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ÖZ 

SARI ABDULLAH EFENDİ’NİN SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ  

HACI MAHMUD EFENDİ 3637 NUMARADA KAYITLI  

MANZUM VE MENSUR ESERLERİ  

(TRANSKRİPSİYONLU METİN-İNCELEME) 

MİRAC BETÜL KAPTAN 

 Elinizdeki çalışma, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 3637 

numarada kayıtlı, Sarı Abdullah Efendi’ye ait Dîvân ve Vâridât isimli eserlerin 

transkripsiyonlu metinlerini ve incelemelerini ihtivâ etmektedir. Dîvân, Sarı 

Abdullah Efendi’nin bizzat kaleme aldığı şiirlerden oluşan bir eserdir. Vâridât ise, 

orijinal bir eser değildir. Her ne kadar Sarı Abdullah Efendi bu mensur metni Vâridât 

olarak isimlendirmiş ise de eser aslında Kocaelili Şeyhzâde Muhyiddin Muhammed 

Efendi’ye (ö. 950/1543) atfedilen Noktatü’l-Beyân isimli eserdir.  

 Çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde 

araştırmamızın amacını, yöntemini ve önemini anlattık. İlk bölümde Sarı Abdullah 

Efendi’nin hayatı, eserleri ve Sarı Abdullah Efendi’den etkilenen şahsiyetler 

hakkında bilgi verdik. İkinci bölümde, üzerinde çalıştığımız yazmanın 

özelliklerinden ve metin yazımında takip ettiğimiz yöntem ve tekniklerden bahsettik. 

Üçüncü ve son bölümümüzde ise, Türkiye Türkolojisi’nde genel kabul gören çeviri 

yazı sistemi ile elimizdeki metinlerin transkripsiyonları yapılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Sarı Abdullah Efendi, Seyhzâde Muhyiddin Muhammed 
Efendi, Abdî, Dîvân, Vâridât, Noktatü’l-Beyân, Şiir.  
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ABSTRACT 

POETICS AND PROSES OF Mr. SARI ABDULLAH EFENDI REGISTERED 

AT NUMBER OF 3637 AT HACI MAHMUD SECTION SULEYMANIYE 

LIBRARY 

(TEXT ANALYSIS WITH TRANSCRIPTION) 

MIRAC BETUL KAPTAN 

 This dissertation includes the texts and examinations prepared on 

transcription basis of literal work of Dîvân and Vâridât written by Mr. Sari Abdullah 

Efendi. Dîvân is a literal work consists of peotries penned by personally Mr. Sari 

Abdullah Efendi. As for Vâridât which was referred to Kocaelili Seyhzâde 

Muhyiddin Muhammed Efendi (d.d. 950/1543); it is a prose by the name of 

Noktatu’l-Beyân.  

 This dissertation consists of three main chapter. In the introductory chapter, 

we explained the object, method and significance of our research. In the beginning 

we provided information about the biography, literal works of Mr. Sari Abdullah 

Efendi as well as the persons who were impressed by Mr. Sari Abdullah Efendi and 

finally poets with Abdî pen name. Following that in the second chapter, we 

mentioned the characteristics of manuscript and which way and technic we followed 

in the transcription. In the third and last chapter, widely approved transcription 

system in Turkish Turcology and the transcription of the text what we have had have 

been executed. 

 Keywords: Mr. Sari Abdullah Efendi, Seyhzâde Muhyiddin Muhammed 

Efendi, Abdî, Dîvân, Vâridât, Noktatu’l-Beyân, Poetry. 
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ÖN SÖZ 

 Sarı Abdullah Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında bugüne kadar pek çok 

bilimsel/akademik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan ancak pek azında Dîvân ve 

Vâridât isimli eserlerden bahsedilmiş, bu eserlerin gün ışığına çıkarılması hususunda 

hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma müellifin, varlığı bilinen fakat tespit 

edilemeyen bazı şiirlerinin ortaya konulması açısından oldukça önemlidir.  

 Çalışmamıza kaynak olan yazma, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud 

Efendi 3637 numarada “Dervişlik Hakkında Eksik ve Mensur Bir Risale” ismiyle 

kayıtlıdır ve yazmada başka herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Yalnızca, 1b, 3a ve 

21b numaralı sayfalara yazmanın, Sarı Abdullah Efendi’ye ait olduğu konusunda bir 

not düşülmüştür. Şiirlerde bulunan “Abdî” mahlası da müellifin, Sarı Abdullah 

Efendi olması ihtimalini kuvvetlendirmiştir. 

 Çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. Sarı Abdullah Efendi’nin hayatı, 

eserleri, Sarı Abdullah’tan etkilenen şahsiyetler ilk bölümü oluştururken diğer 

bölümlerde sırasıyla yazmanın özellikleri, eserlerin muhtevaları, hususiyetleri, 

transkripsiyonlu metinleri ve transkripsiyon metotları anlatılmıştır.  

 Lisansüstü eğitim sürecime yaptığı katkıları için Sayın Doç. Dr. Ali Öztürk 

hocama, metne ulaşmamızda bize yol gösteren ve bizi Sarı Abdullah Efendi’yle 

tanıştıran Sayın Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Ayçiçeği hocama, tezimi yazarken her 

aşamada bana yardımcı olan, tökezlediğimde beni destekleyip cesaretlendiren, 

manevî ve ilmî her türlü katkıları için danışman hocam Sayın Dr. Öğr. Üyesi Reyhan 

Çorak’a, Nokta Şerhleri ile ilgili kişisel notlarını bizimle paylaşan Sayın Dr. Öğr. 

Üyesi Adalet Çakır’a, tezimi yazma sürecinde maddî, manevî destekleriyle her an 

yanımda olan kıymetli eşim Ebubekir Kaptan’a ve aileme en kalbî şükranlarımı 

sunmak isterim. İslâmi Türk Edebiyatı’na gönlümü ısındıran ve beni bu alana 

yönlendiren çalışmaları için Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan hocaya ayrıca 

teşekkürü borç bilirim. 

Mirac Betül KAPTAN 

İstanbul 2019 
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GİRİŞ 

 A. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ VE AMACI 

 Mesnevî şârihi olarak şöhret bulan ancak Mesnevî şerhi dışında da pek çok 

eseri bulunan Sarı Abdullah Efendi’nin, Eski Türk Edebiyatı’ndaki yeri ve önemi 

büyüktür. Ancak buna rağmen hayatı ve eserleri hakkında yapılan çalışmaların 

neredeyse tamamı son dönemlere aittir. Bu alanda, eserlerinin transkripsiyonlu 

metinleri, kendisine ait olup olmadığı tartışmalı olan eserlerin tespiti, varlığı bilinen 

fakat metnine ulaşılamayan eserlerin gün ışığına çıkarılması gibi çalışmalar 

yapılmıştır. Elinizdeki çalışma da, daha önce varlığı bilinen fakat metnine 

ulaşılamayan Dîvân ve Vâridât eserlerini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Tezimiz, bu eserler hakkında yapılmış ilk ve tek çalışma olması açısından oldukça 

önemlidir. 

 B. ÇALIŞMADA TAKİP EDİLEN YOL VE KAYNAKLAR 

 Çalışmamızda, söz konusu eserlerin ayrı ayrı transkripsiyonlu metni 

araştırmacıların istifadesine sunulmuş; metinlerin muhtevaları, iki eser arasındaki 

benzerlikleri ve iktibaslar hakkında bilgi verilmiştir.  

 Transkripsiyon cetveli, her iki metin için de geçerli olacak şekilde 

hazırlanmıştır. Transkripsiyon simgeleri için ise “Fatih Transkripsiyon” isimli font 

kullanılmıştır. Metinde, Arapça ve Farsça kelimelerin imlasında İsmail Ünver’in 

makalesine uyuldu. Fakat müellifin bitişik veya ayrı yazmayı tercih ettiği tüm 

kelimelerin imlasında metne sadık kalındı. “ki”, “ise”, “ile” bağlaçları ile “mi” soru 

ekinin yazımında, müellif hangi şekilde yazmayı tercih etmişse o şekilde 

transkripsiyon yapıldı. Metinlerde imlası yanlış olan veya yanlış yazılan az sayıda 

kelime dipnotlarda gösterildi. Tezin diğer kısımlarının imla ve noktalaması 

konusunda ise büyük ölçüde Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulmuştur. 

Tezin genelinde, dipnotlarda ve kaynakçada uzatma gereken kelimelerde “^” simgesi 

tercih edilmiş fakat Dîvân ve Vâridât metinlerinden aynen iktibas yapılan 

kelimelerde transkripsiyon muhafaza edilmiştir.  



2 
 

 Her iki eserde de metin içindeki Arapça ve Farsça kelimelerin, ifadelerin, ayet 

ve hadislerin transkripsiyonlu çevirisi yapılmış fakat ayrı olarak yapılmış iktibaslarda 

Arapça ve Farsça ayet, hadis ve şiirlerin aslına sadık kalınmıştır. Bu ibarelerin 

tercümeleri de dipnotlarda verilmiştir.  Bütün iktibas ve telmihlerin kaynakları 

ulaşılabildikleri ölçüde dipnotlarda gösterilmiştir. Ayet mealleri için Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın https://kuran.diyanet.gov.tr/ üzerindeki mealinden faydalanılmıştır. 

Ayet mealleri, anlamlı bir cümle oluşturacak kadar verilmiştir. İktibasın, meali 

birebir karşıladığı durumlarda o ayetin meali verilmiş; ayetin devam ettiğini 

göstermek için “(...)” işareti kullanılmıştır. Hadislerin kaynakları için öncelikle 

Kütüb-i Sitte olarak bilinen hadis kitaplarına başvurulmuş fakat çoğunlukla mevzu 

hadislerin yer aldığı kitaplardan yararlanılmıştır. Bunun yanında edebiyatımızda 

ayet, hadis ve vecizeler için hazırlanmış sözlüklerden de faydalanılmıştır. Bu 

kaynaklar, ilgili dipnotlarda ayrı ayrı belirtilmiştir.  

 Eserlerdeki kelimelerin doğru okunması için Kâmûs-ı Türkî, Tarama Sözlüğü, 

17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı, Kubbealtı Sözlüğü, Steingass, Redhouse ve çeşitli 

Arapça, Farsça sözlükler kullanılmıştır.  

 C. ÇALIŞMANIN SINIRLARI 

 Sarı Abdullah Efendi’yle ilgili yapılan tüm çalışmalarda müellifin hayatı ve 

eserleri hakkında geniş bilgiler verilmiştir. Öyle ki hayatını anlatan ve eserlerini 

tanıtan müstakil çalışmalar bile bulunmaktadır. Tezimizde, bu konuda tekrara 

düşmemek adına müellifin hayatı ve eserleri kısaca anlatılmıştır. Sarı Abdullah’ın 

edebiyatımızdaki önemine binaen kendisinden etkilenen pek çok şahsiyet olmuştur. 

Bu isimlerin hayatlarından da kısaca bahsedilmiş ve Sarı Abdullah’ın etkileri ortaya 

koyulmaya çalışılmıştır. 

 Tezimizde, daha önce pek çok kereler çalışılan, yazılan, ifade edilen 

hususlarda tekrara düşmeme yolunu benimseyerek Sarı Abdullah Efendi’nin Dîvân 

ve Vâridât eserlerinin transkripsiyonlu metinlerini gün ışığına çıkarmaya çalıştık. 

  

 

https://kuran.diyanet.gov.tr/
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SARI ABDULLAH EFENDİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

1.1. HAYATI VE ESERLERİ 

 29 Safer 992/12 Mart 1584 İstanbul doğumlu1 olan Sarı Abdullah Efendi’nin 

asıl adı, kendi ifadesiyle, Abdullah bin es-Seyyid Muhammed bin Abdullah’tır.2 

Babası, Seyyid Muhammed Mağrib şeyhzadelerindendir3 ve İstanbul’a göç ettikten 

sonra devlet hizmetine alınmıştır.4 Annesi ise I. Ahmed devri Beylerbeyi Mehmed 

Paşa’nın kızıdır.5 

 Sarı Abdullah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in Hz. Hasan (ra) 

soyundan geldiği için6 eserlerinde ismini ve künyesini Abdullah es-Seyyid veya eş-

Şerif bin Muhammed bin Abdullah olarak kaydetmektedir.7  

 Küçük yaşta babasını kaybetmesinden dolayı temyiz yaşına ulaşmadan önce 

tahsili ile üvey babası Hacı Hüseyin Ağa meşgul olmuştur.8 Daha sonra da annesinin 

amcası Halil Paşa’nın himayesiyle eğitimine devam etti.9 Çeşitli ulemadan iyi 

derecede Arapça ve Farsça öğrendi; dinî ve edebî ilimleri tahsil etti.10 Hüsn-i hattı ise 

Halid Efendi’den öğrenmiştir.11 Bu sanatta ileri seviyelere ulaşmış, nihayetinde yazı 

ve yazı işleri Sarı Abdullah’ın mesleği haline gelmiştir.12  

                                                             
1 Nihat Azamat, “Sarı Abdullah Efendi”, DİA, İstanbul, 2009, C:XXXVI, s. 145. 
2 Sarı Abdullah Efendi, Nasîhatü’l-Mulûk, Süleymaniye Kütüphanesi Hekimoğlu Bölümü, No: 00679, 
vr. 218b. 
3 Abdülbâki Gölpınarlı, Melâmîlik ve Melâmîler,  İstanbul, Devlet Matbaası, 1931, s. 137. 
4 Nihat Azamat, “a.g.m.”, s. 145. 
5 Ülker Aytekin, “Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevî-i Şerif Şerhi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2002, s. 53. 
6 Lalizade Abdülbâki, Sergüzeşt Aşka ve Âşıklara Dair: Melâmî Büyükleri, yay. haz.: Tahir Hafızalioğlu, 
İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2001, s. 13. 
7 Ülker Aytekin, “a.g.e.”, s. 51. 
8 Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ, haz. Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz, İstanbul, Seha Neşriyat, 1999, s. 
557; Nihat Azamat, “a.g.m.”, s. 145.  
9 Müstakimzade Süleyman Sa’deddin, Risale-i Melamiyye-i Şettarriyye, İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi, TY, No: 3357, vr. 51a. 
10 Nihat Azamat, “a.g.m.”, s. 145. 
11 Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin, Tuhfe-i Hattatîn, nşr. İbnülemin Mahmud Kemal, İstanbul, 
Devlet Matbaası, 1928, s. 280. 
12 Ülker Aytekin, “a.g.e.”, s. 54, 55. 
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 Mesleğine Halil Paşa’nın divitdarı olarak başlamıştır.13 Divitdarlıktan sonra 

tezkirecilik, reisülküttaplık gibi vazifelerde bulunmuştur.14 Reisülküttap tayin 

edildiği sırada Şark seferindeydi fakat sefer sırasında gelişen bazı olumsuz durumlar 

sebebiyle görevinden azledildi. Bunun üzerine Halil Paşa ile birlikte gizlice 

İstanbul’a döndüler.15 İstanbul’a bu şekilde dönüşleriyle ilgili çeşitli rivayetler söz 

konusudur. Bunlardan birisi, yeni sadrazam Hüsrev Paşa’nın kendilerine bir zarar 

vermesinden çekinmeleridir.16  

 İstanbul’a ulaştıklarında Üsküdar’daki Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin 

dergâhına sığındılar. Aynı sene hem Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin hem de 

Halil Paşa’nın vefatı üzerine Sarı Abdullah Efendi bu dergâhta, on sene kadar bir 

süreyle inzivaya çekilmiştir.17  

 Sarı Abdullah Efendi, üvey babası Hüseyin Ağa’nın vasıtasıyla on beş-on altı 

yaşlarındayken İdrîs-i Muhtefî Hazretleri’yle tanışmıştır.18 İdrîs-i Muhtefî Hazretleri 

vefat ettikten sonra Hacı Kabâyî Efendi’ye intisap etmiştir.19 Daha sonra Halil 

Paşa’nın delaletiyle Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’ne, onun vefatından sonra ise 

Bayrâmiyye’den Hacı Beşir Ağa’ya bağlanmıştır. 20 Ancak Sarı Abdullah Efendi’nin 

dostları, Hacı Kabâyî Efendi’nin vefatından sonra yerine postnişin olan Beşir Ağa’yı 

kendisine bildirmemiş, o da bir süre bu zâtı aramış, mürşidinin kabrini ziyaret ettiği 

bir gün kendisiyle karşılaşmıştır.21  

 Öte yandan Safâyî, Tezkire’sinde, Abdullah Efendi’nin Beşir Ağa ile aynı 

yerde oturduğunu ve kendisiyle sık sık görüştüğünü, bu sebeple de insanların onu, 

Hamzavî zannettiğini belirtmiş fakat Hamzavîlikle bir ilişkisi olmadığını 

söylemiştir.22  

                                                             
13 Hüseyin Vassaf, a.g.e., s. 557. 
14 Ülker Aytekin, “a.g.e.”, s. 56. 
15 Nihat Azamat, “a.g.m.”, s. 146. 
16 Nihat Azamat, “a.g.m.”, s. 146. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Ülker Aytekin, “a.g.e.”, s. 55-56. 
17 Hüseyin Vassaf, a.g.e., s. 559. 
18 Hüseyin Vassaf, a.g.e., s. 557. 
19 Nihat Azamat, “a.g.m.”, s. 146. 
20 Hüseyin Vassaf, a.g.e., s. 557-559, Abdülbaki Gölpınarlı, a.g.e., s. 141. 
21 Nihat Azamat, “a.g.m.”, s. 146. 
22 Mustafa Safâyî, Tezkire-i Safâyî, haz. Pervin Çapan, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi, 2005, s. 376. 
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 Safâyî’nin bu değerlendirmesi, Hamzavî olarak bilinen kimselerin, aydınlar 

nazarında nasıl olumsuz göründüğünü göstermektedir.23 Hayatı boyunca çeşitli 

tasavvuf büyüklerinden istifade etmiş olan Sarı Abdullah Efendi, Nasîhatü’l-Mülûk 

adlı eserinde adeta bu konuya açıklık getirmiş ve kendi ifadesiyle bağlılığını şu 

şekilde açıklamıştır: “Ben ki, Allah’ın (c.c.) rahmetine ve cömertlerin en cömerdine 

kulların en muhtacı, Abdullah bin es-Seyyid Muhammed bin Abdullah el-Konstantinî, 

doğduğum ve yurt edindiğim yer itibariyle, tarikat olarak hem Bayrâmî24 hem 

Celvetî25; ruhumun zuhûr eden terbiyesi ile de Mevlevî’yim.”26  

 Sarı Abdullah Efendi, Halil Paşa’nın divitdarı olarak mesleğine başladığı 

dönemden itibaren eserlerini kaleme almaya başlamıştır.27 Eserlerinde Abdî 

mahlasını kullanmıştır.28 Semerâtü’l-Fuâd isimli ilk eserini 1033/1623 senesinde iki 

ay içerisinde telif etti. Bu eserde, tüm tarikatların, Allah’ın birliği ve tekliği inancı 

üzere olduklarını, aynı şekilde hepsinin Hz. Peygamber’de (s.a.v) ve Hz. Ali’de (r.a) 

birleştiği gibi konular anlatılmaktadır.29 Semerât’tan iki sene sonra Cevâhir-i 

Bevâhir-i Mesnevî isimli Mesnevî şerhine başladı ve 1041/1631 senesinde Hüdâyî 

                                                             
23 Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf: Sûfiler, Devlet ve Ulemâ (XVII. Yüzyıl), İstanbul, 
Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2001, s. 349. 
24 “Hacı Bayrâm-ı Velî’nin halifelerinden Hızır Dede’den feyiz alan Üftâde’nin (ö. 988/1580) halifesi 
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin (ö. 1038/1628) kurduğu tarikat da silsile itibariyle Bayramiyye’nin bir kolu 
olmakla birlikte müstakil bir tarikat olarak gelişmiştir.” Bkz.: Fuat Bayramoğlu, Nihat Azamat, 
“Bayramiyye”, DİA, İstanbul, 1992, C:V, s. 270. 
25 “Esas itibariyle Halvetiyye’nin bir kolu olan Celvetiyye’nin silsilesi, İbrâhim Zâhid-i Geylânî’de aynı 
tarikatın kollarından Zâhidiyye, Safiyyüddîn-i Erdebîlî’de (ö. 735/1334) Safeviyye, Hacı Bayrâm-ı 
Velî’de (ö. 833/1429-30) Bayramiyye ile birleşmektedir.” Bkz.: Hasan Kâmil Yılmaz, “Celvetiyye”, DİA, 
İstanbul, 1993, C:VII, s. 273. 
26 Sarı Abdullah Efendi, a.g.e., vr. 218b. 
27 Ülker Aytekin, “a.g.e.”, s. 55. 
28 Eski Türk Edebiyatı’nda, Sarı Abdullah dışında Abdî mahlasını kullanan başka şairler de vardır. 
Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu şairlerimizin sayısı 36’dır. Detaylı bilgi için bkz.: Mehmet Nâil 
Tuman, Tuhfe-i Nâilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, haz. Cemal Kurnaz, Mustafa Tatçı, 2 
c., Ankara, Bizim Büro Yayınları, 2001; Hanzade Güzelova, “Abdî’nin Heft Peyker Mesnevîsi 
(İnceleme-Metin-Dizin)”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), 
Ankara, 2008; Yunus Kaplan, “Abdî ve Kütahya Şehrengizi”, Journal of Turkish Language and 
Literature, C:IV, No:3, Summer 2018; Bursalı Mehmed Tâhir Bey, Osmanlı Müellifleri, haz. Ali Fikri 
Yavuz, İsmail Özen, 3 c., İstanbul, Meral Yayınevi, 1972; Kınalı-Zade Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ, 
haz.: İbrahim Kutluk, 2 c., Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1981; O. Burian, “Vesikalardan 
Notlar: Bozuk İdareden Şikayetçi İki Şair”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Dergisi, C:VIII, No:4, 1950; Mehmet Gürbüz, “Abdî’nin Zafernâmesi”, International Periodical for the 
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, C:10, No:16, Fall 2015. 
29 Sarı Abdullah Efendi, Semerâtü’l-Fuad (Gönül Meyveleri), çev.: Yakup Kenan Necefzade, y.y., 
Neşriyat Yurdu, 1967, s. 3.  
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Dergâhı’nda inziva dönemindeyken eserini tamamladı. Bu eserini yazmasının sebebi, 

Mevlânâ’ya olan hayranlığından ve Mesnevî’deki manaları hissederek anlatmak 

istemesinden kaynaklanmaktadır.30 1049/1639 senesinde Reisülküttaplık 

görevindeyken Cevheretü’l-Bidâye ve Dürretü’n-Nihâye isimli eserini yazdı ve IV. 

Murad’a ithaf etti. Bağdat’ın fethini tebrik etmek için kaleme aldığı bu eser, ara ara 

IV. Murad’ı öven şiirlerle süslenmiş, mensur bir eserdir.31 1053/1643 senesinde 

Feridun Bey Münşeâtı tarzında ve ona zeyl olarak Düstûru’l-İnşâ isimli eserini telif 

etmiştir. II. Bayezid devrinden başlayarak IV. Murad devri dâhil Osmanlı Tarihi için 

kıymetli olan pek çok siyasî belgeyi kronolojik olarak sıralamıştır.32 1059/1649 

senesinde Nasîhatü’l-Mülûk isimli eserini yazdı ve IV. Mehmed’e sundu. Manzum 

ve mensur karışık olarak kalem aldığı bu eser bir nasihatnâmedir. Eseri telif etme 

sebebi ise, devlet adamlarını adalet ve bağışlamaya teşvik etmek; zulüm ve 

taşkınlıklardan korumaktır.33 1065/1654-1071/1660 seneleri arasında Gülşen-i Râz 

isimli eserini yazmıştır. 1012 beyit olarak çoğunlukla Mesnevî nazım şekliyle 

yazılmıştır. Sarı Abdullah, ihtiyarlık döneminde yazdığı bu eseri, Allah’ın kendisine 

verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirmek için kaleme aldığını ifade etmiştir.34 

1070/1660 senesinde35 Mir’atü’l-Asfiyâ fî Sıfâti’l-Melâmiyyeti’l-Ahfiyâ isimli, 

tamamı itibariyle Arapça olan tek eserini yazdı ve vefatından kısa bir süre önce 

tamamladı. Eserinde, Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’sinde 

geçen Melâmîlik ile ilgili bölümleri derleyerek bir araya getirmiştir.36 Dîvân ve 

Vâridât eserleri, ilgili bölümlerde incelenecektir.  

                                                             
30 Selahaddin Durgun, “Sarı Abdullah ve Şerh-i Mesnevî (Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî)”, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 1993, s. 13. 
31 Zübeyde Özer, “Cevheretü’l-Bidâye ve Dürretü’n-Nihâye (İnceleme-Metin-Sözlük) Cilt I-II”, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2015, s. 72. 
32 Ülker Aytekin, “a.g.e.”, s. 108; Bünyamin Ayçiçeği, Sarı Abdullah Efendi (ö.1660)’nin Gülşen-i Raz-ı 
Arifan Mesnevisi, İstanbul, Akademi Titiz Yayınları, 2014, s. 13, Nihat Azamat, “a.g.m.”, s. 147.   
33 Funda Öztürk, “Sarı Abdullah Efendi Nasîhatü’l-Mülûk Terğîbün Li-Hüsni’s-Sülûk (110a-218b) 
İnceleme-Metin-Sözlük-Dizin”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Rize, 2018, s. 27; Ülker Aytekin, “a.g.e.”, s. 110. 
34 Bünyamin Ayçiçeği, a.g.e., s. 14.  
35 Ülker Aytekin, “a.g.e.”, s. 113. 
36 Serhat Gültaş, “Sarı Abdullah Efendi’nin Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri”, Uludağ Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Bursa, 2014, s. 23; Nihat Azamat, “a.g.m.”, 
s. 147. 
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 Abdullah Efendi, hattatlığı, devlet adamlığı, telif faaliyetleri yanında 

çiçekçilikle de uğraşmıştır. Yedi adet zerrin lale yetiştirmiş; yamalı kabak bunların 

tohumundan zuhur etmiştir. Bu alandaki hünerleri sebebiyle 1051/1641 yılında, I. 

İbrahim tarafından kendisine “Reis-i Şukûfeciyân” berâtı verilmiştir.37 Abdullah 

Efendi’nin “Sarı” lakabını almasında, lale yetiştirmedeki hüneri veya sarışın olduğu 

için bu şekilde anıldığı38 gibi farklı görüşler mevcuttur. 

 Sarı Abdullah, yetmiş beş yaşına geldiğinde evinde uzlete çekildi ve vefatına 

kadar burada ilim, ibadet ve telif faaliyetleriyle meşgul oldu. Bu süreçte evi adeta bir 

dergâha dönüştü. Yetmiş altı yaşında istiskâ hastalığı sebebiyle vefat etti.39 Mezar 

taşına vefat tarihi, 22 Safer 1071/27 Ekim 1660 olarak yazılmıştır. Kabri, 

Topkapı’dan Maltepe Mahallesi’ne giden cadde üzerinde, sol tarafta kalan Maltepe 

Mezarlığı’ndadır.40  

1. 2. SARI ABDULLAH EFENDİ’DEN ETKİLENEN ŞAHSİYETLER 

 Sarı Abdullah Efendi, Melâmî geleneğinden gelmektedir. Yaşadığı dönemde, 

devletin çeşitli kademelerinde ifa ettiği önemli görevlerle, Sadrazam Halil Paşa’ya 

olan yakınlığıyla, çiçek yetiştirme hususundaki hüneriyle ve telifatıyla önemli bir 

isim olmuştur. Dolayısıyla bu nüfûzu, Melâmî geleneğini aktarma ve takipçilerini 

etkileme hususunda önemli bir rol oynamıştır. Öte yandan yazdığı Mesnevî Şerhi ile 

Mevlevîleri de etkilemiş; Cevrî ve Neşâtî gibi devrinde meşhur olmuş ve önemli 

eserler ortaya koymuş takipçileri sayesinde bu etkileri kendisinden sonraki kuşaklara 

aktarmıştır. 

 Bu bölümde, Sarı Abdullah’tan etkilenen önemli şahsiyetlerin kısaca 

hayatları, kronolojik olarak anlatılmıştır. 

 

 

                                                             
37 Remzi Rüşdizade, Tezkire-i Şukûfeciyân, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY, No:2760, vr. 16a, 
16b. 
38 Hüseyin Vassaf, a.g.e., s. 560. 
39 Müstakimzade, Risale, vr. 56a. 
40 Bünyamin Ayçiçeği, a.g.e., s. 10. 
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 1. 2. 1. Cevrî İbrahim Çelebi (1065/1654) 

 İstanbul’da doğmuştur ve asıl adı İbrahim’dir. Hem Melâmî hem de 

Mevlevî’dir.41 Sarı Abdullah Efendi gibi o da hattat ve şairdir ve bu alanlarda 

zamanının meşhur olmuş isimlerinden biridir. Özellikle Mesnevî hattatlığında meşhur 

olmuştur. Yazısı güzel ve hatasız olduğu için pek çok muteber eser onun hattıyla 

süslenmiştir.42 Cevrî, Sarı Abdullah’ın Düstûru’l-İnşâ isimli eserinde bulunan pek 

çok bölümü yazıya geçirmiş ayrıca Cevhere ve Semerât gibi eserlerini de pek çok 

kez istinsah etmiştir.43   

 1065/1655 yılında vefat etmiştir. Sarı Abdullah Efendi, cenaze namazını 

bizzat kıldırmış ve diğer cenaze işleriyle az sayıda ihvanıyla beraber ilgilenmiştir.44  

 İbrahim Çelebi, şiirlerinde “Cevrî” mahlasını kullanmıştır. Eserleri kısaca şu 

şekildedir: Dîvân, Selîmnâme, Hilye-i Çihâr-ı Yâr-ı Güzîn, Hall-i Tahkîkât, Aynu’l-

Füyûz, Nazm-ı Niyâz.45 

 1. 2. 2. Mustafa Resmî Efendi (1066/1665) 

 Sarı Abdullah Efendi’nin oğludur. Hem Melâmî hem Nakşî’dir.46 Cebeciler 

kâtibi olmuştur.  Babası gibi şairdir ve mürettep bir dîvânı vardır.47 Şiirlerinde 

“Resmî” mahlasını kullanmıştır. Mora’da memurluk yaptığı sırada vefat etmiştir.48  

 1. 2. 3. Neşâtî Ahmed Dede (1085/1674) 

 Asıl adı Ahmed’dir49 ve Edirnelidir. Hem Melâmî hem Mevlevî’dir. Sarı 

Abdullah Efendi reisülküttap iken onun kesedarlığını yapmıştır. Dolayısıyla 

Melâmîliği Sarı Abdullah’tan öğrenmiştir. Önce Semendî, daha sonra da “Neşâtî” 

                                                             
41 Abdülbâki Gölpınarlı, a.g.e., s. 148. 
42 Muallim Nâci, Osmanlı Şairleri, hz.: Cemal Kurnaz, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 
1986, s. 272; Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin, a.g.e., s. 639.  
43 Hüseyin Vassaf, a.g.e., s. 562. 
44 Abdülbâki Gölpınarlı, a.g.e., s. 149.  
45 Hüseyin Ayan, Cevrî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, Erzurum, Ankara 
Üniversitesi Basımevi, 1981, s. 9-28. 
46 Ülker Aytekin, “a.g.e.”, s. 82. 
47 Mustafa Safâyî, a.g.e., s. 204. 
48 Abdülbâki Gölpınarlı, a.g.e., s. 151. 
49 Bayram Ali Kaya, “Neşâtî”, DİA, İstanbul, 2007, C:XXXIII, s. 18. 
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mahlasıyla şiirler yazmıştır. Fehîm, Nazîm ve Naîlî-i Kadîm gibi üstat şairlerin de 

üstadı konumunda olup büyük bir şairdir.50 

 1081 senesinde Edirne Mevlevîhânesine şeyh olmuştur. 1085/1674 senesinde 

orada vefat etmiş ve Mevlevîhânenin mezarlığına defnedilmiştir.51 

 Eserleri kısaca şu şekildedir: Dîvân, Hilye-i Enbiyâ, Kavâid-i Fasiha-i 

Dürriye, Şehrengîz.52 

 1. 2. 4. La’lî Şeyh Mehmed Efendi (1119/1707) 

 Mehmed Efendi, Sarı Abdullah’ın kızının oğludur; yani Sarı Abdullah’ın 

torunudur. Aslen İstanbulludur. Hem Melâmî hem Nakşî’dir. İlmiyye sınıfındandır. 

Mekke ve İstanbul kadılığı görevlerini yürütmüştür.53 Şairlik yönü olduğu 

bilinmektedir.54 

 1. 2. 5. La’lîzâde Abdülbâkî Efendi (1159/1746) 

 İstanbulludur. Babası La’lî Şeyh Mehmed Efendi’dir; yani Sarı Abdullah’ın 

torununun oğludur. Hem Melâmî hem Nakşî’dir. Babası gibi o da ilmiyye 

sınıfındandır. İstanbul kadılığında bulunmuştur.55  

 Hayatının son dönemlerinde Eyüp’te bir ev satın almış; zamanını, kendisini 

ziyarete gelen ihvanlarıyla sohbet ederek geçirmiştir. Daha sonra evinin yanına bir 

mektep ve bir kalenderhâne tekkesi yaptırdı. Vefat ettiğinde o kalenderhânenin 

bahçesine defnedildi.56  

 Abdülbâkî Efendi, “Yetîm” mahlasıyla şiirler yazmıştır. Eserleri kısaca şu 

şekildedir: Sergüzeşt, Zeyl-i Meslekü’l-Uşşâk, Mebde ve Meâd. Bunlar dışında bir de 

                                                             
50 Abdülbâki Gölpınarlı, a.g.e., s. 143. 
51 Abdülbâki Gölpınarlı, a.g.e., s. 145. 
52 Ülker Aytekin, “a.g.e.”, s. 92. 
53 Abdülbâki Gölpınarlı, a.g.e., s. 151, 152. 
54 Mehmed Sirâceddin, Mecmua’-ı Şu’arâ ve Tezkire-i Üdebâ, hz. Mehmet Arslan, Sivas, Dilek 
Matbaası, 1994, s. 78.   
55 Abdülbâki Gölpınarlı, a.g.e., s. 153. 
56 Abdülbâki Gölpınarlı, a.g.e., s. 153; Nihat Azamat, “Lâ‘lîzâde Abdülbâki”, DİA, Ankara, 2003, 
C:XXVII, s. 90. 
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Abdülkerim el-Cîlî’nin İnsânü’l-Kâmil, Hakîkatü’l-Yakîn ve Zülfetü’t-Temkîn 

eserlerini çevirmiştir.57  

                                                             
57 Abdülbâki Gölpınarlı, a.g.e., s. 155; Nihat Azamat, “a.g.m.”, s. 92. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ HACI MAHMUD EFENDİ 3637 

NUMARALI ESER 

2. 1. YAZMANIN ÖZELLİKLERİ 

 Bu bölümde verilen bütün bilgiler yazmada bulunan her iki eser için de 

geçerlidir. Eserlerde farklılıklar gösteren hususlar ayrı ayrı belirtilmiştir. Aksi 

söylenmediği takdirde yazılanlar, her iki eser için de geçerli yol ve yöntemleri ifade 

etmektedir. 

 2. 1. 1. Nüsha Tavsifi 

 Elimizdeki yazma Süleymaniye Kütüphanesinin Hacı Mahmud Efendi 

Bölümünde 3637 numarada “Dervişlik Hakkında Eksik ve Mensur Bir Risale” 

ismiyle kayıtlıdır ve tespit edebildiğimiz kadarıyla tek nüshadır. Ketebe kaydı 

bulunmamaktadır.  

 Dışı, mukavva cilt olup üstü kırmızı bir muşamba ile kaplıdır. 240x155; 

215x98 mm. boyutundadır. İç sayfaları kırmızı mürekkep ile cetvellidir. Dîvân 

kısmında bazı sayfalar çift sütunludur ve sütunların arasına tezhip yahut herhangi bir 

süsleme yapılmamıştır. Şiir başlıkları ile şiirlerin arası kırmızı mürekkeple 

cetvellenmiştir. Metinler, sarı âharlı kağıt üzerine nesih ve talik yazı ile yazılmıştır. 

Besmele-i şerifler sülüs ile yazılmıştır. Her sayfada 21 satır bulunmaktadır ve toplam 

43 varaktır.  

 Metinlerde siyah mürekkep kullanılmıştır. Dîvân’da ayet ve hadis iktibasları 

kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Bunların şiir başlıkları olduğu düşünülmektedir. 

Vâridât’ta ise fasıl başlıkları, soru-cevap konuları ile ayet ve hadis iktibasları kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır.   

 Dîvân’da bazı varaklar yanlış sıralanmıştır. 2b, 3b, 16b, 20b, 21b numaralı 

sayfalar hariç müşir takibi de yapılamamaktadır. Vâridât’ta ise 25b ve 28b numaralı 

sayfalar hariç diğer sayfalarda müşir takibi yapılabilmektedir. 
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 2. 1. 2. Nüshanın Muhtevası 

 Yazmanın içerisinde iki ayrı eser bulunmaktadır. 1b numaralı sayfada, yazma 

hattından farklı bir hatla “Divān-ı ¤Abdullah, Divān-ı Ŝarı ¤Ābdullah” başlığı atılmış 

fakat besmele ile mensur bir risaleye başlanmıştır ve risale eksik kalmıştır. 

Sonrasında 3a numaralı sayfadan itibaren Dîvân başlamaktadır. 22b numaralı 

sayfadan itibaren ise Vâridât başlamaktadır.  

 Metinler harekesiz olup yer yer harekeli kelimeler bulunmaktadır. 

Kelimelerin telaffuzunu göstermek için “vav” harfi konulup “ötre” ile harekeleme 

yapılmıştır. Bazı kelimelerde kırmızı mürekkeple yahut satır arasına farklı bir hatla 

yazmak suretiyle tashih yapılmıştır. Bu da, mukabele görmüş bir nüsha olduğunu 

göstermektedir.  “-ki”, “ise”, “ile” bağlaçları ile “-mi” soru eki kimi zaman 

kelimelere bitişik, kimi zaman da kelimelerden ayrı yazılmıştır.  

 Yazmanın hâşiyeleri ve zahriyesi bulunmaktadır. Hâşiyelerinde müellife ait 

olmayan fakat bestekârı ve güftekârı belirtilmiş ilahiler ile tasavvufî rüya yorumları 

vardır.  

 İlahilere örnek olarak şunlar gösterilebilir: 

[1b] Eşrefoğlu Rûmi’ye ait bir ilahi 

Ger ola ömrim cihânda sadhezâr 

Sanma kim benden gide bu derd-i bâr 

Ger ölem toprak ola kemüklerüm 

Toprağumda buluna ışkdan eser 

Tâ kıyamet ola toprakta duram 

Çağıram dost dosta deyup virem haber 

Yoğidi yir gök dahı ins ü melek 

Âşıkidüm anda bir rûy-i nigâr 

Ben anunla âşık u maşûkken 

Dahı ne deyyâr var idi ne diyâr 

Şimdi bu ışkdan nice mahrûm olam 

Çün ezelden gelmişem mest-i hımâr 
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Gösteren ışkdur bana ol dost yüzün 

Dosta varur bu ışka uyar  

Kim ki andan bunda âşık gelmedi 

Oldurur ol kim varup dünya kovar 

Eşrefoğlu Rûmî ezelden tâ ebed 

Şöyle kim âşık gelüp âşık gider 

 

[17a] Yûnus Emre’ye ait bir ilahi 

Var derdile yan yüri  

Dermâna irişince 

Işk ile kulluk ile  

Sultâna irişince 

Sular gibi seyr eyle 

Bir yirde karar itme 

Alçaklara ak yüri 

Ummâna irişince 

Eyyûb gibi sabr eyle 

Yaķûbleyün çok eyle 

Yûsufleyün sen dahı 

Kenâna irişince 

Dâim hor u hakîr ol 

Başda Halîl olasun 

İsmail gibi sen de 

Kurbâna irişince 

Yûnus bu gevheri 

Sakın nâdâna virme 

Bu yolda neler çekdün 

Ol kâna irişince 

 

[18a] Aziz Mahmud Hüdâyî’ye ait bir şiir 

Fenâ bulup hayat alan şu dem ki ışk-ı yârumdan 

Muhabbet isteyen gelsün haber sorsun mezârumdan 
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Nesîm-i rûh-ı Rahmân’dan nefes irerse ger câna 

Bahâristan ola âlem safâ-yı nev bahârumdan 

Fenâ ender fenâbuldı vücûdum milki ser-tâ-ser 

Görinür bir beden kaldı hemân ancak hisârumdan 

Geçüp dünyâvü ukbâyı irem vahdet sarâyuna 

Fakîre ger kerem ola ganî perverdigârumdan 

Cenab-ı Pâk’ine lâyık Hüdâyî’nün nesi ola 

Meğer kim armağan iltem kemâl-i iftikârumdan 

 Yazmanın hâşiyelerinde ayrıca, metinlerin boyutuna nispetle daha büyük 

yazılmış çeşitli Arapça sözler bulunmaktadır.  

 Yazmanın zahriyesinde ise “İmām Sühreverdì Ģażretleri’nüñ te¢lìfidür 

gerekdür kim üç iĥlāŝ-ı şerìf ile on ŝalavāt-ı şerìf oķuduķdan soñra niyyet idüp 

tefe¤¤ül1 eyleye ve’s-selām” ifadesi bulunmaktadır.   

 2. 1. 3. Metin Yazımında Takip Edilen Yol 

 Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 3637 numarada kayıtlı 

yazmanın transkripsiyonlu metni ve incelemesini yapılmıştır. Bunun için Türkiye 

Türkolojisi’nde genel kabul gören çeviri yazı sistemi kullanıldı. Transkripsiyon 

simgeleri için “Fatih Transkripsiyon” isimli font tercih edildi. Dîvân’da, bütün 

beyitlerin ilk harfleri ve özel isimler büyük harfle yazıldı; noktalama işareti olarak 

yalnızca özel isimlere gelen eklerde kesme işareti kullanıldı. Beyit içindeki telmihler 

ve şiirlerin vezinleri italik olarak yazıldı. Vâridât’ın yalnızca girişinde büyük harf 

kullanıldı ve daha sonra başlıklar dâhil küçük harf tercih edildi. Özel isimler büyük 

harfle yazıldı ve bu isimlere gelen ekler için kesme işareti kullanıldı. Kesme işareti 

hariç başka bir noktalama işareti kullanılmadı. Metin içindeki “aleyhi’s-selam, 

kerrema’llahu vechehu, kuddise sırruhu” gibi ifadeler ile eser isimleri italik olarak 

yazıldı. Metinler, yazıldıkları yüzyıllardan farklı özellikler göstermektedir. Bu 

                                                             
1 Tefe’ül; hayra yorma, uğur sayma, fal açma anlamlarına gelmektedir. Detaylı bilgi için bkz.: Melek 
Dikmen, Kamile Çetin, “Klâsik Türk Edebiyatında Tefe’ül Geleneği ve Kitap Falının Şiire Yansıması”, 
International Journal of Social Science, No: 49, Autumn I 2016, s. 191-204. 
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noktada 15. yüzyıla ait dil özelliklerine sadık kalınmıştır.2 Yazının bozuk olması 

yahut kağıdın zarar görmüş olması gibi sebeplerle okunamayan az sayıda kelime, 

yazmadaki haliyle kopyalanarak transkripsiyonlu metne alındı. Eserde yanlış 

yazıldığını veya yanlış harekelendiğini düşündüğümüz kelimeler dipnotlarda 

gösterildi. Sayfa numaraları [1a], [2b] şeklinde gösterildi. Şiirlerde, vezni korumak 

için yapılan çıkarmalar için “()” yuvarlak parantez; eklemeler için ise “[]” köşeli 

parantez kullanıldı. Her iki eserde de ayet ve hadisler Arapça aslıyla yazıldı ve 

anlamları dipnotlarda verildi. Vâridât’ta Farsça beyitler orijinal haliyle yazıldı ve 

anlamları dipnotlarda verildi. 

  

                                                             
2 Bkz.: Faruk K. Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi XV. Yüzyıl Gramer-Metin-Sözlük, İstanbul, Edebiyat 
Fakültesi Basımevi, 1977. 
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 2. 1. 4. Transkripsiyon Sistemi 

ā ,Ā, ا   Ż, ż / Ē, ē ض     ¢ 

إ, أ  A, a, E, e, İ, i     ط Š, š  

  Ž, ž ظ     B, b ب

  ¤ ع     T, t ت

Ś ث  , ś     غ Ġ, ġ  

  F, f ف     C, c ج

  Ķ, ķ ق     Ģ, ģ ح

  K, k / G, g / Ñ, ñ ك     Ĥ, ĥ خ

  L, l ل     D, d د

   M, m م     Ź, ź ذ

   N, n ن     R, r ر

  V, v, U, u, Ü, ü, Ū, ū و     Z, z ز

  H, h ه     S, s س

  Y, y, I, ı, İ, i ى     Ş, ş ش

 Ì, ì ي     Ŝ, ŝ ص
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 2. 1. 3. İmlâ Hususiyetleri 

 Yazmada, yer yer harekelenmiş kelimeler bulunmaktadır. Bazı kelimeler 

kırmızı kalemle tashih görmüştür. Bazı kelimelerin altına ise yol gösterici harfler 

yazılmıştır. Örnekler şu şekildedir: 

  

 D. 7. b.: “bulsa/bilse” kelimelerinin altına yol gösterici harf olarak sin harfi 

 .yazılmıştır (س)

  

 D. 14. b.: “milkinde/tende” kelimelerinin altına yol gösterici harf olarak güzel 

h (ه) yazılmıştır.  

  

 D. 50. b. “bularda” kelimesi kırmızı kalemle tashih görmüştür. 

  

 V. s. 23b “Bismillah’da var” ifadesi kırmızı kalemle tashih görmüştür. 

  

 D. 64. b. “erendür/görendür” kelimeleri kırmızı kalemle harekelenmiştir. 

  

 D. 79. b. “bunda setden” ifadesi kırmızı kalemle tashih görmüştür. 
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 D. 21. b. “Mürebbì” ve “Ģaķķ” kelimeleri şedde ile harekelenmiştir. 

  

 D. 150. b. “tanık” kelimesi “tanığı” şeklinde değil “tanıkı” şeklinde 

yazılmıştır. 

  

 D. 5. b. Mısra sonlarındaki “görmek” ve “vermek” fiilleri normalde “gördi”, 

“virdi” şeklinde yazılırken burada “gördügidür” ve “virdügidür” şeklinde yazılmıştır. 

  

 D. 9. b. “bulunsun” kelimesi “vav+nun/و ن” harfleriyle yazılmış ve ötre ile 

harekelenmiştir. 

  

 D. 24. b. “yaķsun” ve “yıķsun” kelimelerinde kişi ekleri yuvarlak olarak 

“vav/ و  ” harfi ile yazılmıştır.  

  

 D. 16. b. “biliş” kelimesinde “blş” şeklinde yalnızca ünsüz harfler yazılmıştır. 
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 V. s. 27b Burada kelime “atanun” şeklinde kırmızı kalemle harekelenmiştir. 

  

 D. 294. b. Burada “hizmet” kelimesi “d” yani “د” harfi ile yazılmıştır. 

  

 D. 305. b. Burada ise “hizmet” kelimesi “z” yani “ذ”  harfi ile yazılmıştır. 

  

 D. s. 6a Burada “muzmeru” kelimesini “ض” harfi yerine “ظ” harfi ile 

yazmıştır. 

 Nüshada bunun gibi pek çok kelime/ifade bulunmaktadır. Burada, birkaç 

örnek vermekle yetinildi. 

  a. Türkçe Kelime ve Eklerin İmlası 

 Teze konu olan her iki eserde de Türkçe kelime ve eklerin imlasında metne 

sadık kalındı. Müellifin bitişik veya ayrı yazmayı tercih ettiği tüm kelimelerin 

imlasında metin esas alındı. “ki”, “ile”, “ise” bağlaçları ile “mi” soru ekinin 

yazımında da müellif hangi şekilde yazmayı tercih etmişse metinlerin 

transkripsiyonu da o şekilde yapıldı.  
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 Ör: D. 47. b.  oldem, D. 32. b.   kimki, D. 92. b.  

anuñile, D. 92. b.   añladuñise, V. vr. 28a   işitdüñmi 

vb. 

 İyelik eklerinin kullanımı 1. tekil, 2. tekil ve 1. çoğul kişi eklerinde 

yoğunlaşmıştır. Ör: meskenüm, pìrüm, vücūdum, elüñ, ĥavfuñ, iķrāruñ, varlıġımuz, 

adımuz, ķalbimüz vb.  

 İsim hâl ekleri pek çok yerde kullanılmıştır. Ör: eżdādı, milki, ĥalķı, cānāna, 

cihāna, mir¢ātına, tende, cümlemizde, milküñde, žuhūrundan, nihānuñdan, 

vücūdundan vb.  

 Zaman ekleriyle ilgili örnekler ise şu şekildedir: Bilinen geçmiş zaman; 

gördük, irmedi, bıraķdı vb. Öğrenilen geçmiş zaman; bilmişem, varmış, ķurtulmuş 

vb. Gelecek zaman; açısar, olısar, uġrayısar vb. Geniş zaman; severiz, saçarsın, 

görürsin vb. Dilek-şart kipi; çıkarsa, inerse,  olsa vb. İstek kipi; göstere, ķavuşa, 

sürevüz vb. Gereklilik kipi; “Gerek evvel ¤amelde saña niyyet” D. 1. b., “Şerì¤atda 

kemāl evvel gerekdür” D. 49. b., “pes mürşidden ¤ilim ģāŝıl itmek gerek” V. s. 22b 

vb. Emir kipi; gel, bil, dutuşdur vb.  

 Şahıs eklerini ise farklı zaman ekleriyle yazılmış kelimelerde şu şekilde 

gösterebiliriz: iresin, bilevüz, bilmişem, açarsan, idindüm, büründi vb. 

 Zarf-fiil grubundan “-ıp, -ip, -up, -üp” ekleri sert ünsüzlerle günümüz 

Türkçesindeki gibi yazıldı. Ör.: šolup, sevüp, olup, işidüp vb. 

 Metinlerde eski Türkiye Türkçesi’ne ait dil özelliklerine sadık kalındı.3 Ör.: 

vardur, kendüye, nedür, göz gördügidür, eyü, bulınsañ, degüldür, ¤ışķ-ı ģaķìķì vb. 

 

                                                             
3 Eklerin kullanımı ve dil özellikleri için bkz.: Faruk K. Timurtaş, a.g.e., s. 19-144. 
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  b. Arapça ve Farsça Kelime, Ek ve Terkiplerin İmlası 

 Arapça ve Farsça kelime, ek ve terkiplerin imlasında İsmail Ünver’in 

makalesine uyuldu.4 Ör.: bì-çāre, in-şāa¢llāh vb.  

 “Hakk”, “ledünn” gibi çift ünsüzle biten kelimeler çift ünsüzle yazıldı. 

Arapça mensubiyet bildiren ve mec’ul mastar olan “-iyye” ve “-iyyet” eki, aslına 

uygun yazıldı. Ör.: beşeriyyet, nefsāniyye vb.  

 Müellifin “hemze” yerine “y” harfini tercih ettiği yerlerde kelime o şekilde 

yazıldı. Ör.: dāyim, ¤acāyib, ĥalāyıķ, kayinatuñ vb.  

 Arapça terkipler “ebedü’l-ābād” şeklinde; içinde Allah lafzı bulunan terkipler 

ise  “ŝıfātu’llāh” şeklinde yazıldı. Farsça terkipler “ģikāyet-i cāvidān” şeklinde 

yazıldı. Vâv-ı ma'dûle “Ĥˇāce” şeklinde yazıldı.  

 Atıf vavları “ķavli vü fi¤li”, “¤ilm ü ģilm ü tevāżu¤ vü ŝabrdur” şeklinde 

yazıldı; mensur metinde bağlaç olarak kullanılan vavlar “ve” şeklinde yazıldı.

                                                             
4 Bkz.: İsmail Ünver, “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler,” Türkoloji Dergisi, 1993, C:IX, No:1, 
s. 51-89. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DÎVÂN-I SARI ABDULLAH 

3. 1. GENEL BİLGİLER 

 Sarı Abdullah Efendi, Mesnevî şerhiyle meşhur olmuş bir şairdir. 

Kaynaklarda, kendisinin pek çok eserinden bahsedilmektedir ve bu eserler hakkında 

bugüne kadar da pek çok çalışma yapılmıştır. Fakat Sarı Abdullah’ın bir Dîvân’ı 

olduğunu yalnızca bir kaynaktan öğrenmekteyiz. Başka hiçbir kaynak onun 

Dîvân’ından bahsetmez.  

 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde Mehmed Tevfik adına 

kayıtlı Mecmuatü’t-Terâcim’de, Sarı Abdullah’ın eserleri sıralanırken son olarak 

şiirlerinin bulunduğu bir Dîvân’ı olduğu yazmaktadır.1 Fakat eser, kütüphanelerde 

müstakil olarak bu isimle kayıtlı değildir. Elimizde bulunan nüsha ise bildiğimiz tek 

nüshadır ve Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Bölümü 3637 numarada 

“Dervişlik Hakkında Eksik ve Mensur Bir Risale” ismiyle kayıtlıdır. Dolayısıyla, 

Dîvân’ın varlığı belki de bu sebepten ötürü gözden kaçmıştır. Öte yandan nüshanın 

başında, 1b-2b numaralı sayfalar arasında dervişlik hakkında eksik ve mensur bir 

risale bulunmaktadır. Bu durum Dîvân’ın fark edilmesini güçleştirmiştir.  

 Dîvân hakkında bugüne kadar yapılan çeşitli çalışmalarda Dîvân’ın 

varlığından ve kütüphane nüshasından bahsetmek dışında müstakil bir çalışma 

yapılmamıştır.2 Çalışmamız bu açıdan bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. 

3. 2. ESERİN MUHTEVASI 

 Elimizdeki Dîvân, klasik bir Dîvân tertibi ile yazılmamıştır. Şiirler 

incelendiğinde daha ziyade bir defter yahut şiir mecmuası izlenimi vermektedir. 

Fakat yazmanın başına “Divān-ı ¤Abdullah, Divān-ı Ŝarı ¤Ābdullah” başlığı atıldığı 

için biz de bu isimlendirmeye sadık kaldık. Ayrıca Dîvân’ın başladığı sayfada, ilk 

başlığın yanında, cetvelin dışına taşmış bir şekilde “Bu dìvān aşaġı 22 aded miķdārı 

                                                             
1 Hacı Tevfik, Mecmuatü’t-Teracim, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY, No: 192, vr. 48b.  
2 Bkz.: Ülker Aytekin, “Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevî-i Şerif Şerhi”, Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2002, s. 115. 
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manžūmeler Seyyid ¤Abdullāh Efendi’nin olduġunda şekk yoķdur.” ibaresi yer 

almaktadır. En son beyitten, yani 609 numaralı beyitten sonra ise “Bu maģalle 

gelince cümle nažımlar Seyyid ¤Abdì Efendi’nündür ķuddise sırruhu” ibaresi yer 

almaktadır. Bu da eserin Sarı Abdullah’a ait olduğu düşüncesini güçlendirmektedir. 

 Şiirleri incelerken vezinlerde bazı aksaklıklar tespit ettik. Dolayısıyla şairin, 

şiirlerini sanat kaygısıyla kaleme almadığını; söylemek istediği bazı hususları şiir 

yoluyla söylemeyi tercih ettiği izlenimini edindik. İlaveten, nüshada bir sebeb-i te’lif 

bölümü bulunmadığı için söylediklerimiz, tahminden öteye geçmemektedir.  

 Nüshanın başında bulunan eksik ve mensur bir risaleden sonra Dîvân 

başlamaktadır ve şiirler 3a ile 22a numaralı sayfalar arasında bulunmaktadır. Şiirlerin 

transkripsiyonunu yaparken bazı şiirlerde eksiklik ve bazı sayfalar arasında kopukluk 

olduğunu fark ettik. Mevcut varak düzeninde çalışmamızı tamamladıktan sonra 

bütün şiirleri yeniden gözden geçirdik. Şiirlerin muhtevalarına, anlam bütünlüğüne 

ve vezinlerine bakarak yeniden bir varak düzenlemesi yaptık. Yeni düzenlemeye 

göre varakları/sayfaları şu şekilde sıraladık: 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 10a, 

10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 9a, 9b, 8a, 8b, 13a, 13b, 14a, 14b, 15a, 15b, 16a, 16b, 17a, 17b, 18a, 

18b, 19a, 19b, 20a, 20b, 21a, 21b, 22a. Teze aldığımız transkripsiyonlu metni de yeni 

varak düzenine göre yaptık. 

  Eserde, şeriata ve tasavvufî konulara dair toplamda 609 beyitten oluşan, 44 

adet şiir bulunmaktadır. Şiirler, ayet ve hadis iktibaslarıyla zenginleştirilmiştir. 

Beyitlerde, çeşitli ayet ve hadislere, bazı tasavvufî büyüklerin sözlerine pek çok 

telmih yapılmıştır.  

 Şiirlerin türlerinin ağırlıklı olarak Nasihatname/Nutuk, İlahi ve Devriyye 

olduğu; az sayıda Münâcat, Na’t, Methiye ve Tarikatname3 türünü de ihtiva ettiği 

düşünülmektedir. Şiirlerin tamamında Sarı Abdullah Efendi’nin Melâmî olması 

                                                             
3 Nazım türleri ile ilgili detaylı bilgi için bkz.: Abdurrahman Güzel, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı El 
Kitabı, 8. bsk., Ankara, Akçağ Yayınları, 2018, s. 215-435; Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 11. 
bsk. Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2016, s. 251-362; Mustafa Uzun, “Devriyye”, DİA, İstanbul, 
1994, C:IX, s. 251-25-3; Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2 c., İstanbul, Milli Eğitim 
Basımevi, 1971, C:I, s. 185-212.  
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sebebiyle Melâmîlik etkisi açıkça görülmektedir. Bu sebeple bazı şiirler, dil ve 

görünüş itibariyle Şathiyye izlenimi vermektedir.  

 İlk şiir, “DER-BEYĀN-I MA¤RİFETÜ’Ş-ŞERÌ¤ATİ’N-NEBEVÌ” başlığıyla 1-30 

numaralı beyitler arasında yer almaktadır. İçinde, şeriatın tanımı, ne olduğu, şartları, 

bu bağlamda akıl ve iman ilişkisi, peşinden mürşide bağlanarak ilerleme gibi 

hususlar öğüt veren bir dille anlatılmaktadır. 30 beyittir. 

 İkinci şiir, “DER-BEYĀN-I M¤ARİFETU’T-ŠARÌĶATİ’N-NEBEVÌ” başlığıyla 

31-61 numaralı beyitler arasında yer almaktadır. İçinde, tarikat yolu ve incelikleri, 

tarikatın aslında Peygamber (s.a.v) yolu olduğu, şeriat ile tarikat karşılaştırması gibi 

hususlar anlatılmaktadır. 31 beyittir. 

 Üçüncü şiir, “DER-BEYĀN-I ME¤ĀRİFETÜ’L-EZELÌ ĶAD TECELLĀ Bİ 

ŜIFĀTİHİ LEM YEZELÌ” başlığıyla 62-79 numaralı beyitler arasında yer almaktadır. 

İçinde marifet kavramı, Allah’ın sıfatlarının tecelli etmesi, bunu görenlere arif 

denmesi, benlikten vazgeçerek Allah’a ulaşmak ve ondan bekâ bulmak gibi hususlar 

anlatılmaktadır. 18 beyittir. 

 Dördüncü şiir, “İLĀHÌ EL-M¤ANEVÌ” başlığıyla 80-85 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. Şiirde kullanılan üslubun Şathiyye izlenimi vermesi 

sebebiyle şiirin muhtevasını izaha çalışmak güç görünmektedir. 7 beyittir. 

 Beşinci şiir, “DER-BEYĀN-I VAŜFU’R-RŪĢ Bİ ĢAĶİĶİYYETİ’S-SEYRİ’Ź-

ŹĀTÌ” başlığıyla 86-103 numaralı beyitler arasında yer almaktadır. İçinde, benlikten 

geçip sırları görebilme ve bu sayede her işi sebepleriyle beraber bilebilme gibi 

hususlar anlatılmaktadır. 18 beyittir. 

 Altıncı şiir, “BEYT-İ İLĀHÌ EL-M¤ANEVÌ” başlığıyla 104-108 numaralı 

beyitler arasında yer almaktadır. Şiirde kullanılan üslubun Şathiyye izlenimi vermesi 

sebebiyle şiirin muhtevasını izaha çalışmak güç görünmektedir. 5 beyittir. 

 Yedinci şiir, “BEYT-İ İLĀHÌ EL-M¤ANEVİ” başlığıyla 109-120 numaralı 

beyitler arasında yer almaktadır. Şiirde kullanılan üslubun Şathiyye izlenimi vermesi 

sebebiyle şiirin muhtevasını izaha çalışmak güç görünmektedir. 12 beyittir. 

 Sekizinci şiir, “DER-BEYĀN-I ĢAĶÌĶATÜ’L-ĢAĶĀYIĶI El-MAŽHARU 

VE’L-MUZMERU VE’L ME¤ĀNÌ” başlığıyla 121-149 numaralı beyitler arasında yer 
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almaktadır. İçinde, Allah’ın birliğinden bütün sıfatlarının görünmesi, çokluğun, 

birlikten ortaya çıkması, Allah’ın varlığının insanda görünmesi ve insanın bu 

bağlamda adeta bir ayna olması gibi hususlar anlatılmaktadır. 29 beyittir. 

 Dokuzuncu şiir, “BEYT-İ İLĀHÌ EL-M¤ANEVÌ Lİ MÜNĀSEBETİ’L-MAĢAL” 

başlığıyla 150-154 numaralı beyitler arasında yer almaktadır. Şiirde, “faķr” 

kavramından bahsedilmektedir. 5 beyittir. 

 Onuncu şiir, “VELEHU EYĒAN” başlığıyla 155-161 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. İçinde, “Senin vasfını dille açıklamak mümkün değildir.” 

mealinde pek çok övgü sözcüğü bulunmaktadır. 7 beyittir. 

 On birinci şiir, “VELEHU EYĒAN” başlığıyla 162-166 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. İçinde, aşk ummanına dalıp vuslat mey’inden içerek hayran 

olmak, Allah’la bir olmak gibi hususlardan bahsedilmektedir. 5 beyittir. 

 On ikinci şiir, “VELEHU EYĒAN” başlığıyla 167-172 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. Şiirde, “fırka-i nâci” kavramından; evliyaların hoş gördüğü 

ve hoş görmediği davranışlardan bahsedilmektedir. 6 beyittir. 

 On üçüncü şiir, “VELEHU EYĒAN” başlığıyla 173-177 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. 4. beyitte geçen “Bidāyetsin hüve’l-evvel nihāyetsin hüve’l-

āĥir” ifadesi ile birlikte şiirde pek çok övgü sözcüğü yer almaktadır. 5 beyittir. 

 On dördüncü şiir, “VELEHU” başlığıyla 178-182 numaralı beyitler arasında 

yer almaktadır. Şiirde, “Ölmeden evvel ölmek” konusu ile “fırka-i nâci” 

kavramından bahsedilmektedir. 5 beyittir. 

 On beşinci şiir, “[VELEHU EYĒAN]” başlığıyla 183-189 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. Bu başlık, metnin aslında yer almamaktadır. Metinde bu 

kısma üç mim konulmuş ve bitirilmiştir. Fakat sonrasında yeni bir şiir başladığı için 

bu başlığı ekledik. Şiirde, peygamberlik tahtının sultanı, son peygamber, “Sen 

olmasaydın âlemleri yaratmazdım.” sırrının muhatabı, asıl mürşid-i kâmil gibi 

sıfatlarla Peygamber Efendimiz’den (s.a.v) bahsedilmiştir. 7 beyittir. 

 On altıncı şiir, “[VELEHU EYĒAN]” başlığıyla 190-270 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. Bu başlık, metnin aslında yer almamaktadır. Bir önceki 

şiirle arasında bulunan muhteva ve vezin farkları göz önüne alınarak eklenmiştir. 

Şiirde özetle şunlar anlatılmaktadır: Mutlak olandan mukayyed olanın zuhur 
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etmesiyle, Hz. Muhammed’in doğması anlatılmaktadır. Mutlak olan Allah, 

mukayyed olan ise Hz. Muhammed’in (s.a.v.) nurudur. Yaratılan her şey de onun 

nurundan olmuştur. Devamında “Adem (a.s.) su ile çamur arasındayken ben 

peygamberdim.” hadisine yer verilmiştir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) nuruna 

erişebilmek yahut onu idrak edebilmek bir mürşid-i kâmil bulmak demektir. Cihanda 

bir tane mürşid-i kâmil vardır ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sırrı ondan 

görünmektedir. Ona erişmeden de Allah’a erişmek mümkün değildir. Sonrasında 

“devr-i âlem” kavramı ve tabiat unsurlarından bahsedilerek alemle insanoğlu 

arasındaki ilişki anlatılmaktadır. Benlikten geçerek ve Rasul’e (s.a.v.) uyarak Hakk’a 

ulaşmak “Kendini bilen Rabb’ini bilir.” hadisi bağlamında anlatılmıştır.  Daha sonra 

4 mevsim, özellikleriyle beraber anlatılmaktadır ve Allah’ın hükmünün bu düzende 

yürüdüğünden bahsedilmektedir. İnsan-ı kâmil olamayanın, şekil olarak insan gibi 

görünse de hal itibariyle hayvandan daha kötü durumda olacağı anlatılmaktadır. En 

son beyit ise Fatiha Suresi’nin son ayetinde yer alan “ēāllìn” kelimesiyle bitirilerek 

tıpkı ayetteki gibi “Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; 

gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.” duasıyla bitirilmektedir. 81 

beyittir. 

 On yedinci şiir, “BEYT-İ İLĀHÌ EL-M¤ANEVì” başlığıyla 271-275 numaralı 

beyitler arasında yer almaktadır. “Kendini bilen Rabb’ini bilir.” gibi bazı hadislere 

yapılmış telmihlerle süslenmiş bir ilahidir. 5 beyittir. 

 On sekizinci şiir, “VELEHU EYĒAN” başlığıyla 276-280 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. İçinde, Allah ile bir olup aradan ayrılığın kalkması gibi 

hususlar anlatılmaktadır. 5 beyittir. 

 On dokuzuncu şiir, “VELEHU EYĒAN” başlığıyla 281-285 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. Şiirin genelinde “vahdet” kavramına vurgu yapılmıştır. 5 

beyittir. 

 Yirminci şiir, “DER-BEYĀN-I ĢAĶÌĶATÜ’L-EZELì MİN ĢĀL İLE’L-

EBEDì” başlığıyla 286-306 numaralı beyitler arasında yer almaktadır. İçinde, ledünnî 

ilmi okuyarak gözdeki uykuyu gidermek ve gizli hazineleri görebilmek; bunlar için 

ise ilk önce bir mürşid-i kâmil bularak onun yolunu takip etmek, ona hizmet etmek, 

gözünü, kulağını ondan ayırmamak, kalbini ve canını dahi o mürşide teslim etmek ve 



27 
 

sonunda hakikat ilmini ondan öğrenmek, teslim olunan bu mürşid-i kâmilin aynı 

zamanda veli, evliya ve kutub gibi isimlerle de anılması gibi hususlar öğüt verici bir 

tarzda anlatılmaktadır. En sonda ise bu mürşid-i kâmilin sultanlığı ancak görerek 

anlaşılabilir, kulaktan duyarak anlayabilmek mümkün değildir, denilerek bir mürşid-i 

kâmile bağlanmanın önemi vurgulanmıştır. 21 beyittir. 

 Yirmi birinci şiir, “DER-BEYĀN- ĢAĶÌĶAT-İ NŪRU’L-MUĢAMMEDÌ  

VÜ VAŜF-I MÜRŞİD-İ KĀMİLÜ’L-EBEDÌ” başlığıyla 307-344 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. Bir önceki şiirde bir mürşid-i kâmile bağlanmanın 

gerekliliği öğütlenmişti. Hemen peşinden gelen bu şiirde ise mürşid-i kâmilin 

özellikleri ve asıl mürşid-i kâmilin kim olduğu anlatılmaktadır. Bu bağlamda şair, 

şiirde, mürşid-i kâmil kavramını Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) için 

kullanmıştır. Asıl mürşid-i kâmilin o olduğunu, diğer tüm peygamberlerin ve 

evliyaların hepsinin ona mahkum olduğunu ve Allah’ın onları Efendimiz’e (s.a.v.) 

adeta bir yardımcı tayin ettiğini dile getirmiştir. Havadan suya, gökte uçan kuştan 

meleklere kadar her şeyin onun hükmüne boyun eğdiğini ve hükmünün 18 bin aleme 

yürüdüğünü ifade etmiştir. Ay ve güneşin nurunu Peygamber Efendimiz’den (s.a.v.) 

aldığını; gecenin ise onun cisminin gölgesi olduğunu çok tatlı bir dille anlatmıştır. 

Şiirin devamında benlikten geçip kibir, kin ve cimrilik huylarını bırakarak Allah’ın 

emirlerine uymaktan bahsedilmektedir. 38 beyittir. 

 Yirmi ikinci şiir, “DER-BEYĀN-I VAŜFU’R-RŪĢ TERKìBÜ’L-CİSM Ü 

TERTìBÜ’L-¤AKL” başlığıyla 345-380 numaralı beyitler arasında yer almaktadır. 

İçinde, tabiattaki bazı unsurlardan bahsedilmektedir. Şu şekilde özetlenebilir: Su, 

Allah’ın rahmet denizidir; onunla vücudun günahları yıkanır. Toprak, yüz sürüp 

Allah’ın ihsanının umut edileceği yerdir. Güneş, bedenin ışığıdır ve her şey onunla 

varlığını sürdürür. Bunlar, vücudu bir araya getiren unsurlardır. Ten, topraktandır. 

Nefsini de buna göre toprağa doğru eğ ve eğit. Eğer nefsini eğitmezsen halin önce 

bitki sonra hayvana doğru döner ve bitki-hayvan makamında kalanlar, 

cehennemliklerdir. Şiir toplam 36 beyittir. 

 Yirmi üçüncü şiir, “İLĀHÌ EL M¤ANEVì” başlığıyla 381-387 numaralı 

beyitler arasında yer almaktadır. İçinde, Allah’tan gelen belalar ve ona sabır 

göstermek gibi hususlar anlatılmaktadır. 7 beyittir. 
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 Yirmi dördüncü şiir, “DER-BEYĀN-I MÜNĀCĀT U ¤ACZ BE-HUŻUR-I 

HAŻRET-İ ¤IZZ” başlığıyla 388-424 numaralı beyitler arasında yer almaktadır. Şair, 

şiirde, Allah’a duyduğu sevgiyi, bağlılığı ve dualarını dile getirmiştir. Şöyle 

özetlenebilir: Fikrim, zikrim, gören gözüm, işiten kulağım, elim, ayağım sen ol. Her 

işim senin rızana uygun olsun. Hayatım senin varlığın olsun, ölümüm beni sana 

ulaştırsın. Sende fenâ bulayım, ben gideyim sadece sen görün. Sen birsin, her türlü 

eksiklikten münezzehsin, her varlığın kaynağısın. Bizim adımıza insan dediğin için 

noksanlığımız pek çoktur. Zaten senin kapına yakışan da eksik olan kuldur. Ayıp 

kula yakışır. Peygamber’i (s.a.v.) Allah’tan ayırana Müslüman denmez. Yalnızca 

Allah diyip Peygamber’i (s.a.v.) anmamak kabul olunmaz. Mala ve evlada köle 

olma; bunlardan arın ve Allah aşkını gör. Şiir toplam 37 beyittir. 

 Yirmi beşinci şiir, “DER-BEYĀN-I ¤IŞĶ-I ĢAĶÌĶÌ ŚEMERU’L-BEĶĀ¢ 

BİLLĀHİ Bİ’L-FAĶRİ’L-ĢAĶÌĶì” başlığıyla 425-440 numaralı beyitler arasında yer 

almaktadır. İçinde, Allah aşkı ve onun etkileri anlatılmaktadır. 16 beyittir. 

 Yirmi altıncı şiir, “اھدنا الصراط المستقیم” başlığıyla 441-444 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. İçinde, suyun devri; buharlaşması, tekrar yağması, nimetlere 

dönüşmesi anlatılmaktadır. 4 beyittir. 

 Yirmi yedinci şiir, “ تقیماھدنا الصراط المس ” başlığıyla 445-448 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. Muhteva itibariyle bir önceki şiirin devamıdır. Fakat şair, 

şiirlerin arasına tekrar başlık attığı için şiirler, ayrı ayrı incelenmiştir. Bu şiirde de 

suyun devri anlatılmaya devam etmektedir. Nil nehri emsal gösterilmiş, bitkilerin 

onun suyu ile sulandığı ve büyüyüp geliştiği anlatılmıştır. 4 beyittir. 

 Yirmi sekizinci şiir, “اھدنا الصراط المستقیم” başlığıyla 449-469 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. İçinde,  Anne karnındaki et parçasının zamanla ete, yağa ve 

kemiğe dönüşmesi anlatılmaktadır. Devamında cennetin ve cehennemin hepsinin 

insanın içinde olduğu, hangisini isterse onu seçeceği, vahdet kavramı anlatılmaktadır. 

21 beyittir. 

 Yirmi dokuzuncu şiir, “DER-BEYĀN-I ĢAĶÌĶATİ EL-FAĶRU’L-M¤ANEVì 

VE TAMĀMU’L-KELĀM VE’L-MERĀTİB VE’S-SULŪK” başlığıyla 470-517 

numaralı beyitler arasında yer almaktadır. Şiirin ana teması “fakr” kavramı üzerine 

kurulmuştur. Şiir, yolumuz aşk ile manevi anlamda yokluğa (fakra) varır, ifadesiyle 
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başlar, devamında nasıl fakra ulaşılacağı ve ulaşıldığında neler olacağı 

anlatılmaktadır. Tarikat yolunu benimseyenlerin neler yapması gerektiği de ayrıca 

ifade edilmektedir. 48 beyittir. 

 Otuzuncu şiir, “VELEHU EYĒAN” başlığıyla 518-524 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. İçinde, Allah’ın hitabının bütün müminlere ait olduğu, 

Allah’a ulaşan müminin gözünde perde kalmayacağı, kafirlerin ise toprak olmak 

isteyeceği gibi hususlar anlatılmaktadır. 7 beyittir. 

 Otuz birinci şiir, “VELEHU” başlığıyla 525-531 numaralı beyitler arasında 

yer almaktadır. İçinde, kafirin küfrü, müminin imanı sevdiği, kötü işe günah, güzel 

işe sevap yazıldığı, Allah’ın kulları ahkkında adaletle hüküm verdiği gibi hususlar 

anlatılmaktadır. 7 beyittir. 

 Otuz ikinci şiir, “VELEHU EYĒAN” başlığıyla 532-538 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. İçinde, Allah’ın insanları uyarmak için daveti dille yani 

peygamberler aracılığıyla ve kitaplarla gönderdiği gibi hususlar anlatılmaktadır. 7 

beyittir. 

  Otuz üçüncü şiir, “VELEHU EYĒAN” başlığıyla 539-545 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. Şiir, bir önceki şiirde geçen “davet” kavramı ile 

başlamaktadır. Şöyle özetlenebilir: Allah’ın davetine gel, aşk şarabından iç ve benlik 

kaygısından arın. Her şeyde Allah’ın birliğini gör. Bir yola (tarikata ) bağlan, o yolda 

Allah ile beraber ol. Bu yolu bulan mutlu olur, bulamayan üzülür. Şiir toplam 7 

beyittir. 

 Otuz dördüncü şiir, “VELEHU” başlığıyla 546-551 numaralı beyitler arasında 

yer almaktadır. İçinde, gaybî ilim kavramından bahsedilmektedir. 6 beyittir. 

 Otuz beşinci şiir, “[VELEHU]” başlığıyla 552-561 numaralı beyitler arasında 

yer almaktadır. Şöyle özetlenebilir: Pirimiz, Hızır’dır (a.s). İki cihanda da mülkü 

aldanmak bize haramdır zira biz, yokluğu seçtik ve her şeyimiz Allah’tır. Allah bizi 

tüm yaratılmışlara yardımcı tayin etmiştir. Şiir toplam 10 beyittir. 

 Otuz altıncı şiir, “TERK-İ TERK” başlığıyla 562-566 numaraları arasında yer 

almaktadır. Şiirin genelinde “tevhid” kavramından bahsedilmektedir. 5 kıtadır. 

 Otuz yedinci şiir, “[VELEHU]” başlığıyla 567-571 numaraları arasında yer 

almaktadır. Şiirde, Allah’a ulaşmak için yapılması gerekenlerden bahsedilmektedir. 
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Şiirden, özetle şu çıkarım yapılabilir: Bin yıl yaşayıp yüz kitaba da baksan, dünya 

malından vazgeçip bir mürşid-i kâmile bağlanmazsan Allah’a ulaşamazsın. Şiir 

toplam 5 kıtadır. 

 Otuz sekizinci şiir, “[VELEHU]” başlığıyla 572-576 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. İçinde, kâmil insan kavramından ve Allah için iki cihan 

mülkünden vazgeçmek gibi hususlardan bahsedilmektedir. 5 beyittir. 

 Otuz dokuzuncu şiir, “[VELEHU]” başlığıyla 577-578 numaraları arasında 

yer almaktadır. Özetle, Allah’ı bulmak ve bilmek kavramları üzerinde durulmuştur. 2 

kıtadır. 

 Kırkıncı şiir, “[VELEHU]” başlığıyla 579-581 numaraları arasında yer 

almaktadır. Şöyle özetlenebilir: Bir mürşide bağlanan ve sürekli zikir halinde 

bulunan mutlaka Allah’a ulaşır. Şiir toplam 3 kıtadır. 

 Kırk birinci şiir, “[VELEHU]” başlığıyla 582-586 numaraları arasında yer 

almaktadır. İçinde, mürşid-i kâmili öven sözler bulunmaktadır. 5 kıtadır. 

 Kırk ikinci şiir, “[VELEHU]” başlığıyla 587-592 numaraları arasında yer 

almaktadır. Şöyle özetlenebilir: Varlığımız Allah, rehberimiz de onun nurudur. Her 

daim onu anarak yolumuzda devam ederiz. Şiir toplam 6 kıtadır. 

 Kırk üçüncü şiir, “[VELEHU]” başlığıyla 593-599 numaraları arasında yer 

almaktadır. Söyleniş tarzı bakımından bir önceki şiirle benzerlik göstermektedir. 

Özetle şunlar söylenmektedir: Allah’ın âşıklarıyız, dünyada kulluğumuzu bilip 

Allah’ın emirlerine uyduk şimdi ahirete, burada yaptıklarımızın karşılığını almaya 

gidiyoruz. Şiir toplam 7 kıtadır. 

 Kırk dördüncü şiir, “[VELEHU]” başlığıyla 600-609 numaralı beyitler 

arasında yer almaktadır. İçinde, Allah’ın iki cihana hâkim olduğu, her şeyin onun 

hükmüne mazhar olduğu, hidayetin yalnızca ondan geldiği gibi hususlar 

anlatılmaktadır. 10 beyittir. 

 Şairin ismi Abdullah, mahlası ise Abdî’dir ve bunlar 25 yerde geçmektedir:  

1. Altıncı şiir, makta beyti, ¤Abd  

2. Yedinci şiir, 11. beyit, ¤Abdullāh 

3. Dokuzuncu şiir, makta beyti, ¤Abdullāh 
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4. Onuncu şiir, makta beyti, ¤Abd-i fānì 

5. On birinci şiir, makta beyti, ¤Abd-i ¤āşıķ 

6. On ikinci şiir, makta beyti, ¤Abd-i ķāmil 

7. On üçüncü şiir, makta beyti, ¤Abd 

8. On dördüncü şiir, makta beyti, ¤Abd 

9. On beşinci şiir, makta beyti, ¤Abd 

10. On yedinci şiir, makta beyti, ¤Abd-i fānì 

11. On dokuzuncu şiir, makta beyti, ¤Abd-i fānì 

12. Yirminci şiir, 19. beyit, ¤Abd-i ża¤if 

13. Yirmi üçüncü şiir, 7. beyit, ¤Abd-i fānì 

14. Yirmi dördüncü şiir, 36. beyit, ¤Abd 

15. Yirmi sekizinci şiir, 21. beyit, ¤Abd 

16. Yirmi dokuzuncu şiir, 47. beyit, ¤Abd 

17. Otuzuncu şiir, makta beyti, ¤Abd 

18. Otuz birinci şiir, makta beyti, ¤Abd-i ķāmil 

19. Otuz ikinci şiir, makta beyti, ¤Abd-i fānì 

20. Otuz üçüncü şiir, makta beyti, ¤Abd 

21. Otuz dördüncü şiir, 6. beyit, ¤Abdiyā 

22. Otuz beşinci şiir, makta beyti, ¤Abd 

23. Otuz sekizinci şiir, 5. beyit, ¤AbdÌ 

24. Kırkıncı şiir, 3. kıta, ¤Abd-i fānì 

25. Kırk üçüncü, şiir 9. beyit, ¤Abd 

 3. 2. 1. İktibaslar 

 Tasavvufî eserlerde anlatılan hususlara yahut savunulan düşüncelere delil 

olarak ayet ve hadis göstermek oldukça sık rastlanan bir durumdur. Sarı Abdullah 

Efendi de Dîvân‘ında, şiirlerini, pek çok ayet ve hadis ile süslemiştir. Eserin 

transkripsiyonlu metninin yer aldığı bölümde, tüm iktibasların kaynakları, 

anlamlarıyla birlikte dipnotlarda gösterilmiştir. Bu bölümde de, şairin, tasavvufî 

anlayışına toplu bir bakış açısı sunması açısından ayet, hadis ve telmihler Dîvân‘daki 

sıra ile derli toplu olarak incelenecektir fakat kaynakları zikredilmeyecektir. 
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  a. Ayetler 

 1. “Allah Teâlâ buyurdu ki: Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku 

yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” (D. s. 3a/V. s. 37b) 

ِ َال َخْوٌف َعلَ  َّ َْوِلَیاَء ا ِنَّ أ ََال إ َْحَزنُونَ قال هللا تعالى أ ْیِھْم َوَال ھُْم ی  

 2. “Allah Teâlâ buyurdu ki: Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar 

olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” (D. s. 3b, 6b, 16b) 

َفََسدَتَا ُ ل َّ ِالَّ ا ٌ إ َْو َكاَن فِیِھَما آِلَھة  قال هللا تعالى ل

 3. “Allah Teâlâ buyurdu ki: İman edip hicret eden ve Allah yolunda 

mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha 

üstündür.” (D. s. 4a) 

 ِ َّ َْعَظُم دََرَجة ِعْندَ ا ُِسِھْم أ ْنف َ َْمَواِلِھْم َوأ أ ِ  قال هللا تعالى َوَجاَھدُوا ب

 4. “Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman (...)” (D. s. 6b, 13a) 

وِحي  َونَفَْخُت فِیِھ ِمن رُّ

 5. “Allah Teâlâ buyurdu ki: Onun zatından başka her şey yok olacaktır.” (D. 

s. 6b, 14b/V. s. 37b) 

ِالَّ َوْجَھھُ  وقال هللا تعالى كلُّ َشْيٍء َھاِلٌك إ  

 6. “Allah Teâlâ buyurdu ki: (...) Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve 

şüphesiz O'na döneceğiz.” (D. s. 11b/V. s. 35a) 

ُونَ  َْیِھ َراِجع ل ِ َّا إ ن ِ ِ َوإ َّ ِ َّا  ن ِ  قال هللا تعالى إ

 7. “Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, Kayyum’dur.” 

(D. s. 11b) 

َیُّومُ  ق َحيُّ الْ َّ ھَُو الْ ِال َـھَ إ ل ِ ُ الَ إ ّ  ا

 8. “Allah Teâlâ kısmen buyurdu ki: Nefse ve onu düzgün bir biçimde 

şekillendirene (and olsun ki) (...)” (D. s. 12a) 

اَھا َوَّ قال هللا تعالى بالقسم َونَْفٍس َوَما س  

 9. “Allah Teâlâ buyurdu ki: Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan 

daha da şaşkındırlar.” (D. s. 8b) 
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 ً ِیال ََضلُّ َسب َْل ھُْم أ اِم ب َ ّ َكاْألَْنع  قال هللا تعالى ان ھم اال

 10. “Allah Teâlâ buyurdu ki: (...) kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.” 

(D. s. 12a) 

 ً ما َّا ِعلْ دُن َّ ُ ِمن ل ْمنَاه َّ  قال هللا تعالى َوَعل

 11. “Allah Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti.” (D. s. 6a, 13a/V. s. 

33b) 

َھا َّ ُل َم َءادََم اْألَْسَماَء ك َّ  و قولھ تعالى َوَعل

 12. “Allah Teâlâ buyurdu ki: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun 

temsili şudur: (...)” (D. s. 13b/V. s. 36a) 

َُل نُوِرهِ  ُ نُوُر السََّماَواِت َواْألَْرِض َمث َّ  قال هللا تعالى ا

 13. “Allah Teâlâ buyurdu ki: İyi bilin ki, O, her şeyi kuşatandır.” (D. s. 14b) 

 ٌ ِحیط ُّلِ َشْيٍء مُّ ِك ِ ب ّ  قال هللا تعالى و

 14. “Allah Teâlâ buyurdu ki: (...) Allah onları sever, onlar da Allah'ı 

severler.” (D. s. 14b) 

 و قال هللا تعالى یُِحبُُّھْم َویُِحبُّونَھُ 

 15. “Allah Teâlâ buyurdu ki: Şüphe yok ki (...) eşlerinizden ve 

çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının.” (D. s. 15a) 

َاْحذَُروھُمْ  ُْم ف ك َّ ً ل ُْم َعدُّوا َْوَالِدك ُْم  َوأ ُك َْمَوال ََّما أ  قال هللا تعالى اِن

 16. “O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!” (D. s. 15a) 

َنُونَ  َنفَُع َماٌل َوَال ب  َال ی

 17. “Bizi doğru yola ilet.” (D. s. 9a, 15b) 

 اھدنا الصراط المستقیم

 18. “Allah Teâlâ buyurdu ki, De ki: ‘O, Allah'tır, bir tektir.’” (D. s. 9a, 16b) 

ََحدٌ  ُ أ َّ ُْل ھَُو ا  قال هللا تعالى ق

 19. “Allah Teâlâ buyurdu ki, Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah'ındır. 

Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır.” (D. s. 17a, 21b/V. s. 35a) 

 ِ َّ َمَّ َوْجھُ ا َث وا ف ُّ ْینََما تَُول َ َأ َمْغِرُب ف َمْشِرُق َوالْ ِ الْ َّ ِ قال هللا تعالى َو  
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 20. “Allah her bakımdan sınırsız zengindir, siz ise fakirsiniz.” (D. s. 17a) 

ََراءُ  ُق ف نتُُم الْ َ غَنِيُّ َوأ ُ الْ َّ  َوا

  b. Hadisler 

 1. “Nebi aleyhi’s-selam dedi ki: Mürebbim/eğitimcim olmasaydı kuşkusuz 

Rabb’imi bilemezdim.” (D. s. 3b/V. s. 22b) 

 قال النبي علیھ السالم لوال المربي لماعرفت ربي

 2. “Şeyhi olmayanın dini yoktur.” (D. s. 3b) 

 من ال شیخ لھ ال دین لھ

 3. “Ve (Peygamber) aleyhi’s-selam dedi ki: Ölmeden evvel ölünüz.” (D. s. 3b, 

10b, 11b, 17b, 21b) 

 وقال علیھ السالم موتوا قبل ان تموتوا

 4. “Nebi aleyhi’s-selam dedi ki: Âdem, su ile çamur arasında iken ben 

peygamberdim.” (D. s. 11a) 

بین المآء والطین ت نبیا قبل الدمقال النبي علیھ السالم كن  

 5. “Ve (Peygamber) aleyhi’s-selam dedi ki: Kendini bilen Rabb’ini bilir.” (D. 

s. 6a, 9a, 12a/V. s. 22b) 

 و قال علیھ السالم من عرف نفسھ فقد عرف ربّھ

 6. “Zamanının yöneticisini tanımayan kimse, cahiliye hayatı üzere (cahil 

olarak)  ölür.” (D. s. 12b) 

 قال النبي علیھ السالم من ولم یعرف امام زمانھ فقد مات میتة الجاھلیة

 7. “Hadis-i kutsî: İnsan benim sırrım, ben de onun sırrıyım.” (D. s. 13b) 

 حدیث قدسى االنسان سّرى و انا سّره

 8. “(Peygamber) aleyhi’s-selam dedi ki: Seni hakkıyla bilemedik, sana 

hakkıyla şükredemedik.” (D. s. 9b, 14b) 

 قال علیھ السالم ما عرفناك حق معرفتك ما شكرناك حق شكرك

 9. “(Peygamber) aleyhi’s-selam dedi ki: Allah bir kulunu sevdiği vakit, günah 

o kula zarar vermez.” (D. s. 14b) 
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السالم من احب هللا لم یضره الذنب قال علیھ   

 10. “Kim, 'Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet 

ederim ki, Muhammed (s.a.v.) onun kulu ve elçisidir.' derse mü’mindir; demeyen 

değildir.” (D. s. 15a) 

ا عبده و رسولھ فھو مؤمن و اال فال من قال اشھد ان ال الھ اال هللا و اشھد ان دمحم  

 11. “Mesut kişi, annesinin karnında iken mesut; şakî ise annesinin karnında 

iken şakî olandır/olarak yazılandır.” (D. s. 16a/V. s. 28a) 

قال النبي علیھ السالم الّسعید سعید في بطن اّمھ الشقّي شقّي في بطن اّمھ  

 12. “Nebi aleyhi’s-selam dedi ki: Fakirlik benim övüncümdür, ben onunla 

övünürüm.” (D. s. 14b, 17a) 

 قال النبي علیھ السالم الفقر فخري و بھ افتحن

  c. Kutsî Hadisler    

 1. “Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i kutsîde dedi ki: Kubbelerimin altında, 

benden başka hiç kimsenin bilmediği veli kullarım vardır.” (D. s. 5b/V. s. 36a) 

احبابى تحت قبابى ال یعرفھم غیري: قال النبي علیھ السالم في حدیث قدسي  

 2. “Allah Teâlâ buyurdu ki: Allah insanı kendi suretinde yarattı.” (D. s. 6b/ V. 

s. 32b, 40b) 

على صورتھ قال هللا تعالى وخلق هللا آدم   

 3. “Ben, gizli bir hazineydim, bilinmeyi diledim. Bunun için yaratıkları 

yarattım.” (D. s. 5a, 5b,10b, 11a/V. s. 33b) 

 قال هللا تعالى كنت كنز مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف

  d. Kelâm-ı Kibâr 

 1. “Bayezid-i Bistâmi kuddise sirruhu: Cübbemin içinde Allah’tan başkası 

yoktur.” (D. s. 13b)  

 ّ  بایزید بسطامي قدس سره لیس في جبّة سوى ا

  e. Telmihler 

 1. “Ameller, niyetlere göredir.” hadisine telmih vardır.  

 Gel imdi bil nedür evvel şerì¤at/Gerek evvel ¤amelde saña niyyet (1. b.) 



36 
 

 2. “Ölmeden evvel ölünüz.” hadisine telmih vardır. 

 Šarìķattır ölmeden öñdin ölmek/Ģaķķ’ıñ birligini her şeyde bulmaķ (35. b.) 

 3. İsra gecesine telmih vardır. 

 Her nefes men leyletü’l-İsrā temāşāsındayım/Źāt-ı Ģaķķ’ın bì-cihet vech-i 

tecellāsındayım (80. b.) 

 4. “ 'Ol' der ve olur!” ayetine telmih vardır. 

 Künh-i źātı mevcìdür küllì görinür kün fe-kān/Müşkilim yoķ tā ezelden 

cümle ¤ilmi bilmişem (81. b.) 

 5. “Ben, gizli bir hazineydim, bilinmeyi diledim. Bunun için yaratıkları 

yarattım.” kutsî hadisine telmih vardır. 

 Ģamdü li’llāh işbu gün ol m¤anā fehvāsındayım/Küntü kenzi-yi maģfınıñ 

ben mažhārıyım bil ¤ıyān 

 6. “Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti.” ayetine telmih vardır. 

 ¤Alleme’l-esmā benem ¤ilmimde kendüm a¤lemem/Žāhirem ¤ālemde eŝġar-ı 

m¤aniyede bir dāne-i ĥardal degil (116. b.) 

 7. “Kendini bilen Rabb’ini bilir.” hadisine telmih vardır. 

 Men ¤arefe sırrına ¤ārif oluben iren Ģaķķ’a/Mürşid-i kāmile ire Ģaķķ deyu 

šoġrı baķa (120. b.) 

 8. “Benim, Allah ile öyle anlarım olur ki, ne bir mukarreb melek ne de mürsel 

bir nebi öyle bir yakınlığı elde edebilir.” hadisine telmih vardır. 

 Zihì deryā-yı vaģdet Allāh Allāh/Muģammed didi anda lì me¤allāh (132. b.) 

 9. “Fakirlik tamam olduğu zaman o, Allah’tır.” hadisine telmih vardır. 

 Ki faķr-ı m¤anevì kimde tamām olsa olur Allāh/Bu ķavliñ šanıķı oldır 

buyurmuşdır Rasūlu’llāh (150. b.) 

 10. “Yahudiler 71 fırkaya bölündüler. Hristiyanlar da 72 fırkaya ayrıldılar. 

Ümmetim de pek yakın bir gelecekte 73 fırkaya bölünecektir. Biri dışında bunların 

hepsi de ateşte, cehennemdedir.” hadisine telmih vardır. 
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 Fırka-i nācìden olmaķ isteyen gelsün berū/Evliyā ķılmaz ķabul münkirleri 

kāźibleri (169. b.) 

 11. “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed), felekleri 

yaratmazdım.” kutsî hadisine telmih vardır. 

 Ol nübüvvet taģtınıñ sulšānı ģatm-i enbiyā/Künt ü kenz ü sırr-ı levlāk źāt-ı 

pāk-ı kibriyā (183. b.) 

 12. “Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir.” ayetine telmih vardır. 

 Olır şāhid buña enšaķın Allāh/Ķelāmında baŝìrun bi’l-¤ibāddidi Allāh (238. b.) 

 13. “Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba 

uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.” ayetine telmih vardır. 

 Diyelim bu du¤āya cümle āmìn/Ayırup vaģdetiñden ķılma ēāllìn (270. b.) 

 14. “Beni düşte gören, kuşkusuz beni görmüştür.” hadisine telmih vardır. 

 Münkir ü kāfir degilsen anuñile gör anı/Men ra¢ānì Ģaķķ rasūlünden bunuñ 

iśbātıdur (272. b.) 

 15. “De ki: 'O, Allah'tır, bir tektir.'“ayetine telmih vardır. 

 Ķul hüva’llāhu eģad diyen birinden bil vücūd/Enfüs ü afāķda varlıķ vaģdetiñ 

āyātıdur (273. b.) 

 16. Hallâc-ı Mansûr’un, “ene’l-Hakk!” sözüne telmih vardır. 

 Bu nušķuñ sırrını idrāk iden ģāl ehlidür el-Ĥaķķ/Vücūd-ı ġayr ola meslūb 

diyen kimdür dir ene’l-Ĥaķķ (279. b.) 

 17. “O'nun hiçbir ortağı yoktur.” ayetine, daha sonra ise, “Lâ-havle ve lâ-

kuvvete illâ bi’llâhi’l aliyyi’l-azîm” hadisine telmih vardır. 

 Lā şerìkü vāģid ü mušlaķdur aŝluñ bil senüñ/Ol-durur lā ģavle illā ansızun 

kim işide (284. b.) 

 18. “Seni hakkıyla bilemedik, sana hakkıyla şükredemedik.” hadisine telmih 

vardır.” 

 Çünki bildiñ ¤Abd-i fāni bu fenā ¤ayn-ı beķā/Bu maģalde lāyıķ olan mā 

¤arefnādur ada (285. b.) 
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 19. “(...) Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman (...)” ayetine 

telmih vardır. 

 Nefaĥtü fìhi min rūģì kelāmı/Olur śābit bu birligin tamāmı (334. b.) 

 20. “(...) Bir tek insan (...) gibidir.” ayetine telmih vardır. 

 Gele oldum saña Ģaķķ’dan beşāret/Kenefsin vāģidin oķuna ayet (343. b.) 

 21. “Fakirlik benim övüncümdür, ben onunla övünürüm.” hadisine telmih 

vardır. 

 Rasūlüñ faķru faĥrì didigüni/Müyesser ķıl İlāhì bize anı (394. b.) 

 22. “Sonra bu az suyu 'alaka' haline getirdik. Alakayı da 'mudga' yaptık. Bu 

'mudga'yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu 

bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şânı 

ne yücedir!” ayetine telmih vardır.  

 Biriküp bir yire bir ķašre raģme/Düşer döner o muēġa şaģme laģme (453. b.) 

 23. “Kişi sevdiğiyle beraber haşrolur.” hadisine telmih vardır. 

 Girü sevdügiyle ola ģaşrì/Bugün kimse yarın ol ola ¤aşrì (506. b.) 

 24. “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu, aşağıların 

aşağısına indirdik.” ayetine telmih vardır.  

 Ģasìr oldı özin heyhāta andı/Yiri ¤alā iken esfele gitdi (507. b.) 

 25. Büyük günahlar ile ilgili hadislere telmih vardır. 

 Vücūduñ źenbidir źenbiñ ulusı/Rasūl-i Ģaķķ didi bil bu ģadìśi (514. b.) 

 26. “(...) ’Keşke toprak olaydım!’ (...)” ayetine telmih vardır.  

 Mü¢min Allāh’a ulaşdı gitti gözünden ģicāb/Kāfirüñ źikri olur yā leytenì 

küntü turāb (522. b.) 

 27. “Ey Muhammed! De ki: "Kur'an'ı, Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) inananların 

inançlarını sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir 

müjde olmak üzere hak olarak indirdi." ayetine telmih vardır.  

 Evliyā sırrın ne bilsün ìn ü andan geçmeyen/Rūģ-ı Ķuds’üñ menziline šayr 

ide bilmez meges (533. b.) 
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 Dîvân‘da geçen iktibaslar bu şekildedir. Bazı ayet, hadis ve telmihler birkaç 

kere yazılmıştır. Fakat biz burada, hepsinden yalnızca birer örnek vermekle yetindik.  



40 
 

3. 3. ŞEKİL VE VEZİN HUSUSİYETLERİ    

 Başlıklarını vererek muhteva yönünden incelediğimiz şiirleri, bu bölümde 

şekil ve vezin yönünden inceleyeceğiz. Şiirlerde kullanılan vezinler ve şiirlerin 

nazım şekilleri şöyledir:4 

 “DER-BEYĀN-I MA¤RİFETÜ’Ş-ŞERÌ¤ATİ’N-NEBEVÌ” başlıklı ilk şiir, aruzun 

mefâîlün/ mefâîlün/ feûlün kalıbıyla yazılmış bir Mesnevî’dir. 

 “DER-BEYĀN-I M¤ARİFETU’T-ŠARÌĶATİ’N-NEBEVÌ” başlıklı ikinci şiir, 

aruzun mefâîlün/ mefâîlün/ feûlün kalıbıyla yazılmış bir Mesnevî’dir.  

 “DER-BEYĀN-I ME¤ĀRİFETÜ’L-EZELÌ ĶAD TECELLĀ Bİ ŜIFĀTİHİ LEM 

YEZELÌ” başlıklı üçüncü şiir, aruzun mefâîlün/ mefâîlün/ feûlün kalıbıyla yazılmış 

bir Mesnevî’dir.  

 “İLĀHÌ EL-M¤ANEVÌ” başlıklı dördüncü şiir, aruzun fâilâtün/ fâilâtün/ 

fâilâtün/ fâilün kalıbıyla yazılmış bir Manzûme’dir.  

 “DER-BEYĀN-I VAŜFU’R-RŪĢ Bİ ĢAĶİĶİYYETİ’S-SEYRİ’Ź-ŹĀTÌ” başlıklı 

beşinci şiir, aruzun mefâîlün/ mefâîlün/ feûlün kalıbıyla yazılmış bir Mesnevî’dir. 

 “BEYT-İ İLĀHÌ EL-M¤ANEVÌ” başlıklı altıncı şiir, aruzun fâilâtün/ fâilâtün/ 

fâilâtün/ fâilün kalıbıyla yazılmış bir Gazel’dir. 

 “BEYT-İ İLĀHÌ EL- M¤ANEVÌ” başlıklı yedinci şiir, aruzun fâilâtün/ fâilâtün/ 

fâilâtün/ fâilün kalıbıyla yazılmış bir Manzûme’dir.  

 “DER-BEYĀN-I ĢAĶÌĶATÜ’L-ĢAĶĀYIĶI El-MAŽHARU VE’L-

MUZMERU VE’L ME¤ĀNÌ” başlıklı sekizinci şiir, aruzun mefâîlün/ mefâîlün/ feûlün 

kalıbıyla yazılmış bir Mesnevî’dir. 

 “BEYT-İ İLĀHÌ EL-M¤ANEVÌ Lİ MÜNĀSEBETİ’L-MAĢAL” başlıklı 

dokuzuncu şiir, aruzun mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün kalıbıyla yazılmış bir 

Gazel’dir. 

 “VELEHU EYĒAN” başlıklı onuncu şiir, aruzun mefâîlün/ mefâîlün/ 

mefâîlün/ mefâîlün kalıbıyla yazılmış bir Gazel’dir.  

 VELEHU EYĒAN” başlıklı on birinci şiir, aruzun mefâîlün/ mefâîlün/ 

mefâîlün/ mefâîlün kalıbıyla yazılmış bir Gazel’dir. 
                                                             
4 Vezinler ve nazım şekilleriyle ilgili detaylı bilgi için bkz.: Abdurrahman Güzel, a.g.e., s. 179-214; Cem 
Dilçin, a.g.e., s. 3-250; Nihad Sami Banarlı, a.g.e., C:I, s. 185-212. 
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 “VELEHU EYĒAN” başlıklı on ikinci şiir, aruzun fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ 

fâilün kalıbıyla yazılmış bir Gazel’dir. 

 “VELEHU EYĒAN” başlıklı on üçüncü şiir, aruzun mefâîlün/ mefâîlün/ 

mefâîlün/ mefâîlün kalıbıyla yazılmış bir Gazel’dir. 

 “VELEHU” başlıklı on dördüncü şiir, aruzun fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

kalıbıyla yazılmış bir Gazel’dir.  

 “[VELEHU EYĒAN]” başlıklı on beşinci şiir, aruzun fâilâtün/ fâilâtün/ 

fâilâtün/ fâilün kalıbıyla yazılmış bir Gazel’dir. 

 “[VELEHU EYĒAN]” başlıklı on altıncı şiir, aruzun mefâîlün/  mefâîlün/ 

feûlün kalıbıyla yazılmış bir Mesnevî’dir.  

 “BEYT-İ İLĀHÌ EL-M¤ANEVÌ” başlıklı on yedinci şiir, aruzun fâilâtün/ 

fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün kalıbıyla yazılmış bir Gazel’dir. 

 “VELEHU EYĒAN” başlıklı on sekizinci şiir, aruzun mefâîlün/ mefâîlün/ 

mefâîlün/ mefâîlün kalıbıyla yazılmış bir Gazel’dir. 

 “VELEHU EYĒAN” başlıklı on dokuzuncu şiir, aruzun fâilâtün/ fâilâtün/ 

fâilâtün/ fâilün kalıbıyla yazılmış bir Gazel’dir. 

 “DER-BEYĀN-I ĢAĶÌĶATÜ’L-EZELì MİN ĢĀL İLE’L-EBEDÌ” başlıklı 

yirminci şiir, aruzun mefâîlün/ mefâîlün/ feûlün kalıbıyla yazılmış bir Mesnevî’dir. 

 “DER-BEYĀN- ĢAĶÌĶAT-İ NŪRU’L-MUĢAMMEDÌ VÜ VAŜF-I MÜRŞİD-İ 

KĀMİLÜ’L-EBEDÌ” başlıklı yirmi birinci şiir, aruzun fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

kalıbıyla yazılmış bir Mesnevî’dir. 

 “DER-BEYĀN-I VAŜFU’R-RŪĢ TERKìBÜ’L-CİSM Ü TERTìBÜ’L-¤AKL“ 

başlıklı yirmi ikinci şiir, aruzun mefâîlün/  mefâîlün/ feûlün kalıbıyla yazılmış bir 

Mesnevî’dir. 

 “İLĀHÌ EL M¤ANEVì” başlıklı yirmi üçüncü şiir, 15’li hece ölçüsü ile 

yazılmış bir Manzûme’dir.  

 “DER-BEYĀN-I MÜNĀCĀT U ¤ACZ BE-HUŻUR-I HAŻRET-İ ¤IZZ” başlıklı 

yirmi dördüncü şiir, aruzun mefâîlün/ mefâîlün/ feûlün kalıbıyla yazılmış bir 

Mesnevî’dir. 
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 “DER-BEYĀN-I ¤IŞĶ-I ĢAĶÌĶÌ ŚEMERU’L-BEĶĀ¢ BİLLĀHİ Bİ’L-FAĶRİ’L-

ĢAĶÌĶì” başlıklı yirmi beşinci şiir, aruzun mefâîlün/ mefâîlün/ feûlün kalıbıyla 

yazılmış bir Mesnevî’dir. 

 başlıklı yirmi altıncı şiir, aruzun mefâîlün/ mefâîlün/ feûlün ”اھدنا الصراط المستقیم“ 

kalıbıyla yazılmış bir Mesnevî’dir. 

 /başlıklı yirmi yedinci şiir, aruzun mefâîlün/ mefâîlün ”اھدنا الصراط المستقیم“ 

feûlün kalıbıyla yazılmış bir Mesnevî’dir. 

 /başlıklı yirmi sekizinci şiir, aruzun mefâîlün/ mefâîlün ”اھدنا الصراط المستقیم“ 

feûlün kalıbıyla yazılmış bir Mesnevî’dir. 

 “DER-BEYĀN-I ĢAĶÌĶATİ EL-FAĶRU’L-M¤ANEVì VE TAMĀMU’L-

KELĀM VE’L-MERĀTİB VE’S-SULŪK” başlıklı yirmi dokuzuncu şiir, aruzun 

mefâîlün/ mefâîlün/ feûlün kalıbıyla yazılmış bir Mesnevî’dir. 

 “VELEHU EYĒAN” başlıklı otuzuncu şiir, aruzun fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ 

fâilün kalıbıyla yazılmış bir Gazel’dir. 

 “VELEHU” başlıklı otuz birinci şiir, aruzun fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

kalıbıyla yazılmış bir Gazel’dir. 

 “VELEHU EYĒAN” başlıklı otuz ikinci şiir, aruzun fâilâtün/ fâilâtün/ 

fâilâtün/ fâilün kalıbıyla yazılmış bir Gazel’dir. 

 “VELEHU EYĒAN” başlıklı otuz üçüncü şiir, aruzun fâilâtün/ fâilâtün/ 

fâilâtün/ fâilün kalıbıyla yazılmış bir Gazel’dir. 

 “VELEHU” başlıklı otuz dördüncü şiir, 14’lü hece ölçüsü ile yazılmış bir 

Manzûme’dir. 

 “[VELEHU]” başlıklı otuz beşinci şiir, aruzun fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ 

fâilün kalıbıyla yazılmış bir Gazel’dir. 

 “TERK-İ TERK” başlıklı otuz altıncı şiir, 7’li hece ölçüsü ile yazılmış bir 

Koşma’dır. 

 “[VELEHU]” başlıklı otuz yedinci şiir, 8’li hece ölçüsü ile yazılmış bir 

Koşma’dır. 

 “[VELEHU]” başlıklı otuz sekizinci şiir, 15’li hece ölçüsü ile yazılmış bir 

Manzûme’dir.  
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 “[VELEHU]” başlıklı otuz dokuzuncu şiir, 8’li ve 7’li hece ölçüsü ile yazılmış 

bir Manzûme’dir.  

 “[VELEHU]” başlıklı kırkıncı şiir, 7’li hece ölçüsü ile yazılmış bir Koşma’dır. 

 “[VELEHU]” başlıklı kırk birinci şiir, 8’li hece ölçüsü ile yazılmış bir 

Koşma’dır. 

 “[VELEHU]” başlıklı kırk ikinci şiir, 7’li hece ölçüsü ile yazılmış bir 

Koşma’dır. 

 “[VELEHU]” başlıklı kırk üçüncü şiir, 8’li ve 7’li hece ölçüsü ile yazılmış bir 

Koşma’dır. 

 “[VELEHU]” başlıklı kırk dördüncü şiir, 8’li hece ölçüsü ile yazılmış bir 

Manzûme’dir. 

 Özetle Sarı Abdullah, aruz vezninden “mefâîlün/ mefâîlün/ feûlün”, “fâilâtün/ 

fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün”, “mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün”, “fâilâtün/ 

fâilâtün/ fâilün” kalıplarını; hece ölçüsünden ise, 7’li, 8’li, 14’lü ve 15’li ölçüleri 

kullanarak şiir yazmıştır. 

 Bu şiirlerin 15’i Mesnevî, 16’sı Gazel, 7’si Manzûme ve 6’sı da Koşma 

nazım şekli ile yazılmıştır. Mesnevî’lerin hepsi, aruzun “mefâîlün/ mefâîlün/ feûlün” 

kalıbıyla yazılmış; yalnızca yirmi birinci şiirde aruzun “fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” 

kalıbı kullanılmıştır. Gazellerde, aruzun “fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” ve 

“mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün” kalıpları kullanılmıştır. Manzûmelerde, 

dördüncü ve yedinci şiirde, aruzun “fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” kalıbı 

kullanılırken diğer Manzûmeler, 7’li, 8’li, 14’lü ve 15’li hece ölçüsü ile yazılmıştır. 

Koşmaların ise tamamı 7’li ve 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır. 

 Şiirlerde bazı vezin aksaklıkları bulunmaktadır. Tespit edebildiğimiz 

kadarıyla örnekler şu şekildedir: 

 “Žāhirem ¤ālemde eŝġar-ı m¤aniyede bir dāne-i ĥardal degil” mısrası söz 

konusu vezne (fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün) uymamaktadır. (116. b.) 

  “Ten libāsından arınsun tırāş (ķılsun) idüp (nefs) başını” mısrasında bulunan 

“ķılsun” kelimesinin, metinde üzeri çizilip cetvel dışına “idüp” kelimesi yazılmıştır. 
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Ancak her iki kullanımda da vezin aksamaktadır. Bundan dolayı “idüp” kelimesini 

tercih edip “nefs” kelimesini de parantez içine aldık. (179. b.) 

  “Nedür idivereyin saña birlik(i)/Biriñdir cümle varlıġı vü dirlik(i)” beyti, 

nüshada “dirliġi” ve “birliġi” yazmasına rağmen vezin gereği bu şekilde okunmuştur. 

(210. b.) 

  “Evvelā bulmaķ gereksin bir ulu” mısrasının vezni, şiirin vezninden farklı 

olarak fâilâtün/fâilâtün/fâilün şekline daha çok uymaktadır. (293. b.) 

  “Ecl-i tab¤ iren göster saña ir ü genc” mısrasında vezin düşmüştür. (542. b.) 

 “Sālik ol gel ol bugün yārile yār” mısrasında vezin fâilâtün/fâilâtün/fâilün 

şekline dönmüştür. (543. b.) 

 572-576 numaralı beyitlerde, tef’ilelerin uzun ve kısa harfleri karıştığı için 

şiirin, 15’li hece ölçüsü ile yazıldığı düşünülmektedir. 

 “Şeş cihāt(ın) putın ķıran” mısrasında “cihātın” yazmasına rağmen vezin 

gereği böyle okunmuştur. (579. b.) 

 “Ģükmüñ(e) dü kevne šoldurdı” mısrasında “ģükmüñe dü kevne šoldurdı” 

yazmasına rağmen vezin gereği böyle okunmuştur. (585. b.) 

 Bunun dışında beyitlerde pek çok imâle ve az da olsa zihaf kusuru 

bulunmaktadır. Ör.: 

 “Bilimezsin nedür küfrü ìmānıñ/Nişānda bulımazsıñ bì-nişānıñ” (20. b.) 

Altı çizili kelimede zihaf kusuru bulunmaktadır. 

 “¤Arşı ferşi şer¤i ol ķāim dutan/Ol yirinden ayrıla ¤ālem yiter” (318. b.)  

Altı çizili kelimede imâle kusuru bulunmaktadır. 

 Eserde, ayet ve hadis iktibası yalnızca şiir aralarında değil, beyitlerde de 

yapılmıştır. Bazı durumlarda ayeti vezne uyması için kısaltmış bazı durumlarda ise 

ayeti bozmamak için vezne uymamıştır. Ör.: 

 “Gele oldum saña Ģaķķ’dan beşāret/Kenefsin vāģidin oķuna ayet” (343. b.) 

Altı çizili ifade bir ayettir ve ayetin aslı “vāģidetin” şeklindedir. Metinde önce 

“vāģidetin” kelimesi yazılmış daha sonra üstü çizilip vezne uyması için “vāģidin” 

yazılmıştır.  
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 “Olır şāhid buña enšaķın Allāh/Ķelāmında baŝìrun bi’l-¤ibād didi Allāh” (238. 

b.) Burada ayeti aslına uygun bir şekilde bırakmış ve vezne uymamıştır. 

 Metinde kafiye türlerinden her biri mevcuttur. Örnekler şu şekilde verilebilir: 

 Yarım kafiye: cüdā/żiyā (185. b.), ģaķìķat/himmet (147. b.) 

 Tam kafiye: Muģammed/muķayyed (190. b.), adadı/kodı (200. b.) 

 Zengin kafiye: enbiyā/kibriyā (183. b.), āline/yüzine (124. b.) 

 Cinaslı kafiye: maķŝūdı ne/maķŝūdına (449. b.), bu oda/o da (443. b.), bir 

ide/yürüde (450. b.), bu ģāldir/ muģāldir (467. b.), mürebbì/Rabb’i (478. b.), el-

ĥaķķ/ene’l-Ĥaķķ (279. b.), Kimde kim işbu ŝıfatlar bulına/Şeksiz anıñ şeyšāneti 

bulına (329. b.), Bularıñla edülürse her bir işiñ/Na¤ìm-i Cennet olısardur işiñ (338. 

b.), dilden/gilden (378. b.), biri/diri (317. b.) 

 Redif çok az sayıda vardır ve örnekleri şu şekildedir:  

 bir olır/žāhir olır (198. b.), saña irmez/göñlün irmez (583. b.), ĥare 

düşer/mare düşer (447. b.), odla ŝuya/ķašre ŝuya (418. b.), düşmüş tende 

arar/düşmüş cānda arar (415. b.) 

 Şair, peş peşe gelen iki gazelin mısra sonlarında Arapça kelimeler kullanmış, 

beyitlerin sonundaki bazı kelimelerin harflerini göze ve kulağa göre kafiyeli olması 

için değiştirmiştir. 

 532-538 numaralı beyitler arasında yer alan gazelde “s ve ś” yani “س ve  ث ” 

harflerini değiştirmiştir. Ör.: 

 “Yüz yigirmi dört biñ enbiyā vü mürselìn [geldiler] 

 Hep kelām-ı Ģaķķ getürdiler degillerdi aģreś 

 Ģaķķ kelāmı daĥı menzil nidügini bilmege 

 Ģaķķ Rasūl’üne muŝāģib olmaķ ister külli inś 

 ¤Abd-i fānì olmayan ģaķķıyla bulmayan beķā 

 Ne bilür ol bu kelāmı nidügin bilmez nefś” 
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 Beyitlerde bold olarak yazılmış kelimelerin aslı “s/س” harfi ile olmasına 

rağmen burada kafiye için “ś/ث” harfi kullanılmıştır. 

 539-545 numaralı beyitler arasında yer alan bir diğer gazelde “c-ç/ج” 

harflerini kullanmıştır. Ör.: 

 “Sālik ol gel ol bugün yārile yār 

 Bunda bulmayan yerinür bulunañ olur sevinç 

 Mürşid-i kāmilden olur šālibe bu fetģ-i bāb 

 Bilüben yolunda ķalmaz bunda anda hiç yerinç 

 ¤Abd mürşid kevne irşadı iki nesneyledir 

 Bir elinde var kitābı bir eli dutar ķılıç” 

 Beyitlerde bold olarak yazılmış kelimeler, söz konusu harflere örnektir. Bu 

gazelde, bir önceki gazelde olduğu gibi kelimelerin aslını değiştirmemiştir. 

3. 4. DİL VE USLUP HUSUSİYETLERİ 

 Sarı Abdullah Efendi, Eski Türk Edebiyatı için önemli bir şairdir. Dîvân’ında, 

benimsediği tasavvufî anlayışı anlatma ve inananları irşad etme derdiyle şiir yazdığı 

görülmektedir. Şiirleri incelerken karşılaştığımız vezin hataları; başlanan vezinle 

devam etmeme, bazı mısralarda veznin düşmesi, hiçbir aruz veznine uymayan kalıpla 

yazılmış beyitler vb. konular, bizde, şairin şiirlerini, sanat kaygısıyla yazmadığını; 

düşüncelerini, içinden geldiği tarzda söyleme yolunu benimsediği fikrini uyandırdı. 

İlaveten, şairin iktibas ettiği ayet ve hadisler ile kullandığı tasavvufî terminoloji, dinî 

ilimlere olan vukûfiyetini de göstermektedir. Kullandığı Arapça-Farsça kelimeler ve 

tamlamalar da bu diller üzerinde olan hâkimiyetini kanıtlar niteliktedir. Öyle ki, dile 

olan hâkimiyeti ile bazı ayetlerde, anlamı bozmayacak ve ayeti tahrif etmeyecek 

şekilde birleştirme yapmıştır. Ör.:  

ََّما ُْم  قال هللا تعالى اِن ُك َْمَوال ُمْ / أ ك َّ ً ل ُْم َعدُّوا َْوَالِدك َاْحذَُروھُمْ  َوأ   ف

 Şair, burada iki ayeti (Tegâbün Suresi 64/14-15) birleştirerek iktibas 

yapmıştır. Ayetin farklı yerlerini birleştirdiği için de ayetleri, bu düzene uygun olarak 

harekelemiştir.  
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 Bazı beyitlerde Türkçe kelime ve fiil grupları yerine Arapça kelimeler tercih 

etmiştir. Ör.:  

 Bilen bu sırrı ancaķ ¤ilm-i Ģaķķ’dır/Velī insān o ¤ilme mā-ŝadaķdır 

 Dîvân’da, Eski Türkçe’ye ait dil özellikleri sık sık karşımıza çıkmaktadır.  

Aşağıda, altı çizili kelimelerde örnekler verilmiştir:5 

 “¤Aķıl bu tende ģākim olmayınca/Eyüyi yatluyı ol bilmeyince” (3. b.) 

   yatlu: kötü, uğursuz, fena 

“Erenler maģfili eyle yoluñı/Bile gör nolısar aĥir ģalüñi” (27. b.) 

  nolısar: ne olur 

 “Bu ģāle irgürünce kişi menzil/Görinür aña yolda niçe maģfil” (48. b.) 

   irgürmek: ulaşmak, erişmek 

 “Şerì¤atda kemāl evvel gerekdir/Šarìķat daĥı andan yigrekdür” (49. b.) 

   yigrek: çok iyi, daha iyi 

 “Bu ģal issi olandur kāmil insān/Uyup ¤ışķa bu yolda virür ol cān” (58. b.) 

   is: sahip 

 “Uyanıķla uyurla düşüm šüşüm/Rıżāñ üzere ola küllì her işim” (391. b.) 

   šüş: cihet, taraf, yön 

 “Ne deryādır bu ġarķ itmiş ķamuyı/Barıñdurmış ol uçmaġı šamuyı” (426. b.) 

   uçmağ: cennet  šamu: cehennem 

 “Gel imdi kendüñi ādemden eyle/Kerāmet ĥūnile sen seni šoyla” (377. b.) 

   šoylamak: ziyafet vermek, yedirip içirmek, ağırlamak 

 Şair, şiirlerinde anlatımı güzelleştirmek ve zenginleştirmek için yer yer 

deyimler kullanmıştır. Örnekler şu şekildedir: 

 “Dil oldı başım andan aġz açdı” (425. b.), “Yapış mürşid etegine elüñi” (23. 

b.), “Ģaķiķat eri olan yol yitürmez” (56. b.), “Söz açalım biraz da m¤arifetden” (62. 

b.),  “Açarsan cān ķulaġın sır sözine” (90. b.), “Daķılur mı adı gör müslümāna” (408. 

b.), “İlāhì ¤ışķıña ġarķ eyle ¤Abd’üñ” (423. b.) 

                                                             
5 Örneklerdeki kelimelerin anlamları için Kubbealtı ve Ötüken Sözlükleri kullanılmıştır. 
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 Buraya kadar verdiğimiz örneklerle Sarı Abdullah’ın şiirlerinde, sanattan çok 

anlattığı hususları önemsediğini ortaya koymaya çalıştık. Tasavvufî açıdan pek çok 

terminolojiyi içeren eserde anlatım, deyimlerle ve halk ağzında söylenen ifadelerle 

sadeleştirilmiştir.  

3. 5. DÎVÂN’IN TRANSKRİPSİYONLU METNİ 

 Dîvân, yazmanın 3a-22a numaralı sayfaları arasında yer almaktadır. Onun 

öncesinde, şiirlerin girişinde, 1b-2b numaralı sayfalar arasında eksik ve mensur bir 

risale yer almaktadır. 

 Yazmadaki düzene göre “Dîvân’ın Transkripsiyonlu Metni” bölümünde 

öncelikle eksik olan risalenin metnine daha sonra da Dîvân’ın metnine yer 

verilecektir.  
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 Eksik Bir Risale 

Divān-ı ¤Abdullāh 

Divān-ı Ŝarı ¤Ābdullāh5 

Bismi’llāhi’r-raģmāni’r-raģìm 

[1b] Ey šālib-i Ģaķķ āgah ve mütenebbih ol ki dervişlìk ve taŝavvuf enbiyā-i kirām 

sünnetlerine sālik cān u göñülden mutāba¤at itmekdür ve evliyā-i ¤ižām ādābıyla 

žāhir ü bāšını mu¢eddeb olmaķdur nitekim Peyġāmber ŝalla’llāhu ¤aleyhi ve sellem  

ģadìś-i şerìfinde buyurur  

6التصوف كلھا ادب  

y¤anì erkān-ı taŝavvuf cemì¤an şer¤ ādābıyla mu¢eddeb olmaķdur y¤anì šālib-i Ģaķķ 

dervìşler Ģaķķ Te¤ālā rasūlinüñ žāhir ādābıyla žāhirde ve bāšın ādābıyla göñül 

yüzin tezyìn eyleye nitekim ulular buyurur bir šālib maķām-ı ģaķìķatde ve maķām-ı 

fenāda noķŝān üzerine olmaķ šarìķatde edeb-i kāmil olmamaķdandur ve šarìķatde 

noķŝān üzerine olmaķ aģkam-ı şerì¤atde ķuŝūrı olmakdandur ve şerì¤at ilminde 

noķŝān aģkām-ı ilāhiyeye tamām-ı i¤tiķād üzere olmamaķdandur zìrā şerì¤at aŝıldur 

ve šarìķat anuñ žıllidür nitekim ģaķiķat šarìķatıñ žıllidürise imdi m¤alūm ola ki 

gölgeniñ ŝāģibi egri olsa gölge daĥı egri olur bir kimesnenüñ aģkām-ı ilahiyeye 

i¤tiķādı kāmil olduķça a¤māli ziyāde olur bir šālib Allāh Te¤ālā’nuñ ¤āŝìlere ¤aźāb ve 

mušì¤lere śevāb-ı muķarrer ü muģaķķaķ bolsa şeķāvet izāle idüp sa¤ādet-i 

ebediyyete šālib ü rāġıb olur nitekim [2a] bir kimesne nāruñ muģriķ idügini idrāk 

eylese ĥaźer üzere olur ve zehrüñ mühlik olduġını bilse şurbundan ictināb eyler ve 

içerse daĥı def¤a ¤ilācına mübāşeret eyler bilüñ iyi šālibler şol kimesneler ki hevā-yı 

nefse tābi¤ olup Allāh Te¤ālā’nuñ evāmirine imtiśāl itmeyüp ve nevāhìden ictināb 

itmediler nefs kāfir elinden semm-i helāhildür ki içdi girū ¤ilācına tevbe şerābıyla 

devāya mübāşeret itmek lāzım oldı nitekim Allāh Tebāreke ve Te¤ālā buyurur 

ُْفِلُحونَ  َُّكْم ت ل َ َع یَُّھا اْلُمْؤِمنُوَن ل َ ً أ ِ َجِمیعا َّ َى ا ل ِ 7َوتُوبُوا إ  
                                                             
5 Bu ibare, Bu ibare, 1b numaralı sayfanın başında yazmaktadır. 
6 Anlamı: “Tasavvuf, edepten ibarettir.” Bkz.: Süleyman Uludağ, “Edep”, DİA, İstanbul, 1994, C:X, s. 
414. 
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m¤ana’l-¤ayet y¤anì ey mü¢minler cemì¤ñüz yāĥūd cemì¤ cihātıñuzla Allāh Te¤ālā’ya 

rucū¤ idüñüz ve Rasūlü’l-Ģaķķ-ı Rabbu’l-¤ālemìn buyurur 

8في الیوم اكثر من سبعین مرة هللا و اتوبوهللا اني الستغفر   

y¤anì Allāh Te¤ālā ģaķķıçün elbette ben Allāh Te¤ālā’ya istiġfār (šaleb) iderin ve daĥı 

yetmişden ziyāde (šaleb) tevbe iderin ve Ģażret-i Rasūl ŝalla’llāhu ¤aleyhi ve sellem 

ģadìś-i şerìfinde buyurur 

9تسافروا تصحوا  

y¤anì aĥlaķ-ı źemìmeden aĥlaķ-ı ģamìdeye sefer idüñ ģattā ķalpleriñüzi imrāż-ı 

şirkden ve kibrden ve buġżdan ve ģasedden ve šam¤adan pāk idüp envār-ı ilāhiyye 

ile münevver eyleyüp ve rūhuñı ma¤ārif-i ilāhì ile müzeyyen eyleyesün ve tevbe 

daĥı müyesser olmaz illā bir mürşid-i kāmile mutāba¤at idüp cān u göñülden aña 

ĥıdmet idüp ve emrine müdāvemet itmekle olur nitekim Peyġāmber ŝalla’llāhu 

¤aleyhi ve sellem buyurur 

   10امتھ في] b2[ الشیخ في قومھ كالنبي

yani şeyĥ-i mükemmelüñ ķavline ve fi¤line ve ģaline mutāba¤at itmek lāzımdur 

Ģażreti Nebì’ye mutāba¤at gibi zìrā meşāyıĥ-ı ¤ažāmuñ ve ¤ulemā-i kirāmuñ cemì¤-i 

cihātı ¤ayn-ı şerì¤atdur pes imdi šālib olan gardaşlar kendüyi şeyĥ-i kāmile meyyitüñ 

ġassāle teb¤ıyyeti gibi bir marìż kim ģekìmin emrine muĥālefet eylese aña ¤ilāc 

müyesser olmaz ve bir sālik mürşid-i kāmilüñ irşādına tamām-ı teslìm olmasa anuñ 

daĥı emrāż-ı ķalbiyyesine ¤ilāc mümkün olmaz ve meşāyıĥ-ı kirām eydürler şeyĥle 

šālib ortasında altı şarš vardur ol altı şaršuñ üçi mürìde ve üçi mürşide lāzımdur ve 

vācibdür eġer mürìd irādetinde ve mürşid irşādında ŝādıķlar ise üç şaršı mürìde 

lāzımdur anuñ evvelkisi mürìd göñli ile şeyĥine benüm şeyĥüm mürşid-i kāmildür 

deye ķavlì ve fi¤lì Allāh Te¤ālā’nuñ peyġāmberinüñ ĥalìfesidür deye ve kendü 

zamānında Allāh Te¤ālā’nuñ bundan a¤lem ve efēal ķavli yoķdur deye nitekim 
                                                                                                                                                                             
7 Nur Suresi 24/31. Anlamı: “Ey mü'minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!” 
8 Anlamı: “Allah’a yemin olsun ki, ben günde yetmiş kereden fazla Allah’a tövbe ve istiğfar 
ediyorum.” Buhâri, Da’avât, 3; Tirmizi, Tefsir, 3255. 
9 Anlamı: “Seyahat edin, sıhhat bulun.” Bkz.: Ebu’l-Fida İsmail b. Muhammed Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2 
c., Beyrut, Dâru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, 1932, C:I, s. 445. 
10 Anlamı: “Kavmi içindeki şeyh ümmeti içindeki peygamber gibidir.” Bkz.: Aclûnî, a.g.e., C:II, s. 17. 



51 
 

zamān-ı sābıķta Bāyezìd-i Bisšāmì ve Cüneyd-i Baġdādì raģmetu’llāhi Te¤ālā ne 

mertebede ise bu daĥı ol mertebededür deyu eyleye bu meźkūrdan ziyāde i¤tiķād 

itmek ĥašādur ve mūriś-i küfürdür ve eksük daĥı nažar eylese sulūkuna mān¤idür 

el-¤ıyāź-ı billāh ikincisi ol şaršuñ mürìd şeyĥine bedeniyle ve mālıyla ĥıdmet eyleye 

her(ā)yìne güci yetdükçe teslìm üzere ola nitekim Ģaķķ Te¤ālā kelām-ı ķadìminde 

buyurur 

  ِ َّ ً ِعْندَ ا َْعَظُم دََرَجة ُِسِھْم أ ْنف َ َْمَواِلِھْم َوأ أ ِ ِ ب َّ یِل ا ِ   11َوَجاَھدُوا فِي َسب

y¤anì mālıyla ve nefsiyle   

yazıda noķŝān var  

                                                             
11 Tevbe Suresi 9/20. Anlamı: “İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad 
eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür.” Metinde iktibasta sehven hata yapılmıştı. 
Biz yukarıda doğrusunu yazdık. 
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 Dîvân’ın Transkripsiyonlu Metni 

Bu dìvān aşaġı 22 ¤aded miķdārı manžūmeler Seyyid ¤Abdullāh Efendi’nin 

olduġunda şekk yoķdur.12  

[3a] 

DER-BEYĀN-I MA¤RİFETÜ’Ş-ŞERÌ¤ATİ’N-NEBEVÌ 

[Mesnevî] 

mefā¤ìlün mefā¤ìlün fe¤ūlün   

1. Gel imdi bil nedür evvel şerì¤at  

Gerek evvel ¤amelde saña niyyet13 

 

2. Şerì¤at şarš-ı evvel ¤āķil olmaķ 

Anuñla şer¤iñ aģkāmını bilmek 

 

3. ¤Aķıl bu tende ģākim olmayınca 

 Eyüyi yatluyı ol bilmeyince 

 

4. Bilimez küfri ìmānı nedür ol 

 Şerì¤atde açılmaz nefse ger yol 

 

5. Şerì¤at žāhiren göz gördügidür 

 Daĥı dilüñ kulaġa virdügidür 

 

6. ¤Aķıldur bu dinilen işte sulšān 

 Olupdur işbu žāhir aña fermān 

 

7. Bu göz ķulaķ işidüp baķsa bilse 

 Yazılmış ma¤nìsin göñülde bulsa 

                                                             
12 Bu ibare, şiirlerin başlangıç sayfasının sağ üst köşesinde yazmaktadır. 
13 “Ameller, niyetlere göredir.” hadisine telmih vardır. Bkz.: Buhari, “Bedü’l-Vahy”, 1; Müslim, 
“İmare”, 1907. 
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8. İnanmaķdur göñülde bil ìmānı 

 Bu dilden daĥı iķrār eyle anı 

 

9. Bulunsun senüñ iķrārıña şāhid 

 Diliñdür şer¤ erende aña śābit  

 

10. Eger bildüñ ile ¤āmil olınsañ 

 Cemā¤atde ve sünnetde bulınsañ 

 

11. Şerì¤atde saña dirler müselmān 

 Göründi zìrā sende daĥı ìmān 

 

12. Şerì¤atde budır ìmān-ı kāmil 

 Ola ĥavfıñ recānile muķābil 

 

13. Degildür bu ģaķìķatiñ ìmānı 

 Ki yoķ anda recā ĥavfıñ nişānı 

 
َْحَزنُونَ 14 َْیِھْم َوَال ھُْم ی ِ َال َخْوٌف َعل َّ َْوِلَیاَء ا ََال ِإنَّ أ  قال هللا تعالى أ

 
14. Recā ĥavf bütün milkinde olur   

 İrer mi Ģaķķ’a ol kim tende ķalur 

 

15. Ulaşmaz bu biliş ol cān eline  

 Ģicāb oldu bu ¤aķl u nefs yolına 

 

16. Zìrā ¤aķl u ten iledür bilişiñ 

 Nice ŝaġa çıķarasın sen işiñ 

 

                                                             
14 Yûnus Suresi 10/62. Anlamı: Allah Teâlâ buyurdu ki, “Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku 
yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” 
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17. Gümānıyla-durur daģı ìmānuñ 

 Zebūndur nefs elinde yoķ emānuñ 

 

18. Šaleb eyle vaķūr tūl-i nefs elinden 

 Saña esrār açıla cān elinden 

 

19. Ve ger cānūna irmez ise elüñ  

 İletmez Ģaķķ’a seni šoġrı yoluñ 

 

[3b] 

 

20. Bilimezsin nedür küfrü ìmānuñ 

 Nişānda bulımazsıñ bì-nişānuñ 

 

21. Ķulaġuzsuz kişi menzìle irmez 

 Mürebbì bulmayanlar Ģaķķ’ı görmez  

 

22. Tarìķ-ı enbiyāyı šutmayınca 

 Buluban evliyāya yitmeyince 

 

16من ال شیخ لھ ال دین لھ 15قال النبي علیھ السالم لوال المربي لماعرفت ربي  

 
23. Beşe çıķarımazsın sen yoluñı 

 Yapış mürşid etegine elüñi  

 

24. Šaleb odıyıla ol seni yaķsun 

 Bu nefsüñ ģayrını daģı yıķsun  

 

                                                             
15 Anlamı: “Nebi aleyhisselam dedi ki, Mürebbim/eğitimcim olmasaydı kuşkusuz Rabb’imi 
bilemezdim.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, 
İstanbul, Sütun Yayınları, 2008, C:II, s. 568. 
16 Anlamı: “Şeyhi olmayanın dini yoktur.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler 
(Ansiklopedik Sözlük), İstanbul, Kesit Yayınları, 2013, s. 519. 
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25. Görünsüñ gözüñe nūr-ı hidāyet 

 Ol uludan saña irsin şefā¤at 

 

26. Ki yoĥsa ķalısarsın şöyle merde 

 Ne aldandıñ bu dünyā-yı denìde  

 

27. Erenler maģfili eyle yoluñı 

 Bile gör nolısar aĥir ģalüñi  

 

28. Ne virdi saña bu dìn-i ¤acāyiz 

 Ki saña sen görürsen cehl-i cāyiz 

 

29. İlāhì işbu ģālde ķovma ķuluñ 

 Delìl ol gösterivir šoġrı yoluñ 

 

30. Göreyim yüzüñi göñülde her dem 

 Yuyulsun göñlümüzde şüphe vü ġam 

 

DER-BEYĀN-I M¤ARİFETU’T-ŠARÌĶATİ’N-NEBEVÌ 

[Mesnevî] 

mefā¤ìlün mefā¤ìlün fe¤ūlün  

  

31. Šarìķat yoludur ġāyet de ince 

 Ki incinmeye senden bir ķarınca  

 

32. Ŝanasın saña ŝınduġıñı baña 

 Du¤ālar ile sunsa kimki saña 

 

33. Görinsün sende aĥlāķ-ı ģamìde  

 Olasın anuñıla sen güzìde 
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34. Yüzüñ döndürme baŝŝun her denìden 

 Šarìķat bile ķaldı her nebìden 

 

35. Šarìķatdur ölmeden öñdin17 ölmek 

 Ģaķķ’uñ birligini her şeyde bulmaķ 

 
َفََسدَتَا18  وقال علیھ السالم موتوا قبل ان تموتوا19 ُ ل َّ ِالَّ ا ٌ إ َوْ  َكاَن فِیِھَما آِلَھة  قال هللا تعالى ل

 
36. Turāb itmek-durur yolda özüni 

 Gelen geçen baŝa anuñ yüzüni 

 

37. Cemāl-i Ģaķķ ola anuñ cemāli 

 Görünmeġe Ģaķķ’un anda celāli 

 

[4a] 

 

38. Daĥı hem emr ile duta her işi  

 Yaluñız yimeye yidügi aşı 

 

39. Bir alma da olursa ķırķ bölesin 

 Göñüllere anuñla yol bulasın 

 

40. Šarìķat māl ü nefsi terke dirler 

 Kim ittiyse bu yolda oldı ol er 

 

41. Eger göñülde daĥı irse eli 

 Vireydi nice kim virdiyse yolı 

                                                             
17 “Ölmeden evvel ölünüz.” hadisine telmih vardır. Bkz.: Ebü'l-Hasan Nureddin Ali b. Sultan 
Muhammed Ali el-Kari, Uydurma Olduğunda İttifak Edilen Hadisler, thk.: Abdülfettah Ebu Gudde, 
trc.: Halil İbrahim Kutlay, İstanbul, İnkılab Yayınları, 2006, s. 277; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 550. 
18 Enbiya Suresi 21/22. Anlamı: “Allah Teâlâ buyurdu ki, Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar 
olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”  
19 Anlamı: “Ve (Peygamber) aleyhisselam dedi ki, Ölmeden evvel ölünüz.” Bkz.: Ali el-Kari, a.g.e., 277; 
Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 550. 
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42. Teniyle māl-durur varlıġı nefsüñ 

 Bulır gitse görünmez varı nefsüñ 

 

43. Çü nefsüñ varını virse bu yolda 

 Açıla m¤arifet aña göñülde 

 

 20 َِّ َْعَظُم دََرَجة ِعْندَ ا ُِسِھْم أ ْنف َ َْمَواِلِھْم َوأ ِأ  قال هللا تعالى َوَجاَھدُوا ب

 
 Çü nefsüñ varını virse bu yolda21  

 Açıla m¤arifet aña göñülde  

 

44. Eger göñülün daĥı virirse ol kul  

 Açıla cān içinde aña bir yol 

 

45. Düşer esrār-ı  Ģaķķ’a Ģaķķ görünür 

 Geçüp benlik ģudūśundan arınur  

 

46. Eger cān ü cihāndan da geçerse  

 Beķā meyini Bāķì’den içerse  

 

47. Ulaşur Ģaķķ’a olur Ģaķķ’la Ģaķķ 

 Görinür oldem22 anda vech-i mušlaķ 

 

48. Bu ģāle irgürünce kişi menzil 

 Görinür aña yolda niçe maģfil 

 

49. Şerì¤atda kemāl evvel gerekdür 

 Šarìķat daĥı andan yigrekdür 

                                                             
20 Tevbe Suresi 9/20. Anlamı: “Allah Teâlâ buyurdu ki, iman edip hicret eden ve Allah yolunda 
mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür.” 
21 43. beyit aynen tekrar edilmiştir. 
22 Metinde “oldem” kelimesi bazı yerlerde bitişik bazı yerlerde ayrı yazılmıştır. Transkripsiyonda, 
metnin aslına sadık kalınmıştır.  
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50. Bularda olmayınca kişi kāmil 

 İdemez m¤arifette nesne ģāŝıl  

 

51. Ya esrār-ı haķìķat ķanda ķaldı 

 Buları bilmeyen anı ne bildi 

 

52. Şerì¤atdan azana küfr olur ad 

 Ķaçan bula özüni düşdi heyhāt 

 

53. Šarìķatden azan olur Rıfāżì 

 Oları ķatl idendür merd-i ġāzì 

 

54. Düşenler m¤arifetden oldı mülģid 

 Çıķardı yoldan anı ķurı taķlìd 

 

55. Şaşanlar sır yolından oldı zındìķ 

 Düşürdi šaşra yoldan anı tażyìķ  

 

56. Ģaķìķat eri olan yol yitürmez 

 Görür Ģaķķ’ı gözi ġayrını görmez 

 

[4b] 

 

57. Beri gör żıddı ile anda her iş  

 Ne bilsün ģālin anuñ yād u biliş 

 

58. Bu ģāl issi olandur kāmil insān 

 Uyup ¤ışķa bu yolda virür ol cān 

 

59. Yoġ itdi varunı andur fenāda 

 Görindü Ģaķķ olup andur beķāda 
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60. İlāhì sen bizi ayırma senden 

 Ki ķurtulmuş olavuz mā¢ u menden 

 

61. Saña senüñ ile bizsüz varavuz 

 Senüñ ġayrıñı aradan sürevüz  

 

DER-BEYĀN-I ME¤ĀRİFETÜ’L-EZELÌ ĶAD TECELLĀ Bİ-ŜIFĀTİHİ LEM 

YEZELÌ  

[Mesnevî] 

mefā¤ìlün mefā¤ìlün fe¤ūlün   

 

62. Söz açalım biraz da m¤arifetden  

 Görinüp her fi¤ilden her ŝıfatdan 

 

63. Ŝıfāt-ı Ģaķķ kime ķılsa tecellì 

 Kimiñ kim göñlüne ķılsa tesellì 

 

64. Denilür ol ķula ¤ārif erendür 

 Göñülden Ģaķķ cemālini görendür 

 

65. Bıraķdı nefsi ¤aķlı göñlü ģayrān 

 Bilimezsin ĥaberin olmadan cān 

 

66. Düşüp mažhar-ı Ĥudā’nuñ ¤ilmine ol  

 Açam dir źāt-ı Ģaķķ’a cān ile yol 

 

67. Dolar göñli tecellì nūr-i Ģaķķ’dan 

 Oķur ¤ilmin Ĥudā’nuñ her varaķdan 

 

68. Görünmez küfr ü ìmān oldem anda 

 O vaķtin ādem olmaz tende cānda 
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69. O demde ādem oġlanı göñüldür 

 Ne sulšāndur bilinmez ne ĥu ķuldur 

 

70. İçürdi m¤arifet ĥamrını sāķì 

 Göñül oldı o demde ¤ışķ-ı bāķì 

 

71. Olup ģayrān ü mest varın yitürdi  

 Göñül virüp yolun ¤ışķa bitürdi 

 

72. Uyup ¤ışķa yeñilmezse yolını 

 İrüşdürdi bulup cāna yolını 

 

73. Ĥudā’nuñ sırrıdur cānuñ ġıdāsı 

 İren bilür dile gelmez edāsı 

 

74. Teni kodıñ ki bildüñ šob ırakdur 

 Ķo nefsüñ oldı saña ol Burāķ’dur 

 

75. O kim ¤aķlıñ-durur oldur delìlüñ  

 Bu yolda perri döymez Cebrā¢ìl’iñ 

 

76. Dutuşdur göñliñi de ¤ışķ oduna 

 İrişe cānuñ ol dem maķŝūdına 

 

[5a] 

 

77. İresin źāt-ı Ģaķķ’a senlügiñsüz 

 Beķā bulasın ānuñla fenāsuz 

 

78. İlāhì maģçūb itme bizi yolda  

 Bilevüz birligiñ cān u göñülde  
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79. Geçevüz ķalmayavuz bunda setden 

 Görevüz varlıġıñı her cihetden 

 

İLĀHÌ EL-M¤ANEVÌ  

[Manzûme] 

fā¤ilātün   fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilün 

 

80. Her nefes men leyletü’l-İsrā23 temāşāsındayım 

 Źāt-ı Ģaķķ’ın bì-cihet vech-i tecellāsındayım 

 

81. Künh-i źātı mevcidür küllì görinür kün fe-kān24 

 Müşkilim yoķ tā ezelden cümle ¤ilmi bilmişem 

 

82. Ĥıżr ile ¤ilm-i ledünnüñ25 ben tesellāsındayım 

 Ādem ile ben bileydim çünki geldim bu deme 

 

83. Mürşid-i kāmil velāyet šob ŝaģrāsındayım  

 Bir zamān geldi Muģammed’le ¤Alì çaldı ānı 

 

84. Ģamdü li’llāh işbu gün ol m¤anā fehvāsındayım 

 Küntü kenzi-yi26 maģfınuñ ben mažhārıyım bil ¤ıyān 

 

85. Meskenimdür ķalb-i mü¢min ¤abd esmāsındayım  

 Çār ¤unŝurdan mürekkebdür fenādur žāhirim  

 

 Fażl-ı Ģaķķ birle bugün anuñda ibķāsındayım 

 
                                                             
23 İsra gecesine telmih vardır. Bkz.: İsrâ Suresi 17/1. 
24 “ 'Ol' der ve olur!” ayetine telmih vardır. Bkz.: Yâsîn Suresi 36/82. Ayrıca bkz.: Mehmet Yılmaz, 
Sözlük, s. 395. 
25 İlm-i Ledünn: İlmin, keşif ve müşahededen gelenine denir.  Safer el-Muhibbî el-Cerrahî, Tasavvuf 
Terimleri: Istalâhât-ı Sofiyye fî Vatan-ı Asliyye, İstanbul, Kırk Kandil Yayınevi, 2013, s. 184. 
26 “Ben, gizli bir hazineydim, bilinmeyi diledim. Bunun için yaratıkları yarattım.” hadisine telmih 
vardır. Bkz.: Ali el-Kari, a.g.e., s. 201; Ebu’l-Fida İsmail b. Muhammed Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2 c., 
Beyrut, Dâru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, 1932, C:II, s. 132; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 396. 
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DER-BEYĀN-I VAŜFU’R-RŪĢ Bİ-ĢAĶÌĶİYYETİ’S-SEYRİ’Ź-ŹĀTÌ 

[Mesnevî] 

mefā¤ìlün mefā¤ìlün fe¤ūlün   

 

86. İdenler sırr-ı Ģaķķ-ı cānda seyrān 

 O yolda cānunı eyledi ķurbān 

 

87. Göründi gizlü sırrı ānda Ĥudā’nuñ 

 Nice itmeye terkini o cānuñ 

 

88. O bir sırdır ki anda cānda sıġmaz 

 Kim aña irmediyse göğe aġmaz 

 

89. Gel imdi cism-i cān it sır görinsün 

 İkilikden arınsun bir görinsün 

 

90. Açarsan cān ķulaġın sır sözine 

 Baķasın istedüginin yüzine 

 

91. Saña senligiñ olmaya çü perde 

 Görinen ol bilesin ķamu yirde 

 

92. Anuñile göresin ol yüzi sen 

 Eğer añladuñise bu sözi sen 

 

93. Görinen gören ol olur o yirde 

 İşidüp daĥı söyleyen bu sözde 

 

94. Birikür ol zamānda cümle diller 

 Dirilür saña gelür cümle yollar 

 

[5b] 
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95. Bilürsin her işi nedür nedendür 

 Görürsin cümle bir cān bir bedendür 

 

96. Diledügüñ cisimde cān olursın 

 Göñüllerde olanı hep bilürsin 

 

97. Dilerseñ seyr idersin cümle milki 

 Bürinürsin ķamu Ģaķķānì ĥalķı 

 

98. Dilersen seyr idersin cennetini 

 Saçarsun ĥalķa Ģaķķ’un raģmetini 

 

99. Ki senden işlenür ol dem Ģaķķ işi 

 Baķanlar kāfir olur saña şaşı  

 

100. Görinür varlıġı Ģaķķ cümlesinde 

 Velì ŝaķlarsun anı (adı) cübbesinde 

 

27احبابى تحت قبابى ال یعرفھم غیري :دیث قدسيقال النبي علیھ السالم في ح  

 
101. Ki bundan böylesi gelmez bu dile 

 Ķulaķdan işiden anı ne bile 

 

102. İlāhì bunlarıñ sırrını bizden  

 Nažarların ayırma üstümüzden 

 

103. Bularıñla bile göçüp ķonavuz 

 Olaña biz de aģbabı dinevüz 

 

 

                                                             
27 Anlamı: “Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i kutside dedi ki, Kubbelerimin altında, benden başka hiç 
kimsenin bilmediği veli kullarım vardır.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 195. 
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BEYT-İ İLĀHÌ EL-M¤ANEVÌ  

[Gazel]  

fā¤ilātün   fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilün 

  

104. Cümle esmāile ef¤āli ŝıfātuñ źātıyem 

 Žāhir u bāšın vücūd-ı vācibüñ mir¢ātıyem 

 

105. İşbu eşyāda muģarrik hem sükūn u ķabż u basš 

 Çār ¤unŝur ¤ālemem ādemde cism ü cānıyem 

 

106. Yüzüme perde idindüm lüšf u ķahruñ adını 

 Perdesiyem ol yüzüñ hem ¤ayniyem lā ġayriyem 

 

107. Evvel ü āĥirde olan vaģdet ü keśret benem 

 Lüšf u ķahrum mažharınuñ śuçiyem ġufrānıyem 

 

108. Cāmi¤üm žıll-i muģìšüm külli şey¢in aŝlıyem 

 ¤Abd-i fānì ŝuretüm m¤ani¤de ģayy u bāķiyem 

 

BEYT-İ İLĀHÌ EL-M¤ANEVÌ 

[Manzûme] 

fā¤ilātün   fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilün 

 

109. ¤Ālem-i ġayb-ı şehādet şāh-ı źāt-ı ¤ažamem 

 Lüšf u ķahruñ ŝāģibiyem ŝūretā bir ādemem 

 

110. Cümle esmāya müsemmāyem ebim ibnüm ümem 

 Vāģidem vācib vücūdem küllì şey¢in ¤ālimem  

 

111. Źāhir ü bāšın muģìš olan o źāt-ı ¤ažamem 

 Baģr-i źātum mevcìdür gelür gider bu keśretem 
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112. İki ādemdür efendim firķatem vü vuŝlatem 

 Küntü kenziken28 ¤imādiydi ¤ademdi her ādem 

 

[6a] 

 

113. Görinüp geldüm ŝıfāta kendü kendüm diledüm 

 Źāt-ı bì-çūnem egerçe vaŝfa geldüm ādemem 

 

114. Secde emr itdüm baña ben diliyüben ¤ažmetem 

 İtmeyen a¤żāsını red itdi źātum ĥıdmetem 

 

115. İki vaŝfıyla görünmekde bu işdi ģikmetem   

 İķtiżā itdi özünden keśretini vaģdetem 

 

116. ¤Alleme’l-esmā29 benem ¤ilmümde kendüm a¤lemem 

 Žāhirem ¤ālemde eŝġar-ı ma¤nìde bir dāne-i ĥardal degil30  

 

117. Žāhirem vü bāšın (da) dāĥil ģükmüm içre cüz ü küll 

 Evvel ü āĥir benem olan bu ģāle kāl u ķìl  

 

118. Çār ¤unŝur cism ü nefs rūģ-i ķudsì ¤akl-ı küll 

 Cāmi¤im külli benem her birisinde ahkāmem 

 

119. İsmüm ¤Abdullāh hem fenāda bulmuşem ¤ayn-ı beķā 

 Cümle eżdādu bürünüben göründüm mušlaķā 

 

120. Men ¤arefe31 sırrına ¤ārif oluben iren Ģaķķ’a 

 Mürşid-i kāmile ire Ģaķķ deyu šoġrı baķa 

                                                             
28 Ali el-Kari, a.g.e., s. 201; Aclûnî, a.g.e., C:II, s. 132; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 396. 
29 “Allah Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti.” ayetine telmih vardır. Bkz.: Bakara Suresi 2/31. 
30 Bu mısra vezinlere uymamaktadır. 
31 “Kendini bilen Rabb’ini bilir.” hadisine telmih vardır. Bkz.: Ali el-Kari, a.g.e., s. 265; Aclûnî, a.g.e., 
C:II, s. 262; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 492. 
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 Vāŝıl-ı Ģaķķ’a olmadular hìç imāmsuz ber-ümem 

 

DER-BEYĀN-I ĢAĶÌĶATÜ’L-ĢAĶĀYIĶI El-MAŽHARU VE’L-MUŻMERU32 

VE’L ME¤ĀNÌ 

[Mesnevî] 

mefā¤ìlün mefā¤ìlün fe¤ūlün   

 

121. Beyān oldı ģaķìķat kendü źātı 

 Bilürdi vaģdetinden her ŝıfātı 

 

122. Ne vaģdetdir ki keśretden göründi 

 Girü kendü özin kendü büründi 

 

123. Sevüp kendüyi kendü ¤āşıķ oldı 

 Tecellì kendüsi kendüye ķıldı 

 

124. Görüñ ol bir güzel mir¢āt āline 

 Alup baķar gözi kendü yüzine 

 

125. İder źātına źātından tecellì 

 Ķılur kendüsi kendüyi tesellì 

 

126. Ne dildür bu beyān ider Ĥudā’yı 

 İşidüp kendüden kendü edāyı 

 

127. Ne eldür bu ki bunda cān görünmez 

 Yoġ anda küfrile ìmān ŝorulmaz 

 

128. Ne yirdür bu ki bunda cümle her var 

 İderler kendüniñ birlügin iķrār 

                                                             
32 “Muzmeru” kelimesi metinde “ظ/ž” harfi ile yazılmış olmasına rağmen kelimenin aslı “ض/ż” harfi 
iledir. Biz yukarıda doğrusunu yazdık. 
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129. Neliksiz niyyete niteliksiz cümlesi olur 

 Bürinüp anda varmış cümle her yol 

 

130. Ne cünbüş kim olursa anda anuñ  

 Añılmaz anda adı ìn ü anuñ 

 

131. Bir anda vaģdet ü keśret deñizi 

 Bilinmez ol deñiziñ yolı izi 

 

[6b] 

 

132. Zihì deryā-yı vaģdet Allāh Allāh 

 Muģammed didi anda lì me¤allāh33  

 

133. Ne ģaddi var ki vaŝf ide anı dil 

 Görinmez gice gündüz ayile yıl 

 

134. Ne adıyla idesüñ cümlesi ol  

 Bir anda salšanatda şāh ile ķul 

 

135. Zihì deryā ki bir emvācı keśret 

 Zihì görnüş zihì keśret zì vaģdet  

 

136. Bu vaģdetde ķamusı vardı ġarga 

 Ne yüzden ķudret ola anı farķa 

 

137. Ne ķudretdür bu ķudret kim belürdi 

 Bu vaģdet milki içre ģüküm sürdi 

 

 

                                                             
33 “Benim, Allah ile öyle anlarım olur ki, ne bir mukarreb melek ne de mürsel bir nebi öyle bir yakınlığı 
elde edebilir.” kutsi hadisine telmih vardır. Bkz.: Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 469. 
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138. Ģaķìķat ma¤nāsın ādem büründi 

 Bi-külli varlıġı anda göründi 

 

وِحي ِمن فِیھِ  َونَفَْختُ   34صورتھ على آدم هللا وخلققال هللا تعالى  35رُّ  

 

139. ¤Aceb deryā-durur ma¤nā-yı ādem 

 O raģmet şebnemidür işbu ¤ālem 

 

140. Ŝıfāt-ı żātına ādem Ĥudā’nuñ 

 ¤Iyānıdır göründi ol nihānuñ 

 

141. Göründi geldi çün kim ādem-i zād 

 Ĥudā’nuñ varlıġına düşdi mir¢āt  

 

142. Velì vü ger nebi ādemden oldı 

 Görüp Haķķ’ı melekler secde ķıldı 

 

143. Bu sır ġāyet žuhūrundan bilinmez 

 Bu deryāya düşen yiter bulunmaz 

 

144. Bu baģr-ı vaģdetüñ dürri olanlar 

 Olardır Ģaķķ’a kendüde bulanlar  

 

145. Olar iki cihānuñ ulusıdur 

 Ģaķķ’uñ anlar velìsi nebìsidür 

 

146. Biri bāšında işler Ģaķķ işini 

 Biri zāhirde içer küfr ü dìni 

 

 
                                                             
34 Anlamı: “Allah Teâlâ buyurdu ki, Allah insanı kendi suretinde yarattı.” Buhârî, “İsti’zan”, 1; Müslim, 
“Cennet”, 2841. 
35 Hicr Suresi 15/29. Anlamı: “Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman (...)” 
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147. Ķonupdur cümlemizde ol ģaķìķat 

 Eger olmaduñise dūn-himmet 

 

148. Açasun gencüñi milküñde sen de 

 Görine varlıġ-ı Ģaķķ cān u tende  

 

149. Biline senligüñdür i¤tibārı 

 Şerìki yoķ anuñdur cümle varı 

 

َوْ  ٌ  فِیِھَما َكانَ  ل ِالَّ  آِلَھة ُ  إ َّ ِالَّ  َھاِلكٌ  َشْيءٍ  وقال هللا تعالى كلُّ  36َلفََسدَتَا ا 37َوْجَھھُ  إ  

 

(DER-BEYĀN-I ĢAĶÌĶAT-İ NŪRU’L-MUĢAMMEDÌ VÜ  

VAŜF-I MÜRŞİD-İ KĀMİLÜ’L-EBEDÌ)38 

 

 [7a] 

 

BEYT-İ İLĀHÌ EL-M¤ANEVÌ Lİ-MÜNĀSEBETİ’L-MAĢAL  

[Gazel] 

mefā¤ìlün mefā¤ìlün mefā¤ìlün mefā¤ìlün 

 

150. Ki faķr-ı m¤anevì kimde tamām olsa olur Allāh39 

 Bu ķavlüñ šanıķı oldır buyırmuşdır Rasūlu’llāh  

 

151. Faķìr-i m¤anevì oldır ĥalāŝ oldı vücūdundan 

 Yedinden işledi ķudret ki bi’ź-źāt oldı źāt-ı Allāh 

 

152. Fenā-yı mušlaķuñ aŝlı beķā-yı ķudretüñ źātı 

 Münezzeh nefy-i iśbātı bakındı sen o źatu’llāh 

                                                             
36 Enbiya Suresi 21/22. 
37 Kasas Suresi 28/88 Anlamı: “Ve Allah Teâlâ buyurdu ki, Onun zatından başka her şey yok olacaktır.” 
38 Bu başlığın sehven yazıldığını düşünerek parantez içine aldık. Zira aynı başlıktan daha sonra tekrar 
atılmış ve altına şiir yazılmıştır. Fakat burada başlık, şiirsiz bırakılmıştır. 
39 “Fakirlik tamam olduğu zaman o, Allah’tır.” hadisine telmih vardır. Bkz.: Niyâzî-i Mısrî, İrfan 
Sofraları, not. çev.: Süleyman Ateş, Ankara, Emel Matbaası, 1971, s. 8. 



70 
 

153. O kim velì nebì oldı bu m¤anāyı olar bildi 

 Bilinmez lafž u ŝavtiyle budur m¤anā-yı sırru’llāh 

 

154. Göñül mir¢ātına baķ kim nice vech beķā görinür 

 Bu vaŝfıñ źātına esmā dinildi dilde ¤Abdullāh 

 

VELEHU EYĒAN  

[Gazel] 

mefā¤ìlün mefā¤ìlün mefā¤ìlün mefā¤ìlün 

 

155. Nice demler cemālüñ şemsini gözden nihān itdüñ 

 Bi-ģamdi’llāh bugün ¤ıyd üzre ¤ıyd oldı ¤ıyān itdüñ 

 

156. Sen ol feyyāż-ı esrār-ı rumūza genc-i maģfisin 

 Ģaķāyıķ ¤ilmini açdıñ ķamu ĥalķa beyān itdüñ 

 

157. Nihānuñdan kamu eşyā imāte buldılar def¤ā 

 Žuhūrundan ģayāt irdi kamu mevtāyı cān itdüñ  

 

158. Seniñ vasfıñ deyemez dil beyān itmek ķatı müşkil 

 Cihāna raģmetüñ ŝaçduñ aķıtduñ ĥoş revān itdüñ 

 

159. Cihān ĥalķı seni bildi yayıldı ¤āleme na¤tüñ 

 

[7b] 

 

 Zamānuñ Yūsuf-ı ģüsnüñ nice pìri cüvān itdüñ 

 

160. Bu meydāna nice erler gelüp bu šopı çaldılar 

 Benim pìrüm murād üzre bu sırrı sen tamām itdüñ 
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161. Bu ¤Abd-i fānì yoķdan yoķ senüñdür varlıġı küllì 

 Bilelden seni dilsüzdi bugün girü zebān itdüñ 

 

VELEHU EYĒAN 

[Gazel] 

mefā¤ìlün mefā¤ìlün mefā¤ìlün mefā¤ìlün 

 

162. Cānāna ¤āşıķlaruñ rūz-ı ezelde źāt-ı Ģaķķ 

 Gösterüp didārını ¤ışķından oķutdı sebaķ 

 

163. İçdiler vuŝlat meyinden mest ü ģayrān oldılar 

 Bir ile bir oldılar ķalmadı arada firāķ 

 

164. Dü cihāna doldılar tevģìd-i hāy u hūyile  

 Yaķdılar m¢üminleriñ göñlünde Ģaķķanì çerāġ 

 

165. Gösterüp ma¤nā-yı ¤ışķı ¤āşıķa virüp nişān 

 Kendülerden geçdiler hem ìn ü ān yaķın ıraġ 

 

166. Gel beru ey ¤Abd-i ¤āşıķ sen daĥı bu baģre šal 

 Al bu dürr-i bì-bahāyı cānuñuñ gūşına šaķ 

 

VELEHU EYĒAN  

[Gazel] 

fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilün 

 

167. Ķanı yañılsun Ĥudā’yı m¤arifet šālibleri 

 Evliyā sırrın bilen gerçekleriñ ¤āşıķları 

 

168. Sālik-i rāh-ı ģaķìķatden cemālin gözlemez 

 Mürşid-i kāmil sever cānı gibi ŝādıķları 
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169. Fırka-i nācìden40 olmaķ isteyen gelsün berū 

 [10a] 

 Evliyā ķılmaz ķabul münkirleri kāźiblerü 

 

170. Ezelì vech-i Ĥudā’nuñ burka¤ıdur Kibriyā  

 Vuŝlata virmez żarar setr ider ol vāŝılları 

 

171. Bunda anda gözsüze göstermedi źatın Ģudā 

 Vech-i pākin görmeġe da¤vet ider bāŝirleri 

 

172. Da¤vet-i Raģmān’a kim ider ise cāndan ¤urūc  

 ¤Abd-i kāmil bil anı irşād ider šālibleri 

 

VELEHU EYĒAN  

[Gazel] 

mefā¤ìlün mefā¤ìlün mefā¤ìlün mefā¤ìlün 

 

173. Cemālüñ āfitābından gözüm göñlüm olur rūşen 

 Senüñle olurum her dem baña her yer ķamu gülşen 

 

174. Viŝālüñ baġına girdüm vücūdum aradan sürdüm 

 İkilik ķalmadı gitti kül oldı küllì bì-diken 

 

 

                                                             
40 “Yahudiler 71 fırkaya bölündüler. Hristiyanlar da 72 fırkaya ayrıldılar. Ümmetim de pek yakın bir 
gelecekte 73 fırkaya bölünecektir. Biri dışında bunların hepsi de ateşte, cehennemdedir.” hadisine 
telmih vardır. Bkz.: Harun Ünal, Mevzuat: Mevzu Hadisler, İstanbul, Helal Denetim Merkezi Kültür 
Yayınları, 2011, s. 484. Ülker Aytekin’den naklen; Sarı Abdullah Efendi, “fırka-i nâcî”yi şöyle 
açıklamaktadır: “ınde’t-tahkîk nâciye şol tâife-i aliyyedir ki cemî-i mevcûdâtı vücûd-ı vâhidde 
müstehlik ve vücûd-ı vâhid müşâhede etmekle avâlim-i mecbûre ve kıcab-i mezkûreden halâs olup 
ibâd-ı muhlisîn zümresinden ola ve ibâd-ı muhlisîn ehl-i tevhîd-i hakîkî ve ehlullah ile ma’rûf olan 
muvahhid-i ârif ve kâmil-i mükemmillerdir ki asla ve kat’a sûreten ve ma’nen bir şey onları haktan 
mahcub etmez.” Bkz.: Ülker Aytekin, “Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevî-i Şerif Şerhi”, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2002, s. 77. 
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175. Senüñleyim günüm ¤ıyd u gicem ķadr u berāt oldı 

 Olupdur cennet-i źātın beķā milki baña mesken 

 

176. Bidāyetsün hüve’l-evvel nihāyetsün hüve’l-āĥir 

 Ne varsa evvel ü āĥir ķamu sensün ve hep senden 

 

177. Bu tevģìdüñ bilen sırrın degil ¤Abd’üñ ki ol sensün 

 Boyandı renkle küllì deġil ol ‘aķl u nefs ü cān (u) ten  

 

VELEHU  

[Gazel] 

fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilün 

 

178. K’abe’yi taģķìķ itsün dil [ü] šavāf ‘āşıķları 

 Terk (eyleyüp) [idüp] varlıġını cān virüben ŝādıķları  

 

[10b] 

 

179. Ten libāsından arınsun tırāş (ķılsun)41 idüp (nefs) başını  

 Ölmeden öñdin42 ölüp giysün kefen ¤ārifleri 

 

180. Hicret idüp K¤abe’den gelsün Medìne şehrine 

 Nūr-ı Ģaķķ šālibleri ķılsun šavāf peyġamberi 

 

181. Fırķa-i nācìden43 olmak dileyen görsün beni 

 Didi aŝģāba bunı iki cihānuñ serveri 

 

 

                                                             
41 “Ķılsun” kelimesinin metinde üzeri çizilip cetvel dışına “idüp” kelimesi yazılmıştır. Ancak her iki 
kullanımda da vezin aksamaktadır. Bundan dolayı “idüp” kelimesini tercih edip “nefs” kelimesini de 
parantez içine aldık. 
42 Ali el-Kari, a.g.e., 277; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 550. 
43 Harun Ünal, a.g.e., s. 484. 
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182. Ben daĥı sizcileyin ¤Abd’üm velì illā Ģaķķ’ı 

 Olmuşam nūr-ı Muģammed sırrınuñ ben mažharı 

 

[VELEHU EYĒAN]44  

[Gazel]45 

fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilün 

 

183. Ol nübüvvet taģtınuñ sulšānı ģatm-i enbiyā 

 Künt ü kenz46 ü sırr-ı levlāk47 źāt-ı pāk-ı kibriyā 

 

184. Pìr-i taģķìķ nūr-ı kevneyn ŝāģibi sırr-ı Ĥudā 

 Bì-ģurūf u lafž u ŝavtdur kim yā ¤abd-i külli binā 

 

185. Varlıġımız senüñ oldı senlügiñ olup cüdā 

 Mürşid-i kāmil sen olduñ dü cihāna vir żiyā 

 

186. Hātif-i ġaybden irişdi sem¤iñe bil bu nidā 

 Oldum anda ¤aynıla ¤ayn oluben buldum beķā 

 

187. Faķr-ı taģķìķe irişdim buldum anuñla beķā 

 Geçdim andan ìn ile varlıġını ķıldum fenā 

 

188. ¤Ālem-i milkin vücuduñ kayinatuñ külliyā 

 Her biri ķulluķ idüp dutdı ķıyām benden yaña 

 

189. Cümleye feyyāż olup cāģillerin ķıldım revā 

 Aģmed ü Maģmūd benem ¤Abd’im Muģammed Muŝšafā 

                                                             
44 Metinde bu kısma üç mim konulmuş ve bitirilmiş. Fakat yeni bir şiir başladığı için biz “VELEHU 
EYĒAN” diyerek başlık açtık. 
45 Kafiye düzenine bakıldığında Mesnevîye de benzemektedir. Fakat 7 beyit olduğu için gazeli tercih 
ettik. 
46 Ali el-Kari, a.g.e., s. 201; Aclûnî, a.g.e., C:II, s. 132; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 396. 
47 “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed), felekleri yaratmazdım.” hadisine telmih vardır. 
Ali el-Kari, a.g.e., s. 212; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 456. 
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[11a] 

 

[VELEHU EYĒAN] 

[Mesnevî] 

48ت الخلق العرففخلق ببت ان اعرفقال هللا تعالى كنت كنز مخفیا فاح  
mefā¤ìlün  mefā¤ìlün  fe¤ūlün  

 

190. Muģabbetten šoġan oldı Muģammed 

 O mušlaķdan žuhūr itdi muķayyed 

 

191. Muķayyedden göründi źāt-ı mušlaķ 

 Zihì gör nūş zihì m¤anā-yı muġlaķ 

 

192. O kim mušlaķ-durur źāt-ı beķādur 

 Muķayyed anda nūr-ı Muŝšafā’dur 

 

193. O nūr oldı ķamu eşyānuñ ümmì 

 Ki andan šoġdı bu ¤ulvì vü süflì 

 

49بین المآء والطین قال النبي علیھ السالم كنت نبیا قبل الدم  

 

194. Ķamu ervāģ u ger ecsāmuñ aŝlı 

 Anuñladur eger vaŝlı vü faŝlı 

 

195. O kim rūģ-ı nebìye vāŝıl oldı 

 Ģaķìķat ābı aña ģāŝıl oldı 

 

196. Odur rūģ-ı nebìye vāŝıl olmaķ 

 Ki ya¤nì mürşid-i kāmili bulmaķ 

                                                             
48 Ali el-Kari, a.g.e., s. 201; Aclûnî, a.g.e., C:II, s. 132; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 396. 
49 Anlamı: “Nebi aleyhisselam dedi ki, Âdem, su ile çamur arasında iken ben peygamberdim.” Bkz.: Ali 
el-Kari, a.g.e., s. 202; Aclûnî, C:II, s. 132; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 397. 
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197. Ģaķķ’uñ źātı ŝıfātı mažharı ol 

 Aña uġramadun geçmez Ģaķķ’a yol 

 

198. Cihānda mürşid-i kāmil bir olır 

 Muģammed sırrı anda žāhir olır 

 

199. Ĥudā’nuñ źātı birdir mažharı bir 

 Buña ķā¢il degil kim oldı münkir 

 

200. Ŝıfātı adını Aģmed adadı 

 Velākin źātını eģadda kodı 

 

201. Mìm-i Aģmed eģadda devr-i ¤ālem  

 Nitekim ¤ālem içre źāt-ı ādem 

 

202. Bu źāt u bu ŝıfāt ef¤āl ü esmā 

 Ezelden tā ebed ¤ayn-ı müsemmā 

 

203. Ezel deryāsı šaşdı šaşra düşdi 

 Ŝadefden gevherini šaşra ŝaçdı 

 

204. Ŝıfātı eyledi źātına defter 

 Ŝadef düşdi ŝıfāt-ı źāt-ı gevher 

 

205. O deryāya šolıp gevher bulanlar 

 Olardur hem nebì velì olanlar 

 

206. Niķāb itdi bu adları büründi 

 Ki bir yüzden iki gözle göründi 

 

207. İki šon biçdi giydi arķasına  

 Diledi gice gündüzden görine 
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208. Eger seçdünise aķdan ķarayı 

 Güneşden görinür görsene ayı 

 

209. Yüzüñde göz ikidür nūr birdür 

 Biñi bir görmeyenüñ gözi kördür 

 

[11b] 

 

210. Nedür idüvireyün saña birlik(i)50 

 Biriñdür cümle varlıġı vü dirlik(i)  

 

ُونَ قال هللا تعالى  َلْیِھ َراِجع ِ َّا إ ن ِ ِ َوإ َّ ِ نَّا  ِ ُ  51إ ّ َـھَ  الَ  ا ل ِ َّ  إ ِال َحيُّ  ھُوَ  إ َیُّومُ  الْ ق 52الْ  

 

211. Ki bir dimek şerìki yoķ dimekdür 

 Bunı sen sende bulmaķ key emekdür 

 

212. Bilürseñ źātıñı bir dānesün sen 

 Bu baģr vaģdetine dür-dānesün sen 

 

213. Šalup deryāya sen seni bulursañ 

 Ĥudā’dur aŝluñı sen key bilürseñ 

 

214. Tefekkür eyle bir sen seni neydüñ 

 Ki bunda gelmeden öñ ķanda eydüñ 

 

215. Ģaķķ’uñ birlikle birlikde idüñ 

 Beķāda olmasun dirlikde idüñ 

 

 

                                                             
50 “Dirliġi” ve “birliġi” yazmasına rağmen vezin gereği bu şekilde okunmuştur. 
51 Bakara Suresi 2/156. Anlamı: “(...) Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na 
döneceğiz. (...)” 
52 Bakara 2/255. Anlamı: “Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, Kayyum’dur.” 



78 
 

216. Bu cismüñ çün ¤anāŝırdan düzüldi 

 Şunuñ gibi kim ezelden yazıldı 

 

217. Çün ölmedeñ Ģayy (ile) [u] Ķayyūm’a mažhar 

 Bulındı sende ¤ālemde ne kim var 

 

218. Pes olduñ nüsģa-i hem-mažhar-ı Ģaķķ 

 Gözüñ aç sen saña Ģaķķanì bir baķ 

 

219. Saña senden su¢ālüm var bilürseñ 

 Deyivirem eger bilmez bilürseñ 

 

220. Saña sen ben deyüben ad virürsiñ 

 Bu varlıġı saña sen mi virürsiñ 

 

221. Eger benven deyüp iśbāt idersiñ 

 Bu yol iblìs yoludur ger gidersiñ 

 

222. Ve ger senlügini nefy iderseñ 

 Bu yol m¢ümin yoludır gel giderseñ 

 

223. Seni sen nefy itmezseñ nefy ider mevt 

 Ve illā fırŝatıñ geçüp olur fevt 

 

224. Özin nefy itmese źāta irilmez 

 Fenā gözi ile bāķi görülmez 

 

225. Anuñçün didi ol mūtū ķable mūtū53  

 Göresin Ģaķķ’ı ķable en temūtū54 

 

                                                             
53 Ali el-Kari, a.g.e., 277; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 550. 
54 Ali el-Kari, a.g.e., 277; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 550. 
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226. Rasūle uyduñ ise işte ģaķķ yol 

 Hadiśin ma¤nisin añla ¤amel ķıl 

 

227. Ölen teniñ-durur cānuñ degildür 

 Ģaķķ’a irgür tenüñi daĥı dirgör 

 

228. Tenüñ aŝlı od u seyl-āb u gildür 

 Bular cem¤ ola adı nefs-i küldür 

 

229. Bularuñ cem¤i olur şekl-i insān 

 Teniyle cān olur ŝūretde yeksān 

 

[12a]  

 

230. Bularuñ cem¤ine ad olır iģyā  

 Šaġılsalar dinilür aña mevtā 

 

231. Šaġıtma nefsiñi gel bir bil imdi 

 Ģudā’nuñ varlıġın sende bul imdi 

 

232. Ķamu varlıķ anuñ kim var arada 

 Cem¤i eżdād u keśret bir yarada 

 

233. Muģāl mi bir yüzüñin biñ görünse 

 Girü kendü özin kendü bürünse 

 

234. Ģaķìķat ģālidür bu sözümü bil 

 Gözüñ aç ¤ayn-ı ġayruñ noķšasın bil 

 

235. Ŝıfātıñ perde idinme gözüñe 

 Gözüñ baķsun girü kendü yüzüñe 
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236. Dilüñi diñlesün kendü ķulaġuñ  

 Baŝa dura o dem içre ayaġuñ 

 

237. Semì¤ ü hem baŝìr oldır yüzüñde 

 Olan nāšıķ daĥı olır sözüñde 

 

238. Olır şāhid buña enšaķın Allāh 

 Ķelāmında baŝìrun bi’l-¤ibād55 didi Allāh  

 

239. Ķamu varlıġıñ anuñ yaķını sen 

 Dimez mi saña Ģayy u Ķayyum’um ben  

 

240. Žuhūruñdan-durur olmaz beyānuñ  

 Muģìšsin yoķ zamānuñ vü mekānuñ 

 

241. Ki nefsiñ bilmek oldı bil ìmānuñ 

 Senin senden-durur saña gümānuñ 

 

242. Dir enfüsiñ bilen Allāh’ı bildi56 

 Viśāli kendünüñ kendüye oldı 

 

243. Bu sözüñ ma¤nası ķavl-i nebìdür 

 Ģadiś-i Ķudsì’dür Allāh sözidür 

 

اھَا َوَما َونَْفٍس قال هللا تعالى بالقسم  58و قال علیھ السالم من عرف نفسھ فقد عرف ربّھ 57َسوَّ  

 

244. Gel imdi oķu nüsģañ sen seni bil 

 Nedür terkìbi bu cismiñ anı bil 

                                                             
55 Mümin Suresi 40/44. Anlamı: “Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir.” 
56 Ali el-Kari, a.g.e., s. 265; Aclûnî, a.g.e., C:II, s. 262; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 492. 
57 Ayet kısmen iktibas edilmiştir. Şems Suresi 91/7 Anlamı: “Allah Teâlâ kısmen buyurdu ki, Nefse ve 
onu düzgün bir biçimde şekillendirene (and olsun ki) (...)”  
58 Ali el-Kari, a.g.e., s. 265; Aclûnî, a.g.e., C:II, s. 262; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 492. 
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245. Daĥı nefsiñ nedür cānuñ nedendür 

 Ne burcdur her biri vü ne bedendür  

 

246. Açılsun saña bu esrār-ı ġaybì 

 Gider göñlüñde olan şeķķ ü reybì 

 

247. Ķodı Ģaķķ sen de bil bu dört kitabı 

 Bu ĥāk ü āteş ü bādı vü ābı59  

 

248. Bularuñ adıdur bil çār erkān 

 Birikdürdi buları emr-i sulšān 

 

[12b] 

 

249. Konupdur ¤ışķı bunlarda Ĥudā’nuñ 

 Šaleb ider bular birlügin anuñ 

 

250. Görüñ kim nice yaķar ¤ışķ nārı 

 Göründi kendüde Ģaķķanì nūrı 

 

251. Ya ¤ışķı nice yeldürür bu yeli 

 Šolaşur kendüden isrā-yı velì 

 

252. Ya ¤ışķ nice kāim dutdi yeri 

 Yüz urmuş gice gündüz aña yeri 

 

253. Ŝuyı görünce seyr ider bu yerde 

 Diler deryā-yı raģmet ola yerde 

 

 

                                                             
59 Anâsır-ı erbaadan bahsedilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: H. Bekir Karlığa, “Anâsır-ı Erbaa”, DİA, 
İstanbul, 1991, C:III, s. 149-151.  
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254. Bularıñ ¤ışķı birlikdür di birlik 

 Olurlar saña ten sürme ki dirlik 

 

255. Bu ¤ālem cisminüñ gölgesi düşmüş 

 Ģaķķ’uñ ŝun¤ı zìrā sende yazılmış 

 

256. Bu icmālden biline saña tafŝìl 

 Tenüñ ŝayesüñ düşer her güne mufaŝŝal60 

 

257. Bu yıl on iki ay olur bilinür  

 Bu yıllar ile çār erkān bulınur 

 

258. Güneş ģüķmünde olan şol üç aydur 

 Ķuruluķdur o günler adı yaydır 

 

259. Üç aya daĥı dirler mevsim-i güz 

 Açar gencini šopraķ gösterir yüz 

 

260. Ķaçan ģüķmün hevā süre olur ķış 

 Ķolaylıķdan düşer müşkil olur iş 

 

261. Ĥudā andan buyurur ģüķüm ŝuya 

 Yaz olur cān virilür her ķuruya 

 

262. Bu vech üzre yürür ģüķmi Ĥudā’nuñ 

 Budur terkìbi cismüñ vü cihānuñ 

 

263. Olur bir dāne bu bir yılda ģāŝıl  

 Olam deyu gelüp insān-ı kāmil 

 

 

                                                             
60 Vezin burada düşmüştür. 
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264. Ulaşmaz biñde biri gerü döner 

 Olur ģayvān nāŝibi oda yanar 

 

265. Nice seyr ide ol heyhāt heyhāt 

 Gelüp insān oluben bile ol źāt 

 

266. Gelürse daĥı insān ŝūretine 

 İremez ilā-Ģaķķ’un ķudretine  

 

267. Olarıñ ģāli ģayvāndan beterdür 

 Eğerçi ŝūretā şekl-i beşerdür 

 

َلْ  َكاْألَْنَعامِ  ن ھم االّ قال هللا تعالى ا ََضلُّ  ھُمْ  ب ِیالً  أ 61َسب  

 

268. Ģudā’nuñ birlügin bilmek-dürür söz  

 Ayırup varlıġına bulmaķ-dur(ur) söz 

 

[9a] 

 

269. Ayırmaya bizi bu birliginden  

 Süre ģükmini her dem cān u tenden 

 

270. Diyelim bu du¤āya cümle āmìn 

 Ayırup vaģdetüñden ķılma ēāllìn62 

 

BEYT-İ İLĀHÌ EL-M¤ANEVÌ 

[Gazel] 

fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilün 

                                                             
61 Furkân Suresi 25/44. Anlamı: “Allah Teâlâ buyurdu ki, Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca 
onlardan daha da şaşkındırlar.” Metinde, ayetin iktibasında sehven hata yapılmıştır. Biz yukarıda 
doğrusunu yazdık. 
62 Fâtiha Suresi 1/7 ayetine telmih vardır. “Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; 
gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.” 
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271. Evvel ü āĥirde varlıķ ol ķadìmüñ zātıdur 

 Žāhir ü bāšında ādem vechinüñ mir¢ātıdur 

 

272. Münkir ü kāfir degilsen anuñile gör anı 

 Men ra¢ānì63 Ģaķķ Rasūlü’nden bunuñ iśbātıdur 

 

273. Ķul hüva’llāhu eģad64 diyen birinden bil vücūd 

 Enfüs ü afāķda varlıķ vaģdetüñ āyātıdur 

 

274. Men ¤aref65 sırrına ¤ārif olmayan bilmez bunı 

 Bu kelām-ı sırr-ı Ģaķķ’dur sözlerüñ ġāyātıdur 

 

275. ¤Abd-i fāni’dür lisānından kelāmu’llāh oķur 

 Ģālidir bu ķāl degildür ¤ayn-i źevķiyyātıdur 

 

VELEHU EYĒAN  

[Gazel]66 

mefā¤ìlün  mefā¤ìlün  mefā¤ìlün  mefā¤ìlün 

 

276. Ķamu eşyā vücūdı maģv olup oldı [ki] müsteġraķ 

 Bi-küllì hep seniñ varlıķ arada kim ola nā-Ĥaķķ 

 

277. Te¤ayyün gör teşaĥĥuŝda vücūdı ġayr olur işrāķ 

 Tecellì ĥod muķarrerdür vücūdı ġayr ider iģrāķ 

 

278. Olupdur bahr-i źātında ¤avālim küllìsi iġrāg 

 Muhìšin deyu buyurduk kelāmıñda ider inšāķ 

 

                                                             
63 “Beni düşte gören, kuşkusuz beni görmüştür.” hadisine telmih vardır. Bkz.: Mehmet Yılmaz, Sözlük, 
s. 527. 
64 İhlâs Suresi 112/1 ayetine telmih vardır. “De ki: 'O, Allah'tır, bir tektir.'“ 
65 Ali el-Kari, a.g.e., s. 265; Aclûnî, a.g.e., C:II, s. 262; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 492. 
66 Şekil itibariyle Mesnevî de olabilir fakat biz bunu tercih ettik.  
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279. Bu nušķuñ sırrını idrāk iden ģāl ehlidür el-ĥaķķ 

[9b] 

 Vücūd-ı ġayr ola meslūb diyen kimdür dir ene’l-Ĥaķķ67 

 

280. Te¤addüdden te¤ayyünden fenā olan bulur išlāķ 

 Bir olup ır[a]ķ añılmaz arada vuŝlat ü firāķ 

 

VELEHU EYĒAN  

[Gazel] 

fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilün 

 

281. Žātı mušlaķdur hemìn hem daĥı kim var arada  

 Kendüdür geldi ŝıfāta šaķınup her bir ada 

 

282. Ġarg olan bilmez vücūdın anuñçün sen daĥı 

 Bilmeseñ olmaz ¤aceb kim maģv olduñ arada 

 

283. Evvel oldur kim göründi kendü kendü kendüde 

 Žāhir ü bāšın büründi ġayrı yoķdur arada 

 

284. Lā şerìkü68 vāģid ü mušlaķdur aŝluñ bil senüñ 

 Ol-durur lā ģavle illā69 ansızun kim işide 

 

285. Çünki bildüñ ¤Abd-i fāni bu fenā ¤ayn-ı beķā 

 Bu maģalde lāyıķ olan mā ¤arefnādur70 ada 

 

                                                             
67 Hallâc-ı Mansûr’un, “Ene’l-Hakk!” sözüne telmih vardır. Bkz.: Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 179. 
68 En’âm Suresi 6/163 ayetine telmih vardır. “O'nun hiçbir ortağı yoktur.” 
69 “Lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l aliyyi’l-azîm” hadisine telmih vardır. Müslim, Zikr, 2696. 
70 “Seni hakkıyla bilemedik, sana hakkıyla şükredemedik.” hadisine telmih vardır.” Bkz.: Mucahit 
Kaçar, “Halvetilik Hakkında Önemli Bir Türkçe Eser: Muslihiddîn Gırnatevî’nin İstivâ-Yı Tarîk-i 
Muhammediyye fî Silsileti’l-‘Aleviyye’si”, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, No: 8, 
Amasya, 2017, s. 63; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 474. 
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DER-BEYĀN-I ĢAĶÌĶATÜ’L-EZELÌ MİN ĢĀL İLE’L-EBEDÌ  

[Mesnevî] 

mefā¤ìlün   mefā¤ìlün   fe¤ūlün  

 

286. Ezel ģāli dile gelmek diledi 

 Ki anda her kişi ģālün bilidi 

 

287. Şu ģamd kim ķalbe geldi cān u dilden 

 İdelim hem anı bu ten dilinden 

 

288. Her ģālde ola ten cāna dem-sāz 

 Açıla šālibe gencìne-i rāz 

 

289. Oķuyasın ledünn ¤ilmin özünden 

 Gidere varlıġı ĥābın gözünden 

 

290. Biline evvel aĥir nicedir iş 

 Seven kimdir sevilen bir kimimiş 

 

291. Bil evvel kendü sevdi źātını Ģaķķ 

 Ki andan žāhir ola vech-i mušlaķ 

 

[8a]  

 

292. Ola şey¢iñ [ki] ol demde hālik  

 Fenā içre bekāya ire sālik 

 

293. Evvelā bulmaķ gereksin bir ulu71  

 Uyasın sen aña göstere yolu  

 

 

                                                             
71 Bu mısranın vezni fâilâtün/fâilâtün/fâilâtün şekline daha çok uymaktadır.  
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294. Saña senden ol açısar kapuñı  

 Sen aña ideriseñ ĥıdmetüñi  

 

295. Göziñ ayırma sen anuñ yüzinden 

 Ķulaġuñ daĥı irme hem sözinden 

 

296. İt aña göñlüñi cānuñı teslìm 

 Ģaķìķat ¤ilmin ide saña ta¤lìm 

 

297. Göresin anuñla ol yüzi sen  

 Bilesin anuñ imiş cān u ger ten 

 

298. Velì dinür bu vechüñ issi kişi 

 Ģüküm anuñdur işler ol her (bir) işi 

 

299. Odır ķušbı bilüñ işbu cihānuñ 

 Ne dil var diyem adın kimdür anuñ  

 

300. Olır mı źerre vaŝf ide güneşden 

 Ne sözüm var açam aġz bu başdan 

 

301. Bu deñlü diyem anı evliyādur 

 Bilürseñ bāšının vechi Ĥudā’dur 

 

302. Emir oldur bu cümle evliyāya 

 Olup evlād sulšān-ı enbiyāya 

 

303. Anuñ sulšānlıġı gelmez bu dile 

 Ķulaķdan işiden anı ne bile 

 

304. Anuñ ¤Abd-i ża¤ìfidür bu kemter 

 Uyup ol servere idindi rehber 
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305. Benim gibi niçeler ķapusında 

 Ķulıdır ĥiźmet ider šapusında 

 

306. İlāhì bizi ayırma ĥıdmet(ün)den  

 Iraķ olmayavuz biz raģmetünden 

 

DER-BEYĀN- ĢAĶÌĶAT-İ NŪRU’L-MUĢAMMEDÌ  

VÜ VAŜF-I MÜRŞİD-İ KĀMİLÜ’L-EBEDÌ  

[Mesnevî] 

 fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilün 

 

307. Diñle imdi mürşid-i kāmil nedür 

 Vaŝf birle źātı bir gör ķandadur 

 

308. ¤İlmi ne vü ķudreti ne ģükmi ne  

 Lüšfi ne vü ķahrı ne vü źātı ne 

 

309. Mažharıdur bi-nişānuñ ol kişi 

 İşledür Allāh o yüzden her işi 

 

310. Enbiyā vü evliyā maģkūm aña 

 Her birin ģādim ķomış Allāh aña 

 

311. Çar ¤unŝūr vaģş ü šayr ins ü melek 

 Ģükmüne münķād anuñ hem ne felek 

 

[8b] 

 

312. Evvel ü āĥirde olmuş olanı 

 Žāhir ü bāšın bilür işler anı 
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313. Maġrib ü maşrıķ aña bir varmadun 

 Bilür ol şey¢i baķuban görmedün 

 

314. Başıdur fevķa’l-¤alā ayakları taģte’ś-śerā 

 Cismi šolı ¤ālem içre her yire 

 

315. Ģükmi yürür on sekiz biñ ¤āleme 

 Ata oldur cümle nev-¤i ādeme 

 

316. Biñ bir ismi hem bu yetmiş biñ ŝıfāt 

 Žāhir ü bāšın bulara oldı źāt 

 

317. Ķušbu’l-aķšābdur edebiñden biri 

 ¤Ālemi oldur šutan ādemi andan diri 

 

318. ¤Arşı ferşi şer¤i ol ķāim dutan  

 Ol yirinden ayrıla ¤ālem yiter 

 

319. Ay ü gün yüzünden alırlar nūrı 

 Ĥıdmetinde yügrüşürler her biri  

 

320. Cisminiñ žıllidür anuñ bu gice 

 Kaplayupdur ¤ālemi ucdan uca 

 

321. Ŝıģģat ola ger seķāmet dünyāda 

 Anuñ emriyle olır bil ey dede 

 

322. Rızķı ol ķısmet ider bu cümleye 

 Ķādir ol kim cümle maĥlūķı ŝaya 

 

323. Yirde gökde ķarşu durmuş her melek 

 Ĥıdmetinde her biri diler dilek 
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324. Daĥı hem vaģş u šuyūr ¤āşıķ aña 

 Yügrüşüp ¤aşķıla uçarlar göge 

 

325. Bunca seyyāre anı ister gezer 

 İllā şeyšān görüñ andan bezer 

 

326. Ol daĥı ķahrına ķuldur o şāhuñ 

 Birligin bilmedügiçün Allāh’uñ 

 

327. Bu dinilen Ādem’e şayšāna Ģaķķ 

 Secde emr itdi ŝıdı düşdi ırāķ 

 

328. Anınçün düşmān oldı nesline 

 Düşdi buġża buĥle vü kibr ü kìne 

 

329. Kimde kim işbu ŝıfatlar bulına 

 Şeksiz anuñ şeyšāneti bulına  

 

330. Šālib ola dünyāda ol kişiye  

 Yüzüni gören göz anuñ ışıya 

 

72الجاھلیة میتة مات زمانھ فقد امام یعرف ولم علیھ السالم منقال النبي   
 

331. Kimse anı gezmekile bulımaz 

 ¤Aķılla zeyreklikile bilimez 

 

[13a] 

 

332. Emr-i āmirden ayru ķāim olmaz 

 Ģaķìķat bir olana iki dimez 

                                                             
72 Anlamı: “Zamanının yöneticisini tanımayan kimse, cahiliye hayatı üzere (cahil olarak)  ölür.” Bkz.: 
Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 521. 
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333. Cānuñ ĥod şübhe yoķdur emr-i Ģaķķ’dur 

 Bilürsiñ birlige saña šanuķdur 

 

334. Nefaĥtü fìhi min rūģì73 kelāmı 

 Olur śābit bu birligin tamāmı 

 

335. Birüñ birligi bil sen cān u tenüñ  

 Nişānıdur göründüñ bì-nişānuñ 

 

336. Münezzehdir ķamu eşyādan Allāh 

 Ŝaķın benlige düşüp olma gümrāh 

 

337. Cānuñ aķlıñ Ĥudā’nuñ emri nūrı 

 Bularıñla durur ĥayruñ žuhūrı 

 

338. Bularıñla edülürse her bir işüñ 

 Na¤ìm-i Cennet olısardur işüñ 

 

339. Tenüñ bildüñ bu ¤ālem naķşı imiş 

 Gör imdi nefsüñi daĥı ne imiş 

 

340. Bu cismi ķullananladur nefsüñe ad 

 Olupdur ol bu cisme cāna mir¢āt 

 

341. Gel imdi cān gözüyle baķ o nefsi 

 Muģabbet āteşine yaķ o nefsi 

 

342. Görünsün varlıġı Ĥudā’nuñ 

 Bilesin aŝlını ķandandur anuñ 

 

 

                                                             
73 Hicr Suresi 15/29. 
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343. Gele oldum saña Ģaķķ’dan beşāret 

 Kenefsin vāģidin74 oķuna ayet 

 

344. İlāhì nefsini bilenden eyle 

 Senüñ ile seni bulandan eyle 

 

DER-BEYĀN-I VAŜFU’R-RŪĢ TERKÌBÜ’L-CİSM Ü TERTÌBÜ’L-¤AKL 

[Mesnevî] 

mefā¤ìlün mefā¤ìlün fe¤ūlün  

345. Açıldı genc-i esrār cān elinden 

 Düşüp šaşra beyāna geldi dilden 

 

346. Olundı emr-i Ģaķķ’uñ kāf u nūne75 

 Diler ŝūret olup ol cān görine 

 

347. Neden ŝūret olup göründi ol cān 

 Nice birikdi yā bu çār erkān 

 

348. Bilen bu sırrı ancaķ ¤ilm-i Ģaķķ’dur 

 Velì insān o ¤ilme mā-ŝadaķdur 

 

 ُ ْمنَاه َّ َّا ِمن قال هللا تعالى َوَعل دُن َّ ً  ل ما مَ و قولھ تعالى  76ِعلْ َّ َھا اْألَْسَماءَ  َءادَمَ  َوَعل َّ ُل 77ك   

 

349. Gel imdi bil nedür evvel ¤anāŝır 

 Neden bunlarda vardur ģüķm-i ķādir  

 

                                                             
74 Lokman Suresi 31/28. Anlamı: “(...) Bir tek insan (...) gibidir.” Metinde önce “vāģidetin” kelimesi 
yazılmış daha sonra üstü çizilip “vāģidin”  kelimesi yazılmıştır. Ayetin aslı “vāģidetin” şeklinde 
olmasına rağmen vezin gereği “vāģidin” yazılmıştır. Bu sebeple yukarıda ayete müdahale etmedik.  
75 “Kün”, “Ol!” emrine telmih vardır. Bkz.: Yâsîn Suresi 36/82. 
76 Kehf Suresi 18/65. Anlamı: “Allah Teâlâ buyurdu ki, (...) kendisine tarafımızdan bir ilim 
öğretmiştik.” İktibasta sehven hata yapılmıştır. Biz yukarıda doğrusunu yazdık.  
77 Bakara Suresi 2/31. 
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350. Ĥudā’nuñ raģmet-i deryāsıdur ŝu 

 O deryāda vücūduñ źenbini yu 

 

[13b] 

 

351. Te¤āla’llāh bu yire didi Ķayyūm 

 Yüz ur buña Ģaķķ’uñ iģsānını um  

 

352. Ģayāt oldı vü nefsin saña [ki] bil 

 Beķāsın ¤ömrüñüñ anuñ ile bil 

 

353. Güneşdür tende bu cānuñ żiyāsı 

 Anuñladur bu erkānuñ beķāsı 

 

ُ قال هللا تعالى  َّ َلُ  َواْألَْرِض  السََّماَواتِ  نُورُ  ا 78نُوِرهِ  َمث  

 

354. Bulardur terkìb olan cān ü cisme 

 Beyān oldı vü geldi isme resme 

 

355. Gice cismiñ-durur gündüz bu cānuñ 

 Göründi varlıġı sende Ģudā’nuñ 

 

356. Bu sırdan añla mevtüñ hem ģayātuñ 

 Beyān oldı saña biñ bir ŝıfātuñ 

 

357. Tenüñ šopraķ nefsüñ yil dinildi 

 Bulardan kendü ģālüñ bil dinildi 

 

358. Eger tende ķalur ise bu ģālüñ 

 Nebāta uġrayısar girü yoluñ 

                                                             
78 Nur Suresi 24/35. Anlamı: “Allah Teâlâ buyurdu ki, Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun 
temsili şudur: (...)” 
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359. Ve ger nefsden yaña döndüyse yönüñ 

 Varup ģayvān olısar anda šonuñ 

 

360. Nebāt ģayvān maķāmında ķalanlar 

 Olurdır bil cehennemde yananlar 

 

361. Ceģìme ger müyesser şekl-i insān 

 Girürse daĥı tebdìl ola elvān 

 

362. Velì geldüñ bu insān ŝūretine 

 Yetimdüñ aķl u cān sìretine 

 

363. Yuyanlaraķlı ŝūyile yüzüni 

  iletdi menzilini 

 

364. Eger cānı günine ire idi 

 O demde Ģaķķ cemālini göridi 

 

365. Gel imdi yaķ buları ¤ışķ odına 

 Yetişsün cānuñ ol dem maķŝūdına 

 

366. Giceñ ķadr ola vü gündüziñ ¤ıyd 

 Göresin kendüziñ oldem  

 

79ّ بسطامي قدس سره لیس في جبّة سوى ابایزید   

 

367. Der iseñ šañ degil cismimde Ģaķķ var 

 Bu ķavle Ģaķķ kelāmında šanıķ var 

                                                             
79 Anlamı: “Bayezid-i Bistâmi kuddise sırruhu: Cübbemin içinde Allah’tan başkası yoktur.” Bkz.: 
Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 459. 
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368. Velì bu yol saña uzaķ görinür 

 Saña baķsuñ velì sende görinür 

 

سّر اآلدم سرى و نوره نورى و روح اآلدم روحى اسجدنا  80حدیث قدسى االنسان سّرى و انا سّره

   81ة فاّن السجود لدینىمالئك
 

[14a] 

 

369. Yaradılmışda görinür yaradan 

 İş ıssı kendü çıķar mı aradan 

 

370. Ĥayālsiz varlıġıñ küllìsi oldur 

 Eger nefs ¤aķl u cān u göñüldür 

 

371. Yitürdiñ kendüñi kendüñde ara 

 Yitügiñ saña ola āşikāre 

 

372. Anuñçün ġayrı görürsen özüñi 

 Görem dimez gözüñ kendü yüzüñi 

 

373. Bilürsiñ źāt-ı Ģaķķ’dandur vücūduñ 

 Saña senden-durur girü sücūduñ 

 

374. Vücūdun bilmeyen Allāh’ı bilmez 

 Bugün de bulmayan yarın da bulımaz 

 

375. Görürsin benlik iden ģāli noldı 

 Ayırdı Ģaķķ’dan özin merdūd oldı 

 

                                                             
80 Anlamı: “Hadis-i kutsî: İnsan benim sırrım, ben de onun sırrıyım.”Bkz.:  Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 
321. 
81 Şairin kendi yazdığı bir söz yahut başlık olduğu düşünülmektedir. Kaynağı bulunamamıştır. 
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376. Niçün şeyšān olursın Ģaķķ’ı koyup 

 Cehenneme girersin ķahra uyup 

 

377. Gel imdi kendüñi ādemden eyle 

 Kerāmet ĥūnile sen seni šoyla 

 

378. Ulaşandan olasın cān u dilden 

 Geçesin mā¢-ı menden āb u gilden 

 

379. İlāhì hep senüñdür cümle varlıķ 

 Edenler ģürmetiçün saña birlik 

 

380. Ayırma bizi lüšf it ol erenden 

 Bilüp senüñ ile seni görenden  

 

İLĀHÌ EL M¤ANEVÌ  

[Manzûme]82 

15’li hece ölçüsü  

 

381. Her ķaçan [kimki] źātı teclìs ide ¤abde Ĥudā  

 Yaġdırır üstüne bārān-ı belā ebr-i ķażā 

 

382. Ģamd ü şükr ü ŝabr olur Ģaķķ’a anuñ daim işi 

 Cān u dilden gösterir ģükm-i Ĥudā üzere rıżā 

 

383. Ģaķķ’dan alup gelmişüz bile ezelden bir belā 

 Ol belāya ŝabrımuz ģaķķıyla olmakdur cezā 

 

384. İşbu minvāl üzere ķondı geçdi bundan enbiyā 

 Her nefes olmaz belādan ģāli olan evliyā 

 

                                                             
82 Şiir, hece ölçüsüyle yazıldığı için manzume dedik.  
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385. Bu belāyı dostlarına virdügi vech-i celìl  

 Bunuñile maģv ide varlıķların küllì yuya 

 

386. Ŝıģģatinde añmayan Ģaķķ’ı eger yevmü’l-belā 

 Dā¢imā añdırmaķ ister bir nefes ayrılmaya  

 

387. ¤Abd-i fānìyem ilā geldüm ezelden bir belā 

 Ģaķķ’dan alup gelürüm yoķdur işimde hiç riyā 

 

[14b]  

 

DER-BEYĀN-I MÜNĀCĀT U ¤ACZ BE-HUŻŪR-I HAŻRET-İ ¤İZZ  

[Mesnevî] 

mefā¤ìlün  mefā¤ìlün  fe¤ūlün  

 

388. Dilimde źikrim ol yā Rāb müdāmì 

 Göñülde fikrim ol cānım ķıyāmì 

 

389. Yüzüñ göre seniñ nūruñ gözümden  

 Deyup işiden olasın sözümden 

 

390. Ayaġum senüñle saña vara 

 Elüm senden aluben saña vire 

 

391. Uyanıķla uyurla düşüm šüşüm 

 Rıżāñ üzere ola küllì her işüm 

 

392. Senüñ varlıġıñ ola bu ģayātum 

 Ulaşdura beni saña memātum 

 

393. Ķamu evŝāfıñı bende bürine 

 Fenā bula ķulı sulšān görine 
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394. Rasūlüñ faķru faĥrì83 didigüni  

 Müyesser ķıl İlāhì bize anı 

 

395. Dilün seniñ kimiñ nesi var elde 

 Šolupdur varlıġın cān u göñülde  

 

ِ و قال هللا تعالى ُّلِ ّ ِك ٌ  َشْيءٍ  ب ِحیط ِالَّ  َھاِلكٌ  َشْيءٍ  كلُّ  84مُّ 85َوْجَھھُ  إ  

 

396. Ķamu biz yoķlarız varlıķ senüñdür 

 Sürilen cümlede dirlik senüñdür 

 

397. Kim ola vaģdetüñden ayrıyam dir 

 Şerìk ola dimiye saña ol bir 

 

398. Ya kimdür seni nefy ide ya iśbāt 

 Ne biline ŝıfāt-ı esmāyla żāt 

 

399. Münezzehsün bilinmekden ġanìsün 

 Velì her varlıġıñ sen ma¤denisün 

 

400. Diyene żatıniçün mā-¤arefnāk86  

 Araduñ anuñ adın şāh-ı levlāk87  

 

88قال علیھ السالم ما عرفناك حق معرفتك ما شكرناك حق شكرك  

 

                                                             
83 “Fakirlik benim övüncümdür, ben onunla övünürüm.” hadisine telmih vardır. Bkz.: Aclûnî, a.g.e., 
C:II, s. 87, Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 153. 
84 Fussilet Suresi 41/54. Anlamı: “Allah Teâlâ buyurdu ki, İyi bilin ki, O, her şeyi kuşatandır.” Metinde 
iktibasta sehven hata yapılmıştır. Biz yukarıda doğrusunu yazdık. 
85 Kasas Suresi 28/88.  
86 “Seni hakkıyla bilemedik, sana hakkıyla şükredemedik.” hadisine telmih vardır. Bkz.: Mucahit 
Kaçar, “a.g.m”, s. 63; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 474. 
87 Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 456. 
88 Anlamı: “(Peygamber) aleyhisselam dedi ki, Seni hakkıyla bilemedik, sana hakkıyla şükredemedik.” 
Bkz.: Mucahit Kaçar, “a.g.m”, s. 63; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 474. 



99 
 

401. Nicesi ķulluķ ide saña bu ĥāk 

 Dinlemeyi yāĥūd mā ¤abednāk89 

 

402. Ķoduñ bizüm adımuz çünki insān 

 Aceb midir bulına cümle noķŝān 

 

403. Gerekdür ķapuña eksiklü ķulda  

 Yaraşıķ ķodı sulšān ¤aybı ķulda 

 

404. O ¤aybı kim begene ķulda sulšān 

 Hünerdir didi oña ehl-i ¤irfān 

 

91یُِحبُُّھْم َویُِحبُّونَھُ و قال هللا تعالى  90قال علیھ السالم من احب هللا لم یضره الذنب  

 

[15a]  

 

405. Severiz didügümüzde ¤ayb yoķ 

 Nideriz birden ayruġı ŝayıp çoķ 

 

406. Ģaķìķat soñu oldur kim ķavuşa  

 Kimi gördük ikilikde sevişe 

 

407. Muģabbet bir-dirir birden ķopandur  

 Bu sırrı bilmeyen yoldan ŝapandur 

 

408. Ģabìbini Ĥudā’dan ayırana 

 Daķılur mı adı gör müslümāna 

 

                                                             
89 Mucahit Kaçar, “a.g.m”, s. 63. 
90 Anlamı: “(Peygamber) aleyhisselam dedi ki, Allah bir kulunu sevdiği vakit, günah o kula zarar 
vermez.” Benzer bir hadis için bkz.: Aclûnî, a.g.e., C:I, s. 296.  
91 Maide Suresi 5/54. Anlamı: “Allah Teâlâ buyurdu ki, (...) Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. 
(...)” Metinde iktibasta sehven hata yapılmıştır. Biz yukarıda doğrusunu yazdık. 
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409. Yalıñuz Allāh Allāh dise bir ķul 

 Ģabìbin añmasa olmaz o maķbūl 

 

  92من قال اشھد ان ال الھ اال هللا و اشھد ان دمحما عبده و رسولھ فھو مؤمن و اال فال

 

410. Ģabìbin sevmeyen Allāh’ı sevmez 

 ¤Ayānın görmeyen vallāhi sevmez 

 

411. Ne ¤ışķ olsun o kim maģbūb nihāndur 

 Sevine sevdügi günden ¤ıyāndur 

 

412. Meger ġāyet žuhūrundan baķamaz 

 Düşüpdür ¤ışķına ġarķdur çıķamaz 

 

413. Anuñçün bilmez kendü özüni 

 Nice görebile gözi yüzüni 

 

414. Ķodı Ģaķķ cümlede evvel o ¤ışķdan 

 Anuñla cünbüş ider cān u ger ten 

 

415. Kimiñ nefsine düşmüş tende arar 

 Kimiñ göñlüne düşmüş cānda arar 

 

416. Şular kim atın[ın] vü mālın sürerler 

 Olar ģayvān ŝıfat otlaķ yularlar 

 

417. O kim nefsin sevip dünyā-durur ol 

 Turāb olup nebāta uġraya yol 

 

                                                             
92 Anlamı: “Kim, 'Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki, 
Muhammed (s.a.v.) onun kulu ve elçisidir.' derse mü’mindir; demeyen değildir.” Benzer bir hadis için 
bkz.: Müslim, “Îmân”, 8. 
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418. Virenler cān ü göñül odla ŝuya93 

 Döñüşdi kendin ol bir ķašre ŝuya 

 

ََّمااِ قال هللا تعالى  ُمْ  ن ُك َْمَوال ُمْ   94 أ ك َّ ً ل ُْم َعدُّوا َْوَالِدك َاْحذَُروھُمْ  َوأ 95 ف  

َنفَعُ  َال  َنُونَ  َوَال  َمالٌ  ی اآلیة 96ب  

419. Ne bilsün bu ŝıfatlar Ģaķķ’ı bunda 

 Olupdur māla vü evlādına bende 

 

420. Olupdur bunda anda gözsüz anlar 

 Yıġarlar aŝŝı deyu hāzeyānlar 

 

421. Gel imdi sen arın bunlardan ¤āşıķ 

 Görine tā ki sende ¤ışķ-ı Ĥālıķ 

 

422. Seven kendü ola kendü özüni 

 Göre kendüsi kendünüñ yüzüni 

 

[15b] 

 

423. İlāhì ¤ışķıña ġarķ eyle ¤Abd’üñ 

 Ki ģāli olmaya andan tecellüñ 

 

424. Seni göre seni diye işide 

 Gelişi senden āĥir saña gide  

 

 

                                                             
93 Metinde “evlādu ŝuya” yazmasına rağmen alttaki düzeltme notu esas alındı.  
94 Tegâbün Suresi 64/15. 
95 Tegâbün Suresi 64/14. Anlamı: “Allah Teâlâ buyurdu ki, Şüphe yok ki (...) eşlerinizden ve 
çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının.” Burada iki ayet birleştirilerek 
iktibas yapılmıştır. Ayetin farklı yerleri birleştirildiği için de harekelerde farklılık vardı. Biz ayetlerin 
aslına sadık kalarak yukarıda doğrularını yazdık. İki farklı ayet olduğu için de ayrı ayrı dipnot verdik. 
Anlamını ise ayetleri birleştirerek verdik. 
96 Şuara Suresi 26/88. Anlamı: “O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!” 
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DER-BEYĀN-I ¤IŞĶ-I ĢAĶÌĶÌ ŚEMERU’L-BEĶĀ¢ BİLLĀHİ 

Bİ’L-FAĶRİ’L-ĢAĶÌĶÌ 

[Mesnevî] 

mefā¤ìlün  mefā¤ìlün  fe¤ūlün  

 

425. Šaşup ¤ışķ deñizi başdan aşdı 

 Dil oldı başım andan aġz açdı 

 

426. Ne deryādur bu ġarķ itmiş ķamuyı 

 Barıñdurmış ol uçmaġı šamuyı 

 

427. Ne vaģdet görinür anda ne keśret 

 Ne vuŝlat görinür anda ne firķat 

 

428. Ne ölmek vardur anda ne dirilmek 

 Ne görmek vardur anda ne görülmek 

 

429. Getürmez kimse anda ad u śanı 

 Varanlar yavu ķılmış cism ü cānı 

 

430. O deryānuñ bu deryā ķašresidür  

 Bugün ol ¤ışķ odunuñ żerresidür 

 

431. Ķıyās it ķašreden deryāyı gözle 

 Beyāna nice gelsün işbu sözle 

 

432. Ne deñlü medģ iderse güli bülbül 

 O deñlü arturur ¤ışķın anuñ gül 

 

433. Bu ¤ışķdan düşdi bir şemme bu oda 
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 Girer isteyü kendin97 oda o da 

 

434. Yanar kendü yaķar uġraduġını 

 O ģasretden gider göge düteni 

 

435. Çıkarsa göge şevķi yire iner 

 İnerse yire āhı göge çıķar 

 

436. Bu vechile Ĥudā’nuñ ¤ışķı nārı 

 Yanar şeb rūz dulaşur gögü yiri 

 

437. Baķuñ šopraķ nice ¤ışķa yüz urmuş 

 Bitüp eşcār oluben ķarşu durmuş 

 

438. Gelüp cellād-ı ¤ışķıñ šoġrar anı 

 Yanar ¤ışķa bu yanup cism ü cānı 

 

439. Bu yanmaķdan murādı ¤ışķ nārı 

 Diler göstere gözden yüzde nūrı 

 

440. Murādı ģāŝıl oldı olsa insān 

 Sürer hem daĥı ģükmün anda sulšān 

 

98اھدنا الصراط المستقیم  

 

441. Gör imdi ¤ışķ ģaķķıyla bu ŝuyı 

 Šolaşur šurmayup arżı semāyı 

 

[16a] 

 

                                                             
97 Metinde kelime “kendin” şeklinde yazılmıştır.  
98 Fatiha suresi 1/6. Anlamı: “Bizi doğru yola ilet.” Metinde bu ayet, başlık olarak yazılmıştır. 
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442. Ģarāretle bulud ki göge aġar 

 Šaķınur yaġmur adı yire yaġar 

 

443. Olur dürlü şarāb niçe n¤imet 

 Bürünür anca nìk ü zişt ŝūret 

 

444. Velì Ādem šonın giymese olmaz 

 İremez vuŝlata mašlūbı bilmez 

 

 اھدنا الصراط المستقیم

 
445. Daĥı gör Nìl’i ¤ışķa nice yılar 

 Girer dürlü çiçek rengini ŝular 

 

446. Bezer kendin boyayup renk ü būya 

 Diler ¤ışķ ilde Ģaķķānì ķoĥuya 

 

447. Açılur gül oluben ĥāre düşer 

 Boyanup müşg oluben māre düşer 

 

448. Boyanmaķdan murādı ādemidür 

 Gelürse ādeme vuŝlat demidür 

 

 اھدنا الصراط المستقیم

 
449. Bularıñ derdi ne vü maķŝūdı ne 

 Saña gelse irişür maķŝūdına 

 

450. Diler ¤ışķ kim bu erkānı bir ide  

 Ģudā’nuñ ķudretün anda yürüde 
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451. İrer emr-i Ģaķķ’uñ kāf ile nūna99  

 Diler anda bu insānı görine  

 

452. Muģabbet güneşinüñ źerresinden 

 Daĥı raģmet deñizi ķašresinden 

 

453. Biriküp bir yire bir ķašre raģme 

 Düşer döner o muēġa şaģme laģme100 

 

454. Düzilür on gün ü dört ay ¤ižāmı 

 Gelür emr-i Ĥudā šutar nižāmı 

 

455. Yazılur evvel elde lafžatu’llāh 

 Ķazılur ķulda ol dem sikke-i şāh 

 

456. Ķonulır göz ü ķulaķ dilde esmā 

 Dolar göñle hem imān-ı müsemmā 

 

457. Yazılur anda hem ism-i Muģammed 

 Olur tebdìl bā mìm dāl tā-ı muģabbet 

 

458. Daĥı lüšfı vü ķahrı ikisi de 

 Ķonılur dilese kul anda gide 

 

101قال النبي علیھ السالم الّسعید سعید في بطن اّمھ الشقّي شقّي في بطن اّمھ  

 

                                                             
99 Yâsîn Suresi 36/82. 
100 Müminun Suresi 23/14 ayetine telmih vardır. Anlamı: “Sonra bu az suyu 'alaka' haline getirdik. 
Alakayı da 'mudga' yaptık. Bu 'mudga'yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. 
Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şânı ne 
yücedir!” 
101 Anlamı: “Mesut kişi, annesinin karnında iken mesut; şakî ise annesinin karnında iken şakî 
olandır/olarak yazılandır.” Buharî, “Bed’u’l-Halk”, 6. Ayrıca bkz.: Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:II, s. 
771. 
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459. Daĥı hem yedi ķat gök yedi ķat yir 

 Görinür baķsaña sen saña bir bir  

 

[16b] 

 

460. Sekiz cennet yedi šamu ķapusı 

 Bulınur gör saña sende ķamusı 

 

461. Daĥı ¤arş u kürs ü levģ ü ķalemde 

 Düzetmiş milkini milk issi sende  

 

462. Felek sende melek sende görürseñ 

 Milk de sendedir milküñ ararsañ 

 

463. Bu varlıķlar saña ya ķanısın sen  

 Ki yoĥsa olmayadur dersin diyen ben  

 

464. Dinildi ĥod bu küllì milküñ issi 

 İki olsa bozılaydı ķamusı 

 

ُلْ قال هللا تعالى  ُ  ھُوَ  ق َّ ََحدٌ  ا َوْ  102أ ٌ  فِیِھَما َكانَ  ل ِالَّ  آِلَھة ُ  إ َّ َفََسدَتَا ا 103ل  

 

465. Gel imdi fikr eyle şey-i hālik 

 Bilesin kimimiş bu milke mālik 

 

466. Beķā-yı Ģaķķ’la bāķi olasın 

 Ĥudā’dan ġayrı yoġimiş bilesin 

 

467. Fenā fi’llāh beķā bi’llāh bu ģāldür 

 Bunı her kişi añlamaķ muģāldür 

                                                             
102 İhlas Suresi 112/1. Anlamı: “Allah Teâlâ buyurdu ki, De ki: ‘O, Allah'tır, bir tektir.’” 
103 Enbiya Suresi 21/22. Metinde iktibasta sehven hata yapılmıştır. Biz yukarıda doğrusunu yazdık. 
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468. İlāhì sensin a¤lā evvel āĥir  

 Ķamu varlıķ seniñ bāšın u žāhir 

 

469. Ayırma raģmetüñden ¤Abd’üñ ey Ģaķķ 

 Viŝālüñden ayırma faķrına baķ 

 

DER-BEYĀN-I ĢAĶÌĶATİ EL-FAĶRU’L-MA¤NEVÌ 

VE TAMĀMU’L-KELĀM VE’L-MERĀTİB VE’S-SULŪK 

[Mesnevî] 

mefā¤ìlün mefā¤ìlün fe¤ūlün   

470. Gel imdi bil nedir bir sen bu faķrı 

 Yitenler buña neden ayıtdı faĥrı 

 

471. Yolumuz ¤ışķ içinde faķra yitdi 

 Ne ģāl ķaldı ne ķāl küllìsi yitdi 

 

472. Ne el var šuta ayaķ ne ašası 

 Ne dil var nice vaŝf ide edāsı 

 

473. Ne yüz ne göz ne söz gitdi ķamusı  

 Ne ad ü ŝan ü ne neng ne nāmūsı 

 

474. Ķamu ¤ilm ü ¤amel cehl ü riyāyı 

 Ten ü cān žulmet-i nūr u żiyāyı 

 

475. Murādı ¤aķlı vü nefsi vü göñli 

 Bi-küllì aldı faķr itdi tecellì 

 

476. Ne dünyā aĥret ġılmān u ģūrì 

 Ne ġam ġuŝŝa ne şādı vü surūrı 
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477. Ne źühd ü ša¤at ü ne fısķ ü taķvì 

 Ne istiĥrāc tenezzül ne šeraķķì 

 

478. Ne irşād ü ne irādet ne mürebbì 

 Buları faķrına degişirdi Rabb’i 

 

[17a] 

 

479. Ne müstaķbel ne ģāl ü māżì ķaldı  

 Faķr-ı Simurġi Anķā rāzı ķaldı 

 

480. Ki ya¤nì źāt-ı Ģaķķ’ı bāķi ķaldı 

 Bi-küllì varlıķ aña rāci¤ oldı 

 

481. Faķìr oldı özünden küllì varı 

 Göründi cümle yüzden Ģaķķ dìdārı 

 

َِّ قال هللا تعالى  ِ َمْشِرقُ  َو َمْغِربُ  الْ ْینََما َوالْ َ َأ وا ف ُّ َمَّ  تَُول َث َِّ  َوْجھُ  ف 104ا  

 

482. Evvel āģir ķamu varlıķ anuñdur 

 Ķanı sen ben ki diyevüz benümdür 

 

483. Virildi bir daĥı bu faķra ma¤nì 

 Ĥudā’dan ġayrı yoķdur didi ya¤nì 

 

484. Rasūlu’llāh bu faķrı çün büründi 

 O yüzden źātı Allāh’ıñ göründi 

 

 

 
                                                             
104 Bakara Suresi 2/115. Anlamı: “Allah Teâlâ buyurdu ki, Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah'ındır. 
Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. “ Metindeki iktibasta sehven hata yapılmıştır. Biz 
yukarıda doğrusunu yazdık. 
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485. O vaķt içre kelāmında buyurdı 

 İźā temme’l-faķr fe hüve Allāh didi105  

 

486. Dilerdi her nebì faķra iridi 

 Ķarar ide faķr anda šurıdı 

 

487. Büründi gerçi bir bir faķr oları 

 Erinmiş bulmadı anlarda varı 

 

488. Bular gösterdi faķra varlıġını 

 Faķrda bunlara aġyārlıġını 

 

489. Gelüben buldı āĥir ol ģabìbi 

 Sa¤ìd ol faķr ola anuñ naŝìbi 

 

490. Hidāyetlü ķul ol faķre yetişdi 

 Vücūdı ķašresi deryāya düşdi 

 

491. Dinildi faķre cümleden ilerü 

 Daĥı hem ģātem oldı geldi gerü 

 

492. Faķrdan özge sermāye ola mı 

 Bu faķra düşmeyen Ģaķķ’ı bula mı 

 

493. Ki faķrıñ źāt-ı Ģaķķ olur libāsı 

 Od [u] gil kim ¤abā köhne palāsı 

 

106قال النبي علیھ السالم الفقر فخري و بھ افتحن  

 

 

                                                             
105 Bkz.: Niyâzî-i Mısrî, a.g.e., s. 8.  
106 Aclûnî, a.g.e., C:II, s. 87; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 153. 
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494. Muģaķķiķler beyān itmekde faķrı 

 Düşüp ¤acze faĥr idindi faķrı 

 

495. Faķrde buldı bulanlar kemāli 

 Behāsı faķrıñ oldı Ģaķķ cemāli 

ََراءُ  ُق ف نتُُم الْ َ غَنِيُّ َوأ ُ الْ َّ 107َوا  

 

496. Daĥı faķre dinür mirāt-ı sāfì 

 Beķānuñ görinür anda ĥilāfı 

 

[17b] 

 

497. Kudūret yoķ arınmış küllì varı 

 Görünmez anda ġayriyyet ġubārı 

 

498. Ĥudāyì’dur o mir¢āt-ı tecellì 

 İder ¤aksinden anuñ Ģaķķ tecellì 

 

499. Baķar her demde aña vech-i bāķì 

 Kim ola faķra itmez iştiyāķı 

 

500. Ģaķķ anı źātına maģŝūŝ idindi 

 O ma¤nìden münezzeh źātı dindi 

 

501. Nedir faķrı ķıyās it bir gör imdi 

 Faķìr ol ölmeden evvel öl108 imdi 

 

502. İnandıñsa Rasūl’e uy gel imdi 

 Bi-küllì varuñı faķra vir imdi 

 

                                                             
107 Muhammed Suresi 47/38. Anlamı: “Allah her bakımdan sınırsız zengindir, siz ise fakirsiniz.” 
108 Ali el-Kari, a.g.e., s. 277; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 550. 
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503. ¤Iyān ola göresin şerri ĥayrı 

 Arına gide hem varlıġı ķışrı 

 

504. Bu ģāle bunda her kimse ki yitdi 

 Be vallāh ol Rasūl ardınca gitdi 

 

505. Ki yoĥsa sevdügile bunda ķaldı  

 Ķalan dünyāda Ģaķķ’ı ķanda buldı 

 

506. Girü sevdügiyle ola ģaşrì109 

 Bugün kimse yarın ol ola ¤aşrì 

 

507. Ģasìr oldı özin heyhāta andı 

 Yiri ¤alā iken esfele110 gitdi 

 

508. Göründi kendü varlıġı ziyānı 

 Yitürdi benlige düşdi ìmānı 

 

509. Faķìr olan özünden küllì geçdi 

 Şarāb-ı vaģdet-i eģaddan içdi 

 

510. Bir oldı anda ıraġ u yaķìni 

 Degişdi faķra hem küfrile dìni 

 

511. Faķìr ü müflis ü dervişdür adı 

 Dü ¤ālemde anuñ yoķ hiç murādı 

 

512. Murādı yoķluķ idi anı buldı 

 O yoķluķ aña ¤ayn-i varlıķ oldı 

                                                             
109 “Kişi sevdiğiyle beraber haşrolur.” hadisine telmih vardır. Buhârî, “Edeb”, 96; Müslîm, “Kitabu’l-
Birr ve’s-Sıla”, 2640. 
110 Tîn Suresi 95/4-5. Anlamı: “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu, 
aşağıların aşağısına indirdik.” 
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513. O varlıķ anda göründi İlāhì 

 Anuñ varlıġıdur anda günāhı 

 

514. Vücūduñ źenbidür źenbiñ ulusı 

 Rasūl-i Ģaķķ didi bil bu ģadìśi111 

 

515. Tamām olsun burada faķr-ı rāzì 

 Yeterdür duralum ķavl-i dırāzı 

 

516. İlāhì bu faķìr ¤Abd’üñ źelìli 

 Saña sensin girü anuñ delìli 

 

517. Faķìrüñden ayırma senden anı 

 Yetim ü müflis ü miskìn ü fānì 

 

[18a] 

 

VELEHU EYĒAN 

[Gazel] 

fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilün 

 

518. Çünki fażl irişdi Ģaķķ’dan baña bugün işbu bāb  

 Sırruma ta¤lìm olundı yedi muŝģaf dört kitāb 

 

519. Žāhir ü bāšında Ģıżr’uñ ben ledünn ¤ilmi bilüp 

 Her vücūda bildürem vü gösterem merci¤-i me¢āb 

 

520. Pìrümüñ sırrı budur yitdüm aña taģķìķ bilüp 

 Da¤vet-i Ģaķķ oldı baña bil bugün ģüsnü’s-ŝavāb 

 

                                                             
111 Büyük günahlar ile ilgili hadislere telmih vardır. İlgili hadisler için bkz.: Buhârî, “Tıb”, 48; Müslim, 
“Îmân”, 87, 88, 89, 90.  
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521. Yaradılmışa ¤umūmen oldı Ģaķķ’dan bu ĥišāb 

 Mü¢mine vuŝlat muķarrer münkire firķat ¤aźāb 

 

522. Mü¢min Allāh’a ulaşdı gitdi gözünden ģicāb 

 Kāfirüñ źikri olur yā leytenì küntü turāb112 

 

523. Bunda görmeyen Ģaķķ’ı bugün ¤ıyān olup bilip 

 Yarın anda daĥı görmez def¤ olup yüzden niķāb 

 

524. ¤Abd iseñ gel bu kitābı oķu sen de bāb bāb 

 Bilesin kimdir görüp taģķìķ olup ķušbu’l-aķšāb 

 

VELEHU 

[Gazel] 

fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilün 

 

525. Oldı pes źāt-ı şerìfimle müşerref mümkināt 

 Altı ķušb dört ¤anāŝır yedi muŝģaf şeş cihāt  

 

526. Her birine emr-i Ģaķķ’la feyż idüp buldı śebāt 

 İrdiler Ģaķķ varlıġına içdiler āb-ı ģayāt 

 

527. On sekiz biñ ¤ālem ü ins ü melek ģayvān nebāt 

 Durmayup ider šavāf ŝāf baġlayuben ķat ķat  

 

[18b] 

 

528. Her biri bir işde ķāim İblìs ü Lāt ü Menāt 

 Küfrüni kāfir sever imānu mü¢min mü¢mināt 

 

 

                                                             
112 Nebe Suresi 78/40. Anlamı: “(...) ’Keşke toprak olaydım!’ (...)” 
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529. Emr-i Ģaķķ’dan feyż olup herkese yazılur berāt 

 Ģüsne ģasen yazılur hem ķabìģe seyyi¢āt  

 

530. Ģaķķ Te¤ālā ¤adl ider žulm eylemez ¤ale’l-¤ibād 

 ¤Āşıķa źātın virür Ģaķķ-ı āteşde ķalurlar ¤uŝāt 

 

531. ¤Abd-i kāmil źāt-ı Ģaķķ’la her nefs ķılurdı şād 

 Yār ol aña dü cihānda bulmaķ isterseñ necāt 

VELEHU EYĒAN 

[Gazel] 

fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilün 

 

532. M¤arifetden bì-ĥaberler itmesün bizimle baģś 

 Gevheri buncaķ ŝanur bilmez ne bilsün sa¤d ü naģs  

 

533. Evliyā sırrın ne bilsün ìn ü andan geçmeyen 

 Rūģ-ı Ķuds’üñ113 menziline šayr ide bilmez meges 

 

534. Ģaķķ Te¤ālā itdi esmāsıyla tec(el)lì Ādem’e 

 İşidüp oldı melā¢ik İblis itdi cenk ü baģś 

 

535. Evvel ü aĥirde da¤vet olmasaydı dil[i]le  

 Yedi muŝģaf dört kitābıñ gelmesi olur(dı) [idi] ¤abeś 

 

536. Yüz yigirmi dört biñ enbiyā vü mürselìn [geldiler] 

 Hep kelām-ı Ģaķķ getürdiler degillerdi aģreś 

 

537. Ģaķķ kelāmı daĥı menzil nidügini bilmege 

 Ģaķķ Rasūl’üne muŝāģib olmaķ ister külli inś114 

                                                             
113 Nahl Suresi 16/102. Anlamı: “Ey Muhammed! De ki: "Kur'an'ı, Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) inananların 
inançlarını sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere 
hak olarak indirdi." 



115 
 

[19a] 

 

538. ¤Abd-i fānì olmayan ģaķķıyla bulmayan beķā 

 Ne bilür ol bu kelāmı nidügin bilmez nefś115  

 

VELEHU EYĒAN 

 [Gazel] 

fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilün 

 

539. Da¤vet-i Raģmān’a gel ¤ışķ cāmını merdāne iç 

 Varlıġıñ maģv ola küllì gide senlik ola hìç 

 

540. Görüne vaģdet meyinden gözüne bir veche pāk 

 Ķālıbıñ ķalb ola cümle bir oluben šaş u iç 

 

541. Cümle eşyāda göresin ¤aynıla Ģaķķ vaģdetin 

 Źātıla ķılmış tecellì vaŝf-ı esmāmızda  

 

542. Münkir kāfir iseñ bu sırra sen bunda bugün 

 Ecl-i tab¤ iren göster saña ir ü genc116 

 

543. Sālik ol gel ol bugün yārile yār117  

 Bunda bulmayan yerinür bulunañ olur sevinç 

 

544. Mürşid-i kāmilden olur šālibe bu fetģ-i bāb 

 Bilüben yolunda ķalmaz bunda anda hiç yerinç 

 
                                                                                                                                                                             
114 Hem göze hem de kulağa göre kafiye yapmıştır. Bu sebeple altı çizili kelimeyi “s/س” harfi yerine 
“ś/ث” harfi ile yazmıştır. 
115 Hem göze hem de kulağa göre kafiye yapmıştır. Bu sebeple altı çizili kelimeyi “s/س” harfi yerine 
“ś/ث” harfi ile yazmıştır. 
116 Burada vezin düşmüştür. 
117 Burada vezin fâilâtün/ fâilâtün/fâilün şekline dönmüştür. 
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545. ¤Abd mürşid kevne irşādı iki nesneyledür 

 Bir elinde var kitābı bir eli dutar ķılıç  

 

VELEHU 

[Manzûme] 

14’lü hece ölçüsü 

 

546. ¤İlm-i ġaybuñ miftāģı eyledi Allāh bizi 

 Muģammed ¤Ali sırrı ķıldı Ģaķķ sırrımızı 

 

547. Tecellì eyledi Allāh fażlından ķalbimizi 

 Bildirdi cümle ¤ilmi gösterir gizlü yüzi 

 

[19b] 

 

548. Ķalmadı kendi müşkil āb u āteş bād u gil  

 Rāci¤ oldu aŝla Ģaķķ oldı dinleyü sözi 

 

549. Evvel āĥir her vücūd maģv olup ķıldı sücūd 

 Žāhir oldı źāt-ı Ģaķķ kendü özine kendü özi 

 

550. Külli şey¢ hālüñ bürhānıdur hem bu sözüñ 

 Var idüben yoķ iden oldur ki ol cümlemizi118  

 

551. ¤Abdiyā bize erişdi Ģaķķ’ın esrārı alup 

 Ģaķķ ezel ķıldı bizim böyle güzel yazımızı119 

 

[VELEHU] 

[Gazel] 

fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilātün  fā¤ilün 

                                                             
118 “Cümlemizi” kelimesi metinde bu şekilde yazılmıştır. 
119 “Yazımızı” kelimesi metinde bu şekilde yazılmıştır. 
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552. Ģamdü li’llāh ķušb-i ¤ālem Ģıżr olupdur pìrümüz 

 Cān u dilden sırr-ı Ģaķķ’dur her zaman bāzārımuz 

 

553. Enbiyā vü evliyā ervāģınuñ envārıdur 

 Her nefes alup viren ¤arşdan yücedür kārımuz 

 

554. Dü cihān milkine aldanmaķ bize oldı ģarām 

 Ehl-i Ģaķķ’ız yoķlarız biz źāt-ı Ģaķķ’dur varımuz 

 

555. Gelmişüz biz bu cihāna seyr içün ġufrān içün  

 Bizi bunda bend idemez şeş cihāt çār [re]müz 

 

556. Mümkināt içre biziz ol źikr olunan ķudslar 

 Biziz ol maģbūb-ı Ģaķķ’lar Ģaķķ bilür esrārımuz 

 

557. Üçler ü beşler yediler ķırķlar üç yüzler ķamu 

 Emr-i Ģaķķ’la bunlar oldı yārimiz enŝārımuz 

 

558. Bizden irü dü cihāna ķabż u basš feyż-i Ģaķķ 

 Yaradılmışa bizi ģādim ķodı Allāh’ımuz 

[20a] 

 

559. Evvelā ġaybden gelen eşyā vücūd-ı ¤āleme 

 Alıruz biñden birin oldur bizim erkānımuz 

 

560. Oldurur tedrìcle gelüp ricāl-i ġayb olan  

 Ģikmetin böyle ķomuş ¤ilminde ĥoş fa¤¤ālimüz  

 

561. ¤Abd’iyüz biz Ĥālıķ’ıñ emrinde yoķdur lā dimek 

 Herkesiñ bir ķısmeti var bize budur pāyımuz  
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TERK-İ TERK 

[Koşma] 

7’li hece ölçüsü 

 

562. ¤Işķ şarābın içmedin 

 Cān gözüni açmadın 

 Māsivādan geçmedin 

 Tevģìd ile olsun dā¢im 

 

 

563. Ölmezden öñ ölmedin 

 Ģaķķ’ı bunda bulmadın 

 Dā¢im bāķì ķılmadın 

 Tevģìd ile olsun dā¢im 

 

564. Enbiyā ¤ilmini bilen 

 Evliyā sırrını bulan 

 Dertlülere dermān olan 

 Tevģìd ile olsun dā¢im 

 

565. Çār ¤unŝūr milkin ķoyan 

 Şeş cihātuñ putın ŝıyan 

 Gerçeklerüñ remzin šuyan 

 Tevģìd ile olsun dā¢im 

 

566. Gerçek Ģaķķ’a bende olan  

 Dü cihānuñ terkin uran 

 Mümkināta delìl olan 

 Tevģìd ile olsun dā¢im 

 

[VELEHU] 

[Koşma] 
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8’li hece ölçüsü 

 

567. Biñ yıl ¤ömr sürer iseñ 

 Dünyā malun dürer iseñ 

 Yüz biñ kitāb arar iseñ 

 Anuñla Ģaķķ’a irilmez 

 

568. Añladuñsa sen bu dili 

 Varmaķ isterseñ yolı 

 

[20b] 

 

 Ģaķķ’un vardur gizlü ķulı 

 Anı bulmayınca olmaz 

 

569. Himmet nažar alam dirseñ 

 Bilmedügim bilem dirseñ 

 Ģaķķ’ı bunda bulam dirseñ 

 Varuñ virmeyince olmaz 

 

570. ¤Işķ şarābın içmeyince 

 Cān gözüni açmayınca 

 Dü cihāndan geçmeyince 

 Dìdār-ı Mevlā görünmez 

 

571. Evliyāyı bulmayınca 

 Seni senden almayınca 

 Ķalbüñ pasın silmeyince 

 Vuŝlat-ı Ģaķķ’a irilmez 

 

[VELEHU] 

[Manzûme] 
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15’li hece ölçüsü120 

 

572. Bunda Ģaķķ ŝaldı bizi ma¤rifet-i kemāliçün 

 Ŝanmañuz kim geldik bunda taģŝìl-i cem¤-i māl içün 

 

573. On sekiz biñ ¤ālemi hem seyr idüp ķālden ķìle  

 Sevdügimiz maķŝūdumız bil kāmil insān içün 

 

574. Kāmil insānı bulup bilmek oldu ma¤rifet 

 Cān u başın terkin urgil yoluna cānāniçün 

 

575. Enbiyā vü evliyā gör bunda nice gitdiler 

 Dü cihānı terk idüp hep Raģmet-i Raģmān içün 

 

576. ¤Abdì kāmil mü¢min iseñ ķāim ol Ģaķķ emrine 

 Varuñı terk eyle yoġ ol dìn içün ìmān içün  

 

[VELEHU] 

[Manzûme] 

 

577. Dünyā ehli dünyā dirür121 

 Hem ¤ābidler cennet arar 

 

[21a] 

 

 Gerçekler buldı Ģaķķ’ı122 

 Ne yitürdi ne arar 

 

578. Bu bir źevķì ģāletdür 

 Taģŝìli bì-āletdür 
                                                             
120 Burada tef’ilelerin uzun ve kısa harfleri karıştığı için 15’li hece ölçüsü olduğu düşünülmektedir. 
121 Yalnızca bu beyit 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 
122 Buradan itibaren 7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.  
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 Efnāyı vücūd iden 

 Ģaķķ’ıla Ģaķķ’ı görür 

 

[VELEHU] 

[Koşma] 

7’li hece ölçüsü 

 

579. Evliyā yolın bulan 

 Nažar-ı himmet alan 

 Ķalbinüñ pasın silen 

 Şeş cihāt(ın)123  putın ķıran  

 

580. Dā¢im źikru’llāh iden 

 ¤Işķ yolun tutup giden 

 Evliyā izin güden 

 Elbette maķŝūda irer 

 

581. ¤Abd-i fānì sen bunı 

 ¤Iyān itdiñ nihānı 

 Ģaķķ’ladur her işüñ 

 Ķo itmezsin ziyānı 

 

[VELEHU] 

 [Koşma] 

8’li hece ölçüsü 

 

582. Allah’ıñ gizlü kānısun 

 ¤Āşıķlar cānı cānısun 

 Mü¢miniñ dìn ü ìmānısun 

 Gerçegim pìrüm evliyā 

 

                                                             
123 Metinde “cihātın” yazmasına rağmen vezin gereği böyle okunmuştur. 
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583. Münkir gözi seni görmez 

 Müdde¤ìler saña irmez 

 ¤Āşıķ senden göñlün irmez 

 Sulšānım pìrüm evliyā 

 

584. Beni benden alan sensin 

 Cümle sırrım bilen sensin 

 Derde dermān ķılan sensin 

 Mürşidim pìrüm evliyā 

 

585. Ģaķķ ¤ilmin saña bildürdi 

 Ģükmüñ(e) dü kevne šoldurdı124 

 ¤Āşıķlar göñlün aldırdı 

 Mašlūbum pìrüm evliyā 

 

[21b] 

 

586. Allah’uñ sen bir ķulısun 

 Velìler üzre velìsin 

 Vuŝlata Ģaķķ’uñ yolısın 

 Delìlim pìrüm evliyā 

 

[VELEHU] 

[Koşma] 

7’li hece ölçüsü 

 

587. Merģabā ey ¤āşıķān 

 Cānān ilinden gelirüz 

 M¤arifet kesb itmege 

 ¤İrfān ilinden gelirüz 

 

                                                             
124 Metinde “ģükmüñe dü kevne šoldurdı” yazmasına rağmen vezin gereği böyle okunmuştur. 
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588. Gelmişüzdür mümkināta 

 Varlıġımız Ģaķķ durur 

 Ġayrılıķdan berìyüz 

 Sulšān ilinden gelirüz 

 

589. Ölmeden öñdin125 ölmüşüz 

 Ģaķķ’ıla Ģayy Bāķì’yüz 

 Sırr-ı pìri seyr idüp 

 ¤Ośman ilinden gelürüz 

 

590. Emr olunduķ kāf u nūna126 

 Śemme vechu’llāh127 içün 

 Bir bölük ¤āşıķlaruz 

 Raģmān ilinden gelirüz 

 

591. Rehberimiz nūr-ı Ģaķķ’dur 

 Yoldaşımız Hıżr u vaķtdur 

 Her nefsde hū dirüz 

 Devrān ilinden gelürüz 

 

592. Ķullarız emrindeyüz 

 Mevlāmızıñ leyl ü nehār 

 Yoķlaruz tecrìdlerüz 

 Ġufrān ilinden gelirüz 

 

[VELEHU] 

[Koşma] 

Genelde 8’li hece ölçüsü olmasına rağmen bazıları 7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 

593. Bir bölük nācìlerüz 

 Raģmān iline giderüz 
                                                             
125 Ali el-Kari, a.g.e., 277; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 550. 
126 Yâsîn Suresi 36/82. 
127 Bakara Suresi 2/115. 
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 Ģācılaruz ġāzìlerüz 

 Ġufrān iline giderüz 

 

594. On sekiz biñ ¤ālemin 

 Sırrın idüp geçdik öte 

 Šālib-i dìdārıyuz 

 Cānān iline giderüz 

 

595. ¤Ālem lāhūtuyuz  

 Nāsūte geldik emrle 

 

[22a] 

 

 M¤arifet bārın dutup 

 Sulšān iline giderüz 

 

596. Niçe yüz biñ enbiyā 

 Evliyā hemrāhıyuz 

 ¤Āķıbet ķılup sefer 

 Pìrān iline giderüz 

 

597. Ķafes tende niçe dem 

 Murġ-i cān ģabs oluben 

 Āģiri ŝınup ķafes 

 Šayrān iline giderüz 

 

598. Gelmeden maķŝūdumuz 

 Bilmek idi m¤abūdumuz 

 Ģāsıl oldu ol bugün 

 İģsān iline giderüz 

599. Ķulluġumuz bildük 

 Ķılduķ bize emr olunanı 
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 Ekdügümüz biçmege 

 Ģarmān iline giderüz 

[VELEHU]   

[Manzûme]128 

8’li hece ölçüsü 

 

600. O kim yanında her mevcūd  

 ¤Ādem birle berāberdür 

 

601. Ne dilerse olur ķādir 

 Erenler içre ol erdür 

 

602. Yoķ durur ¤aczi anuñ kim 

 Dü kevneyn üzre ģākimdür 

 

603. Görinen žāhir ü bāšın 

 Ĥudā hükmüne mažhardur 

 

604. Cihānda kimse var mıdur 

 Anuñ varlıġına münkir 

 

605. Hidāyet toģumını andandur 

 Bu ma¤nā günden ažhardur 

 

606. Gel ey zāhir ķo sen varı 

 Šaleb it gel bil ol eri 

 

 

607. Göresin sen de dìdārı 

 Bu rāhuña o rehberdür  

                                                             
128 Bu şiir, musammat gazel formunda yazıldığı halde vezni hece ölçüsü olduğu için manzume olarak 
gösterilmiştir.  
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608. Murād anuñ durur ¤Abd’in129 

 İdüpdür žāhiren ģākim 

 

609. Saģāyif üzre bu taģķìķ 

 Ķalem dilinde ezberdür 

 

Bu maģalle gelince cümle nažımlar Seyyid ¤Abdì Efendi’nündür ķuddise sırruhu 

 

                                                             
129 Metinde bu kelime “¤Abd’in” şeklinde yazılmıştır. 
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VÂRİDÂT-I SARI ABDULAH EFENDİ 

3. 6. GENEL BİLGİLER 

 Çalışmamıza konu olan Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 

3637 numarada kayıtlı olan yazmada 2 müstakil eser bulunmaktadır. Bunların biri 

Dîvân, diğeri ise Vâridât’tır. Vâridât isimli eser “Te¢lifāt-ı Vāridāt-ı Ŝarı ¤Abdullāh 

Efendi ķuddise sırrıhu’l-¤alā” başlığıyla 22b-42b numaralı sayfalar arasında yer 

almaktadır.  

 Sarı Abdullah Efendi’ye ait eserler incelenirken hiçbir kaynakta Vâridât ile 

ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır. Yalnızca Ülker Aytekin, “Sarı Abdullah Efendi ve 

Mesnevî-i Şerif Şerhi” isimli doktora tezinde Vâridât isimli eserin varlığından 

bahsetmiş ve eserin nüshasını tanıtmıştır.1   

 Eserin nüshada yazılı olan ismi göz önüne alındığında Tasavvuf kültüründe 

yer edinmiş Vâridâtlar hakkında bilgi vermek uygun olacaktır. Vâridât, kulun isteği 

olmaksızın Allah (c.c) tarafından kalbine ilham edilen manalar anlamına 

gelmektedir. Vâridât aynı zamanda, Allah’ın (c.c) kuluna ilham ettiği bazı tasavvufî 

hakikat ve sırların yer aldığı eserlerin de genel adıdır. Vârid, geldiği vakit kalpte ilim 

bırakır ve vâridin şartı bilgi vermesidir. Vâridâtların başında genelde, “bana denildi 

ki, işittim ki, gördüm ki, kalbime geldi, bana okundu” gibi ifadeler bulunur.2   

 Yukarıda bahsettiğimiz Vâridât tanımlarına baktığımızda ve Sarı Abdullah’ın 

Vâridât’ının muhtevasını incelediğimizde elimizdeki eserin aslında bir Vâridât 

olmadığını; Sarı Abdullah’tan çok önce yazılmış başka bir eser olduğunu fark ettik. 

Araştırmalarımız neticesinde de Vâridât başlığıyla yazılmış bu mensur eserin aslında 

bir Nokta Şerhi olduğunu tespit ettik. Daha önce üzerinde çalışılmış ve kitap olarak 

neşredilmiş Noktatü’l-Beyânlar ile de birebir aynı olduğunu gördük. Kitap olarak 

neşredilen Noktatü’l-Beyânlar tespit edebildiğimiz kadarıyla;  M. Fazıl Güvenç’in 

                                                             
1 Ülker Aytekin, “Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevî-i Şerif Şerhi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2002, s. 115. 
2 Mehmet Ünal, Mehmet Pektaş, “Üsküdarlı Haşim Baba’nın Vâridât’ı”, Ekev Akademi Dergisi, 
C:XVIII, No: 58, Kış 2014, s. 717; Nuran Döner, “İsmail Hakkı Bursevî’nin Kitâb-ı Kebîr’i ve Bursevî’de 
Vâridât Kültürü”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, No: 15, 6 [2005], s. 312-313. 
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şerh ettiği Noktatü’l-Beyân,3 Baki Yaşa Altınok’un çevirdiği Noktatü’l-Beyân,4 

Rahmi Yananlı’nın hazırladığı Noktatü’l-Beyân5 ve son olarak Burak Anılır’ın 

hazırladığı Noktatü’l-Beyân6 olmak üzere toplam 4 tanedir. Bu kitaplar çeviri, metin 

inceleme ve tıpkıbasım şeklinde hazırlanarak basılmıştır. Hiçbir kitapta 

transkripsiyonlu çalışma bulunmamaktadır. Kitaplardaki metinler ise, ufak tefek 

farklılıklar (fazlalıklar/noksanlıklar) ihtiva etmekle birlikte temelde birebir aynıdır. 

Bu sebeple, bu çalışmada metinler arası mukayese yapılmamıştır. Yalnızca 

çalışmamıza konu olan metin transkribe edilmiştir.   

 Kitap olarak basılan Noktatü’l-Beyânların bir diğer ortak özelliği, hepsinin, 

müellif olarak Muhammed Nûru’l-Arabî’ye7 (ö. 1305/1888) nispet edilmiş olmasıdır. 

Bu konuda inceleme yaparken Noktatü’l-Beyân’ın TBMM Kütüphanesi Açık Erişim 

Koleksiyonu’nda da bir nüshasını8 tespit ettik. Bu nüshada ise eser, Şeyhzâde 

Mehmed Muhyiddin9 (ö. 950/1543) adına kayıtlıdır. Yazmanın ser-levhasında da 

“Şeyhzâde” ismi bulunmaktadır. Rahmi Yananlı hazırladığı kitabında, esas aldığı 

nüshanın10 ser-levhasında bulunan “Şeyhzâde” isminden ve yazmanın 1576 tarihli 

istinsah kaydından söz etmemiştir. 

 Söz konusu iki müellifin; Şeyhzâde Mehmed Muhyiddîn (950/1543) ve 

Muhammed Nûru’l-Arabî’nin (ö. 1305/1888) yaşadığı devirler ve Süleymaniye 

Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Bölümü 2627 numaralı yazmanın istinsah tarihi 

göz önüne alındığında Noktatü’l-Beyân isimli eserin aslında Şeyhzâde Mehmed 

Muhyiddîn’e ait olduğu söylenebilir. Öte yandan Şeyhzâde Mehmed Muhyiddîn 

                                                             
3 Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî, Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî’nin Risaleleri ve Noktatü’l-
Beyân, şerh.: M. Fazıl Güvenç, y.y., t.y. 
4 Seyyid Muhammed Nûr, Noktatü’l-Beyân, çev.: Baki Yaşa Altınok, Ankara, Oba Yayıncılık, 2000. 
5 Muhammed Nûru’l-Arabî, Noktatü’l-Beyân: Noktanın Sırrı, haz.: Rahmi Yananlı, İstanbul, Büyüyen 
Ay Yayınları, 2012. 
6 Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî, Nûru’l-Arabî Külliyatı Nokta Şerhi Risâle-i Noktatü’l-Beyân, haz.: 
Burak Anılır, 5 c., İstanbul, H Yayınları, 2018, C:V. 
7 Nihat Azamat, “Muhammed Nûru’l-Arabî”, DİA, İstanbul, 2005, C:XXX, s. 560-563. 
8 Şeyhzâde Mehmed Muhyiddîn, Noktatü’l-Beyân, TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Koleksiyonu. 
9 Erdoğan Baş, “Şeyhzâde”, DİA, İstanbul, 2010, C:XXXIX, s. 97-98. 
10 Şeyhzâde Mehmed Muhyiddîn, Risâle-i Noktatü’l-Beyân, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud 
Efendi Bölümü, No: 02797. 
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hakkında son dönemde yapılan çalışmalarda, müellifin eserleri arasında Noktatü’l-

Beyân da zikredilmektedir.11 

 Çalışmamızda, Şeyhzâde Mehmed Muhyiddîn’e ait olan Noktatü’l-Beyân 

isimli eserin, şu ana kadar tespit edilmiş nüshalarından farklı olarak Süleymaniye 

Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Bölümü 3637’de, “Te¢lifāt-ı Vāridāt-ı Ŝarı 

¤Abdullāh Efendi ķuddise sırrıhu’l-¤alā” başlığıyla yazılmış bir nüshasına daha 

ulaştık. Bir sonraki bölümde, Vâridât’ın yani Noktatü’l-Beyân’ın, çalışmamızın ana 

konusu olan Sarı Abdullah’ın Dîvân’ı ile arasındaki alâkayı ortaya koymaya 

çalışacağız. Bu noktada, Noktatü’l-Beyân, elimizdeki nüshada Vâridât-ı Sarı 

Abdullah ismiyle kayıtlı olduğu için biz de bu isimlendirmeye sadık kalacağız. 

3. 7. ESERİN MUHTEVASI 

 Çalışmamızın ikinci bölümünde yer alan Nüsha Tavsifi ve Nüshanın 

Muhtevası kısımlarında yazmanın, her iki eseri de kapsayacak şekilde özelliklerinden 

bahsedildiği için burada ayrıca nüsha tavsifi yapılmayacaktır. 

 Vâridât, bir giriş ve 22 adet fasıldan oluşan tasavvufî bir eserdir. Her fasılda 

farklı bir konudan bahsedilmektedir fakat bütün olarak bakıldığında asıl konunun 

“ilim” olduğu görülmektedir. Hz. Ali’nin “İlim bir noktadır; onu cahiller çoğalttı.”12 

sözü ile noktayı “Ne sır ki Bismillâh’da var, bâ-ı Bismillah’da var, ne sır ki bâ’da 

var, bâ’nın noktasında var. Ol nokta ki bâ’nın altındadır, ben ol noktayım.”13 

şeklinde açıkladığı sözü, dolayısıyla Hz. Ali’nin bu sözlerindeki “nokta” kavramı 

eserin ana temasını oluşturmaktadır. 

                                                             
11 Erdoğan Baş, “a.g.m.”, s. 97-98; Prof. Dr. Muhittin Eliaçık, “Kocaelili Bir Âlim: Muhyiddîn 
Muhammed Efendi ve Noktatü’l-Beyân Adlı Eseri”, Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi 
Sempozyumu-III, Kocaeli, Kocaeli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yayınları, 2017, s. 
2607-2610. 
12 Bkz.: Şeyh Süleymân b. İbrahim el-Kunduzî el-Hanefî el-Belhî, Delilleriyle Ehl-i Beyt’e Meveddet, 
thk.: tahkik Seyyid Ali Cemal Eşref el-Hüseyni, trc.: Adalet Çakır, Derya Çakır Baş, Gülgun Uyar, 
İstanbul, Sufi Kitap, 2018, s. 179. 
13 Bkz.: Süleymân el-Belhî, a.g.e.,  s. 179. 
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 Eserin girişinde ve fasıl başlarında genelde “Ey birâder, Ey tâlip, Ey birâder-i 

âşık, bil ve âgâh ol ki” şeklinde ifadeler yer almaktadır. Metin ayet ve hadis 

iktibaslarıyla örülmüş, çeşitli kişilere ait beyitlerle süslenmiştir.  

 Giriş bölümü Besmele ile başlamaktadır. Daha sonra müellif, Fussilet Suresi 

41/53 ayetini iktibas etmiş ve ayeti açıklamıştır. Kemâle ermek için bir mürşide 

bağlanmak ve ilmi ondan öğrenmek gerektiği vurgulanmıştır. Devamı özetle 

şöyledir: İlmu’llah’ın hem zâhirî hem de bâtınî vardır. Zâhirî yönünü pek çok âlim 

açıklamıştır fakat bâtınî yönü yalnızca sır ehline söylenebilir. Çünkü insanlar 

bilmediği ilme düşmandır ve herkese aklı yettiği kadarını anlatmak gerekir.  

 Birinci bölüm “faŝl-ı evvel” başlığıyla yazılmıştır. Bu bölümde ilmin sırrı 

anlatılmaktadır. Özetle şöyledir: Hz. Ali’ye sorulan “İlim nedir?” sorusu ve onun 

cevabı ile başlar. Hz. Ali bazı açıklamalar yapar ve son olarak “Ne sır ki 

Bismillâh’da var, bâ-ı Bismillah’da var, ne sır ki bâ’da var, bâ’nın noktasında var. Ol 

nokta ki bâ’nın altındadır, ben ol noktayım.” dedikten sonra tâlipler, başka soru 

sormaz. Bu sözü duyan tâlipler, çokça hizmet ettiler, Ashab-ı Suffa’dan oldular. 

Ashab-ı Suffa, ilimde derinleşmişlerdi. Başlarına örtülerini çekip noktanın sırrından 

konuşurlardı. O nokta ki, hakiki bir güneştir. Bölümün sonu, bu girişi böylece 

özetledik, inşaa’llah açıklama yapacağız, şeklinde bitmektedir.  

 İkinci bölüm “faŝl-ı duvvom” başlığıyla yazılmıştır. Bu bölümde, 

eşyanın/şeylerin kaynağı anlatılmaktadır. Özetle şöyledir: Peygamber Efendimiz’in 

(s.a.v.) “Allah ilk önce aklı yarattı.”, “Allah, ilk önce benim ruhumu yarattı.”, “Allah, 

ilk önce kalemi yarattı.”, “Allah, ilk önce benim nurumu yarattı.” cümleleri bir midir 

yoksa her birinin hakikati ayrı mıdır? Bunun hepsi bir hakikattir fakat her biri farklı 

isimlerle isimlendirilmişlerdir ve hepsi ezelî kuvvetten sâdır olmuşlardır. Bir nesneye 

yüz tane de isim versen onun hakikati çokluk kabul eden olmaz. Bir şeyin yüz tane 

adı olabilir ama hakikati birdir.  

 Üçüncü bölüm “faŝl-ı sevvom” başlığıyla yazılmıştır. Peygamber 

Efendimiz’in (s.a.v) 40 yıl sülûk etmesi, ledünnî ilmin kendisine aşikâr olması, insânî 

kemâle, hakikî Mirâc’a ermesi ve Hayy olan Allah’ı görmesinden bahsedilir. 

Sonrasında sırasıyla ruh, akıl, nur, arş, melek-i mukarreb, Cebrâîl-i Emîn ve âdem 
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kavramlarından bahsedilir. Âdeme gelince, bu sıfatlar ve sayılan isimlerin hepsinin 

bir hakikatin sırrı olduğu ifade edilir. Allah’ın varlığına nicelik isteyen kâfir olur ama 

insan, Allah’ın en büyük halifesidir; onun varlığı Allah’ın varlığı, onun fiili Alllah’ın 

fiili demektir.   

 Dördüncü bölüm “faŝl-ı çehārom” başlığıyla yazılmıştır. Bu bölümdeki 

nokta; hakikat âlemi, tam bir tecellî makamı olan ezelî kuvvet, Muhammedî hakikat 

sırrı ve bunların hepsine nokta-i küll denildiği üzerinedir. Devamı ise şöyledir: 

Noktadan sadır olan yine noktadır ve âlem, noktadan zuhur etmektedir. Kalemle bir 

nokta koysan, o nokta, “nokta”nın bir örneğidir. Bu da, katreyi görünce onun 

denizden olduğunu bilmek, zerreyi görünce onun güneşten olduğunu bilmek gibidir. 

Yarasa, (göremediği için) güneşi bilmez ve yok zanneder. İnsanoğlu da cehalette 

kalıp ışığı yok zanneder. Gerçeği gösterince de gözü kapanır, doğruyu inkâr eder. 

Âlem, noktadan sadır olmuştur. Âlem ise merkez noktadır.  

 Beşinci bölüm “faŝl-ı pençom” başlığıyla yazılmıştır. Bu bölüm, vahdet 

noktasından, kesret âleminin zuhur etmesi üzerinedir. Yedi noktanın göklerin 

padişahı olduğu, geri kalan yıldızların bunlara tabi olduğu, feyzi akl-ı küllden 

buldukları ve ona nokta-i hakiki, arşu’llah, ilk cevher, kalem, ruh, nur, âdem, âlemin 

kutbu, vahdet noktası dendiği anlatılmaktadır. Devamı ise şöyledir: Nokta-i hakiki, 

şems-i bâtındır. Güneş; hayat veren, ışık veren, kudret verendir ve diğer bütün 

yıldızlar ışığını ondan alırlar çünkü güneş, şems-i bâtının mazharıdır.  

 Altıncı bölüm “faŝl-ı şemom” başlığıyla yazılmıştır. Bölüm, felekler ve 

yıldızlardan özetle bahsettik, eğer ayrıntılı anlatsaydık uzatmış olurduk, denilerek 

başlamaktadır. Devamında, felekler ve yıldızların babalar, unsurların analar olduğu, 

bu ana-babadan üç cinsin zuhur ettiği; bunların da maden, bitki ve hayvan 

olduğundan bahsedilmektedir. Her insanın kendini bilmesinin hem farz-ı ayn hem de 

farz-ı kifaye olduğu, her şeyin bir maksada binaen ortaya çıktığı ve Allah’ın hiçbir 

şeyi boş yere yaratmadığı, zikri geçen bütün cinslerin ve varlıkların hakikatinin bir 

olduğu ve birden tecelli ettiği, buna akl-ı küll dendiği ve bunların hadis şerhi olup 

Peygamber’in (s.a.v) süluku olduğu anlatılmaktadır.  
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 Yedinci bölüm “faŝl-ı heftom” başlığıyla yazılmıştır. Bu bölüm, her şeyi 

tecelli ettirenin “Kün!” lafzı olduğu yani emir lafzı olduğu üzerinedir. Devamı özetle 

şöyledir: Bütün isimler ve isimlendirilen şeyler, fiiller, evvel, ahir vs. hepsi ezelîden 

ve Allah’ın vücudundan zuhur buldu çünkü Allah, zatıyla bütün mevcudatı 

kuşatmıştır. Allah’ın pak zatı, ezelî kuvvettir; onun adı akl-ı külldür; arşu’llahdır; aslî 

noktadır. Akl-ı küll, feleklerin ve yıldızların mazharıdır. Feleklerin ve yıldızların 

mazharı, unsurattır. Unsuratın mazharı ise mevaliddir. Mevalid ise, maden, bitki, 

hayvandır. Hayvan-ı nâtık dedikleri ise âdemdir. Âdem, bütün mevcudatın özeti, 

Allah’ın halifesidir. İnsanın fazileti, diğer bütün mahlukat üzerinde, konuşmasıdır; 

aklı ve ilmidir.  

 Sekizinci bölüm “faŝl-ı heştom” başlığıyla yazılmıştır. Bu bölüm, ufuktaki 

deliller ve bu delilleri insanın kendi nefsinde bulması gerektiği üzerinedir. Bütün 

ilimlerin kaynağının ve sırrının “Senurihim” ayeti ile “Men arefe nefsehu” hadisinde 

olduğu anlatılmaktadır. 

 Dokuzuncu bölüm “faŝl-ı nuhom der-beyānı eflāk ve encüm ki der-nefsi 

insān münāsebeti dārend” başlığıyla yazılmıştır. Bu bölüm, insan nefsinde alakası 

bulunan felekler ve yıldızlarla ilgilidir. İlim adamlarının ve kelam âlimlerinin âleme, 

âlem-i kebir; insana ise âlem-i sağir dedikleri fakat tasavvuf âlimleri için insanın, 

âlem-i kebir olduğu belirtilmekte peşinden ilim adamlarının dediği gibi devam 

edilmektedir. Âlemde ne varsa âdemde de onu bulmanın insana vacip olduğu, 

“nokta”nın, aslî noktanın insanın cismi olması ve ana rahmine düşen “nokta”nın ilk 

cevher misali olması,  “nokta”nın ana rahmindeki gelişme evreleri ve sonrasında 

insanın azaları vs. anlatılmaktadır. Bu bağlamda insan vücudundaki azaların her biri, 

feleklerdeki gezegenlere/yıldızlara, evrendeki bitkilere, hayvanlara benzetilerek 

açıklanmaktadır.  

 Onuncu bölüm “faŝl-ı dehom der-beyān anki sa¤ādet ve şeķāvet-i insān 

ezçe ģāŝıl mì-şeved” başlığıyla yazılmıştır. Bu bölümde, insandaki mutluluğun ve 

mutsuzluğun nasıl ortaya çıktığı açıklanmaktadır. Bu bağlamda, Peygamber 

Efendimiz’in (s.a.v.) “Said olan kişi anne karnındayken saiddir.” ile başlayan hadisi 

delil getirilmiştir. Özetle şunlar anlatılmaktadır: Mutluluk ve uğursuzluk, levh-i 
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mahfuzda yazılıdır ve her biri zamanı gelen felek sebebiyle ortaya çıkar. Yaratıkları 

hareket ettiren Allah’tır fakat insan kendi yaptı sanır. “Nokta” ana karnına 

düştüğünde anne-babanın bunda bir talihi yoktur. Yıldızın dönüşü ve hareketi 

mutluluk ve mutsuzluğun üzerine tesir ederse, anne karnındaki nutfenin kendisine bu 

haller işlenir. Çünkü nutfe, cismin levh-i mahfuzudur ve bu levh-i mahfuz da âlemin 

mazharıdır. Saadet veya şekavet sana anne karnından gelmişse, sabır göster. Fakat 

saadeti veya şekaveti kendi isteğinle seçtiysen ve yanlış bir iş yaparsan, pişman ol, 

tövbe et.  

 On birinci bölüm “faŝl-ı pānzdehom der-beyān-ı ģaķìķat-i insān ki yek 

noķša est heme ef¤āl-i insān ez istivā-yı noķša-i bìrūn āmed” başlığıyla yazılmıştır. 

Bu bölümde, insanın hakikatinin bir nokta olduğu ve insanın tüm fiillerinin de bu 

noktanın tam ortasından çıktığı açıklanmaktadır. Özetle şöyledir: İlk cevher, aslî 

noktadır ve bu nokta, nokta-i illettir. Âlemde mevcut olan her şey bunun tam 

ortasından çıkmıştır. On sekiz bin âlem, bunun yanında bir hardal tanesi gibidir. 

Buna da yuvarlak olduğu için nokta deriz. Kâtip, kalemi kağıdın üzerine koysa önce 

bir nokta ortaya çıkar. Noktadan harf, harften kelime, kelimeden kelam, kelamdan 

“esma” ortaya çıkar. “Esma”, her şeyin ismidir ve isim de her şeyi kaplamıştır. 

Bölümün sonunda ise, Hz. Ali’nin nokta ile ilgili sözleri iktibas edilmiştir.  

 On ikinci bölüm “faŝl-ı devāzdehom der-beyān-ı ķuvvet-i žāhir ve ķuvvet-i 

bāšın” başlığıyla yazılmıştır. Bu bölüm, zâhir ve bâtın kuvvet hakkındadır. Zâhirî 

hissin 5 adet olduğu belirtilir; 5 duyu organı ve özellikleri anlatılır. Sonrasında bâtınî 

hissin 5 adet olduğu belirtilir ve bunlar anlatılır. En sonunda 7 adet hissin/kuvvetin 

kaldığı belirtilir; sindirim, boşaltım gibi sistemler de dâhil olmak üzere diğer 

kuvvetler anlatılır.  

 On üçüncü bölüm “faŝl-ı sìzdehom der-beyān-ı ģaķìķat-i insān ki maķŝūd-ı 

muķaddime-i ān būd ki tu ģaķìķat-i ĥˇişten be-neşināsì” başlığıyla yazılmıştır.  

Bölüm, insanın hakikati üzerinedir. Konunun başında, “Şüphesiz biz emaneti 

göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan 

çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.” ayeti iktibas 
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edilmiş ve açıklanmıştır. Daha sonra yine konuyla ilgili birkaç ayet iktibas edilmiş ve 

açıklanmıştır.  

 On dördüncü bölüm “faŝl-ı çehārdehom der-beyān-ı ģaķìķat-i insān ki yek 

noķša est” başlığıyla yazılmıştır.  Bölüm, insanın hakikatini bir nokta olarak 

açıklama üzerinedir. Şöyle özetlenebilir: İnsanın kalbine gönül derler. Onun merkezi, 

karargâhı ve makamı yürektir. Yüreğin tam ortasında bir nokta vardır, rengi siyahtır, 

adı Süveyda’dır. Süveyda; insanın hakikat merkezidir, insan bedeninin arşıdır, nefs-i 

natıkadır ve insan bedenin padişahıdır. Bunlardan sonra, bu noktanın özelliklerinden 

bahsedilir. Daha sonra noktanın, insanın hakikati olduğu, beden uyusa bile onun 

uyanık olduğu anlatılır. Sonra akıldan bahsedilir. Şöyledir: Aklın karargâhı ve 

makamı dimağdır ve dimağ, Utarid feleğidir, sürekli kitabetle meşguldür. Zira, akıl 

bedenin faruğudur yani iyiden kötüyü seçer. Göz görmese, kulak işitmese bile akıl, 

hepsinin arasında doğruyu bulur. Bunları söylemekten murad, insandaki noktayı 

anlatmaktır fakat bu nokta, gözün gördüğü bir nokta değildir. Bu noktaya zahîrî 

gözle bakma ki bâtınî sırrı kaçırmayasın. Bin yıl insanın sırrından bahsedilse, binde 

biri bile bitirilemez.  

 On beşinci bölüm “faŝl-ı panzdehom der-beyān-ı sırr-ı noķša ki der-her fi¤li 

nām-ı diger dāred” başlığıyla yazılmıştır. Bu bölüm, insanın her fiilinde farklı bir 

şekilde bilinen noktanın sırrı hakkındadır. Konu, insanın hakikati ruhudur, şeklinde 

başlamakta ve “Sana ruh hakkında soruyorlar.” ayeti açıklanarak devam etmektedir. 

Özetle şunlar anlatılmaktadır: Yüreğin ortasında olan bir nokta vardır ve emrin 

merkezi orasıdır. O merkez, yuvarlak bir ayna gibidir, iki yüzü vardır, görünen ve 

görünmeyen âleme tasarrufu vardır. Eğer bu ayna parlatılırsa, sırlar ona görünür olur. 

Herkesin gönlünde bu ayna vardır fakat cehaletten, gafletten, dünya muhabbetinden 

pas tutmuştur. Bu pası gidermek için ya hakîkat ilmi ya bir mürşid-i kâmil ya da 

Allah’ın yardımı gerekir. Son olarak yine duyu organlarından hayal, hafıza, tefekkür 

gibi kavramlardan bahsedilerek bitirilir.  

 On altıncı bölüm “faŝl-ı şānzdehom der-beyān-ı ģarf ve noķša-i celāl ve 

cemāl” başlığıyla yazılmıştır. Bu bölüm, Celâl ve Cemâl’in noktası ve harfi 

hakkındadır. Özetle şunlar söylenmektedir: Harf ve nokta mürebbî değildir. Hem ateş 
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ve su ile yok edilebilir hem de bölümlere ayrılıp taksim edilemediği için yok 

edilemez. Allah’ın pak zatı öyle bir kuvvet-i ezelîdir ki bütün eşyayı kaplar. Allah 

(c.c.) mütekellimdir; “Kün!” lafzı ile bütün âlemi yaratmıştır. Ulema, Allah 

mütekellimdir fakat illa bu kelimelerle konuşmaz derler, bu doğrudur. Zira harfsiz 

tekellüm mümkün değildir. Harf olmasa hâkim ne ile hükmeder? Harf olmazsa ne 

emir kalır ne yasak, ne âdem kalır ne de âlem.  

 On yedinci bölüm “faŝl-ı heftdehom” başlığıyla yazılmıştır. Bu bölüm, “Ben 

gizli bir hazineydim, bilinmek istedim ve bilinmek için yaratıkları yarattım.” kutsî 

hadisinin açıklanması hakkındadır. Öncelikle sözü geçen kutsî hadis iktibas edilmiş, 

peşinden eğer harf olmasaydı bir şeyleri bilmenin ve sevmenin mümkün olmayacağı 

belirtilmiştir. Daha sonra “Allah Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti.” ayeti 

iktibas edilerek harfin önemine vurgu yapılmıştır. Sonrasında anlatılanlar ise şöyle 

özetlenebilir: İdrak edilen şey ile idrak eden kişi arasında bir bağ vardır. İdrak ettiğin 

şey, senin aynındır. Müdrek, müdrik ve idrak kavramlarının üçü de birdir. Bunu 

açıklamak gerekirse, müdrik âşık kişi, müdrek âşık olunan kişi, idrak ise aşkın 

kendisidir. Aynı olma meselesi âşıklık örneği üzerinde ifade edilecek olursa, eğer 

âşık, devamlı olarak aşkıyla ve mâşukla ilgilense, hayalinden maşuğu dışında her 

şeyi kaldırsa, o yakınlıktan ittisal meydana gelir. Bu durumda da âşık, mâşuk ve aşk 

hepsi bir olur. Nitekim Hallâc-ı Mansur’un “Ene’l-Hakk” sözü de bu aynılıktan, 

birlikten, ittisalden ortaya çıkmıştır. Zaten hakiki mâşuk da Allahu Teâlâ’dır. 

Allah’ın ezelî iradesi, âlemi ve âdemi ayna edinmiş, bunlara tecelli etmiştir. İnsanlar, 

Allah’ın hayat tecellisinden hayy, salatanat tecellisinden padişah, ilim tecellisinden 

âlim vb. olmuştur. Allah (c.c.) kesret aynasından tecelli etmek ve aynadan kendi 

hüsnünü görmek istedi. Bu düşünceyle Allah âşık kişi, kendi cemali ve hüsnü mâşuk 

olan, kendi iradesi ise aşk olur. Fakat bunların üçü de yine birdir. Bir şeyhe 

erişmeden bu hakikatleri anlamak mümkün değildir. Allah’a âşık olmayan da aşk 

sırrından haberdar olmaz.   

 On sekizinci bölüm “  der-beyān-ı ģāl-i ĥod” başlığıyla 

yazılmıştır. Bu bölüm, kendi halinin beyanı üzerinedir. İnsan-ı kâmil olabilmenin, 
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Allah’ın bütün sıfatları ile vasıflanmak suretiyle olabileceği, insan-ı kâmil olanın 

kutup olacağı, Allah’ın sıfatının tam tecellisinin kutup olduğu ve kutbun elinde on 

sekiz bin âlemin hardal tanesi gibi olduğu ifade edilmektedir. Sonrasında, Allah’ın 

sıfatlarında insanın acziyeti örnekler verilerek anlatılmaktadır. Devamı şöyledir: 

Nâkıs olan kemâl istese onun saadeti yükselmektedir; fakat nâkıslığıyla kalmak 

isterse de onun saadeti iniştedir. İnsanlık, günden güne gelişmektir. Dünya, ahiretin 

ekinidir. Ekin öyle bir şeydir ki, sen ekmeden gönlünde biten iman, sadakat, ilim vs. 

gibi sıfatlardır ve insanın saadeti bu sıfatlarla vasıflanmaktır. Zira Allah’ın baktığı 

yer insanların gönlüdür; itibar ettiği gönüldeki niyettir. Allah’ın varlığı kimde tecelli 

etse, o kişiden -makam itibariyle- aşağıda olan insanların sığınağı olur. Bu yönden 

peygamberler ve evliyalar insanların sığınağı konumundadır. Kim onlardan yüz 

çevirirse, kâfir onlardır.  

 On dokuzuncu bölüm “faŝl-ı nūzdehom der-beyān-ı ģaķìķat-i ķušb-ı ¤ālem 

ve su¢āl ve cevāb-ı müdde¤ì” başlığıyla yazılmıştır. Bu bölüm, kutb-ı âlem ile 

müddeinin sorusu ve cevabı üzerinedir. Anlatılanlar şu şekilde özetlenebilir: Bir 

hadis şerhinde rivayet edildiğine göre dünyada 356 evliyaullah vardır ve kıyamete 

kadar devam ederler. Bunların, 300’ü bir bölük, 40’ı bir bölük, 7’si bir bölük, 5’i bir 

bölük, 3’ü bir bölük ve 1’i kutb-ı tenhadır. Kutup geri kalanın sığınağı hatta belki 

bütün mahlukatın sığınağıdır. –Daha önce birkaç bölümde vurgulandığı gibi- 

Allah’ın mazhar-ı tâmmı kutuptur. Ehl-i zâhirden olup anlayışında kusur bulunan 

bazıları kutup, geri kalan mevcudata tecelli eder, derler fakat kutup hakkında 

dedikleri küfürdür. Çünkü Allah (c.c.) hululdan ve ittihaddan münezzehtir. Fakat 

bunlar, hulul ve ittihadın ne olduğunu bilselerdi, kutbun vasıflarını duyduklarında 

küfre düşmezlerdi. Eğer sen, “Allah, her şeyi kuşatıcıdır.” ayetinden (ve devamında 

verilen benzeri ayet, hadis ve vecize örneklerinden) hulul ve ittihad anlıyorsan 

kâfirsin; imanını tazele çünkü Kur’an’a karşı geldin. Bu ve benzeri sözlerde hulul ve 

ittihad yoktur. Bunlara yüz bin delil de getirsen, gönülleri açık olmadığı için, ana 

doğma kör oldukları için gerçeği göremezler. Kutba yakın olan velidir ve Allah 

dostlarına yakın olanların korkusu kalmaz. Allah (c.c.) tecelli etmek dilese üçlerin 

biri layık olur. Üçlerin biri yerine beşlerin biri gelir, yedilerin biri beşlere gelir, 

kırkların biri yedilere gelir, üç yüzlerin biri kırklara katılır, kalan halkın en iyisinden 
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biri üç yüze katılır ve bu döngü kıyamete kadar devam eder. Çünkü kıyamete yakın 

pek çok mahlukat tükenir, geriye sadece bunlar kalır. Bunlar birer birer dünyadan 

giderse geriye kutup kalır. Allah (c.c.) tecellisini âlemden çekmek isterse kutup gider 

ve cihan yok olur, geriye sadece Hakk’ın vechi kalır.  

 Yirminci bölüm “faŝl-ı bìstem der-beyān-ı ānki her ŝıfat ki der-tū ¤ādet 

şeved ¤āķıbet der-ān ŝıfat-ı ģaşr ķonend” başlığıyla yazılmıştır. Bu bölüm, insanın 

kendisinde adet haline gelen sıfatlarla haşr olunacağı hakkındadır. Konu, ruhun 

bedenden ayrıldığı sırada kendisinde hangi sıfat varsa o sıfatla vasıflanacağı, kiminin 

hınzır kiminin yırtıcı hayvan suretinde olacağı, bunun Kur’an’da delili olduğu, eğer 

bir insanda bu sıfatlar varsa ve yaşıyorsa, ölmeden bunlara çare bulması ve bunları 

kendinden def etme konusunda gayret etmesi gerektiği anlatılarak başlamaktadır. 

Bölümün devamında anlatılanlar şöyle özetlenebilir: Rüya insanın 

kerametlerindendir ve peygamberliğin bir parçasıdır. Eğer bir insan –rüyasında- 

köpek ve keçi sureti görüyorsa hırsı, kaplan sureti görüyorsa kibri, yılan sureti 

görüyorsa kini, eşek sureti görüyorsa şehveti, tilki sureti görüyorsa yavuzluğu ağır 

basıyordur. Tek tek hepsini söyleyecek olursak söz uzar. Özetle, hangi sıfat insanda 

galipse kıyamet günü o sıfatla aynı olur. Bu sözün gerçek olduğuna dair delil 

Tevrat’ta, İncil’de, Kur’anda vs. pek çok yerde mevcuttur. İyi, iyi ile, kötü de kötü 

ile haşr olur. Bir mürşidin eteğine yapışıp bu (kötü) sıfatlarla vasıflanmamak için 

gayret etmek gerekir zira bu sıfatlardan kurtulmak ancak bir mürşidle mümkün olur; 

insanın yalnızca kendi gayretiyle mümkün olmaz. Mürşid, müridine yalnızca ilim 

öğretmez; aynı zamanda kötü ahlakını güzel ahlaka dönüştürür. İnsan, kötü huyunu 

Allah’a arz etmeli ve ondan yardım dilemelidir. Allah’ın yardım tecellisine gark 

olması, sürekli çabalamasından iyidir. Bunun yolu da Allah ehli ile oturmaktır. 

Yalnızca zalimler Allah’ın kerametine layık değildir. Dünyayı ve dünya hayatını 

kötüleyen hadislerde kastedilen dünya, insanı Allah muhabbetinden gafil bırakan her 

şeydir. Gaflet ise üçtür. Birincisi, Allah’ı bırakıp insanlarla meşgul olmak, ikincisi, 

ahireti boşlayıp dünyayla meşgul olmak, üçüncüsü ise ölümü unutup ölüm yokmuş 

gibi yaşamaktır. İbadetlerin maksadı gönlü, dünya muhabbetinden döndürüp Allah’a 

yöneltmektir. Kim, 40 gün ihlasla ibadet etse hikmet çeşmeleri gönlünden diline 

akmaya başlar. Kimileri 40 yıl namaz kılar ama gönüllerinde dünya muhabbetinden 
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başka bir şey yoktur. Eğer gönül, dünya meşgalesinden uzak olursa Allah’ın kudret 

parmağı gönlün ortasında olur ve onu dilediği gibi çevirir. Bir mümin bu mertebeye 

erişirse asıl ölümsüzlüğe ulaşır. Zira, Allah’ın yardımı olmadan, peygamber de, 

evliya da hiç kimsenin tabiatını değiştiremez.  

 Yirmi birinci bölüm “faŝl-ı bìst u yekom der-beyān-ı ān ki vücūd-i insānì 

miśāl-i şehristānest” başlığıyla yazılmıştır. Bu bölüm, insan vücudunun büyük bir 

şehre misal gösterilmesi hakkındadır. Konu, bunca zaman söylenen sözlerde asıl kast 

edilenin, “kişinin kendi nefsini bilmesi” meselesi olduğu ifade edilerek 

başlamaktadır. Kendini bilenin Rabb’ini bileceği, ilim bilmenin/öğrenmenin herkese 

farz olduğu, asıl ilmin insanı helakten kurtaran ve Allah’a yaklaştıran ilim olduğu, 

insanın kıymetinin ilmine ve istidadına göre olduğu, zâhir ilmin veya zâhir düzeyde 

kalan ilmin mutlaka kendini göstermek isteyeceğinden, bu ilmi okudukça insanın 

kibrinin ve kendini beğenmişliğinin artacağından çeşitli ayet ve hadisler delil 

gösterilerek anlatılmıştır. Sonrasında, hiçbir zaman ümidi kesmeden devamlı 

Allah’tan talep etmek gerektiği, ümit etmenin Allah’tan yardım istemek anlamına 

geldiği, bu kapıda kimsenin mahrum kalmayacağı ifade edilmiştir. Devamı şöyle 

özetlenebilir: İlmin, zâhir ve bâtın olmak üzere iki vechi vardır. Bu iki vecihden yüz 

bin vecih ortaya çıkar. Ehl-i zâhir ilmin yalnızca zâhiriyle meşgul olur. Fakat zâhir 

ilmin bâtınını bilmese cahil olur; zâhirini bilmese bâtını nakıs olur. Bu iki vecihte de 

hünerli olan kişi şeyh veya mürşid olur. İlm-i zâhir insanda dünya makamlarına, ilm-

i bâtın ise Allah’a eriştirir. Allah’ı bilmenin anahtarı insanın kendi bâtınını 

bilmesindedir. İnsanın bedeni büyük bir şehir gibidir hatta belki âlem gibidir. Zira 

Allah âdemi kendi suretinde yaratmıştır. Burada suretten kasıt sıfattır. İnsan, Allah’ın 

sıfatlarının mazharıdır. Allah’ın iki sıfatı vardır ki diğer sıfatları da bu iki sıfattan 

zâhir olur. Bunlar, celâl ve cemâl sıfatlarıdır. Cehennem celâl, cennet ise cemâl 

sıfatının tecellisidir. İnsanlar da bu iki sıfatla vasıflanmıştır. Hangisi ağır basarsa 

akıbeti o yönde olur. Her insana kendi vücudunda bu sıfatları bulmak vaciptir. Bunun 

sonucunda, aşk talibi olan cihad-ı ekbere yani ebedî saadete döner; değilse cihad-ı 

asğara yani bedenî arzulara devam eder. İnsan kendi nefsini bilmeden kendine cihad 

edemez.  
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 Yirmi ikinci bölüm “faŝl-ı bìst devom der-beyān-ı ān ki pādişāh der-

bedenest” başlığıyla yazılmıştır. Eserin sonu olan bu bölüm, bedendeki iki padişah, 

yani celâl ve cemâl hakkındadır. Özetle şunlar anlatılmaktadır: Gönül, büyük bir 

şehir gibidir. Bu şehirde iki padişah vardır. Bu padişahların ikisi de kendi işine 

hâkimdir fakat bunlardan hangisi galip gelirse hükmün tamamı onundur. O padişahın 

biri akıl, diğeri ise tabiattır yani bedenin şeytanıdır. Ruh, cemâl sıfatı ile vasıflanırsa 

onun adı saiddir, akıldır. Eğer ruh, celâl sıfatı ile vasıflanırsa adı nefs-i emmaredir, 

şeytanın sırrıdır. Bunun (bu iki padişahın) askerleri vardır. Bu askerleri bilmezsen ve 

bunları karşı karşıya getirmezsen cihad-ı ekber yapamazsın. Bu iki padişahın aslı 

celâl ve cemâldir. Celâl sıfatının 15 askerî yöntemi vardır. Cemâl sıfatının 17 askerî 

yöntemi vardır. Bunlar birbirine devamlı olarak düşmandır. Celâl sıfatının baş 

yöntemi/yolu tamah, hırs, cehalet, kibir, kin, kendini beğenme, cimrilik, hasetlik, 

öfke, düşmanlık, gıybet, alay, yalan, inkar ve gaflettir. Cemâl sıfatının baş 

yöntemi/yolu ise kanaat etme, güven, ilim, yumuşaklık, tevazu, sabır, cömertlik, 

şefkat, biat etme, tevekkül, huzur, hürmet, gerçeklik, mürüvvet, kerem, feragat etme 

ve Allah aşkıdır. Bu 32 yöntem/yol mübariz olanlardır. Bunların (görünmeyen 

kısımda) bir milyon yöntemi daha vardır; bunlarda daima savaş halindedir. Eğer 

insana bir iyi bir fikir gelirse bu cemâl sıfatıdır; Allah’tan gelmektedir; mümkün 

oldukça bu fikre uymak gerekir. Kötü bir endişe gelirse bu da celâl sıfatıdır; 

şeytandandır; mümkün oldukça bu fikirden kaçmak gerekir. Azgın nefse çare yoktur. 

Eğer olsaydı Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi kâmil bir padişah Ebu Leheb’e bir çare 

bulurdu. Nefsi fazlaca azdıran (makam), mal ve cehalettir. Bunların üçü bir kişide 

olsa bin tane Nemrud ve Firavun onun nefsinden ders alır. Nefsi, ancak açlık ve 

yokluk dize getirir. Kötü huy insandan ölünceye kadar gitmez. Bunun çaresi ise bir 

mürşid sohbetinde olmaktır.  

 3. 7. 1. Dîvân ve Vâridât Arasındaki Alâka 

 Vâridât isimli eserin aslında bir Nokta Şerhi olduğunu daha önce delilleriyle 

beraber açıklamıştık. Tezimizde, daha önce çalışılmış olan bu içeriği tekrar 

almamızın birinci sebebi, daha önce Nokta Şerhlerinin transkripsiyonlu bir 

çalışmasının yapılmamış olmasıdır. İkinci ve en önemli sebebi ise, Dîvân ile 

arasındaki benzerliktir. 
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 Yazmada, öncelikle şiirleri çalıştıktan sonra mensur kısmı (Vâridât) 

incelerken iki eserde de birebir aynı olarak yapılmış iktibaslar olduğunu gördük. 

Hatta bazı ayet ve hadisler, her iki eserde de aynı sırayla iktibas edilmişti. Genel 

olarak muhteva incelemesi yaptığımızda ise, iki eserin muhtevalarının birbirine çok 

yakın olduğunu, mensur metnin bazı kısımlarının manzum kısımda adeta beyitlere 

döküldüğünü fark ettik. Bu noktada, manzum metin, mensur metnin birebir şiire 

dökülmüş halidir diyemeyiz lakin şairin, mensur metni yani Vâridât’ı olarak telif 

ettiği Nokta Şerhi’ni, şiirlerini yazarken kendine adeta bir kılavuz olarak tayin 

edildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.  

 Bu kısımda, mensur metin ile manzum metin arasında saptayabildiğimiz 

benzerlikleri bir başlık altında topladık. Söz konusu iki eserin, peş peşe okunduğunda 

zihinde bıraktığı “birbirine yakın”lık etkisi, bu başlık ile beraber daha anlaşılır bir 

hale gelecektir.  

 3. 7. 2. Benzerlikler 

 Mensur metnin bir kılavuz olarak tayin edildiğini düşündüğümüz için 

öncelikle mensur metinden daha sonra da manzum metinden örnekler göstererek 

benzerlikleri bir araya getirdik. Özellikle vurgulamak istediğimiz ifadeleri altı çizili 

olarak gösterdik.  

Örnek 1: Her ikisinde de “ilm-i ledünn”den ve Allah’ı görmekten bahsedilmektedir. 

 

 (V. s. 24a) fasl-ı sevvom ey birāder-i ¤āşıķ Peyġāmber ¤aleyhi’s-selām ķırķ yıl 

sülūk itdi ¤ilm-i ledünn münkeşif oldı kemāl-i insāniyye vü mi¤rāc-ı ģaķìķìye irdi ve 

cemāli bì-çūnı gördi ki Ģayy’dur 

 

 (D. 80. b.) Her nefes men “Leyletü’l-İsrā” temāşāsındayım 

 Źāt-ı Ģaķķ’ın bì-cihet vech-i tecellāsındayım 

 (D. 81. b.) Künh-i źātı mevcìdür küllì görinür kün fe-kān 

 Müşkilim yoķ tā ezelden cümle ¤ilmi bilmişem 

 (D. 82. b.) Ĥıżr ile ¤ilm-i ledünnüñ ben tesellāsındayım 

 Ādem ile ben bileydim çünki geldim bu deme 
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Örnek 2: Burada “küntü kenz” ve “allemel esma” hadisleri iki metinde de arka 

arkaya gelmektedir. Dîvân’da hadislere telmih vardır; Vâridât’ta ise hadisler iktibas 

edilmiş ve açıklaması yapılmıştır. Vâridât’ta geçen “küll” ve “cüz” kavramları 

Dîvân’da da işlenmiştir. 

 

 (V. s. 33b) faŝl-ı heftdehom ey birāder-i ¤āşıķ Ģaķķ Te¤ālā buyurdıkim 

 كنُت كنًزا مخفیَّا فاحبُت أْن اعرَف فخلقُت الخلَق الُعرفَ 

 ben gizlü gence idim söylemek içün ve bilinmekçün ¤ālemi ve ādemi ìcād 

itdim dir pes ģarf olmasa ne ile bilesin ve ne ile sevesin ve daĥı buyurur kim 

َم آدَم األسماَء ُكلَھا  ّ وعل  

 

 eger ģarf olmaya niteki küllden ve cüzden bilürsin 

(D. 84. b.) Ģamdü li’llāh işbu gün ol m¤anā fehvāsındayım 

Küntü kenzi-yi maģfınıñ ben mažhārıyım bil ¤ıyān 

(D. 112. b.) İki ademdür efendim firķatem vü vuŝlatem 

Küntü kenziken ¤imādiydi ¤ademdi her ādem 

(D. 113. b.) Görinüp geldim ŝıfāta kendü kendim diledim 

Źāt-ı bì-çūnem egerçe vaŝfa geldim ādemem 

(D. 114. b.) Secde emr itdim baña ben diliyüben ¤ažmetem 

İtmeyen a¤żāsını red itdi źātım ĥıdmetem 

(D. 115. b.) İki vaŝfıyla görünmekde bu işdi ģikmetem   

İķtiżā itdi özünden keśretini vaģdetem 

(D. 116. b.)  ¤Alleme’l-esmā benem ¤ilmimde kendüm a¤lemem 

Žāhirem ¤ālemde eŝġar-ı m¤aniyede bir dāne-i ĥardal degil 

(D. 117. b.)  Žāhirem vü bāšın da dāĥil ģükmüm içre cüz ü küll 

Evvel ü āĥir benem olan bu ģāle kāl u ķìl  

(D. 118. b.) Çār ¤unŝur cism ü nefs rūģ-i ķudsì ¤akl-ı küll 

Cāmi¤im külli benem her birisinde ahkāmem 
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Örnek 3: Vâridât’ta önce hadis iktibas edilmiş ve açıklaması yapılmış; Dîvân’da ise 

önce beyit yazılmış peşinden hadis iktibas edilmiştir.  

 

 (V. s. 33b) كنُت كنًزا مخفیَّا فاحبُت أْن اعرَف فخلقُت الخلَق الُعرفَ 

 ben gizlü gence idim söylemek içün ve bilinmekçün ¤ālemi ve ādemi ìcād 

itdim dir pes ģarf olmasa ne ile bilesin ve ne ile sevesin 

 

(D. 183. b.) Ol nübüvvet taģtınıñ sulšānı ģatm-i enbiyā 

Künt ü kenz ü sırr-ı levlāk źāt-ı pāk-ı kibriyā  

كنز مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرفقال هللا تعالى كنت   
 

Örnek 4: “Kendi nefsinde ve varlık âleminde (enfüs ve afak) Allah’ın birliğinin 

işaretleri vardır. Kendini tanıyan, bunları da tanır.” önermesi beyitlerde ve Vâridât’ın 

metninde açıkça görülmektedir. 

 

 (V. s. 22b) Ey šālib bil ve āgāh ol ne ki āfāķda nişānlar vardur seniñ nefsiñde 

daĥı vardur pes her kimse ki ¤ālemiñ nişānların kendü nefsinde buldı Allāh’ı bildi 

nitekim bir ģadìśinde  

 من عرف نفسھ فقد عرف ربھ

 ey šālib insānıñ cehli kendüye ģicāb-ı ¤ažìmdür ve miģnet-i dāyimdür ġāyet 

yaķınlıġından göremez anıñçün ıraķ gözedürler 

 

(D. 241. b.) Ki nefsiñ bilmek oldı bil ìmānıñ 

Senin senden-durur saña gümānıñ 

(D. 242. b.) Dir enfüsiñ bilen Allāh’ı bildi 

Viśāli kendiniñ kendüye oldı 

(D. 243. b.) Bu sözüñ m¤anası ķavl-i nebìdir 

Ģadiś-i Ķudsì’dir Allāh sözidir  

 و قال علیھ السالم من عرف نفسھ فقد عرف ربّھ
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(D. 273. b.) Ķul hüva’llāhu eģad diyen birinden bil vücūd 

Enfüs ü afāķda varlıķ vaģdetiñ āyātıdur 

(D. 274. b.) Men ¤aref sırrına ¤ārif olmayan bilmez bunı 

Bu kelām-ı sırr-ı Ģaķķ’dır sözlerüñ ġāyātıdur 

 

Örnek 5: Her iki metinde de aynı hadis iktibas edilmiş ve açıklanmıştır.  

 

 (V. s. 36a) nažargāh-ı İlāhì göñüldür nitekim buyurdı 

ان هللا تعالى ال ینظر الى صوركم وال الى اعمالكم ولكن ینظر الى قلوبكم ونیاتكم   

 çün göñül nažargāhdur i¤tibār niyyetedür ŝūretiñ gerekse zişt gerekse hūb 

göñül sırrı ĥalķa maģcūbdur Ĥālıķ’a mekşūf öyle olsa Tañrı dostlarınıñ göñli sırrın 

ġayr ehli bilmez nitekim Ģaķķ Te¤ālā buyurur 

اولیآئى تحت قبابى ال یعرفھم غیرى   

 

(D. 100. b.) Görinür varlıġı Ģaķķ cümlesinde 

Velì ŝaķlarsın anı cübbesinde 

احبابى تحت قبابى ال یعرفھم غیري :قال النبي علیھ السالم في حدیث قدسي  

(D. 101. b.) Ki bundan böylesi gelmez bu dile 

Ķulaķdan işiden anı ne bile 

(D. 102. b.) İlāhì bunlarıñ sırrını bizden  

Nažarların ayırma üstümüzden 

 

Örnek 6: Burada, âdemin suretinin aslında Allah’ın suretinin bir yansıması 

olduğundan bahsedilmektedir. Dîvân’da, mir’at (ayna) kelimesi kullanılarak bu 

durum ifade edilmiştir.  

 

 (V. S. 32b) ان هللا خلق آدم على صورتھ و على صورتھ الرحمن

 ya¤nì rāstì ve dürüstì ki Ģaķķ Te¤ālā ādemi kendü ŝūreti 

muķābelesinde ŝūret-i Raģmān’dur 
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(D. 138. b.) Ģaķìķat m¤anisin adem büründi 

Bi-külli varlıġı anda göründi 

صورتھ على آدم هللا تعالى وخلققال هللا   

(D. 139. b.) ¤Aceb deryā-durur m¤anā-yı ādem 

O raģmet şebnemidür işbu ¤ālem 

(D. 140. b.) Ŝıfāt-ı żātına ādem Ĥudā’nıñ 

¤Iyānıdır göründi ol nihānıñ 

(D. 141. b.) Göründi geldi çün kim ādem-i zād 

 Ĥudā’nıñ varlıġına düşdi mir¢āt 

 

Örnek 7: Burada Beyazid-i Bistami’nin “ene’l-Hakk” ve “leyse fì cübbeti siva’llāh” 

sözleri anlatılmaktadır. Bu sözleri söyleyen kişinin (Bayezid-i Bistami’nin) “ene’l-

Hakk” derken aslında kendisini değil Allah’ı kastettiği ifade edilmektedir. 

 

 (V. s. 37a) ve daĥı Ķur¢ān’da işitdiñmi ki bir aġaçdan Mūsā Peyġāmber’e 

ى أنَا هللاُ نإنّ   

āvāzı geldi ya¤nì gel ben seniñ Tañrı’ñım didi peyġāmberliķ ve mu¤cize erzānı ķıldı 

Fir¤avn’e viribdi pes çün bu aġaçdan innì ene’l-Ģaķķ āvāzı gele ne ¤aceblersin ki 

insān kelāmından ene’l-Ģaķķ āvāzı gele  

 ولیس في جبتى سوي هللا

ŝadāsı ŝādır ola 

 

(D. 367. b.) Der iseñ šañ degil cismimde Ģaķķ var 

Bu ķavle Ģaķķ kelāmında šanıķ var 

 ّ   بایزید بسطامي قدس سره لیس في جبّة سوى ا
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Örnek 8: Burada, her iki metinde de Kasas Suresi 28/88 ayetinden hareketle 

Allah’ın varlığı hariç her şeyin yok olacağından bahsedilmektedir. 

 

 (V. s. 37b) ķıyāmet yaķìn ola mecmu¤-ı maĥlūķāt dükeneler bunlar ķalalar 

çün bunlara daĥı birbirin cihāndan gideler ķušub ķala çün Ģaķķ Te¤ālā tecellìsini 

¤ālemden çekmek dileye ķušub daĥı gide cihān zìr ve zeber ola Ģaķķ’ın vechi ķala 

evvel daĥı vechi idi yine vechi ķala nitekim buyurur 

كلُّ شيٍء ھالٌك إالَّ وجَھھُ   

 

 (D. 396. b.) Ķamu biz yoķlarız varlıķ seniñdür 

 Sürilen cümlede dirlik seniñdür 

ِالَّ  َھاِلكٌ  َشْيءٍ  كلُّ  َوْجَھھُ  إ  

 

Örnek 9: Her iki metinde de birebir aynı iktibas yapılmış ve benzer konulara yer 

verilmiştir. Hem Vâridât’ta hem de Dîvân’da, nutfenin anne karnındaki gelişim 

evreleri anlatılmıştır.  

 

 

 

 (V. s. 28a) السعید من سعد في بطن امھ و الشقي من شقى في بطن امھ

 ey birāder nušfede yazılmışdur ki insānıñ dili ola ve ķulaġı ola ve gözi ola ve 

eli ve ayaġı ola ammā yazılmışdur ne ķadar dili söyleye ve ne ķadar ķulaġı işide ve 

ne ķadar gözi göre ve ne ķadar endìşe ide ammā yazılmışdur kim yaramaz fikirle 

yaramaz fi¤l iderseñ saña belālar gele eger fikirle eyu fi¤l iderseñ saña iyilikler gele 

bulasın 

 (V. s. 26b) pes bilgil ki noķša noķša-i aŝl cism-i insāndur ve çün ana raģmine 

düşe cevher-i evvel miśālidür anıñ muķābelesindedür ve çün ana raģminde bir 

müddet šurdı ¤alaķa oldı bir müddetden ŝoñra nušfe oldı ya¤nì cūş itdi uyuşmuş ķan 

oldı andan ŝoñra ¤ižām oldı  
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 (D. 453. b.) Biriküp bir yire bir ķašre raģme 

 Düşer döner o muēġa şaģme laģme 

 (D. 454. b.) Düzilür on gün ü dört ay ¤ižāmı 

 Gelür emr-i Ĥudā šutar nižāmı 

 (D. 455. b.) Yazılur evvel elde lafžatu’llāh 

 Ķazılur ķulda ol dem sikke-i şāh 

 (D. 456. b.) Ķonulır göz ü ķulaķ dilde esmā 

 Dolar göñle hem imān-ı müsemmā 

 (D. 457. b.) Yazılur anda hem ism-i Muģammed 

 Olur tebdìl bā mìm dāl tā-ı muģabbet 

 (D. 458. b.) Daĥı lüšfı vü ķahrı ikisi de 

 Ķonılur dilese kul anda gide 

قال النبي علیھ السالم الّسعید سعید في بطن اّمھ الشقّي شقّي في بطن اّمھ  

 

Örnek 10: Burada, Bakara Suresi 2/115 ayeti açıklanmaktadır. Vâridât’taki metin 

Dîvân’da beyitlerle ifade edilmiştir.  

 

 (V. s. 35a) çün ¤āşıķ bu ģālete irişdi fe-śemme vechu’llāh sırrına vāŝıl oldı ve 

dört yanı dìdār oldı 

وا فثمَّ وجھُ هللاِ  ُّ َاینَما تُول ِ المشرُق َوالمغرُب ف ِ  َو

 ey birāder her çend ki Ģaķķ Te¤ālā’nıñ kendü cemāli ve kemāli kendüye 

ma¤lūm idi ammā diledi ki keśret aynasından tecellì ide cemāli kemāliyle ¤ışķ-bāzlıķ 

ide 

 

 (D. 480. b.) Ki y¤anì źāt-ı Ģaķķ’ı bāķi ķaldı 

 Bi-küllì varlıķ aña rāci¤ oldı 

 (D. 481. b.) Faķìr oldı özünden küllì varı 

 Göründi cümle yüzden Ģaķķ dìdārı 

َِّ قال هللا تعالى  ِ َمْشِرقُ  َو َمْغِربُ  الْ ْینََما َوالْ َ َأ وا ف ُّ َمَّ  تَُول َث َِّ  َوْجھُ  ف ا  
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 (D. 482. b.) Evvel aģir ķamu varlıķ anıñdır 

 Ķanı sen ben ki diyevüz benimdir 

 

Örnek 11: Vâridât’taki ifade Dîvân’da beyite dönüştürülmüştür.   

 

 (V. s. 38b) bir mürşidiñ etegine yapışasın ŝıdķıñ ve iĥlāŝıñ tamām eyle 

 

 (D. 23. b.) Beşe çıķarımazsın sen yoluñı 

 Yapış mürşid etegine elüñi 

 

Örnek 12: Vâridât’taki ifadeler Dîvân’da adeta şiire dönüştürülmüştür.   

 

 (V. s. 37b) çün bunlara daĥı birbirin cihāndan gideler ķušub ķala çün Ģaķķ 

Te¤ālā tecellìsini ¤ālemden çekmek dileye ķušub daĥı gide cihān zìr ve zeber ola 

Ģaķķ’ın vechi ķala evvel daĥı vechi idi yine vechi ķala 

 

 (D. 317. b.) Ķušbu’l-aķšābdır edebiñden biri 

 ¤Ālemi oldır šutan ādemi andan diri 

 (D. 318. b.) ¤Arşı ferşi şer¤i ol ķāim dutan  

 Ol yirinden ayrıla ¤ālem yiter 

Örnek 13: Vâridât’ta aklın işlevinden bahsedilen ifade Dîvân’da beyite 

dönüştürülmüştür. 

 

 (V. s. 31b) eyüyi yaramazdan seçer zìrā ¤aķıl müdrikdür ve mümeyyizdür 

 

 (D. 3. b.) ¤Aķıl bu tende ģākim olmayınca 

 Eyüyi yatluyı ol bilmeyince 

 

Örnek 14: Vâridât’ta “akıl”dan bahsedilen ifadeler Dîvân’da beyit olarak 

söylenmiştir. 
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 (V. s. 41a) şehirde iki pādişāh vardur her biri kendü işine ģākimdür ve her 

ķanġısı ġālib olsa tamām-ı ģüküm anıñdur ol iki pādişāhıñ biri ¤aķıldur 

 

 (D. 6. b.) ¤Aķıldır bu dinilen işte sulšān 

 Olupdur işbu žāhir aña fermān 

  

 3. 7. 3. İktibaslar  

 Vâridât’ta da Dîvân’da olduğu gibi pek çok iktibas yer almaktadır. Bu 

iktibaslardan pek çoğu Dîvân’da yer alan iktibaslar ile birebir aynıdır. Bu bölümde, 

Vâridât’ta yer alan iktibasları başlıklar halinde bir araya getirdik. Dîvân ile birebir 

aynı olan iktibasları belirtmek için ilgili ayet, hadis ve vecizelerin yanına Dîvân’daki 

sayfa numaralarını parantez içinde yazdık.  Bütün iktibasların kaynakları tespit 

edilebildikleri ölçüde dipnotlarda belirtilmiştir. Bu sebeple, bu bölümde ayrıca 

kaynak zikredilmeyecektir. Bazı ayet ve hadisler farklı sayfalarda ve farklı konularda 

birkaç kere iktibas edilmiştir. Biz, bunları yalnızca bir kere göstermekle yetindik. 

 

 

  a. Ayetler 

 1. “Varlığımızın delillerini, (kainattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi 

nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli 

olsun.” (V. s. 22b, 26a, 27b) 

 سنریھم آیاتنا في االفاق وفي أنفسھم حتى یتبین لھم انھ الحق

 2. “Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.” (V. s. 22b) 

 و نحن أقرب الیھ من حبل الورید

 3. “Her grup kendinde bulunan ile sevinmektedir.” (V. s. 23a) 

 كل حزب بما لدیھم فَِرُحونَ 
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 4. “Sizi boşuna yarattığımızı (...) mı sandınız?” (V. s. 25b) 

 افحسبتم انما خلقناكم عبثا

 5. “ 'Ol' der ve olur!” “lafž-ı kün” (V. s. 25b/D. s. 5a, 13a, 16a, 22b) 

 6. “(...) gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş'a kurulan 

(...) Allah’tır.” (V. s. 25b) 

 خلق السموات واالرض في ستة ایام ثم استوى على العرش

 7. “Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” 

(V. s. 25b) 

ثلھ شئ وھو السمیع البصیرلیس كم  

 8. “Allah'ın, her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.” (V. s. 29a, 33a, 37a) 

 ان هللا قد احاط بكل شیئ علما

 9. “Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu 

yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, 

çok cahildir.” (V. s. 30a) 

انا عرضنا االمانة على السموات واالرض والجبال فأبین ان یحملنھا واشفقن منھا وحملھا االنسان انھ كان 

 ظلوما جھوال

 10. “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi (...) emrediyor.” (V. s. 

30a) 

 ان هللا یأمركم ان تؤدوا االمانات الى اھلھا

 11. “Şüphesiz Allah, mü'minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine 

vereceği cennet karşılığında satın almıştır.” (V. s. 30a) 

 ان هللا اشترى من المؤمنین انفسھم و اموالھم بأن لھم الجنة

 12. “Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: 'Ruh, Rabbimin bileceği bir 

şeydir.' ” (V. s.32a) 
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 و یسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي

 13. “Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı.” (V. s. 32b, 37a) 

 و ما رمیت اذ رمیت و لكن هللا رمى

 14. “Allah, her şeyi kuşatıcıdır.” (V. s. 33a, 37a) 

 ٌ ِ شيٍء محیط  وهللاُ بكّل

 15. “Allah Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti.” (V. s. 33b/D. s. 6a, 

13a) 

ُلَھا َم آدَم األسماَء ك ّ  وعل

 16. “(...) ve insanlar bir ve kahhar (her şeyin üzerinde yegâne hâkim) olan 

Allah'ın huzuruna çıkarlar.” (V. s. 34b) 

 وبرزوا  الواحد القھار

 17.  “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz.” 

(V. s. 35a/D. s. 11b) 

ُونَ  َّا الیِھ راجع ِ َوإن ِ َّا   إن

 18. “Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın 

yüzü işte oradadır.” (V. s. 35a/D. s. 17a, 21b) 

وا فثمَّ وجھُ هللاِ  ُّ َاینَما تُول ِ المشرُق َوالمغرُب ف ِ  َو

 19. “Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten 

sakınanlar için yol göstericidir.” “hüden li’l-mütteķìn lā raybe fìh” (V. s. 35a) 

 20. “Allah göklerin ve yerin nurudur.” (V. s. 36a/D. s. 13b) 

ُ نوُر السَّمواِت َواالَرِض   هللا

 21. “Allah dilediğini yapar.” (V. s. 37a) 

ُ َما یشاءُ  َفعُل هللا  ی
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 22. “Allah istediği hükmü verir.” (V. s. 37a) 

َویحكُم َما یریدُ   

 23. “Şüphe yok ki ben Allah'ım.” (V. s. 37a) 

ى أنَا هللاُ نإنّ   

 24. “Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür, yolunu daha da 

şaşırmıştır.” (V. s. 37b) 

 من كان في ھذه الدنیا اعمى وھو في االخرة اعمى واضل سبیال

 25. “Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar 

üzülmeyeceklerdir de.” (V. s. 37b/D. s. 3a) 

اََال إنَّ أولیاَء هللاِ َال خوٌف علیھْم َوالَ ھْم یحزنُون  

 26. “Onun zatından başka her şey yok olacaktır.” (V. s. 37b/D. s. 6b, 14b) 

كلُّ شيٍء ھالٌك إالَّ وجَھھُ   

 27. “Allah, her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerinin ötesindedir, 

yücedir.” (V. s. 37b) 

یًراسبحانھ و  ِ ُوا َكب َقوُل عُل ا ی َى َعمَّ ال َ تَع  

 28. “O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın'dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (V. s. 

37b) 

اھُر َوالَباطُن َوھَُو بكّلِ شي ٍء َعلیمٌ ھَُو األوُل َواألخُر َوالظَّ  

 29. “İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar.” (V. s. 38a) 

اِم بْل ھُْم اََضل َ  أولئَِك َكاالَنع

 30. “(Bunun üzerine Rabbi,) ‘Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri 

kapsamaz.’ demişti.” (V. s. 39a) 

المینَ  َناُل َعھدى الظَّ  الَ ی
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 31. “Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak 

(olan namaz) elbette en büyük ibadettir.” (V. s. 39b) 

َر َِذكُر هللاِ أكب لوةَ تَنَھى َعِن الَفحَشاِء َوالُمنكِر َول إنَّ الصَّ  

 32. “Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım.” (V. s. 39b) 

ُمْ  َكُرونِى أذكُرك ْ َاذ  ف

 33. “Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin.” (V. s. 39b) 

َْبتَ   انك الَ تَھِدى َمْن اَحب

 34. “Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir.” (V. s. 39b) 

ََشاءُ  َھِدى َمْن ی َ ی َكنَّ هللا  َول

 35. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (V. s. 

40a) 

َّ ِلیعبُدُونَ  َقُت الِجنَّ واِالنِس إال  َوَما َخل

 36. “Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği 

rızıktan (gösterişsiz olarak) harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi?” (V. s. 42a) 

َُھْم هللاُ  ا َرزق ُوا ِممَّ ِ َوالیوُم االِخِر َوانفَق ا ِ َْو آمنُوا ب  َوَماذَا َعلیِھْم ل

  b. Hadisler  

 1. “Kendini bilen Rabb’ini bilir.” (V. s. 22b/D. s. 6a, 12a, 9a) 

 من عرف نفسھ فقد عرف ربھ

 2. “Mürebbim/eğitimcim olmasaydı kuşkusuz Rabb’imi bilemezdim.” (V. s. 

22b/D. s. 3b) 

 لوال المربي ما عرفت ربي

 3. “Ben ilim şehriyim, Ali de onun kapısıdır.” (V. s. 23a) 

 أنا مدینة العلم و علي بابھا
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 4. “Allah, ilk önce aklı yarattı.” (V. s. 23b) 

 اول ما خلق هللا العقل

 5. “Allah, ilk önce benim ruhumu yarattı.” (V. s. 23b) 

 اول ما خلق هللا روحي

 6. “Allah, ilk önce kalemi yarattı.” (V. s. 23b) 

 اول ما خلق هللا القلم

 7. “Allah, ilk önce benim nurumu yarattı.” (V. s. 23b) 

 اول ما خلق هللا نوري

 8. “Allah, tektir ve ortağı yoktur.” (V. s. 24a) 

 وحده ال شریك لھ

 9. “Mesut kişi, annesinin karnında iken mesut; şakî ise annesinin karnında 

iken şakî olandır/olarak yazılandır.” (V. s. 28a/D. s. 16a) 

 السعید من سعد في بطن امھ و الشقي من شقى في بطن امھ

 10. “Kader, haktır.” (V. s. 28b) 

 القدر حق

 11. “insān ki beşer ŝıfatından mübeddel oldı anıñ bir maķāmı vardur ki ne 

göz gördi ve ne kulak işitdi ve ne beşeriñ ĥāšırından geçdi” (V. s. 30b) 

 12. “Hiçbir kimse yoktur ki onun kalbi Allah’ın parmakları arasında olmuş 

olmasın. Onu, dilediği gibi düzeltir.” (V. s. 32b) 

 قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبھ كیف یشاء

 13. “İki günü eşit olan aldanmıştır. Önceki günü ertesi gününden daha iyi 

olan ise lanetlenmiştir.” (V. s. 36a) 

 من استوى یومان فھو مغبون ومن امسھ خیرا من غده فھو ملعون
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 14. “Dünya ahiretin tarlasıdır.” (V. s. 36a) 

 الدنیا مزرعة اآلخرة

 15. “Süphesiz Allah Teala, sizin ne suretlerinize ne de amellerinize bakar. 

Fakat o, sadece kalplerinize ve niyetlerinize bakar.” (V. s. 36a) 

الى قلوبكم ونیاتكمان هللا تعالى ال ینظر الى صوركم وال الى اعمالكم ولكن ینظر   

 16. “Mü’minin kalbi, Allah’ın evi ve Allah’ın arşıdır.” (V. s. 37a) 

 قلب المؤمن بیت هللا وعرش هللا

 17. “Salih rüya, peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür.” (V. s. 38a) 

 الرؤیا الصالحة جزء من ستة وأربعین جزء من النبوة

 18. “Dünya bir leştir ve onun talipleri köpeklerdir.” (V. s. 39a) 

 الدنیا جیفة وطالبھا كالب

 19. “Dünya da içindekiler de lanetlenmiştir.” (V. s. 39a) 

 الدنیا ملعونة وما فیھا ملعون

 20. “Dünya, ahiret ehline; ahiret ehli, dünyaya; her ikisi de Allah ehline 

haramdır.” (V. s. 39a) 

 الدنیا حرام على اھل االخرة حرام على اھل الدنیا وھما حرمان على اھل هللا

  21. “Kim, kırk sabah Allah’a ihlaslı olursa kalbinden diline hikmet çeşmeleri 

akmaya başlar.” (V. s. 39b) 

 من اخلص  أربعین صباحا ظھرت ینابیع الحكمة من قلبھ قلبھ على لسانھ

 22. “İlim öğrenmek her müslüman kadın ve erkeğe farzdır.” (V. s. 40a) 

 طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة

 23. “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kişi cennete giremez.” (V. s. 40a) 
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 ال یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال ذرة من الكبر

 24. “En küçük cihattan en büyük cihata döndük.” (V. s. 40b) 

 رجعنا من جھاد االصغر الى جھاد االكبر

 25. “Ya Rasulallah, cihadın en büyüğü nedir?” (V. s. 40b) 

 یا رسول هللا ما الجھاد االكبر

 26. “Bütün hırslılar mahrumdur ve bütün tamahkârlar kınanmıştır.” (V. s. 41a) 

مذمومكل حریص محروم وكل طماع   

 27. “Cimri, ibadeti çokça yapsa da cennete giremez.” (V. s. 42a) 

 البخیل ال یدخل الجنة ولو كان عابدا

 28. “Cömert, günahkâr olsa da cehenneme girmez.” (V. s. 42a) 

 السخى ال یدخل النار ولو كان فاسقا

 29. “Fakirlik neredeyse küfür olacaktı.” (V. s. 42b) 

 كان الفقیر یكون كفرا

  c. Kutsî Hadisler    

 1. “Ben bir kulumu sevince onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili ve 

yürüyen ayağı mesabesinde olurum.” (V. s. 32b) 

 إذا احببت عبدا كنت لھ سمعا و بصرا و لسانا و یدا و بي یبصرو و بي یسمع وبي ینطق وبي یبطش

 2. “Allah insanı kendi suretinde ve Rahman’ın suretinde yarattı.” (V. s. 32b, 

40b/D. s. 6b) 

 ان هللا خلق آدم على صورتھ و على صورتھ الرحمن

 3. “Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim ve bilinmek için yaratıkları 

yarattım.” (V. s. 33b/D. s. 5a, 5b, 10b, 11a) 
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 كنُت كنًزا مخفیَّا فاحبُت أْن اعرَف فخلقُت الخلَق الُعرفَ 

 4. “Kubbelerimin altında, benden başka hiç kimsenin bilmediği veli kullarım 

vardır.” (V. s. 36a/D. s. 5b) 

 اولیآئى تحت قبابى ال یعرفھم غیرى

 5. “Ben, kalpleri kırık ve mezarları bozulmuş/silinmiş olanların yanındayım.” 

(V. s. 37a) 

 انا عند المنكسرة قلوبھم والمندرسة قبورھم

  d. Kelâm-ı Kibâr 

 1. “Sırları, onu ağyârdan uzak tuttu.” (V. s. 23a) 

 األسرار صونوھا عن األغیار

 2. “Kişi bilmediğinin düşmandır.” (V. s. 23a) 

 المرء عدو ما جھل

 3. “İnsanlara akılları nispetinde konuşun.” (V. s. 23a) 

 كلموا الناس على قدر عقولھم

 4. “İlim bir noktadır; onu câhiller çoğalttı.” (V. s. 23a, 29a) 

 العلم نقطة كثروھا الجاھلون

 5. “bu esrāru’llāhdur bunuñ sırrı Kütüb-i Semāviyye’de ya¤ni Ŝuģuf u 

Tevrāt’da vü Zebūr u İncìl ve ne sır ki bunlarda var Ķur¢ān’da var ne sır ki 

Ķur¢ān’da var Fātiģa’da var ne sır ki Fātiģa’da var Bismi’llāh’da var ne sır ki 

Bismi’llāh’da var bā-ı Bismi’llāh’da var ne sır ki bāda var bānıñ noķšasında var 

noķša ki bānıñ altındadur ben ol noķšayın didi” (V. s. 23b, 29a) 

 انا نقطة تحت البآء

 6. “Birliği olan şey, vahdet olandan sudûr eder; ortaya çıkar.” (V. s. 24a) 
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واحدالال یصدر من الواحد اال   

 7. “Eğer örtü açılsaydı, (yine de) yakînimi artırmazdım.” (V. s. 29a) 

 لو كشف الغطآء ما ازددت یقینا

 8. “İman, lisan ile ikrar, kalp ile tasdik ve erkân ile amel etmektir.” (V. s. 30a) 

  االیمان اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل باالركان

 9. “Akıl, kalpte bir nurdur.” (V. s. 31a) 

 العقل نور في القلب

 10. “Göz nihayete erişince resim de eser de kalmaz.” (V. s. 34b) 

 وغایة العین ال رسم وال اثر

 11. “ene’l-Ģaķķ!” (V. s. 34b, 37a/D. s. 9b) 

 12. “Kendi değerini bilen ve sınırını aşmayana Allah merhamet etsin.” (V. s. 

36a) 

 رحم هللا امرًئ عرف قدره ولم یتعدَّ طوره

 13. “Kendimi, her türlü eksiklerden uzak tutarım; şanım ne yücedir!” (V. s. 

37a) 

 وسبحانى ما اعظم شانى

 14. “Cübbemin içinde Allah’tan gayrısı yoktur.” (V. s. 37a/D. s. 13b) 

 ولیس في جبتى سوي هللا

 15. “Kim Allah ile olursa, Allah da onunla beraber olur.” (V. s. 37a) 

 من كان  كان هللا لھ

 16. “Şeyhin, cemaati içindeki yeri/hali, peygamberin ümmeti içindeki 

yeri/hali gibidir.” (V. s. 38b) 
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 الشیخ في قومھ كالنبى في امتھ

 17. “Hakk sevgisinden gelen cezbe hali, insanların ve cinlerin amellerine 

denktir.” (V. s. 39a) 

 جذبة من جذبات الحق توازى عمل الثقلین

 18. “Kim Allah’la dost olmak isterse tasavvuf ehli olanlarla dost olsun.” (V. 

s. 39a) 

 من أراد ان یجلس مع هللا اھل التصوف

 19.  “Mü’minler ölmez; bilakis, fenâ yurdundan bekâ yurduna intikal 

ederler.” (V. s. 39b) 

ار البقاءالمؤمنون ال یموتون بل ینقلون من دار الفناء الى د  

 20. “İnsan, kendisine yasaklanana (haram olana) düşkündür.” (V. s. 40a) 

 االنسان حریص على ما منع لھ

 21. “Her insanın kıymeti yaptığı güzel işler kadardır.” (V. s. 40a) 

 قیمة كل امرئ ما یحسنھ

 22. “Kur’an okuyan nice kimseler vardır ki Allah onlara lanet eder.” (V. s. 

40a) 

 23. “Her ikisi de birbiriyle beraberdir, her kim ki galip gelirse hüküm 

onundur.” (V. s. 41a) 

 ھر دوباھمدكر ندھر كھ ام غالب شود حكم او راست

 24. “Tamah eden zelîl; kanaat eden azîz olur.” (V. s. 41b) 

قنعفقد ذل من طمع وقد عز من   

 25. “Cahilin nimeti, çöplükteki gül gibidir.” (V. s. 42a) 

 نعمة الجاھل كروضة في مذبلة
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 26. “Övgü, kibirle beraber olmaz.” (V. s. 42a) 

 ال ثناء مع كبر

  d. Şiirler  

 1. “Adını zikr ettiğim bu Âdem’in medhini, kıyâmete kadar ta’dâd etsem, 

kāsırım.” (V. s. 22b) 

 مدح این آدم كھ نامش مي برم

 قاصرم كر تا قیامت بشمرم

 2. “Bu âlemde görünen her şey, o âlem güneşinin aksi gibidir.” (V. s. 24a) 

 ھر آن جیزي كھ در عالم عیانست

 جو عكس آفتاب آن جھانست

 3. “sen yarasa gibi ķaldıñ ķarañulukda müdām/ģıżr-veş ķaçan bulasın āb-ı 

ģayvān isteyüb” (V. s. 25a) 

 4. “Gökyüzünün zirvesinden ıslak toprağa kadar/Hepsi harf ve noktanın pak 

tezahürüdür.” (V. s. 25a) 

 ز اوج آسمان تا خاك نمناك

 قموسى مظھر حرف ونقطھ در باك

 5. “Her kim ki tembellik tohumu eker; tembellikle kâfirliğini yetiştirir.” (V. s. 
28b) 

 ھر كھ تخم كاھلي كارد

كاھلیش كافري دآرد   

 6. “Peygamberler dünya işinde cebrîdirler; kâfirler de âhiret işinde cebrîdirler. 
Peygamberler için âhiret işi ihtiyârîdir; kâfirler için dünyâ işi ihtiyârîdir.” (V. s. 28b) 

ا جبري اندانبیا در كار دنی    

  كافران در كار عقبى جبري اند  

 انبیا را كار عقبى اختیار

اردنیا اختیارا كر كافرا  
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 7. “Sa’y hakdır ve ilaç ve maraz da hakdır; onun sa’yi nehy etmesine bakma, 
çalış.” (V. s. 28b) 

 جھد حق است ودوا حق است ودرد

منكراندر نھي جھدش جھد كرد   

 8. “Ey İlâhî nâmenin nüshası olan/Ey cemâlullâhın âyinesi olan sen/Âlemdeki 
hiçbir şey senden gayrı değildir/Ne isteyeceksen bizzat kendisinden iste ki o 
makamda olan sensin.” (V. s. 31a) 

 اي نسخھ نامھ إلھي كھ تویي 

 وي آینھ جمال شاھي كھ تویي

رعالم ھست بیرون زتو نیست ھر جھ د  

كھ تویي اھيوخاز خود بطلب ھر آنجھ   

 9. “pes niçün ¤ālem šurubdur mu¤teber/ādemi nìşe düşübdür 

muģtaśar/anunçün ol uludur bu kiçi/kim anıñ šaşı bunuñ oldı içi” (V. s. 32a) 

 10. “baķduġıñ gördügiñ cemāli ķo/sen ŝanursın anı ĥayālì ķamu” (V. s. 32a)  

 11. “Maşuk, aşk ve aşık her üçü de birdir. Visal araya giremeyince hicranın 
orada ne işi olabilir?” (V. s. 34a) 

اینجاعاشق ھرسھ یكست و معشوق وعشق  

ھ كار دارچن واصل در نكنجد ھجران چو  

 12. “ ¤āşıķıñ ġāyet ittiģādından/resmi ķalmaz belürmeyüp eśeri” (V. s. 34b) 

 13. “Başka bir yüz nasıl görülebilir? Her ne varsa birbirinin aynı, hep bir 

arada görülmektedir.” (V. s. 34b) 

 غیرچھ كونھ روي ایدكھ ھر چھ ھست

آمدهعین دكریكیت بدیدار   

 14. “O ‘ene’yi vakitsiz söylemek la’nettir; o ‘ene’yi vaktinde söylemek 
rahmettir. O Mansûr’un ‘ene’si muhakkak rahmet oldu; o Fir’avn’ın ‘ene’si 
muhakkat la’net oldu.” (V. s. 34b) 

 آن انا بى وقت كفتن لعنتست 
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 آن انا در وقت كفتن رحمتست

 آن انا منصور رحمت شد یقین

 آن انا فرعون لعنت شد یقین

 15. “Nakkaş, kendi nakşiyle fitnelenmektedir. Bu arada kimse yoktur. ” (V. s. 

35a) 

ود است وفتنھء نقاشفبر نقش   

 كس نیست درین میان تو خوش باش

 16. “Varlık sahasında zahir olan her bir nakış, o nakşı süsleyen zatın 

suretidir.”  (V. s. 35a) 

داست پیھر نقش كھ تختھء ھستى   

 آن صورت آن كس است كھ آن نقش آراست

 17. “her ķanġı yaña baķdımsa yüz göründi/şol yüzi direm saña ki dübdüz 

göründi” (V. s. 35a) 

 18. “baķduġıñ gördügiñ cemāl ķamu/sen ŝanursın anı ĥayāl ķamu” (V. s. 

35a) 

 19. “ķanġı göñül kim muģabbet šavrına vāŝıl degil/iki ¤ālemde bil aña bir 

šavır ģāŝıl degil/çün muģabbetdür hüden li’l-mütteķìn lā raybe fìh/sevgüsüz pes 

kimse ķurbet perrine vāŝıl degil/ķahr-ı küģlün cān gözine ger çekerseñ 

göresin/kim bu yüzden her dü ¤ālem perde ģāyil degil/cebrā¢ìl eliyle yüz biñ yıl 

yürürseñ yüz šutup /baģr-ı vaģdetdür serāser bir ķadem sāģil degil” (V. s. 35a, 35b) 

 20. “gel göñül şemsin gözet bu gökdeki mehtābı ķo/söyle cān 

kevkeblerinden vezn-i usšurlābı ķo/ģikmet-i žāhir çü mağz u hey¢et-i bāšın çü 

post/geç bu ŝūret sevretinden aç içiñ ķaybını ķo/kendüzüñden ķıl šahāret aŝl-ı 

fıķhu’llāh oķı/deryā-yı muģìš ol bu geçer seylābı ķo” (V. s. 35b) 
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 21. “Azizim, kim eşek tellallığı yaptıysa/Eşek olarak yaşadı, eşek gibi öldü, 

eşek gibi dirildi.” (V. s. 38b) 

عزیزا ھركھ دالل خراست اى   

 خرزیست وخر مرد وخرخاست

 22. “Kötü huy, insanın nefsindendir. Kötülük yapma ki kötü anılmayasın.” 

(V. s. 39a) 

است نفس انساني دربخوى   

خوى بدرامكن كھ بد مانى   

 23. “Bir zerre cezbe, yüz çabalayıştan iyidir. İzi olmayanın indinde, izlerin ve 

alâmetlerin ne değeri var?” (V. s. 39a) 

 بیك جذبھ بھ زصد كوشش است 

باشد بر بى نشانچھ نشانھا  

 24.  ”Dünyâ nedir? Hudâ’dan gâfil olmamaktır. Metâ’ ve gümüş ve evlâd ve 

kadın değildir.” (V. s. 39a) 

دنیا از خدا غافل شدن  حبّ   

است وزنزني قماش ونقد و می   

 25. “nefsiñi yāda virme dād eyle /kim olasın bu yolda berĥordār” (V. s. 41a) 

 26. “her yavuz ĥū sende kim ķıldı ķarār/tā ölünce seni ķılur bì-ķarār/cehd 

ķıl bed ĥūyunı dönderesin/ol cihāna nìk ĥū gönderesin/cümle ¤ālemiñ ģāŝılı 

maķŝūdı bu/kim yaramaz ĥūyuñ ola nìk ĥu/mürşide var šuta gör fermānı/işbu 

derdiñ dile señ dermānını” (V. s. 42b) 

 27. “Bu tabiata yerleşmiş kötü huy ancak ölüm günü çıkar.” (V. s. 42b) 

در طبیعتى كھ نشست خوي بد  

جز بوقت مرگ از دسترود ن  
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 28. “Eğer sen katı taş ve mermer olsan bile gönül sâhibine erişdiğin vakit 

gevher olursun.” (V. s. 42b) 

مرمر شوي كر تو سنگ صخره و  

بصاحب دل رسي كوھر شويچون   

  e. Hikayeler  

 1. “buña meśel oldur ki meger Mecnūn’da Leyl-i ¤ışķ-ı ġāyete irişmişdi ya¤nì 

ol ķadar ma¤şūķuñ źikr-i źākir olmuşidi ki źākir ¤ayn-ı meźkūr oldı ya¤nì göñül her 

ismi ki yād ide ol ismiñ müsemmāsı ĥayāl ŝūretiyle muŝavver olur mādāmki ol ismi 

źikr ider ol ŝūret muŝavver olur çün Mecnūn’uñ ¤ışkı ġalebe itdi ma¤şūķdan 

māsivāyı ref¤ itdi göñül ma¤şūķ ŝūretin šutdı ve iki cihānı ma¤şūķına ŝatdı ve ikilik 

milkin birlik gözünden baķdı çün bu ģālete irişdi ĥalìfe-i Baġdād buña bir tedbìr 

itdi Leylì’yi ve Mecnūn’ı getürüñ derģāl ģāżır itdiler ĥālìfe eyitdi yâ Kays ģāliñ ve 

göñlüñ nedür Mecnūn eyitdi ey ĥalìfe bu su¢āl ne su¢āldür bencileyin olki bilesin 

ģalìfe eyitdi ey Mecnūn işte Leylì saña vireyin ve sen kendüzüñe gel Mecnūn eyitdi 

Leylì ĥod benim beni baña nice virersin ĥalìfe Leylì’ye söyle deyu emir itdi Leylì 

eyitdi ey Mecnūn Leylì benin Mecnūn eyitdi eger Leylì sen iseñ bendeki kimdür 

ĥāşā ki Leylì iki ola Leylì’ye baķmadı Leylì Leylì  deyu deyu gitdi” (V. s. 34a, 34b) 

 2. “Ĥˇāce ¤Aššār Esrārnāme’sinde ģikāyet ider bir ĥar-fürūş var idi ¤ömri 
merkeb dellāllıġında geçmişidi nāgāh ecel irişdi nez¤ ¤ālemine düşdi ¤Azrā¢ìl ki ŝıfat-
ı celāl-i Ģaķķ’dur aña ġayr-ı žāhir oldı meźkūr ¤Azrā¢ìl heybetinden başın 
manžaradan çıķardı münādì ķıldı çaġırdı eydür ey ķavim bir çullu ķara merkeb kim 
gördüm issi geldi cānım alur ol ķara merkeb kendü idi ĥaberi yoķ” (V. s. 38b) 
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3. 8. VÂRİDÂT’IN TRANSKRİPSİYONLU METNİ  

Te¢lifāt-ı Vāridāt-ı Ŝarı ¤Abdullāh Efendi ķuddise sırrıhu’l-¤alā 

 [22b] Bismi’llāhi’r-raģmāni’r-raģìm 

13سنریھم آیاتنا في االفاق وفي أنفسھم حتى یتبین لھم انھ الحق  

ey šālib bil ve āgāh ol ne ki āfāķda nişānlar vardur seniñ nefsiñde daĥı vardur pes 

her kimse ki ¤ālemiñ nişānların kendü nefsinde buldı Allāh’ı bildi nitekim bir 

ģadìśinde  

14من عرف نفسھ فقد عرف ربھ  

ey šālib insānıñ cehli kendüye ģicāb-ı ¤ažìmdür ve miģnet-i dāyimdür ġāyet 

yaķınlıġından göremez anuñçün ıraķ gözedürler  

15و نحن أقرب الیھ من حبل الورید  

pes ey šālib insānıñ şunuñ gibi mertebe-i ķurbiyyeti vardur ki mecbūr-i melā¢ikdür 

ve efēal-i ĥalāyıķdur ve mažhar-ı vechu’llāhdur ve sırr-ı ķudretu’llāhdur  

beyt 

 مدح این آدم كھ نامش مي برم

16بشمرمقاصرم كر تا قیامت   

pes insāna ģayf ola ki kendüyi ġaflet perdesinden çıķarmaya varša-i helākden 

ķurtarmaya ey šālib mümkin degildür ki mürşidsiz kemāle iresin nitekim buyurur 

17لوال المربي ما عرفت ربي  
                                                             
13 Fussilet Suresi 41/53. Anlamı: “Varlığımızın delillerini, (kainattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve 
kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. (...)” 
14 Anlamı: “Kendini bilen Rabb’ini bilir.” Bkz.: Ebü'l-Hasan Nureddin Ali b. Sultan Muhammed Ali el-
Kari, Uydurma Olduğunda İttifak Edilen Hadisler, thk.: Abdülfettah Ebu Gudde, trc.: Halil İbrahim 
Kutlay, İstanbul, İnkılab Yayınları, 2006, s. 265; Ebu’l-Fida İsmail b. Muhammed Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2 
c., Beyrut, Dâru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, 1932, C:II, s. 262; Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve 
Hadisler (Ansiklopedik Sözlük), İstanbul, Kesit Yayınları, 2013, s. 492. 
15 Kâf Suresi 50/16. Anlamı: “ (...) Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.” Ayetten sonra 
metinde “şāh šamardan yaķīndür” ifadesi yazmaktadır.  
16 Anlamı: “Adını zikr ettiğim bu Âdem’in medhini, kıyâmete kadar ta’dâd etsem, kāsırım.” Bkz.: 
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, yay. haz. Selçuk Eraydın, Mustafa Tahralı, trc. ve şrh. 
A. Avni Konuk, 13 c., İstanbul, Gelenek Yayınları, 2004, C:I, s. 388. 
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pes mürşidden ¤ilim ģāŝıl itmek gerek eger su¢āl iderseñ ki niçe ¤ālimleri gördüm hiç 

nefs ¤ilmin oķumazlar belki oķıyanları men¤ idüp tekfìr iderler cevāb bilgil kim 

¤ilmu’llāh birdür bu ¤ilmu’llāhıñ hem žāhiri vü hem bāšını vardur birden yediye dek 

yediden yetmişe dek her çend ki ģażret-i ¤ulemā žāhir ¤ilmiñ žāhirinde vü her 

maģalde źikr itmişlerdür feŝāģatle belāġatle ¤ibāretle mevzūn u müberhen ĥūb 

idüvirmişlerdür hezār taģsìn ki nižām-ı ¤ālemdür eger nižām-ı ¤ālem olmaya žuhūr-ı 

Ģaķķ bilinmeye her şaĥŝdan her eşyādan [23a] ne žāhir olduysa ol anuñ naŝìb-i 

ezelìsidür nitekim Ģaķķ Te¤ālā buyurur  

َ كل حزب بما لدیھم  18ِرُحونَ ف  

her biri yerlü yerince ĥūb maŝlaģatdur şöyle ki kāf u nūn üstüne her şey kendü 

¤āleminde kendü fi¤liyle feraģdadur ammā insāniyyet bunlardan verādur kesb ü 

kemāl-i insān oldur ki ŝāģib-i žāhir ü bāšın ola ancaķ žāhirde ķalsa bāšını bilmese 

nāķıŝ ola ey birāder bir nice kelām-ı ģaķìķat insāndan ba¤żısını beyānla ba¤żısını 

¤ıyānla ba¤żısını rumūzla ¤ilām idelim ammā şarš oldur ki ġayr ehline söylemeyeler 

ki 

19األسرار صونوھا عن األغیار  

berĥordār olmaz ol kişi ki sırrı ġayr ehline dir berĥordār olur ol kişi ki sırrı ehline 

diyedirler nitekim buyurur 

20المرء عدو ما جھل  

ĥalķ bilmedügi ¤ilme düşmandur her kimseye ¤aķlı yetdügi ķadar söylemek gerek 

nitekim buyurur 

21كلموا الناس على قدر عقولھم  

                                                                                                                                                                             
17 Anlamı: “Mürebbim/eğitimcim olmasaydı kuşkusuz Rabb’imi bilemezdim.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, 
Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, 2 c., İstanbul, Sütun Yayınları, 2008, C:II, s. 
568. 
18 Mü’minûn Suresi 23/53; Rûm Suresi 30/32. Anlamı: “Her grup kendinde bulunan ile 
sevinmektedir.” 
19 Anlamı: “Sırları, onu ağyârdan uzak tuttu.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 189. 
20 Anlamı: “Kişi bilmediğinin düşmandır.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:II, s. 554.  
21 Anlamı: “İnsanlara akılları nispetinde konuşun.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:II, s. 463. 
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faŝl-ı evvel ey birāder bil ve agāh ol ¤aķlıñı cem¤ it bir ¤acāyib ģikāyet ķuvvet-i 

ģāfıžaya vir ŝaķlasun ebedü’l-ābād saña ģikāyet-i cāvidān olsun bir gün bir niçe 

šālibler Ģażret-i İmām ¤Alì’den kerrema’llāhu vechehu su¢āl idüp eyitdiler 

Muģammed Muŝšafā ¤aleyhi’s-selām seniñ ģaķķuña şehādet idüp eyitdi ki 

22أنا مدینة العلم و علي بابھا  

imdi ¤ilmiñ sırrından saña su¢āl iderüz kim ¤ilim nedür ¤Alì cevāb virüp eyitdi 

23العلم نقطة كثروھا الجاھلون  

bunı eyitdiler šalebleri ziyāde oldı eyitdiler ol noķša ne noķšadur anuñ menba¤ı vü 

me¤ādı nicedür bize şerģ idivir Emìru’l-Mü¢minìn ¤Alì eyitdi bu esrāru’llāhdur 

bunuñ sırrın ifşā itmege destūr yoķdur vaķtā ki āşikāre ola ķıyāmet kopmaga yaķìn 

ola bu sözi işitdiler bunlara heybet ģāŝıl oldı müteģayyir ķaldılar iştiyāķları yüz ol 

ķadar ziyāde oldı eyitdiler Tañrı ¤ışķına ¤aķlımız ķadarı bize bundan ĥaber vir 

didiler Emìru’l-Mü¢minìn eyitdi ĥaber vireyin ne yerdedür ammā şol şaršla kim şerģ 

u beyān istemeyesiz ķabūl [23b] itdiler cevāb virüp eyitdi ey šālibler bu 

esrāru’llāhdur bunuñ sırrı Kütüb-i Semāviyye’de ya¤ni Ŝuģuf u Tevrāt’da vü Zebūr 

u İncìl ve ne sır ki bunlarda var Ķur¢ān’da var ne sır ki Ķur¢ān’da var Fātiģa’da var 

ne sır ki Fātiģa’da var Bismi’llāh’da var ne sır ki Bismi’llāh’da var bā-ı Bismi’llāh’da 

var ne sır ki bāda var bānıñ noķšasında var noķša ki bānıñ altındadur ben ol 

noķšayın didi24 çün Emìrü’l-Mü¢minìn ¤Alì’den bu sözi işitdiler bunlarıñ ayrıķ 

cevābları ķalmadı şaršı yerine getürüp dönüp gitdiler ŝoñra ol ķadar ĥıdmet itdiler 

kim Āl-i ¤Ubā’dan25 oldılar26 Āl-i ¤Ubā Aŝģāb-ı Ŝuffa ķavmidür ki ¤ilimde rusūĥ 

bulmuşlardı başların ¤abāya çeküp noķšanuñ sırrından söylerlerdi kim noķša-i 

vaģdet şems-i ģaķìķìdür mecmū¤-ı mevcūdāt žāhir ü bāšın bunuñ istivāsından 

                                                             
22 Anlamı: “Ben ilim şehriyim, Ali de onun kapısıdır.” Tirmizî, “Menâkıb”, 21. Ayrıca bkz.: Şeyh 
Süleymân b. İbrahim el-Kunduzî el-Hanefî el-Belhî, Delilleriyle Ehl-i Beyt’e Meveddet, thk.: tahkik 
Seyyid Ali Cemal Eşref el-Hüseyni, trc.: Adalet Çakır, Derya Çakır Baş, Gülgun Uyar, İstanbul, Sufi 
Kitap, 2018, s. 82, 117, 180, 185, 186, 317; Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 180. 
23 Anlamı: “İlim bir noktadır; onu câhiller çoğalttı.” Bkz.: Süleymân el-Belhî, a.g.e.,  s. 179; Mehmet 
Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 337. 
24 Süleymân el-Belhî, a.g.e.,  s. 179; Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 181. 
25 Metinde “uba” kelimesine ötre ile harekeleme yapılmıştır. 
26 Derkenarda bu satırın yanına şöyle bir not düşülmüştür: “Āl-i ¤Abā dörtdür Aŝģāb-ı Ŝuffe dört 
yüzdür Āl-i ¤Abā anlardañ degildür Āl-i ¤Abā Ģażret-i Ģüseyin ve anaları ve babalarıdur ki 
Ehl-i Beyt’dür” 
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žuhūr bulmuşlardur ey birāder bu ¤ilmiñ sırrı muģarriķdür hem maşriķdür cehd ķıl 

mevhūmıñı yandırasın ta saña sırr-ı yār mefhūm ola šabì¤atıñı muģaķķiķāne 

kelāmlarla memzūc itmeyesin mašbūĥ olmaya eger istifżāl ü cehdüñ varise ¤āşıķ-ı 

huş-yār ol ki muķaddimeyi saña icmālle söyledik mücmelden ne añlayasın in-

şāa¢llāh tafŝìl ola kim her šālib maģfūž ola faŝl-ı duvvom ey birāder-i ¤āşıķ 

maķŝūduñ bu kim noķša menba¤-i eşyādur ķuvvet-i ezelìdür ķāim-i bi’ź-źātdur 

bunuñ sırrından nesne istid¤ā idersün tafŝìli bu kim diñle ki iltimāsuñ hāŝıl ola in-

şāa¢llāhu Te¤ālā bilgil kim Ģażret-i Risālet ŝallallāhu ¤aleyhi ve sellem bir niçe nesneyi 

evvel yaradılmışdur deyu buyurdı 

 ve daĥı  27اول ما خلق هللا العقل  

  ve daĥı 28اول ما خلق هللا روحي 

ve daĥı 29اول ما خلق هللا القلم 

30اول ما خلق هللا نوري  

ve daĥı melek-i muķarreb31 didi ve cevher-i evvel32 didi bu cümle bir midür yoĥsa 

her biriniñ ģaķìķatı ayru mıdur [24a] ey birāder-i ¤āşıķ bu cümlesi bir ģaķìķatdür 

ammā iżāfāt ü i¤tibārāt yöninden esāmi-i muĥtelife ile źikr eylemişlerdür cevher-i 

evvel i¤tibāriyle ve ¤aķıl i¤tibāriyle ve rūh u nūr u ķalem ü melek-i muķarreb ü ¤arş-ı 

¤ažìm ü ādem i¤tibāriyle bu cümlesi rastdur esāmì-i cevher oldur kim ķuvvet-i 

ezelìyeden ŝādır olmuşdur  

34وحده ال شریك لھ 33واحدالالحدیث ال یصدر من الواحد اال   

                                                             
27 Anlamı: “Allah, ilk önce aklı yarattı.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 196. 
28 Anlamı: “Allah, ilk önce benim ruhumu yarattı.” Bkz.: Süleymân el-Belhî, a.g.e.,  s. 45; Mehmet 
Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 196. 
29 Anlamı: “Allah, ilk önce kalemi yarattı.” Tirmizî, “Kader”, 17. Ayrıca bkz.: Mehmet Yılmaz, Vecizeler, 
C:I, s. 196. 
30 Anlamı: “Allah, ilk önce benim nurumu yarattı.” Bkz.: Süleymân el-Belhî, a.g.e.,  s. 45-46; Mehmet 
Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 196. 
31 Anlamı: “Allah’a yakın olan büyük melekler.” Bkz.: İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük: 
Kubbealtı Lügatı, red. etimoloji Ahmet Topaloğlu, yay. haz.: Kerim Can Bayar, 3 c., İstanbul, Kubbealtı 
Neşriyatı, 2005, C:II, s. 2134. 
32 Anlamı: “Allah’ın bütün varlıkların üzerinde olan kudretinin tecelli ettiği âlem.” Bkz.: İlhan Ayverdi, 
a.g.e., C:I, s. 461.  
33 Anlamı: “Birliği olan şey, vahdet olandan sudûr eder; ortaya çıkar.” Kaynağı bulunamamıştır.  
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ve daĥı buña noķša-i vaģdet dirler ve şems-i bāšın dirler  

beyt  

 ھر آن جیزي كھ در عالم عیانست

35جو عكس آفتاب آن جھانست  

her nesne ki bu ¤ālemde ¤ıyāndur ol cihān güneşiniñ ¤aksidür ve daĥı meşāyıĥ buña 

vücūd-ı mušlaķ dir ve ¤ālem-i ķudsì dir ve Cebrā¢ìl-i Emìn dir ve eger bir nesneye 

yüz i¤tibār u yüz ad idesin ol bir nesneniñ ģaķìķati yüz adla keśret-peźìr olmaz eger 

bir ādemi esāmì-i muĥtelife ile źikr ideler şöyle ki ģaddād u neccār u ĥayyāš u 

naķķāş diyeler rāstdur bir ādem hem neccār hem ĥayyāš hem ģaddād hem naķķāş 

ola ki ģaķìķati bir ola keśret-peźìr olmaya çün muķaddimeyi bildiñ kim bir 

ģaķìķatiñ biñ adı olsa hiç keśret-peźìr olmaz 36 faŝl-ı sevvom ey birāder-i ¤āşıķ 

Peyġāmber ¤aleyhi’s-selām ķırķ yıl sülūk itdi ¤ilm-i ledünn münkeşif oldı kemāl-i 

insāniyye vü Mi¤rāc-ı ģaķìķìye irdi ve cemāli Bìçūn’ı gördi ki Ģayy’dur vāģìlerü 

ģayy iderdi rūģ ad virdi ol cihetden ki rūģ ģayy ve muģyìdür ya¤nì ģayyün li-

nefsihi ve muģyì li-ġayrihidür daĥı gördi ki bu noķša-i ģaķìķat ki şems-i bāšındur ve 

cevher-i evveldür ve müdrikdür daģılara idrāk virir ol ŝıfata ¤aķıl ad virdi şöyle ki 

¤aķıl müdrikdür ve hem müdrekdür ve gördiki žāhir ve münevver iderdi nūr ad 

virdi ve gördiki bu şems-i ģaķìķì cümle mevcūdātı kendü varlıġından var eylemiş 

¤ālemi ķaplayup [24b] iģāša itmiş ¤arş ad virdi ve daģı gördiki bundan ulu ¤ažìm yok 

melek-i muķarreb ad virdi ve daĥı gördüki müşfiķ-i ¤ālemiyāndur her peyġāmberiñ 

baŝìreti görine dürlü vecihle mutaŝavvir olup ¤ilm-i sırrın āşikāre iden oldur 

Cebrā¢ìl-i Emìn ad virdi ve gördiki bu noķša-i ģaķìķì ¤ālimdür ve mütekellimdür ve 

semì¤dür ve baŝìrdür ve ķādirdür ve cemìldür ve ģayydur ādem ad virdi ve bu vaŝf 

itdügümüz ŝıfatlar ve esāmì-yi muĥtelife ki źikr olundı cümle bir ģaķìķatiñ sırrıdur 

ki buña ‘ālem–i ķuvvet ü ¤ālem-i ¤adem ü ¤ālem-i mümkināt ü ¤ālem-i māhiyāt ü 

¤ālem-i külliyāt ü ¤ālem-i ģaķāyıķ u ¤ālem-i isti¤dād u ¤ālem-i fıšrat u ¤ālem-i ceberūt 

                                                                                                                                                                             
34 Anlamı: “Allah, tektir ve ortağı yoktur.” Buhârî, “Daavât”, 64; Tirmizî, “Daavât” 13, 26, 36, 37, 60, 
63, 98, 104, 123; İbni Mâce, “Duâ”, 14. 
35 Anlamı: “Bu âlemde görünen her şey, o âlem güneşinin aksi gibidir.” Sa’deddin Mahmud b. 
Abdülkerim b. Yahya Şebüsterî, Gülşen-i Râz, trc.: Abdülbaki Gölpınarlı, Ankara, Maarif Vekaleti, 
1944, s. 61. 
36 Satır arasına farklı bir hatla şu yazılmıştır: “Esmā-i Ģüsnā ŝıfāt-ı ¤ulyā keśreti keśret-i źātī 
mūcib degildür” 
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u noķša-i küll ü ¤aķl-ı küll dirler ey birāder vaŝf ¤ayn-ı mevŝūftur ne ile vaŝf idersen 

ol mevŝūfda var nice ġayrın diyesin daĥı bilesin kim ķuvvet-i ezelì Ģaķķ Te¤ālā’nın 

źāt-ı Bìçūn’ıdur buña nicelik isteyenler kāfir olurlar ammā ¤aķl-ı küll kim kebìr 

ĥalìfesidür anuñ varlıġı Ģaķķ varlıġıdur anuñ ķavli fi¤li Ģaķķ ķavli fi¤lidür bi-lā-

şekk ve lā-şübhe faŝl-ı çehārom ey birāder-i ¤āşıķ bu noķša-i vaģdet ¤ālem-i 

ģaķìķatdur mažhar-ı tāmm ķuvvet-i ezelìdür sırr-ı ģaķìķat-i Muģammedì’dür buna 

noķša-i küll dirler anuñçün kim mevcūdāt-ı žuhūrı bunuñ istivāsında buldılar ger 

su¢āl idüp eydürseñ ki bu noķša kim vaŝf idersin gerek idi kim bundan ne ŝādır 

olursa yine kendü gibi olaydı nice hezār nesneyi görür kim birbirine beñzemez 

vāģidden ŝādır olmaz illā vāģid didügiñ adı cevāb ey šālib hiç yoķdur ki noķšadan 

ŝādır ne olsa yine noķšadur ¤ālem žuhūrı noķšadan buldı noķša diyicek kātibiñ 

ķalemi ucundan žāhir olan noķšayı idersin bu noķša daĥı ol noķšanuñ nümūdārıdur 

ķašreden deñizi bilmekdür źerreden güneşi görmekdür bì-çāre ĥuffāş dā¢im güneşi 

źemm ider belki yoķdur dir nūr-ı münevver budur ki bizim meskenimiz [25a] dirler 

miskìn ādem oġlanlarınıñ ekśeri cehli ķarañulıġı hevāsında pervāz iderler 

ĥuffāşleyin eger şems-i ģaķìķatden ĥaber vireler baŝìret gözi pūş olup inkār iderler 

¤adāvet-i tāmm gösterdiler  

beyt  

sen yarasa gibi ķaldıñ ķarañulukda müdām 

ģıżr-veş ķaçan bulasın āb-ı ģayvān isteyüp 

ey bì-çāre ¤ālem noķšadan ŝādır olmuştur gökleri gör saña her biri noķša-yı ¤ažìmdür 

yıldızlar nice noķša-i münevverdür ve bir nice noķša-yı merkez ¤ālemdür her 

ma¤den ve her nebāt ve her ģayvān  

beyt  

 ز اوج آسمان تا خاك نمناك

37قموسى مظھر حرف ونقطھ در باك  

                                                             
37 Anlamı: “Gökyüzünün zirvesinden ıslak toprağa kadar/Hepsi harf ve noktanın pak tezahürüdür.” 
Bkz.: Hür Mahmud Yücer, “Vahdet-i Vücûd Nazariyesinin İzahında Nokta Sembolizmi ve Muhyiddîn-i 
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faŝl-ı pençom ey birāder-i ¤āşıķ çün bildiñ ki noķša-i vaģdetden ¤ālem-i keśret žuhūr 

itdi bilgil ki ol yedi noķša ki gökleriñ pādişāhıdur gerü ķalan śevābit bunlara 

tābi¤dür reìs ü sālār bunlardur feyżi ¤aķl-ı küllden buldılar ki aña noķša-i ģaķìķi vü 

¤arşu’llāh u cevher-i evvel ü ķalem ü rūģ u nūr u ādem ü ķušb-i ¤ālem ü noķša-i 

vaģdet didi Peyġāmber ¤aleyhi’s-selām nitekim yuķaruda źikr olundı bu cümlesi bir 

ģaķìķatiñ esmāsıdur ol naķìbler ki gökleriñ naķìb ider celāl ü cemāl naģs ü sa¤d her 

ne feyż ki bu ¤ālem ĥalķına olur mecmū¤ bunlarıñ āśārıdur ki te¢śìr idüp ģarekete 

götürür zìrā ol noķša-i ģaķìķì ki şems-i bāšındur bunlara göründi bunlar anuñ 

mažharıdur ĥuŝūŝā güneş ki ķalb-i ¤ālem-i ¤ulvìdür neyyir-i ¤ažamdur pādişāh-ı 

encümdür ģayāt-baĥşdur ve nūr-baĥşdur ve ķudret-baĥşdur ķalan kevākib heb 

feyżi bundan iķtibās iderler zìrā ol şems-i bāšınıñ mažharıdur faŝl-ı şemom ey 

birāder-i ¤āşıķ bu eflāk encüm ki źikrini icmālle itdik eger tafŝìl ideydik mušavvel 

olurdı anınçün iķtiŝār itdik ki bu muģtaŝardan mu¤teber fehm oluna ey birāder eflāk 

[25b] encüm ābādur ¤unŝurāt ümmühātdur ya¤nì ata anadur çün ābā ve ümmühātı 

bildiñ bilgil ki bunlardan üç cins mevālid muttaŝıl žuhūr ider ya¤nì ma¤den ve nebāt 

ve ģayvān ey birāder-i ¤āşıķ-ı ŝādıķ çün bu muķaddimeyi basš idesin ģāżır olġil ki 

maķŝūda gidesin bir niçe šālib daĥı idesin ¤aķlıñı dir ki ma¤nāyı göresin ey birāder 

bilgil her šālibe farż-ı ¤ayn ve hem farż-ı kifāyedür kendü kendüyi bilmek zìrā her 

şey¢ ki žuhūr buldı bir maķŝūd içün žāhir oldı Ģaķķ Te¤ālā Ģażretleri ¤abeś nesne 

yaratmadı nitekim Kelām-ı Ķadìm’de buyurur  

38افحسبتم انما خلقناكم عبثا  

her şey¢ aŝlına rücū¤ ider anuñ kemāli andadur ey birāder ¤aceb bilür misin aŝlıñ ve 

maķŝūduñ ķandedür zihì nedāmet zihì ģasret eger sende insāniyyet şöyle ki gice 

erteye degin uyuyasın aģşama degin meşāġil-i nefsāniyyeye meşġūl olasın ey 

birāder niçe esmā vü müsemmā vü ecnās ü ekvān ki źikr itdik bildiñ ki cümlesiniñ 

ģaķìķatı birdür birden tecellì ķıldı ki aña ¤aķl-ı küll dirler ve ¤arş-ı ¤ažìm ve noķša-i 

aŝl ve şems-i bāšın ve rūģ ve ķalem dirler bu cümlesi bir şey¢-i vāģidiñ adıdur ey 

birāder bu ģadìś şerģidür sülūk-ı Muģammedì’dür ki dinle bunuñ maķŝūdı vardur 

bu muķaddemātdan murād oldur faŝl-ı heftom ey birāder-i ¤āşıķ bu cümleden 
                                                                                                                                                                             
Rûmî’nin Temsîl-i Nokta Adlı Eseri”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, y.y., 2017, C:VI, 
No:2,  s. 235. 
38 Mü’minûn Suresi 23/115. Anlamı: “Sizi boşuna yarattığımızı (...) mı sandınız?” 
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āyìneden her biri de esmāyla bir müsemmāyla tecellì itdiren lafž-ı kündür39 ki aña 

emir dirler meşāyıĥ-ı muģaķķıķìn ķatında emir emriñ ¤aynıdur kāf ve nūn altı 

ģarfdür  

40خلق السموات واالرض في ستة ایام ثم استوى على العرش  

ey birāder Ģaķķ Te¤ālā’nın źātı ki ķuvvet-i ezelìdür bì-çūn ve bì-çìgūnedür  

41لیس كمثلھ شئ وھو السمیع البصیر  

cemì¤ esmā vü müsemmā ve ef¤āl ü aķvāl ve esrār ü envār ve ezel ü ebed ve evvel ü 

āĥir ve žāhir ü bāšın cümlesi ezelìden žuhūr buldı [26a] anuñ vücūdı vücūdundan 

vücūd buldı ey birāder cümleyi mevcūdāta Ģaķķ Te¤ālā muģìtdür źātıyla in-şāa¢llāh 

ki ne vechle muģìtdür işidesin ey birāder Ģaķķ Te¤ālā’nın źāt-ı pāki ki ķuvvet-i 

ezelìdür anuñ adı ¤aķl-ı külldür ki ¤arşu’llāhdur ki noķša-i aŝlìdür ve ¤aķl-ı küll 

mažhar-ı eflāk ve encümdür eflāk ve encümüñ mažharı ¤unŝurātdur ve ¤unŝurātıñ 

mažharı mevāliddür ve mevālid ki ma¤dendür ve nebātdur ve ģayvāndur bir cins ki 

ģayvān-ı nāšıķ dirler bu mecmū’ kevneyniñ žāhir ü bāšın mažhar-ı tāmmı budur bu 

ģayvān-ı nāšıķa ki ādemdür ve insāndur mescūd-ı melā¢ik ādemdür zübde-i 

maĥlūķāt ādemdür ve ĥulāŝa-i mevcūdāt ādemdür ve ĥalìfe-i Ĥudā ādemdür 

insānıñ fażìleti gerü ķalan maĥlūķāt üzerine nušķdur ve ¤aķldur ve ¤ilimdür ¤ilim 

mažharı ¤akldur ve ¤aklıñ mažharı noķšadur ve noķša-i ģaķìķat ķalb-i ādemdür 

inşāa¢llāh bu noķšanuñ sırrından bunda icmāl itdikse aşġada tafŝìl ideriz kim nice 

kāmil dirlenler bu ģasretle geçdiler bilmediler faŝl-ı heştom ey birāder-i ¤āşıķ bu 

muģtaŝarda her ne kim beyān itdik Ķur¢ān ve ģadìs ma¤nāsıdur kim muģaķķıklar 

dilinden ¤ıyān itdik nitekim Ģaķķ Te¤ālā buyurdu 

42سنریھم آیاتنا في االفاق وفي أنفسھم  

ol āfāķıñ nişānların bilmek gerek andan ol nişānları nefsiñde bulmaķ gerek çün 

āfāķda birer nişānları istimā¤ itdin nefsiñde daĥı bu nişānları bulasın tā ģażrete 

                                                             
39 “ 'Ol' der ve olur!” ayetinden bahsedilmektedir. Yâsîn Suresi 36/82. 
40 A’râf Suresi 7/54. Anlamı: “(...) gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş'a kurulan 
(...) Allah’tır.” 
41 Şûrâ Suresi 42/11. Anlamı: “Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla 
görendir.” 
42 Fussilet Suresi 41/53. 
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irişüp göresin ey birāder senurìhim43 ayetiyle men ¤arefe nefsehu44 ģadìśi cemì¤-i ¤ilm-i 

meşāyıĥıñ menba¤ı ve sırrı bunlarıñ żımnındadur her çend ki dileriz söz uzanmaya 

maķŝūda irevüz bì-iĥtiyār uzanur ey šālib şimden gerü saña vācibdür ki insānıñ 

mertebesin bilesin bunlar ne yirden geldiler [26b] ne yire giderler niçün kimi ¤ālim 

kimi cāhil kimi beg kimi ķuldur kimi bay kimi yoĥsuldur niçün kimi ¤ādil kimi 

žālimdür niçün kimi ¤āķıl kimi aģmaķdur niçün kiminiñ ¤ömri dirāz ve kiminin 

kūtāh ey birāder ol vaķt bu müşkiller saña ģall olur kim nice kim āfāķıñ žāhirin 

diñlediñ bāšınıñ te¢śìrātın daĥı ¤āleme ve ādeme nice āśār ider bilesin faŝl-ı nuhom 

der-beyānı eflāk ve encüm ki der-nefsi insān münāsebeti dārend ey šālib ģükemā 

ve mütekellimìn ¤āleme ¤ālem-i kebìr ve ādeme ¤ālem-i ŝaġìr dirler ammā 

muģaķķiķler ķatında ¤ālem-i kebìr insāndur zìrā her çend ki ¤ālem-i aŝldur ve insān 

fer¤dür ammā maķŝūd fer¤dür zìrā her aġacıñ maķŝūdu yemişidür pes ma¤nāda fer¤ 

aŝl ola ammā ģukemā söziyle ¤āleme ¤ālem-i kebìr ve ādeme ¤ālem-i ŝaġìr diyelim 

pes saña vācib oldı ki ¤ālem-i kebìrde ne ki var ¤ālem-i ŝaġìrde bulasın tā ki maķŝūd 

nidügin göresin pes bilgil ki noķša noķša-i aŝl cism-i insāndur ve çün ana raģmine 

düşe cevher-i evvel miśālidür anuñ muķābelesindedür ve çün ana raģminde bir 

müddet šurdı ¤alaķa oldı bir müddetden ŝoñra nušfe oldı ya¤nì cūş itdi uyuşmuş ķan 

oldı andan ŝoñra ¤ižām oldı ve ¤urūķ ve a¤ŝāb peydā oldı ya¤nì sūkak šamar siñir üç 

ayda böyle ve dört ay olıcak nöbet güneşe deger āġāz-ı ģayāt ider ģiss ve ģarekāt-ı 

iradì ģāŝıl olur şol ķanki ana raģminde cem¤ olur göbek yolundan oġlana ġıdā olur 

šoķuz ay oldı nöbet müşterìye deger oġlan vücūda geldi aģsen-i taķvìmle eger bunı 

añladıñsa bundan daĥı rūşen-ter idivireyin ey šālib çün nušfe miśāli cevher-i 

evveldür didik ana raģminde dört šabaķa olur emśāli ¤anāŝır-ı šabāyi¤dür çün a¤żāsı 

[27a] tamām olur baş ķarın el ayak emśāli yedi iķlìmdür daĥı içindeki ¤ażālar öyken 

ve dimāġ ve bögrek ve öd ve ciger šalaķ emśāli yedi gökdür öyken evvelki gök 

miśālidür ay felegidür ol cihetden ķamer ¤ālem-i kebìriñ öykenidür iki ¤ālemiñ 

ortasında vāsıšadur bunuñ taģŝìli ¤ulūmdur ve ma¤aşdur ve sürūrdur Cebrā¢il’iñ bir 

šuraġı bundadur ¤ālem ĥalķına ¤ilim irişmege sebebdür dimāġ ki ikinci gögüñ 

emśālidür ¤Ušārid feleğidür bunuñ taģŝìli yazu yazmaķ ve sürūrdur ve bögrek ki 

üçünci gök miśālidür zühre felegidür şol cihetden ki Zühre ¤ālem-i kebìriñ 

                                                             
43 Fussilet Suresi 41/53. 
44 Ali el-Kari, a.g.e., s. 265; Aclûnî, a.g.e., C:II, s. 262; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 492. 



173 
 

bögregidür bunuñ işi neşāš ve terennümāt ve şehevāt ve sürūrdur cümle ĥalķıñ 

feraģına sebebdür ve yürek ki dördünci gögüñ miśālidür şems felegidür ol cihetden 

¤ālem-i kebìriñ yüregidür bunuñ taģŝìli ģayātdur ve ķudretdür ve sürūrdur İsrāfìl ki 

sebeb-i ģayāt-ı ¤ālemdür šuraġı bundadur ve öd beşinci gögüñ miśālidür Mirrìģ 

felegidür ol cihetden ki Mirrìģ ¤ālem-i kebìrün ödidür bunuñ taģŝìli ķahr u ģarab u 

ģışm u ġadab u ķatl u šama¤ u kibr ü inkār cümle ¤ālem ĥalķına bundan irer vay aña 

kim bunuñ tecellìsi artuķ ola ve ciger altıncı gögüñ miśālidür Müşterì felegidür ol 

cihetden Müşterì ¤ālem-i kebìriñ cigeridür rızķ [ve] mesrūr ¤āleme bundan irer 

Mìkā¢ìl’iñ šuraġı bundadur ve šalāķ yedinci gögüñ miśālidür Zühal felegidür ol 

cihetden ki Zühal ¤ālem-i kebìriñ šalāġıdur bunuñ daĥı şuġli ķābıż-ı ervāģdur 

sürūrla ve ¤Azrā¢ìl ki sebeb-i ķabż-i ervāģ-ı ¤ālemiyāndur šuraġı bundadur ve rūģ-ı 

ģayvānì kürsìdür miśāli felekü’l-eflākdur [27b] ol cihetden ki felekü’l-eflāk ¤ālem-i 

kebìriñ ¤arşıdur ve ¤aķıl ki ĥalìfedür miśāli ¤aķl-ı evveldür zìrā ki ¤aķl-ı evvel ĥalìfe-i 

Ģudā’dur ve çün a¤żā mādāmki bitmekdedür emśāli mu¤āvindür ol bitüp ¤ayn 

olandur šırnaķlar ve ķıllar emśāli nebātdur ve çün ģiss ve ģareket irdi ki senden 

ģāŝıl olur emśāli ģayvāndur on sekiz biñ ¤ālemde ne varise sende daĥı vardur  

45تعالى سنریھم ایاتنا االیة لھقو  

faŝl-ı dehom der-beyān anki sa¤ādet ve şeķāvet-i insān ezçe ģāŝıl mì-şeved ey 

birāder-i ¤āşıķ bilgil ki bu źikr itdügümüz müfredāt levģ-i maģfūz ve kitāb-ı 

Ĥudā’dur yazılmıştır zìrā Ģaķķ’uñ ¤ilmi ķadìmdür soñradan tedbìr itmek ŝıfat-ı 

maĥlūķdur müfredāt-ı ¤ālem ābā ve ümmühātdur ki levģ-i maģfūž ve kitāb-ı 

Ĥudā’dur pes Ģaķķ’uñ ¤ilm-i ķadìmi ki levģ-i maģfūžda yazılu naģs ve sa¤d her biri 

vaķti gelicek felek sebebiyle žāhir olur hiç kimsenin buña şekki yokdur ki bu 

cümleyi ģarekete getüren itdüren Ģaķķ’dur ve ¤ilmu’llāhdur ey birāder ĥalķı 

ģareket itdüren šālì¤dür kendü iderün ŝanur bilgil ki çün noķša ana raģmine düşe ol 

vaķš atanuñ ve ananuñ šālì¤i ne işdedür ve herkez yıldızıñ gerdişi vü ģareketi naģs ü 

sa¤dının üzerine āsār iderse ol nušfe ki ana raģmindedür anuñ źātına naķşbend olur 

sa¤ādet şeķāvet zeyreklik ve ģamāķat buĥl ü seģāvet himmet ü ģisset yoĥsulluķ ve 

baylıķ her ne varise ol nušfeniñ noķšası źātına šāli¤ oldı zìrā nušfe cismiñ levģ-i 

maģfūžıdur ol levģ-i maģfūz ¤ālemiñ mažharıdur her kimse kim sa¤ìddür sa¤ādetin 

                                                             
45 Allah’ın sözü: Fussilet Suresi 41/53. 
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ana ķarnından šuta geldi her kimse şaķì ola şeķāvetin ana ķarnından šuta geldi 

hiçbir vecihle bunı kendüden ref¤ itmek mümkün degildür ve ādem [28a] bunda 

mecbūrdur nitekim Peyġāmber ¤aleyhi’s-selām buyurdı  

46السعید من سعد في بطن امھ و الشقي من شقى في بطن امھ  

çün sa¤ādeti ve şeķāveti bildiñ her ģālini oġlunuñ böyle bil ki mecbūrdur ey birāder 

aña ki sa¤ādet yoldaş olur andan ötüri degildür ki anı sevdiler sa¤ādeti aña yār 

eylediler anuñ naŝìbi ĥod ile düşdi ve yaşuña ki şeķāvet yoldaş oldı ol degildür ki 

anı sevmediler anuñ daĥı naŝìbi ile düşdi ey birāder bunda su¢āl vārid olur eydür 

kim çün sa¤ìd sa¤ādetin šuta geldi ve şaķì şeķāvetin šuta geldi pes öyle ne fā¢ide oldı 

peyġāmberleriñ da¤vetinden ve mürşidleriñ irşādından ve ¤ulemānıñ terbiyetinden 

cevāb bilgil ki şekk degildür ki sa¤ādeti ve şeķāveti ana ķarnından dünyāya bile 

götürür ammā hiç işitdiñmi Ķur¢ān’da ve ģadìśteki ana ķarnından dünyāya sa¤ìd 

gelen sa¤ìd gider veya şaķì gelen şaķì gider bundan soñra bilgil ki şeķāvet-i mušlaķ 

var şeķāvet-i muķayyed var şol ki saña bì-iĥtiyār gelür sen anda mecbūrsun 

tevekkül ve ŝabr iĥtiyār it şol ki saña seniñ cüz¢ì iĥtiyārıñla gelürsen anda muĥtārsın 

ķabūl it yaramazına peşìmān ol eger bu cevāba ķanmadıñsa bundan daĥı rūşen-ter 

işidesin ey birāder nušfede yazılmışdur ki insānıñ dili ola ve ķulaġı ola ve gözi ola 

ve eli ve ayaġı ola ammā yazılmışdur ne ķadar dili söyleye ve ne ķadar ķulaġı işide 

ve ne ķadar gözi göre ve ne ķadar endìşe ide ammā yazılmışdur kim yaramaz fikirle 

yaramaz fi¤l iderseñ saña belālar gele eger fikirle eyu fi¤l iderseñ saña iyilikler gele 

bulasın ey birāder buña delìl oldur kim görmez misin šaġlarda yemiş aġacınıñ 

yemişi [28b] yiyicek nice boġaz šutar şeķāvet-i aŝlìsi olmaġındandur pes öyle olsa anı 

aşılasalar terbiyet itseler yemişi yinir cümle yirde maķbūl olur ve daĥı delìl buña 

oldur ki görmez misin bir nice türkman oġlanları ŝıġır güderler kendüler daĥı 

ģayvāna beñzerler dìn ve ìmān nedür bilmezler bir nice müddet medresede nā-

murādlıķ çekerler ¤ilim terbiyetin bulurlar adı ŝıġır çobānı iken Mevlānā Şemsü’d-

dìn olur Mevlânâ Şemsü’d-dìn ķande ŝıġır çobānı kande pes ey birāder niceler 

ķaderì meźheble kāhil olup kāfir oldılar kesb-i kemālde ķaldılar  

                                                             
46 Anlamı: “Mesut kişi, annesinin karnında iken mesut; şakî ise annesinin karnında iken şakî 
olandır/olarak yazılandır.” Buharî, “Bed’u’l-Halk”, 6. Ayrıca bkz.: Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:II, s. 
771. 
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beyt 

 ھر كھ تخم كاھلي كارد

47كاھلیش كافري دآرد   

ey birāder Ģażret-i Risālet ¤aleyhi’s-selām buyurdı 

48القدر حق  

ķader ģaķķdur ammā sen ķader sırrın bilmezsin andan ötüri dünyā işine cüstsin 

āĥirete süstsin nitekim Ģażret-i Mevlānā Ĥudāvendigār Meśnevì’de buyurı  

meśnevì 

   انبیا در كار دنیا جبري اند

  كافران در كار عقبى جبري اند  

 انبیا را كار عقبى اختیار

49اردنیا اختیارا كر كافرا   

ey birāder şolki dünyādan saña naŝìb olmuşdur elbette irişür zìrā ana ķarnında 

ķorunmañ ile düşmüşdür ammā āĥiret naŝìbi ana ķarnından bile gelmiş degildür ol 

seniñ sa¤yiñe ve cehdine te¤alluķdur nitekim ģükemā buyurmuşlar  

beyt 

ودردجھد حق است ودوا حق است   

50منكراندر نھي جھدش جھد كرد   

faŝl-ı pānzdehom der-beyān-ı ģaķìķat-i insān ki yek noķša est heme ef¤āl-i insān 

ez istivā-yı noķša-i bìrūn āmed ey birāder-i ¤āşıķ çün Ķur¢ān āyeti ma¤nāsın bildiñ 

āfākıñ nişānların nefsiñde bulduñ ve daĥı bildiñ ki cevher-i evvel ki aña ¤aķl-ı küll 

                                                             
47 Anlamı: “Her kim ki tembellik tohumu eker; tembellikle kâfirliğini yetiştirir.” Bkz.: Hakîm Senâî, 
Hadîkatü’l-Hakîka ve Şerîatü’t-Tarîka, y.y., 1275, s. 12. Metinde iktibasta sevhen hata yapılmıştır. Biz 
müdahale etmedik ve tercümesini esas beyite göre yazdık. 
48 Anlamı: “Kader, haktır.” Kaynağı bulunamamıştır. 
49 Anlamı: “Peygamberler dünya işinde cebrîdirler; kâfirler de âhiret işinde cebrîdirler. Peygamberler 
için âhiret işi ihtiyârîdir; kâfirler için dünyâ işi ihtiyârîdir.” Bkz.: Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, a.g.e., C:I, s. 
242. 
50 Anlamı: “Sa’y hakdır ve ilaç ve maraz da hakdır; onun sa’yi nehy etmesine bakma, çalış.” Bkz.: 
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, a.g.e., C:I, s. 322. 
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dirüz ve şems-i bāšın diriz ve noķša-i aŝl diriz bu noķšaya anuñçün noķša-i aŝl diriz 

ki [29a] bu noķša noķša-i ¤illetdür cümle mevcūdāt bunuñ istivāsından çıķdı zìrā 

müceddid-i cihāndur ve ¤arşu’llāhdur on sekiz biñ ¤ālem bunuñ ķatında bir ĥardal 

dānesi gibidür ve buña anuñçün noķša diriz ki müdevverdür kim gerü ķalan 

müfredāt anuñ taģtındadur kim anlar daĥı degirmidür ve bir daĥı noķša didikleri 

oldur ki kātib çün ķalemi ķāġıda üzerine ķoya evvel bir noķša žāhir olur andan 

ŝoñra ģarf žāhir olur ve ģarfden kelime žāhir olur ve kelimeden kelām ve kelāmdan 

esmā ve esmā ki cümle eşyānıñ ismidür ve isim cümle şeyi ķaplamışdur nitekim 

buyurur 

51ان هللا قد احاط بكل شیئ علما  

ey birāder-i ¤āşıķ bu cümlesinden maķŝūd oldur ki Emìrü’l-Mü¢minìn  

52العلم نقطة كثرھا الجاھلون   

¤ilim bir noķšadur cāhilleriñ ķuŝūrı fehminden çoķ oldı ve daĥı buyurdıkim  

53انا نقطة تحت البآء   

ben bir noķšayın bā altında didi imdi ey birāder ģaķìķat-i insān bir noķšadur ol 

kendüzin bildi  

54لو كشف الغطآء ما ازددت یقینا   

ya¤nì şöyle yaķìn itdüm ki eger sizden daĥı perde götürüle bunuñ gibi yaķìn ki ben 

itdim bundan artuķ nesne olmaya imdi ey yār ol noķša sende daĥı var eger bilesin 

saña daĥı yaķìn ģāŝıl ola ve şekk ve ĥayālden ķurtulasın imdi ey birāder sende on 

yedi ķuvvet vardur eger ol ķuvvetleri bilesin noķšanuñ sırrına iresin faŝl-ı 

devāzdehom der-beyān-ı ķuvvet-i žāhir ve ķuvvet-i bāšın ey birāder bilgil ģiss-i 

žāhir beşdür evvelki lemsdür ol bir ķuvvetdür ki bedeniñ her yerinde var oldur ki 

ıssıyı ve ŝoġı ķatıyı ve yumuşaġı bilür eger bir ķuvvet olmasa ne rušūbet ve ne 

yubūset ve ne ģarāret ve ne burūdet bilinür ey birāder ikinci źevķdür anuñ yeri 

                                                             
51 Talâk Suresi 65/12. Anlamı: “Allah'ın, her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.” 
52 Bkz.: Süleymân el-Belhî, a.g.e.,  s. 179; Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 337. 
53 Bkz.: Süleymân el-Belhî, a.g.e.,  s. 179; Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 181. 
54 Anlamı: “Eğer örtü açılsaydı, (yine de) yakînimi artırmazdım.” Bkz.: Süleymân el-Belhî, a.g.e.,  s. 
170; Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:II, s. 567.  
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dille dimāġ arasındadur oldur ki [29b] šatluyı ve ekşüyi ve acıyı ve šuzluyı bilür 

üçünci şemmdür anuñ yeri burundur ķoķar evveli dimāġda iki küçük emcek başı 

gibidür ol bir ķuvvetdür ki eyü ķoķıları sever ve yaramaz ķoķulardan istikrāh ider 

dördünc sem¤dür ol bir ķuvvetdür ki ķulaķ delüginiñ āĥirinde ve dimāġıñ iki 

yanında maķāmı var oldur ki kelāmıñ eyüsin yavuzun bilür āvāzıñ ĥūbın ve 

çirkinin bilür beşinci baŝardur bunuñ ķarārgāhı dimāġıñ āĥirinde ve göz 

mücevvefiniñ evvelindedür maģsūsātda ne ŝūret görürse seçer çün bu beş ģiss-i 

žāhiri bildiñ ve beş ģiss-i bāšını daĥı bilesin evvelki müşterekdür bu daĥı bir 

ķuvvetdür ki ģiss-i žāhir ne añlarsa fì’l-ĥāl ģayāle irişdirir ikinci ģiss-i ĥayāldür 

ģiss-i müşterekiñ ĥazìnedārıdur üçünci vehmdür ol bir ķuvvetdür ki ģayvānıñ 

ādemden artuġunda ¤aķıl yerinedür neden gerekse ürkdügi andandur ādemiñ bāšın 

lemsidür dördünci ģiss-i mütehayyiledür bu daĥı bir ķuvvetdür kim tefāŝìl-i ģükm 

elindedür ¤acāyib endìşeler ižhār her vaķit ki ¤akıl anuñ üzerine ġālib ola aña 

müfekkire dirler ve her vaķt kim vehm ġālib ola müteĥayyile dirler ve bāšınì 

ķuvveler yuķarısı yoķdur beşinci ģiss-i źākiredür bu źākire ĥızāne-i aģkām-ı 

vehmìdür ey birāder çün bu on ģiss-i žāhiri ve bāšını bildiñ ve yedi daĥı ķaldı 

bunları bilmek gereksin ol vaķit kim insānı bilmek ma¤rifeti açıla ¤āciz ķalmayasın 

bilgil ki bu yediniñ evveline ķuvvet-i cāźibe dirler iştihā getürür arzusun kendüye 

çeker ikinci māsikedür ol bir ķuvvetdür ki ša¤āmı šutar tā hažme żamm ider üçünci 

ķuvvet-i hāžimedür ša¤āmı eridür siñirir dördünci dāfi¤adur keśìfden lašìfin ayırır 

beşinci ķuvvet-i ġāźiyedür olki ša¤āmıñ lašìfidür ŝaķlar [30a] şol [bir nice]55 cevher 

ŝaķlar gibi altıncı ķuvvet-i nāmiyedür ġāźiye anuñ ĥıdmetkārıdur ol a¤żānıñ her 

birine bilür ki ne gerekdür yedinci ķuvvet-i müvellidedür ol bir ķuvvetdür ki ġāźiye 

ve nāmiye anuñ ĥıźmetkārıdur māddeden fażla alur ol fażladan bir daĥı şaĥŝ 

göründi ya¤nì ol daĥı bir şaĥŝ-ı nušfedür ey birāder insān tafŝìliniñ ma¤rifeti bì-

ģaddür bu muĥtaŝarda iĥtiŝār itdik faŝl-ı sìzdehom der-beyān-ı ģaķìķat-i insān ki 

maķŝūd-ı muķaddime-i ān būd ki tu ģaķìķat-i ĥˇişten be-neşināsì ey birāder 

Allāh Tebāreke ve Te¤ālā Kelām-ı Ķādìm’inde buyurur 

                                                             

55  Metinde bu ifade şu şekilde yazılmıştır:  fakat konunun bütününe bakıldığında “şol 
bir nice” yazılmış olabileceği düşünüldü. “Şol” kelimesi ise müşir takibinde vardır.  



178 
 

فأبین ان یحملنھا واشفقن منھا وحملھا االنسان انھ كان ظلوما  انا عرضنا االمانة على السموات واالرض والجبال

56جھوال  

ey yār ol emānet ne emānetdür ki gökler ve yerler ve šaġlar ģamlinden ķaçdılar ve 

insān ķabūl eyledi niçün žalūm u cehūl oldı ve daĥı Ģaķķ Te¤ālā buyurdıkim 

emāneti ġayr ehline virmemek gerek  

57ان هللا یأمركم ان تؤدوا االمانات الى اھلھا   

ey birāder ba¤żılar ol emānet cāndur dirler ki cānla Ģaķķ’a meşġūl olasın ve ba¤żılar 

eyitdi ¤aķıldur ki dā¢im Ģaķķ’ı tafŝìl idesin ve ba¤żılar eyitdiler ìmāndur kim  

58اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل باالركان االیمان   

ve ba¤żılar eyitdiler ki ¤ilimdür ki kesb-i kemāl bunuñla olur bilki maķŝūd-ı 

mevcūdāt žuhūr-ı ¤ilimdür dirler bu cümlesi ģaķķ didiler ki ģaķìķatde bu dördi 

birdür ey yār çün bunlar saña Ģaķķ’dan emānetdür emāneti ġayr ehline ıŝmarlama 

tā kim žalūm ve cehūlden olmayasın eger emāneti ġayr ehline tefvìż iderseñ cāhil ve 

žālimsin ey birāder eger nefsiñi ve mālıñı ģaķķ ķabūl eyleye anuñ ecri ¤ömr-i ebedì 

ve cennet-i sermedìdür nitekim Kelām-ı Ķadìm’de buyurdı 

59هللا اشترى من المؤمنین انفسھم و اموالھم بأن لھم الجنةان    

ey yār insān nefsini tamām bilmeyince Ģaķķ’la olmaķlıġa ¤ācizdür ve hem nice kim 

[30b] diler söz uzanmaya bì-iĥtiyār uzanur faŝl-ı çehārdehom der-beyān-ı ģaķìķat-i 

insān ki yek noķša est ey birāder-i ¤āşıķ maķŝūda geldiñ diñle ¤aķlıñı cem¤ it sırruñı 

kimseye dime ey yār bil ve āgāh ol şol nesne ki insānuñ ķalbidür aña göñül dirler 

anuñ merkezi ve maķāmı ve ķarārgāhı yürekdür ve yüregiñ çāķ ortasında bir noķša 

vardur anuñ rengi siyahdur adı süveydādur insānıñ ģaķìķat merkezidür ve bāšın 

güneşinüñ ķudsiyyidür ve noķša noķšanuñ menba¤ıdur ve insān bedeninüñ ¤arşıdur 

                                                             
56 Ahzâb Suresi 33/72. Anlamı: “Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar 
onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok 
cahildir.” 
57 Nisâ Suresi 4/58. Anlamı: “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi (...) emrediyor.” 
58  Anlamı: “İman, lisan ile ikrar, kalp ile tasdik ve erkân ile amel etmektir.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, 
Vecizeler, C:I, s. 340. 
59 Tevbe Suresi 9/111. Anlamı: “Şüphesiz Allah, mü'minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine 
vereceği cennet karşılığında satın almıştır.” 
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ve nefs-i nāšıķa budur ve insān cismi vilāyetinüñ pādişāhıdur ey birāder źikr 

eyledügimiz evvel bir ķaraca noķšadur ki yürek ortasında maķāmı var didük anuñ 

¤ažameti žāhirinde degildür anuñ fażìleti ve ķudreti anuñ istivāsı sırrındandur imdi 

istivāsı sırrına ol vaķit muššali¤ olunur ki beşeriyyet ŝıfatından hiç eśer ķalmaya ey 

birāder netìce-i tecellì-i ŝıfāt-ı ulūhiyyet maģv-ı āśār-ı beşeriyyetdür insān ki beşer 

ŝıfatından mübeddel oldı anuñ bir maķāmı vardur ki ne göz gördi ve ne kulak işitdi 

ve ne beşeriñ ĥāšırından geçdi60 ey yār çün bildüñ ki ol noķša ki yürek içindedür bir 

adı süveydādur ķušb-i bedendür ve insānıñ bāšın şemsidür bu noķšanuñ sırrı ferd-i 

mücerreddür elvāndan ve nuķūşdan ve sevāddan ve beyāżdan ve šūlden ve 

arażdan ve ¤umuķdan ve ebdāndan vaktā ki bunlardan mücerred ola bir nūr-i 

ķadìm-i ezelì ebedì ġayr-i maģsūsì vü ġayr-ı mürebbì žāhir olur pes bunuñ žāhir 

vaŝfın işidüp nesne bildüm ŝanma cehd ķıl ki sırrından nesne bilesin zìrā bu noķša 

¤ālemüñ noķšasınuñ mažhar-ı tāmmıdur nitekim ¤ālem-i kebìrüñ noķšasın biraz şerģ 

itdük idi bu noķša ol noķšanuñ muķābelesindedür bu anuñ mažhar-ı tāmmıdur ey 

birāder bilgil ki bu noķša sırr-ı istivāsında ģarf žuhūr ider zìrā ģarf noķšanuñ ŝıfāt-ı 

[31a] ķadìmìsidür ve vech-i ķadìmidür ¤aķıl daĥı bu ģurūf ve noķšanuñ nūrıdur 

nitekim Ģażret-i Risālet ¤aleyhi’s-selām buyurdı 

61العقل نور في القلب  

ey birāder su¢āl iderseñ ki ģarf noķšanuñ nice ŝıfat-ı ķadìmìsidür nice tecellì eyledi 

buña isti¤āreden meśel getürmek gerek tā ki biraz añlayasın meśelā taķdìr it ki kātib 

ķalemi eline aldı ve sašģ üzerine ķodı bir noķša žāhir oldı ve noķša çekdi ģarf oldı 

bir daĥı ve bir daģı kelime ve kelām oldı ve her bār ki kātib yazar ol isimdür ve isim 

müsemmāya āyìne olur ve ol āyìneden mecmū¤-i mevcūdāt görinür ey yār bildüñ ki 

kātibiñ noķšasından ģarf olur ve ģarfden isim olur ve isim āyìne-i cihān-nümādur 

nitekim Ģudāvendigār Ģażretleri buyırmuşdur 

rubā¤ì 

 اي نسخھ نامھ إلھي كھ تویي 

                                                             
60 Bahsi geçen hadis için bkz.: Buhârî, “Tevhîd”, 35.  
61 Anlamı: “Akıl, kalpte bir nurdur.” Bkz.: Abdülmuhsin Hüseynî, el-Ma’rife İnde’l-Hakim et-Tirmizî, 
Kahire, Dârü’l-Kâtibi’l-Arabi, t.y., s. 423.  
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 وي آینھ جمال شاھي كھ تویي

 بیرون زتو نیست ھر جھ درعالم ھست 

  62كھ تویي اھيوخاز خود بطلب ھر آنجھ 

imdi ey birāder ol āyìne-yi cihān-nümā sensin hìç senden ĥaberüñ var mı ey yār ol 

noķša ki seniñ ģaķìķatiñdür andan daĥı muttaŝıl ģarf žāhir olur leyl ü nehār ģarf 

žuhūrundan munķašı¤ olmaz dā¢im uyanıķdur uyumaġı yoķdur görmez misin 

beden uyĥuya varıcaķ gice gören oldur ve gündüz her işi šūş ķılan oldur görmez 

misin ki ĥāšrıña gelür ki oturayın ya šurayın ya bāzāra varayın ya eve varayın dirsin 

her birin ki añarsın ya üç ģarfdür ya dört ģarfdür ya beş ģarfdür çün birkaç ģarf 

mürekkeb oldı saña bir fi¤l gösterir sen anuñla ģareket idersin pes seni ģareket 

itdiren ģarf oldı ammā šabì¤atıña neye lāyıķ ise ol harfler birbirin šoķuşur lāyıķın 

gösterirsen anuñla fi¤il ve ģareket idersin pes bu ortada kimsin sen seni bilmeñ zihì 

ģayıf ve zihì nedāmet ey yār ¤aķlıñ ķarārgāhı ve maķāmı dimāġdadur ve dimāġ 

felek-i ¤Ušārid’dür dā¢im kitābete meşġūldür ve her ne kim maģsūsātda ve 

ma¤ķūlātda [31b] ve nuķūş ü eşkāl ki vardur yazar ve eyüyi yaramazdan seçer zìrā 

¤aķıl müdrikdür ve mümeyyizdür ve fārūķ-i beden ¤aķıldur ey yār ¤aķıl ve ģarf ve 

noķša bu üçi birdür buña delìl isti¤āreden bir meśel diriz bundan añla ve fehm it 

bilgil ki güneş noķša ki yuķaru felekdedür ve nūru tābişi yirdedür yire šoķınur 

mün¤akis olur ve ¤ālemi münevver ider ve her şey¢e ķudret bahş ider ey yār ol bir 

noķša ki yüregüñ ortasındadur ki seniñ bāšınıñ güneşiñ ķudsidür ve anuñ sırrı nūr-ı 

ma¤būddur ve ol nūr dimāġa pür-tāb olur çün bu göñül güneşiñ nūrı dimāġa 

šoķunur mün¤akis olur mecmū¤-ı ģiss-i žāhir ve bāšın ol nūr-ı ma¤nevì ile münevver 

ve rūşen olur ve ķuvvet ve ģayāt bulur ve her biri işlü işine üstüvār olur şöyleki 

gözüñ görmegi ve kulaġuñ işitmegi ve dilüñ söylemegi ve ¤aķluñ idrāki bu mecmū¤ 

ol nūr-ı ma¤nevìnüñ tecellìsidür ve her mevżi¤de bir dürlü idrākle ve adla ve bir 

dürlü fi¤ille ģareket eyler ve kendi maŝlaģatın ķayırur ve daĥı delìl oldur ki ¤arş-ı 

ģażret ki müceddid-i cihātdur ya¤nì ¤ālemüñ üstādıdur muģaķķiķler iĥbār içinde 

eydürler ki ¤arş istivāsı sırrı bir noķša-yı ¤ažìmdür dirler ve levģ-i maģfūž oldur 

                                                             
62 Anlamı: “Ey İlâhî nâmenin nüshası olan/Ey cemâlullâhın âyinesi olan sen/Âlemdeki hiçbir şey 
senden gayrı değildir/Ne isteyeceksen bizzat kendisinden iste ki o makamda olan sensin.” Bu rubâî 
hem Evhadüddîn Kirmânî’ye hem de Hz. Mevlânâ’ya atfedilmiştir. Bkz.: Ahmet Karataş, 
“Abdurrahmân Câmî’nin 'Kasîde-i Ferîde'sinin Tercüme ve Şerhi”, Divan Edebiyatı Araştırmaları 
Dergisi 18, İstanbul, 2017, s. 187. 
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dirler ve Ģaķķ Teālā źāt-ı pāki bir ķuvvet-i ezelìdür ki miśli ve mānendi yoķdur ve 

niçelik aña yol bulmaz ve bu źāt-ı pāki ki ķuvvet-i ezelìdür anuñ ¤ilm-i ķadìmi ol 

levģ-i maģfūžda nuķūş olmuşdur ezelì ve ebedìdür ve ¤āleme feyż ve fażl andan 

irişür ey birāder bizüm maķŝūdumuz sendeki noķša şerģ itmek idi ki ol noķšanuñ 

muķābelesindedür ey birāder-i ¤āşıķ zinhār ve zinhār noķša didügimizden ve ģarf 

didügimizden murād bu noķša ve bu ģarf degildür ki göz görür zìrā bu mürebbìdür 

ol mürebbā degil [32a] ve bu ķābil-i fenādur ol ķābil-i fenā degil tecezzì ve taķsìm 

olmaz ey yār bu ¤ilm-i bāšındur bu ki žāhir nažarın itme kim bāšınì sırrundan 

maģrūm olmayasın eger su¢āl eydürseñ ki ¤aķıl ¤ķalbüñ nūrıdur didüñ ve yürekden 

yuķaru ve dimāġa tecellì itdi didüñ niçün güneş ve ¤arş yuķarudan aşaġa tecellì ider 

ve göñül güneşi aşaġadan yuķaru tecellì ider cevāb ey yār anuñçün ki insān ¤ālemüñ 

¤aksidür ve ¤ālemüñ için šaşına çevürseñ šaşın içine döndürseñ ādem olur zìrā ki her 

nesne ki ¤ālemüñ žāhirinde var ādemüñ bāšınında var  

nažm  

pes niçün ¤ālem šurupdur mu¤teber 

ādemi nìşe düşübdür muģtaŝar 

anuñçün ol uludur bu kiçi 

kim anuñ šaşı bunuñ oldı içi 

ey yār eger biñ yıl insānıñ sırrından söylene biñde biri tamām olmaya imdi sözimüz 

anda idi ki ¤aķıl göñül nūrıdur ve göñülden tecellì muttaŝıldur dimāġa ammā bunı 

taŝavvur itmege ¤aķlıñ göñülden ayru iĥtiyārı ola ve ķuvvet-i ezelì Ģaķķ Te¤ālā’nıñ 

bì-miśl ü bì-nažìr ü bì-mānend źāt-ı pākidür ey cümle mevcūdāt kudret-i ezelìniñ 

mažharıdur  

beyt  

baķduġıñ gördügiñ cemāli ķo 

sen ŝanursın anı ĥayālì ķamu 

faŝl-ı panzdehom der-beyān-ı sırr-ı noķša ki der-her fi¤li nām-ı diger dāred ey 

birāder-i ¤āşıķ insānıñ ģaķìķati rūģıdur nitekim Kelām-ı Ķadìm’de buyurur 
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63و یسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي  

ya¤nì ey Muģammed senden su¤āl iderler rūh nedür eyit ki Rabb’üñ emrindendür 

amennā ve ŝaddeķnā64 ki rūh emirdür ve ammā emir nedür dirseñ emir seni diri 

šutandur ey yār muģaķķiķler eydür ol bir noķša ki yüregüñ vasašındadur emrüñ 

merkezi oldur ol noķša-yı merkez bir müdevver āyìne gibidür ve źū vecheyndür 

ya¤nì ¤ālem-i ġaybe ve ¤ālem-i şehādete taŝarrufı var her vaķit ki bu āyìne [32b] 

muŝayķal ola aña sırr-ı maĥfì muŝavver olur ve cümle ĥalķuñ göñlünde bu āyìne 

vardur ammā jeng šutmuşdur cehl jengi ve ġaflet jengi ve dünyā muģabbeti jengi ey 

yār bu jengüñ ŝayķalına ya ¤ilm-i ģaķìķat gerek veya mürşid-i kāmil gerek veya 

¤ināyet-i Ģaķķ gerek imdi ey yār ol noķša-i müdevveriñe āyìne-i vücūddur ve ķābil-i 

feyż-i ilāhìdür ve merkez-i emirdür ve emir āmirden münfek ve munķašıā¤ degildür 

imdi ey yār key ve añla emri bilmek isterseñ bilgil ki emir ģarfdür ve ģarfüñ ķalbi 

noķšadur ve noķša āyìne-i cihān-nümādur ve hem kātib-i vaģydür ve hem ģarf ve 

hem ķalem ve hem kātibdür ve hem sācid ve hem mescūddur ve hem fā¤il hem 

mef¤ūldür hem ġā¢ib hem ģāżırdur hem evvel ve hem āĥirdür hem žāhir ve hem 

bāšındur bu kelām şol kimselerüñ ķalbine işāretdür ki ol ķalbi Beytu’llāh olmuş ola 

nitekim Ģażret-i Rasūlullāh ŝallallāhu aleyhi ve sellem buyurur 

65قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبھ كیف یشاء   

mü¢miniñ göñli Ģaķķ’uñ iki ķudret parmaġı ortasındadur her nice dilerse döndürür 

murādu’llāhu a¤lem ol iki barmaķdan cemāl ü celāldür ya¤nì lušuf ve ķahır ŝıfatıdur 

ve bir ģadìśde daĥı buyurur 

66شبي یبصرو و بي یسمع وبي ینطق وبي یبط إذا احببت عبدا كنت لھ سمعا و بصرا و لسانا و یدا و   

çün ķulımı sevem göñli evin benden ġayrıdan ĥālì eyleyem dilinde söyleyen 

ķulaġında işiden ve gözünde gören ve elinde šutan ben olam ve bir ģadìśde daĥı 

buyurur 

                                                             
63 İsrâ Suresi 17/85. Anlamı: “Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: 'Ruh, Rabbimin bileceği bir 
şeydir. '” 
64 Anlamı: “İnandık ve tasdik ettik.” 
65 Anlamı: “Hiçbir kimse yoktur ki onun kalbi Allah’ın parmakları arasında olmuş olmasın. Onu, 
dilediği gibi düzeltir.” Tirmizî, “Da’avât”, 90; İbn Mâce, “Dua”, 2. 
66 Anlamı: “Ben bir kulumu sevince onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili ve yürüyen ayağı 
mesabesinde olurum.” Buhârî, “Rikâk”, 38. 
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67ان هللا خلق آدم على صورتھ و على صورتھ الرحمن  

ya¤nì rāstì ve dürüstì ki Ģaķķ Te¤ālā ādemi kendü ŝūreti muķābelesinde ŝūret-i 

Raģmān’dur ve daĥı Ķur¢ān’da Ģaķķ Te¤ālā Peyġāmber Ģażreti’ne buyurur 

68و ما رمیت اذ رمیت و لكن هللا رمى  

ya¤nì ey Muģammed her nesne ki sen itdiñ anı sen seni ŝanma pes her kimseniñ ki 

ķalbi ġayr-ı Ģaķķ’dan ĥālì oldı ol ķalbe Ģaķķ bir oldu [33a] ey yār śābit oldı ki 

mažhar-ı ilāhì ve āyìne-i şāhìdür ve daĥı bildiñ ki ģaķìķat-i ķalb noķšadur ve 

mažhar-ı noķša ģarfdür ve ģarf müdrikdür ve bu ģarf-i müdrik her vaķti ki idrāk 

ide ol idrākiñ adı aķldur çün nesne göre adı baŝìrdür ve çün işide adı semì¤dür ve 

çün burundan ķoķu šuya adı şemmdür ve çün beden ısıyı ve ŝoġuyı šuya adı 

lemsdür ve çün her sıfātıñ ve her ša¤āmıñ leźźetin šuya adı źevķdür ve çün söz 

söyledi adı kelāmdur ve çün bir nesneyi terkìb ide adı fenndür ve çün göñülde 

ģarfleri tìz tìz çıķaralar her biri her bir nesneden birķaç ŝūret muŝavver ideler ol 

musavver olan ŝūreti müdrik didiler ki tìzcek idrāk eyleyü-dürürken adı ĥayāldür 

ve çün her nesne ki ta¤aķķul ide ĥāricden ve dāĥilden kendüye yarayanı öñünde 

šuta adı ģāfıždur ve çün añmaķ dileye adı źākirdür ve çün idrākiñ nihāyetin šaleb 

ìde adı tefekkürdür ey yār bu esāmì-i muĥtelife ki źikr itdük cümlenüñ aŝlı ģarfdür 

meşhūr adı nefs-i nāšıķadur ve bu nefs-i nāšıķa her vaķit ki kendü āśārından ve 

¤użvundan bir nesne žāhir ide bir ad ķabūl eyler ammā ģaķìķì bir ķuvvetdür faŝl-ı 

şānzdehom der-beyān-ı ģarf ve noķša-i celāl ve cemāl ey birāder-i ¤āşıķ zinhār ve 

zinhār ģarf ve noķša mürebbì degil ya¤nì bunı göz görür anı görmez ve bunuñ 

niceligi vardur anuñ yoķ ve bunı sen ìcād idersin ve ķābil-i fenādur oddan ve ŝudan 

helāk olur ol ķābil-i fenā degildür tecezzì ve taķsìm olmaz Ģaķķ Te¤ālā’nıñ ŝıfāt-ı 

ķadìmidür ve źāt-ı pākinden münfek ve munķašı¤ degildür ve daĥı muģaķķiķler 

eydürler ki Ģaķķ Te¤ālā’nıñ źāt-ı pāki bir ķuvvet-i ezelìdür ki mecmū¤-ı eşyāya 

muģìšdür źātla ve ŝıfātla  

ُ بكّلِ شيٍء محیطٌ  69وهللا  

                                                             
67 Anlamı: “Allah insanı kendi suretinde ve Rahman’ın suretinde yarattı.” Buhârî, “İsti’zan”, 1; Müslim, 
“Cennet”, 2841.  
68 Enfâl Suresi 8/17. Anlamı: “Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı.” 
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َ قَْد احاَط بكّلِ شيٍء علًما 70إنَّ هللا  

[33b] ve daĥı eydürler ki Ģaķķ Te¤ālā her ne ķavl ve fi¤l ki ider ¤ilimle ¤ilim eder ve 

¤ilmüñ aŝlı ģarfdür ve mecmū¤-ı ¤ilm-i evvelìn vü āĥirìn ģarfiñ içinde mużmerdür ve 

Ķur¢ān’uñ aŝlı ģarfdür zìrā Tañrı Te¤ālā mütekellimdür lafž-ı künle birle ¤ālemi ìcāda 

getürdi dirler ammā ¤ulemā-i źāhir eydürler ki Allāh Te¤ālā mütekellimdür ammā 

bu ģarf-i maģŝūŝla71 degil belì eyledür ki maģŝūŝla mütekellim degildür biz ģod bu 

muĥtaŝarda ġayr-ı maģŝūŝ şerģ ideriz ammā ba¤żısı hìç ģarf yoķdur dir ol 

aģmaķdan aña cevābımız sukūtdur ve mümkün degildür ki ģarfsiz tekellüm ola 

ehl-i žāhir ģarf deyu mektūb olmuşa ve yāĥūd ŝavtla maĥrecden istimā¤ itdügine 

ģarf der olki kendünüñ ķalbinüñ ģayātıdur ¤acāyib ü ġarāìb nesneler istinbāš ider 

fi¤lin ve ķavlin istiĥrāc ider gösterür ammā aña ģarf dimezler zìrā bu ¤ilmi 

işitmediler belki düşmān daĥı olurlar nitekim Ģażret-i ¤Alì raēıyallāhu ¤anhu 

buyurur 

72المرُء عدوُّ َما جھلھ  

ey yār şöyle taķdìr itseñ ki hiç ģarf ķalmadı yerinde ne ķala vaķtā ki ģarf ķalmaya 

ģākim neyle ģükm ider ģarf olmayıcaķ ne emir ķalur ne nehiy ķalur ne ādem ķalur 

ve ne ¤ālem ve ne bāšıl bilinür ne Ģaķķ zìrā ¤ālem ola Ģayy’dur ve emir kelāmdur ve 

kelām ģarfdür faŝl-ı heftdehom ey birāder-i ¤āşıķ Ģaķķ Te¤ālā buyurdıkim 

73كنُت كنًزا مخفیَّا فاحبُت أْن اعرَف فخلقُت الخلَق الُعرفَ   

ben gizlü gence idim söylemek içün ve bilinmekçün ¤ālemi ve ādemi ìcād itdim dir 

pes ģarf olmasa ne ile bilesin ve ne ile sevesin ve daĥı buyurur kim 

َم آدَم األسماَء ُكلَھا  ّ 74وعل  

                                                                                                                                                                             
69 Nisâ Suresi 4/126. Anlamı: “Allah, her şeyi kuşatıcıdır.” Ayetin iktibasında sehven bazı kelime 
hataları yapılmıştır. Biz yukarıda doğrusunu yazdık. 
70 Talâk Suresi 65/12.  
71 “Mahsus” kelimesi metinde “س/s” harfi ile yazılmıştır. Biz yukarıda doğrusunu yazdık. 
72 Bkz.: Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:II, s. 554. 
73 Anlamı: “Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim ve bilinmek için yaratıkları yarattım.” Bkz.: Ali 
el-Kari, a.g.e., s. 201; Aclûnî, a.g.e., C:II, s. 132; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 396.   
74 Bakara Suresi 2/31. Anlamı: “Allah Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti.” 
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eger ģarf olmaya niteki küllden ve cüzden bilürsin ey yār çün bildüñ ki ģaķìķat-i 

insānì ģarfdür ve daĥı noķšanuñ ģarf üzerine teķaddümüni bildiñ ey birāder bildüñ 

ki rūģ-ı insān ģarf ve noķša dirler adı rūģdur ve rūģ müdrikdür ve bu rūģ-ı müdrik 

her nesne ki idrāk ide oldum [34a] ol idrāk itdügi nesneden artuķ göñlüne nesne 

ŝūret baġlamaz meger ki bir idrāk daĥı gele evvelki idrāki boza bārì her nesne idrāk 

itdüñ ol dem sen olasın ve ol dem ol idrāk itdügiñ senüñ ¤aynıñdur zìrā her nesne ki 

añarsın ol ĥāšırıñda oldur bir daĥı gelse ol gitse bu kez ŝoñragı olursun her kerre 

bunı idrāk iderseñ anuñ ¤aynısın ve her neyi ki müdrik idrāk ide adı müdrek 

müdrik ve idrāk bu üçi birdür ey yār sen bu sözleri fehm idemezsin bir vechle daĥı 

rūşen-ter idivireyin bir ¤ibāretle daĥı ola ki fehm idesin ġāyet gereklü yerdür ey yār 

muģaķķiķler ¤āşıķa dirler müdrik bu adları bir isimle daĥı yād itdiler ¤āşıķ u ma¤şūķ 

u ¤ışķ dirler şuyūĥ-ı müte¢aĥĥirìn müdrik ü müdrek ü idrāk ad virdiler müdrik 

¤āşıķa dirler ve müdrek ma¤şūķa dirler ve idrāk ¤ışķa dirler ey yār vaķtā ki müdrik 

idrākin bu müdreke ġāyet yaķìn ide ¤ayn olur ya¤nì ¤āşıķ ¤ışķla ma¤şūķa mülāzemet 

eylese ma¤şūķdan ġayrınıñ ĥayālin ĥāšırından mürtefi¤ eylese ol vaķit ġāyet 

ķurbdan ittiŝāl ģāŝıl olur ol demde ¤āşıķ u ma¤şūķ u ¤ışķ bu üçi bir olur nitekim 

buyurmuşlar 

beyt 

اینجاعاشق ھرسھ یكست و معشوق وعشق  

75ھ كار دارچن واصل در نكنجد ھجران چو  

ģikāyet 

buña meśel oldur ki meger Mecnūn’da Leylì ¤ışķ-ı ġāyete irişmişdi ya¤nì ol ķadar 

ma¤şūķuñ źikri źākir olmuşidi ki źākir ¤ayn-ı meźkūr oldı ya¤nì göñül her ismi ki 

yād ide ol ismiñ müsemmāsı ĥayāl ŝūretiyle muŝavver olur mādāmki ol ismi źikr 

ider ol ŝūret muŝavver olur çün Mecnūn’uñ ¤ışkı ġalebe itdi ma¤şūķdan māsivāyı 

ref¤ itdi göñül ma¤şūķ ŝūretin šutdı ve iki cihānı ma¤şūķına ŝatdı ve ikilik milkin 

birlik gözünden baķdı çün bu ģālete [34b] irişdi ĥalìfe-i Baġdād buña bir tedbìr itdi 

Leylì’yi ve Mecnūn’ı getürüñ derģāl ģāżır itdiler ĥālìfe eyitdi yâ Kays ģālüñ ve 
                                                             
75 Anlamı: “Maşuk, aşk ve aşık her üçü de birdir. Visal araya giremeyince hicranın orada ne işi 
olabilir?” Bkz.: İbrahim b. Büzürcmihr b. Abdilgaffar-ı Hemedani Fahreddin-i Irakî, Parıltılar (Lema’at), 
çev.: Saffet Yetkin, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1948, s. 18. 
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göñlüñ nedür Mecnūn eyitdi ey ĥalìfe bu su¢āl ne su¢āldür bencileyin olki bilesin 

ģalìfe eyitdi ey Mecnūn işte Leylì saña vireyin ve sen kendüzüñe gel Mecnūn eyitdi 

Leylì ĥod benüm beni baña nice virersin ĥalìfe Leylì’ye söyle deyu emir itdi Leylì 

eyitdi ey Mecnūn Leylì benüm Mecnūn eyitdi eger Leylì sen iseñ bendeki kimdür 

ĥāşā ki Leylì iki ola Leylì’ye baķmadı Leylì Leylì  deyu deyu gitdi ey birāder ¤āşıķ-ı 

mecāzì bu ģadde olsa ķıyās eylegil ki ¤ışķ-ı ģaķìķì ne ġāyete irişe nitekim 

Lema¤āt’da76 eydür  

77وغایة العین ال رسم وال اثر  

78وبرزوا  الواحد القھار   

beyt 

¤āşıķıñ ġāyet ittiģādından 

resmi ķalmaz belürmeyüp eśeri  

beyt 

 غیرچھ كونھ روي ایدكھ ھر چھ ھست

79آمدهعین دكریكیت بدیدار   

yār çün ¤āşıķ cüz¢ì iĥtiyārın šarģ ide iĥtiyārı küll olur ol vaģdetüñ şarābından sekrān 

olur ve bì-iĥtiyār dilinden ene’l-Ģaķķ80 gelür oldem gerek aŝŝunlar ve gerek 

dögsünler hiç ¤aynına gelmez  

meśnevì 

 آن انا بى وقت كفتن لعنتست 

 آن انا در وقت كفتن رحمتست

                                                             
76 Lema’at, Fahreddin-i Irakî’nin eseridir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Orhan Bilgin, “Fahreddîn-i Irakî”, DİA, 
İstanbul, 1995, C:XXII, s. 84-86. 
77 Anlamı: “Göz nihayete erişince resim de eser de kalmaz.” Lema’ât’ta bulunamamıştır. 
78 İbrâhîm Suresi 14/48. Anlamı: “(...) ve insanlar bir ve kahhar (her şeyin üzerinde yegâne hâkim) 
olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.” 
79 “Başka bir yüz nasıl görülebilir? Her ne varsa birbirinin aynı, hep bir arada görülmektedir.” Bkz.: 
Fahreddin-i Irakî, a.g.e., s. 13. 
80 Hallâc-ı Mansûr’un, “Ene’l-Hakk!” sözünden bahsedilmektedir. Bkz.: Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:I, 
s. 179. 



187 
 

 آن انا منصور رحمت شد یقین

81یقینشد  لعنت آن انا فرعون  

çün ¤āşıķ ceźbe-i İlāhì’ye yetişe kendüzünden śenā-yı maģż olur ve göñülde ma¤şūķ 

olur nitekim buyurur 

82یسمع وبى یبصربى ینطق وبى و   

çün ¤āşıķıñ mevhūmı maģv oldı şāhid ¤ayn-ı meşhūd olur ey yār ma¤şūķ-ı ģaķìķì 

Ģaķķ Te¤ālā’dur Ģaķķ Te¤ālā’nıñ ¤ilm-i ķadìminde irādet-i ezelì var idi ki kendü 

cemālin kendü müşāhede eyleye pes ol irādet-i ezelì ¤ālemi ve ādemi āyìne idindi 

tecellì itdi varlıġı tecellìsinden var oldılar ve ģayāt tecellìsinden ģayy oldular ve 

ķudret tecellìsinden ķādir oldılar ve salšanat tecellìsinden pādişāhlar oldılar [35a] ve 

¤ilim tecellìsinden ¤ālimler oldılar ve celāl tecellìsinden žālimler vü bedbaĥtlar 

oldılar ve cemāl tecellìsinden cemìller oldılar ¤ālem ü ādem mažhar-ı celāl ü cemāl 

ve her şey isti¤dādı ķadarınca Ģaķķ varlıġından var oldılar ve yine rücū¤ Ģaķķ’a 

iderler zìrā ki mebde¢-yi Ģaķķ idi ve me¤ādı daĥı Ģaķķ’dur buyurur  

َّا الیِھ راجعُونَ  ِ َوإن ِ َّا  83إن  

pes naķķāşuñ fitnesi gerü kendü naķşınadur  

beyt 

ود است وفتنھء نقاشفبر نقش   

84كس نیست درین میان تو خوش باش   

her naķş ki varlıķ levģinde menķūş olmuşdur ol naķķāşuñ ŝūretidür  

beyt 

                                                             
81 Anlamı: “O ‘ene’yi vakitsiz söylemek la’nettir; o ‘ene’yi vaktinde söylemek rahmettir. O Mansûr’un 
‘ene’si muhakkak rahmet oldu; o Fir’avn’ın ‘ene’si muhakkat la’net oldu.” Bkz.: Mevlânâ Celâleddîn 
Rûmî, a.g.e., C:IV, s. 192. 
82 Buhârî, “Rikâk”, 38. 
83 Bakara Suresi 2/156. Anlamı: “(...) Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na 
döneceğiz. (...)” 
84 Anlamı: “Nakkaş, kendi nakşiyle fitnelenmektedir. Bu arada kimse yoktur. ” Fahreddin-i Irakî, 
a.g.e., s. 19. 
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داست پیھر نقش كھ تختھء ھستى   

85آن صورت آن كس است كھ آن نقش آراست  

çün ¤āşıķ bu ģālete irişdi fe-śemme vechu’llāh86 sırrına vāŝıl oldı ve dört yanı dìdār 

oldı  

beyt  

her ķanġı yaña baķdımsa yüz göründi 

şol yüzi direm saña ki dübdüz göründi 

beyt  

baķdıġuñ gördigüñ cemāl ķamu 

sen ŝanursın anı ĥayāl ķamu 

ُّوا فثمَّ وجھُ هللاِ  َاینَما تُول ِ المشرُق َوالمغرُب ف ِ 87َو  

ey birāder her çend ki Ģaķķ Te¤ālā’nuñ kendü cemāli ve kemāli kendüye ma¤lūm idi 

ammā diledi ki keśret aynasından tecellì ide cemāli kemāliyle ¤ışķ-bāzlıķ ide ve ol 

yüzden dilegi var āyìneden kendü ģüsnün göre ol vecihden Allāh ¤āşıķ dirler kendü 

cemāline ve ģüsnüne ma¤şūķ dirler ve Ģaķķ’uñ irādetine ¤ışķ dirler pes ¤āşıķ ve 

ma¤şūķ ve ¤ışķ aŝılda üçi birdür ey yār ¤acebdür eger sen bu ģaķìķat sırrından nesne 

añlarsuñ zìrā her kimse ki şeyĥe irişmeye šaşradan diñlemekle berģordār olmaya ol 

cihetden ki ¤āşıķ-ı İlāhì olmaya ¤ışķ sırrından ĥaberdār degildür ey yār eger bu bir 

nice Türkì beyitleri ĥāšrıña alasın reh-nümā ola  

nažm  

ķanġı göñül kim muģabbet šavrına vāŝıl degil 

iki ¤ālemde bil aña bir šavır ģāŝıl degil 

                                                             
85 Anlamı: “Varlık sahasında zahir olan her bir nakış, o nakşı süsleyen zatın suretidir.” Fahreddin-i 
Irakî, a.g.e., s. 20. 
86 Bakara Suresi 2/115 ayetinden bahsedilmektedir. 
87 Bakara Suresi 2/115. Anlamı: “Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah'ındır. Nereye dönerseniz 
Allah'ın yüzü işte oradadır.” 



189 
 

[35b] çün muģabbetdür hüden li’l-mütteķìn lā raybe fìh88 

sevgüsüz pes kimse ķurbet perrine vāŝıl degil 

ķahr-ı küģlün cān gözine ger çekerseñ göresin 

kim bu yüzden her dü ¤ālem perde ģāyil degil 

cebrā¢ìl eliyle yüz biñ yıl yürürseñ yüz šutup  

baģr-ı vaģdetdür serāser bir ķadem sāģil degil 

şi¤r  

gel göñül şemsin gözet bu gökdeki mehtābı ķo 

söyle cān kevkeblerinden vezn-i usšurlābı ķo 

ģikmet-i žāhir çü mağz u hey¢et-i bāšın çü post 

geç bu ŝūret sevretinden aç içiñ ķaybını ķo 

kendüzüñden ķıl šahāret aŝl-ı fıķhu’llāh oķı 

deryā-yı muģìš ol bu geçer seylābı ķo89 

 der-beyān-ı ģāl-i ĥod ey birāder-i ¤āşıķ bu ķadar şerģ ü beyān ki 

ģaķìķatden ve ģikmetden istimā¤ itdiñ bunuñla işim bitdi ve kemāl-i insānı bildim 

ŝanma zìrā ki kemāl-i insān oldur ki Ģaķķ’uñ mecmū¤ ŝıfātıyla muttaŝıf ola insān-ı 

kāmil olur ve insān-ı kāmil olan ķušb olur ķušb ĥod ¤ālemde bir olur ve Ģaķķ’uñ 

sıfātınıñ mažhar-ı tāmmı ķušbdur ve ķušbuñ ķabżasında on sekiz biñ ¤ālem miśāl-i 

ĥardal dānesi gibidür imdi ey yār sen daĥı kendüzüñe inŝāf ve ĥodbìnligi ve cehli 

ķo gör ki nenüñ mažharısın ve ŝıfātu’llāhdan ne ŝıfāta māliksin inŝāfa gelürseñ ben 

diyim sen inŝāf eyle ey yār Ģaķķ’uñ bì-nihāyet ¤ilminden neñ var göñül ¤āleminde 

¤āciz ve kendü nefsiñ ¤ilminde ¤āciz ikinci Ģaķķ’uñ ķudretinde neñ var çoķ tedbìr 

idersin ki ¤aksi düşer ve kendü işiñde ¤āciz üçünci Ģaķķ’uñ ģükm ü salšanatında 

neñ var pādişāh degilsün eliñde ¤adl ü dād yoķ ve kendü meķāliñe ¤āciz ey yār inŝāf 

viresin Ģaķķ’uñ her ŝıfatında ¤ācizsün zìrā ki deñizden ķašre güneşden źerresin pes 

¤āciz nāķıŝlıġında ¤ācizdür imdi nāķıŝ kemālin šaleb itse anuñ sa¤ādeti ¤urūcdadur ve 
                                                             
88 Bakara Suresi 2/2. Anlamı: “Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten 
sakınanlar için yol göstericidir.” Metinde, ayetin aslındaki ifade sıralamaları kafiye düzeni için 
değiştirilmiştir. Şiir olduğu için müdahale etmedik. 
 
89 Bkz.: Hür Mahmud Yücer, “a.g.m.”, s. 242. 
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eger nāķıŝlıġla ķalsa sa¤ādeti nüzūldedür ¤ömri maġbūn geçer nitekim Rasūl 

¤aleyhi’s-selām buyurdı 

90یومان فھو مغبون ومن امسھ خیرا من غده فھو ملعون] a36[ من استوى   

pes insāniyyet oldur ki günden güne teraķķìde olasın zìrā dünyā āĥiretiñ ekinidür 

nitekim buyurdı 

91الدنیا مزرعة اآلخرة  

ey yār ekin oldur ki sen ekmedin göñülden bite ya¤nì ŝıdķuñ ve ìmānuñ ve ¤ilmüñ 

ve ģilmiñ ve ¤ışķıñ ve şevķiñ ve mürüvvetiñ göñülde bite zìrā insānıñ sa¤ādeti bu 

ŝıfatlarla muttaŝıf olmaķdadur ve nažargāh-ı İlāhì göñüldür nitekim buyurdı 

92ان هللا تعالى ال ینظر الى صوركم وال الى اعمالكم ولكن ینظر الى قلوبكم ونیاتكم   

çün göñül nažargāhdur i¤tibār niyyetedür ŝūretiñ gerekse zişt gerekse hūb göñül 

sırrı ĥalķa maģcūbdur Ĥālıķ’a mekşūf öyle olsa Tañrı dostlarınuñ göñli sırrın ġayr 

ehli bilmez nitekim Ģaķķ Te¤ālā buyurur 

93اولیآئى تحت قبابى ال یعرفھم غیرى   

ey yār çün bildiñ ki herşey Ģaķķ varlıġıyla var oldılar ammā bir kimseye isti¤dādı 

ķadarınca tesellì eyledi ve isti¤dādı daĥı felegiñ gerdişiyle vāķi¤ olur ķur¤ada nice 

düşdi ise pes her ne maķāmda iseñ ķadriñi bilseñ inŝāf virseñ raģmet bulasın 

nitekim Ģażret-i ¤Alì buyurur 

94رحم هللا امرًئ عرف قدره ولم یتعدَّ طوره   

ey yār Ģaķķ Te¤ālā’nuñ varlıġına nūr daĥı dirler ki 

ُ نوُر السَّمواِت َواالَرِض  95هللا  

                                                             
90 Anlamı: “İki günü eşit olan aldanmıştır. Önceki günü ertesi gününden daha iyi olan ise 
lanetlenmiştir.” Bkz.: Aclunî, a.g.e., C:II, s. 233; Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 509. 
91 Anlamı: “Dünya ahiretin tarlasıdır.” Bkz.: Aclûnî, a.g.e., C:I, s. 412. 
92 Anlamı: “Süphesiz Allah Teala, sizin ne suretlerinize ne de amellerinize bakar. Fakat o, sadece 
kalplerinize ve niyetlerinize bakar.” Bkz.: Müslim, “Kitâbü’l-Birr ve’s-Sıla ve’l-Adâb”, 2564. 
93 Anlamı: “Kubbelerimin altında, benden başka hiç kimsenin bilmediği veli kullarım vardır.” Bkz.: 
Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 195.  
94 Anlamı: “Kendi değerini bilen ve sınırını aşmayana Allah merhamet etsin.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, 
Vecizeler, C:II, s. 747. 
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zìrā o münevver idicidür pes her kimsenüñ ki nūr tecellìsi eksigidür artuķ tecellì 

kimseden istid¤ā itmek gerek zìrā insānuñ sa¤ādeti andadur ki kendüde yoġı iltimās 

ide belki aña tamām mušì¤ ola ve daĥı Ģaķķ’uñ cemālì nūrı cemìllerde tecellì itdi 

mecmū¤-ı ĥalķ enbiyā vü evliyā ĥūblar mutì¤ olmuşlardur zìrā siģir ģaķķdur kim 

serkeşlik idebilür pes her kimsedeki Ģaķķ varlıġı artuk tecellì eylese kendüden 

ednānıñ ķıblesidür bu vecihle enbiyā vü evliyā ķıble-i ¤ālemiyāndur her kim 

onlardan yüz çevirse kāfir-i mušlaķ anlardur bì-çāre ādem Ģaķķ’ı ķoyasın [36b] ne 

šutasın bāšıla uyasın Yūsuf’ı ŝatasın ne alasın faŝl-ı nūzdehom der-beyān-ı ģaķìķat-

i ķušb-ı ¤ālem ve su¢āl ve cevāb-ı müdde¤ì ey birāder-i ¤āşıķ ģadìś şerģinde rivāyet 

iderler kim evliyā¢u’llāh cihānda üçyüz elli altıdur dirler tā zamān-ı ķıyāmet 

bunlarıñ vücūdı munķašı¤ olmaz üç yüzi bir bölük ve ķırķı bir bölük ve yedisi bir 

bölük ve beşi bir bölük ve üçi bir bölük ve ķušb-ı tenhā ve ķušb gerü ķalanınıñ 

ķıblesidür belki mecmū¤-ı maĥlūķātıñ ķıblesidür ol cihetden ki Ģaķķ’uñ mažhar-ı 

tāmmı ķušbdur ve daĥı muģaķķiķler eydürler ki Ģaķķ Te¤ālā źatıyla ŝıfātıyla daĥı 

kemāl-i ķudretiyle ķušbda tamām tecellì eylemişdür ve mažhar-ı tām ancaķ ķušbdur 

ve ¤arşıñ göñli ķušbdur ve gerü ķalan mevcūdāta tecellì ķušb ider dirler ammā 

ba¤żılar ehl-i žāhirden ki ķuŝūr-ı fehmlerdür ve ŝūretden ma¤nāya yol 

bulmamışlardur ve insān-ı kāmil añılıcaķ kendüyi daĥı andan ŝanurlar ve eydürler 

ki ķušb ģaķķına didikleri küfürdür zìrā Ģaķķ Te¤ālā münezzehdür ittiģāddan ve 

ģulūldan ammā ey aģmaķ sen eger ģulūl u ittiģād nidügin bilseñ ķušbuñ evŝāfını 

işidincek küfre ģaml itmezidiñ eger eydürseñ ki Tañrı’nıñ ¤ilmi ancaķ bu ¤ilm-i 

žāhirdür ki ¤ulemā şerģ itdiler ve ben ba¤żın oķudum ayruķ yoķdur dirseñ kāfir-i 

mušlaķsın eger vardur dirseñ ki biz anı oķımaduķ enbiyā vü evliyā vü ¤ulemā-yı 

rāsiĥ ol ¤ilimden āgāh anlar olurlar dirseñ ĥūb idersin ehl-i ìmānsın pes ol bilmeyüp 

işitdügiñ ¤ilme ki iķrār virdiñ bu nüsĥada añduġımız ekśerì o ¤ilimdendür ki sen 

bilmezsin zìrā ĥalķ bilmedügi ¤ilme düşmandur nitekim buyurdı 

96المرء عدو ما جھلھ   

ve sana daĥı ģüccet oldur ki [37a] Ķur¢ān-ı Ķadìm’den Ģaķķ Te¤ālā kendü ģaķķında 

buyurur kim 

                                                                                                                                                                             
95 Nûr Suresi 24/35. Anlamı: “Allah göklerin ve yerin nurudur.” 
96 Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:II, s. 554. 
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َ بكّلِ َشيٍء علًما  َ قَْد أحاط ُ بكّلِ شيٍء   97إنَّ هللا 98محیطٌ َوهللا  

çün Ģaķķ Te¤ālā her şeye šoluyun didi öyle olsa bunda ģulūl u ilģād mı var eger 

bundan ģulūl u ilhâd añladıñsa kāfirsin var tecdìd-i ìmān eyle zìrā Ķur¢ān’a muĥālif 

geldiñ ve daĥı bu hadìśe ne dirsin ki buyurur 

99قبورھمانا عند المنكسرة قلوبھم والمندرسة    

buña daĥı ģulūl mi dirsin ve daĥı bu āyetden ne anladıñ ki  

َ َرَمى 100َوَما َرمیَت اْذ رمْیَت َولِكنَّ هللا  

ya¤nì ey Muģammed seniñ atduġıñ benim atduġımdur buña daģı ģulūl mi dirsin ve 

daģı Ģadìś-i Ķudsì’de buyurur 

101بي یسمع وبى یبصر وبى ینطق و ولسانااذا أحببت عبدا كنت لھ سمعا وبصرا    

buna daģı ģulūl ve ilģād mı dirsin ey aģmaķ Ģaķķ Te¤ālā ne dilerse işler nitekim 

buyurur  

ُ َما یشاءُ   َفعُل هللا 103َویحكُم َما یریدُ  102ی  

ve daĥı Ķur¢ān’da işitdiñmi ki bir aġaçdan Mūsā Peyġāmber’e 

 ّ 104ى أنَا هللاُ نإن  

āvāzı geldi ya¤nì gel ben seniñ Tañrı’ñım didi peyġāmberliķ ve mu¤cize erzānı ķıldı 

Fir¤avn’e viribdi pes çün bu aġaçdan innì ene’l-Ģaķķ105 āvāzı gele ne ¤aceblersin ki 

insān kelāmından ene’l-Ģaķķ106 āvāzı gele  

108هللا ولیس في جبتى سوي 107نى ما اعظم شانىوسبحا  

                                                             
97 Talâk Suresi 65/12. 
98 Nisâ Suresi 4/126. 
99 Anlamı: “Ben, kalpleri kırık ve mezarları bozulmuş/silinmiş olanların yanındayım.” Bkz.: Mehmet 
Yılmaz, Sözlük, s. 127. Benzer bir hadis için bkz.: Aclûnî, a.g.e., C:l, s. 203. 
100 Enfâl Suresi 8/17. 
101 Buhârî, “Rikâk”, 38. 
102 Âl-i İmrân Suresi 3/40. Anlamı: “(...) Allah dilediğini yapar.” 
103 Mâide Suresi 5/1. Anlamı: “(...) Allah istediği hükmü verir.” 
104 Tâhâ Suresi 20/14. Anlamı: “Şüphe yok ki ben Allah'ım.” Metinde, ayetin iktibasında sehven hata 
yapılmıştır. Biz yukarıda doğrusunu yazdık. 
105 Anlamı: “Şüphesiz ben, Allah’ım.”   
106 Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 179. 
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ŝadāsı ŝādır ola ve ādem mefĥar-i mevcūdātdur ve zübde-yi maĥlūķāt ve dünyā vü 

āĥiret ādem içündür ve on sekiz biñ ¤ālem insāna sücūd ider zìrā insān-ı kāmiliñ 

göñli ol ģadde vāsi¤dür ki bir dāne haşhaş seniñ ķatıñda nice ise on sekiz biñ ¤ālem 

anuñ göñli ķatında öyledür zìrā beytu’llāhdur ve ¤arşu’llāhdur nitekim 

109قلب المؤمن بیت هللا وعرش هللا  

çün mü¢minüñ göñli Tañrı’nuñ evidür evden ev issinden ġayrıyı ref¤ idicek ev issi 

ķalur pes evin  ev issi olur nitekim buyurdı 

110من كان  كان هللا لھ   

ey yār gerekse [37b] yüz biñ delìl burhān getür şunlarıñ ki göñli açıķ degil anadan 

šoġma kördür aña mu¤āleceden çāre yoķdur nitekim Ģaķķ Te¤ālā buyurdı 

111من كان في ھذه الدنیا اعمى وھو في االخرة اعمى واضل سبیال   

ey yār çün bildiñ ki ķušb mažhar-ı tāmmdur ve feyyāż-ı ¤ālemdür ve her kimki 

ķušba yaķìndür velìdür ve her kimi kim ķušb muģabbete lāyıķ göre ve dìdārdan 

göstere ķorĥusı ķalmaz nitekim Ģaķķ Te¤ālā buyurdı 

112اََال إنَّ أولیاَء ِهللا َال خوٌف علیھْم َوالَ ھْم یحزنُون   

ey yār her vaķit dilese ki bedenden daĥı tecellì ide üçleriñ biri lāyıķ olur andan 

tecellì ider ve üçleriñ biri yerine beşleriñ biri gelür ve yedileriñ biri beşlere gelür ve 

ķırķlarıñ biri yedilere gelür ve üçyüzleriñ biri ķırķlara ķatılur ve ķalan ĥalķıñ ġāyet 

eyüsünden biri üç yüze ķatılur ķıyāmete degin bu gerdiş döner çün ķıyāmet yaķìn 

ola mecmu¤-ı maĥlūķāt dükeneler bunlar ķalalar çün bunlara daĥı birbirin cihāndan 

                                                                                                                                                                             
107 Anlamı: “Kendimi, her türlü eksiklerden uzak tutarım; şanım ne yücedir!” Bkz.: Fahreddin-i Irakî, 
a.g.e., s. 29; Süleymân el-Belhî, a.g.e.,  s. 29; Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:II, s. 802.  
108 Anlamı: “Cübbemin içinde Allah’tan gayrısı yoktur.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:II, s. 572. 
109 Anlamı: “Mü’minin kalbi, Allah’ın evi ve Allah’ın arşıdır.” Bkz.: Aclûnî, a.g.e., C:II, s. 99, 100; 
Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:II, s. 443, 444.  
110 Anlamı: “Kim Allah ile olursa, Allah da onunla beraber olur.” Benzer ifadeler için bkz.: Mehmet 
Yılmaz, Vecizeler, C:II, s. 643. 
111 İsrâ Suresi 17/72. Anlamı: “Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür, yolunu daha da 
şaşırmıştır.” Metindeki iktibasta “اعمى“ kelimesi sehven yazılmamıştır. Fakat biz yukarıda doğrusunu 
yazdık. 
112 Yûnus Suresi 10/62. Anlamı: “Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar 
üzülmeyeceklerdir de.” 
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gideler ķušb ķala çün Ģaķķ Te¤ālā tecellìsini ¤ālemden çekmek dileye ķušb daĥı gide 

cihān zìr ve zeber ola Ģaķķ’uñ vechi ķala evvel daĥı vechi idi yine vechi ķala 

nitekim buyurur 

113كلُّ شيٍء ھالٌك إالَّ وجَھھُ   

Allāh Te¤ālā münezzehdür ve muķaddesdür cāhilleriñ ve dehrìleriñ ve žālimleriñ 

žulmünden nitekim buyurur 

ِیًراسبحانھ و   ُوا َكب َقوُل ُعل ا ی َى َعمَّ ال َ 114تَع  

ey yār evvel Ĥudā idi āĥir daĥı Ģudā’dur žāhir Ģudā idi bāšın daĥı Ĥudā’dur  

لیمٌ  َ َاطُن َوُھَو بكّلِ شيٍء ع اھُر َوالب 115ُھَو األوُل َواألخُر َوالظَّ  

ve daĥı bilgil ki ¤ālem-i žāhirden ¤ālem-i bāšın yüz biñ ķat yigrekdür zìrā meşāġil-ı 

dünyevì ve kudūrāt-ı cismānì ve ġamm-ı ta¤alluķāt ve riyāset-i nefs belā-yı ¤ažìmdür 

bu belālardan necāt bulmaķ ve maķŝūd-ı Ìlāhì’ye vāŝıl olmaķ cennet-i na¤ìmdür çün 

¤ālem-i fenā beķāya mübeddel ola [38a] anda senlik ve benlik eyü ve yavuz ķalmaya 

va’llāhu a¤lem faŝl-ı bìstem der-beyān-ı ānki her ŝıfat ki der-tū ¤ādet şeved ¤āķıbet 

der-ān ŝıfat-ı ģaşr ķonend ey yār bedenden rūģ müfāraķat eyleye ne ŝıfatla 

ŝıfatlanmış ise ol ŝıfatla muttaŝıf olur kimi ĥınzìr ŝūretiyle kimi yırtıcı cānavar 

ŝūretiyle ba¤żılarıñ başları ayaķları altında ola ve ba¤żılar söz ve ģareket 

idemeyenler  ve daĥı buña münāsib eģādìśden ve āyāt-ı Ķur¢ān’dan nitekim 

buyurur 

اِم بْل ُھْم اََضل  َ 116أولئَِك َكاالَنع  

ey yār cehd ķıl ya ol ŝıfātları kendüziñde bulasın ve ölmedin def¤ine çāre ķılasın ve 

kendü bilmeklik ġāyet gereklüsi serencām neye irişdi anı bilmekdür ve kendü 

ģāliñüñ ziyādesi ve noķŝānı ve şevķi ve füsürdeligi ve gerü ķalması ve ilerü varması 

gerek bunlardan ıššılā¤ bulasın ve nefsiñ civānlıġı ŝıfatın ve melekligi ŝıfatın çün 
                                                             
113 Kasas Suresi 28/88. Anlamı: “Onun zatından başka her şey yok olacaktır.” 
114 İsrâ Suresi 17/43. Anlamı: “Allah, her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerinin ötesindedir, 
yücedir.” Metindeki iktibasa sehven bazı eklemeler yapılmıştır. Biz yukarıda doğrusunu yazdık.  
115 Hadîd Suresi 57/3. Anlamı: “O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın'dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.”  
116 A’râf Suresi 7/179. Anlamı: “İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar.” 
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nefsiñ bu ŝıfatları sende buluna ve ķanġı ġālib olursa bilesin ve def¤ine sa¤y idesin117 

ey yār sālik çün kendü nefsini bilmek ģāŝıl ola uyumaġla uyanıķlıķ ortasında ru¢yā 

vāķi¤ olur ve ru¢yā insānıñ kerāmetlerindendür ve daĥı peyġāmberliķ cüz¢ündendür 

nitekim buyurdı 

118جزء من ستة وأربعین جزء من النبوةالرؤیا الصالحة   

eger ģırŝ ŝıfatı ġālib ise kelpler ve keçiler ŝūretin görür eger kibri ġālibse ķablan 

ŝūretin görür kini ġālib ise yılan ŝūretin görür eger ŝıfat-ı şehvet ġālibse ģımār 

ŝūretin görür eger yavuzluġı ŝıfatı ġālibse dilki ŝūretin görür ey yār eger levmiñ 

¤adedine meşġūl olavuz söz uzanur fi’l-cümle ķanġı ŝıfat ki sende ġālibse ķıyāmet 

gününde ol ŝıfatla ¤ayn olursın ey yār bu kelāmıñ gerçekligine delìl çoķdur 

Tevrāt’da ve İncìl’de ve Ķur¢ān’da [38b] ve eģādìśde ve aĥbārda ve ¤ilm-i meşāyiĥde 

ve mecmū¤-ı edyānda ittifāķları vardur ki her kimde ķanġı ŝıfat ġālib ise elbette ba¤ś 

güni ol ŝıfatla ģaşr olur zìrā bu daĥı vardur kim ŝāliģ ŝāliģle ve šāliģ šāliģle ve 

šayyìb šayyìble ĥabìś ĥabìś ile ģaşr olur pes sen ķanġına lāyıķ iseñ seniñ ģaķķıñ 

oldur ey yār Ĥˇāce ¤Aššār Esrārnāme’sinde119 ģikāyet ider120 bir ĥar-fürūş var idi 

¤ömri merkeb dellāllıġında geçmişidi nāgāh ecel irişdi nez¤ ¤ālemine düşdi ¤Azrā¢ìl ki 

ŝıfat-ı celāl-i Ģaķķ’dur aña ġayr-ı žāhir oldı meźkūr ¤Azrā¢ìl heybetinden başın 

manžaradan çıķardı münādì ķıldı çaġırdı eydür ey ķavim bir çullu ķara merkeb kim 

gördüm issi geldi cānım alur ol ķara merkeb kendü idi ĥaberi yoķ nitekim 

dimişlerdür 

beyt 

عزیزا ھركھ دالل خراست اى   

121زیست وخر مرد وخرخاستخر  

                                                             
117 Metinde “ide” kelimesinin üzerine ayrıca “ķıla” kelimesi yazılmıştır. 
118 Anlamı: “Salih rüya, peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür.” Müslim, “Ru’yâ”, 2264. 
119 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Dâvud İbrâhimî, “Esrârnâme”, DİA, İstanbul, 1995, C:XI, s. 434-435. 
120 Bkz.: Ferîdüddîn Attâr, Esrârnâme, çev. Mehmet Kanar, 3. bs., İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2017, s. 
100. 
121 Anlamı: “Azizim, kim eşek tellallığı yaptıysa/Eşek olarak yaşadı, eşek gibi öldü, eşek gibi dirildi.” 
Bkz.: Ferîdüddîn Attâr, a.g.e., s. 100. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/davud-ibrahimi
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her kim ģımār dellāllıġında ¤ömri geçdi merkeb dirildi merkeb oldı ve merkeb ķobdı 

ey yār cehd ile ki bu ŝıfatlarla tamām muttaŝıf olmayasın bir mürşidiñ etegine 

yapışasın ŝıdķıñ ve iĥlāŝıñ tamām eyle zìrā bu ŝıfatlardan cüdā olmaķ mürşidle 

ģāŝıl olur ve daĥı ey yār Ģaķķ Te¤ālā’nıñ celālì ve cemālì taĥtı şol ulu rūģuñdur ki ol 

yaramaz ĥūyundan ayrılmadidi ve eger yaramaz ĥūyundan cüdā olmaya gümrāh 

ve cāhil ol ŝıfāt naķşıyla dāyim ķalasın ey yār bu şübehātdan ve varša-i helākdan 

kimse kendü cehdiyle ķurtulmaķ mümkün degildür illā bir şeyģ sālik birle ki 

mürşid ola ve şeyĥler mürìdlerine şöyledür ki peyġāmberler ümmetlerine gibi 

nitekim buyurur 

122الشیخ في قومھ كالنبى في امتھ   

zìrā şeyĥ mürìdine ancaķ ¤ilim terbiyetin itmez ve riyāżet ü mücāhede ile aĥlāķ-ı 

źemìmesin aĥlāķ-ı ģamìdeye mübeddel idüvirir ya¤nì yaramaz ĥūyun eyü ĥūya 

[39a] döndürür zìrā nefs ĥūy ķabūl idicidür  

است نفس انساني درب ىخو   

123مكن كھ بد مانىبدرا خوى   

ey yār insān eger yaramaz ĥūyunı Ģaķķ Te¤ālā Ģażreti’ne ¤arż eyleye ĥalvetlerde 

dā¢im tażarru¤ eyleye Ģaķķ’uñ ¤ināyeti ceźbesine irişe ki Ģaķķ’uñ bir źerre ceźbesi 

yüz dürüşmekten yegdür nitekim buyurur 

124جذبة من جذبات الحق توازى عمل الثقلین   

Mevlānā Ĥudāvendigār Ģażretleri ķuddise sirrıhu buyurdı  

beyt 

 بیك جذبھ بھ زصد كوشش است 

125باشد بر بى نشانچھ نشانھا   

                                                             
122 Anlamı: “Şeyhin, cemaati içindeki yeri/hali, peygamberin ümmeti içindeki yeri/hali gibidir.” Bkz.: 
Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:II, s. 818. 
123 Anlamı: “Kötü huy, insanın nefsindendir. Kötülük yapma ki kötü anılmayasın.”  
124 Anlamı: “Hakk sevgisinden gelen cezbe hali, insanların ve cinlerin amellerine denktir.” Bkz.: 
Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 110. 



197 
 

ey yār Ģaķķ’uñ ceźbe-i ¤ināyeti ehlu’llāh ile šurup oturmaķdur zìrā bunlarıñ 

ŝoģbetidür kim bunlarıñla üns šutarsa Ģaķķ’la üns šutmuştur nitekim Ģażret-i 

Risālet ¤aleyhi’s-selām buyurdı 

126مع هللا اھل التصوفمن أراد ان یجلس    

ammā şunlar ki žālimlerdür Allāh Te¤ālā’nıñ ĥalķına ve kerāmetine lāyıķ degildür 

nitekim Ķur¢ān’da buyurdı 

المینَ   َناُل َعھدى الظَّ 127الَ ی  

ey yār bu dünyā-yı fānì ne ġaddārdur ki anuñ sebebiyle sa¤ādet-i ebedìden ba¤ìd 

düşesin maģrūm ķalasın ve dünyā ģaķķında Ģażret-i Risālet ¤aleyhi’s-selām bunca 

ģadìś źikr eylemişdür 

128الدنیا جیفة وطالبھا كالب  

ve bir ģadìś daģı 

129الدنیا ملعونة وما فیھا ملعون   

ve bir ģadìś daģı 

130حرام على اھل الدنیا وھما حرمان على اھل هللا الدنیا حرام على اھل االخرة    

ey yār eger su¢āl iderseñ ki mecmū¤-ı enbiyā ve evliyā ĥalāyıķ-ı dünyāyı teferruķ 

itdiler ve daĥı dünyā hiç kimseye virilmez nāçār her kişiye gerekdür niçün ģarām 

ve murdār dirler öyle olsa cemì¤ kelb imiş ve mel¤ūnmuş cevāb ey bì-çāre eger 

dünyā nidügin bilseñ bu su¢āli itmezdiñ zìrā sen dünyāyı māl ve rızıķ ve ¤avrat ve 

                                                                                                                                                                             
125 Anlamı: “Bir zerre cezbe, yüz çabalayıştan iyidir. İzi olmayanın indinde, izlerin ve alâmetlerin ne 
değeri var?”  
126 Anlamı: “Kim Allah’la dost olmak isterse tasavvuf ehli olanlarla dost olsun.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, 
Vecizeler, C:II, s. 630. Metindeki iktibasta sehven bazı hatalar yapılmıştır. Biz yukarıda doğrusunu 
yazdık. 
127 Bakara Suresi 2/124. Anlamı: “(...) (Bunun üzerine Rabbi,) ‘Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri 
kapsamaz.’ demişti.” 
128 Anlamı: “Dünya bir leştir ve onun talipleri köpeklerdir.” Bkz.: Aclûnî, a.g.e., C:I, s. 412; Mehmet 
Yılmaz, Vecizeler, C:II, s. 630.  
129 Anlamı: “Dünya da içindekiler de lanetlenmiştir.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 145. 
130 Anlamı: “Dünya, ahiret ehline; ahiret ehli, dünyaya; her ikisi de Allah ehline haramdır.” Bkz.: 
Aclûnî, a.g.e., C:I, 410; Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:I, s. 143.  
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oġlān ŝanursın dünyā bunlar degildür ve dünyā bābında söz çoķdur ammā Ģażret-i 

Ĥudāvendigār cevābı bu beyitdür  

beyt 

شدن دنیا از خدا غافل  حبّ   

131وزن استزني قماش ونقد و می   

[39b] ya¤nì bir nesne ki seni Tañrı muģabbetinden ġāfil eyleye dünyā oldur eger 

seniñ ola ya olmaya ġaflet dünyādur imdi eger ġaflet nedür dirseñ üçdür evvel 

Ģaķķ’ı ķoyup ĥalķa meşġūl olmaķ ikinci āĥireti ķoyup dünyāya meşġūl olmaķ 

üçünci ġaflet ölümi unudup dirlige meşġūl olmaķdur ammā Muģammed Ġazzālì132 

raģmetu’llāhi ¤aleyh İģyā-yı ¤Ulūm’da ve Kimyā-yı Sa¤ādet’de tekrār be tekrār te¢kìd 

itmişdür ki heb ¤ibādetleriñ maķŝūdı göñli dünyā muģabbetinden döndürüp 

Ģaķķ’a teveccüh ittirmekdür zìrā namāzıñ maķŝūdı göñli dünyā muģabbetinden 

döndürüp seni faģşā-yı münkerden ıraķ eylemekdür nitekim  

َِذكُر ِهللا أكبَر 133إنَّ الصَّلوةَ تَنَھى َعِن الفَحَشاِء َوالُمنكِر َول  

ve daĥı 

َاْذَكُرونِى أذكُرُكمْ  134ف  

añuñ beni añam sizi dir ve oruçdan maķŝūd olan oldur ki kaŝr-i135 şehvet idesin 

göñül ķarargāhı źikru’llāh ola ve ģacdan murād olan oldur ki Tañrı evin ziyāret 

itmekdür ziyāretden murād ev issini añmaķdan belki aŝıl müslümānlıķ kelime-i lā 

ilāhe illā’llāhdur ve daĥı Peyġāmber Ģażreti ¤aleyhi’s-selām buyurur 

                                                             
131 Anlamı: ”Dünyâ nedir? Hudâ’dan gâfil olmamaktır. Metâ’ ve gümüş ve evlâd ve kadın değildir.” 
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, a.g.e., C:I, s. 320. 
132 İmam Ğazzalî ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Mustafa Çağrıcı, “Gazzâlî”, DİA, İstanbul, 
1996, C:XIII, s. 530-534. 
133 Ankebût Suresi 29/45. Anlamı: “(...)Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı 
anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir.” 
134 Bakara Suresi 2/152. Anlamı: “Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım.” 
135 Metinde “kaŝr” kelimesi “س/s” harfi ile yazılmıştı. Biz yukarıda doğrusunu yazdık. 
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136على لسانھ قلبھ أربعین صباحا ظھرت ینابیع الحكمة من قلبھمن اخلص     

her kim ķırķ gün iĥlāsla Ģaķķ Te¤ālā’nıñ ¤ibādetine meşġūl olsa ģikmet çeşmeleri 

göñlünden diline revān ola ¤aceb budur ki niceler ķırķ yıl namāz ķılurlar ve 

müslümān dirler göñlünde dünyā fikrinden ve mālāya¤nìden artuķ nesne bitmez ey 

yār vaķtā kim mü¢miniñ göñli meşāġil-i dünyādan fāriġ ola ol göñül Ģaķķ’uñ 

ķudreti parmaġı ortasında olur nice dilerse döndürür çün mü¢min bu mertebeye 

irişdi ölümsüz dirlik ķaldı nitekim  

137من دار الفناء الى دار البقاءالمؤمنون ال یموتون بل ینقلون   

ey yār eger Tañrı’dan ¤ināyet olmaya enbiyā ve evliyā šabì¤atıñdan ķurtaramaya 

nitekim Ķur¢ān’da buyurur 

َْبتَ انك   138الَ تَھِدى َمْن اَحب  

ya¤nì ey Muģammed sen kendü šabì¤atıñdan [40a] kimse šabì¤atıñdan ķurtarımazsın  

َھِدى َمْن یََشاءُ   َ ی َكنَّ هللا 139َول  

ya¤nì Allāh Te¤ālā eydür benim hidāyetim nūrı ģaķìķat cezbesidür ki kimi dilersem 

rubūda kılurım ¤aceb budur ki insānı neden men¤ eyleseñ aña ģarìŝdür  

140االنسان حریص على ما منع لھ   

ey yār ¤ālem-i ve ādem-i maķŝūd Ģaķķ’ı bilmek içündür ve ¤ibādet ķılmaġiçindür 

nitekim Ķur¢ān’da buyurdı 

َّ ِلیعبُدُونَ   َقُت الِجنَّ واِالنِس إال 141َوَما َخل  

                                                             
136 Anlamı: “Kim, kırk sabah Allah’a ihlaslı olursa kalbinden diline hikmet çeşmeleri akmaya başlar.” 
Bkz.:  Ebû Muhammed Vecihü’d-dîn Abdurrahman b. Ali İbnü’d-Deyba’, Kutub-i Sitte Tercüme ve 
Şerhi, haz.: ve trc.: İbrahim Canan, 18 c., 7. bsk., Ankara, Akçağ Yayınları, t.y., C.:XVI, s. 118. 
137 Anlamı: “Mü’minler ölmez; bilakis, fenâ yurdundan bekâ yurduna intikal ederler.” Bkz.: Mehmet 
Yılmaz, Vecizeler, C:II, s. 705. 
138 Kasas Suresi 28/56. Anlamı: “Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. (...)” 
139 Kasas Suresi 28/56. Anlamı: “(..) Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir.” Metindeki 
iktibasta Allah lafzı sehven yazılmamıştır. Biz yukarıda doğrusunu yazdık. 
140 Anlamı: “İnsan, kendisine yasaklanana (haram olana) düşkündür.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, Vecizeler, 
C:I, s. 401. 
141 Zâriyât Suresi 51/56. Anlamı: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” 
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ey yār illā li-ya¤büdūn142 i illā li-ya¤rifūn143 birle tefsìr itmişlerdür ammā ikisinden daĥı 

muģabbet-i dünyā olan fāriġdür ve dünyā ehli ol ķulaġı šutmaz kim naŝìģat işide 

derdi ol derd degildür kim ģakìm devā ķıla imdi bizim sözümüz šālib-i Ģaķķ’adur 

faŝl-ı bìst u yekom der-beyān-ı ān ki vücūd-i insānì miśāl-i şehristānest ey 

birāder-i ¤āşıķ sözü uzatdıķ maķŝūdumuz kişi nefsin bilmekdür her ki nefsin bilüp 

muķirr oldı ol kimse bì-şekk Tañrı’sıñ bildi imdi mümkün degildür ki cehlle nefsin 

bile ¤ilim gerekdür ve ¤ilim bilmek her kişiye farż oldı nitekim buyurdı 

144طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة  

ve ¤ilim oldur ki seni varša-i helākden ķurtara ve ķurbet-i Ģaķķ ģāŝıl ide ve her 

kişiniñ ķıymeti ¤ilmine ve isti¤dādına göredür nitekim buyurdı 

145ما یحسنھ ئقیمة كل امر   

ammā ¤ilm-i žāhir degme vaķtin nefse baĥşiş ķılmaz zìrā ižhār-ı fażìlet itmek ister 

dā¢im oķuduġunca ¤ucubı ve kibri artar her kimde ki bir źerre kibir ola ol kimse 

cennete girmeye nitekim buyurdı 

146ال یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال ذرة من الكبر   

ve daĥı Rasūl ¤aleyhi’s-selām buyurdı 147  ey niceler ¤ilim ve Ķur¢ān okuyalar anlara 

Ķur¢ān la¤net ide ey yār fi’l-cümle Allāh’dan ümìdi kesmeyüp šaleb ardınca olmaķ 

gerek zìrā ki ümìd šutmaķ Ģaķķ’dan ¤ināyet ummaķdur ol kapudan kimse maģrūm 

olmaz ey yār bilgil ki ilmiñ iki vechi vardur biri žāhir biri bāšın bu iki [40b] vecihden 

yüz biñ veche šoġdı ehl-i žāhir ¤ilmiñ žāhirine meşġūl oldılar eger žāhirin bile 

bāšının bilmeye cāhil olur eger žāhirin bilmeye bāšının bile nāķıŝ olur pes ikisinden 

daĥı hüner-mend olan şeyĥliġe ve mürşidliġe yaraya ey yār ¤ilm-i žāhir ādemi 

                                                             
142 Anlamı: “Yalnızca bana kulluk etsinler.” Bkz.: Zâriyât Suresi 51/56.  
143 Anlamı: “Yalnızca beni tanısınlar, bilsinler.” 
144 Anlamı: “İlim öğrenmek her müslüman kadın ve erkeğe farzdır.” İbni Mâce, “Mukaddime”, 17. 
145 Anlamı: “Her insanın kıymeti yaptığı güzel işler kadardır.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, Vecizeler, C:II, s. 
474. 
146 Anlamı: “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kişi cennete giremez.” Tirmizî, “Kitabü’l-Birr ve’s-Sıla”, 
61. 
147 Sözün aslı ve tamamı şöyledir: “Kur’an okuyan nice kimseler vardır ki Allah onlara lanet eder.” Bu 
söz metinde Hz. Peygamber’e (s.a.v.) nispet edilmiş olsa da İmam Ğazzali, İhyâ’sında, sözün Enes b. 
Malik’e (r.a.) ait olduğunu aktarmıştır. Bkz.: İmam Ğazzâlî, İhyâu ¤Ulûmi’d-Dîn, çev.: Mehmed A. 
Müftüoğlu, 4 c., İstanbul, Pırlanta Yayınevi, 1981,  C:I, s. 785. 
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dünyā manŝıbına irişdirir ve ¤ilm-i bāšın ādemi Ģaķķ’a irişdirir bu bāķìdür ol 

fānìdür ķanġısına gerekse duruş ey imdi ey šālib kendü bāšınıñdan saña bir niçe 

ĥaberler vereyin ki bunı bilmek Ģaķķ’ı bilmek miftāģıdur imdi bilgil ki ādemiñ 

bedeni bir şehristāndur belki ¤ālem gibidür  

148إن هللا خلق آدم على صورتھ   

ŝūretten murād ŝıfatdur insān mažhar-ı ŝıfātu’llāhdur cemì¤ ŝıfātı Ģaķķ Te¤ālā’nuñ 

iki sıfātdan ¤ayn olur gerü ķalan ŝıfatlar ol iki ŝıfatıñuñ mažharıdur ya¤nì Ģaķķ 

Te¤ālā’nuñ cemì¤ ķavli vü fi¤li bu iki ŝıfatdan žāhir olur ki biri cemāl ŝıfatı ve biri 

celāl ŝıfatıdur cehennem celāl ŝıfatı tecellìsidür ve cennet cemāl ŝıfatı tecellìsidür ve 

insān daĥı bu iki ŝıfatla muttaŝıftır ve her ķanġı ki ġālib olsa āĥir serencāmı andadur 

imdi ey yār vācib oldı ki kendü vücūduñda bu ŝıfatları bulasın ve eger ¤āşıķ-ı 

šālibseñ cihād-ı ekbere ric¤at ķılasın zìrā cihād-ı ekber sa¤ādet-i ebedìdür ve cihād-ı 

aŝġar arzū-yı bedenìdür nitekim Ģażret-i Rasūl ¤aleyhi’s-selām ġazā-yı Uģud’dan 

dönicek buyurdı 

149رجعنا من جھاد االصغر الى جھاد االكبر  

aŝģāb eyitdiler 

150الجھاد االكبریا رسول هللا ما    

Rasūlu’llāh ¤aleyhi’s-selām eyitdi ey aŝģāb Ģaķķ Te¤ālā ¤aķlıñuzı nefsiñüzi kendüye 

müsaĥĥar eylesün ve maķhūr itsün tā ki źikr-i İlāhì’ye mecāl bulasız ve göñlüñüz 

şehrinde ģikmetler keşf ola imdi ey yār kimse nefsini bilmeyince kendüye cihād 

idemez imdi key diñle ki ehl-i bāšın nefsini bilmekde ne müntehā [41a] söz 

söylemişlerdür her kişi kim diñlese berĥordār olur  

beyt 

nefsiñi yāda virme dād eyle  

kim olasın bu yolda berĥordār 

                                                             
148 Buhârî, “İsti’zan”, 1; Müslim, “Cennet”, 2841. 
149 Anlamı: “En küçük cihattan en büyük cihata döndük.” Bkz.: Aclûnî, a.g.e., C:I, s. 424. 
150 Anlamı: “Ya Rasulallah, cihadın en büyüğü nedir?” Bkz.: Aclûnî, a.g.e., C:I, s. 424. 
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faŝl-ı bìst devom der-beyān-ı ān ki pādişāh der-bedenest ya¤nì celāl ü cemāl  

151شود حكم او راست غالبام ھ ك دكر ندھرھمباھر دو   

ey birāder-i ¤āşıķ bilgil ki göñül miśāli şehristān-ı ¤ažìmdür ol şehirde iki pādişāh 

vardur her biri kendü işine ģākimdür ve her ķanġısı ġālib olsa tamām-ı ģüküm 

anuñdur ol iki pādişāhuñ biri ¤aķıldur ve biri šabì¤atdur ve šabì¤atuñ bir adı şeyšān-ı 

bedendür ve ģaķìķatde ikisi daĥı ŝıfatıdur ammā ki vaķtā ki rūģ ŝıfat-ı cemālu’llāh 

ile muttaŝıf ola adı sa¤ìddür ve ¤aķıldur ve her vaķit ki ŝıfat-ı celālu’llāh ¤ayn ola adı 

nefs-i emmāredür ve sırr-ı şeyšāndur ve bu kişiniñ serleşkeri vardur ve bu leşkeri 

bilmeseñ birbirine muķābil ķılmasañ cihād-ı ekber idemeyesin ve bu iki pādişāhıñ 

aŝlı celāl ü cemāldür ve bu ŝıfat-ı celālüñ on beş serleşkeri vardur ŝıfat-ı cemālüñ on 

yedi serleşkeri vardur dāyim bu ¤adüvv üzerinedür ve ŝıfat-ı celālüñ çerisi başı ulusı 

šama¤dur ve ģırŝdur ve cehldür ve kibrdür ve kìndür ve ¤ucbdur ve buĥldür ve 

ģaseddür ve ġaēabdur ve ¤adāvetdür ve ġıybetdür ve hezldür ve kiźbdür ve 

inkārdur ve ġafletdür ve ŝıfat-ı cemālüñ daĥı serleşkeri evvel ķanā¤atdür ve 

i¤timāddur ve ¤ilm ü ģilm ü tevāżu¤ vü ŝabrdur ve seĥāvet ü şefķat ü iķrārdur ve 

tevekkül ü ģużūr u ģürmet ü gerçeklikdür ve mürüvvet ü keremdür ve ferāġat ü 

¤ışķ-ı İlāhì’dür ey yār çün bildiñ ki on yedi cemāl leşkeri başı ve on beş celāl 

serleşkeri vardur ve otuz iki mübārizlerdür ve her biriniñ biñ kerre biñ leşkeri [41b] 

vardur ve dā¢im birbiriyle muģārebede ve muķātelededür ¤aceb budur ki ġaflet 

oyuncusı gözün kör eylemişdür kendüzüñden ĥaberüñ yoķdur eger idrāk itseñ ki 

bu otuz iki leşker başların bildiñ ammā leşkerlerin bilmediñ dirseñ imdi bilgil ki 

ādem hiç vaķit tefekkürden ĥālì degildür ol fikirleriñ içinde her fikir ki šama¤ içün 

gelür ol šama¤ leşkeridür cümle ĥalķı oynadan šama¤dur pes bunuñ leşkerinüñ 

nihāyeti yoķdur ve her fikir ki ķanā¤at içün gelür ol ķanā¤atiñ leşkeridür ve ìmān 

ehli ķanā¤at fikrindedür ve her fikir ki cāhilden cehliçün gelür ol fikir cehl leşkeridür 

ve bu ¤ilim leşkeri on sekiz biñ ¤ālemi šutmuşdur ammā her bedbaĥta yardım 

eylemez ve gerü ķalan bundan ķıyās it ve her ķanġı ŝıfat içün ne fikir ki gele ol 

ŝıfatıñ leşkeridür ammā saña bir āsān ĥaber vireyin ki bu ĥaberle cümle ĥaberlerden 

ĥaberdār olasın ve daĥı oķusañ ve oķumasañ sen seni bilmek ģāŝıl ola imdi bilgil ki 

göñül dā¢im fikirden ģālì degildür her ne fikir ki saña gelür ya eyüdür ya yavuzdur 

                                                             
151 Anlamı: “Her ikisi de birbiriyle beraberdir, her kim ki galip gelirse hüküm onundur.” 
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eger eyü gelürse bilgil ŝıfat-ı cemāldür Raģmānì’dür ol fikri eliñden geldükçe uya 

gör ve eger yaramaz fikirle yaramaz endìşeler gelürse bilgil ki ŝıfat-ı celāldür 

şeyšānìdür andan i¤rāz ide gör ve daĥı ne ĥorluķ varise nefsine šama¤dan gelür ve ne 

¤izzet varise ķanā¤atden gelür nitekim Emìrü’l-Mü¢minìn ¤Alì kerrema’llāhu vechehū 

buyurdı 

152قد ذل من طمع وقد عز من قنعف   

ve her belā ki ve ķażā ki ādeme gelür šama¤dan gelür ve her maģrūmluġı ģırŝdan 

bulur  

153ع مذموماكل حریص محروم وكل طم  

ve daĥı cāhil ¤ömrün dünyāya ŝarf eyler ve cāhiliñ ni¤meti şol terslikde bitmiş yitmiş 

sebzeye beñzer ne kendüye fā¢idesi var ve ne ayruġa nitekim Ģażret-i Rasūl [42a] 

¤aleyhi’s-selām buyurur 

154بلةنعمة الجاھل كروضة في مذ  

ve daĥı mütekebbiri ne Tañrı sever ne peyġāmber ve ne ĥalķ śenā eyler  

155ال ثناء مع كبر   

ve daĥı hergiz baĥìl raģmet bulmaz ve cennete girmez nitekim Peyġāmber ¤aleyhi’s-

selām buyurur 

156ولو كان عابدا البخیل ال یدخل الجنة   

ve daĥı saĥì cehenneme girmeye eger fāsıķ daĥı olursa nitekim buyurdı 

157السخى ال یدخل النار ولو كان فاسقا   

                                                             
152 Anlamı: “Tamah eden zelîl; kanaat eden azîz olur.” Benzer bir ifade için bkz.: Mehmet Yılmaz, 
Vecizeler, C:I, s. 67.  
153 Anlamı: “Bütün hırslılar mahrumdur ve bütün tamahkârlar kınanmıştır.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, 
Vecizeler, C:II, s. 489.  
154 Anlamı: “Cahilin nimeti, çöplükteki gül gibidir.” Bkz.: Adem Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali 
Vecizeleri İle İlgili Tercüme ve Şerhler, y.y., t.y., s. 74.  
155 Anlamı: “Övgü, kibirle beraber olmaz.” Kaynağı bulunamamıştır. 
156 Anlamı: “Cimri, ibadeti çokça yapsa da cennete giremez.” Bkz.: Mehmet Yılmaz, Sözlük, s. 59.  
157 Anlamı: “Cömert, günahkâr olsa da cehenneme girmez.” Benzer bir rivayet için bkz.: Bkz.: Mehmet 
Yılmaz, Sözlük, s. 60. 
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ve daĥı seĥāveti Ģaķķ Te¤ālā ìmānla yād eyledi ķavluhu Te¤ālā 

ُوا   ِ َوالیوُم االِخِر َوانفَق ا ِ َْو آمنُوا ب َا َعلیِھْم ل ا َرزقَُھْم هللاُ َوَماذ 158ِممَّ  

ey bì-çāre ādem oġlı ne bunca kendüziñe zaģmet ü belā vü meşaķķat virirsin ve 

ġam u ġuŝŝa vü renç-i rızıķ içün çekersin her kişiniñ elbette rızķı maķsūmdur ve 

eceli ma¤lūmdur ve ģarìŝ maģrūmdur ve baĥìl meźmūmdur ve ģāsid maġbūndur ey 

yār eger hezār delìl ü burhān ve ģadìś ü āyet-i Ķur¢ān ve aĥbār ve icmā¤-yı ümmet 

ve enbiyā-yı hādì ve evliyā-yı münźir ola Tañrı’dan azġun nefse çāre yoķdur bir žarf 

degildür ki mažrūfa ŝafā vire delìl oldur ki Muģammed gibi kāmil pādişāh Ebū 

Leheb’e dermān bulmadı ve ŝalāģ bulmadıķ nefis ŝāģibine ibrām baġışlar zìrā ki 

kendünüñ źevķi emlākdedür ĥuŝūŝan ki ģükūmet-i mālik ola ķabż ve basša 

mutaŝarruf olmaķ ister ve šabì¤at mütenevvi¤ hergiz kelām-ı Ģaķķ istimā¤ eylemez 

eger ģavādiś-i rūzgārdan buña bir nekbet irişe ıżšırār gösterir inanma ki mużšar 

degildür ve andan nesne iltimās itme ki saĥt bì-baŝardur ve bì-mürüvvetdür ve işi 

göñülleri dā¢im ģarķ itmekdür ve sözleri muģriķdür ve ĥalķa te¤addì itmek ister ve 

kendüden ulu üzere taŝaddur itmek ister ve itmegi sor ve ģaķ söze ¤inād ider ve 

intiķām almaġı sever ve dā¢im tecāvüzdedür ey yār yüz biñ nefsiñ şerirligin şerģ 

iderseñ daĥı artuķdur ammā nefsi ġāyet azdıran māldur ve cehldür [42b] ne¤ūźü 

bi’llāh üçi daĥı bir kişide ola hezār Nemrūd u Fir¤avn ol kişiniñ nefsinden sebaķ ala 

ammā nefsi açlıķdan ve yoķluķdan ġayrı nesne ile zebūn itmez ve daĥı ĥašar vardur 

nitekim Rasūl ¤aleyhi’s-selām buyurdı 

159الفقیر یكون كفرا كان   

ve yaķìndür ki küfür söyleye ve her ĥū ādemden ölünce gitmez  

nažm 

her yavuz ĥū sende kim ķıldı ķarār 

tā ölünce seni ķılur bì-ķarār 

cehd ķıl bed ĥūyunı dönderesin 
                                                             
158 Nisâ Suresi 4/39. Anlamı: “Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği 
rızıktan (gösterişsiz olarak) harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi?” 
159 Anlamı: “Fakirlik neredeyse küfür olacaktı.” Ebu Abdullah Muhammed b. Selâme b. Ca’fer el-
Kudâ’î, Müsnedü’ş-Şihâb, thk. Hamd Abdülmecid Selefî, 2 c., 2.bs., Beyrut, Müessesetü’r-Risâle, 
1986, C:I, s. 342. 
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ol cihāna nìk ĥū gönderesin 

cümle ¤ālemiñ ģāŝılı maķŝūdı bu 

kim yaramaz ĥūyuñ ola nìk ĥu 

mürşide var šuta gör fermānı 

işbu derdiñ dile señ dermānını 

ey yār her eyü yavuz ĥū ādemden ölmeyince gitmez nitekim buyurmuşlardur 

beyt 

در طبیعتى كھ نشست خوي بد  

160وقت مرگ از دستجز برود ن  

ammā Mevlānā Ĥudāvendigār Ģażretleri buyurur  

beyt 

ويكر تو سنگ صخره و مرمر ش   

161بصاحب دل رسي كوھر شويچون   

ey yār bunuñ çāresi şeyĥ-i mürşid ŝoģbetinde olmaķdur hiç kimse şeyĥ ŝoģbetinden 

maģrūm gitdügi yoķdur meger biñde biri ola va’llāhu a¤lem bi’ŝ-ŝevāb 

                                                             
160 Anlamı: “Bu tabiata yerleşmiş kötü huy ancak ölüm günü çıkar.” Bkz.: Sa’dî, Gülistân, trc.: Hikmet 
İlaydın, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, 1946, s. 135. 
161 Anlamı: “Eğer sen katı taş ve mermer olsan bile gönül sâhibine erişdiğin vakit gevher olursun.” 
Bkz.: Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, a.g.e., C:I, s.259. 
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SONUÇ 

 Sarı Abdullah Efendi, önemli mevkilerde yürüttüğü devlet adamlığının yanı 

sıra pek çok özgün eser telif etmiş ve bilhassa Mesnevî şârihi sıfatıyla şöhret 

bulmuştur. Tasavvufî eğilimi ile devletin çeşitli kademelerinde yürüttüğü görevleri 

sayesinde edindiği çevrede, hem güzel dostluklar kurmuş hem de şöhreti artmıştır. 

Bütün bunlardan dolayı inzivaya çekildiği sırada eser telifatıyla meşgulken evi adeta 

bir dergâha dönüşmüş, etrafına toplanan pek çok kimseyi vefatından sonra dahi kendi 

çizgisini takip edecek şekilde etkilemiştir. 

 Müellifin yazdığı, varlığı bilinen veya kendisine aidiyeti tartışmalı olan bazı 

eserler üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Tezimize konu olan Dîvân ve Vâridât 

isimli eserleri, bu alanda yapılmış ilk ve tek çalışmadır. Sarı Abdullah’ın Dîvân 

isimli eserinden yalnızca Mecmuatü’t-Terâcim’de bahsedilmiş; başka hiçbir kaynak 

onun Dîvân’ından söz etmemiştir. Vâridât isimli eseri ise, Sarı Abdullah’ın 

eserlerinin anlatıldığı hiçbir kaynakta geçmemektedir. Bu eserin varlığı, yalnızca söz 

konusu yazma incelendiğinde fark edilmiş; bunu ilk kez Ülker Aytekin ortaya 

koymuştur. Bunun dışında eser üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Söz 

konusu eserlerin Sarı Abdullah’a aidiyeti ise, yazmanın çeşitli varaklarında geçen 

“Divān-ı ¤Abdullāh, Divān-ı Ŝarı ¤Ābdullāh” ve “Te¢lifāt-ı Vāridāt-ı Ŝarı ¤Abdullāh 

Efendi ķuddise sırrıhu’l-¤alā” ifadeleri ile kendiliğinden vuzuha kavuşmuştur.  

 Günümüze kadar pek çok eseri, çeşitli çalışmalara konu olan Sarı 

Abdullah’ın, Dîvân’ının ve Vâridât’ının fark edilmemesinin sebeplerini araştırırken 

yaptığımız incelemeler neticesinde şunu fark ettik: Yazmanın girişinde, 1b-2b 

numaralı sayfalar arasında eksik bir risale mevcuttur. Kütüphane kaydı yapılırken 

yazmanın yalnızca bu kısmının okunması ve devamına dikkat edilmemesi sebebiyle 

eser, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Bölümü 3637 numarada 

“Dervişlik Hakkında Eksik ve Mensur Bir Risale” ismiyle kaydedilmiştir. Yazmanın 

içinde barındırdığı eserlerle değil yanlış bir isimle kaydedilmiş olması Dîvân’ın ve 

Vâridât’ın keşfedilmesini güçleştirmiştir.  
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 Tezimizde öncelikle, söz konusu iki eserin transkripsiyonlu metinlerini ve 

aralarındaki alâkayı ortaya koymaya çalıştık. Eserleri incelediğimizde, Dîvân ve 

Vâridât arasındaki metin ve iktibas edilen ayet-hadis benzerliklerini fark ettik. Bu 

benzerlikten yola çıkarak ve eserlerin yazmada peş peşe yer almasını da göz önüne 

alarak Vâridât’ın Dîvân için, kendisinden ilham alınmış rehber bir kitap olarak 

belirlendiği fikrini benimsedik. Bu fikir bize iki eseri peş peşe inceleme imkânı 

sundu. Ayrıca, Vâridât başlığıyla yazılmış Nokta Şerhi’nin daha önce 

transkripsiyonlu bir çalışmasının yapılmamış olması da bu fikrimizi destekledi.  

 Çalışmamız, bilhassa Sarı Abdullah’ın daha önce varlığı bilinen fakat 

keşfedilmemiş şiirlerinin gün ışığına çıkarılması bakımından oldukça önemlidir. Bu 

bağlamda çalışmamızın, Sarı Abdullah Efendi’nin şairliği yönünde yapılacak özgün 

çalışmalara katkı sağlayacağı ümit edilmektedir.  
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