5719 Olmadı pes cālem içre helle-bend 

   Her kese bu veche eyler nu[c u pend 3890 

 

  5720 `ā\ırına virse ger açlıX melāl 

   Ol çıXardı \aşraya Xa[d-ı su’āl 3891 

 

                                                
5712a cālin anuñ: anuñ cālin M.  
5712b Mevlādan: Mevlā R. 
5715b pīşesin: kūşesin M. 
5716a faXrı: faXīr R. 
5717b giç: geç R. 
5719b pend: bend R. 
5720b Xa[d-ı: Xa[dı R. 
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Bir iki Xapuya varurdı hemān 

   Bī-tereddüd bulsa yirdi Xurı nān 3892 

 

  5722 Ger ġıdā girse ele Xadr-i kefāf 

   BaXmaz idi nicmet olsa kūh-ı eāf 3893 

 

  5723 Yoġ idi şānında Xa[dı cemc-i zād 3894 

   Iż\ırāb-ı defc-i cūc ancaX murād 

 

M 197b 5724 Meskenine rācic olurdı yine 

   İşbu vech ilen geçindi çoX sene  

 

  5725 Çün [afā buldı göñül āyīnesi 

   Anı seyr itmek olupdur pīşesi  

  5726  

Her ne cāl üzre caXīXatde [uver 

   Görinürdi anda eşyā her ne var 

 

  5727 Gice gündüz aña Xıldı ictibār 

   koldı dil aġyārı Xıldı fikr-i yār 3895 

 

  5728 Evvelinde ma\lab-ı aclā `udā 

   Ābirinde \oldı dil ġayr-ı hevā 3896 

 

  5729 Līk ġāfil kendü bilmez a[lını 

   FürXate beyc eylemişdür va[lını 

 
                                                
5721a varurdı: varur R.  
5721b bulsa yirdi: yirdi bulsa R. 
5722a Xadr-i: Xadri R.  
5722b kūh-ı: kūh u R. 
5723b ıż\ırāb-ı: ıż\ırābı R / defc-i cūc: cūc-ı defc R. 
5727b aġyārı: aġyār R. 
5728a ma\lab-ı: ma\labı R.  
5728b ġayr-ı: ġayrı R. 
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5730 İltifāt itdükçe buldı izdiyād 

   _amd idüp dir cā[ıl itdüm boş-murād 3897 

 

  5731 Çünki _aXdan ġayrısı maX[ūd olur 3898 

   Bil tecellā Xapusı mesdūd olur 

 

  5732 Pes ġurāba irdi bunda mekr-i _aX 3899 

   cĀXıl oldur Xı[[adan aldı sebaX 

 

İctiXādı rütbeti aclā bolur 

   Her ne şey kim Xa[d ider cālin bilür 3900 

 

  5734 Bacżı cālet jāhirinde boş gelür 

   Ol cihetden aña şey\ān yol bulur  

 

R 172a 5735 Anuñ içün didiler evvel refīX 

   Lāzım oldı sālike andan \arīX 3901 

 

  5736 Tā anı menc ide ez-rāh-ı żalal 

   Ol da tābic ola terk idüp su’āl 3902 

 

  5737 `alX içinde buldı şöhret işbu cāl 

   Cemc olur eşbā[ anda Xa[d-ı fāl 

 

M 198a 5738 İctibār-ı balX nefse boş gelür 

   BaXmaz idi yüzine kim boş gelür 3903 

                                                
5730a itdükçe: itdikçe R. 
5731a ġayrısı: ġayrı şey R. 
5732a ġurāba: ġurāb R. 
5733b cālin: cāli M / bilür: bulur M. 
5735a anuñ içün: anıñçün R. 
5736a rāh-ı: rāhı R.  
5736b tābic: teslīm M. 
5738a ictibār-ı: ictibārı R.  
5738b baXmaz idi: baXmaz oldı R. 
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  5739 _ajj iderdi anı tacżīm eylese 

   İncinürdi aña kim bek söylese 3904 

 

  5740 Kim gelür Xalbinde bir niyyet \utar  

   Her ne görse ol dabı virür baber 

 

  5741 Ol Xadar taXlīd ider aña cavām 

   Cānib-i _aXXı unutdı bi’t-tamām 3905 

 

  5742 MuXteżā-yı nefs bod cizzet durur 

   Buldı cajj itdi caceb cikmet durur  

 

  5743 İltifāt-ı balXdan buldı sürūr 

   I\\ılāc-ı ġaybdan irdi ġurūr 3906 

 

  5744 Çün tenezzül itdi eski cāline 

   Yap yap irdi yine kendü balına 3907 

 

  5745 Balını [āf eylemişken mūmdan 

   Yine mablū\ oldı nefs-i şūmdan 3908 

 

  5746 Yolını sedd eyledi cāl-i kümūf 

   Bilmez ammā māh-ı dil buldı busūf 3909 

 

  5747 `alXa mablū\ olsa kes Xable’l-kelām 

   İrişür cāline noX[ān ü zevāl 

 

  5748 İşbu cāletlen geçinürken ġurāb  

   ealbine bir gün irişdi ıż\ırāb 

                                                
5739a iderdi: ider kim R. 
5741b cānib-i: cānibi R. 
5743a iltifāt-ı: iltifātı R. 
5744b irdi: irişdi R / yine kendü: küdūret R. 
5745b nefs-i: nefsi R. 
5746a cāl-i: cāli R. 
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  5749 cĀlemi XalXup biraz seyr eyleye 

   Her ne lāzım olsa Xalbe söyleye 3910 

 

  5750 Hem temāşā eyleye şehr ü Xurā 

   Hem baber vire ne var arż u semā  

 

M 198b 5751 İşbu niyyetlen yuvasından uçar 

   Niçe \aġ u vādī vü [acrā geçer 3911 

 

  5752 Çünki Xalbinde bu fikri berk ider 

   Bu maXāmı hem yuvasın terk ider 3912 

 

  5753 Bu hevāda gezdi ol baylī zamān  

   İrdi macmūra yolı pes nāgehān 

 

  5754 Seyr iderken irdi şehr ü köylere 3913 

   `alX üşerdi başına irse nire 

 

  5755 ]anasın çingen Xarısı fāl ider 

   Ehli görse dir ne mūm u bal ider 3914 

 

  5756 Kimi dir kim bir baXımcı geldi uş 

   Kimi dir oldum bugün fālcıya \uş 3915 

 

5757 Kimi ta[dīX u kimi tesbīr ider 

   Ehl içinde kendüyi teşhīr ider 3916 

 
                                                
5749b lāzım: lāyıb R. 
5751a niyyetlen: niyyet ilen R.  
5751b niçe: nice R. 
5752 Bu beyit M’de 5751. beyitten önce yer almaktadır. 
5754b nire: nere R. 
5755a çingen: çinXān R / ider: açar R.  
5755b ehli: ehl M / ne: - R. 
5756a dir kim: dir ki R. 
5757a ta[dīX u: ta[dīX R.  
5757b ehl: ehli R. 
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  5758  

Bu dabı söyler ne gelse diline 

   ea[d ider bu cālet ilen biline  

 

  5759 Her Xapuya varsa söyler bacżı cāl 

   Virdiler aña balāyıX baylī māl 

 

R 172b 5760 Redd iderken mā’il oldı māle ol 

   Ol sebebden cümleten sedd oldı yol  

 

  5761 Cemc olup yanında baylī ādemī 3917 

   İşbu veche seyr ider ol cālemi 

 

  5762 Seyr iderken kendü mimlin görmedi  

   Dir kimesne bu maXāma irmedi 

 

  5763 `aylī müddet seyr ider bu veche ol 3918 

   Bir mucajjam şehre nā-geh irdi yol  

 

  5764 Şehr balXı gördi bir cemc-i kemīr 3919 

   Şehre girdi cümlesi oldı babīr 

 

  5765 Cemc olurlar yanına bir baylī nās 3920 

   Bunlara naXl itdi cālin bī-Xıyās 

 

M 199a 5766 Didi kim terk eyleyüp her ictibār 

   Geçmişem cizz-i cihāndan her ne var 3921 

 

                                                
5761b veche: vechi R / ider ol: iderler R. 
5763a veche: vechi R.  
5763b bir: bu R. 
5764a cemc-i: cemci R. 
5765a olurlar: olur R / yanına: yanında R / bir: bir gün R.  
5765b itdi: ider M. 
5766b cizz-i: cizzi R.  
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  5767 Her Xabādan geçdüm oldum bırXa-pūş 

   Macrifetden olmaya tā bırXa boş 

 

5768 `alX içinden bir kenāra gitmişem  

   Niçe yıl cuzlet riyāżat itmişem 

 

   Fetc ola ire hidāyet dil gözin 

   Tā temāşā eyleyem Mevlā yüzin 3922 

 

  5770 Ben dabı ol cażrete vā[ıl olam  

   İşbu yolda sālik ü kāmil olam 

 

  5771 Çekmişem açlıX [usuzlıX bī-caded 

   İrişür bir gün baña _aXdan meded 3923 

 

  5772 Rab tecellā itdi göñlüm \aġına  

   koldı envār-ı `udā dil bāġına 

 

  5773 Çün göñül mir’ātına Xıldı najar  

   ealmadı anda küdūretden emer  

 

  5774 MünteXış oldı dile cāl-i cihān 

   nāhir oldı her ne var şey’-i nihān 3924 

 

  5775 xerre herre seyr Xıldum cālemi 

   Bacr u berr ü bayr u şerr-i ādemi 3925 

 

  5776 `ā[ıl oldı ol nefesde işbu cāl 

   Cümle _aXdur [anmañuz kim Xīl ü Xāl  

                                                
5769a ola ire: ide ola R. 
5771a [usuzlıX: [usuzluX R.  
5771b irişür: irüşür R. 
5774a cāl-i: cāli R. 
5775b şerr-i: şerri R. 
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İrdi _aXdan ben Xula incām-ı bā[ 

   Görmedi bu cāleti illā bavā[ 

 

  5778 Bildi Xılmaz kendüye kimse bilāf 

   Germ olup meclisde vāfir Xıldı lāf 3926 

 

  5779 Var idi meclisde bir kāmil cazīz 

   nāhiri ednā velī [ācib-temīz 

 

M 199b 5780 Çün ġurābuñ sözlerini diñledi 

   Hep sülūkında Xu[ūrın añladı 

 

Bildi kim noX[ānı var anuñ tamām 

   ea[d idüp fetc eyledi aña kelām 

 

  5782 Didi aña iy cazīz-i pür-[afā 

   İşbu yolda baylī çekmişsin cefā  

 

  5783 Līk żāyic eylemişsin cömrüñi 

   Hīç tedārük itmemişsin emrüñi  

 

  5784 Bilmemişsin ma\lab-ı aclāyı sen  

   Rūca żacf irmiş durur Xuvvetde ten 3927 

 

R 173a 5785 İrmemişsin çünki [ācib-himmete 

   _avf ola hep çekdügüñ bu zacmete  

 

  5786 Yirine [arf itmemişsin mālüñi 

   Yoluña sedd eylemişsin fālüñi 3928 

 

                                                
5778a kendüye: kendine M.  
5778b germ: kerem R. 
5784a ma\lab-ı: ma\labı R. 
5786b fālüñi: Xālüñi R. 
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  5787 Rāh-ı _aXda bulmamışsın reh-nümā 3929 

   eandasın sen Xandadur va[l-ı `udā 

 

  5788 Ehl-i cāl Xatında bu mehmūmdur 3930 

   Balı yoXdur gūyiyā bir mūmdur 

 

  5789 _aXX ilen ortada olmışdur cicāb 

   _ālüñi bilmezsin iy miskin ġurāb 3931 

 

  5790 Şimdi boş gelmez benüm sözüm saña  

   Gel rücūc it alXış eylersin baña  

 

  5791 Diñle bir miXdār ehlüñ cālini 

   Ġayrınuñ terk eyle Xīl ü Xālini 3932 

 

  5792 Var durur bir yirde bir bāġ-ı caceb 

   `alXıdur pür-macrifet ehl-i edeb 3933 

 

Her ki aña girdi gördi Rabbini 

   Girdi kim terk itdi ġayra cubbını 3934 

 

M 200a 5794 Her kemālin anda cemc itmiş `udā 3935 

   Bitmez anda ekse tobm-ı māsivā 

 

  5795 Cümle ezhārı kemālāt-ı İlāh 

   Bitmiş anda yoX durur bā\ıl giyāh 3936 

 
                                                
5787a _aXda: _aXdan R.  
5787b va[l-ı: va[lı R. 
5788a cāl: _aX R. 
5789a _aXX ilen: _aXX ile M. 
5791a diñle: diñledi R. 
5792a bāġ-ı: bāġı R.  
5792b ehl-i: ehli R. 
5793b ġayra: ġayrı M. 
5794b tobm-ı: tobmı R. 
5795a kemālāt-ı: kemālātı R. 
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  5796 Cennetü’l-Firdevs içinde her ne var   

   Nüsbadur andan velākin mubta[ar  

 

  5797 Dü-cihānda mimli yoX vāsic feżā 3937 

   Kūşesinde herredür arż u semā 

 

  5798 Diñleseñ tevcīd söyler her nebāt 3938 

   İster iseñ andadur āb-ı cayāt 

 

  5799 Belki her bir herresi bī-iştibāh 3939 

   Cāmic-i cümle kemālāt-ı İlāh 

 

  5800 Görmeyince fehm olunmaz va[f ile 3940 

   kālib isen sen dabı rü’yet dile 

 

  5801 `alXınuñ bod bulkına yoXdur beyān 3941 

   Her birisi _aXXı görmişdür cayān 

 

  5802 Cümlesi olmış durur maXbūl-i _aX 

   Bil _aXuñ maXbūlidür maXtūl-i _aX 3942 

 

  5803 Bu senüñ cālātuñ anlar zemm ider       

   Kim añarsa XaXıyup dirler gider 

 

  5804 Ehl-i _aX Xatında bu meşhūrdur  

   Mübtelā olan aña memkūrdur 

 

5805 Ehl-i Xurbı eyler ol _aXdan bacīd  

   İltifāt ilen şaXī olur sacīd 

                                                
5797a feżā: Xażā R. 
5798b āb-ı: ābı R. 
5799b cāmic-i: cāmici R / kemālāt-ı: kemālātı R. 
5800a fehm: va[f M. 
5801a balXınuñ: bilXatüñ R / bōd bulXına: bulXına bōd R. 
5802a _aX: balX M. 
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  5806 Bacżı cālet dabı dir anlar cacīb  

   xerresin işitmedi anuñ lebīb 

 

  5807 NaXl olunsa caXl-ı evvel bilmeye  

   Bu lisān ilen beyāna gelmeye 

 

M 200b 5808 Ger biriylen [ocbet itseñ bir nefes 3943 

   Pür olup dil Xa[d ider kesr-i Xafes 

 

  5809 Her birinden dürlü dürlü būy-ı boş 3944 

   Her dimāġa irişür virür burūş 

 

R 173b 5810 Lu\f u bulX ile Xamu söyler kelām 

   NaXl olunmaz bunlaruñ cāli tamām  

 

  5811 Anda bir insān-ı kāmil var ebī 

   Ger göreydüñ Xul olurduñ sen dabı  

 

  5812 `ilXati anuñ calā bulX-ı cajīm 

   ea[d ide icyā ider cajm-i remīm 3945 

 

  5813 Bacr-i vacdet içre ol ġavvā[dur 

   Dār-ı Xurbetde o bā[ü’l-bā[dur  

 

  5814 Hem anuñ maXbūlidür maXbūl-i _aX  

   Gel berü sen dabı al andan sebaX 

 

  5815 `ihmetinde ger olayduñ sen muXīm 3946 

   Gösterürdi saña rāh-ı müstaXīm 

                                                
5808b olup: olur R / kesr-i: kesri R. 
5809b irişür: irüşür R. 
5812b cajm-i: cajmi R. 
5815b rāh-ı: rāhı R. 
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  5816 Ol Xadar medc itdi bāġ u ehlini 3947 

   cArż ider bir bir ġurāba cehlini 

 

Bi’ż-żarūrī meyl ider aña ġurāb  

   Didi gel göster baña rāh-ı [avāb 3948 

 

  5818 Didi oldum saña ol bāġa delīl 3949 

   Tā \abīb-i cāhıXa irsün calīl 

 

  5819 Ol kişi cālin ġurābuñ fikr ider  

   İmticān içün şerā’i\ hikr ider 

 

  5820 Tā bile meyli aña dilden midür 

   Yobsa [ūretdür hemān dilden midür 3950 

 

  5821 Her ne teklīf itdise Xıldı Xabūl  

   Didi gidem aña biñ yıl olsa yol 

 

M 201a 5822 Bildi kim irdi ġurāba şevX-i tām 

   Didi bu şehr içredür işbu maXām  

 

  5823 Līk a[cābuñı terk itmek gerek 

   Sen hemān tenhā yola gitmek gerek  

 

  5824 Ġayrısı Xaldı ikisi gitdiler 

   Az zamānda bir Xapuya yitdiler 3951 

 

  5825 Gördi bir yüksek Xapu ammā yapuX  

                                                
5816a bāġ u: bāġ R. 
5817b rāh-ı: rāhı R. 
5818a didi: tābic R.  
5818b \abīb-i: \abībi R. 
5820b yobsa: yoġsa R. 
5824b yitdiler: yetdiler R. 
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   Dir ebī niçün degüldür bu açuX 

 

  5826 Ol kişi didi ġurāba iy ebī 

   Sende benlikden emer vardur dabı  

 

  5827 xerre deñlü olsa benlikden emer 

   Bekleseñ biñ yıl açılmaz işbu der  

 

  5828 Benligin terk eyledi anda ġurāb  

   Ol nefesde aña oldı fetc-i bāb 

 

Vākıc oldı aña çünkim fetc-i der  

   koldurur anuñ dimāġın būy-ı ter 

 

  5830 Didiler gir içerü destūrdur 

   Nā-ehil görmez velī mestūrdur  

 

  5831 Çünkim ol girdi Xapudan içerü 3952 

   Bunları ide temāşā rū-be-rū 

 

  5832 Didi aña ol cazīz-i reh-nümā 

   Eylegil Allāha çoX camd ü menā 3953 

 

  5833 Çün müyesser oldı saña fetc-i der 3954 

   xerre herre sen dabı itgil najar 

 

  5834 Tā saña cāl-i caXīXat keşf ola 

   ]anma her kes sālik olur bu yola 3955 

 

R 174a 5835 Gördi pür-zīnetdür ezhār-ı çemen 

                                                
5831a çünkim: çünki R. 
5832a cazīz-i: cazīz ü R 
5833a fetc-i: fetc ü R. 
5834a cāl-i: cāli R. 
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   Vażc olunmış ortada bir encümen 3956 

 

M 201b 5836 Çün biraz gülşen için seyrān ider 

   Cān dimāġın būy-ı boş cayrān ider  

 

  5837 Seyr iderken eyledi bir şey juhūr 

   Gördi cemc olmışdur e[nāf-ı \uyūr 3957 

 

  5838 nāhiri \ayr u caXīXat ādemī 

   Seyr iderler on sekiz biñ cālemi 3958 

 

  5839 Kürsi-i vacdetde bir kes oturur 

   ]anki ādemdür melā’ik götürür  

 

  5840 Yüzi nūrından münevver cümle bāġ 3959 

   Kim ehālī devr idüpdür [ol u [aġ 

 

`oş Xa[ā’id oXuyup dürler döker 

   Bāġ-ı Xalbe macrifet tobmın eker  

 

  5842 Her ki ı[lāc itdi Xalbin şeş-cihet 3960 

   Bitdi anda dürlü verd-i macrifet  

 

  5843 Kim ki bāġ-ı Xalbini pāk itmedi 

   `ār u bas bitdi vü ġayrı bitmedi 3961 

 

  5844 Cümle tevcīh itmiş aña dil yüzin 

   Żāyic itmezler anuñ hīç bir sözin  

 

                                                
5835a ezhār-ı: enhār u M; ezhārı R. 
5837b e[nāf-ı: e[nāfı R. 
5838a \ayr u: \āyrı R. 
5840b kim ehālī: kim ki ehli M / [aġ u: [aġ R. 
5842b verd-i: verdi R. 
5843a bāġ-ı: bāġı R. 
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  5845 YoX durur bunlarda ġayra iltifāt 

   Her biri bir yirde Xılmışdur mebāt  

 

  5846 Müstemic oldı biraz bunda ġurāb 3962 

   İrişür Xalbine bir gün ıż\ırāb 

 

  5847 Bunlar ilen bulmadı ol ülfeti  

   `ā\ırına geldi eski cāleti 

 

  5848 Görmedi bunlardan a[lā ictibār 3963 

   Dir dirīġā itmişem terk-i diyār 

 

  5849 Bunca a[cābuñ ki terkin urmışam 

   Andan artuX bunda şey görmemişem  

 

M 202a 5850 Ādemīlikden bularda yoX emer 

   Gelse biñ kes birisi Xılmaz najar 3964 

 

  5851 Terk idüp işbu maXāmı gitdi ol 

   Pes Xapudan \aşra çıXdı \utdı yol  

  5852  

Çün irişdi eskiden a[cābına 

   Her birisi muştılar acbābına  

 

Geldi bize yine ol makbūl-i _aX 

   Gel berü sen de münevver veche baX  

 

  5854 eanda varduñ didiler iy rūc u cān 

   Bizden olduñ niçe müddet sen nihān 3965 

                                                
5846a bunda: bundan R.  
5846b irişür: irüşür R. 
5848b terk-i: terki R. 
5850a bularda: bulardan R. 
5854b bizden: biz R / niçe: nice R. 
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  5855 Didi tacrīk itdi bir yār-ı cazīz 

   Didi var cālemde bir [ācib-temīz 3966 

 

  5856 Bāġ-ı Xurbetde idinmişdür maXām 

   _āleti rü’yet durur anuñ müdām 

 

  5857 Rāh-ı _aXda her kime olsa Xarīn 

   Gösterür _aXXı aña cayne’l-yaXīn  

 

  5858 Ben dabı Xıldum \amac itdüm sefer  

   Pes irişdük gördüm anı bir najar 

 

  5859 Diñledüm anuñ kelāmın çoX zamān   

   Añladum cālin anuñ jāhir nihān 

 

R 174b 5860 Cemc olup anuñ yanında bacżı kes 3967 

   İşleri ta[dīX itmek her nefes 

 

  5861 cAXla uymaz bacżı sözler söyler ol 

   Hem dabı dir _aXXa budur \oġrı yol 3968 

 

  5862 Ben dabı terk eyledüm anı yine 3969 

   İrmişem uş yine eski menzile  

 

  5863 Bunda her dem feyż irer _aXdan baña  

   Anda cālüm Xabż üzre dā’imā 

 

M 202b 5864 Bunda dā’im görinür acvāl-i nās 3970 

                                                
5855a yār-ı: yārı R. 
5860a anuñ yanında: yanında anuñ R. 
5861b \oġrı: \oġru R. 
5862a yine: hele R. 
5864b çoXlıX: çoXluk R. 
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   Anda var eşyāda çoXlıX iltibās 

 

5865 Bunda her dem dil gözi pür-nūrdur 

   Nesne görmez anda [ankim kördür  

 

  5866 Söyledi bunda zevā’id bī-cisāb 

   nāhiren boşdur velī macnen barāb 3971 

 

  5867 Bunlar ilen [ocbet itdi çoX zamān 

   İrdi bir gün ıż\ırāb-ı Xalb ü cān 

 

  5868 Bāġı gerçi görmiş idi bir najar 

   Līk andan cāna irmişdi emer 

 

  5869 `ā\ırına geldi andan būy-ı boş 

   Ġālib oldı cubb-i cāna Xıldı cūş  

 

  5870 Bunları terk eyledi bī-ibtiyār 

   kālib oldı bāġa gezdi çoX diyār  

 

  5871 SābıXā rehberle irmişdi aña 

   Şimdi rehber yoX gezüpdür her yaña  

 

  5872 Ābiri bir gün Xapuya irdi yol 

   Gördi baġludur Xapu çün [aġ u [ol  

 

  5873 Vardı yanına anı açmaX diler 

   Ol Xapudan içerü geçmek diler  

 

  5874 Ol Xadar cehd itdi mümkin olmadı  

   ealdı cayrān n’idesini bilmedi 

 
                                                
5866b barāb: cahāb R. 
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  5875 Aġladı çoX \opraġa urdı yüzin 3972 

   Bir [adā semcine irdi añsuzın 

 

5876 Didi şimden [oñra iy miskīn ġurāb  

   Mesken oldı saña ı[\ablü’d-devāb 

 

   Her ki bundan çıXdı artuX girmedi 

   _aXXa münkir _aXXı hergiz görmedi 3973 

 

M 203a 5878 Bilmedüñ Xadrin bulup va[l-ı cabīb 3974 

   Saña şimden [oñra yoX durur na[īb 

 

  5879 _i[[e yoXdur saña çün ez-būy-ı ter 3975 

   Fālcıluġuñ var saña cālet yiter 

 

  5880 nulmet içre nūra irmişdüñ caceb 3976 

   Żāyic itdüñ cehl ilen iy bī-edeb 

 

  5881 Bilmedüñ Xadrini bāġ-ı vacdetüñ 3977 

   Kemret ilen eylegil var ülfetüñ 

 

  5882 Cevher ü iksīre irdüñ bilmedüñ 

   İbtiyāc-ı ġayrdan Xurtılmaduñ 

 

  5883 Bulduñ illā içmedüñ āb-ı cayāt 

   Günde biñ kez saña lāyıXdur memāt 3978 

 

  5884 Fürkati tercīc itdüñ Xurbete 
                                                
5875a urdı: sürdi R. 
5877b hergiz: hirgiz M. 
5878a va[l-ı: va[lı R / yoX durur: yoXdur bil R. 
5879b fālcıluġuñ: fālculuġıñ R / var saña cālet: saña cālet var R / yiter: yeter R. 
5881a bāġ-ı: bāġı R. 
5882a cevher ü: cevherī R.  
5882b ibtiyāc-ı: ibtiyācı R / ġayrdan: ġayrıdan R / Xurtılmaduñ: Xurtulmaduñ R.  
5883a āb-ı: ābı R. 
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   YoX liyāXat sende bāġ-ı rü’yete 3979 

 

R 175a 5885 Çün Xapu fetc olmasın bildi mucāl 

   Varmaġa a[cāba hem yoXdur mecāl 3980 

 

  5886 ealdı cayrān ortada miskin ġurāb  

   Virdidür yā leytenī küntü türāb   * 

 

  5887 Her kime kim devlet irdi bilmedi  

   ]oñra biñ yıl \ālib oldı bulmadı 

 

  5888 Kenz-i mabfīye olupdur bacżı \uş 

   Cehl ilen müflis Xalup ol Xaldı boş 3981 

 

Ş 162a 5889 Niçe açlar irdi bvān-ı Xurbete 

   Yimedi hīç \abc-ı mā’il nefrete 3982 

 

  5890 Niçe ca\şān buldı boş mā-i macīn  ** 

   İçmedi olmadı fażl-ı _aX mucīn3983 

 

  5891 İrmese nūr-ı hidāyet  ādeme 

   nulmet içinde baXar ol cāleme 3984 

 

M 203b 5892 Her kime Mevlā diler ide ca\ā 

   Mānic olmaz eylese yüz biñ ba\ā  

 

                                                
5884b bāġ-ı: bāġı R. 
5885a olmasın: olması R. 
* “Ah, ne olurdu ben bir toprak olsaydım.” Nebe, 78/39-40. 
5888b Xalup: olup R. 
5889a niçe: nice R / bvān-ı: būnı R, Ş.  
5889b \abc-ı: \abcı Ş. 
** “Akar su.” Mülk, 67/30.  
5890a niçe: nice R / mā-i: māi R, Ş.  
5890b fażl-ı: fażlı R. 
5891a nūr-ı: nūrı R, Ş.  
5891b içinde: içinden R. 
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  5893 Yā İlāhī Xıl hidāyet sen refīX  

   _ażretüñe vara tā \oġrı \arīX  

 

894 Ol carīme idevüz biz de dubūl 

   Nūr-ı żāta ġarX ola tā [aġ u [ol  

 

  5895 İrmiş iken bendeye senden meded  

   Bāġ-ı rü’yet bābını sen Xılma sed 

 

  5896 Ol caremden Xılma yā Rab bizi dūr  

   cAfv eyle vāXıc olsa ger Xu[ūr 

 

  5897 Bizi anda mābitü’l-aXdām Xıl 

   Her nefesde niçe biñ incām Xıl 3985 

 

  5898 Bu ducāya XanXı kes āmīn dir 

   Aña dabı rü’yetüñden ci[[e vir  

 

  5899 Bu cihāndur bir bayāl-i pür-ciber 3986 

   Bildi anı her ki gezdi der-be-der  

 

   KELİMĀT-I İLĀHİYYE  

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Mefācīlün / Mefācīlün 

 

  5900 Celālī perdesin Mevlā cemāline cicāb itdi 

   FaXīr u derdmendine caceb düşdi cı\āb itdi 

 

  5901 Gözüm yaşı firāXından olupdur Nīl idüp \uġyān  

   Vücūdum mı[rını küllen yıXup ol ġarX-ı āb itdi 

 

                                                
5897b niçe: nice R. 
5899a bayāl-i: bayāli R, Ş / pür-ciber: bir ciber R. 
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  5902 Cemālin gizledügi yārüñ oldur bir nefes cāşıX 

   BaXup ġayra göñül gözine ġaflet geldi bvāb itdi 3987 

 

  5903 Tecellā-yı cemāl ilen göñül pür-nūr olmışken 3988 

   Güneş yüzine ol dilber firāXını secāb itdi  

 

  5904 Yarın vu[latda şunlardur bugün işbu cihān içre 3989 

   Vücūdı defterin bir bir oXıyup hep cisāb itdi 

 

M 204a 5905 Şular kim dār-ı dünyāya gelüp bilmediler _aXXı 3990 

   MuXarrer bil olar dünyā vü cuXbāyı barāb itdi 

 

  5906 Şular kim geldiler acmā vü gitdiler girü acmā 

   Bilüñ casretdedür anlar ebed fürXat cahāb itdi  

 

  5907 Şu kim cĀrif olup küllī sivāyı eyledi ifnā  

   Vücūdı herresin iki cihānda āfitāb itdi 

 

Ş 162b  VELEHŪ EYŻĀN * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Mefācīlün / Mefācīlün 

 

R 175b 5908 Yanar dil bilmezem n’oldı işüm feryād ü zār oldı 3991 

   Göñül _aXk cışXılan \oldı işüm feryād ü zār oldı  

 

  5909 Dün ü gün nār-ı fürXatde yanup iXlīm-i ġurbetde 3992 

   Gezüp [acrā-yı cayretde işüm feryād ü zār oldı 

                                                
5902b bvāb: bāb R. 
5903a tecellā-yı: tecellāyı R. 
5904b oXıyup: oXuyup R, Ş. 
5905b cuXbāyı: cuXbāsın R, Ş. 
* Hahihī Eyżān R, Ş. 
5908a feryād ü: feryād R.  
5908b cışXılan: cışXlan Ş / feryād ü: feryād R. 

5909a dün ü: düni R.  
5909b feryād ü: feryād R. 
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5910 İrelden cāna būy-ı yār iki cālem baña aġyār 3993 

   Döküp göz yaşını her bār işüm feryād ü zār oldı 

 

  5911 Gehī mecnūn gehī cāXıl gehī fürXat gehī vā[ıl 3994 

   Olaldan cışX-ı _aX cā[ıl işüm feryād ü zār oldı 

 

  5912 Gelelden Xalbe cışX-ı cān refīXüm nāle vü efgān 3995 

   Oluban ney gibi nālān işüm feryād ü zār oldı 

 

  5913 Dikelden cışX eli bir gül pür oldı bāġ-ı dil sünbül 3996 

   Olup ol bāġa ben bülbül işüm feryād ü zār oldı 

 

  5914 Bu balXuñ kimisi cāşıX kimi cĀrif kimi [ādıX 3997 

   Beni Xılmış buña lāyıX işüm feryād ü zār oldı 

 

MAkLAc  

 

   Fecūlün / Fecūlün / Fecūlün / Fecūl 

 

  5915 Gel iy Xurba \ālib dilerseñ vu[ūl 

   İşit naXl idem saña a[lü’l-u[ūl 

 

  5916 Gerek evvelā saña bir Xalb-i pāk 

   Yanında dü cālem ola hem-çü bāk  

 

M 204b 5917 Gözine gözükmeye bāġ-ı cihān 3998 

                                                
5910a būy-ı: būyı R.  
5910b feryād ü: feryād R. 
5911b feryād ü: feryād R. 
5912a cışX-ı: cışXı R, Ş / cān u: cān R.  
5912b feryād ü: feryād R. 
5913a cışX eli: cışXı R.  
5913b ben: dil Ş / feryād ü: feryād R. 
5914b feryād ü: feryād R. 
5917a bāġ-ı: bāġı R. 
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   `u\ūr itmeye aña cūr u cinān 

 

   Şu resme cilā vire cubb-ı `udā 3999 

   Ki jeng irmeye ez-ġubār-ı sivā  

 

  5919 ]afā vü le\āfetde bulsa kemāl 

   Tecellā ider anda bī-şek cemāl 

 

  5920 Dilerseñ [ucūd idesin ber-semā 

   Cihānuñ ġıdāsın yime çün Hümā 

 

1 Cihān cīfedür eyle andan caher 4000 

   eobusı virür Xalb ü rūca keder 

 

  5922 O kim yidi esfelde Xaldı ebed 

   Şu perhīz iden gördi vech-i Ecād 4001 

 

  5923 Dabı anuñ ehlinden olġıl bacīd 

   Olar kim bacīd oldı oldı sacīd 

 

  5924 MuXarrer anuñ \ālibidür kilāb 

   Yiri dūzab oldı ebed der-cahāb  

 

  5925 Bil iy \ālib ü Xā[ıd-ı Xurb-ı şāh 4002 

   _arām itdi dāreyni saña İlāh 

 

Ş 163a 5926 _arāmı yime macrem ol _ażrete 

   Ki Xurbet carīminde \oy nicmete 

 

                                                
5918a cubb-ı: cubbı R, Ş.  
5918b jeng: reng M / ez-ġubār-ı: ez-ġubārı R. 
5921b Xobusı: XoXusı M. 
5922b vech-i: vechi R. 
5925a \ālib ü: \ālibī R, Ş / Xā[ıd-ı: Xā[ıdı M, R, Ş. 
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  5927 O kim ibtiyār itdi cūc-ı sivā 

   Żiyāfet müdām irdi _aXdan aña 4003 

 

  5928 Hümā-veş olursañ beşerden ıraX 

   Seni ilte Micrāca bir boş BurāX 

 

  5929 Bu balXuñ gözinden Xılan ġaybeti  

   Olur Xābe Xavseyn  anuñ Xurbeti * 

 

  5930 Bu bir söz durur līk yüz biñ kitāb 

   Olur ger yazılsa aña fa[l u bāb 

 

M 205a 5931 Şürūc eyle maX[ūda keşf it murād 

   Anı her ki hevX itdi nicme’l-fu’ād  

 

R 176a 5932 eulaX \utdı cāżır Xamu \ālibīn 

   Gözin açdı nājır ne var sālikīn 4004 

 

   ĀMEDEN-İ HÜMĀ  

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  5933 Gel iy seyr isteyen fevXa’l-culāyı 

   eulaX \ut naXl idem cāl-i Hümāyı 4005 

 

  5934 Hümā pervāz ider [anma hevāda 

   Velī seyrān ider her dem camāda  

 

5935 Bu kevn içinden ol Xıldı burūcı 4006 

                                                
5927a cūc-ı: cūcı R. 
* “İki yay aralığı kadar, yahut daha az kaldı.” Necm, 53/9. 
5932a \utdı: dutdı R.  
5933a culāyı: culā R.  
5933b \ut: dut R / cāl-i: cāli R, Ş. 
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   Varup carş üstine Xıldı curūcı 

 

  5936 Hümā-veş ger olursañ ehl-i perhīz 4007 

   Yoluñ fevXa’l-culāya irişür tīz 

 

  5937 Mülevvem itme dünyāya özüñi 

   Cenāb-ı _aXXa \ut dā’im yüzüñi 4008 

 

  5938 Çü mir’ātuñ ola her dem [afāda 4009 

   nuhūr ider ne var sırr-ı bafāda 

 

  5939 `udā Xıldı Hümāyı pāk-bilXat  

   TeXāżāsı Xıla tekmīl-i Xurbet 

 

  5940 Gerek tekmīl içün seyr-i cavālim 4010 

   Ola her cālemüñ cāline cālim 

 

  5941 Dabı her birisinden ire bir cāl  

   Ki hātı ola cāmic cümle acvāl 

 

  5942 Geçüp cümle ne var jāhir mejāhir 4011 

   İdüp seyr-i semāvāt ü canā[ır 

 

  5943 Nüzūl itdi gelüp dār-ı fenāya 

   Temāşā eyleye arż u semāya 4012 

 

 

                                                                                                                                          
5935a içinden: içinde R, Ş. 
5936a ehl-i: ehli R.  
5936b irişür: irişe R. 
5937a dünyāya: dünyāda Ş.  
5937b cenāb-ı: cenābı R, Ş. 
5938b ider: ide Ş / sırr-ı: sırrı R, Ş. 
5940a seyr-i: seyri R, Ş. 
5942b seyr-i: seyri R, Ş / semāvāt ü: semāvātı R, Ş. 
5943a dār-ı: dārı R, Ş. 
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M 205b 5944 Olup her [ūret ilen ol mu[avver  

Ş 163b  Kemālāta ne varsa oldı majhar 

 

  5945 Bu cālem jāhirinde gerçi esfel 

   _aXīXatde Xamudan oldı ekmel  

 

  5946 Melekden Xurbet-i insān ziyāde 

   Anuñçündür Xalupdur ol semāda 4013 

 

  5947 Hümā anuñ içün itdi tenezzül 

   Görüp her herreyi ide te’emmül  

 

  5948 İşitmek görmek ikisi degül bir 

   eılur \ālib olan görmege tedbīr  

 

  5949 Hümā Xıldı hevāda niçe cevlān 

   Bu dünyānuñ nuXūşın Xıldı seyrān 4014 

 

  5950 Dabı acvāl-i balXa oldı nājır 

   Görür her birisi bihmetde Xā[ır 4015 

 

  5951 Cihānuñ balXınuñ cālin görüp ol 

   İrişmez bildi ol maX[ūda bu yol  

 

  5952 Didi kendüsine iy yār-ı [ādıX 

   Bu cāletler degüldür _aXXa lāyıX  

3  

Bularuñ her birisi bir hevāda 

   Bulardan dūr olan evc-i semāda 4016 

                                                
5946a Xurbet-i: Xurbeti R. 
5949a niçe: nice R.  
5949b nuXūşın Xıldı: Xılur naXşını R, Ş. 
5950b bihmetde: bıdmetde Ş. 
5953b evc-i: evci R. 



 813 

 

  5954 Cihānı gördi bir dārü’t-taġayyür 

   _aXīXat bildi yoX bunda taXarrur  

 

  5955 Didi kim \ālib ol bir dār-ı bāXī  

   Ola Mevlā saña anda mülāXī 

 

R 176b 5956 ÇıXarsañ fikr-i dāreyni göñülden 4017 

   İrişdüñ bil ki Allāha bu yoldan 

 

  5957 Bunuñ emmāli ol çoX itdi fikri 

   Velī her demde Allāh oldı hikri 4018 

 

M 206a 5958 Olupdur kendü mabfī hikri abfā4019 

   Anuñçün buldı Xavseyni ev-ednā  *   

 

  5959 Temāşā eyledi dünyānuñ ehlin 4020 

   Bularuñ añladı ol cilm ü cehlin 

 

  5960 Olupdur her biri dünyāya meşġūl  

   Mu\īc emrine [an Mevlāsına Xul 

 

  5961 Unutmışlar cenāb-ı _aXXı bunlar 

   Tekebbürden giyerler dürlü \onlar 4021 

 

  5962 ]anasın cemc olupdur niçe segler 4022 

   Bu dünyā cīfesini anda yirler 

 
                                                
5956b bu yoldan: yolından M. 
5957a bunuñ: bu R. 
5958a kendü: - R. 
* “İki yay aralığı kadar, yâhut daha az kaldı.” Necm, 53/9. 
5959b cilm ü: cilm R. 
5961a cenāb-ı: cenābı R, Ş.  
5961b giyerler: geyerler R. 
5962a niçe: nice R. 
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  5963 Gören dir kim Xamu segler dirildi 

   eılur bir loXma içün boş bırıldı  

 

  5964 Yimekden cīfeyi ger olsa tubme 

   Elinden gelse virmez ġayra loXma 4023 

 

  5965 Yimişler cīfeyi bunlar şu resme 

   İrişmişdür kemāfet cümle cisme  

 

  5966 eamunuñ Xaplamış Xalbin Xasāvet 

   eılur bir birine buġż u cadāvet 

 

  5967 Bularuñ çün ġıdāsı cīfe oldı  

   Anuñçün esfele’s-sāfilde Xaldı * 

 

  5968 Olar kim oldı müstemnā-yı rütbet 4024 

   ]ucūd itdi olar tā dār-ı Xurbet 

 

  5969 Bular ecrün durur pes ġayr-ı memnūn 4025 

   Bular fetc itdi kenz-i sırr-ı meknūn ** 

 

   

5970 Odur bunlar geçüp \ūl-i emelden *** 

   Ki bālī olmadı [ālic camelden4026 

 

                                                
5964 Bu beyittden sonra Ş nüshası (164a’dan itibaren) yazının kâğıdın arka yüzündeki yazılarla iç 
içe geçmiş olmasından dolayı okunamıyor. Zaten okunamayan bu 18 satırdan sonra nüsha sona 
ermektedir. 
* “Aşağıların en aşağısı.” Tîn, 95/5.  
5968a rütbet: riddet R. 
5968b olar: olur R. 
5969a ecrün durur: ecri durur R.  
5969b kenz-i: kenzi R. 
** “Ben bilinmeyen bir hazine idim, bilinmeyi diledim, birtakım insanlar yarattım, onlara kendimi 
bildirdim ve onlar da beni bildiler.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.132. 
*** “Ademoğlu ihtiyarlar, (fakat şu) iki (şey gençleşip) onunla beraber kalır: Hırs ve tûl-i emel.” 
Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, C.7, s.247. 
5970a bunlar: bular R / \ūl-i: \ūli R. 
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5971 Hümā çünkim bularuñ gördi cālin  

   İşitdi her birinüñ Xīl ü Xālin 

 

M 206b 5972 Didi bunlar żalālet içre Xalmış  

   İçi \aşı bularuñ cīfe \olmış 

 

  5973 Bularda Xalmamış ev[āf-ı insān 

   eamusı baġlamışdur būy-ı cayvān  

 

  5974 Bulardan lāzım oldı baña cuzlet 

   Cihānı terk idenler buldı Xurbet  

 

  5975 O kim dünyāda pāk itdi fu’ādı 

   Odur bī-şek bilen mebde mecādı  

 

  5976 Bular nefsini bilmez Xanda Rabbin  * 

   Cihān cubbı pür itmiş cümle Xalbin  

 

  5977 Ki [ıġmaz Xalbine mimXāl-i herre  

   `udā cubbı velākin sacyi şerre 

 

Çü fikr itmez niçündür işbu bilXat  

   Açılmadı anuñçün bāb-ı cikmet 

 

`udā insānı Xıldı şey’i cāmic  4027 

   eamu envār anda oldı cāmic  

 

  5980 Bisā\-ı Xurbeti Xıldı müheyyā 

   Aña buddām oldı cümle esmā 4028 

 

                                                
* “Kendini bilen Rabbini bilir.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.262. 
5979b anda oldı: oldı anuñ R / cāmic: lāmic R. 
5980a bisā\-ı: bisā\ı R. 
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R 177a 5981 Anı mir’āt Xıldı her kemāle 

   İrişür her nefes biñ biñ nevāle  

 

  5982 Aña her demde carż eyler cemāli  

   eanı göz kim göre ol lāyezāli 

 

  5983 Nidā eyler aña her günde yitmiş  4029 

   Bulınmaz biñde bir anı işitmiş  

 

  5984 Anuñlan pes `udā her yirde cāżır  

   Velī insān anı görmekde Xā[ır 

 

  5985 İder her dem bisā\-ı Xurba dacvet 4030 

   cAcebdür kim anuñ cālātı nefret 

 

M 207a 5986 Mucī\ oldur Xamuyı her \arafdan 

   Bular baXmaz aña hīç bir \arafdan  

    

  5987 Devām üzre `udādur aña \ālib 

   Velākin cubb-ı dünyā aña ġālib  

 

  5988 Bularuñ cümle dönmiş yüzi _aXdan  

   Ki görmez gözleri yaXın ıraXdan 

 

  5989 Bular içün mürettebdür maXāmāt 

   Müsabbardur ne var arż u semāvāt  

 

  5990 Ki olmışken bular maXbūl-i cāmic 4031  

   Degül mi cayf olalar bunda żāyic  

 

                                                
5983a yitmiş: yetmiş R.  
5983b bulınmaz: bulunmaz R. 
5985a bisā\-ı: bisā\ı R. 
5990a olmışken: olmış iken R. 
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5991 Çü bu fettāna bunlar oldı meftūn  

   İki cālemde oldı cümle maġbūn 

 

  5992 Bularuñ her nefesde ficli büsrān  

   Ki Xavli zūrdur yoldaşı şey\ān 

 

  5993 Görür her birisi ġarX-ı günehdür 4032 

   eamunuñ cümle efcāli sefehdür 

 

  5994 Bu dünyā ehli çün çoX itdi cayfı  

   eamusın Xat iderdi olsa seyfi  

 

  5995 Bular caXXında ol çoX itdi fikri 

   Geh incindi vü geh ol itdi şükri 4033 

 

  5996 Dönüp kendüsine nu[c itdi yine 

   Ki bunlara göñülden Xılma kīne  

 

  5997 `udā bunlara Xılmış böyle taXdīr 

   Ki sen de kendüñe gel eyle tedbīr 4034 

 

  5998 Saña lāzım degül ı[lāc-ı cālem 

   Özin Xurtardı her kim oldı ādem 4035 

 

  5999 Çü sen bildüñ nedür pes şān-ı insān  

   Var imdi cā[ıl eyle rütb-i insān 

 

M 207b 6000 Ġıdāsından cihānuñ yime loXma 

   O kim bir loXma yidi oldı tubme  

 

                                                
5993a ġarX-ı: ġarXı R. 
5995b geh: gehī R / vü geh ol: geh R. 
5997b ki sen de: gel imdi R / gel eyle: sen eyle R. 
5998b oldı: oldur R. 
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  6001 eobusından dabı irer kemāfet 

   Bubārı bod virür Xalbe Xa[āvet 4036 

 

  6002 kacāmından anuñ kim yirse cabbe 

   _icāb olur muXarrer Xurb-ı Rabba  

 

03 Mülevvem Xılma nefsüñ cīfesine  

   Bularuñ ġālib ol sen cümlesine 

 

  6004 Televvümden libāsuñ dabı [aXla 4037 

   ]alātuñ mānic olur añla _aXXa 

 

  6005 İdüp jāhir ü bā\ının Xamu pāk 

   ]ucūd eyle varup Xıl seyr-i eflāk 4038 

 

R 177b 6006 Bu dünyā nicmetin kim yirse mu\laX 4039 

   Na[īb olmaz aña bil nicmet-i _aX 

 

  6007 Çü perhīz eyleseñ bulduñ le\āfet 4040 

   Bisāt-ı Xurba irgür çoX żiyāfet 

 

  6008 eılur anda `udā envāc-ı tekrīm 

   ]unar sāXī şarāb ez-cayn-ı tesnīm  

 

  6009 İçüp andan iriş hevX u [afāya 

   Anuñ bir Xa\resi bes biñ cefāya 4041 

 

  6010 `alā[ olduñ içüp cūc u ca\aşdan 

                                                
6001a Xobusından: XoXusından M. 
6004b [alātuñ: [alāta R. 
6005a jāhir ü bā\ının: pes jāhir ü bā\ın R. 
6006a nicmetin: nicmet ilen R.  
6006b nicmet-i: nicmeti R. 
6007b bisā\-ı: bisā\ı R. 
6009b bes: pes R. 
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   Gözüñ açıldı Xurtulduñ ġamaşdan 

  

  6011 Dabı ehliyle anuñ Xılma [ocbet   

   Ki [ocbetden irişür Xalbe Xasvet 

 

  6012 eamunuñ hikridür şehvāt-ı nacmā 

   ]anasın kim mü’ebbed aña dünyā 

  

  6013 Mu[ācibden Xılur cālet sirāyet 

   Bulardan sen de perhīz eyle ġāyet 

  

  6014 Eger Xılsañ bulardan cümle cuzlet 

   eılursın _aXX ilen balvetde [ocbet 4042 

 

6015 Bunuñ emmāli nu[c-ı bī-nihāye 

   İdüp kendüye Xa[d itdi `udāya 4043 

 

  6016 Çevürdi yüzini dār-ı fenādan 

   `urūc itmek diler arż u semādan 4044 

 

  6017 Çü Mevlāya göñülden oldı \ālib 

   Cihān balXı gözünden oldı ġā’ib 4045  

 

M 208a 6018 MuXābil Xıldı çün mir’ātı _aXXa 

   Cihān naXşı Xamusı vardı macva 

  

  6019 ]afā buldı çü mir’ātı kederden 

   Neler jāhir olur gör imdi sırdan 

  

  6020 Sülūk idüp [ucūd itdi semāya 

                                                
6014 - M.  
6015 - M; 6015a nu[c-ı: nu[cı R. 
6016 - M; 6016a dār-ı: dārı R. 
6017 - M.  
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   ÇıXar fevXa’l-culāya pāye pāye 

  

  6021 Semāda Xarşular anı melā’ik 

   Didiler Xıldı _aX bu mülke mālik 

  

  6022 Ne var emrüñe tābicdür felekler 

   Buyur maXbūldür cümle dilekler 

  

  6023 Mu\īcuz emrüñe fermān ne gelse 

   eabūl itdük baş üzre her ne olsa 

  

  6024 Bilür çün mekr-i _aXdur bu ricāyet  

   Didi yā Rab baña eyle cimāyet 

 

  6025 Şühūd-ı hātuñ oldı baña maX[ūd 

   Bularlan yolumı sen itme mesdūd 4046 

 

  6026 ]ıġındum saña senden yā İlāhum 

   Ki senden ġayrı yoX püşt ü penāhum  

 

27 Delīl ol baña lu\f it cażretüñe 

   Budur lāyıX olan hem cizzetüñe 

  

  6028 Saña bir Xul ki \ālib olsa cāndan 4047 

   Görinürsin aña sırr-ı nihāndan 

 

  6029 Müyesser it baña ġarX-ı şühūdı 

   Senüñl’idem Xıyām u hem Xucūdı 4048 

 

  6030 Göñülden oldı _aXXa çün münācāt 4049 

                                                
6025a şühūd-ı: şühūdı R. 
6028b sırr-ı: sırrı R. 
6029a ġarX-ı: ġarXı R. 
6030a _aXXa çün: çün _aXXa R. 
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   eabūl oldı ne varsa cümle cācāt 

 

R 178a 6031 Mucī\ oldı o sācat içre bir nūr 4050 

   İşitdi bir [adā dir oldı destūr 

 

M 208b 6032 Şu Xul kim hātum ola aña ma\lūb 

   Kim olur baña andan ġayrı macbūb 4051 

 

  6033 Anuñ kim Xalbi pāk oldı sivādan 

   Olur dacvet aña her dem `udādan 

  

  6034 Tamāmet çünki terkin urdı ferşüñ 

   ÇıXup pervāz ider fevXına carşuñ 

 

  6035 Göründi anda bir [acrā-yı bī-cad 4052 

   Delīl oldı Xamuya anda Acmed 

 

  6036 Geçüp anda ne varsa Xalb ü cāndan 4053 

   cAlāmetler görür sırr-ı nihāndan 

 

  6037 kutup andan fenā [acrāsına rāh 4054 

   Diler kim cā[ıl ide lī-macallāh   * 

 

  6038 İrişdi şol yire yoX anda ġayrı 

   Ki vu[lat müntic oldı buldı seyri 4055 

 

9 Ne var ifnā idüp her hī-vücūdı  

   Görüp Allāhı ol itdi sücūdı 

                                                
6031a içre: anı R. 
6032b baña andan ġayrı: ġayrı andan baña M. 
6035a göründi: gözetdi R. 
6036b sırr-ı: sırrı R. 
6037a andan: anda M. 
* “Benim Allah ile.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.173-174 
6038b buldı: bildi R. 
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  6040 Tecellā itdi refc itdi cicābı 

   İşitdi anda Mevlādan bi\ābı  

 

  6041 Görür bī-kemm ü keyfu’llāhı bunda  

   kaleb Xıl ġayretüñ var ise sen de 

 

  6042 O kim dünyāda işbu cāle irmez 

   Bil ol ubrāda hīç Allāhı görmez 

  

  6043 Olar kim irmedi işbu maXāma 

   İnanmaz biñ delīl itsem iXāme 

  

  6044 O kim seyr eylemişdür Xıldı ta[dīX 

   Görür dünyāda Xul Mevlāyı tacXīX  

 

  6045 Edā itmez bu cālātı cibāret 

   O kim hevX eyledi besdür işāret 4056 

 

M 209a 6046 O kim \ālib irişdi aña şemme 

   O kim sālik gözükdi cayna lemca 

  

  6047 Mucibb olanlara sūz virdi şavXı 

   Mürīd olan murād idindi fevXı 

 

  6048 Sözüñ her biri dürr-i bī-bedeldür 4057 

   _aXa mū[ıl olan yārā cameldür 

 

  6049 cAmelsüz kimse irmez bil e[ac söz 4058 

   Cihānda Xuş uçar mı hīç Xanatsuz  

                                                
6045a cibāret: cibādet R. 
6048a dürr-i: dürri R.  
6048b yārā: yāre M. 
6049a camelsüz: camelsiz M. 
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  6050 Tamām itdi çü seyr-i Xābe Xavseyn  * 

   Anı XılmaXlıġ içün hǖ-cenāheyn 4059 

 

  6051 Ne yire Xa[d iderse ide \ayrı 

   Ne yirde cāżır olsa ide seyri  

 

  6052 Dabı hātı ola kāmil mükemmel 

   Ola Xullar içinde adı ekmel 

 

  6053 Ne varsa refc olup cümle cicābı 4060 

   AçuX bula ne vaXtin gelse bābı 

 

  6054 Didi çün cā[ıl itdüñ çünki Xurbet 

   Ki şimden [oñra yoX ortada fürXat 4061 

 

  6055 Kemālātuma şānuñ oldı majhar 

   Dü-kevni saña Xıldum var musabbar 

  

R 178b 6056 kaşından eylegil için temāşā  

   Her anda gör ne eşyā idem inşā  

 

  6057 Çü mir’ātuñı Xıl baña muXābil 4062 

   Arada olmaya bir herre cā’il 

 

  6058 Saña ben cāfıjam senden ziyāde 

   Gehī seyr eyle yirde geh semāda 4063 

 

                                                
* “İki yay aralığı kadar, yâhut daha az kaldı.” Necm, 53/9. 
6050a seyr-i: seyri M, R / Xavseyn: Xavseyni R.  
6050b XılmaXlıġ içün: XılmaX içün _aX R / hǖ-cenāheyn: hǖ-cenāheyni R. 
6053a cümle: küllen R. 
6054a çünki: böyle R. 
6057a mir’ātuñı: mir’ātuñ R / Xıl baña: baña her dem R. 
6058b semāda: camāda R. 



 824 

 

Varup seyr it bu kez kevn ü mekānı  

   Görürsin pür-cacā’ib şimdi anı 

 

M 209b 6060 Bulursın evvelā anı mubālif 

   Olursın cikmet-i eşyāyā cārif 4064 

 

  6061 Ne cikmet üzre baġlanmış bu tertīb   

   Nelerden cā[ıl olmış yā bu terXīb 

 

  6062 Gözükmez gözüñe bir şey’-i acXar  

   Ki her herre semādan ola ekber 

 

  6063 Ta[arruf it Xamu Xıldum balīfe 4065 

   Sözüñ nāfih kemīf ü hem la\īfe 

 

  6064 `udā Xıldı aña çoX dürlü vacde  

   Zihī devlet ki \ālic döndi sacde  

 

  6065 Macārif dürrilen pür oldı Xalbi 4066 

   Görür her herrede imbāt ü selbi  

 

  6066 Gözükmez gözine hīç ġayr-ı Allāh4067 

   eılur her herrede ol seyr-i li’llāh 

 

  6067 Çü emr oldı Hümāya döndi yine 4068 

   Gelür bir boş maXāma ine ine  

 

                                                
6060a bulursın: bilürsin R / evvelā: evvele R.  
6060b cikmet-i: cikmeti R. 
6063b hem: ger R. 
6065b selbi: seyli R. 
6066a ġayr-ı: ġayr u R.  
6066b seyr-i li’llāh: seyr-i Allāh R. 
6067b ine ine: ine R. 
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  606 

8 ]ucūdından şurūc itdi nüzūle 

   Ki tā cālim ola acvāl-i yola 

 

  6069 ]ucūd idüp nüzūl olmazsa ebter 

   O kes olmaya işbu yola rehber 

 

  6070 eamu cıfj eyledi yolda ne gördi 

   Yolı seyr iderek bir yire irdi 

 

  6071 Semāvāt ile arżuñ arasıdur 

   eamu sālik bu yir āvāresidür  

 

  6072 Didiler nāmına [acrā-yı tevcīd    

   İrişür kim ider iclā-yı tevcīd 

 

  6073 Kitāb içre añılan bāġ-ı meşhūr 

   Bu [acrā içredür ammā ki mestūr 

  

M 210a 6074 Anuñçün hikr iderler dürlü esmā 

   eamu eşyāyı cāmicdür müsemmā 

  

  6075 Bu bir yirdür görenler bildi ancaX 4069 

   Velī görmiş geçindi niçe acmaX 

 

  6076 Aña [anma irişür her mücāhid  

   İrişür aña vācid bacde vācid 

 

  6077 Hümā Xıldı çü ol yirde Xarārı 

   Temāşā eyler andan her diyārı 

  

  6078  
                                                
6075b niçe: nice R. 
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`udā Xılmış anı şol resme düpdüz 

   Görür çaX müntehāsın baXsa her göz 4070 

 

  6079 Biri mānic degüldür hīç birine 4071 

   Olar kim irmedi aña yirine 

 

  6080 Gehī nājır durur fevXa’l-culāya 

   Gehī nāżır durur tacte’m-merāya 

  

R 179a 6081 İki cānib Xamu yanında cāżır 

   Bu remzi añlamaz bil Xalb-i Xā[ır 

  

  6082 Anı çün hǖ-cenāceyn itdi Mevlā 

   Olupdur cümleden pes cāli aclā 

  

  6083 Yazılmaz bu maXāmuñ cāli iy yār 

   Eger bilmek dilerseñ sen dabı var 

  

  6084 Geçüp tacrīrden \ayy it kelāmı 

   Sözüm fehm itdi kim gördi maXāmı 

  

  6085 Hümā çünkim varup hǖ-jılli gördi   

   Şeh oldı kim anuñ jılline irdi 

 

  6086 MaXāmātı çü seyr itdi tamāmet 

   `udā virdi aña bir boş kerāmet 

  

6087 Düşerse başına ger jılli anuñ 

   Olur dünyāya şeh cabd-i gedānuñ 4072 

                                                
6078a şol: şu R.  
6078b çaX: çoX R. 
6079a degüldür: degildür R. 
6087b şeh: - R / cabd-i: cabdi R. 
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M 210b 6088 Bu yolda çün vücūdın Xıldı ifnā  

   Virüpdür aña Mevlā Xadr-i aclā  

 

  6089 eılupdur meyyitin dabı mükerrem   

   Götürdi başına her şāh-ı acjam 

 

6090 Çü oldı ol mu\īc-i emr-i mǖtǖ   * 

   Olupdur cümleten acżāsı boş bū 4073 

 

  6091 O kim dünyāda işbu jılli görmez  

   Anuñ yolı ebed hǖ-jılle irmez 

 

  6092 Eger ister iseñ başuña devlet 

   Hümā jılline irmek eyle himmet  

 

  6093 Çü jılden buldılar hǖ-jılle rāhı 

   Görüp jıl [anma sen de her siyāhı 4074 

 

  6094 Şu jılli bul ki yoXdur anda julmet 

   Ki julm itme saña var sende Xudret 

  

  6095 Didi Mevlā baña itseñ vesīle 

   Delīl elbetde lāzımdur sebīle  

 

  6096 Velākin gönderür bacża delīli  

   İçer kimi elinden selsebīli 

 

 

                                                
* “Ölmeden önce ölünüz.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.291 
6090a mu\īc-i: mu\īci R.  
6090b olupdur: olupdu R. 
6093b jıl: jılli R. 
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Kimi adın bilür kimisi \adın 

   İçen bir Xa\resin keşf itdi bā\ın 4075 

 

  6098 Neler hevX itdügin ebrār u abyār 

   Eger yazsam dükenmez niçe ac[ār 4076 

 

Celīsüñdür refīXüñdür senüñ yār  

   ]anursın yārı ġayrı ġayrıyı yār  

 

  6100 Mucī\ olmış Xamu eşyāyı envār    

   Velī idrāk itmez degme eb[ār 

 

  6101 Virür her herre _aXdan dürlü abbār  

   Cihānuñ her [adāsı _aXdan abbār  

 

M 211a 6102 Eger bilseñ \olu her herre esrār 

   Anı hevX eylemez illā ki ebrār  

 

  6103 Cihān içre ne varsa yār u aġyār 

   Müsebbicdür `udāyı leyl ü nehār  

 

  6104 Muvacciddür _aXı evrāX u eşcār 4077 

   Besā\īn ü riyāż u cümle ezhār 

 

  6105 Çü hevX olmadı bārī itme inkār 

   eılur mü’min olanlar _aXXa iXrār  

  

 

                                                
6097a \adın: dadın M.  
6097b itdi: ide M. 
6098a itdügin: itdigin R / ebrār u: ebrār R.  
6098b niçe: nice R. 
6104a evrāX u: evrāXı R.  
6104b ezhār: ezmān R. 
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R 179b 6106 Bu sözler niçe kerre oldı tekrār 

   Ne varsa sendedür gel eyle ıjhār 4078 

 

  6107 Bu ebyāt ile iy şīrīn-güftār 

   Tamām eyle cikāyāt-ı güher-bār 4079 

 

   KELİMĀT-I İLĀHİYYE  

 

   Mefcūlü / Fācilātün / Mefcūlü / Fācilātün 

 

  6108 ĠarX itdi hī-vücūdı bir bacr-ı bī-nihāyet 

   Her Xa\re bacr-ı cummān her reşca pür-calāmet 4080 

 

  6109 Nūr-ı mucī\-i _aXdan her herre oldı pür-żav’ 4081 

   nulmetde balX dā’im bu bir caceb cikāyet 

 

6110 Yüz biñde bir degüldür dābil sarāy-ı sırra 

   Bel sırr-ı _aXX idüpdür her herreye sirāyet 4082 

 

  6111 Sacy ile mümkin olmaz fehm ola cikmetu’llāh  

   Şānında fażl-ı _aXdan ola meger hidāyet 

 

112 Bir noX\adan dü-kevnüñ cilmine cālim oldı 4083 

   Her kime Xıldı sebXat rūz-ı ezel cināyet 

 

  6113 Sālik ki cān u başın bu yolda tārik olmaz 4084 

   Vallāhī ci[[e yoXdur lāzım aña ferāġat 

                                                
6106a niçe: nice R.  
6106b sendedür: sende de R. 
6107b cikāyāt-ı: cikāyātı R. 
6108a bacr-ı: bacrı R. 
6109a nūr-ı: nūrı R. 
6110b bel: bil R. 
6112a cālim oldı: oldı cālim R.  
6112b rūz-ı: rūzı R. 
6113a başın: başı R. 
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  6114 Envāc-ı terbiyetden bir herre yoX te’emmür 

   Mürşid olan nic’itsün bilXatde var camāXat    

  

M 211b 6115 Bil zāhidān-ı bod-bīn iki cihānda macrūm 

   Rūz-ı ezelde Xonmış şānında çün şe’āmet 4085  

 

  6116 İy ehl-i caXl-ı Xā[ır Xıl şānuñı tecessüs 

   xātuñda Xodı Racmān envāc ilen kerāmet  

 

  6117 cİrfānı cāmic olmaX cā’iz şu \abc-ı aXvā 

   Fehm itse biñ macānī şeyb itse bir işāret 4086 

 

  6118 Her lafj-ı şeyb-i kāmil bir dürr-i bī-bedeldür  

   Macnāsı bī-nihāyet bir noX\adur cibāret 

 

  6119 ealb-i selīm ehl-i hevX idiser mecānī 

   Anlar durur cihānda tekmīl iden vilāyet 4087  

 

  6120 xevX itmeseñ caXīXat kendüñde bil Xu[ūrı  

   Her kim ki cĀrif oldı bir remz olur kifāyet  

 

   TENBĪH * 

 

   Mefācīlün / Mefācīlün / Fecūlün 

 

  6121 Gel işit benden iy ehl-i ba[īret 

   Diyem bir söz ki yoXdur aña Xıymet 4088 

 

                                                
6115b rūz-ı: rūzı R. 
6117a \abc-ı: \abc u R.  
6117b fehm itse: fehm it R. 
6119a Xalb-i: Xalbi R / ehl-i: ehli M / idiser: fehm idiser R. 
* `ātime R. 
6121a ehl-i: ehli R. 
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  6122 Cenāb-ı _aXXa Xıldum çün cazīmet 4089 

   Müzeyyen oldum ādāb-ı şerīcat 

 

  6123 `udā sevX eyleyüp rāh-ı \arīXat 

   Ne var keşf itdi acvāl-i caXīXat 4090 

 

  6124 Bu yolda seyr olundı çoX merātib 4091 

   Geh ilhām itdi geh oldı mubā\ıb 

 

  6125 İrüp ci[[e baña cilm-i ledünden 

   Ki her gün cālümüz yig oldı dünden 4092 

 

  6126 İcāzet oldı anı itdüm inşā 

   eılup nā-ehle mestūr ehle ifşā 4093 

 

  6127 Ki bir \avr üzre itdüm resm-i tesvīd  

   Anı fehm itmez illā ehl-i tevcīd 

 

M 212a 6128 Murādum ehl-i tevcīd-i caXīXī 

   Anuñ ġayrı degül bāġuñ caXīXi 4094 

 

R 180a 6129 Ne kim fetc eyledüm tecrīd içinde 

   Didüm hep Ravżatü’t-Tevcīd içinde  

 

  6130 _ikāyātı \ılısm itdüm bu gence  

   Kimi fetc ide kimi düşe rence  

 

                                                
6122a cenāb-ı: cenābı R.  
6122b ādāb-ı: ādābı R. 
6123a rāh-ı: rāhı R.  
6123b acvāl-i: acvāli R. 
6124b itdi: oldı M. 
6125a cilm-i: cilmi R. 
6126b ifşā: inşā R. 
6128a tevcīd-i: tevcīdi R.  
6128b caXīXi: caXīXi R. 
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  613 

1 Nitekim rūca cism olmışdı perde 

   Kim irdi va[la vü kim düşdi derde 4095 

 

Olar kim cisme Xalmaz irdi rūca 4096 

   Olardur bunda irişen fütūca 

 

  6133 eanı ekmel ki fetc ide bu kenzi  

   eanı efżal ki fehm ide bu remzi 

 

  6134 Olur müflisler içre kīmyāger 

   Cihān pür olsa baXmaz kīmyā ger 4097 

 

  6135 eanı \ālib ki _aXXa ola vā[ıl 

   Dü-kevnüñ cilm’ola Xatında cā[ıl 4098 

 

  6136 Göre ma\lūb vechin her nefesde  

   Eger ı\lāXda yābūd Xafesde 

 

  6137 eanı cāşıX cicāb olmaya ġayrı 4099 

   Ola her herrede macşūX seyri  

 

   Yüzinden refc idüp yārüñ niXābın 4100 

   Celīs olup müdām ide bı\ābın 

 

  6139 eanı sālik ki Xıla seyr-i fi’llāh 

   eıyām u hem Xucūdı ola bi’llāh  

 

                                                
6131b vü kim: kimi R. 
6132a Xalmaz: Xalmız M. 
6134a müflisler içre: müflis açarsa R. 
6135a _aXXa ola: ola _aXXa R.  
6135b dü-kevnüñ: dü-kevne R. 
6137b macşūX: macşūXı R. 
6138a yüzinden: yüzinde R. 
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6140   Sülūki müntehāsı seyr-i li’llāh 

   Olup tac[īl ide ol lī-maca’llāh  *  

 

Çü Xıldum Ravżatü’t-Tevcīdi ābir  

   Murādum kedde bā\ın ehle jāhir 

 

M 212b 6142 koXuz yüz XırX üçüncide tamāmı 4101 

   Receb ayında bilsün bā[ u cāmı 

 

  6143 Olupdur ibtidā çün nām-ı Allāh 

   Yine ābirde didüm Allāh Allāh 4102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* “Benim Allah ile.” Keşfü’l-Hafâ, C.2, s.173-174  
6142a üçüncide: üçünci R.  
6142b bā[ u: bā[ B. 
6143a olupdur: olupdu R. 
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